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 إهداء
 

 
 
 

إلى روح والدي رحمهم هللا وأنار ظلمة قبرهما وجعله روضة من رياض 

 الجنة 

 إلى عائلتي الكريمة 

 إلى كل من ساعدني في إعداد هذا العمل 

 وإلى كل قارئ 

 أهدي هذا العمل المتواضع 

 وباهلل التوفيق  
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تعلموا العلم فإن تعلمه هللا وطلبه عبادة، ودراسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من ال يعمله من ال يعلمه صدقة،  

 وبذله إلى أهله قربة

 الجليل معاذ بن جبل رضي هللا عنهالصحابي 
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 

الحمد هلل واليه يصعد الكالم الطيب والعمل الصالح يرفعه والصالة والسالم على  رسوله إمام الذي يبلغون 

 رساالت هللا ويخشونه وال يخشون أحدا إال هللا.

أنعمت ونشكرك على ما باسمك هللا نستلهم الصواب ونستمد العون ونتقي  مواطن الذلل ونحمدك على ما 

أوليت ونثنى عليك ونسألك الهداية إلى شرعة الحق وطريق الهدى والصواب حيث قال عليه الصالة 

 وأنا على سنته لسائرونمن تعلم بابًا من العلم ليعلم الناس عطي ثوان سبعين صديقا"  والسالم "

جامعة مستغانم في -نس بكلية الحقوقوبعد فهذا الكتاب يحتوي المحاضرات التي ألقيتها على طلبة الليسا

األعوام السابقة في النظام القديم في موضوع المواريث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري 

 أملي أن ينتفع بها أبنائي الطلبة وتكون مرجعًا لهم 

 ةكما أتشرف بتقديمها لزمالئي األفاضل المشتغلين بالقانون في محراب العلمي والعدال

وأخيرا ال يفوتني أن أنبه هنا أن السالمة من األخطاء المطبعية وحتى غير المطبعية مما هو من سبق القلم 

أو غلبت الوهم أو سوء اإلدراك أو ضعف التصور لبعض القضايا أو المسائل التي ال توجد في مؤلف 

الناس من العجلة في األمور  صغيرا أو كبيرا في هذا الزمان لضعف القوة العلمية من جهة ومما ابتلي به

 وترك التبصر واألنا من جهة أخرى

 مما سبب اضطرابات كبيرة في حياة الناس .

وال حول وال قوة إال باهلل ولذا فعلى القارئ الكريم أن يقف عند كل عبارة نابئة أو معنى خفي أو تركيب 

 اب قلق بسبب تقديم او تأخير أو سقوط حرف أو كلمة حتى يتبين لنا الصو

وفوق كل ذي علم عليم وهللا أسأل أن ينتفع بهذا العمل غيري وأن ينفع بها إنشاء هللا وما توفيقي إال باهلل 

 عليه توكلت واليه أنيب

 

 

 

 

 ساجي عالم

  .2020جوان سنة  06الجزائر:
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 ، وزوده خياراتها وثمراتها ،واستنباط عمارتها إليه فأوكل ، وشرفه ، األرض في اإلنسان هللا استخلف لقد

 الحوافز من لديه اوجد وقد ، برسالته القيام من تمكنه وقدرات بطاقات

 جيده وثمرة عملية نتيجة لو فجعل األمل، وسعة العمل رغبة نفسه في يثير ما والدوافع

 بحرية بمقتضاها ويتصرف ، الجماعة ومصلحة لمصلحته يستعمله ، الملكية حق ومنحه

 الشرع بحكم أصوله آلت مات وإذا ، اآلخرين بمصالح المساس عند حدودها تنتهي تامة

 تركة في وارث كل نصيب وجل عز هللا حدد فقد إليه، الناس اقرب إلى لتقسيمه وطبقا

 الميراث حكام واركانا الفرائض علم أصول جمعت مجملة وأخرى مفصالت بآيات مورث

 الوضعية في كل التشريعات أن بدليل وعادل، دقيق وجه علي الميراث قسمة في الجليلة هللا حكمة لتبين

 هذه لمعرفة و  وحدوده، هللا اإلسالمية واتبعت فرائض الشريعة في الميراث بأحكام التزمت المسلمة الدول

 الوضعي. أو القانون اإلسالمية الشريعة في سواء األحكام

 أم كبيرا أم فقيرا غنيا كان سواء إنسان كل يهم حيث الناس واقع في كبيرة مكانة الميراث علم و يحتل  

 بين الميت تركة لتوزيع األحكام الشرعية لمعرفة ماسة حاجة في الناس يكون لذا و أنثى، أم ذكرا صغيرا

 و المطهرة السنة جاءت ثم الورثة فروض على بنصوص قطعية نص الكريم القرآن نجد لذلك رثته، و

 عن جاء ما توضيحا و بيانا العمل هذا زاد مما و  الكريم، نصوص القرآن في مجمال كان ما بينت

و  القرون، عبر الفقهاء و العلماء به اهتم ثم واقعية مسائل عملية و تطبيقات التابعين من و الصحابة

 حديثا. و قديما كثيرة كتب فيه ألفت ، مستقال علما أصبح حتى السابقة العصور
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  الفصل األول
 الميراث

 في الشريعة اإلسالمية
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 المبحث األول: الميراث قبل ظهور اإلسالم:

 مع األمم، في عريق وهو والحديثة، القديمة واألجناس الشعوب بين به معترف مبدأ الميراث

 الغربية واألمم جاهليتها، في العرب عرفته كما األسباب، في والتباين النظم، في االختالف

   .واليونان كالرومان

 أوال: الميراث عند الحضارات القديمة 

 تتبع الحضارات وموروثها التاريخي ، يبين تأصيال تاريخيا لفكرة الميراث ، وهو ما نبرزه هنا   

 الميراث عند قدماء المصريين:-1

 محله حل مات وإذا .األرض زراعة في المتوفيمحله  األكبر االبن كل أن عندهم التوريث طريقة كانت  

 .1واإلناث الذكور بين اإلرث في سوى بوخوريس قانون صدر فلما في السن، يليه الذي أخوه اإلدارة في

 عند قدماء الرومان: الميراث-2

 هذا على القبيلة موافقة بشرط غيرهم، من أو أبنائه من حال حياته يختاره للمتوفي خليفة إقامة على اعتمد

النظام  أن كما .للميراث قاعدة القرابة وأصبحت روما، في الوضع تغير م 543سنة  وفي .االختيار

والرومان كان يتم الميراث عن طريق  .الميراث في والمتبني والطبيعي الشرعي االبن بين سوى الروماني

 الوصية أي اإلرث بالوصية.

 الميراث عند قدماء اليونان: -3

 يوصي أن وللمورث والغزوات، الحروب في يقوم مقامه للبيت، خليفة إقامة في الرومان عند به شبيها

 .2األجانب من ولو كانوا يشاء من إلى أمواله بجميع

 اليهودية: الشريعة في اإلرث نظام-4

 حظ البكر للولد يعطي أنه كما .الذكر وجود حالة في الميراث مطلقا من اإلناث حرمان على يقوم كان فقد 

 ففي .زوجها ميراث في لها حق ال الزوجة بينما زوجته، يرث الزوج أن كما .أخوت الصغار من األنثيين

 .3األقارب أحد أو الزوجة أو للبنات ميراث ال اليهودية الشريعة

 المسيحيين: عند اإلرث نظام-5

 .اليهود شريعة في به يجري العمل كان ما اتبعوا حيث اإلنجيل، له يتعرض فلم 

 ثانيا: الميراث في الجاهلية:

عرف العرب  الميراث، وأخذوا به، لكن طريقتهم فيه لم تكن قائمة على تشريع عادل، أو قانون منظم،   

وإنما كان سبيلهم إتباع الهوى، وإعطاء القوى، والتنكر للضعيف، وقد كانت أسباب الميراث عندهم هي 

  يحق للمرأة الميراث. كما أيضا الالنسب والقرابه، والحلف والتبني، 

                                                           
 .53دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، أردن، ص 1981، 1جمعة محمد محمد تراج،أحكام الميراث في الشريعة اإلسالمية، ط - 1
 .6محاضرلت في قواعد الميراث في الشريعة اإلسالمية، أستاذة بن مسعود شهرزاد،  جامعة قسنطينة، كلية الحقوق، ص - 2
 .45جمعة محمد محمد تراج، المرجع السابق، ص  - 3
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 أسباب الميراث عن العرب قبل اإلسالم: -1

 النسب والقرابة:-أ

كان النسب أحد القرابه عندهم إال أنه كان قاصرا على الرجال األشداء، فهم الذين يحملون السالح ويحمون 

ي إال من قاتل على الذمار، أما غيرهم من النساء والصغار ذكورا وإناثا فال يرثون وكانوا يقولون، ال يعط

 ظهور الخيل وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمه.

 الميراث بالحلف: -ب

كان العرب يتوارثون بالحلف، ومؤداه أن يتعاقد الرجالن على نصرة كل منهما صاحبه، بأن يقول له: 

الرجلين في حدود وكان التوراث بين دمى دمك، وهدمى هدمك، وترثنى وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك... 

 السدس من جميع األموال ثم يأخذ المستحقون للتركة الباقي.

ويالحظ أن الميراث بطريق الحلف، يجسد شريعة الغاب التي كانت دين حياتهم، ومعتمد نظامهم، فهو 

ينشتي حقوقا ال تستند على أساس، للقوى القادر على النصرة على حساب الضعيف، واستخدام أسلوب 

 والتغالب بقوة السالح. االعتداء،

 الميراث بالتبني: -جـ

كان الميراث بالتبني موجودا عند العرب، إذا كان من المألوف عندهم، أن يلحق الرجل ولد غيره بنسبة، 

فيصير ابنه ويصير هو والده دون والده النسبي، وبمقتضى ذلك، كان لهذا الغالم حقوق االبن الصلبي، 

 .4لميراثومنها أن يكون له الحق في ا

 ميراث المرأة قبل اإلسالم: -2

لقد كانت المرأة قبل أن تبزغ شمس اإلسالم، ال تعطى شيئا من اإلرث، بحجة أنها ال تقاتل، وال تدافع عن 

كيف نعطي المال من ال يركب فرسا،  وال يحمل سيفا، وال يقاتل  حمى العشيرة، وكان العربي يقول:"

 5رث كما ينعون الوليد الصغير.فكانوا يمنعونها من اإل  !! عدوا"

 وأهميته: المبحث الثاني: التعريف بعلم المواريث في اإلسالم

 أوال: تعريف علم الميراث:

 سنعرف علم الميراث لغة واصطالحا.

 لغة:-أ

الميراث مصدر ورث يرث ميراثا ويطلق الميراث في اللغة ويراد به البقاء ومنه اسم هللا تعالى الوارث أي 

 بعد فناء خلقه. ويطلق أيضا ويراد به االنتقال من شخص إلى آخر.الباقي 

 اصطالحا:-ب

                                                           
 .59-58-57جمعة محمد محمد تراج، المرجع السابق، ص  - 4
محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنة، جامعة أم القرى،مكة مكرمة، دار الحديث،  - 5

 .21-20بجوار إدارة األزهر، بدون الطبعة ، بدون السنة، ص 



 الميراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري

10 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

المواريث هي علم بأصول فقه و حساب يُعرف حق كـل وارث من التركـة و يسمى بعلم الفرائض. و      

الفرائض جمع فريضة ، و هي مأخوذة من الفرض الذي له معاني عديدة كالتقدير و اإلنزال و التبيين و 

اء المجردة عن التعويض، اإلحالل و كل هذه المعاني موجودة في هذا العلم ، ففيه السهام المقدرة و اإلعط

 و قد أنزل هللا تعالى فيه القرآن و بين لـكل وارث نصيبه و أحله له.

 و إذا كانت العبادات و المعامالت هي أحكام الحياة، فإن مسائل التركات من أحكام الممات.

نظر الناظرين و قد اعتبر علم الفرائض علم شريف، و هو إن كان جزًءا من علم الفقه لكنه المتزاجه ،     

فيه من الفقه و الحساب صار كأنه مستقل، فلذلك أفرد له العلماء التأليف  و يعرف علم الفرائض بأنه الفقه 

المتعلق باإلرث و علم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة . فهو العلم بقسمة المواريث 

 ليه .فقها وحسابا ، وتظهر فائدته في إيصال نصيب كل وارث إ

أما موضوعه فقال ابن عرفة ، أن موضوعه التركات ال العدد فالتركة هي التي يبحث في هذا العلم عن 

العوارض الالحقة لذاتها من كونها تنقسم على حسب ما يخلفه هالكها متعلقا بها  فمدار علم الفرائض على 

 .6وع قسمة التركة ، فمن لم يترك تركة فليس لهذا العلم بالنسبة إليه موض

 ثانيا:أهمية  علم  الميراث : 

من  سورة   176-12-11علم الفرائض من أجل العلوم الشرعية و قد ظهرت قواعده في اآليات:     

النساء حيث  تحتاج معرفتها لبذل جهد و صبر كبير ، لذلك اعتبر بعض العلماء علم  الفرائض فنا مستقال 

 "الفرضيون".، كما  يطلق على علماء الفرائض 

و قد تولى هللا تعالى قسمة  المواريث بنفسه و لم يتركها  ألحد من خلقه ، ألن البشر مهما أرادوا أن يحققوا 

العدالة فإنهم لن يبلغوا أو يصلوا إليها على الوجه األكمل، و لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذه العدالة، ألنهم 

  .أيهم أقرب لهم نفعا يجهلون أمر اآلباء واألبناء و ال يعرفون

العلم ثالثة، وما سوى ذلك فهو الفضل: وعن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" 

 آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة ".

وقد أنكب الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم على تعليم هذا العلم وتعلمه ويرع فيه بعضهم كأبى بكر 

وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت إال أن زيدا كان أعلمهم في هذا الباب، فقد روى أبو قالبة وعمر 

أرحم أمتى بأمتى أبو بكر، وأشدهم في أمر هللا عمر، وأصدقهم حياء  أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:"

بل،وأفرضهم زيت بن عثمان، وأقرؤهم لكتاب هللا أبى بن كعب، وأعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن ج

 .7ثابت أال وأن لكل أمة أمينا، وأمين هذه األمة أبو عبيدة"

 ثالثا :مفهوم التركة:

 تعريف التركة:-1

التركة اسم لما يتركه اإلنسان من األموال والحقوق عقب وفاته فمن ترك شيئا فقد خاله أو تخلى عنه،      

والتركة من الترك، وتطلق على الشيء المتروك، فهي مصدر بمعنى اسم المفعول، يقال ترك فالن ما ال 
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ت، أي الشيء الذي خاله بعد وعياال إذا خالهما، وترك حقا أي أبقاه، ومن قبيل ذلك اصطالح تركه المي

 موته لورثته.

 مشتمالت التركة:-2

تشتمل التركة على أشياء ليست من طبيعة واحدة، فليس كل التركة ماال وإنما تحتوي التركة على     

األموال والمنافع والحقوق وحتى بالنسبة لكل من عنصر من هذه العناصر، فإن طبيعة الحق فيها، يختلف 

عن اآلخر بل قد يختلف في العنصر الواحد، نظرا لما يتمتع به المورث من سلطة  في كل عنصر منها

على األشياء التي يتكون منها كل عنصر لذا يثور الجدل في الفقه، حول ما ينتقل من هذه العناصر من 

 .8المورث إلى الورثة. وتفسير ذلك يستلزم بيان السلطة المتوفى على كل من األموال والحقوق والمنافع

 األموال:-أ

العقارات  المال ما يمكن حيازته واالنتفاع به، وتجرى في المعاملة المشروعة بين الناس مثل:   

والمنقوالت، والمثليات والقيمات، كالمصانع والمزارع والمتاجر، واآلالت، واألدوات، والمنازل والثياب 

 والحبوب وغيرها مما يقتنيه اإلنسان، ويعد ممتلكاته.

ة المتوفى لهذه األموال قد تكون ملكية كاملة إذا كان يملك الرقبة والمنفعة جميعا، وقد تكون ملكية وملكي  

 غير تامة كما لو كان مالكا للرقبه فقط، وحق االنتفاع آلخر.

وال يثور الشك، حول انتفاع ملكية المال في نوع الملك التام منه غير التام من المتوفى إلى الورثة، غير أن 

ل المملوك ملكية تامة، يكون للورثة عليه، حق ملكية الرقبة والمنفعة جميعا بينما في المال المملوك الما

ملكية غير تامة،  يكون للورثة، حق ملكية الرقبة دون المنفعة، فتدخل تبعا في جملة التركة لكن ال يحق 

ن تقرر له حق االنتفاع، ألن حق للورثة االنتفاع بها، حتى ينتهي األجل المحدد لالنتفاع بها، من قبل م

حق المستأجر والمستعير  االنتفاع مقرر للغير، ويجب احترام حقه طوال الفترة المنتفع بها، وذلك مثل:

 والمرتهن.

ومفهوم ذلك أنه ال يشترط أن يكون المال المملوك للمتوفى لكي ينتقل إلى الورثة في يد المتوفى أو تحت 

 ة الصحيحة والحقيقية.حيازته، إذ الشرط هو الملكي

وتنتقل ملكية هذه األموال من ملكية المتوفى، ألنها تحقق الهدف من الميراث، وهو إعطاء كل وارث حقه 

الشرعي من التركة، فإن بها يستغنى اإلنسان عن الحاجة ومذلة السؤال، ويحصل على مطالبه، لذا كانت 

 رث.من أهم العنصر التي تنتقل من ملكية المورث إلى الوا

 المنافع:-ب 

يتصل بملكية الرقبة االنتفاع بالمال، وغالبا ما يقترن أحدهما باآلخر، يبدو أنه في بعض الحاالت،     

يكون المتوفى مالكا حق االنتفاع دون الرقبة. إنه باالستناد إلى التعريف السابق للمال، وهو ما يمكن 

مادة،  ليأتي حيازته، وجعل في يده. فإن المال ما يتمول به، حيازته واالنتفاع به،  فإنه يحتم أن يكون المال 

 وهو يكون باألحرار والحيازة، وعلى ذلك فإن المنافع ال تكون ماال.
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أنه باالستناد إلى التعريف السابق للمال، وهو ما يمكن حيازته واالنتفاع به، فإن يحتم أن يكون المال     

ن المال ما يتمول به، وهو يكون باإلحراز والحيازة، وعلى ذلك فإن ماده، ليأتي حيازته، وجعله في يده، فإ

 .9المنافع ال تكون ماال بمقولة أنه ال يمكن حيازتها وإحرازها

فإذا تجاوزنا هذه النظرة الضيقة للمال، وأخذنا بمفهوم أشمل مؤسس على أنه ال يشترط في المال    

ا الصدد أن يجاز بحيازة أصله ومصدر وهو ما يأتي في الحيازة واإلحراز بالمعنى المادي، ويكفي في هذ

المنافع. إذ يمكن لمن يحوز شيئا أن يمنع غيره من االنتفاع بها إال بعد إذنه، أمكن القول بأن المنافع تعتبر 

 من األموال.

 وقد انقسم الفقه اإلسالمي إلى قسمين في هذا الخصوص وهما: 

  المنافع من األموال:مذهب الحنفية: الذي يقضي بعدم اعتبار 

أن المقومات المالية ال تثبت فيها فهي ال يمكن حيازتها وال إحرازها وال يتمول بها، ومن ال يتمول به،    

ال يعد ماال. ويجرى هذا في سكنى المنازل وركوب السيارات، وحق الحضانة، لعدم حيازتها وإحرازها 

 وفى إلى الورثة، وال تكون عنصرا من عناصر التركة.ويترتب على ذلك أن هذه المنافع ال تنتقل من المت

 -:مذهب الجمهور: أن المنافع تعتبر من األموال 

أن المنافع تعتبر من األموال، ألنه ال يشترط في المال الحيازة وإال حراز في نفسه وإنما يكفي حيازة      

ا يطلب لما فيه من المنافع، وتعظم مصدره. فضال عن أن المنافع يعتمد عليها في تقويم المال، والمال إنم

 قيمة المال بقدر ما فيه من منافع.

ويترتب على ذلك، أن المنافع تنتقل من المتوفى إلى الورثة وأنها تكون عنصرا من عناصر التركة    

 وتدخل في مشتمالتها.

حاجات اإلنسان، واألولى القول باعتبار المنافع من األموال، ألنها تحقق الغرض منها وتسد حاجة من   

وهي مقصوده لدى كل إنسان، وال ينفك في العادة من طلبها، والسعي إليها، وهو أخذ به القانون الوضعي 

 حيث اعتبر المنافع من األموال.

 الحقوق -جـ

الحقوق التي تعننيا هنا، هي الحقوق ذات الطبيعة المالية، والتي يأتي انتقالها من ملك المورث إلى ملك 

 بعده، تتفرغ هذه الحقوق إلى مايلي:ورثته من 

  :حقوق متصلة باألعيان المالية 

وهي حق االرتفاق وحق الشرب، وحق المرور، وغيرها من الحقوق العينية، التي تتعلق باألعيان    

 .10المالية وتكون تابعه لها، تنتقل معها من يد إلى يد، ومن ملك إلى ملك

مكن حيازتها واالنتفاع بها على وجه الطبيعي، بيد أنها ليست وهذه الحقوق ذات طبيعة مالية، إذ ي   

مستقلة بنفسها، وإنما هي تابعة لمجالها، وال شك أنها تنتقل من ملك المورث إلى ملك الورثة، متى كان 

 حقا للمورث وقته موته.
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  :حقوق ثابتة في الذمة 

في القانون، الحقوق الشخصية،  وهي الحقوق الثابتة للمورث في ذمة غيره، وهي ما يطلق عليها   

فإن كالدية ومثالها أن يكون للمتوفى مبلغا من المال في ذمة غيره، عند وفاته، أو ما يكون له في حق مالي 

هذه الحقوق تنتقل من ملك المورث إلى ملك المورثة لكونها ذات طبيعة مالية فتكون عنصرا من عناصر 

 التركة وتدخل في مشتمالتها.

  شبه بالحقوق المالية:حقوق ذات 

وهي الحقوق التي يترتب عليها، فيكون من نتيجتها اكتساب المال وإن كانت هذه الحقوق ذات طبيعة     

شخصية في األساس أي هذه الحقوق يبرز فيها الطابعان، طابع الحق الشخص، وطابق الحق المالي، وكل 

قان، ويصح أن ينظر إليها بمنظارين، منظار منهما ثابت في هذه الحقوق، ومن ثم فإنها تتردد بين الح

 الحقوق ذات الطبيعة الشخصية ومنظار الحقوق ذات الطبيعة المالية.  

لذلك نجد أن مأخذ الفقه اإلسالمي، بين يدور بين الحقين، ويميل إلى كال النظرين لكن النظر الغالب فيها    

لي أساس أنها تنطوي على كسب للمال، ومن هو اعتبارها تنتمي إلى الحقوق ذات الشبه بالطابع الما

 ثمراتها الحصول على المال.

وقد اختلف الفقهاء فيها فمنهم من اعتبر أن هذه الحقوق ذات طابع مالي، ومنهم اعتبر أنها ذات طابع   

 شخصي.

 :)مذهب الجمهور )المالكية، والشافعية، والحنابلة 

فقد اعتبروا حق الشفعة، وحق خيار الشرط، حقوق ذات طابع مالي، ورجحوا الجانب المالي فيها على     

 11الجانب الشخصي استنادا إلى أن الثمرة المترتبة على هذه الحقوق، هي كسب المال.

ه الحقوق فقد رأى جمهور الفقهاء، أن هذه الحقوق ذات طابع مالي، ولها شبه بالحقوق المالية تنتقل هذ  

 من ملكية المورث إلى ملكية المورث، وتصير عنصرا من عناصر التركة، وأحد مشتمالتها.

فلم يقصد حق الورثة من ترك ماال أو حقا فلورثته"  و قد جاء حديث الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" 

ذات الشبه بها على أن  على المال وحده وإنما أضاف إليها الحق أيضا، والحقوق ذات الطبيعة المالية أو

تأخذ حكم المال، وتصير إليه ألن شأن عدم اعتبارها ضمن التركة الوقوف عند ظواهر األمور دون 

 التعمق في فهمها أو قصر النظر على مبدأها وإهمال النتائج المترتبة عليها.

 :مذهب الحنفية 

ذات طابع شخصي، ألن المعيار فيها خالف الحنفية في ذلك الجمهور، وذهبوا إلى اعتبار هذه الحقوق     

 شخصي يتعلق بصاحب الحق دون غيره من أقاربه.

وأن هذه الحقوق ذات طابع شخصي يتعلق بالمورث، ألن شخصيته محل اعتبار فيها يترتب على ذلك    

أال تنتقل هذه الحقوق من ملكية المتوفى إلى ملكية الورثة، وال تصير عنصرا من عناصر التركة، وال 

 خل ضمن مشتمالتها.تد

                                                           
 17-16محمد الشحات الجندي، مرجع السابق، ص  - 11



 الميراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري

14 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

وأخذ نظر الحنفية التي ال تعتبر هذه الحقوق ذات شبه بالحقوق المالية، ويؤدي إلى استبعاد كثير من     

الحقوق التي تندرج ضمن هذه الطائفة، والتي أصبحت تقوم بالمال، ويجري التعامل على اعتبارها من 

 قبيل األموال.

إذ أن  من ترك ماال فلورثته"صلى هللا عليه وسلم " -قول النبي وال يمكن التمسك برواية الحديث، في    

مؤداه حسب تفسير الحنفية، إال تعتبر الحقوق مطلقا، مال، وال تنتقل بالتالي من المتوفى إلى الورثة، ألن 

الحديث لم يذكر الحقوق، وسكت عنها، وهو ما خالفه الحنفية، حيث أنهم الحقوا الحقوق الثابتة في الذمة، 

المال، وقضوا بأنها تنتقل من المورث إلى الورثة، وإال صح أن يقال أن الرواية األخرى للحديث من ترك ب

ماال أو حقا فلورثته، مفسرة للرواية األولى. التي لم يرد بها ذكر للحق، ألن هذا ما يتسق مع طبيعة المال، 

 12ويندرج ضمن حقيقته.

 مدلول التركة:-3

ء، حول مدلول التركة، فالبعض يوسع في هذا المدلول، والبعض يضيق من هذا ثمة اختالف بين الفقها   

المدلول ومنشأ هذا الخالف، نابع من طبيعة الحقوق، التي تتعلق بالتركة، وما إذا كانت تعد من مشتمالت 

 التركة أم ال، على النحو الذي أسلفنا بيان أقوال الفقه فيه.

 في هذا المجال.ومهما كان األمر، فإن ثمة مدلولين، 

 مذهب جمهور الفقهاء ) المالكية والشافعية والحنابلة(: -أ

وهم أنصار التوسع في مدلول التركة، فالتركة عندهم ما يتركه الشخص من األموال والحقوق المتصلة    

باألعيان المالية، والحقوق الثابتة في الذمة، والحقوق ذات الطابع المالي، وكذلك المنافع، وهذه الحقوق 

وبغض النظر عن كون واألموال تدخل ضمن مدلول التركة، دون النظر إلى االستحقاق من عدمه، 

المورث مدينا أو غير مدينا، فالعين المرهونة، ودين القرض، تعتبر جزءا من التركة، ألنها مملوكة 

 للمورث، وال يؤثر فيها، تعلق حق الغير بها، لذلك فإنها تنتقل من ملكية المورث إلى ملكية الورثة.

 مذهب الحنفية:-ب

مدلولها ينصرف إلى األموال والحقوق المالية الخالصة عن  وهو أنصار تضييق مدلول التركة، إذ أن   

تعلق حق الغير بها، فال يندرج في مدلول التركة المنافع، وال حقوق الشخصية ذات الطابع المالي، وال 

 .13األعيان المالية التي تعلق بها حق للغير، كالعين المبيعة، لتعلق حق الدائن المرتهن بها

 التركة:الحقوق المترتبة على -4

تتعلق بالتركة حقوق أخرى غير الميراث، وهذه الحقوق مرتبة، فيجب إخراجها على الترتيب بحيث إذا   

 استغرق أحدهما التركة كلها، فال شيء ألصحاب الحق التالي.

 وقد اتفق الفقهاء على أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة، مرتبة على النحو التالي:  -

 الميراث. ـتنفيذ الوصايا في حودث الثلث، د -الديون، جـقضاء  -التجهيز،ب-أ
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فإن لم يوجد ورثة، فقد ذهب الشافعية إلى القول بتسليم التركة إلى بيت المال إن كان اإلمام عادال، وإال 

  .14صرفه من بيده المال إلى مصالح المسلمين

اية أخرى بأنه عند انعدام الورثة وهذا هو مذهب المالكية وأحمد في إحدى الرواتين.وعند الحنابلة رو  

تكون التركة لمن أوصلى له الميت بأكثر من الثلث، وهذا ألن النهي عن ذلك معلل باألضرار بالورثة، 

 وهو منعدم هنا.

وأما الحنفية، فقد ذهبوا إلى أنه عند انعدام الوارث،  فإن المال يكون للمقر له بنسب على الغير فإن لم  

 أكثر من الثلث، فإن لم يوجد أحد من هؤالء، فإن المال يؤول إلى بيت مال المسلمين.يوجد، فللموصى له ب

 وسوف نفصل فيما يلي هذه الحقوق مترتبة في عدة فصول على النحو التالي:

 تجهيز الميت:-أ

ويقصد به إعداد البيت للدفن، وذلك بتكفينه، وتغسيله، وحمله إلى المقبرة، وما يستلزمه كل ذلك من     

نفقات على أن يكون ذلك في حدود الالئق بأمثاله من غير إسراف وال تقتير، وهذا ما لم يوص الميت 

 بأكثر من كفن المثل حيث تعد هذه الزيادة من باب الوصية، فتخرج من ثلث التركة بعد قضاء الدين.

ق المبالغ الطائلة وعلى هذا يكون ما يفعله بعض الناس من نحر الذبائح، واإلعالن في الصحف، وانفل   

على القراء غير داخل في التجهيز الذي يلزم به الورثة، بل هو  من باب البدع التي ال يزم بها الورثة إال 

 إذا إلتزموها من تلقاء أنفسهم.

ويلحق بتجهيز المورث في التقديم على سائر الحقوق، تجهيز من تلزمه نفقته، كولد صغير، أو عاجز   

أبويه، أو أحد إخوته إذا مات أي من هؤالء قبله، ولو بلحظه وكان فقيرا، وهذا مما  عن الكسب، وكذا أحد

 ال يخالف فيه بين العلماء. واختلفوا في مسألتين:

 :المسألة األولى: تقديم التجهيز على الديون المتعلقة بعين من أعيان التركة 

ومن األمثلة على الديون العينية: إذا مات الميت وعين من أعيان تركته موهونة بدين عليه لشخص     

آخر، ومنها أيضا عند الشافعية، أن يشتري عينا وال ينقد ثمنها للبائع حتى يموت مفلسا بثمنها، ولم يكن 

 هناك مانع من الفسخ، كتعلق حق الغير بالمبيع.

ي مثل هذه الحالة تقديم الديون العينية على تجهيز الميت، وقد نص على ذلك فيرى جمهور الفقهاء ف   

 الحنفية والمالكية و الشافعية.

وحجة هؤالء العلماء، أن حق الغير قد تعلق بعين مال التركة قبل صيرورته تركة فال يكون هذا الحق    

يقدم نفسه فيما يحتاج اليه من نفقة أو  داخال في التركة قياسا على حال الحياة، إذ أن المرء في حال حياته

كسوة، أو سكنى، على أصحاب الديون، ما لم يتعلق حق الغير بعين ماله أال ترى أنه ال يحق له أن يبيع 

 ماله المرهون مثال، لكن يأكل، أو يلبس، أو يسكن، فكذا في حال موته.

متعلقا بعين من أعيان التركة. وحجتهم  وخالف الحنابلة في ذلك، فقدموا التجهيز على الدين، ولو كان   

على ما ذهبوا إليه، أن سترة الميت واجبة في الحياة، فكذا بعد الموت، وألن كسرة المفلس الحي مقدمة 

 على الدين، فكذا كفن الميت.
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والراجح هو رأي الجمهور، ألن الواضح أن صاحب الحق العيني، ما رضى أن يعطي المورث الدين،  

ستوثق لذلك بالوهن وغيره، فسحب هذه العين من تحت يده بعد الموت، يعد من باب أكل أموال إال بعد أن ا

الناس بالباطل ولذلك لم يجز الشرع للمدين أن يبيع العين المرهونة، إذ احتاج إليها لمطمعة أو ملبسه، 

ى إلى مرتبة االستدالل وحال الممات ليس بأولى من حال الحياة على أن ما ذكره الحنابلة من األدلة، ال يرق

 .15في هذا الوطن

 :المسألة الثانية: تجهيز الزوجة 

ذهب الحنابلة إلى التفرقة بين تجهيز الزوجة وبين تجهيز غيرها ممن تلزم الميت نفقتهم، وأوجبوا    

التجهيز من مال الميت في كل من تلزمه نفقتهم في حال حياتهم باستثناء زوجته، حتى ولو كان موسرا، 

ا يجب تجهيزها في هذه الحالة من مالها إن كانت غنية، وإال جهزها من تلزمه نفقتها من أقاربها، فإن لم إنم

 يوجد لها أقارب موسرون، جهزت من بيت مال المسلمين.

 وبهذا الرأي أخذ اإلمام محمد من الحنفية، وهو المشهور عند المالكية.   

االستمتاع الذي هو سبب النفقة في حال الحياة قد انقطع  وحجة هذا الفريق، أن الزوجية، والتمكن من  

 بالموت، ولذا يباح للزوجة بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأختها وأن يتزوج 

بأربعة من سواها، وكذلك فإن النشوز والبينونة تسقط النفقة في حال الحياة، لعدم التمكين، أو النقطاع  

 الزوجية، فيجب أن يقاس عليها حال الممات.

وعلى خالف الرأي السابق يرى الحنفية والشافعية في المعتمد عندهم أن تجهيز الزوجة، واجب في مال   

زوجها إذا ماتت قبله، ولو كانت الزوجة موسرة، بأن كانت قد تركت ماال لورثتها، بشرط أن تكون غير 

 ناشز وقت الوفاة.

 16لعدة والميراث، وجواز غسله له.ويحتج هؤالء بأن الزوجية باقية حكما لبقاء آثارها، كا  

 قضاء الديون:-ب

 ديون هللا تعالى، ديون العباد.بعد تجهيز الميت يأتي قضاء الديون، والديون نوعان: 

 -ديون هللا تعالى 

ونحو ذلك مما ال مطالب له من جهة دين الزكاة، والكفارات، والنذور، ومن أمثلة ديون هللا تعالى هي    

 العباد.

ومذهب الحنفية في مثل هذا النوع من الديون، هو التفرقة بين أن يوصي بها الميت قبل وفاته، وفي هذه    

 الحالة تعتبر هذه الديون وصية، وتخرج كبقية الوصايا من ثلث التركة.

وبين أن ال يوصى بها، وفي هذه الحالة تسقط هذه الديون بموت، ما لم يتبرع بها الورثة من تلقاء     

أنفسهم والمالكية مع الحنفية فيما تقدم من سقوط ديون هللا بالموت إذا لم يشهد المتوفى على نفسه قبل 

إن هذه الديون ال تسقط بالموت، الموت، بوجود ذلك في ذمته وأما إذا أشهد على نفسه بالوجود في ذمته، ف

 وإن كانت حقوق العباد متقدمة عليها عند التزاحم.
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وحجة الحنفية في ذلك: أن ديون هللا تبارك وتعالى إنما هي من قبيل العبادات والعبادة تحتاج إلى نية    

قراء إليه، فكان واختيار، وهذا غير متصور من الميت هذا باإلضافة إلى أن هللا تعالى هو الغني ونحن الف

 غير محتاج إلى ما في أيدينا على خالف العباد الذين هم في حاجة إلى ما في أيدي غيرهم.

على أن سقوط هذه الديون ال يعني أن الميت ال يؤاخذ عليها، بل هو آثم ومؤاخذ عليها في اآلخرة، حيث    

متروكا إلى هللا، إنشاء عاقبه وإن شاء قصر في الوفاء بها حتى وافته المنية، وفي هذه الحالة يكون أمره 

 عفا عنه.

ويرى جمهور الفقهاء عدم سقوط حقوق هللا بالموت، ألنها مؤونة المال وليست عبادة فال تحتاج إلى نية   

أو اختيار عند أدائها، فأشبهت الزكاة التي تجب في مال الصغير والمجنون، وهما ليس من أهل العبادة، 

 والحنابلة والظاهرية. وهذا هو رأي الشافعية

 :ديون العباد 

وهي التي لها مطالب من جانب العباد فتنقسم إلى ديون عينية تتعلق بعين من أعيان التركة، وديون 

 شخصية تتعلق بذمة المورث.

  :الديون العينية 

فع ومن أمثلتها العين المملوكة للميت إذا مات وهي مرهونة لدى احد الدائنين، وكحق المشتري الذي د

الثمن للميت في قبض المبيع الذي دفع ثمنه ولم يقبضه، وحق الزوجة التي أعطاها زوجها قبل وفاته عينا 

من أعيان التركة ليكون لها مهرا، ومات قبل أن قبض الزوجة تلك العين، في أن تقبض تلك العين بعد 

 .17ميت كما بينا سابقاوفاته. وحكم هذه الديون عند جمهور الفقهاء أنها تقدم حتى على تجهيز ال

  :الديون الشخصية 

 وهي تتعلق بذمة المورث دون أعيان ماله، فقد قسمها األحناف إلى قسمين:

 القسم األول: ديون الصحة:-

وهي التي تثبت بالبينة مطلقا في حال صحة المريض أو مرضه وكذا ما يثبت بإقراره في حال صحته،   

مرض التي ثبتت في ذمته وهو مريض بسبب معروف، وعلم ثبوته ويلحق بهذا النوع من الديون، ديون ال

بالمعاينة، كتمن األدوية وأجرة الطبيب، حيث تنزل هذه الديون في منزلة ديون الصحة من حيث القوة، 

 ألن المريض غير متهم فيها.

 القسم الثاني: ديون المرض:-

إلى المبارزة، أو للقتل قصاصا، أو وهي التي أقر بها المريض مرض الموت أو ما في حكمه، كمن خرج 

 ليرجم.

وحكم هذين النوعين من الديون، هو أنه إذا اجتمعا وكانت التركة بعد التجهيز بجميع الديون، أخذ كل   

واحد من الدائنين حقه حتى ولو لم يتبقى شيء للورثة وأصحاب الوصايا، ألن الدين مقدم على ذلك، 

حة فقط أو ديون مرض فقط وكانت التركة تكفى للوفاء بجميع وكذلك لو كانت الديون كلها ديون ص

 الديون.
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وأما إذا اجتمع دين الصحة مع دين المرض، وكانت التركة ال تكفى للوفاء بهما جميعا، أخذ أصحاب دين  

 .18الصحة حقهم أوال، فإن تبقى شيء فلدين المرض وإن لم يتبق فال شيء له

 -:الدين المؤجل 

أجل سداد وقت وفاة المورث، وقد اختلفت آراء العلماء إذا كان الوفاء به في الحال  وهو الذي لم يحل   

 قبل توزيع على الورثة أم يجب االنتظار به حتى يحين موعد الوفاء:

 -:مذهب الظاهرية 

وال  سقوط األجل بالوفاة، سواء كان المتوفى هو الدائن أو المدين، وحجتهم على ذلك، قوله تعالى:"  

وال شك أن تأجيل الدين الذي للميت أو عليه، إنما كان في حياته، وأما اآلن تكسب كل نفس إال عليها" 

فقد انتقل المال عن ملكه إلى ملك غيره، فال يجوز كسب الميت عليهم فيما سقط ملكه عنه وال يحل 

ء حضر من له الدين للغرماء شيء من مال الورثة والموصى لهم، فيبطل حكم التأجيل في ذلك وسوا

أو غاب، طلب أو لم يطلب. وهذا الرأي مردود ألنه يعني قطع كل اتفاق أبرمه المورث وهذا غير 

 معقول.

 :مذهب الحنابلة 

في إحدى الرواتين عندهم، أن الدين المؤجل ال يحل بوفاة الدائن وال المدين، وحجتهم في ذلك قول    

وهذا يعني أن ينتقل الدين الذي على ماال أو حقا فلورثته" من ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" 

المورث إلى ورثته مؤجال دون حلول، طبقا لما اتفق عليه بين المدين والدائن، وهذا ألن األجل هو حق 

المورث، فال يسقط بموته، إذ لم يعهد في الشرع أن يكون الموت مبطال للحقوق، هذا باإلضافة إلى أن 

 ول ما للميت، فال يوجب حلول ما عليه.الموت ال يوجب حل

 -:مذهب الجمهور 

حيث يفرقون في هذه الحالة بين أن يكون المتوفى هو الدائن، وبين أن يكون المتوفي هو المدين ففي هذه      

 الحالة األولى ال يحل أجل الوفاء، بخالف الثانية.

 الوفق بعد الموت أن يقضيوالحجة لهذا الرأي، أن األجل جعل رفقا بمن عليه الدين، و   

نفس المؤمن موتهنة في قبره بدينه إلى أن دينه، وتبرأ ذمته، يدل على ذلك، قوله صلى هللا عليه وسلم:" 

وأيضا فإن ذمة المدين لم تعد صالحة بسبب تعذر مطالبة الميت بالديون وكذلك استدلوا بما يقضي عنه" 

 إذا مات الرجل وله دين إلى أجل ".وسلم قال:"  رواه عبد هللا بن عمر أن النبي صلى هللا عليه

في الحديث الذي استدل به الحنابلة، هي زيادة غير حقا'  وتبدو رجاحة الرأي األخير، نظرا ألن كلمة "

ثابتة في أصل الحديث، بل هي من قول بعض الرواة فال يتم لهم االستبدال بها على مذهبهم هذا باإلضافة 

كة قد يكون من الصعب على الدائنين الحصول على ديونهم المؤجلة، لتوزعها على إلى أنه بعد توزيع التر

 .19أكثر من وارث
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 جـ. تنفيذ الوصايا:

يأتي تنفيذ الوصايا في المرتبة الثالثة بعد قضاء الديون، وهي تنفذ في حدود ثلث التركة، وال تنفذ فيما    

 زاد على ذلك إال بإجازة الورثة. 

قلت يا رسول هللا، أنا ذو  واألصل في ذلك ما روى عن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه أنه قال:"  

 مال، وال يرثنى إال ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال ال، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: ال، قلت:

تذرهم عالة يتكففون  أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، أنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن

 .20الناس"

من بعد وصية يوصى بها أو دين، إال أن التقديم لم يقصد  والوصية وإن ذكرت قبل الدين في قوله تعالى:"

إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وقد شهدت  كما روى عن علي رضي هللا عنه أنه قال:"، "به الترتيب 

وهذا التقديم مما ال خالف عليه بين العلماء. بل الوصية"، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدأ بالدين ق

 على أن التقديم هنا قصد به الحث عليها، لكونها مظنة التفريط بخالف الدين.

 -:تزاحم الوصايا 

معنى تزاحم الوصايا هو تعددها، وعدم اتساع ثلث التركة لها كلها ان لم يجز الورثة، وكذلك إذا أجاوزا    

 تركة.ولم تتسع لها ال

 وعلى هذا ال يتحقق التزاحم في األحوال التالية:

 إذا لم تتعدد الوصايا-1

 إذا تعددت وكان الثلث يكفي للوفاء بها جميعا-2

إذا تعددت وكانت تزيد على الثلث، وأجاز الورثة الزيادة، ووسعت التركة كل الوصايا، وكذلك إذا لم -3

 يوجد ورثة أصال.

والحكم عند التزاحم، أنه يجب تقديم أصحاب الوصية الواجبة على أصحاب الوصية االختيارية، ألن أهل   

 الوصية الواجبة إنما يستحقونها بنص القانون بغض النظر عن ايساء المورث أو عدم ايسائه.

 :وأما إذا كانت الوصايا المتزاحمة كلها اختيارية، فسنكون هنا أمام احتماالت ثالثة  

 أن تكون الوصايا كلها للناساألولى: -

 أن تكون الوصايا كلها بقربات هللالثاني: -

 .21أن تكون بعض الوصايا هللا، وبعضها للعباد الثالث:-

يوزع ثلث التركة بين أصحاب الوصايا بالمحاصة، فلو أوصى ألحد األشخاص بثلث  في الحالة األولى:-

ماله، ولآلخر بسدسه، ولم تجز الورثة الزيادة قسم الثلث بينهما أثالثا، فيعطي لصاحب الثلث سهمان 

ا ولآلخر سهم واحد. وأن أوصى لشخصين، كل منهما بثلث ماله، ولم يجز الورثة الزيادة قسم الثلث بينهم
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نصفين، ونفس األمر ينطبق على حالة ما إذا أوصى بما يزيد على مجموعة التركة كلها، وأجاز الورثة 

 الزيادة على الثلث.

 إما أن تكون الوصايا في درجة واحدة، وإما أن تكون مختلفة الدرجة.في الحالة الثانية: -

كصدقة الفطر ت كلها واجبات فقط أو كانكالزكاة والحج، فإن كانت متحدة بأن كانت كلها فرائض فقط، 

قدم ما قدمه الميت أوال، ألن كالصدقات، وبناء المساجد، أو كانت كلها مندوبات والكفارات واألضاحي، 

وأما إذا لم يقدم  كالثابت بالنص.الظاهر من حال الموصى أن يبدأ بما هو األهم عنده، والثابت بالظاهر 

التركة كلها عند إجازة الورثة، توزع بينها بالمحاصة، أن عين الموصى قربة على أخرى، فإن الثلث، أو 

الموصى لكل منها سهما محددا، ويوزع الثلث بينهما بالتساوي، الستواء هذه القربات في الدرجة وسبب 

وصدقة الفطر وبناء  كما لو أوصى بحج،االستحقاق. هذا إذا كانت متحدة الدرجة، وأما إذا اختلفت الدرجة 

 الفرض على الواجب، وقدم الواجب على التطوع،  حتىقدم مسجد، 

 ولو أوصى الميت بخالف ذلك.

إذا بين الموصى المهام كما لو قال أوصيت بثلث بمالي للزكاة، وبسدسها لفالن، ولم  وفي الحالة الثالثة: -

 يجز الورثة الزيادة، قسم الثلث بينهما بالمحاصة، فللزكاة سهمان ولفالن سهم.

يبين السهام فإنها توزع بينهما بالتساوي، فلو أوصى لبناء مسجد، وبناء مدرسة، ولفالن قسم  وأما إذا لم

 .22الثلث بين هذه الجهات أثالثا، لكن منها سهم واحد

 تقسيم التركة: -د

 يتعلق بالتركة بعد التجهيز وقضاء الدين وتنفيذ الوصايا هو تقسيم الباقي بين الورثة،    

ي إلى الميت حقيقة أو حكما، بنسب أو بسبب حقيقة أو حكما، وهذه الخالفة تكون و اإلرث خالف المنتم

 في األموال وفي الحقوق المتعلقة باألموال.

فالميراث إذن من األسباب الناقلة للملكية بحكم الشارع، جبرا عن الوارث وعن المورث، ولكن هذا النقل 

في جميعها، ألن هللا جعل للعبد الحق في التصرف  ال يكون جبرا عن المورث إال في ثلثي التركة، وليس

 في ثلث أمواله، وال يحتاج ذلك إلى إيجاب من المورث وقبول من الوارث. 

 :وقت التعلق اإلرث بالتركة 

يتعلق اإلرث بالتركة تعلقين أولهما: تعلق من أول مرض الموت. وثانيهما: تعلق مع موت الموروث ال 

 قبله وال بعده.

ذهب اإلمام أبو الحنيفة إلى أن اإلرث يتعلق بالتركة من أول مرض الموت، وهذا التعلق التعليق األول: -

تارة يكون بمالية التركة، أي بالقيمة التي يقوم بها المقومون وأهل الخبرة، وتارة يتعلق بعين التركة، فإذا 

ولذا جاز له أن يبيع لألجنبي بمثل  تصرف المريض مع غير وارث، كان تعلق حق الورثة بمالية التركة،

 القيمة ال بأقل.

وإذا تصرف المريض مع الورثة فإن حق الورثة يتعلق بعين التركة، فال يؤثر ذلك المريض أحدا من 

 الورثة بشيء منها، ولو بالبيع له بمثل القيمة.
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ح بيع المريض لألجنبي أما الصاحبان فقد ذهبا إلى أن حق الورثة يتعلق بمالية التركة ال يعينها، فيص

والوارث بمثل القيمة، ألنه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة في شيء يتعلق به حقهم وهو المالية. فكان 

 الوارث واألجنبي فيه سواء.

وقد اختلف فقهاء الحنفية في حق الورثة وتعلقه بأموال مورثهم، حيث هناك من اعتبروا هذا الحق حق -

 ملكية. خالفة في حين اعتبروه حق

ذهب المتأخرون من الحنفية إلى أن حق الورثة في التركة هو حق خالفة وأنه ثبت في وقت المرض -1

لكي يصان ثلثا التركة للوارث، وهذا الحق يمنع المريض من التصرف في هذين الثلثين، ولذا ال تنفذ 

 23وصاياه إذا زادت عن الثلث إال بإجازة الورثة.

 بما يأتي:ويستدل هؤالء الفقهاء -

:تبرع المريض مرض الموت ال ينقض في حياته، ولكن ينقض بعد مماته، ولو كان هذا الحق اإلجماع-أ

 حق ملكية لنقض هذا التبرع في حال الحياة.

أن حق الورثة لو كان حق ملكية لمنع من الميراث من كان غير وارث وقت مرض الموت بمانع كالكفر 

، مع أنه يورث باالتفاق، فلو كانت الملكية ثابتة للورثة من أول مرض مثال، قم أسلم قبل الموت مباشرة

 الموت لما ورث، ألن باقي الورثة قد ملكوا الموروث وزالت ملكيته عن المورث األصلي.

 ذهب المتقدمون من الحنفية إلى أن حق الورثة في التركة حق ملكية واستدلوا على ذلك بما يأتي:-2

 الحديث النبوي:-أ

إن هللا تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في  سول هللا صلى هللا عليه وسلم:"قال ر

 أعمالكم، تضعوه حيث شئتم".

فجواز التصدق بالثلث يقتضي استبقاء الملكية فيه، وحيث اقتصر في مقام البيان على الثلث، دل على 

ن، وإذا خلت ملكيته عن الثلثين آلت إلى حصر التصدق في الثلث ونفى ما سواه، فال ملكية في الثلثي

 .24الورثة، ألنهم خلفاؤه في ماله، ألنهم أقرب الناس إليه، وحياتهم امتداد لحياته

إال أنه يمكن حمل الحديث على ما حمله عليه المتقدمون، ألن تخصيص الثلث في الحديث ال يدل على نفي 

و سلمنا الحديث يدل على نفي الحكم عما عداه كما الحكم عما عداه كما يذهب إلى ذلك أكثر العلماء، ول

يذهب إلى ذلك أكثر العلماء، ولو سلمنا أن الحديث يدل على نفي ما عدا الثلث، فنفي التصدق ال يدل على 

نفي الملك، بل كل ما يدل عليه هذا النفي أن غير الثلث ال يتصرف فيه، لتعلق حق الغير به وهم الورثة، 

رقت ديونهم التركة، والدائنون ليسوا مالكا، فالورثة قبل الموت كذلك، ال ملكية لهم إال كالدائنين إذا استغ

بعد الموت، قم إن عدم نفاذ تبرع المريض مرض الموت فيما زاد عن الثلث، ال يدل على عدم ملكيته 

و أجاز الورثة هذا للثلثين الباقيين من التركة، بل هو مالك لهما، وتعلق حق الغير بهما يمنع النفاذ، ولذا ل

التبرع نفذ، والشأن في هذا شأن المدين الذي استغرقت ديونه أمواله، ينفذ من تصرفاته ما أجازه الغرماء 

لو كان لهم حق الملكية في أموال المورث لجاز لهم التصرف بناء على الملكية، وحيث أن   ثم إن الورثة
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لكية وللموروث ملكية لكان الشيء الواحد مملوكا تصرفهم ال يجوز فال ملكية لهم، ولو قلنا إن لهم م

 لشخصين في آن واحد، وهذا غير معهود في الشرع.

أجمع فقهاء المسلمين على أن تبرع المريض مرض الموت ال ينفذ في أكثر من الثلث، إال اإلجماع: -ب

الثلث، فعدم نفاذه دليل  بإجازة الورثة، ولو كان ملكه ثابتا في الثلثين اآلخرين، لنفذ تبرعه بالزيادة على

 زواله، وال يزول إلى غير مالك بل يزول إلى مالك هم الورثة.

 التعليق الثاني:-

يرى الحنفية أن التركة التي ال ديون عليها، تبدأ ملكية الورثة فيها عقب وفاة المورث فورا، وقد روى -1

أما التركة التي عليها ديون، فإما  عن محمد بن الحسن أن الملكية تثبت في آخر لحفظة من لحظات حياته،

 أن تكون هذه الديون مستغرقة لها، وإما أن تكون غير مستغرقة لها.

فالتركة المستغرقة بالديون ال يثبت فيها ميراث عند الحنفية حتى يسدد الدين ألن المال كله مشغول بحاجة 

من بعد وصية يوصى بها أو  :"-جل جالله-الميت فيعتبر كأنه حي، وال أدل على ذلك من قول الحق

 فهي تفيد أن أوان الميراث هو الوقت الذي ال يكون مشغوال بدين المورث.دين"، 

والصحيح ما ذهب إليه الحنفية، ألنه ال معقول مع وجود النص، وأما إذا كانت الديون غير مستغرقة فهناك 

 رأيان للفقهاء أيضا.

اإلمامية وبعض المالكية إلى أن الملكية تنتقل إلى الورثة  ذهب الحنفية وراية عن أحمد وراوية عن الشيعة-

في الجزء الذي ال يقابل الدين من وقت الوفاة، فالمشغول بالدين من التركة ال تثبت ملكية الورثة فيه، بل 

يكون على حكم ملك الميت أو على ملكه، ألن له ذمة تبقى إلى أن تسدد ديونه، ويستغنى عن ماله استغناءا 

 .25تاما

 ويستدل الحنفية لمذهبهم باآلتي:-

 اآلية الحديثة:-أ

 من بعد وصية يوصى بها أو دين". قوله تعالى:"

 :وجه الداللة 

تدل اآلية على أن ما يشغل بالدين أو الوصية من التركة خارج عن ملكية الورثة، وغير المشغول منها 

 لخالف.يدخل في ملكيتهم، وبهذا تصلح اآلية لالستدالل بها في موضع ا

 المعقول:-ب

ألن التركة إنما تكون في مقدار ما يستغني عنه الميت، والجزء الذي يقابل الدين يحتاج إليه الميت لبراءة 

ذمته مما عليه من حق، فيبقى على ذمته على تبرأ، وتتعلق حقوق الدائنين بكل التركة على الشيوع، ألن 

 قبل أي حق فيها ما عدا التجهيز.الجزء الذي يقابل الدين شائع، وهو واجب السداد 

يرى الشافعية وموافقوه أن التركة المستغرقة بالديون تنتقل الملكية فيها للورثة بمجرد الوفاة، إذا األمور -2

ال تتراخى عن أسبابها إال لمانع يمنع عمل األسباب والموت سبب للتوريث فتتحقق الوراثة فوره، ووجود 

لتركة مشغولة بحاجة الميت ال يمنع تحقق الوراثة، إذا كان ذلك التعلق الديون متعلقة بالتركة وكون ا
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لالستيثاق من األداء ولضمان حقوق الغرماء، وذلك ليس بمانع من تحقق الوراثة، كما لم يمنع الرهن 

 ملكية العين المرهونة للمدين، ومثل تعلق الديون كمثل الرهن، فهما في الجملة سواء.

ة عن أحمد وبعض الشيعة اإلمامية، إلى أن التركة غير المستغرقة بالدين تنتقل وذهب الشافعية ورواي-

 ملكيتها جميعها إلى الورثة، فتكون على ملكهم بمجرد الوفاة إذ األمور ال تتراخى عن أسبابها كما أسلفنا.

 من ترك ماال أو حقا فلورثته..". ويستدلون على مذهبهم بقوله صلى هللا عليه وسلم:"

 داللة:وجه ال 

هذا الحديث مطلق، والمطلق يجري على إطالقه، فكل مال أو حق تركه الميت تأخذه الورثة، سواء كان 

 26على المال أو الحقوق التزامات أم ال.

 -:ثمرة الخالف بين الفريقين 

 يترتب على الخالف بين المذهبين األمور التالية:

 عند الحنفية:-1

لحيوان المتوالد من الحيوان المتروك، إن كانت الديون مستغرقة ما يتولد من التركة كأجرة المنزل وا

للتركة يكون هذا المتوالد من الحيوان المتروك، إن كانت الديون مستغرقة للتركة يكون هذا المتوالد على 

 حكم ملك الميت، فحق الدائنين يتعلق به حتى يستوفوا ديونهم وما يبقى فهو للورثة.

أمور باشر المالك أسبابها، ولم يتم الملك فيها إال بعد الموت، كأن يكون المورث قد ما يجد من الملك بسبب 

وضع شبكة لصيد السمك في الماء، ثم مات قبل أن يخرجها، وبعد موته أخرجت وهي مليئة بالسمك، فهذا 

رقة يأخذ حكم نماء التركة ويجري فيه الخالف السابق، فيكون على حكم ملك الميت في التركة المستغ

 ويتعلق به حق الدائنين.

وأن حق الشفعة إذا كان في التركة المستغرقة بالديون نصيب شائع في عقار، ثم باع الشريك نصيبه -

المتداخل مع نصيب التركة ال يكون للورثة حق الشفعة، ألنه ال ملكية للورثة في هذه الحال ألن التركة 

فيع وقت البيع للعقار المشفوع به شرط لثبوت الشفعة، المستغرقة تبقى على حكم ملك الميت، وملكية الش

 وانعدام الشرط يترتب عليه انعدام المشروط.            

                                                                                                                                                                                                والتركة المستغرقة بالدين ال يجوز للورثة قسمتها ألنهم ال يملكون شيئا منها.                                                      -

 : عند الحنفية وموافقيهم-

انت حقوق الدائنين قد تعلقت بها ما ينفق على التركة يكون على الورثة ألنهم المالكون للتركة، وإن ك 

 الستيفاء ديونهم، وهذا أشبه ما يكون بالعبد الذي به حق مالي لجنايته، فكل نفقات العبد على مالكه.

التركة المستغرقة ال يجوز تصرف الورثة فيها لعدم ملكيتهم لها، إال إذا طلب إليهم القاضي ذلك سدادا -

صرف لسداد الديون أو إذا استخلصوا التركة بسداد الدين، أو برضاء للدين، أو إذا أذن لهم الدائنون بالت

 .27الدائنين بانتقال الديون إلى ذمة الورثة أو أحدهم أو ذمة شخص آخر

 

 
                                                           

 .148-147جمعة محمد محمد تراج، المرجع السابق، ص  - 26
 150-148جمعة محمد محمد تراج، المرجع السابق، ص  - 27



 الميراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري

24 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 عند الشافعية:-2

يكون هذا المتوالد على ملك الورثة وال تتعلق به الديون فالديون تتعلق برقبة التركة ال بنما ئها، ألن النماء 

الملكية وملكية التركة للورثة، فثمرتها لهم. وإن كانت الديون غير مستغرقة للتركة كان هذا المتوالد ثمرة 

على حكم ملك الميت في القدر المقابل للدين، فيتعلق به حق الدائنين عند الحنفية. وعند الشافعية تكون 

 ة التركة ال بما ينجم عنها.ملكيته للورثة، فال يتعلق به حق الدائنين، ألن حقهم إنما يتعلق برقب

ويكون على ملك الورثة، وال يتعلق به حق الدائنين، وإن كانت التركة غير مستغرقة بالدين، يكون الخارج 

في الشبكة من السمك على حكم ملك الميت في القدر المقابل لوفاء الديون عن الحنفية، ويكون على ملك 

 الورثة.

لون: إن التركة في هذه الحالة تنتقل ملكيتها إلى الورثة كما أسلفنا، يكون للورثة حتى الشفعة ألنهم يقو

فشرط ثبوت الشفعة متحقق المشروط وهو الشفعة. كما يجوز قسمتها بين الورثة، على أن يتحمل نصيب 

كل وارث ما يتحمله من الدين، فكان مقتضى رأيهم أن يجيزوا تصرف الورثة في التركة ألنهم ملكهم، 

دون الورثة ودون التصرف فيها لشخص آخر، وهو تعلق حق الغير بها، وكل عين يتعين بها ولكن حالوا 

حق الغير ال يجوز التصرف فيها إال لسداد الدين، كالعين المرهونة ال يجوز بيعها قبل فك الرهن، فالتركة 

 المستغرقة عندهم ال يجوز التصرف فيها إال لسداد الديون.

 عند الشافعية وموافقيهم:-

ما ينفق على التركة يكون الورثة ألنهم المالكون للتركة، وإن كانت حقوق الدائنين قد تعلقت بها الستيفاء 

 .28ديونهم، وهذا أشبه ما يكون بالعبد الذي به حق مالي لجنايته، فكل نفقات العبد على مالكه

 :قسمة التركة 

ين ثبت توريثهم بالكتاب أو السنة أو إجماع لم يخالف أحد من الفقهاء في جواز قسمة التركة بين الورثة الذ

األمة، شريطة أن ال يكون هناك دين على الميت أو يكون هناك دين ولكنه سدد من التركة، أما الوصية 

فإنها ال تمنع من تقسيم التركة ألن الوصية تخرج من الثلث، وما يبقى يكون للورثة، وأما إذا كانت التركة 

ينية ال تجوز القسمة، وأما إذا كانت مطلقة فالراجح جواز القسمة كي ال يتضرر مدينة، فإن كانت الديون ع

 .29الورثة، ولكن يضمن كل وارث بقدر نصيبه من الديون

 المبحث الثالث: األحكام العامة للميراث

الميراث حق ثبت للوارث بعد موت المورث، وذلك لقرابة بينهما أو نحوها، وله شروط وأركان وأسباب 

، يتحقق بها استحقاق الشخص التركة أو منعه منها. وعليه تضمن المبحث أركان الميراث وأسبابه وموانع

 وشروطه وموانعه بعد تقسيمه إلى النقاط التالية:

 أوال: أركان الميراث:

 للميراث أركان ثالثة، وقبل التكلم عنها البد أن نبين معنى الركن لغة واصطالحا وهي:

 معنى الركن:-1

 - في اللغة:الركن 
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 هو الجانب األقوى للشيء الذي يمسكه ويقوم عليه كأركان البيت الذي ال يقوم إال بها. 

 -:الركن في االصطالح 

ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم، وقيل ما يتم به، وهو داخل فيه بإخالف الشرط وهو خارج  

 عنه.

 هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود مع كونه داخال في الماهية". فالركن:"

 تحقق أركان اإلرث:-2

 الستحقاق اإلرث أركان ال يتحقق إال بها، فإذا وجدت أمور ثالثة تحقق اإلرث:

 - :المورث 

عدمت حياته وهو الميت أو الملحق باألموات، الذي يستحق غيره أن يرث منه سواء كان موته حقيقة بأن 

بالفعل، أو حكما بأن حكم القاضي بموته مع احتمال مع أنه حي كالمفقود الذي انقطع خبره، أو تيقنت حياته 

 كالمرتد الذي لحق بدار الحرب، أو تقديرا كالجنين الذي انفصل عن أمه بجناية عليه.

 -:الوارث 

بسبب من أسباب الميراث هو الحي بعد المورث أو الملحق باألحياء، أي: من يرتبط بالمورث 

 كالزوجية أو القرابة النسبية، وإن لم يأخذ الميراث بالفعل لوجود من يحجبه.

 -:الموروث 

وهو ما يتركه الميت بعد تجهيزه وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه من أموال وحقوق تستحق اإلرث. فمن 

 مات وال وارث له أو له وارث وال مال له فال إرث منه.

لميراث أركانا تشبيها بأركان البيت الذي ال يقوم إال بها، ألن اإلرث ال يقوم إال وسميت أركان ا

باألركان الثالثة، فإذا فقد ركن من هذه األركان انتفى الميراث، ألّن الميراث عبارة عن استحقاق 

شخص أموال شخص آخر متوفى بفرض أو عصوبة أو رحم، فإذا فقد اإلرث كله، وأّن الميراث 

الملك وهي ال تكون إالّ إذا وجد مالك انتهى ملكه بعد وفاته، والخليفة هو من يخلف المالك  خالفة في

 السابق فيما كان يملكه.

 ثانيا: أسباب الميراث:

 تعريف السبب:-1

  :لغة 

هو ما توصل به إلى غيره، وسمي الحبل سببا، والطريق سببا إلمكان التوصل بهما إلى مقصود، لقوله 

 َع َسبَبًا ".فَأَتْبَ تعالى"

  :اصطالحا 

هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وهو عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى حكم غير 

بأنه كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه معرفا اآلمدي )رحمه هللا(:" مؤثر فيه. وقد عّرفه 
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ريف للسبب لكونه تعريفا للسبب الشرعي، هذا أنسب تعالباجوري )رحمه هللا(:" لحكم شرعي. وقال 

 .30واإلتيان )بكل( تفيد اإلحاطة

 أسباب اإلرث:-2

وضع اإلسالم قواعد وأساسا لتحقيق جانب العدالة بين الناس في قسمة مال المتوفى، وهذه القواعد موجودة 

الستحقاق ومشروعة، فكل نصيب وضع بقدر حاجة الوارث وقربه من الميت. وهناك أسباب وموجبات 

الميراث، فإذا تحققت األسباب التي أوجبها الشارع، كان لزوما للمسبب أن يتحقق، وال يتوقف ذلك على 

 رضا المكلف أو عدم رضاه ألنه تحقق بإرادة هللا وصنعه.

 القرابة، والنكاح، والوالء.ومن أسباب الميراث المتفق عليها عند الفقهاء ثالثة هي -

 :القرابة 

بالقرابة هي القرب في الرحم، وهو لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة، كما هي الصلة النسبية المقصود 

بين الوارث والمورث بالوالدة"، فيخلف الحي الميت في إرثه، ويأخذ نصيبه من تركته، وتسمى القرابة 

   بالنسب الحقيقي أو القرابة النسبية.

انا، وبما يدل على نوع منها وهم األقارب غير ذوي الفرض أو وأطلق الفقهاء الرحم بما يرادف القرابة أحي

العصوبة أحيانا أخرى، وعندها يكون الرحم أخص من القرابة. وسبب القرابة هو أقوى أسباب اإلرث، 

 وأصله، بمعنى أصل الوجود وال تزول، وتشمل القرابة:

 االبن، والبنت، و ابن االبن، وإن نزل(. الفروع كاألوالد:)-

 من جهة األب( وإن عال.ول كاألب والجد )األص-

 كاألخوة واألعمام وبنيهمالحواشي -

 ذوي األرحام واألحوال وأوالد البنات-

 :النكاح 

النكاح الذي يكون سببا لإلرث، هو عقد الزوجية الصحيحة عند الجمهور الفقهاء، والزوجية أقوى صلة   

ء حصل بها دخول أو ال، وسواء كان عقد الزواج اجتماعية، ويرث بها الزوج والزوجة أو الزوجات، سوا

عند موت أحدهما قائما حقيقة أو حكما كالمعتادة من طالق رجعي. وعقد النكاح إن كان باطال أو فاسدا فال 

 إرث بهذا العقد إجماعا ولو كان موت أحدهما بعد الدخول.

  :الوالء 

والء والء، أي: قرابة. والوالء على نوعين: ) وهو السلطنة والنصرة ويطلق على القرابة، ويقال بينهما   

 المواالة، ووالء عتق(.

 :والء الموالة 

أن يقول له واليتك وعاقدتك فإن جنيت جناية فعليك ارشها وإن مت فلك ميراثي، فيكون على ما واله     

ول وهو كالهبة وعاقده، وله أن يحول والءه إلى غيره ما لم يجن جناية فيعقا عنه فإذا عقل فليس له أن يح

 فيها الرجوع ما لم يعوضه عليها فإذا عوضه عليها فال رجوع فيها.
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 :والء العتق 

هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بأن أعتقه، لقول الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" عن    

صلى هللا عليه  فقال النبي هللااشتريت بريرة، عنها قالت " إبراهيم، عن األسود عن عائشة رضي هللا

اشتريتها، )فإن الوالء لمن أعتق(."، فقال النبي هللا صلى هللا عليه وسلم:" اشتريتها بريرة، وسلم:" 

، فهؤالء يرثون من العتيق، ومن ينتمي لهذا العتيق بنسب المعتق والمعتقة وعصبتهم(ويرث بهذا الوالء )

قد اعتبره النبي هللا صلى هللا عليه وسلم نوعا من آو والء، وال يرث العتيق المعتق من حيث كونه عتيقا، و

القرابة لقوله صلى هللا عليه وسلم عن عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:" 

 الوالء لحمة كلحمة النّسب ال يباع وال يوهب ".

 وقد اختلف الفقهاء في ذلك وهي النحو التالي:-

 - واإلباضية:المالكية 

( من المالكية إلى خمسة أسباب، ابن الجزري(، وأوصلها )وسسبه جهة اإلسالمزادوا عليها بيت المال )

 أسباب التوارث خمسة: نسب، ونكاح، ووالء عتق وعبودية، وبيت المال". فقال:"

 -:اإلمامية 

)زوجية (، فالنسب مراتب ثالثة، والسبب اثنان النسب والسببحصروا أسباب الميراث في سببين فقط )

 31وفي المحصلة فهي نفس األسباب الثالث المجمع عليها. ووالء(،

 :ثالثا: شروط الميراث

 تعريف الشرط:-1

 - :فقد جاء أشرطها أي عالمتها.لغة هو العالمة، ومنه قوله تعالى:" لغة 

 - :وجوده وجود وال عدم لذاته.وهو ما يلزم من عدمه العدم وال يلزمه من اصطالحا 

 شروط الميراث: -2

 : التحقق من موت المورث 

  (176) سررورة النسرراء"  إن امرررؤ هلررك لرريس لرره ولرردال بددد مددن تحقددق مددوت المددورث لقولدده تعددالى : "  

والتحقق من موته حقيقة  بالمشاهدة،  أو بشهادة عدلين، أو حكما  أي إلحاقه باألموات حكًما كالمفقود الدذي 

ت مدة االنتظار فيه وحكم القاضي بموته وغيرها، أو تقدديرا كدالجنين الدذي ينفصدل مسدتا بجنايدة علدى انته

أمه، ففيه غرة وهي نصف عشر الدية الكاملة وهي خمس من اإلبل، تكون لورثة الجنين الذي ضربت أمه 

 وهي حامل فألقته ميتا فقد قدرت فيه الحياة وكذلك الموت .

 التحقق من حياة الوارث : 

والتحقق  من حياة الوارث عند موت مورثه ولو للحظدة، ويدتم التحقدق مدن حياتده حقيقدة أو تقدديرا ، العلدم  

 . 32بالجهة المقتضية لإلرث وتعيين جهة القرابة ودرجتها

  :انتفاء المانع 

 البعض أضاف هذا الشرط وهو عدم وجود أي مانع يمنع من الميراث .
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ولفظ الذكور أوسع من لفظ الرجال لذلك فان معظم كتب الميراث تجد فيها العنوان  : الوارثون من الذكور-

" واألفضل استعمال لفظ الذكور، حتى يتسع ليشمل الجنين واألطفال، والوارثون  الوارثون من الرجال: " 

 -5،  أب األب وان عال -4األب ،  -3ابن االبن وان نزل ،  -2االبن،  -1من الذكور خمسة عشر وهم : 

العم الشقيق  -10ابن األخ ألب ،  -9ابن األخ الشقيق ،  -8األخ الم ،  -7األخ ألب ،  -6األخ الشقيق ، 

 المعتق. -15الزوج،  -14ابن العم ألب،  -13ابن العم الشقيق،  -12العم ألب،  -11،

 اث تجد فيها العنوان:"ولفظ اإلناث أوسع من لفظ النساء لذلك فإن معظم كتب المير  الوارثات من اإلناث:-

واألفضل استعمال لفظ اإلناث. حتى يتسع ليشمل الجنين واألطفال. والوارثات من الوارثات من النساء" 

الجدة الصحيحة وإن -4األم، -3بنت االبن وإن نزلت بمحض الذكورة،  -2البنت، -1اإلناث عشرة وهن: 

األخت  -8األخت األب،  -7األخت الشقيقة. -6الجدة الصحيحة وإن علت "أم األب"، -5علت "أم األم"، 

 المعتقة. -10الزوجة، -9ألم، 

 :رابعا: موانع اإلرث

الموانع جمع مانع، وهي أوصاف محددة، رتب الشارع علو وجودها، انتقاء الميراث، فإذا كان الشارع قد 

ووجودها لكي  اوجب لتحقق الميراث، قيام األركان، ونشأة األسباب، وتوفر الشروط وطلب تحصيلها،

يترتب على الميراث أثره وتطبق عليه أحكامه، فقد تطلب لنفس الغاية، بالنسبة للموانع، أمر آخر هو 

 -تخلف هذه األوصاف، التي تشكل تلك الموانع، وعدم وجودها، لذلك فإنه يلزم من وجود أحد الموانع

 ث بمعنى واحد، ال فرق بينهما.التالية حرمان الشخص من الميراث، والمحروم أو الممنوع من الميرا

وأثر وجود المانع، حاسم في عدم استحقاق الشخص للميراث حيث يسلبه حقه في التركة، ويبطل مفعول 

قيامه األسباب وتوفر الشروط، األمر الذي يؤدي إلى حرمانه، واعتباره والعدم سواء، فوجوده كعدم 

ة لغيره إذ ال يؤثر على أنصبتهم بالنقصان فمن مات وجوده عند التقسيم التركة، وهو معدوم كذلك، بالنسب

 عن زوجه، وابن قاتل، وأخ.

 الرق، والقتل، واختالف الدين، والرده، واختالفوقد نص الفقهاء على موانع الميراث وهي خمسة: 

 .33الدارين

 الرق:-1

ذلك أن احد أركان جعل الرق من الموانع ألنه ينافي أهلية التملك، بل هو ما ملكت يداه لسيدة، ومؤدي 

الميراث غير قائم، وهو المورث أو التركة، وبعد الرق مانع من الميراث، سواء كان الرق كامال، أو كان 

مكاتبا أو مدبرا. وعلى أية حال، فقد انقرض الرق في عصرنا الحالي، ومنذ أمد ليس بالقصير، و من ثم 

 واريث، حيث لم يتناوله ضمن الموانع.فإن البحث فيه بحث في غير طائل وما تنبه له قانون الم

 القتل:-2

هو إزهاق روح إنسان بفعل آخر، فالنتيجة المترتبة عليه خطيرة، تمكن في سلب إنسان حق الحياة، وهو 

أمر بال شك ذو أثر خطير على النوع البشير، وانتهاك صارخ لقانون السماء، على أن القتل بالنظر إلى 

يقة تنفيذه، ليس على درجة واحدة وهذا ما أدى بالفقهاء إلى االختالف في قوة الدافع األجراس فيه، وطر
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تقسيمهّ، وتبعا االختالف في إطالق الوصف المناسب عليه، وتحديد نوعه للوصول إلى اعتباره أو عدم 

 اعتباره كمانع من الميراث ومن بين الفقهاء هم:

 :المالكية 

طأ، والقتل العمد يجب أن يكون عدوانا وظلما، ويجوز أن يتم يذهب المالكية أن القتل نوعان: قتل بالخ    

بالمباشرة أو التسبب، مكلف كان القتل أم غير مكلف، وال عبرة باآللة المستخدمة فيه، تقتل غالبا أم ال 

تقتل، ويستوي أن يكون القتل بعمل إيجابي أو سلبي، ويستوي كذلك القصد أو عدم القصد بالنسبة للمقتول، 

 نه في األساس يتعمد إرهاق روح إنسان معصوم.مادام أ

أو واضع السم، ، كشاهد الزورو يعني ذلك أن الفاعل األصلي والشريك كالمحرض أو المتسبب في القتل -

 ومانع الطعام من الشخص حتى الموت، والمؤجر على قتل الشخص، يعد قاتال بطريق العمد.

دون القتل الخطأ ألن القصد فيه إلى إزهاق الروح متحقق، والقتل العمد العدوان هو المانع من الميراث، 

ووصف العمد العدوان فيه هو الذي رتب عليه هذه النتيجة، أما األوصاف األخرى فغير أثر حاسم، على 

 .34خلق الدافع إليه، أو إلى االتجاه من أجل تحقيقه، ووصفه بهذا الوصف

مدا بحق، كقضاء القاضي بالقصاص على مورثه، أو فإذا لم يكن القتل عمدا، بأن كان خطأ، أو كان ع-

كان لتنفيذ حكم شرعي، كالجالد القائم على تنفيذ الحد أو القصاص أو كان القتل بعذر شرعي، كما لو قتل 

الشخص مورثه دفاعا عن نفسه أو عرضه فإن القتل الوارث لمورثه في هذه الصور وأمثالها، ال يترتب 

 عليه المنع من الميراث.

القاتل استند على حق شرعي، أو سبب يبيح القتل فال يعاقب بحرمانه من الميراث المقتول، ألنه لم  ألن

يعص الشارع ولم يعتد على مورثه وإنما قام بواجبه وبما هو مأمور به، أو أتى بعمل يبيحه الشرع، وال 

 يؤاخذه عليه.

 :الحنفية 

هو القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة، وأما ذهب مذهب الحنفية على أن القتل المانع من الميراث 

 القتل الذي ال يوجب القصاص أو الكفارة، فال يمنع من الميراث.

والقتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة عندهم، هو القتل بالمباشرة ال بالتسبب وهو يتمثل في القتل العمد 

 وشبه العمد القتل الخطأ والقتل الذي جرى مجرى الخطأ.

 كالسالح، والسيف، وما يماثل ذلك.ل العمد هو أشد أنواع القتل، إذ يكون القتل بآلة تقتل عادة والقت-

والقتل كالضرب بعصا ال تقتل عادة. والقتل شبه العمد، يليه في الشدة، إذ يعتمد فيه الفعل بآلة ال تقتل غالبا -

قصد كان يرمي ما يظنه صيدا فإذا الخطأ ينزل درجة عن شبه العمد، والخطأ فيه إما ينطوي على خطأ بال

هو إنسان وإما ينطوي الخطأ فيه على خطأ في الفعل كان يصوب على هدف معين، فيخطئ ويصيب 

إنسانا والقتل الجاري مجرى الخطأ، مثل أن ينقلب وهو نائب على شخص فيقتله ففي أنواع القتل هذه، 

 عليه هو المورث، كان القاتل ممنوعا من الميراث.تتوفر المباشرة، لدى القاتل في القتل فإذا كان المجني 
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أما القتل بسبب عندهم، فهو القتل الذي ال تتحقق فيه المباشرة وتأتي ذلك فعال، ال يقصد به القتل فيفض إلى 

وهذا النوع من القتل ال يمنع الميراث لعدم المباشرة أن يحفر بئرا فيقع فيه مورث ويموت.  القتل مثل

 .35فيه

 منع من الميراث عندهم القتل الذي ال يوجب القصاص أو الكفارة مثل: كذلك ال ي

 القتل بحق شرعي كالقصاص أو الدفاع عن النفس.-

 كذلك القتل بعذر شرعي كقتل زوجته أو أحد محارمه من يزنى بها.-

 والقتل الذي حدث من غير مكلف كالصبي والمجنون لعدم لتكليف في حقهما.-

 :الشافعية 

ل المانع من الميراث، هو القتل على أية صورة، مباشرة أو تسببا، بحق أو بغير حق، مكلفا على أن القت

 صلى هللا عليه وسلم( "ليس القاتل ميراث".كان القتل أم غير مكلف. لعموم قول الرسول هللا )

 الحكمة من اعتبار القتل مانع من الميراث:-

الكتب السماوية وتضمنت الوعيد الشديد على مقترفه، القتل محرم في كل الشرائع، وقد حذرت من اقترافه 

وهذا الحكم ال فرق فيه بينما ما إذا كان المقتول بعيدا أم قريبا من القاتل، وقد دلت النصوص، وارشد حكم 

 العقل، على أن القتل جريمة شنيعة، ومفسده عظيمة في بنيان المجتمع.

 صلى هللا عليه وسلم(: "ليس القاتل ميراث".سول هللا )كيف قد اتجه القاتل إلى قتل مورثه، فقد قال الر

 والنظر العقلي يرشد إلى الدالئل اآلتية:-

أن صلة القرابة، إن لم تكن وسيلة إلشاعة روح التكافل والتعاون بين أفراد األسرة فال ينبغي بأية حال -1

 بة قريبه.أن تتحول إلى بغض، أو تدفع القريب، إلى إزهاق روح من تربطه به صلة قرا

أن مقتضى قواعد العدل، في أبسط مظاهرها أن يكون جزاء الخير، هو الخير، والمورث محسن إلى -2

وارثه، ألنه سبب وصول النعمة إليه،  فكان جزاء ذلك اإلساءة من الموارث بقتل المورث، لذا كان من 

 تمام العدل، أن يمنع من الميراث.

من قتل مورثه، إنما هو تطبيق القاعدة الفقهية التي تقول:  إن حرمان الوراث من الميراث، بسبب -3

استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ألنه إذا لم تطبق هذه القاعدة ال تأخذ كثير من ضعاف النفوس 

الجاحدين القتل، وسيلة الستعجال الحصول على الميراث، فكان هذا جزاءا وفاقا يتناسب مع جريمتهم 

 .36النكراء

 اختالف الدين:-3

يقصد باختالف الدين، عدم اتحاد الدين بين المورث ومن قام به سبب الميراث. واالختالف الذي من أجله 

كان المنع من الميراث، هو اختالف الدين باإلسالم والكفر، فالزوج المسلم ال يرث من زوجته المسيحية، 

 هذا المانع، لدالئل نقلية وعقلية: وهي ال ترث منه كذلك. وإن كان المنع من الميراث، بسبب
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 األدلة النقلية :-

 :القرآن الكريم 

 ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيال ". القرآن الكريم قوله تعالى:"

 :السنة المطهرة 

وقوله صلى هللا عليه ال يرث المسلم الكافر، وال يرث الكافر المسلم"، قول الرسول صلى هللا عليه وسلم:" 

 يتوارث أهل ملتين شتى" الوسلم:" 

 :العقل 

يقضي بالمنع من الميراث، فإن مبنى الميراث على المواالة والنصرة والتعاطف والتراحم، وهذا ال يأتي 

حقيقة، إال بين أبناء الدين الواحد، ويبنى هذا بوجه خاص في الميراث، ألن الوارث يخلف المورث في 

 ماله، ملكا ويدا وتصرفا.

 د يكون ناشئا عن العالقة بين الملل غير اإلسالمية وهو ما نتناوله ببعض البيان:واختالف الدين، ق

قد ينشأ هذا االختالف في الدين، بين المسلم وغير المسلم، في  اختالف الدين بين المسلم وغير المسلم:-أ

مسلما والزوجة بأخيه، فالزوج -العالقة التي تربط الزوج بالزوجة، أو في عالقة األبناء باآلباء أو األخ

يهودية أو نصرانية. والولد قد يعتنق اإلسالم، ويترك دين أباه غير المسلم، والعكس وكذلك قد يعتنق 

 اإلسالم أحد األخوين، فهذه العالقات قد تثير قضية الميراث كل منهما.

وقد  والميراث في كل فرض من هذه الفروض، قد يكون المورث فيه هو المسلم، والوارث غير المسلم،

 يكون العكس المورث غير المسلم، والوارث هو المسلم.

ال يرث غير المسلم من المسلم،  فقد أجمع أهل العلم على أن الكافر ال يرث المسلم، فلو في الحالة األولى: 

 مات المسلم عن ابن كافر وعم مسلم ورثة العم المسلم، دون االبن.

لمسلم عند الجمهور الصحابة فال يرث الزوج المسلم زوجته ال يرث المسلم من غير افي الحالة الثانية: 

 اليهودية واحتجوا باألدلة التي ذكرناها.

وذهب بعض الصحابة إلى أن المسلم يرث من غير المسلم دون العكس، وينسب هذا الرأي إلى معاذ 

 ومعاوية. 

وقوله (:" نرثهم وال يرثوننا" )صلى هللا عليه وسلم وقد استندوا على ما ذهبوا إليه إلى قول الرسول هللا

واستندوا إلى القياس، فإننا ننكح نساءهم، وال ينكحون نسائنا، اإلسالم يعلوا وال يعلوا عليه ". أيضا:" 

 فكذلك نرثهم وال يرثوننا.

والرأي الغالب في الفقهه، إنه يعتد باختالف الدين عند وفاة المورث، ألنه الوقت الذي تتحقق فيه الخالفة -

الخالفة في المال، ويستحق كل وارث نصيبه فيه. وتطبيقا لذلك، لو أسمت الزوجة اليهودية، بعد وفاء فيه 

 زوجها المسلم، وقبل تقسيم التركة، ال تستحق في الميراث ألنهما كانت غير مسلمة وقت وفاة الزوج.

لمانع من الميراث، هو وثمة رأي مخالف لإلمام أحمد يقول بأن الوقت الذي يعتد به في اختالف الدين ا-

 وقت قسمة التركة. الن اختالف الدين، وهو المانع من اإلرث، قد زال قبل قسمة التركة.
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ويمكن الرد على هذا الرأي، بأن هذا يتعارض مع قاعدة الخالفة في المال، والتي تبدأ بموت المتوفى، 

و أن تكون كاشفة لحق كل وارث، أما فالموت هو الذي نشأ عنه الخالفة في المال، وليس القسمة إذ ال تعد

السبب المنشئ فهو الوفاء باإلضافة إلى أن األخذ بهذا الرأي يفتح باب المنازعات، بسبب االدعاءات التي 

 .37يزعم أصحابها، أنهم قد اسلموا قبل تقسيم التركة بهدف الحصول على جزء من مال المورث

ة غير المسلمين، فهناك الديانة اليهودية، والمسيحية، تتعدد دياناختالف الدين بين غير المسلمين:  -ب

والمجوسية، والوثنية، والصائبة، وقد تتعدد الطوائف بين أصحاب الديانة الواحدة كما هو الشأن في 

 اليهودية والنصرانية.

في وقد اختلف الفقهاء فيما كان الغريب يرث الغريب قريبه مع كونها مختلفي الديانة ألول يعد االختالف 

 الدين من موانع الميراث.

 :الحنفية والشافعية 

ذهب الحنفية واألصح عند الشافعية إلى أن اختالف الدين بين غير المسلمين، ال يعتبر من موانع الميراث، 

فيرث كل منهما اآلخر ويصر أن يرث اليهودي المسيحي والعكس، ويصح أن يرث المجوس قريبه 

 جميعا والعبرة بتوافر أسباب الميراث وشروطه.الوثنى، فال فرق بين الديانات 

 األدلة:-

 :القرآن الكريم 

وقوله جل شأنه أن الدين عند هللا ولو ترضى عنك اليهود وال النصاري حتى تتبع ملتهم"  قوله تعالى:"

لة اإلسالم"، فهو يدل على أن األديان األخرى تقابل اإلسالم فهي ملة واحدة. وقالوا أيضا: أن الكفر كله م

 .38واحدة

 :المالكية والحنابلة 

ذهب المالكية والحنابلة إلى أن اختالف الدين بين غير المسلمين يمنع الميراث، فال يرث المسيحي من 

 اليهودي ويرث المجوس من الصابئ.

 األدلة:-

 :القرآن الكريم 

لذين هادوا والصابئين إن الذين آمنوا وا وقوله تعالى:"لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا"  قوله تعالى:"    

فاآلية عطفت كل ديانة على والنصارى والمجوس، والذين أشركوا، إن هللا يفصل بينهم يوم القيامة" 

األخرى والعطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أنها ملل منفصلة و ينسب إلى الحنابلة أنهم قالوا، إن 

فيمنع من الميراث االختالف في هذه األديان بال فرق اليهودية ملة، وكل ديانة ملة، كالمجوسية، والصائبة، 

 بين كتابي، وغيره من األديان.

 الردة:-4

الردة هي خروج بالقول أو الفعل عن الدين اإلسالمي إلى دين أو معتقد آخر، فالمرتد هو المسلم التارك 

 لدينه، طوعا واختيارا، أو المنكر لحقيقة من حقائق الجوهرية.
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 :جمهور الفقهاء 

المرتد كافر، ألنه أتى بابا عظيما من أبواب الشرك، بسبب تنكره للدين الحق، وخلع ريقه اإلسالم من و

 عنقه، وهو لهذا مستحق ألشد العقوبات وهي القتل رجال كان أو امرأة، وهذا عند جمهور الفقهاء.

اء المرتد، يستوي في فالقتل جزصلى هللا عليه وسلم(:" من بدل دينه فاقتلوه" ودليل ذلك، قول الرسول )

 ذلك الرجل والمرأة.

 :الحنفية 

إن المرتد يقتل إذا كان رجال للحديث السابق، ألن الرجل يتحقق منه الحرابه، ويخشى خطره بعد ردته. 

نهى صلى هللا عليه وسلم( وإما المرأة فإنها ال تقتل، وإنما تحبس حتى تحدث توبة، أو تموت، ألن النبي )

 لمرأة ال يتحقق منها وال يخشى خطرها بخالف الرجل.قتل النساء، وألن ا

 :ميراث المرتد 

المرتد بخروجه على اإلسالم وارتداده عنه يصير إلى غير دين، وال يعتد بما اعتنقه من دين أو معتد آخر، 

 39.لصيرورته من األعلى إلى األدنى، وهذا التكييف القائل بانعدام انتمائه الديني، يرتب آثاره على الميراث

يتفق الفقهاء على أن المرتد عن اإلسالم ال يرث من أقاربه مطلقا، فيما يتعلق بإرث المرتد من غيره:  -أ

فال يرث قريبة المسلم، الختالف الدين بينهما وال يرث قريبه المسيحي إذا ارتد عن اإلسالم إلى المسيحية، 

ين له، ومأمور بالعودة إلى اإلسالم، وعدم فرغم اتحاد الدين بينه وبين قريبه ال يرثه، ألن المرتد ال د

 إقراره على دينه، ألنه ميتا حكما إذ أن مصيره إذا لم يتب القتل.

 تعددت آراء الفقهاء في اإلرث من المرتد على النحو التالي:فيما يتعلق باإلرث عن مال المرتد: -ب

 :)جمهور الفقهاء )المالكية، والشافعية والحنابلة 

الفقهاء )المالكية، والشافعية والحنابلة( إلى أن مال المرتد ال يورث، وإنما يكون عبئا لبيت ذهب جمهور 

مال المسلمين. ومرد ذلك إلى اختالف الدين بين المرتد وأقاربه. وطبقا لهذا الرأي، فإن االرتداد عن 

يره منه. وهذا تطبيق اإلسالم يعد مانعا من الموانع الميراث، ألن المرتد ال يرث من غيره، وال يرث غ

صلى هللا عليه وسلم(:" وال وقوله )صلى هللا عليه وسلم(:" ال يرث المسلم الكافر" لحديث الرسول هللا )

 يرث أهل ملتين شتى".

 وصيروة المال إلى بيت المال، يشمل كل ما اكتسبه المرتد من المال، سواء كان قبل الرد أم بعدها.

 :الحنفية 

إذا كان رجال يورث ماله الذي اكتسبه قبل الردة ويكون من حق ورثته  المرتد ذهب أبو حنيفة إلى أن

 المسلمين وإما ماله الذي اكتسبه بعد الردة فإنه ال يورث عنه، وإنما يكون عبئا لبيت مال المسلمين. 

ل الردة، وأما إذا كان المرتد امرأة،  يورث مالها أقاربها المسلمين يستوي في ذلك المال الذي اكتسبته قب

 والمال الذي اكتسبته بعدها.

 ويستحق الميراث في مال المرتد أو المرتد، األقارب المسلمين الموجودين وقت موتهما حقيقة أو حكما.
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ذهب الصاحبان، وروايه لإلمام أحمد، إلى أن مال المرتد يورث عنه ويكون ألقاربه المسلمين، سواء كان 

ينتقل كله إلى الورثة المسلمين ما اكتسبه من قبل الردة أو بعدها، ألنه المرتد رجال أو امرأة، وهذا المال 

مأمور بالرجوع إلى اإلسالم ونبذ الردة فيسري الورثة من األحكام ما ينفهم، ويكون ذلك بتخويلهم الميراث 

 40منه.

باب وشروط وقيل باإلضافة إلى ذلك أن مال المرتد يرثه عنه أهل الدين الذي انتقل إليه متى توافرت أس

 الميراث، فإذا لم يوجد له وارث استحق ماله بيت مال المسلمين، ألنه مال ال مالك له. 

 اختالف الدارين:-5

اختالف الدارين كمانع للميراث، يتحقق بأن تختلف دولة المورث وجنسيته عن دولة الوارث، 

ل في الرئيس العام الذي يدير شؤونها، وجنسيته.فيكون لكل من الدارين كيانها المتميز وذاتيها المستقلة يتمث

والجيش الخاص بها والسياسية الخارجية التي تحكم توجيهاتها، فإذا اختلفت كل دولة عن األخرى في ذلك، 

وانقطعت العصمة بين الدولتين، بحيث تستحل كل دولة قتال األخرى، اعتبر االختالف هنا مانعا من 

 الميراث.

عليه المنع من الميراث، مقرون إال يكون بينهما معاهدة تعاون وتناصر  واختالف الدارين، الذي يترتب

 بينهما، أو ما تسمى بمعاهدة الدفاع المشترك ومنع االعتداء بين الدولتين.

 اختالف الدارين بالنسبة للمسلمين:-

اختالف  ال يعتبر اختالف الدارين قائما في ديار اإلسالم، وال يعتد به في هذا الشأن مهما ترتب عليه

مسمى الدول والجنسية فيها، وأيا كان الواقع الحالي، ذلك أن ديار المسلمين واحدة مهما تناءت أطرافها 

إنما المؤمنون أخوة". وقوله جل شأنهّ:" أن هذه أمتكم أمة واحدة" وتباعدت أوطانها، لقوله تعالى:" 

 ، ولو كان مقيما في دولة غير إسالمية.وهذا يفيد أن المسلم في كل مكان يعتبر رعوية للدولة اإلسالمية

وعلى ذلك، فإن المسلم المصري يرث قريبه المسلم اإليراني آو الباكستاني أو التركي، وكذلك الزوج 

 المسلم األفغاني يرث زوجته المسلمة السورية وال يثور في هذا الشأن القول باختالف الدارين.

ا للميراث بالنسبة للمسلمين، وأنه يعتبر مانعا للميراث ومؤدي ذلك أن اختالف الدارين ال يعتبر مانع

 بالنسبة لغير المسلمين.

والقضية األولى هي اختالف الدار، بالنسبة للمسلمين وعدم اعتباره مانعا للميراث، محل اتفاق بين الفقهاء 

 .41جميعا. أما القضية الثانية بالنسبة لغير المسلمين، فهي مثار خالف بين الفقهاء

 الف الدارين بالنسبة لغير المسلمين:اخت-

 اختلف الفقهاء في اعتبار هذا االختالف مانعا للميراث.
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 :الحنفية والشافعي 

بأن اختالف الدارين يعتبر من موانع الميراث، ألن الميراث مبناه الوالء والتناصر، وال تناصر وال والء 

الدولتين واعتبار كل منها في حالة الحرب مع الدولة بين مختلف الديار والنقطاع العصمة في كل من 

 األخرى.

 :المالكية والحنابلة 

األمريكي،  عند المالك وأحمد وأهل الظاهر أن اختالف الدارين ال يعتبر مانعا من موانع الميراث فيرث

 فال تثبت إال بنص.فريبه الفرنسي والعكس الن المنع من الميراث عقوبة، 

 

 المبحث الرابع: تقسيم التركة على الورثة: 

 أوال: حق الورثة ومراتبهم:

الورثة هم اصطحاب الحق في التركة، وهو حق أصيل وجوهري يجوز إهماله، وال تخلو منه التركة،   

وإذا كان حق التجهيز وحق الدائنين وحق تنفيذ الوصية، مقدم على حق الورثة فإن هذا ال يجب حق 

قلل من شأنه، ألن هذه الحقوق مع وجودها، تنحصر في ثلث التركة وقد ال تكون التركة الورثة، وال ي

فقد ال يكون المورث مدينا، وقد تخلوا التركة عن الوصية،  -فيما عدا حق التجهيز-محمله بهذه الحقوق

ا وهذا هو األصل، إذ أن موت المورث، يثير للوهلة األولى حقوق الورثة، ونصيب كل منهم، وهو م

 يتطلب البيان والتفصيل.

والمستحقون للتركة ليسوا صنفا واحدا، وليست حقوقهم واحدة وليس وجودهم دليال على استحقاقهم، في 

 كل حالة إذ أن مراتبهم متفاوتة، وأنصبتهم مختلفة.

 أنواع الورثة ومراتبهم:-1

 يثبت االستحقاق في الميراث، بطرق محددة هي:

 :االستحقاق بطريق الفوضى 

هو مقرر ألصحاب الفروض وهم الذين لهم أنصبة شرعية مقدرة بالتحديد، وقد ثبت ارثهم بالقرآن في و

 كالبنت واألخت والزوج، زوجة، واألب واألم.آيات المواريث، 

 كالجد، واإلجماع كحلول الجد الصحيح محل األب، وحلول بنت االبن محل البنت.وبالسنة 

الذين لهم مهام مقدره اثنا عشر مستحقا، عشرة من ذوي القرابة  وباالستقراء تبين أن أصحاب الفروض

االبن واألخت الشقيقة،  األب، والجد الصحيح واألم، والجدة الصحيحة، والبنت، وبنتالنسبية، وهم 

الزوج  واثنان من ذوي القرابة السببية الناشئة بسبب النكاح وهما، واألخت ألب، واألخ ألم، واألخت ألم

 .42والزوجة

 الستحقاق بطريق التعصيب النسبي:ا 

وهو مقرر ألصحاب العصبة النفس والعصبة للغير، والعصبة مع الغير. والعاصب النسبي كل قريب ذكر 

كاالبن واألب، أو ينتمي إلى الميت بغير واسطة األنثى وحدها، سواء انتسب إليه مباشرة بدون واسطة 

 بواسطة الذكر األنثى معا كاألخ الشقيق.بواسطة الذكر فقط كاألخ ألب وابن االبن أو 
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وحكم العاصب النسبي أنه يأخذ التركة كلها، إذا لم يوجد في التركة صاحب فرض أو وجد ولكنه محروم 

ترك ابن، أخ ألم، أخت شقيقة، استحق االبن التركة كلها، ألن األخ ألم من الميراث، فإذا كان الميت 

 واألخت الشقيقة يحجبان به.

زوجة وأم وابن. فتأخذ العاصب الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض كما لو ترك الميت:ويأخذ 

فإذا لم يبق من التركة شيء بعد استيفاء أصحاب  الزوجة الثمن، واألم السدس واالبن باقي التركة. 

وج فإن الززوج، أخت شقيقة، عم الفروض فروضهم، فال يأخذ العاصب شيئا، كما لو مات الميت وترك: 

 يأخذ النصف وأخوات الشقيقة النصف، الشيء للعم ألنه لم يبق له شيء.

 -:االستحقاق بطريق الرد 

وهو مقرر ألصحاب الفرض النسبية غير الزوج والزوجة بعد التوزيع على أصحاب الفروض ولم يوجد 

صاحب  عصب نسبي إذ من المقرر أنه ال يجتمع في التركة اإلرث بالتعصيب مع اإلرث بالرد. وحكم

الغرض النسبي الذي يرد عليه، أنه يأخذ الباقي من التركة فمن مات وترك بنت وبنت ابن،  تأخذ البنت 

النصف، وبنت االبن السدس، وهذا بطريق الفرض، ويأخذون الثلث الباقي. وأصحاب الفروض النسبية 

ألخت ألب، األخ ألم، األخت البنت وبنت بنت االبن، األم، الجدة، األخت الشقيقة، االذين يرد عليهم هم 

 ألم، فهم ثمانية.

 -:االستحقاق بطريق الرحم 

وهو مقرر لألقارب الذين نسيت لهم سهام مقدرة وليسوا من أصحاب الفروض من العصبات وهو ذوي 

العمة، الخال والخالة، وبنت والبنت، وابن البنت، وبنت األخ الشقيق، وابن األخت األرحام مثل: 

 الشقيقة.

ت شخص وترك ذو رحم فقط، ولم يترك صاحب فرض كأنه يرث، ذلك أنه ال يجتمع في التركة، إذا ما

 اإلرث بالرحم مع اإلرث بالفرض أو التعصيب، فمن مات عن خال فقط، أخذ الخال التركة كلها.

 -:االستحقاق بالرد على أحد الزوجين 

لوا من أصحاب الفروض النسبية، وهو مقرر ألحد الزوجين، الذي لم يوجد غيرها في التركة، بأن تخ

 .43والعصبات، وذوي األرحام فإذا مات عن زوجة فقط، أخذت الربع قرضا، والباقي ردا

 -:االستحقاق بطريق العصبية السبيبية 

وهو مقرر للسيد الذي أعتق عبده، فمات العتيق ولم يكن له وارث غير المعتق، بال فرق فبين يكون المعتق 

 لم يوجد أحد الورثة من أي نوع، فإن التركة توزع كاآلتي:رجال أو امرأة. فإذا 

 المقر له بنسب على الغير-1

 الموصى له بما زاد على الثلث-2

 44الخزانة العامة أو بيت المال.-3
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 ثانيا:أنصبة أصحاب الفروض: 

 تعريف الفرائض:-1

 -:الفرائض لغة 

 معان منها ما يلي:جمع فريضة بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض وله في اللغة 

 ومنه فرض القوس وهو الحز الذي يقع في طرفه حيث يوضع الوتر.الحز: -

 يقال فرضت لفالن كذا من المال أي قطعت له شيئا من المال و نحوه.القطع: -

 أي قدرتم وسميتم.فنصف ما فرضتم " ومنه قوله تعالى:" التقدير: -

 أي أنزله عليك.يك القرآن لرادك إلى معاد " إن الذي فرض علومنه قوله تعالى:"  اإلنزال: -

أي شرع لكم تحلة أيمانكم وبين قد فرض هللا لكم تحلة أيمانكم" ومنه قوله تعالى:" التشريع والتبيين: -

 لكم ذلك.

 اإلباحة واإلحالل: -

سورة أنزلناها أي فيما أحل له " ما كان على النبي من حرج فيما فرض هللا له " ومنه قوله تعالى " 

 45.بين الحالل والحرام واألمر والنهي والحدودوفرضناها " أي 

 -:الفرائض اصطالحا 

 عرفه الفرضيون بعدة تعريفات منها التالي:

أن فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابه ونوقش هذا التعريف بأنه مجمل حيث لم يوضع فيه -1

 قوله من حسابها.المراد بعلم المواريث وال ما يراد به من 

أنه علم يعرف به كيفية قسمة التركات على مستحقيها ونوقش أنه غير جامع أيضا ألنه ال يتناول أحكام -2

 المواريث.

 أنه علم يعرف به من يرث ومن ال يرث ومقدار ما لكل وارث.-3

يف جامع مانع من وهذا أحسن ما عرف به هذا العلم ألنه تعر قال الشيخ صالح الفوزان حفظه هللا تعالى:"

 حيث أنه ينطبق على أقسام المعرف ويمنع دخول غيرها معها.

 هو معرفة الورثة وحقوقهم من التركة.-4

هو الرابع ألنه مانع جامع وإن كان الثالث ال يبعد عنه ألنه بمعناه فيكون قال بعضهم التعريف المختار:" 

 المختصر أولى باالختيار.

يرث ألن معرفة الوارث تكفي عما سواه فال داعي لذكر من لم يرث ألن  فقوله يعرف به من يرث ومن ال

ما لم يرث ال ينحصر إال إذا أريد به من يقوم به مانع من موانع اإلرث وهذا بعيد الفهم، أيضا يتضح من 
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قوله معرفة الورثة أن من لم يرث مستبعد سواء من قبل المانع أو غيره. وقوله وحقوقهم من التركة يكفي 

 معرفة الحساب المخصص للتركات وهو مقدار نصيب كل وارث. ب

  :تسمية الفرائض بهذا االسم 

وجه تسمية علم الفرائض بهذا االسم قال العيني رحمه هللا تعالى في شرح الكنز: سمي هذا العلم فرائض 

تقديره إلى ملك مقرب وال نبي مرسل و بين نصيب كل واحد من  ألن هللا تعالى قدره بنفسه ولم يفوض

كالصالة والزكاة والحج وغيرها النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس بخالف سائر األحكام 

وهلل على وكقوله تعالى:" وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ".  كقوله تعالى:" فإن النصوص فيها مجملة

خصت وإنما بينتها السنة. قال ابن حجر رحمه هللا تعالى: ستطاع إليه سبيال " الناس حج البيت من ا

أي مقدرا أو معلوما أو مقطوعا عن المواريث باسم الفرائض عن قوله تعالى " نصيبا مفروضا " 

 .46غيرهم

 :تسمية العالم بالفرائض 

د وفراض وفرضي بسكون أما العالم بالفرائض فيقال له فرضي وفارض وفريض كعالم وعليم قاله المبر

 الراء وفرائضي، وقال جماعة أن فرائضي خطأ.

قد أجازه بعضهم وهو الصواب عندي ألن الجمع إذا صار بغلبة قال ابن الهائم رحمه هللا تعالى: "

 االستعمال اسما ينسب إلى لفظه كقولهم في النسبة إلى األنصار أنصاري".

 .47فيجوز النسبة إلى لفظهوالفرائضي صار علما بالغلبة على هذا الفن 

 :حكم تعلم الفرائض 

حكم تعلم الفرائض: فرض كفاية إذا قام به البعض كفى عن البعض اآلخر. قال القرافي رحمه هللا تعالى: 

 أجمعت األمة على أنه من فروض الكفاية.

قال ابن االعتناء بعلم الفرائض. قال ابن المجدي رحمه هللا تعالى في شرحه على الجعبرية:" فصل: 

الحجاج المخزومي االعتناء بعلم الفرائض واالشتغال به مصلحة في الدين والدنيا وفي إهماله وتضييعه 

 مفسدة فيهما معا.

فمن حديث الدين فألنه من فروض الكفاية فإذا أضيع وأهمل أثموا بترك فرض الكفاية. ومن حيث الدنيا 

 إلى العداوة. فإنه إذا منع المستحق منها وأعطي غيره فأفضى ذلك

 :الحث على تعلم الفرائض 

صلى هللا عليه وسلم على تعلم الفرائض وتعليمها فرويت عنه صلى هللا عليه وسلم لقد حدث النبي 

 األحاديث المرغبة في هذا العلم واآلمرة به ومن ذلك ما يلي:

القرآن وعلموه الناس صلى هللا عليه وسلم " تعلموا عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا -

وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة 

 والمسألة فال يجدان أحدا يخبرهما ذكره اإلمام أحمد في رواية ابنه عبدا هللا".

                                                           
 25-24 -23سيط في علم الفرائض، المجلد األولى، بدون طبعة، بدون سنة، صعلي بن ناشب الشراحيلي، الو-  1
 .20الشيخ عبد الرحيم بن إبراهيم الهاشم، الوجيز في الفرائض،  دار بن الجوزي بالدمام ،الطبعة األولى، بدون سنة، ص  -47

 



 الميراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري

39 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

اس وتعلموا العلم صلى هللا عليه وسلم ) تعلموا القرآن وعلموه الن قوله للبيهقيوفي السنن الكبرى -

وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن حتى حتى يختلف 

 االثنان في فريضة فال يجدان من يفصل بينهما".

صلى هللا عليه وسلم قال" العلم ثالثة وما عنه أن رسول هللا  وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا

 ية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة" رواه أبو داود وابن ماجة.سوى ذلك فضل آ

صلى هللا عليه وسلم " تعلموا الفرائض وعلموها  وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا

 48فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي" رواه ابن ماجة والدار قطني".

 -صف العلم:وأما كون علم الفرائض ن 

فقد قيل باعتبار الحال فإن لإلنسان حالتين حالة حياة وحالة وفاة فالفرائض تتعلق بالثاني وباقي العلوم 

بعد الموت. وكذلك أحكام الكفن والغسل  باألول. وردّه القرافي رحمه هللا بقوله علم الوصايا متعلق بما

والصالة على الميت فال يكون علم الفرائض وحده المختص بما بعد الموت بل بعض النصف. وحكى 

في شرح اإلقناع البهوتي رحمه هللا تعالى في شرحه على منتهي اإلرادات. والفتوحي رحمه هللا تعالى 

بتعليم مسألة واحدة من الفرائض مئة حسنة ومن غيرها وغيرهما أنه نصف العلم باعتبار الثواب ألن له 

لفظ النصف في الحديث بمعنى احد القسمين رحمه هللا تعالى  ابن الصالحمن العلوم العشر حسنات. وقال 

ابن عابدين وقال ابن عيينة رحمه هللا تعالى فقال: إنه يبتلى به كل الناس. وإن لم يتسويا. وسئل عنه 

نصف العلم لثبوته بالنص ال غيره أما غيره فبالنص صلى هللا عليه وسلم ه رسول هللا سمارحمه هللا تعالى 

 تارة وبالقياس أخرى. وقيل لتعلقه بالموت وغيره بالحياة أو بالضروري وغيره باالختياري.

  :وأما كونه ينسى  

   فقد يكون وهللا أعلم مرجع هذا النسيان إلى أمرين وهما:

 - :األمر األول 

د في مجال التطبيق العملي وانصراف الناس عن تعلمه وتعليمه وقد ظهر بوادر ذلك في كثير من أنه يفق

 البلدان اإلسالمية.

 -:األمر الثاني 

 أن المشتغلين به قليل لتوقفه على علم الحساب وتشتت مسائله وارتباط بعضها في بعض.

 :وأما كونه أول علم ينزع 

عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما الصحيحين  فنزع العلم يكون بموت العلماء كما في

قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:" إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد 

ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغير علم 

 متفق عليه." فضلوا وأضلوا 

من الصدور وإنما انتزاعه بذهاب حملته. ولما رواه اإلمام أحمد والطبراني  فقبض العلم ليس محوا

لما كان في حجة الوداع قال النبي صلى هللا رحمهما هللا تعالى من حديث أبي أمامه رضي هللا عنهما قال: 
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عليه وسلم "خذوا العلم قبل أن يقضي أو يرفع فقال أعرابي كيف يرفع فقال: أال أن ذهاب العلم ذهاب 

 حملته ثالث مرات ". 

وكذلك  خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها"،رضي هللا عنهما في رواية:"  قال ابن عباس

 قال مجاهد رحمه هللا تعالى أيضا هو موت العلماء.

أو لم يروا أنا نأتي األرض ننقصها من أطرافها وهللا يحكم ال معقّب لحكمه وهو سريع  تعالى:" قال هللا

 .49الحساب "

 الفروض المقدرة في القرآن:-2

 الفروض التي ذكرت في القرآن الكريم هي ستة فروض فقط وهي كاآلتي:-

 ها البعض.و هذه الفروض الثالثة ألن مقاماتها متداخلة في بعض النوع األول:-أ

 )النصف( -1

 )الربع( -2

 )الثمن(-3

 وهذه الفروض الثالثة ألن مقاماتها متداخلة في بعضها البعض. النوع الثاني: -ب

 )الثلثان(-4

 )الثلث(-5

 )السدس(-6

 ويمكن معرفة هذه الفروض بطريقين:-

وهو  النصف ونصفه وهو الربع(، ونصف نصفهوهو أن تقول في بيان الفروض طريق التدلي: -أ

 )الثمن( والثلثان، ونصفهما وهو )الثلث( ونصف نصفهما وهو )السدس(.

الثمن وضعفه وهو )الرابع( وضعف ضعفه وهو )النصف( والسدس وهو أن تقول طريق التريقي: -ب

 .50وضعفه وهو) الثلث( وضعف ضعفه وهو )الثلثان(

 تي:النصف فرض خمسة من الورثة، واحد من الرجال، وأربع من النساء كاآل-

 الزوج ويرث النصف بشرط واحد:-أ

 لزوجته المتوفاة، سواء كان هذا الولد منه أو غيره. الولد أو ولد االبن( عدم وجود الفرع الوارث )

 :الدليل 

 ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إن لم يكن لهّن ولد..'. قوله تعالى:"

 البنت وترث النصف بالشرطين وهما:-ب
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 وهو االبن. أالّ يكون معها أخ )معصب(-

 أن تكون واحدة-

 :الدليل 

وإنما ال ترث النصف عند وجود المعصب )االبن( ألننا وإن كانت واحدة فلها النصف..." قوله تعالى:" 

إذا أعطيناها النصف، تساوت مع االبن في الميراث، أو زادت عليه في بعض الحاالت وهذا غير مشروع 

 في نظر اإلسالم.  

 النصف بثالثة الشروط:بنت االبن وترث -ج

 أال يكون معها أخ معصب وهو )ابن االبن(-

 أن تكون واحدة فقط-

 أال توجد البنت الصلبية، أو االبن-

  :الدليل 

يوصيكم هللا ودليل إرثها هو نفس دليل إرث البنت، ألن بنت االبن بمنزلة البنت عند فقدها. وقوله تعالى:" 

 االبن أيضا بإجماع العلماء.يشمل األوالد وأوالد في أوالدكم" 

 األخت الشقيقة وترث النصف بثالثة الشروط:-د

 )األخ الشقيق(أال يكون معها أخ معصب وهو -

 أن تكون واحدة فقط -

  51األصل يراد به الذكر كاألب والجد، والفرع الذكر واألنثى(.أال يكون للميت أصل وفرع )-

  :الدليل 

يكم في الكاللة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك يستفتونك قل هللا يفتقوله تعالى:" 

 " اآلية.

 األخت ألب، وترث النصف بأربعة شروط هي:-هـ

 أال يكون معها أخ معّصب )أخ ألب(-

 أال تكون واحدة فقط-

 أال يوجد للميت أصل وال فرع-

 أال توجد األخت الشقيقة-

  :الدليل 

يشمل الشقيقة واألخت ألب فقط وأما األخت ألم فال ترث ف ما ترك" وله أخت فلها نص قوله تعالى:"

 النصف أبدا، وإنما لها السدس.
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 الذين يستحقون الربع:-

 الزوج، الزوجة.الربع فرض اثنين من الورثة وهما: 

فالزوج يأخذ الربع إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن وإن نزل، سواء كان الولد منه أو من غيره لقوله -1

 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن".تعالى:"

والزوج تأخذ الربع إذا لم يكن للزوج ولد أو ولد ابن وإن نزل سواء كان الولد منها أو من غيرها لقوله -2

 ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد..".تعالى:" 

ولهّن الربع مما لقوله تعالى:"  نصيب الزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددة واحد ال يتغير،مالحظة: 

بصيغة الجمع، ومن ناحية أخرى لو أعطينا كل واحدة الربع وكان عند الميت أربع زوجات ال تركتم" 

ستغرق نصيبهن جميع التركة، فذلك تأخذ الواحدة فأكثر الربع، وال يزيد نصيب الزوجات في حال التعدد، 

 .52شيئا عن القدر المفروض

 من:الذين يستحقون الث-

 الثمن فرض صنف واحد من الورثة الزوجة )أو الزوجات(

فالزوجة واحدة كانت أو أكثر ترث الثمن، إذا كان للميت ولد أو ولد ابن، سواء كان الوالد منها أو من 

 فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين..".غيرها، لقوله تعالى:" 

 ثلثين:الذين يستحقون لل-

البنتان الصلبيتان فأكثر، بنتا الثلثان فرض أربعة من الورثة، وهم جميعا من اإلناث على الشكل اآلتي: 

 االبن او بنتا ابن االبن فأكثر، األختان الشقيقتان فأكثر، األختان ألب فأكثر.

 وشروط إرثهن للثلثين هو كاآلتي:

 أخ معصب أي ذكر من أوالد الميت وهو )االبن(.البنت فأكثر، فرضهما الثلثان، إذا لم يكن معهن -1

  :األدلة 

أي فوق االثنين( والمراد من قوله تعالى )فإن كن نساء فوق اثنين فلهن ثلثا ما ترك...' لقوله تعالى:"  

اثنين فما فوقهما وذلك باإلجماع وبدل عليه ما رواه الشيخان )البخاري ومسلم( أن امرأة بن الربيع جاءت 

"هاتان ابنتا سعد بن بابنتيها من سعد رضي هللا عنه قالت يا رسول هللا: ى هللا عليه وسلم ( صلالرسول )

الربيع قتل أبوهما سعد معك بأحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما ماال، وال تنكحان إال 

كم هللا في أوالدكم( صلى هللا عليه وسلم (:" يقضي هللا في ذلك فنزلت آية المواريث )يوصيفقال )بمال، 

إلى عمهما أن أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي صلى هللا عليه وسلم ( فأرسل رسول هللا )

 فهو لك.

االثنتان فأكثر، وال عبرة بخالف من قال إن البنتين لهما  فهذا الحديث الشريف، نص قاطع، على أن المراد

بنات، إذا كان فوق االثنين، أي ثالثا فأكثر، فإن هذا الرأي ال يعتد به النصف، ألن اآلية ذكرت أن الثلثين لل

 .53ألنه مخالف لإلجماع
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 بنتا االبن فأكثر ترثان الثلثين بشرط:-2

 أال يوجد ولد صبي للميت كاالبن أو البنت-

 أال توجد البنتان الصلبيتان-

 أال يكون معهن آخ معصب )ابن االبن( في درجتهن.-

وهكذا حكم بنات ابن االبن وإن نزلن، وإنما تحرم بنات االبن من الميراث عند وجود )االبن( الن القاعدة 

ودليل ارثهن هو اإلجماع على أن ولد االبن من أدى بواسطة حجبته تلك الواسطة( الفرضية تقوم تقول: ) 

شامال ألوالد االبن مهما نزلوا م ( يوصيكم هللا في أوالدكيقوم مقام الولد عند عدمه، فيكون قوله تعالى )

 كذلك.

 األختان الشقيقتان فأكثر ترثان الثلثين بشرط: -3

 عدم وجود ابن أو بنت، أو أب أو جد ) أي عدم وجود األصل أو الفرع(-

 عدم وجود أخ معصب )أخ شقيق (-

 عدم وجود البنات أو بنات االبن )واحدة كانت أو أكثر(-

  :األدلة 

 فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك..". قوله تعالى:"

 األختان ألب فأكثر ترثان الثلثين بشرط-4

 عدم وجود االبن أو األب أو الجد )األصل والفرع(-

 عدم وجود أخ معّصب )أخ ألب(-

 عدم وجود البنات أو بنات االبن، أو األخ الشقيق أو الشقيقة.-

الشقيقات ويزاد على ذلك عدم وجود األخ الشقيق أو األخت وهي إذا الشروط السابقة بالنسبة لألخوات 

 الشقيقة كما وضحناه.

  :الدليل 

والدليل على توريثهن هو اإلجماع ألن اآلية  المتقدمة في األخوات تشمل الشقيقات واألخوات ألب، أما 

 األخوات ألم فال تشمهلن، وهللا أعلم.

 الذين يستحقون الثلث:-

 رثة فقط وهما:الثلث فرض اثنين من الو

 األم بالشروط اآلتية-

 اإلخوة واألخوات ألم )اثنين فأكثر(-

 األم ترث الثلث بشرطين:-1
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 أال يكون للميت ولد وال ولد ابن-

أال يكون للميت من اإلخوة واألخوات اثنان فأكثر، سواء كان اإلخوة واألخوات أشقاء أو ألب أو الم -

 ذكورا أو إناثا، وارثين أو محجوبين.

  :الدليل 

 فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فألّمه الثلث...". قوله تعالى:"

 فإن كان له إخوة فألّمه الّسدس "وقوله تعالى:" 

 قاعدة:-

إذا أطلق لفظ اإلخوة في علم الميراث فإنه ال يراد به الثالثة كما مقتضي لفظ الجمع، بل يشمل اإلثنين ألن 

تصح باثنين: إمام ومقتد واحد. ومما يدل على صالة الجماعة، الجمع في اللغة قد يطلق على اإلثنين، مثل 

 د صغت قلوبكما..." .إن تتبا إلى هللا فقصحة إطالق الجمع على اإلثنين قوله تعالى:" 

 اإلخوة واألخوات ألم )االثنان فأكثر( بشرط:-2

 عدم وجود األصل والفرع، وهو المراد من لفظ )الكاللة( كما مر سابقا-

 أن يكون عدد هن اثنين فأكثر سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين.-

  :الدليل 

أو أخت فكل واحد منها الّسدس فإن كانوا أكثر وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ قوله تعالى:" 

 من ذلك فهم شركاء في الثلث...".

 مالحظة األولى:-

أي من األم ألن هللا تبارك وتعالى ذكر حكم األخ الشقيق وله أخ أو أخت " المراد من قوله تعالى:" 

ريمة فتعين أن يكون والشقيقة في آخر سورة النساء وكذلك حكم األخت ألب واألخ ألب في نفس اآلية الك

 .54المراد باألخ واألخت هنا إنما هو األخ لألم واألخت لألم

 مالحظة الثانية:-

بيّن هللا تعالى أن اإلخوة واألخوات ألم يشتركون في الثلث، ولفظ  فهم شركاء في الثّلث "قوله تعالى:" 

تفضيل بين الذكر واألنثى، الشركة يقتضي المساواة ولهذا فإن الثلث يقسم على رؤوسهم بالسوية بدون 

ذكورهم وإناثهم في القسمة واالستحقاق سواء"،  وهذا معنى قول الفرضيين، في اإلخوة واألخوات ألم )

 بخالف األخوة واألخوات الشقيقات أو ألب فإن الذكر هناك له ضعف األنثى.

 :المسألتان العمريّتان 

ميع المال كما تقدم معنا، وكما أشارت اآلية األصل في ميراث األم إذا وجدت مع األب أن ترث ثلث ج

 بـ''العمريتين"ولكن هناك مسألتان تسميان فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث" الكريمة " 

ثلث  ، وفيهما تأخذ األم )"الغراوين"لقضاء عمر فيهما وموافقة جمهور المصاحبة له، وتسميان أيضا بـ

 ال ثلث جميع المال وصورتهما كاآلتي: بعض فرض أحد الزوجين،الباقي( 
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 المسألة األولى:-

ماتت المرأة عن زوج وأم، وأب، فللزوج النصف فرضا، ولألم ثلث الباقي من الشركة أي ثلث نصف 

في هذه المسألة ثلث الباقي( التركة بعض فرض الزوج ولألب باقي بطريق التعصيب.. وإنما أعطينا األم )

ألننا إذا أعطيناها ثلث المال تصبح األم ضعف األب في نصيبها ألنها تأخذ الثلث ويبقى من التركة السدس 

)ثلث هو لألب، ويكون لألم وهي أنثى ضعف األب وهو ذكر وهذا لم يعهد في الفرائض، أما إذا أعطينا 

للذّكر مثل وهذا ما أقرته أصول الشريعة )فيبقى لألب الضعف أي أن الذكر يبقى ضعف األنثى الباقي( 

 حظ األنثيين(.

 المسألة الثانية:-

وما يبقى هو ثلث الباقي ( أي )ثلث ( مات رجل عن زوجة، وأم، وأب، فللزوجة فرضها وهو الربع لألم )

 .55لألب على الشكل اآلتي في الصورتين

 الصورة األولى:

  السدس 

 زوج 2

2 

 بالفرض )النصف(للزوج ثالثة من سنة  الثلث

1      

 الباقي األم     3

 لألم واحد من ستة )السدس( 

  لألب الباقي اثنان من ستة )الثلث(  عصبة األب

 

 الصورة الثانية:

  الربع 

 زوجه 2

4 

 للزوجة الربع فرضا واحد من أربعة 1

1      

 الباقي األم     3

 لألم ثلث الباقي واحد من أربعة 1

  لألب الباقي اثنان من ستة )الثلث(  عصبة األب

 

و لكن أطلق لها لفظ الثلث )الربع( ( ومن الثانية هو السدسفحفظ األم من المسألة األولى في الحقيقة هو )

 تأدبا مع القرآن الكريم..

 والمسألة العمرية وقعت للصحابة رضوان هللا عليهم وحصلت في عهد عمر، وكان لهم فيها رأيان:

 (.ثلث الباقي( وهو أن لألم ))عمر( الذي قال به جمهور الصحابة وحكم به بن ثابتزيد رأي )-
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( جميع المال. وقد ناظر ابن عباس فيها ثلثالذي خالف فيه الجمهور وحكم بأن لألم )) بن عباس( رأي -

الثلث كله (؟ فقال له زيد وليس في كتاب هللا إعطاؤها ثلث الباقيزيد بن ثابت وقال: أين في كتاب هللا )

 أي فقط.ورثه أبوه( الزوجين ألن هللا تعالى قال )

وبه أخذ عامة  مذهب زيد بن ثابتوهو  عمر رضي هللا عنهوالصحيح رأي الجمهور الذي حكم به 

 56.العلماء

 الذين يستحقون السدس:-

 المستحقون لفرض السدس من الورثة هم أسبعة أفراد:

ألخت األب، الجدة الصحيحة، ولد األم أي ) األخ أو األخت ألم( األب، الجد الصحيح، األم، بنت االبن، ا

 بالشروط اآلتية:

 )الشرط األول: األب يرث السدس إذا كان للميت ولد سواء كان )ذكرا وأنثى 

 :الدليل 

ومثل الوالد ولد االبن وإن " وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له والد.." قوله تعالى

  نزل.

  الثاني: الجد الصحيح )أب األب( يأخذ سدس المال إذا كان للميت ولد او لد ابن، بشرط الشرط

 فقد األب، فهو إذا يقوم مقام األب عند فقده إال في مسائل ثالثة:

الشافعي اإلخوة األشقاء أو ألب ال يرثون مع األب باإلجماع، ويرثون مع الجد عند األئمة الثالثة )-أ

د أبي حنيفة فال يرثون معه كاألب ألن جهة األبوة في العصبات المقدمة على جهة وأما عنوأحمد ومالك ( 

 األخوة.

وهي فيما إذا ماتت عن زوج وأم وأب، فلألم ثلث ما يبقى كما تقدم، ولو  )الغرواين(المسألة األولى من -ب

 كان مكان األب جد فإنها تأخذ ثلث جميع المال باإلجماع.  

كما ثلث ما يبقى( وهي فيما إذا مات عن زوجة وأم وأب، كان لألم ))الغرواين( المسألة الثانية من  -جـ

 سبق، ولو كان مكان األب جد فإنها تأخذ ثلث جميع التركة باإلجماع.

 :الشرط الثالث: األم تأخذ السدس بشرطين 

 حد منها السدس.."وألبويه لكل واأن يكون للميت ولد أو ولد ابن لآلية المتقدمة "-

أشقاء ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين من أي جهة كانوا )اثنان فأكثر( أي يكون للميت عدد من اإلخوة )-

 فإن كان له أخوة فألمه السدس".  لقوله تعالى "أو ألب أو ألم ( 

 :الشرط الرابع: بنت االبن )واحدة فأكثر( تأخذ السدس 

تأخذ البنت النصف، وتأخذ بنت االبن أو بنات االبن السدس تكملة للثلثين إذا كان للميت بنت واحدة فقط ف 

 ألن النصيب اإلناث الثلثان فإذا أخذت البنت النصفي بقي السدس فتأخذه بنت االبن.
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 :الدليل 

سئل عن بنت وبنت ابن، وأخت، فقال:''  أبا موسى األشعري( وذلك ما رواه البخاري في صحيحه: أن )

ال فسئل ابن مسعود رضي هللا عنه قال: لألخت للنصف، وأتوا ابن مسعود فإنه سيتابعني للبنت النصف و

للبنت النصف ولبنت االبن السدس تكملة للثلثين، وما قضين فيها بما قضي النبي )صلى هللا عليه وسلم( 

 يكم"." ال تسألوني ما دام هذا الحبر فبقي فهو لألخت.. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بذلك فقال: 

أال يكون هناك ابن ألنه يحجبها حينئذ كما يشترط أال )السدس( يشترط لميراث بنت االبن مالحظة: 

يستكمل البنات الثلثين، فإذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات االبن كما سيأتي في الحجب. وأعلم أن كل 

 تي هي أعلى منها.بنت ابن وإن نزلت أو تعددت لها سدس المال مع البنت أو بنت االبن ال

 :الشرط الخامس: األخت ألب )واحدة فأكثر( تأخذ السدس 

إذا كان للميت أخت شقيقة واحدة وهي تشبه في الحكم )بنت االبن مع البنت( فإذا ترك الميت أختا شقيقة  

وأختا ألب فأكثر، فإن األخت ألب أو األخوات ألب لهن السدس تكملة للثلثين، ألنه حق األخوات فلما 

 أخذت الشقيقة النصف ) بقوة القرابة( لم يبق إال السدس فتأخذه األخت أو األخوات من األب.

 -:الشرط السادس: األخ أو األخت ألم يأخذ الواحد منهما السدس إذا انفرد 

ويشترط وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل واحد منهما السدس..." لقوله تعالى:" 

 .57)األصل الذكور، والفرع الذكور واإلناث (م وجود األصل والفرع، عد في إرثهم

 :الشرط السابع: الجدة الصحيحة تأخذ السدس عند فقد األم 

وهكذا يقسم السدس يبيهن بالسوية، وقد ثبت إعطاء أم األم( و) أم األب(سواء كانت واحدة أو أكثر، كـ) 

ى بذلك حجة ..روى أصحاب السنن أن الجدة جاءت السدس للجدة بالسنة المطهرة وبإجماع الصحابة وكف

مالك في كتاب هللا شيء فأرجعي حتى أسال الناس، تسأله ميراثها فقال لها: )أبي بكر( رضي هللا عنه إلى 

صلى هللا عليه وسلم( أعطاها السدس فأنقذه حضرت رسول هللا )شعبة(  المغبرة بنفقال )فسأل الناس، 

 لها أبو بكر..

 بالتعصيب: ثالثا: اإلرث

 .معنى التعصيب:1

 :التعصيب في اللغة 

( كالمحدث، وهو مشتق من العصب بمعنى الشد والمنع والمعصب مصدر عصب يعصب تعصيبا، )

والتقوية واإلحاطة، ومنها العصابة التي تشد رأس اإلنسان وتحيط به، وعصبة الرجل بنوه وقرابته الذكور 

وينصرونه، وسمّوا بذلك إلحاطتهم به أو لشد بعضهم أزر  من جهة أبيه، أو قومه الذين يتعصبون له

 بعض.
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 :التعصيب في االصطالح 

اإلرث بال تقدير، والعصبة كل ذكر ال يدلي إلى الميت بأنثى، وال يدخل فيه أحد من جهة األم ألّن 

ث في الحديصلى هللا عليه وسلم( لقول النبي )، التعصيب من النصرة والمعونة وهو خاص بالذكور

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ألولى  "قال:)رضي هللا عنه( الشريف الذي صح عن ابن عباس 

ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان واألقربون واألصل في توريث العصابة قوله تعالى:" رجل ذكر"  

 58هم العصبة. في تفسيره "الموالي"قال الرازي: من سورة النساء.  33والذي عقدت أيمانكم" آية 

 :العاصب 

هو أقرب رجل ذكر ال يتوسط بينه وبين الميت أنثى، فال يعد منهم الخال وابن األخ ألم. والعاصب هو من 

جميع المال عند اإلنفراد، وإذا كان )العاصب( يحوز المال أو ما أبقته الفرائض إن وجدت، إذ يأخذ الوارث 

عمل الفقهاء عصبة وعاصب في المفرد وتطلق على معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض. وقد است

 الذكر واألنثى، وعصبة وعصبات في الجمع.

وأجمع الفقهاء على أن التعصيب نوع من أنواع الميراث، وقد ثبت بالكتاب والسنة واإلجماع. والتعصيب 

ذا بقي يأتي المرتبة الثانية بعض الفرض، وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض غير المحجوبين فروضهم، فإ

شيء من التركة فهي ألقرب عصبة، وإذا استغرقت الفروض التركة، ولم يبق شيء منها فال تعصيب 

للذكر مثل حظ األنثيين"،  يوصيكم هللا في أولدكمحينئذ، وبهذا فإن أولى العصبات االبن، لقوله تعالى:" 

وألبويه لكل به األب لقوله تعالى:"  فبدأ هللا تعالى بذكر األوالد، والعرب تبدأ بأوالدهم، وأنه تعالى أسقط

فيكون أقرب العصبات األبناء وإن سفلوا ثم اآلباء ثم واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد "، 

 ثم أبنائهم ثم األعمام ثم أوالد العم. اإلخوة

 )رضي هللا عنه(: " تقسيم الميراث على أصحاب الفروض الذي ذكرهم هللا في آياتقال ابن كثير 

 الفرائض، فما بقي بعد ذلك فأعطوه العصبة".

أما إذا لم يوجد أصحاب الفروض، فجميع التركة تؤول إلى العصبة الذكور سواء كان العاصب واحد أو 

ولو عدم أصحاب فللذكر مثل حّظ األنثيين"، أكثر فتقسم التركة بينهم بالتساوي، وإن كانوا ذكورا وإناثا "

ركة إلى ذوي األرحام، هذا عند جمهور الفقهاء، والعصبة النسبية تنقسم الفروض والعصابات فتؤول الت

 .59عصبة بالغير، عصبة مع الغير، بالنفس عصبة غلى ثالثة أقسام وهي

 مشروعية التعصيب:-2

استنبط علماء المسلمين من نصوص اآليات واألحاديث النبوية، أن الوارث الذي لم يحدد نصيبه فرضا 

به باقي التركة بعد أصحاب الفروض، وقد ثبتت مشروعية التعصيب في الكتاب فهو عصبة، ويكزن نصي

 والسنة واإلجماع.

 :القرآن الكريم 

 الدليل األول: 

 يوصيكم هللا في أوالدكم للذّكر مثل حظ األنثيين".قوله تعالى:" 
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 وجه االستدالل:-

 يقتسمون التركة فيما بينهم ذكورا وإناثا( في اآلية الكريمة داللة على أن أوالد الميت )     

فاآلية الكريمة هنا لم تحدد نصيب كل واحد منهما عند اجتماعها، وبما إن " فللذكر مثل حّظ األنثيين"، 

التعصيب هو إرث غير مقدر، فهذا دليل واضح على البنت إذا اجتمعت مع أخيها، الواحدة منهن أو أكثر، 

 ن اإلناث عصبة مع الذكور، لحددت أنصبتهن من التركة.عصبها أخوها واشتركا في التركة، فلو لم تك

َو إن َكانَت َواِحَدة فَلََها النِّصف وألبويه لكل واحد منهما الّسدس مّما ترك إن كان له ولد "   قوله تعالى:"

 سورة النساء. 11اآلية 

  وجه االستدالل:  -

البنت عند انفرادها، وسكت عن نصيب جعل هللا تعالى األب مع الولد الذكر صاحب فرض، وبيّن نصيب 

االبن، ولم يجعل له سهما مقدرا فتعين الباقي له، فدل ذلك أن الولد الذكر عصبة بنفسه ومقدم على األب 

 في العصوبة.

 .فإن لم يكن له، ولد وورثه، أبواه فألّمه الثُّلُُث "قوله تعالى:" 

  وجه االستدالل:  -

إذا ما يكن له ولد، ورثه أبواه، فجعل هللا تعالى ألّمه الثلث، وسكت عن  دلت اآلية الكريمة على أّن الميت

عصبة نصيب األب لم يجعل له فرضا مقدرا، فتعين الباقي له، وهذه داللة على إرث األب بالتعصيب )

 بنفسه(.

 وإن كانوا إخوة رجاال ونساء للذّكر مثل حظ األنثيين".قوله تعالى:" 

  وجه االستدالل:  -

أخوات  دلت اآلية الكريمة على أن الميّت إذا لم يكن له ولد وال والد، أي الكاللة، وله إخوة و         

فيرثون معا، نصيب الذكر ضعف نصيب األنثى تعصيبا، وهنا نجد هذه اآلية لم تحدد نصيب األخوة عند 

 يوصيكم هللا في أوالدكم".اجتماعهم كما سبق في نصيب األوالد لقوله تعالى:"

 -لة السنة النبوية الشريفةأد 

ألحقوا قال:" صلى هللا عليه وسلم( أن النبي )رضي هللا عنه(: الحديث الذي صح عن ابن عباس )  

وكذلك روي هذا الحديث في صحيح مسلم عن ابن الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ألولى رجل ذكر ". 

قال: قال رسول هللا رضي هللا عنه(، عباس )بلفظ )أقسموا( بدل )ألحقوا(، عن ابن )رضي هللا عنه( عباس 

صلى هللا عليه وسلم(:" أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب هللا، فما تركت الفرائض فألولى )

 رجل ذكر ".

 وجه االستدالل:-

في الحديث الشريف داللة واضحة على إعطاء الفروض المقدرة لمن سّماها هللا لهم، فما بقي بعض 

 تحقه أقرب العصبات، والذكور جميعهم عصبّة إال األخ ألم والزوج.الفروض، فيس
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فهذا الحديث هو أساس تقسيم التركة بعد آيات المواريث عند جمهور الفقهاء وأنه أصل الفرائض ومشتمل 

 على أحكامها، والجامع لقواعدها وأنه من جوامع الكلم.

أي أقرب رجل وسلم(:" فألولى رجل ذكر (،  صلى هللا عليهفي قول النبي )رضي هللا عنه قال النووي 

،  )الرجل أولى بماله(ذكر، وهو من يكون أقرب في النسب، وليس المراد بأولى هنا أحق، بخالف قولهم 

ألنه لو حمل هنا على أحق لخال من الفائدة ألنا ال ندري من هو األحق، وحتى ال تكون حيازة التركة 

على البعض وفق مصالح ووالءات شخصية، فلو اجتمعت جهة  عشوائيا بدون ضوابط من تقديم بعضهم

البنوة وجهة األبوة، فالمال بالتعصيب لجهة البنوة، ألنها أولى من حيث القرب إلى الميت.مع اختالف 

طرق الرواية واختالف بعض ألفاظ متون هذه األحاديث، إال أنها جميعها يراد منها أن باقي التركة بعد 

 لعصبة.أصحاب الفروض فهو ل

قال: جاءت امرأة رضي هللا عنه( عن سفيان بن عيينة، عن عبد هللا بن محّمد بن عقيل، عن جابر )    

يقضي هللا سعد بن الّربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عّمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما ماال، فقال:" 

أعط ابنتي سعد إلى عمها فقال:" سلم(:" صلى هللا عليه وفنزلت آية الميراث، فأرسل هللا )في ذلك " 

 الثلثين وأّمهما الثّمن وما بقي فهو لك ".

 وجه االستدالل:-

وهذا ''العم""، في الحديث الشريف داللة على أن ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض هو للعصبة 

 ألولى رجل ذكر. وأن باقي التركة، ألحقوا الفرائض "، الحديث فيه من الموافقة للحديث السابق "

  أدلة اإلجماع   

فقد اجمع الصحابة والتابعون وجمهور الفقهاء على توريث الذكور بالتعصيب وحسب األولوية في القرب 

من الميت، كما اجمعوا على أن البنات واألخوات يكّن عصبة بالغير أحيانا، وقد تصبح األخوات عصبة 

( تكون عصبة بالغير، واألخت الشقيقة مع األخ ها الشقيقأخيمع الغير أحيانا أخرى، فالبنت مع االبن )

الشقيق تكون عصبة بالغير، وكذلك األخت الشقيقة أو ألب مع البنت أو بنت االبن الواحدة فأكثر، تكون مع 

 . 60"األخوات مع البنات عصبة"الغير، فأشتهر القول عند الفرضيين 

 رابعا: أحكام الحجب وقواعدها:

 معنى الحجب:-1

 الحجب لغة: 

المنع والستر، نقول: حجب فالن فالنا يحجبه حجبا وحجابا إذا ستره، ونقول: حجبه عن كذا: إذا منعه  

منه، ومنه حجاب المرأة، وهو اسم لما تستر به وجهها ويمنع النظر إليه، ومنه سموا البواب حاجبا: ألنه 

 .61يمنع من الدخول فالحاجب لغة: المانع
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   :الحجب اصطالحا 

شخص معين من ميراثه كله أو بعضه بوجود شخص آخر. وعرفه  فقد عرفه الحنفية بأنه: منع    

آخرون: بأنه منع الشخص من الميراث كله او بعضه بعد وجود سبب اإلرث وانتفاء موانعه عند وجود 

وهذا القيد األخير يخرج صورا ليست من الحجب وهي نقصان   شخص آخر غير مشارك له في سهمه.

يب صاحبة الفرض عند وجود من يعصبها كالبنت مع االبن، ونقصان نصيب الزوجة عند وجود نص

 أخرى معها، وانتقاص النصيب بالعول، فإن هذه الصور ليست من الحجب باصطالح الحنفية.

وعرفه الشافعية بأنه منع قام به سبب اإلرث من اإلرث بالكلية أو من أوفر حظية. ويحذف الشافعية من 

فالشخص المحجوب لم يكن عند وجود شخص آخر غير مشارك له في سهمه". التعريف القيد األخير:" 

 حجبه لمعنى في نفسه، بل لوجود شخص آخر، فهو أهل لإلرث، ولوال وجود هذا الشخص لورث

 62بالفعل، أو أخذ نصيبه األعلى كامال.

 الفرق بين المحجوب والمحروم: -2

  :المحروم 

هو الذي منع من الميراث بسبب قيام مانع من موانع اإلرث كالقتل والرق، فالمحروم ليس أهال لإلرث،  

يه، وبهذا وإن وجد سببه فيه ألن المانع الذي قام به أبطل عمل السبب أو حال بينه وبين ترتب الحكم عل

 يعتبر وجوده وعدمه سواء، فال هو وارث وال هو حاجب.

  :المحجوب 

الذي قام به سبب اإلرث وانتفى عنه مانعه، ولكن نظرا لوجود شخص آخر أولى منه حجب الميراث كله 

أو حجب من بعضه فالمحجوب لم يكن الحجب لمعنى في نفسه، بل لوجود شخص آخر، ولوال هذا 

بالفعل أو أخذ نصيبه األعلى. وعلى ذلك يمكن إجمال الفرق بين االثنين في  الشخص لورث المحجوب

 اآلتي:

المحروم ليس أهال للميراث لوجود مانع من موانع اإلرث فيه. أما المحجوب فهو أهل للميراث لوجود -

 سبب اإلرث فيه، وانتفاء موانعه عنه.

المحروم يعتبر معدوما بالنسبة لبقية الورثة، فال يحجب غيره وال يؤثر في أنصبته، أما المحجوب فال -

يعتبر معدوما، على الرغم من أنه لم يرث بالفعل لكنه قد يحجب غيره لوجود أهليته. فاإلخوة إذا اجتمعوا 

 من الثلث.  مع األب يحجون به، ومع ذلك يحجبون األم حجب نقصان، فتأخذ السدس بدال

وموضوع الحجب يعتبر من أهم مواضيع الفرائض، ويحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في 

الفرائض، ألن من لم يعرف هذا الباب ال يستطيع تقسيم التركة على الوجه الذي أراد هللا بل ربما حرم من 

 . 63يسحق وأعطى من ال يستحق لجهله بموضوع الحجب

 أنواع الحجب:-3

 حجب نقصان، حجب حرمان.لحجب إلى نوعين: يتنوع ا
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 أ .حجب النقصان:

هو منع من قام به سبب اإلرث من أوفر حظيه، بسبب وجود شخص آخر. وهذا النوع عند التأمل عبارة 

عن االنتقال بالوارث من حالة إلى حالة أخرى يستحق فيها أقل النصيبين. وهذا النوع ال يكون إال في 

 م إلى أقسام كثيرة أشهرها ثالثة:أصحاب الفروض. وهو يقس

   :القسم األول 

االنتقال بالوارث من فرض أعلى إلى فرض أدنى وهذا النوع من الحجب يتحقق في شأن الورثة الذين 

جعلت لهم الشريعة فرضين أحدهما أقل أحدهما أقل من اآلخر، وجعلت لكل فرض حالة خاصة، ويختص 

 هذا النوع بخمسة أصناف:

ها من الثلث إلى السدس االبن وابن االبن والبنت وبنت االبن واثنان فأكثر من اإلخوة يحجباألم:  -

 واألخوات، سواء كانوا أشقاء أو ألب أو ألم.

يحجبه النصف إلى الربع ابن الزوجة وابن ابنها، وبنتها وبنت ابنها، سواء كانوا من الزوج نفسه  الزوج: -

 أو من غيره.

يحجبهن من الربع إلى الثمن ابن الزوج وابن ابنه وبنته وبنت ابنه سواء كانوا من الزوجة أو الزوجات: -

 الزوجة نفسها أو من غيرها.

 تحجبهن البنت الواحدة من النصف إلى السدس.بنت االبن أو بنات االبن: -

 .64تحجبهن األخت الشقيقة من النصف إلى السدساألخت ألب أو األخوات ألب: -

 :القسم الثاني 

تقال بالوارث من اإلرث بالفرض إلى اإلرث بالتعصيب. ويتحقق هذا النوع من الحجب في شأن كل االن

وارث له حالة يرث فيها بالفرض، وحالة أخرى يرث فيها بالتعصيب. وقد دل االستقراء على أن الذي 

أربع من  يكون انتقاله من اإلرث بالفرض إلى اإلرث بالتعصيب نقال من حظه األعلى إلى حظه األدنى،

فكل من هؤالء النسوة ترث بالفرض البنت وبنت االبن، واألخت الشقيقة، واألخت ألب، النساء هن: 

نصف جميع التركة ولكن متى وجد معها من يعصبها من الذكور، فإنها تشترك معه في اقتسام جميع 

ة منهن بالعصوبة التركة او الباقي بعد أصحاب الفروض للذكر ضعف األنثى، وال يمكن أن تأخذ واحد

أكثر من ثلث جميع التركة، ألن أقل صورة يمكن أن تجتمع فيها مع من يعصبها هي أن تكون موجودة 

واحدة منهن مع واحدة منهن مع واحد ممن يعصبها وهي في هذه الحالة ال تأخذ إال ثلث التركة، وكلما زاد 

 عدد الورثة نقص االستحقاق.

 :القسم الثالث 

االنتقال من اإلرث بالتعصيب إلى اإلرث بالفرض، وهكذا عكس القسم الثاني تماما، ويتحقق هذا النوع من 

الحجاب في شأن كل وارث له حالة يرث فيها بالفرض وحالة أخرى يرث فيها بالتعصيب. والذي قد يكون 

ط، هما األب والجد، انتقاله من اإلرث بالعصوبة إلى اإلرث بالفرض ضررا عليه اثنان من الرجال فق

وبيان ذلك أن األب يرث جميع التركة إذا انفرد، أو يرث الباقي بعد أصحاب الفروض الذين ال ينقلونه إلى 

اإلرث بالفرض، فإذا وجد بين الورثة ولد أو ولد ابن انتقل األب من اإلرث بالتعصيب إلى اإلرث 
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ن، ويرث السدس فرضا والباقي بالتعصيب بالفرض، وفرضه السدس إن كان الموجود معه ابن أو ابن اب

إن كان الموجود معه بنت أو بنت ابن، وال يرث األب أكثر من النصف في حال انتقاله من اإلرث 

بالتعصيب إلى اإلرث بالفرض، كما إذا وجد معه بنت الميت أو بنت ابنه، فإن هذه البنت تأخذ النصف 

أما لو وجد معه ابن أو ابن ابن، فإنه ال يأخذ إال سدس  فرضا، ويأخذ األب سدسا فرضا والباقي التعصيب،

التركة فرضا، حين أنه لو ورث بالعصوبة يأخذ التركة إذا انفرد، ويأخذ ثالثة أرباعها إن كان معه زوجة 

 للميت، ويأخذ ثلثيها إن كان معه أم الميت. والجد كاألب تماما في جميع الصور المتقدمة.

ن بأقسامه الثالثة ال يدخل على جميع الورثة وإنما يدخل على تسعة منهم فقط ويتبين لنا أن حجب النقصا

 65.الزوج، والزوجة، واألب واألم والجد والبنت وبنت االبن، واألخت الشقيقة، واألخت ألبوهم: 

 ب. حجب حرمان:

هو منع الشخص عن الميراث كله بسبب وجود شخص آخر، كحجب الجد باألب، وحجب األخ ألب باألخ 

الشقيق، وحجب ابن االبن باالبن، وحجب األخ الشقيق واألخت الشقيقة باالبن، وحجب الجدة باألم. وهذا 

 النوع من الحجب يكون في أصحاب الفروض والعصابات، والورثة بالنسبة إليه ينقسمون إلى قسمين:

  :القسم األول 

جان والفرعان. فاألبوان هما األب األبوان، والزوقسم ال يحجب بحال من األحوال وهم ستة من الورثة: 

ومن عدا هؤالء من الورثة عرضة لحجب واألم، والزوجان الزوج والزوجة، والفرعان االبن والبنت، 

 الحرمان، فتارة يحجبون إذا وجد الحاجب، وثارة يرثون عند عدم وجود الحاجب.

  :القسم الثاني 

عشر وارثا هم ابن االبن، والجد والجدة أم األب، والذين يدخل عليهم حجب الحرمان، عدا من أسلفنا تسعة 

والجدة أم األم، واألخ الشقيق، واألخ ألب، واألخ ألم، واألخت الشقيقة، واألخت ألب، واألخت ألم، وابن 

األخ الشقيق، وابن األخ ألب، والعم الشقيق، والعم ألب، وابن العم الشقيق، وابن العم الشقيق، وابن العم 

 لمعتق والموالة المعتقة.ألب، والمولى ا

فالجد يحجب باألب مطلقا، سواء أكان يرث بالتعصيب وحده كجد فقط، أو بالفرض وحده كالجد مع ابن، 

أو بالفرض والتعصيب معا كجد مع بنت أو بنت ابن، فالجد في هذه الحاالت الثالث إذا كان معه أب ورث 

لقا من أي جهة سواء من جهة األب ومن األب وحجب الجد حجب الحرمان. وتحجب الجدات باألم مط

 جهة األم او من جهة الجد وإن عال ويحجب ابن االبن وكل ابن االبن نازل باالبن، وابن االبن أعلى منه.

ويحجب اإلخوة واألخوات األشقاء باألب األقرب ويحجبون كذلك باألبناء وأبناء األبناء وإن نزلوا 

ناء األبناء وإن نزلوا باإلجماع، ويحجبون كذلك باألبناء وأبناء باإلجماع، ويحجبون كذلك باألبناء وأب

األبناء وإن نزلوا األبناء وإن نزلوا باإلجماع، ويحجبون كذلك بالجد عند أبي حنيفة، بخالف الجمهور 

الذين كان رأيهم بأنهم يشتركون مع الجد كما مر سابقا، وكما يحجب الجمع من اإلخوة بحجب الواحد كذلك 

 .66االبن وابن االبن، واألب والجد، والبنت وبنت االبنر، ويحجب باإلخوة الم بستة من الورثة: بمن ذك

وإذا اجتمعت البنات وبنات االبن وحازت البنات الثلثين، حجبن بنات االبن كيف ما كانت واحدة أو أكثر 

بن ولد ذكر من أوالد قربت درجتهن أو بعدت، اتحدت درجتهن أو اختلفت إجماعا إال إذا كان مع بنات اال
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االبن فإنه يصعبهن إذا كان في درجتهن، أو أنزل منهن واحتجن إليه، وال يصعب من تحته من بنات 

 االبن، بل يحجبهن لقوته وتقدمه عليهن.

ومثل بنات االبن األخوات ألب مع األخوات الشقيقات فإذا اجتمعن مع األخوات الشقيقات واستوفت 

األخوات ألب عن الميراث، إال إذا كان معهن أخ ألب يعصبهن، أما إذا كانت الشقيقات الثلثين حجبت 

أخت شقيقة واحدة فإن األخت ألب ال تحجب وإنما تأخذ السدس تكملة للثلثين. وأما ابن األخ وإن نزل فإنه 

 ال يعصب بنت األخ التي في درجته و ال التي فوقه من بنات األخ ألنهن من ذوي األرحام.

خ ألب باالبن وابن االبن وإن نزل، وباألب واألخ الشقيق إجماعا، ويحجب بالجد عند ويحجب األ-

الحنفية، وعند الجمهور ال يحجبه الجد بل يشترك معه ويحجب األخ ألب كذلك  باألخت الشقيقة إذا 

 صارت عصبة مع الغير كما لو كان للميت بنت صلبية أو بنت ابن وأخت الشقيقة. 

لشقيق باالبن وابن االبن وإن نزل، وباألب والجد، واألخ الشقيق واألخ ألب، وأما ابن ويحجب ابن األخ ا-

 األخ ألب، فإنه يحجب بسبعة من الورثة الستة السابقة ذكرهم وبابن األخ الشقيق.

ويحجب ابن األخ الشقيق باالبن وابن االبن وإن نزل، وباألب والجد، واألخ الشقيق واألخ ألب، فإنه -

 عة من الورثة الستة السابقة ذكرهم وبابن األخ الشقيق.  يحجب بسب

ويحجب ابن العم الشقيق بمن سبق ذكرهم وبالعم ألب، وأما ابن العم ألب فإنه يحجب بمن ذكر، وبابن -

 .   67العم الشقيق. وأما المعتق والمعتقة فإنهما يحجبان بكل واحد من عصبة الميت النسبية

 :قواعد حجب الحرمان 

 اإلدالء، والقرب، وقوة القرابة. الحرمان مبني على أصول ثالثة:حجب 

فكل من يدلى إلى الميت بوارث يحجب به ماعدا أوالد األم، فإنهم يدلون بها إلى الميت ومع ذلك اإلدالء: -

 يرثون معها. وبيان ذلك:

استحق الواسطة كل أنه إذا اتحد سبب اإلرث في المدلي والمدلى به حجب المدلى بمن أدلى به سواء 

التركة كالجد مع األب فالجد يدلى إلى الميت باألب، واألب يأخذ كل التركة عند اإلنفراد أو يأخذ با قيها 

بعد أصحاب الفروض بالتعصيب، وكل منهما يرث بسبب واحد هو األبوة، أو لم يستحق كل التركة كأم 

. وإن اختلف سبب ارثهما فال يحجبه إال إذا كان األم مع األم، فإن األم ال تستحق كل التركة بجهة واحدة

الواسطة يستحق كل التركة كاألخوة مع األب فاألب يستحقه باألبوة، واإلخوة باألخوة واالثنان عصبة 

 ومرتبة األبوة مقدمة على األخوة.

سبب إرثهما فإن كان الوارث ال يستحق التركة كلها كاألخ ألم مع األم فاألخوة الم يدلون بها إلى الميت و

مختلف، فاألم ترث باألمومة، واإلخوة باألخوة، واألم ال تستحق كل التركة، فال تحجب اإلخوة ألم، بل 

 يرثون معها.

فاألقرب يحجب األبعد مطلقا سواء اتحد سبب ارثهما أو اختلف، وجد اإلدالء أو لم يوجد، كاالبن القرب: -

 كمن كل منهما اآلخر وال يكتفي بأحدهما عن اآلخر.وابن االبن واألخ وابن األخ، وهذان األصالن ي
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ويكون ذلك عند التساوي في الدرجة، حيث يحجب األقوى قرابة األضعف، وال يكون ذلك قوة القرابة: -

 إال في األخوة والعمومة، فاألخ الشقيق يحجب األخ ألب، والعم الشقيق يحجب العم ألب.

 68وفيما يلي سنبين جدول الحجب:
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 نوع الحجب حاجبال المحجوب

جدة صحيحة 

 ألب أو ألم

كزوج وأم وجدة ألب فال شيء  حرمان: أم

 للجدة األب

كأم أبي أبي الميت وأم أبي  حرمان: جدة قريبة جدة بعيدة

 المتوفي فال شيء ألم أبي األب

فال ترث الجدة ألب مع وجود  حرمان: أب جدة ألب

 األب ألنها تدلى به إلى الميت

صحيح جد  جدة صحيحة

 والجدة أصل له

فال يرث اإلخوة ألم واحدا أو  حرمان:

 أكثر ذكورا أو إناثا مع واحدا من هؤالء

االبن وابن االبن  بنت االبن

 وإن نزل

بشرط أن تكون بنت االبن  حرمان:

 أنزل ممن حجبها درجة

االبن وابن االبن  أخت ألبوين

 وإن نزل

: فاألخت الشقيقة ال ترث مع حرمان

وابن االبن ألن شرط ميراثها ان االبن 

ال ولد له وال يكون الميت يورث كاللة )

 والد(.

ألن شرط إرثها أن يكون  حرمان: األب أخت ألبوين

 الميت كاللة

أخت ألب أو 

 أكثر

األب، االبن، ابن 

االبن وإن نزل 

 واألخ ألبوين

فال ترث األخت ألب مع واحد  حرمان:

 لمن ذكر ألنهم اقرب منها إلى الميت

أخت ألب أو 

 أكثر

أخت ألبوين 

 وأختان ألبوين

إذا كانت األخت ألبوين عصبة حرمان: 

مع غيرها وتحجبها األختان ألبوين إذا 

 لم يوجد أخ ألب يعصبها

فال يرث ابن االبن مع ابن  حرمان: ابن المتوفى ولد ابن

 ألنه أقرب منه إلى الميتالمتوفى 

ابن المتوفى وابن  عم المتوفى

 ابنه وإن سفل

فال يرث العم مع واحد ممن  حرمان:

 ذكر ألنهم أقرب منه إلى المتوفى

عم المتوفى 

 وابنه

 

مطلقا وأخ  

ألب وابن أخ 

 مطلقا

فال يرث العم وال ابنه شقيقا  حرمان: أخ شقيق

كان أو ألب وال األخ ألب وال ابن األخ 

الشقيق، أو ألب مع وجود األخ الشقيق 

 ألنه أقرب منهم إلى الميت.

فال يرث العم وابنه مع وجود  حرمان: أخ ألب عم وابنه

 األخ ألب ألنه أقرب منهما إلى الميت.
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 مثال األول:-

 الوارثفنصيب كل دينارا  420توفي رجل عن أخ شقيق وأخ ألب وأخ ألم وأم وترك 

 ما يلي: 

 أم، أخ الم، أخ شقيق، أخ ألب الورثة: -

(.                                                             محجوب باألخ، أخ ألب )(4الباقي بالتعصيب (، أخ شقيق )السدس (، أخ الم )السدسأم )الفروض:  -

6        

    2=   1+     1=      1+     1السهام:    -

             6       6           6          6 

1،1 

 دينارا قيمة السهم الواحد  70= 6÷  420         

االبن وابن االبن  أم

وإن نزل وأخت 

أكثر وإخوان ف

 من أي جهة

فتأخذ السدس بدب الثلث عند  نقصان:

وجود هؤالء ووجود أحدهم ما عدا األخ 

 الواحد فتأخذ معه الثلث

ولد المتوفى وولد  زوج

االبن وإن نزل 

من الزوجة أو 

 من غيرها 

 نقصان:فيحجب من النصف إلى الربع

ولد المتوفى وولد  زوجة

 ابنه وإن نزل

 الثمننقصان: من الربع إلى 

 

نقصان: من النصف إذا انفردت إلى  بنت أخت ألب

 الباقي بعد فرض البنت

ولد المتوفى وولد  أب

 ابنه وإن نزل

نقصان: فيأخذ األب السدس بدل الثلث 

 أو بدل ميراثه بالتعصيب

ولد المتوفى وولد  جد صحيح

 ابنه وإن نزل

 إلى السدس التعصيب من: نقصان

 

النصف إذا انفردت إلى نقصان: من  بنت بنت ابن

 السدس تكملة الثبثين

اإلخوة 

األشقاء أو 

 ألب

ابن الميت وابن 

 ابنه وإن نزل

حرمان: فهم ال يرثون مع األبناء ألنهم 

 أقرب إلى الميت من اإلخوة
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 دينارا نصيب األم 70= 70× 1         

 دينارا نصيب األخ األم 70= 70× 1        

 دينارا نصيب األخ الشقيق  280=  70× 4         

 وال شيء لألخ ألب ألنه محجوب باألخ الشقيق لقوة قرابته للميت. 

 :69مثال الثاني-

 فنصيب الوارث دينار  3600توفيت إمرأة عن زوج وابن وأخ شقيق وأب وأم وتركت 

 ما يلي:

 زوج، ابن، أب، أم، أخ شقيق الورثة:  -

  5 محجوب باالبن(.أخ شقيق )) الباقي بالتعصيب السدس(، ابن، أب، أم الربع(، ) زوجالفروض : -

        16 

 8=     2+2+3=     1+  1+  1السهام:   -

            4    6    6         16        16   

            3،2،2 

 دينار قيمة السهم الواحد  300= 16÷  3600 

 صيب الزوج دينار ن 900=  300×3 

 دينار نصيب األب 600= 300×2 

 دينار نصيب األم  600= 300×2

 دينار نصيب االبن 1500= 300×5

 مثال الثالث:-

 وارث ما يلي: فنصيب كلدينار،  1200توفي رجل مسلم عن زوجة وأم وابن كافر وأخ شقيق وترك 

 زوجة، أم، أخ شقيق، ابن كافرالورثة: -

 ممنوع(ابن كافر ))الباقي بالتعصيب(، أخ شقيق ثلث(، ) ، أم)الربع(زوجة الفروض: -

 7=      4+3=     1+     1السهام:  -

            4      3        12 12 

             3،4 
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 دينار  قيمة السهم الواحد  100= 12÷ 1200

 دينار نصيب الزوجة  300= 100× 3

 دينار نصيب األخ الشقيق 400= 100×4

 70الرابع:مثال -

فنصيب دينار،  4800توفيت امرأة عن زوج وجدة هي أم األب وأب وجد وأم وابن وأم أم األم، وتركت 

 كل وارث:

 زوج، أم، أب، ابن، أم األب، جد، أم أم األمالورثة: -

 ()محجوبةأم األب الباقي تعصيبا باألم(، ابن )السدس(، أب )السدس(، أم ))الربع(،  زوجالفروض: -

 محجوبة باألم(.أم أم األم ))محجوب باألب(، جد 

   7=   2+2+3=    1+    1+  1السهام:  -

            4    6     6          12 12 

 دينار قيمة السهم الواحد 400=12÷4800

 دينار نصيب الزوج 1200=400×3

 دينار نصيب األم  800=400×2

 دينار نصيب األب 800=400×2

 دينار نصيب االبن 20.000=400×5

 خامسا: العول:

 . تعريف العول:1

  :لغة 

العول والعولة والعويل هي رفع الصوت بالبكاء، والعول كذلك:المقال يقال عال الميزان فهو عائل: أي  

مائل وعال عياله: أي قاتلهم وأنفق عليهم، وعال في الحكم: أي جار ومال عن الحق ومنه قوله تعالى:"  

أي أقرب أال تجوروا وال تميلوا ميال محظورا. ويقال عال األمر: إذا اشتد وتفاقم.  ذلك أدنى أال تعولوا" 

والمعول الفأس التي ينقر بها الصخر والجميع معاول. وعالت الفريضة: إذا ارتفعت وهي أن تزيد سهامها 

وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي  فيدخل النقص على أهل الفرائض. قال أبو عبيد: أظنه مأخوذا من الميل

 تميل على أهل الفريضة جميعا فتنقصهم.

 :اصطالحا 

فهو زيادة في السهام ونقص في األنصبة بأن يزاد على المخرج شيء من أجزائه كالسدس أو الثلث إذا 

ضاق المخرج عن الوفاء بالقروض المجتمعة فيه، فإذا لم يف المخرج بالفروض رفعت التركة إلى عدد 
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أكثر من ذلك المخرج ثم تقسم حتى يدخل النقص في فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة فالعول ال 

 يكون إال في المسائل التي فيها فروض ويضيق أصل المسألة عن الوفاء بها.

وقد سميت المسائل التي تضيق الوفاء بالفروض عائلة ألنها جارت على أهلها حيث نقصت فروضهم او 

 .71بإدخال الضرر عليهم، أو ألن السهام فيها قد ارتفعت عن أصلها أي زادتغلبت أهلها، 

  . أول من حكم بالعول:2

مسألة العول لم يرد فيها نص من الشارع الحكيم، فليس في القرآن الكريم وال في السنة النبوية المطهرة 

احمت فيها الفروض في نص يبين كيفية قسمة التركة إذا ضاقت عن الفروض، ولذلك لما وقعت مسألة تز

وهي زوج وأختان: تردد عمر كثيرا قبل قسمتها وقال للصحابة: إن  -رضي هللا عنه-عهد عمر بن الخطاب

بدأت بالزوج أو األختين لم يبق لآلخر حق كامل، فأشيروا علي فأشاروا علي فأشار عليه العباس بن عبد 

ت في روايات أخرى بالعول. وال مانع أن يكون المطلب على المشهور أو علي بن أبي طالب أو زيد بن ثاب

هؤالء أشاروا عليه، بأن احدهم بالقول ثم اتفقوا عليه ثم عرضوه عليه لينفذه فإن هذه سبيل االستشارة 

وطريقها، يرى أحد المستشارين الرأي فيقرره فيستصوبه اآلخرون ويقررونه، فيصبح رأيا لهم جميعا، 

 .ويصح أن ينسب إلى كل واحد منهم

أرأيت لو مات رجل وترك  -رضي هللا عنه-قال لعمر بن الخطاب-رضي هللا عنه-ويروى ذلك أن العباس

ستة درهم، ولرجل عليه ثالثة دراهم وآلخر عليه أربعة كيف تصنع؟ أليس تجعل المال سبعة أجزاء؟ قال: 

يعط األختين الثلثين  نعم. قال العباس: هو ذلك، ثم قضى عمر بالعول، فلم يعط الزوج النصف كامال ولم

 بالكامل بل أدخل النقص على جميع الورثة، وتابعه في ذلك الصحابة، واألئمة األربعة.

فلما لحق عمر بالرفيق األعلى حدث خالف في العول، فمن الصحابة من استقر رأيه على األخذ بالعول 

لظاهرية فهؤالء يرون إدخال ومنعم من خالف فيه وكان على رأس المخالفين عبد هللا بن عباس وتابعه ا

النقص على بعض أصحاب الفروض، وهم الذين ينقلون من فرض مقدر إلى نصيب غير مقدر وهن 

البنات واألخوات ألنهن ينقلن من اإلرث بالفرض إلى اإلرث بالتعصيب، وفي هذه الحالة يقل نصيبهن 

والزوجين فال يلحق بهم النقص كثيرا عما كن يأخذنه بالفرض، أما من ينقل من فرض إلى فرض كاألم 

 .72وكذلك من ال يتغير فرضه كالجدة وأوالد األم

أوس إلى ابن  خرجت أنا و زوفر ابنروى ابن الشهاب الزهري عن عبيد هللا بن عتبة بن مسعود قال: 

سبحان هللا العظيم أترون الذي فقال ابن عباس:  عباس فتحدثنا عنده حتى عرض ذكر فرائض المواريث

فقال له مل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا النصفان ذهبا بالمال أين موضع الثلث؟ أحصى ر

عمر بن الخطاب لما التقت عنده الفرائض ودافع فقال: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ زفر: 

فما أجد شيئا هو  وهللا ما أدري أيكم قدم هللا عز وجل وال أيكم أخر،فقال: بعضها بعضا وكان امرأ ورعا، 

فقال ابن عباس: أوسع من اقسم بينكم هذا المال بالحصص، فأدخل على ذي حق ما دخل عليه من العول، 

 -عز وجل-وأيها ابن عباس قدم هللافقال له زفر: وأيّم هللا لو قدم من قدم هلل عز وجل ما عالت فريضة، 

لها إال ما بقي، فذلك الذي أخر، فأما الذي عن فرضها لم يكن  -عز وجل-كل فريضة لم يهبطها هللاقال: 

قدم فالزوج له النصف فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع ال يزايله عنه شيء، والزوجة لها الربع 

والتي أخر  -عز وجل -فهذه الفرائض التي قدم هللا فإن زالت عنه صارت إلى الثمن ال يزيلها عنه شيء.

                                                           
 .552-551جمعة محمد محمد تراج، المرجع السابق، ص  - 71
 .553جمعة محمد محمد تراج، المرجع السابق، ص  - 72



 الميراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري

61 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

نصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إال ما بقي فإذا فريضة األخوات والبنات، لهن ال

وما آخر، بدئ بمن قدم وأعطى حقه كامال، فإن بقي شيء كان لمن أخروا  -عز وجل-اجتمع ما قدم هللا

قال ابن فما منعك يا ابن عباس أن نشير عليه بهذا الرأي؟ وإن لم يبق شيء فال شيء له، فقال له زفر: 

وهللا لوال أنه تقدمه إمام عادل لكان أمره على الورع فأمضى قال ابن شهاب: هبته وكان مهيبا. س: عبا

 .73أمرا مضى، ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم إثنان

 أدلة القائلين بالعول:-3

على ذهب جمهور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب األربعة إلى القول بعول الفرائض، بإدخال النقص -

 جميع الورثة. وقد استدلوا باألدلة التالية:

فقد جاءت هذه النصوص عامة في توريث أصحاب الفروض والعصبات عموم آيات المواريث :  -أ

والكاللة، ولم تفرق هذه اآليات بين حالة ازدحام التركة بالفروض وغيرها من الحاالت ولم تبين كذلك أن 

نه ال يقدم بعضهم على بعض في التوريث. فتقديم بعضهم أصحاب الفروض أولى من بعض فدل ذلك أ

 على بعض تحكم دون دليل.

 قوله عليه الصالة والسالم:-ب

 " الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ألولى رجل ذكر "

 :وجه االستدالل 

لم يخصص هذا الحديث بعض أصحاب الفروض بالتقديم على بعض بل حث على دفع الفروض ألهلها 

 سع المال لكل الفرائض فيها ونعمت، وإن ضاق المال عنهم دخل النقص على الجميع دون استثناء.فإن ات

رضوان هللا عليهم على العمل بالعول وإدخال النقص على جميع الورثة، -فقد أجمع الصحابة اإلجماع: -جـ

 .-رضي هللا عنه–ولم يظهر خالف ابن عباس إال بعد موت الخليفة عمر بن الخطاب 

-رضي هللا عنه-كما يظهر ذلك من قول عمردم معرفة من هو أولى بالتقديم ومن هو أولى بالتأخير: ع-د

 ال أدري من قدم هللا فأقدمه وال من أخر هللا ".:" 

الفروض حقوق مقدرة متفقة في الوجوب فليس بعض الورثة فأولى من بعض في التقديم القياس: -هـ

وليس أحد منهم أسوأ حاال حتى يحط من نصيبه فإذا ضاقت التركة عن الوفاء بجميع الفروض، فالواجب 

أن يدخل النقص عليهم جميعا، كما يقسم مال المفلس أو الميت بين الغرماء على حسب ديونهم بالحصص 

 ا لم يف بجميع الديون، وكما يقسم الثلث بين الموصى لهم إذا ضاق عن إيفائها جميعا. إذ

 أدلة إنكار األدلة:- 4

والظاهرية إلى إنكار العول، فإن ضاقت التركة عن الفروض، أدخل  -رضي هللا عنه-ذهب ابن عباس

 الضرر على األخوات والبنات واستدل على مذهبه باألدلة التالية:

إن ظاهر النصوص الدالة على التوريث يقضي بإعطاء كل ذي حق حقه كامال، فيجب العمل بهذا -أ

الظاهر متى أمكن وإن لم يمكن إدخال الضرر على من هو أسوأ حاال من أصحاب الفروض وهن 

األخوات والبنات ألهن ينقلن من فرض مقدر إلى نصيب غير مقدر في بعض الحاالت، وهذا يدل على 
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خرن عن أصحاب الفروض الذين يرثون على كل حال مثال الزوجين واألبوين، فيأخذن الباقي أنهن يتأ

 .74بعد فروض هؤالء ويسقطن إذا لم يبق لهن شيء

فاألبوان والزوجان أوجب هللا ميراثهم على كل حال، ومن ال يمنعه عن الميراث مانع إطالقا، إذا كان هو 

 ى من قد يرث وقد ال يرث.الميت حرين على دين واحد، فهذا يقدم عل

إن الذكور من البنين واإلخوة يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، فالبنات واألخوات أولى بأخذ -ب

 الباقي منهم عندما تضيق التركة عن الوفاء بجميع الفروض ألن الذكور أقوى من اإلناث.

ا ما كان أقوى، كالتجهيز والدين إن التركة إذا تعلقت بها عدة حقوق ال تفي بها التركة، قدم منه -جـ

والوصية والميراث، فإذا ضاقت التركة عن الفروض يقدم األقوى وال شك أن من ينقل من فرض من كل 

 وجه، فيكون أقوى ممن ينقل من فرض مقدر إلى نصيب غير مقدر.

 :مناقشة أدلة منكري العول 

م التوريث يقضي بإعطاء كل ذي حق حقه إذا نظرنا إلى أدلة منكري العول فإننا نراهم يقولون إن نظا

كامال متى أمكن، وهذا قول صحيح لم يخالف فيه أحد من المسلمين، أما قولهم بعد ذلك: وإال أدخل الضرر 

على ما هو أسوأ حاال من أصحاب الفروض وهن البنات واألخوات فهذا غير صحيح ألن البنات 

م الذي ينقل من اإلرث بالفرض إلى اإلرث بالتعصيب واألخوات ليس أسو حاال من بقية الورثة فنحن نعل

ليس في حالة سيئة ألن الوارث بالتعصيب هو أقوى أنواع الورثة. وألن األخوات أقوى حاال من األم 

ألنهن يحجبنها من الثلث إلى السدس عند االجتماع وال تحجبهن هي، والبنات أحسن حاال من الزوج 

أوفر الحظين إلى أدنهما والزوجان ال يحجبانهن فكيف يجوز تقديم والزوجة بدليل أنهن يحجبنهما من 

 .75الضعيف على القوى

وأما قولهم: إن التركة إذا تعلقت بها حقوق ال تفي بها، قدم منها ما كان أقوى فهذا صحيح، إال أن العول 

ستحقاق، ليس من هذا القبيل ألن جميع أصحاب الفروض المجتمعين في التركة قد تساووا في سبب اال

وجميع الفروض في درجة واحدة من القوة، فصاحب النصف كصاحب السدس، وصاحب الربع كصاحب 

الثمن، وأما قياسهم العول على التجهيز والدين والوصية فإنه قياس مع الفارق إذ أن هذه الحقوق تعلقت 

صيبه وحده من بالتركة فترتب حسب أهميتها وأولويتها وتخصيص بعض الورثة بإدخال النقص على ن

 غير نص على ذلك من صاحب الشريعة هو تحكم محض.

 الترجيح 

بعد االطالع على أدلة الفريقين، ومناقشة أدلة منكري العول، فإنني أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الجمهور 

من القول بالعول، وذلك لقوة أدلتهم وسالمتها المعارضة، وتمشيها مع مصلحة جميع الورثة، فالقول 

عول يحقق العدالة بين أصحاب الفروض جميعا، ألنه ال يحرم وارثا بعينه، أو يدخل النقص عليه، بل بال

يدخل النقص على جميع الورثة بنسبة فروضهم، أما القول بإدخال النقص على بعض أصحاب الفروض 

 .76دون اآلخرين، فهو قول يفتقر إلى الدليل، وهللا أعلم بالحق والصواب

 التي تعول:.أصول المسائل 5
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ألن الفروض  8،4،3،2علم من استقراء مسائل الميراث أن أربعة من األصول المسائل ال تعول وهي: 

المتعلقة بهذه المخارج األربعة إما أن يفي المال بها أو يبقى منه شيء زائد عليها فال عول في االثنين ألن 

شقيقة، أو نصف وما بقي كزوج وأخ شقيق، المسألة إنما تكون من اثنين إذا كان فيها نصفان كزوج وأخت 

وال عول في الثالثة ألن الخرج منها إما ثلث وما بقي كأم وأخ شقيق، وإما ثلثان وما بقي كبنتين وأخ شقيق 

وإما ثلث وثلثان كأختين ألخ وأخ شقيق، وال عول في األربعة ألن ما يخرج منها إما ربع وما بقي كزوج 

كزوج وابن، أو ربع ونصف ما بقي، كزوج وبنت وأخ شقيق، أو ربع  وابن، أو ربع ونصف وما بقي،

ونصف ما بقي، كزوج وبنت أخ شقيق، أو ربع وثلث ما يبقي وما بقي، كزوج وأبوين، وال عول في 

الثمانية ألن الخارج منها وإما ثمن وما بقي، كزوجة وابن، أو ثمن ونصف ما بقي، كزوجة وبنت وأخ 

ن مسائل هذه المخارج. أما أصول المسائل التي قد تعول فهي ثالثة فقط: شقيق، فال عول في شيء م

24،12،6. 

فالستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا، أي أنها تعول بسدسها إلى السبعة وتعول ثلثيها إلى الثمانية، -1

 وتعول بنصفها إلى التسعة، وتعول بثلثيها إلى العشرة وال تعول إلى أكثر من ذلك أبدا.

إلثنا عشر فإنها تعول إلى سبعة شعر وترا ال شفعا، أي أنها تعول بنصف سدسها إلى ثالثة عشر، أما ا-2

 وتعول بربعها إلى خمسة عشر، وتعول بسدسها وربعها إلى سبعة عشر.

 أما األربعة وعشرون فإنها تعول إلى سبعة وعشرين عوال واحدا فقط.-3

 -أمثلة على العول 

 المثال األول:-

 فنصيب كل وارث ما يلي:دينارا،  238توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وتركت 

 زوج، أختان شقيقتانالورثة: -

 الثلثين(أختان شقيقتان ) النصف(، زوج )الفروض: -

 (          7المسألة عالت إلى )    7=          3+4=  2+  1 السهام: -

           2    3      6             6 

 دينارا قيمة السهم الواحد 34=7÷238

 دينارا نصيب الزوج 102=34×3

 دينارا 68دينارا نصيب األختين لكل واحدة  136= 34×4

 المثال الثاني:-

 فنصيب كل وارث:دينارا  920توفيت امرأة عن زوج وأم وأختين ألب وتركت 

 زوج، أم، أختان ألبالورثة: -

 )الثلثين((، أختان ألب سالسد، أم ))النصف(زوج الفروض: -

 8المسألة عالت إلى    8=   4+1+3=   2+   1+  1السهام:  -
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           2    6     3        6        6   

 دينارا قيمة السهم الواحد 115= 8÷ 920

 دينارا نصيب الزوج 345=115×3

 دينارا لنصيب األم  115= 115×1

 دينارا 130ألب لكل واحد دينارا نصيب األختين  460=115×4

 77المثال الثالث:-

 فنصيب كل وارثدينارا  858توفيت امرأة عن زوج وأختين ألم وأختين شقيقتين وتركت 

 زوج، أختان ألم، أختان شقيقتانالورثة: -

  )الثلثين(، أختان شقيقتان الثلث(، أختان ألم ))النصف(زوج الفروض: -

 9المسألة عالت إلى    9 = 4+2+3=   2+ 1+  1السهام:  -

           2    3   3    6       6 

 دينارا قيمة السهم الواحد 73=9÷858

 دينارا نصيب الزوج 249=73×3

 دينارا 73دينارا نصيب األختين ألم لكل واحدة  166=73×2

 دينارا 166دينارا نصيب األختين الشقيقتين لكل واحدة  332=73×4

 المثال الرابع:-

 فنصيب كل وارث دينارا، 1944توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم وترك 

 زوجة، بنتان، أم، أبالورثة: -

 السدس(أب )السدس(، أم ))الثلثين(، بنتان )الثمن(، زوجة الفروض: -

   27=المسألة عالت  27=  4+4+6+3=  1+   1+ 2+  1السهام:  -

           8    3    6    6        24        24 

 دينارا قيمة السهم الواحد  82=27÷1944

 دينارا نصيب الزوجة 216=82×3

 دينارا 572دينارا نصيب البنتين لكل واحدة  1152=82×16

 دينار نصيب األم 277=82×4
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 نصيب األب 277=82×4

عليها بشيء من وهذه المسألة تسمى المنبرية لقضاء علي بن أبي طالب فيها وهو على المنبر سيأتي الكالم 

 التفصيل في حينه إنشاء هللا.

أن األربعة وعشرين تعول إلى واحد وثالثين، بزيادة سدسها  -رضي هللا عنه-هذا ويرى عبد هللا بن مسعود

وثمنها عليها، كما إذا توفي رجل عن زوجة وأم وأختين شقيقتين وأختين ألم وابن محروم، فأصل المسألة 

ل إلى واحد وثالثين ألن االبن المحروم عنده يحجب الزوجة من الربع إلى عنده من أربعة وعشرين وتعو

 78الثمن.

أما عند الجمهور فإن هذه المسألة من اثني عشرة وتعول إلى سبعة عشر ألن االبن المحروم ال يؤثر في 

 نصيب غيره من الورثة، حيث تقسم التركة دون االلتفات إليه.

 سادسا: أصول المسائل والتصحيح

 صول المسائل:أ . 1

هو عدد أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر فإن كان الوارث واحدا من أي 

صنف كان، فال داعي الستخراج أصل المسألة إذ ال يشاركه أحد في التركة، بل ينفرد بها لوحده، وإن كان 

لمسألة هو عدد رؤوسهم إن كانوا في المسألة أكثر من وارث. فإن كان الجميع عصبة فقط كان أصل ا

ذكورا فقط، فإذا مات رجل عن أربعة أبناء كان أصل المسألة هو عدد رؤوسهم وهو أربعة، وإن كان 

ذكورا وإناثا كان أصل المسألة هو عدد رؤوسهم مع اعتبار الذكر برأسين، فلو ماتت امرأة عن بنتين، 

ان أكثر من صاحب فرض سواء كان معهم عصبة أم وابن كان أصل المسألة ستة، وإن كان في المسألة ك

ال، كان أصل المسألة هو المضاعف المشترك بين المقامات، سواء كانت المقامات متماثلة أو متداخلة أو 

 متوافقة أو متباينة.

  :أمثلة على أصول المسائل 

 :79المثال األول-

 المسألة على الوجه التالي: فإذا توفيت امرأة عن اخوين ألم وأم وعم شقيق، كان استخراج أصل

 أخوان الم، أم، عم شقيق الورثة-

 الباقي(.عم شقيق ) السدس(، أم )الثلث(، أخوان الم )الروض:  -

 3=   1+2=      1+ 1السهام:  -

           3    6        6       6 

، يأخذ 6ل المسألة من فيكون أص 6المقامات في هذا المثال متداخلة، والمضاعف المشتركة بينهما هو 

 األخوان ألم اثنين من ستة، وتأخذ األم واحدا من ستة، ويأخذ العم الشقيق الباقي وهو ثالثة من ستة.
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 المثال الثاني:-

 وإذا توفي رجل عن ابن و زوجة وأخت ألم وأم، كان استخراج المسألة على وجه التالي:

 ابن، زوجة، أخت ألم، أمالورثة: -

 (.السدسأم )محجوبة البن(، أخت ألم )الثمن(،  (، زوجة )17الباقي ) ابن الفرض:  -

                          24 

    7=  4+3=  1+  1السهام:  -

           3    4     24    24 

، 24، فيكون أصل المسألة من 24فالمقامات في هذا المثال متوافقة، والمضاعف المشترك بينهما هو 

الزوجة ثالثة من أربعة وعشرين، ويأخذ األم أربعة من أربعة وعشرين، ويبقى للعاصب نصيب تأخذ 

 األسد سبعة عشر من أربعة وعشرين.

أما استخراج سهام الورثة بعد معرفة أصل المسألة فينتج من قسمة أصل المسألة على مقام كل كسر من 

السهام وطرح المجموع من أصل المسألة  أنصباء الورثة، وضرب الناتج في بسط كل كسر، وبجمع هذه

 يكون الباقي هو نصيب العصبة، إن كان في المسألة   عصبات.

ولكي نستخرج نصيب كل وارث بعد أن عرفنا سهامه، تقسم التركة على أصل المسألة أو عولها إن 

رج معنا كانت عائلة فيخرج معنا قيمة السهم الواحد، وبضرب عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم يخ

 .80نصيبه من التركة

 طريقة تقسيم التركة 

إذا انفرد الوارث أخذ التركة كلها، سواء كان صاحب فرض أو عصبة، أو من ذوي األرحام، وإذا تعدد 

 الورثة احتاجت التركة إلى تقسيم بينهم، نتبع الخطوات اآلتية في التقسيم:

 نرتب الورثة في خط أفقي.-1

 للميراث من غير المستحق، سواء كان محروما أو محجوبا.نتعرف على المستحق -2

 نعين فروض أصحاب الفروض في المسألة أن وجدوا.-3

 ننتقل إلى بيان أصل المسألة-4

 نقسم أصل المسألة على مقام كل كسر، فيكون ناتج القسمة هو عدد سهام الوارث.-5

 الناتج هو مجموع السهام.نضرب خارج القسمة في بسط كل كسر، ثم نتيجة الضرب، فيكون -6

 نقسم قيمة التركة على مجموع السهام، فيخرج عندنا قيمة السهم الواحد.-7

 .81نضرب مجموع سهام كل وارث في قيمة كل سهم فيخرج عندنا نصيبه من التركة-8
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 تصحيح المسائل:-2

أفراده قسمة صحيحة إذا كان المستحقون للتركة أنواعا، وكان عدد سهام كل فريق منهم يقبل القسمة على 

توفي رجل عن جد وأم وأربعة بدون كسر، سميت المسألة عادلة لعدم الكسر في قسمة السهام. مثال ذلك: 

، يأخذ كل من الجد واألم سهما وهو قيمة السدس والباقي هو أربعة أسهم 6أبناء، فأصل المسألة من 

 قسمة صحيحة. يأخذها األبناء األربعة وهذه السهام منقسمة على عدد رؤوسهم

أما إذا كان عدد سهام أي فريق من الورثة ال ينقسم على أفراده قسمة صحيحة فاألمر يحتاج إلى تعديل 

السهام، بحيث يكون لكل وارث عدد صحيح من السهام ال كسر فيه وهذا هو المسمى في اصطالح علماء 

 الفرائض بالتصحيح.

 :طريقة التصحيح 

األصول الثالثة األولى بين السهام والرؤوس، واألربعة عة أصول: يحتاج في تصحيح المسائل إلى سب

 وهذه األصول هي:الباقية بين الرؤوس والرؤوس، 

 إن كانت سهام كل فريق منقسمة عليهم بال كسر فال حاجة إلى التصحيح كما تقدم-1

من الكسور،  أن يكون الكسر على طائفة واحدة من الورثة، ولكن بين سهامهم ورؤوسهم موافقة بكسر-2

وفي هذه الحالة يضرب وفق عدد رؤوس من انكسرت عليهم السهام في أصل المسألة إن لم تكن عائلة، 

 وفي أصلها وعولها معا إن كانت عائلة.

توفي رجل عن أبوين وعشر بنات، فأصل المسألة من ستة لألبوين السدس مثال ما ليس فيها عول: -

ثان وهما أربعة للبنات العشر، وال يستقيم عليهن، ولكن بين األربعة وهما اثنان ويستقيمان عليهما، والثل

والعشرة موافقة بالنصف، فإن العدد العاد لهما هو االثنان، فرددنا عدد الرؤوس يعني العشرة إلى نصفها 

فتصح منه المسألة، كان ثالثون، وهو خمسة، وضربناها في الستة التي هي أصل المسألة، فحصل عندنا 

ن من أصل المسألة سهمان وقد ضربناهما في المضروب الذي هو خمسة فصار عشرة، لكل واحد لألبوي

منهما خمسة، وكان للبنات العشر من أصل المسألة أربعة وقد ضربناها أيضا في خمسة فصار عشرين 

 لكل واحد منهن اثنان.

هنا من اثني عشر، وتعول توفيت امرأة عن زوج وأبوين وست بنات. فأصل المسألة مثال ما فيها عول: -

المسألة إلى خمسة عشر، للزوج ربعها وهو ثالثة، ولكل واحد من األبوين سدسها وهو اثنان، وللبنات 

الست ثلثاها، وهو ثمانية، وسهام البنات تنكسر على عدد رؤوسهن فقط، ولكن بين عددي السهام 

ثم نضربه في أصل المسألة مع  والرؤوس توافق بالنصف، فنرد عدد رؤوسهن إلى نصفه وهو ثالثة،

عولها وهو خمسة عشر، فيحصل خمسة وأربعون تستقيم منه المسألة، إذ كان للزوج من أصل المسألة 

ثالثة وقد ضربناها في المضروب وهو ثالثة فحصل له تسعة من خمسة وأربعين، وكان لكل واحد من 

ستة، وكان للبنات الست ثمانية فضربناها في األبوين اثنان وقد ضربناها في ثالثة فحصل لكل واحد منهما 

 ثالثة، فحصل أربعة وعشرون، لكل واحدة منهن أربعة. 

أن تنكسر السهام على طائفة واحدة، وليس بين رؤوسهم وسهامهم موافقة بكسر بل بين الرؤوس  -3

والسهام مباينة، وفي هذه الحالة يضرب عدد رؤوس من انكسرت عليهم السهام في أصل المسألة إن لم 

 تكن عائلة، وفي أصلها مع عولها إن كانت عائلة.
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زوج وجدة ثالث أخوات ألم فالمسألة من ستة، للزوج نصفها توفيت امرأة عن مثال ما ليس فيها عول: -

وهو ثالثة، وللجدة سدسها وهو واحد، ولألخوات ألم ثلثها وهو اثنان. وال يستقيمان على عدد رؤوسهن بل 

بينهما مباينة، فنضرب عدد رؤوسهن وهو ثالثة في أصل المسألة وهو ستة فحصل عندنا ثمانية عشر 

كان للزوج ثالثة وعند ضربها في ثالثة يحصل له تسعة، وكان للجدة واحد عند تصح منه المسألة، فقد 

ضربه في ثالثة يحصل لها ثالثة، وكان للبنات اثنان وعند ضربها في ثالثة حصل لهن ستة، لكل واحدة 

 .82منهن اثنان

إلى  توفيت امرأة عن زوج وخمس أخوات شقيقات، فأصل المسألة من ستة وعالتمثال ما فيها عول: -

سبعة، للزوج نصف وهو ثالث، لألخوات الشقيقات الخمس الثلثان وهما أربعة، وسهام األخوات الشقيقات 

تنكسر عليهن فقط، ويبين عدد رؤوسهن وسهامهن مباينة، فنضرب عدد رؤوسهن وهو خمسة في أصل 

ثالثة وعند المسألة وعولها وهو سبعة فيحصل خمسة وثالثون، منها تصح المسألة، فقد كان للزوج 

ضربها في خمسة يحصل له خمسة عشر سهما من خمسة وثالثين، وكان لألخوات الشقيقات الخمس 

 أربعة وعند ضربها في خمسة أصبح لهن، عشرون لكل واحدة منهن أربعة.

أن يكون انكسار السهام على طائفتين أو أكثر من الورثة، ولكن بين رؤوسهم وسهامهم مماثلة، ويكون -4

التصحيح في هذه الحالة بضرب أحد األعداد المماثلة في أصل المسألة، فيحصل ما تصح به المسألة على 

ل المسألة من ستة، توفي رجل عن ستة بنات، وثالث جدات، وثالث أعمام، فأصمثال ذلك: جميع الفرق. 

للبنات ستة الثلثان وهو أربعة وال تستقيم عليهن ولكن بين األربعة وعدد رؤوسهن موافقة بالنصف، فنأخذ 

نصف عدد رؤوسهن وهو ثالثة، وللجدات الثالث السدس وهو  واحد وال يستقيم عليهم وال موافقة بين 

ثة، ولألعمام الثالثة الباقي وهو واحد الواحد وعدد رؤوسهن فنأخذ جميع عدد رؤوسهن وهو أيضا ثال

أيضا، وبينه وبين عدد رؤوسهم مباينة فنأخذ جميع عدد رؤوسهم ثم ننسب هذه األعداد المأخوذة بعضها 

إلى بعض فنجد أنها متماثلة فنضرب أحدهما وهو ثالثة في أصل المسألة وهو ستة، فيحصل عندنا ثمانية 

ت أربعة ضربناها في ثالثة فحصل اثنا عشر، لكل واحد منهن عشر منها تصح المسألة، وقد كان للبنا

اثنان، وللجدات الثالث واحد ضربناه في ثالث فكان ثالثة لكل واحدة منهن واحد، ولألعمام الثالثة واحد 

 .83أيضا ضربناه في ثالثة فكان ثالثة، ولكل واحد منهم واحد

بعض أعداد رؤوس الورثة المنكسرة عليهم أن يكون بعض األعداد متداخال في البعض، أي أن يكون -5

سهامهم من طافئتين أو أكثر، والحكم في هذه الحالة أن يضرب ما هو أكثر من تلك األعداد في أصل 

المسألة، كما إذا توفي رجل عن أربعة زوجات، وثالث جدات، واثني عشر عما، فالمسألة من اثني عشر ، 

يم عليهن وبين رؤوسهن وسهامهن مباينة فأخذنا مجموع للجدات الثالث السدس وهو اثنان فال يستق

رؤوسهن وهو ثالثة وللزوجات األربع الربع وهو ثالثة فيستقيم عليهن، وبين عدد رؤوسهن وسهامهن 

مباينة فأخذنا عدد رؤوسهن بتمامه، ولألعمام اإلثنى عشر الباقي وهو سبعة فال يستقيم عليهم، ويبين عدد 

فأخذنا عدد الرؤوس بتمامه، ثم طلبنا النسبة بين أعداد الرؤوس المأخوذة  رؤوسهم وسهامهم مباينة،

فوجدنا الثالثة واألربعة متداخلين في اإلثنى عشر الذي هو أكثر إعداد الرؤوس فضربناه في أصل المسألة 

 وهو اثنا عشر فحصل مائة وأربعة وأربعون فتصح منها المسألة، حيث كان للجدات الثالث اثنان من أصل

المسألة، وعند ضربه في اثنى عشر حصل أربعة وعشرون، لكل واحدة منهن ثمانية، وللزوجات األربع 

ثالثة من أصل المسألة ضربناها في اثنى عشر فحصل ستة وثالثون لكل واحدة من الزوجات األربعة 
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الصورة  تسعة، ولألعمام االثنى عشر حصل أربعة وثمانون لكل واحد منهم سبعة، ولو فرضنا في هذه

زوجة واحدة بدل الزوجات األربعة كان االنكسار على طائفتين من الورثة، الجدات الثالث واألعمام 

اإلثنى عشر وكان عدد رؤوس الجدات متداخال في عدد رؤوس األعمام فيضرب أكثر هذين العددين في 

 أصل المسألة، فيحصل مئة وأربعة وأربعون تقسم على الكل بنفس الطريقة.

يوافق بعض األعداد بعضا، أي أن يوافق بعض أعداد رؤوس من انكسرت إليهم سهامهم من أن -6

طائفتين أو أكثر البعض اآلخر، والحكم في هذه الصورة أن يضرب وفق أحد أعداد الرؤوس في جميع 

يوافق  العدد الثاني، ثم يضرب جميع ما بلغ في وفق العدد الثالث إن وافق ذلك المبلغ العدد الثالث وإن لم

المبلغ الثالث فحينئذ يضرب المبلغ في جميع العدد الثالث، ثم يضرب المبلغ الثاني في وفق العدد الرابع 

كذلك إن وافقه المبلغ الثاني أو في جميعه إن لم يوافقه، ثم يضرب المبلغ الثالث في أصل المسألة كما إذا 

وستة أعمام فأصل المسألة من أربعة  توفي رجل عن أربع زوجات وثماني عشرة بنتا وخمس عشرة جدة

وعشرين، للزوجات األربع الثمن وهو ثالثة فال يستقيم عليهن، وبين عدد سهامهن ورؤوسهن مباينة، 

فحفظنا جميع عدد رؤوسهن، وللبنات الثماني عشرة الثلثان وهو ستة عشر فال يستقيم عليهن وبين 

ؤوسهن وهو تسعة وحفظناه، وللجدات الخمس رؤوسهم وسهامهن موافقة بالنصف، فأخذنا نصف عدد ر

عشرة السدس وهو أربعة، فال يستقيم عليهن، وبين عدد رؤوسهن وسهامهن مباينة فحفظنا جميع عدد 

رؤوسهن ولألعمام الستة الباقي وهو واحد، وال يستقيم عليهم، وبينه وبين عدد رؤوسهم مباينة فحفظنا 

ثم طلبنا بينها أربعة، وستة، وتسعة وخمسة، فوظة التالية:عدد رؤوسهم، فحصل لنا أعداد الرؤؤس المح

التوافق، فوجدنا األربعة موافقة للستة بالنصف، فرددنا إحداهما إلى نصفها وضربناه في األخرى فصار 

المبلغ اثني عشر، وهو موافق للتسعة بالثلث، فضربناه في األخرى فصار المبلغ اثني عشر، وهو موافق 

ربنا ثلث أحداهما في جميع األخرى، فصار المبلغ ستة وثالثين وبين هذا المبلغ الثاني للتسعة بالثلث، فض

وبين خمسة عشر موافق بالثلث أيضا، فضربنا ثلث خمسة عشر وهو خمسة في ستة وثالثين فحصل مئة 

ف وثمانون، ثم ضربنا هذا المبلغ الثالث في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون فصار الحاصل أربعة اآلال

وثالث مئة وعشرين ومنها تصح المسألة، فقد كان للزوجات األربع من أصل المسألة الربع وهو ثالثة، 

ضربناها في مئة وثمانين، فصار سبعة مئة وعشرين لكل واحدة منهن ثمانية وأربعون، وكان لألعمام 

ثون، ويجمع جميع الستة واحد وقد ضربناها في مئة وثمانين فكان مائة وثمانين، لكل واحد منهم ثال

 .84األنصبة في المسألة يحصل عندنا أربعة اآلالف وثالث مئة وعشرون

أن تكون األعداد متباينة ال يوافق بعضها بعضا: أي تكون أعداد رؤوس من انكسرت عليهم سهامهم  -7

د من طائفتين أو أكثر، وهذه األعداد متباينة مع بضها البعض، والحكم في هذه الصورة أن يضرب أح

األعداد في جميع الثاني ثم يضرب هذا المبلغ في الثالث، ثم يضرب المبلغ الثاني في الرابع ثم يضرب 

 الجميع في أصل المسألة، كما إذا توفي رجل عن زوجتين وست جدات وعشر بنات وسبعة أعمام.

ين رؤوسهما فأصل المسألة من أربعة وعشرين، للزوجتين الثمن وهو ثالثة وهي ال تستقيم عليهما، وب

وسهامهما مباينة فأخذنا عدد رؤوسهما وهو اثنان وللجدات الست السدس وهو أربعة وعشرين، للزوجتين 

الثمن وهو ثالثة وهي ال تستقيم عليهما، وبين رؤوسهما وسهامها مباينة فأخذنا عدد رؤوسهما وهو اثنان 

ؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف وللجدات الست السدس وهو أربعة وهو ال يستقيم عليهن وبين عدد ر

فأخذنا نصف عدد رؤوسهن وهو ثالثة، وللبنات العشر الثلثان وهو ستة عشر فال تستقيم عليهن وبين 

رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف فأخذنا نصف عدد رؤوسهن وهو خمسة  ولألعمام السبعة الباقي وهو 

                                                           
 .577-575جمعة محمد محمد تراج، المرجع السابق، ص  - 84



 الميراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري

70 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

فأخذنا عدد رؤوسهم وهو سبعة فصار عندنا واحد ال يستقيم عليهم وبينه وبين عدد رؤوسهم مباينة، 

وهذه األعداد كلها متباينة فضربنا إثنان، وثالثة وخمسة وسبعة، األعداد المأخوذة للرؤوس الثالية: 

االثنين في ثالثة فصار ستة... ثم ضربنا هذا المبلغ في خمسة فصار ثالثين ثم ضربنا هذا المبلغ في سبعة 

ذا المبلغ في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون فصار المبلغ خمسة فصار مائتين وعشرة ثم ضربنا ه

اآلالف وأربعين منها تستقيم المسألة على جميع طوائف الورثة، فقد كان للزوجتين من أصل المسألة الثمن 

وهو ثالثة فضربناها في المضروب الذي هو مائتان وعشرة فحصل ستمائة وثالثون كل واحدة منهما 

عشر، وكان للجدات الست السدس، وهو أربعة وقد ضربناه في المضروب المذكور ثالثمائة وخمسة 

فصار ثمانمائة وأربعين لكل واحدة منهن مئة وأربعون وكان للبنات العشر ثلثان وهو ستة عشر، 

فضربناها في المضروب المذكور فصار ثالثة اآلالف وثالثمائة وستين، لكل واحدة منهن وثالثمائة وست 

وكان لألعمام السبعة واحد، وقد ضربناه في المضروب المذكور فكان مائتين وعشرة لكل واحد وثالثون, 

 منهن ثالثون ومجموع هذه األنصبة خمسة آالف وأربعون.

كالزوجات والبنات واألعمام مما تتقدم يتضح لنا أننا إذا أردنا أن نعرف نصيب كل فريق من الورثة 

كان لكل فريق من أصل المسألة فيما ضربناه في أصل المسألة  فإننا نضرب ماوالجدات من التصحيح 

فيما ضربناه في أصل المسألة والناتج من هذا الضرب يكون نصيب ذلك الفريق من التصحيح فإننا نقسم 

 ما كان لكل فريق من التصحيح على عدد رؤوسهم، فخارج القسمة هو نصيب كل فرد.

أن نبحث تصحيح مسائل الميراث في كتب الفقه، حيث أن هذا  ومما تجدر اإلشارة إليه أننا في غنى عن

موضعه علم الحساب فهو أليق به وهناك موضعه، ويكفينا أن نعرف في الفقه نصيب كل وارث من 

األنصبة التي وردت في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، ثم يتولى الحاسب قسمة التركة بين الورثة 

اشترك أكثر من واحد في السهم المقدر فإنه يقسم على رؤوسهم بطريقة سهلة  كل بنسبة نصيبه، وإذا

 .85سريعة بل وربما أن الحاسب ال يحتاج إلى معرفة التوافق والتباين في كثير من األحيان

 سابعا:  الرد:

 تعريف الرد -1  

 -:الرد لغة 

ومنها الصرف يقال: رد األدنى  الرد في اللغة له معان متعددة، منها الرفض يقال رد كالمه: أي رفضه 

عنه، أي صرفه عنه، ومنها اإلعادة: يقال رد الكتاب إلى المكتبة أي أعاده بعد استعارته. وشيء رد: أي 

 رديء. واالرتداد: الرجوع ومنه المرتد: أي الراجع عن دين اإلسالم.

أي فال مرجع لقضاء من وال " وإذا أراد هللا يقوم بقوم سوءا فال مرد له وما لهم من دونه قال تعالى:" 

 هللا.

أي راجع عليه ما من أحدث في أرمنا هذا ما ليس منه فهو رد" وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم:" 

 أحدث مؤاخذ بفعله.

ويقال: رد المال إليه: أي أعاده إليه. وهذا المعنى هو المناسب لالصطالح، واسترد الشيء: سأله أن يرده 

 إليه.
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 :الرد اصطالحا 

هو النقص في السهام والزيادة في االنصباء وهو ضد العول، يزداد أصل المسألة وفي الرد تزداد السهام 

 .86وينقص أصل المسألة

صرف الزائد من الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين بنسبة  ومن هنا عرفه علماء الفرائض:"

لتركة أحدهما بالفرض والثاني فيكون صاحب الفرض أخذ نصيبين من افروضهم إذا لم يوجد عاصب". 

 بالرد.

 وعلى فهذا يتحقق اإلرث بالرد إال إذا تحققت األمور التالية:

 وجود وارث صاحب فرض.-1

 بقاء فائض من التركة بعد أصحاب الفروض.-2

أن ال يوجد عاصب نسبي أو سببي ألنه إذا واجد يأخذ الباقي من التركة بالتعصيب، ومن هنا يكون -3

مختصا بأصحاب الفروض الذين ال يرثون بالتعصيب، فيخرج األب والجد، ألنهما وإن كانا  اإلرث بالرد

من أصحاب الفروض إال أن ارثهما ليس بالفرض المحض في جميع الحاالت بل أنهما يرثان بالفرض مرة 

وبالتعصيب مرة وبالفرض والتعصيب مرة أخرى فإذا وجد واحد منهما مع أصحاب الفروض فال رد، 

 .87ه سيأخذ الباقي بالتعصيب واإلرث بالتعصيب مقدم على اإلرث بالردألن

 االختالف في الرد:-2

اختلف فقهاء الصحابة والتابعين، ومن جاء بعدهم من األئمة في الرث بالرد وذلك لعدم ورد نص صريح 

 رد على مذهبين:فيه في القرآن الكريم أو سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم والفقهاء هؤالء اختلفوا في ال

  :المذهب األول 

ومجاهد والثوري وأبو  ذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وشريح وعطاء

حنيفة وأصحابه والحنابلة والشيعة الزيدية واإلمامية إلى القول بالرد، فبعد أن يأخذ أصحاب الفروض 

 بة فروضهم ما عدا الزوجين.فروضهم فإن بقي شيء من  التركة فإنه يرد عليهم بنس

 المذهب األول:  أدلة 

 استدل القائلون بالرد باألدلة التالية:

 القرآن الكريم:-أ

 " قوله تعالى: " وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب هللا، إن هللا بكل شيء عليم

 وجه االستدالل باآلية:-

هذه اآلية نص صريح على أن األقارب بعضهم أولى ببعض بسبب الرحم، وإذن فالباقي بعد أخذ أصحاب 

الفروض فروضهم يرد على من كان قريبا ذا رحم للمتوفى، وقدم منهم ذوو الفروض لقوة قرابتهم بنسبة 

ذوي األرحام  فروضهم، وبذلك قد عملنا باآليتين معا، آية المواريث بإعطاء كل ذي فرض فرضه، وآية

بإعطائهم الباقي بنسبة فروضهم، ولما كان أحد الزوجين ليس ذا رحم لآلخر، فإنه ال يدخل في عموم 
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اآلية، ومن ثم ال يرد عليهم، وما نقل في بعض الروايات من الرد على أحد الزوجين فإنه محمول على أن 

عم، وقد سبق أن علمنا أنه في هذه  الزوجين فإنه محمول على أن الزوج ذو رحم من اآلخر كزوج هو ابن

 الحالة يرث الزوج بجهتين، جهة الزوجية وجهة العصوبة.

 األحاديث النبوية:-ب

يعودني من وجع اشتد بي  -صلى هللا عليه وسلم-جاءني رسول هللاعن سعد بن أبي وقاص قال:" -1

يرثني إال ابنة لي، أفأتصدق فقلت يا رسول هللا: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، وال 

بثلثي مالي؟ قال: ال، قلت فالشطر يا رسول هللا؟ قال: ال،  قلت فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، 

 إنك إن تنذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ".

  وجه الداللة من الحديث:  -

د حصر ميراثه في ابنته، ولم ينكر عليه الرسول صلى هللا يدل هذا الحديث على أن سعد بن أبي وقاص ق

عليه وسلم ذلك في وقت هو في أشد الحاجة إلى البيان فعدم إنكار النبي صلى هللا عليه وسلم على سعد لما 

 -النصف-حصر ميراثه في ابنته، دليل على صحة الرد، إذا لو لم تستحق البنت الزيادة على فرضها

 الوصية بالنصف.بطريق الرد لجوز له 

يا رسول هللا إني تصدقت عن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقالت: -2

 على أمي بجارية، وإنها ماتت. فقال: آجرك هللا، ورد عليك الميراث ".

  الداللة من الحديث:   وجه-

الميراث مع أنها ال تستحق فيها إال النصف جعل الرسول صلى هللا عليه وسلم جميع الجارية للمرأة بحكم 

 88فرضا، وهذا هو الرد.

 :اختالف القائلين بالرد 

 اختلف القائلون بالرد فيمن يرد عليه من الورثة على ثالثة أقوال:

ذهب عمر بن الخطاب وجمهور الصحابة والتابعين إلى أنه يرد على أصحاب الفروض القول األول: -أ

وأولوا األرَحاِم بعضهم أولى ببعض في النسبية فقط، وال يرد على الزوجين، واستدلوا باآلية الكريمة:" 

 كتاب هللا بكل شيء عليم".

 وجه الداللة من اآلية:-

هم صلة الرحم أولى من غيرهم باستحقاق الميراث، فيأخذون أفادت اآلية بعمومها أن األقارب الذي تربط

الباقي بسبب هذه الصلة، ولما لم يكن ألحد الزوجين قرابة رحمية فال يدخل أحدهما في عموم هذه اآلية 

وألن ارث الزوجين بسبب الزوجية، وقد انقطعت الزوجية بموت أحدهما، فكان ارثهما على خالف القياس 

 مورد النص فال يرد على واحد منهما ألنه يكون بغير دليل.بالنص، فيقتصر على 

أما أصحاب الفروض النسبية فارثهم ثابت بقرابة الرحم، وهي باقية بعد موت المورث فال مانع من ارثهم، 

وكان مقتضى ذلك أن يشترك في بقية التركة كل ذوي األرحام سواء كانوا من أصحاب الفروض أم من 

فروض قدموا على غيرهم في اإلرث بالرد لقوة قرابتهم كما قدموا عليهم في غيرهم، ولكن أصحاب ال
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اإلرث بالفرض. وأما غيرهم الذين دخلوا في عموم هذه اآلية فيتأخر ارثهم عن الرد على ذوي الفروض 

 ألن اإلرث يقوم على القرابة أوال، ثم على قوتها ثانيا.

إلى القول بالرد على جميع أصحاب الفروض دون  -نهرضي هللا ع-ذهب عثمان بن عفانالقول الثاني: -ب

 استثناء، فيكون لكل صاحب فرض نصيبان، نصيب بالفرض ونصيب بالرد.

واستدل على مذهبه بقياس الرد على العول ألن الفريضة لو عالت لدخل النقص على أصحاب الفروض 

حاب الفروض، فإنه يرد عليهم جميعا بما فيهم الزوجين فكذلك الحال فلو فضل شيء من التركة بعد أص

 جميعا عمال بقاعدة الغرم بالغنم.

والحقيقة أن هذا قياس مع الفارق ألن سبب ارث الزوجين الزوجية.وهي تنقطع بالموت، فال وجد للرد 

 عليهما، بخالف بقية أصحاب الفروض فإن ارثهم بسبب القرابة الرحمية، وهي باقية بعد الموت.

الزوجين والجدة، إلى القول بأنه ال يرد على ثالثة:  -رضي هللا عنهما-ابن عباسذهب القول الثالث:  -جـ

أما عدم الرد على الزوجين فلما تقدم من أن سبب ارثهما الزوجية وقد انقطعت بالموت، وقد جاء توريثهما 

 .89بالنص على خالف القياس فيقتصر على مورد النص فال يرد على واحد منهما ألن يكون بغير النص

جعل " -صلى هللا عليه وسلم-وأما عدم الرد على الجدة فألن ميراث الجدة ثبت بالسنة فعن بريدة أن النبي

 فال يزاد عليه إال إذا لم يكن وارث نسبي غيرها.للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم" 

نسبة فال ويمكن أن يقال البن عباس وأي فرق بين من ثبت فرضه بالكتاب الكريم، ومن ثبت فرضه بال

معنى لتمييز بعض الورثة بإدخال الرد عليهم دون بعض، ألن ارث البعض ثبت بالسنة فال معنى لتمييز 

بعض الورثة بإدخال الرد عليهم دون بعض، ألن ارث البعض ثبت بالسنة ألن السنة دليل صحيح قوي إذا 

 كان في موضع النزاع.

 - :المذهب الثاني 

والشافعية والمالكية واألوزاعي وداود الظاهري، وعروة والزهري  -عنهرضي هللا -ذهب زيد بن ثابت

 إلى منع اإلرث بالرد، وما زاد عن أصحاب الفروض يوضع في بيت المال، ألنه مال ال مستحق له.

 المذهب الثاني:  أدلة 

 استدل المانعون للرد باألدلة التالية:

قول بالرد زيادة على تقدير المولى سبحانه، والزيادة أن تقدير الفروض ثبت بالنص في الكتاب والسنة وال-أ

ال تثبت إال بالنص وال نص هنا، فمن زاد في أنصباء هؤالء الورثة فقد جاوز ما حدده الشارع وهو أمر 

 منهي عنه، بل متوعد عليه بالعقاب الشديد.

 القرآن الكريم-أ

ْعِص هللاَ َوَرُسولَهُ َويتَعََد ُحُدوَدهُ يُْدِخلهُ نَاٍرا َوَمْن يَ في ختام آيات المواريث:'' -قول هللا سبحانه وتعالى 

 َخاِلًدا فِيَها، َولَهُ َعذَاُب ُمِهين " .

 وجه االستدالل باآلية:-

                                                           
 .588جمعة محمد محمد تراج، المرجع السابق، ص  - 89



 الميراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري

74 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

فهذه اآلية فيها وعيد شديد لكل من عصى هللا ورسوله بقسمة المواريث على غير الوجه المبين في اآليات 

أو النقصان، والرد على الورثة فيه الزيادة على أنصباء الورثة بال  الكريمة واألحاديث النبوية بالزيادة

 دليل.

 الحديث الشريف:-ب

إن هللا أعطى كل ذي حق حقه، فال يستحق قال الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد نزول آيات المواريث:" 

 وارث أكثر من حقه ".

 وجه الداللة من الحديث:-

قد قدر لكل وارث نصيبا من التركة، وأن الوارث نصيبا  -حانه وتعالىسب-الحديث واضح الداللة في أن هللا

من التركة، وأن الوارث ال يستحق من التركة أكثر من هذا النصيب الذي أعطاه هللا له، والورد على 

 الورثة فيه زيادة على الحقوق التي قدرها هللا لكل منهم.

ال مستحق له فيكون لبيت المال، كما إذا لم يترك  إن المال الباقي بعد أصحاب الفروض مالالمعقول: -جـ

 الموروث وارثا أصال، اعتبارا للبعض بكل.

 :مناقشة أدلة المانعين للرد وردها 

هذا وقد رد جمهور الفقهاء أدلة المانعين للرد فقالوا: بالنسبة للدليل األول: إن صرف الباقي بعد أصحاب -

د هللا بل هو أعمال لآلية التي تورث ذوي األرحام، فليس الرد الفروض إليهم بالرد ليس فيه تعد على حدو

عليهم زائدا على الفرض بل هو توريث لهم بسبب آخر كما إذا استحق أحد الورثة اإلرث بسببين، فإنه 

 يرث بهما كما في أخ ألم هو ابن عم.

حقوقهم ألنهم أولى  كما أجابوا على الدليل الثاني، بأن الرد على أصحاب الفروض ليس فيه زيادة على

 بمال مورثهم من بقية المسلمين.

وأجابوا على الدليل الثالث، بأن أصحاب الفروض الذين يرد عليهم هو ورثة الميت وهم أولى الناس 

بمحياه ومماته، وإذا وجد الوارث فالحظ لبيت المال ألن صاحب الفرض ساوى بقية المسلمين في وصف 

صف خاص و هو القرابة، فكان هذا الوصف مرجحا له على غيره، فكان عام هو اإلسالم، وزاد عليهم بو

أول الناس بمال قريبه من بقية المسلمين، ولهذا كان أحق في حياته بصدقته وصلته وبعد موته بميراثه 

 ووصيته، وال يقال إنه مال ال يستحق له بل المستحق موجود وهم أصحاب الفروض.

 الترجيح:-

الفريقين في الرد وما استدل به كل فريق، وتوجيه األدلة ومناقشتها من قبل  بعد االطالع على أراء 

جمهور الفقهاء، فإنني أميل إلى ترجيح مذهب الجمهور في األخذ بالرد، لسالمة أدلتهم وقوتها، حيث أن 

مد أصحاب الفروض أولى من بقية المسلمين بمال مورثهم، لصلة القرابة التي تجمعهم، ال سيما وأن المعت

عند الشافعية والمالكية القول بالرد على أصحاب الفروض عند فساد بيت المال، وظلم اإلمام وانحرافه عن 

 . 90تطبيق شريعة هللا
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 أقسام مسائل الرد:-3

قسم جمهور الفقهاء القائلين بالرد مسائل الرد إلى أربعة أقسام، ألن الموجود في المسألة إما أن يكون صنفا 

ليه وإما أن يكون أكثر من صنف واحد وعلى التقديرين إما أن يكون في المسألة من ال واحدا ممن يرد ع

 يرد عليه أوال يكون فانحصرت األقسام في أربعة:

  :أن يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه وال يوجد فيها من ال يرد عليه، وفي القسم األول

احد ألن جميع المال لهم بالفرض والرد، هذه الصورة تجعل المسألة من رؤوس ذلك الجنس الو

 ورؤوسهم متماثلة فال مزية لرأس على آخر.

كما إذا توفي رجل عن بنتين، فإن المال يقسم بينهما فتأخذ كل واحدة منهما النصف فرضا وردا. وكما إذا 

 توفي رجل عن أخوين ألم، فإن التركة تقسم بينهما فيأخذ كل واحد منهما النصف فرضا وردا.

 إذا اجتمع في المسألة جنسان أو ثالثة أجناس ممن يرد عليهم، وال يوجد في المسألة  لقسم الثاني:ا

من ال يرد عليه، وفي الغالب ال يجتمع في مسألة أكثر من جنسين أو ثالثة ممن يرد عليهم. وفي هذه 

ما إذا توفيت امرأة الصورة تجعل المسألة من مجموع سهام هؤالء المجتمعين المأخوذة من أصل المسألة ك

عن أخت ألم إن وجدة. فأصل المسألة من اثنين ألنه ال يوجد غيرهما. وتأخذ كل واحدة منهما نصف 

التركة فرضا وردا. أو تجعل المسألة من ثالثة إذا اجتمع فيها ثلث وسدس كما إذا توفي رجل عن أم 

ختين ألم الثلث، إال أنها تجعل من وأختين ألم فأصل المسألة من ستة ألن فرض األم السدس، وفرض األ

 فلألختين ألم الثلثان ولألم الثلث.-ثالثة، وهي السهام المأخوذة للورثة المذكوين، فتجعل أصال للمسألة

أو يجعل أصل المسألة من أربعة إذا اجتمع فيها نصف وسدس كما إذا توفيت امرأة عن بنت وبنت ابن 

 . 91واحدفللبنت ثالثة أسهم ولبنت االبن سهم 

  :أن يكون في المسألة مع الجنس الواحد الذي يرد عليه من ال يرد عليه بمعنى أن القسم الثالث

يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه ويجتمع معه في نفس المسألة من ال يرد عليه كالزوج أو 

اقي على عدد رؤوس الزوجة. وفي هذه الصورة يعطي من ال يرد عليه فرض من أقل مخارجه ثم يقسم الب

من يرد عليهم فإن استقام الباقي على عدد رؤوس من يرد عليهم كان بها، وإال تصحح المسألة حتى تقسم 

عليهم دون كسر. كما إذا توفيت امرأة عن زوج وثالث بنات فأقل مخارج من ال يرد عليه أربعة فيعطي 

بنات الثالث وهي منقسمة على عدد فرضه وهو الربع، ويبقى بعد ذلك ثالث أرباع التركة تعطي لل

 رؤوسهن قسمة صحيحة فتأخذ كل واحدة منهن الربع.

 أن يجتمع في مسألة من ال يرد عليه مع جنسين ممن يرد عليهم وفي هذه الصورة الرابع:   القسم

يأخذ من ال يرد عليه سهمه المقدر له ثم يقسم الباقي على من يرد عليهم بنسبة سهامهم كما في القسم 

 لثاني.ا

فإذا توفي رجل عن زوجة وأربع جدات وستة إخوة ألم فأقل مخرج فرض من ال يرد عليه أربعة، فإذا 

أخذت الزوجة الربع وهو واحد من أربعة بقي ثالثة وهي منا مستقيمة على مسألة من يرد عليه ألن حق 

بع سهم ولكن بين نصيب اإلخوة ألم الثلث وحق الجدات السدس فلإلخوة ألم الستة سهمان وللجدات األر

الجدات األربع ورؤوسهن مباينة فنحفظ عدد رؤوسهن بأكمله، وكذلك بين نصيب اإلخوة ألم الستة 

وسهماهم موافقة بالنصف فنرد عدد رؤوسهم إلى النصف ثم نطلب التوافق بين أعداد الرؤوس 

( 4×3س الجدات )والرؤوس، فال نجد إال مباينة فنضرب وفق عدد رؤوس اإلخوة ألم في عدد رؤو

فحصل اثنا عشر، ثم نضرب هذا العدد في مخرج المسألة وهو أربعة فحصل ثمانية وأربعة منها تصح 
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المسألة للزوجة ربعها وهو اثنا عشر وللجدات األربع واحد من أصل المسألة وقد ضربناه في المضروب 

لستة اثنان من أصل المسألة وقد وهو اثنا عشر فحصل اثنا عشر لكل واحدة ومنهن ثالثة، ولإلخوة ألم ا

 .92ضربناه في المضروب فكان أربعة وعشرين لكل واحد منهم أربعة

 أمثلة على اإلرث بالرد:- 4

 - :المثال األول 

 فنصيب كل وارثدينار  280توفي رجل عن أم وأخت ألب وترك 

 :الحل 

 أم، أخت ألب الورثة:-

 النصف(أخت ألب )الثلث(، أم ) الفروض: -

             5=         3+2=        1+    1:   السهام-

            3     2      6            6     

أصل المسألة من ستة وترد إلى خمسة تأخذ األم منها اثنين فرضا وردا وتأخذ األخت ألب ثالثة فرضا 

 المسألة.وردا، وهي مسائل الرد تقسم قيمة التركة على مجموع األسهم ال على أصل 

 :المثال الثاني 

توفيت امرأة عن أم وأخت ألم، أصل المسألة من ستة وترد إلى ثالثة، ألن فرض األم الثلث وفرض 

 األخت ألم السدس، فلألم الثلثان وهو اثنان فرضا وردا ولألخت ألم ثلثها وهو واحد فرضا وردا.

 :المثال الثالث 

الزوجة فرضها وهو الربع، وتأخذ األم الباقي فرضا توفي رجل عن زوجة وأم ففي هذه المسألة تأخذ 

 وردا.

 :المثال الرابع 

توفيت امرأة عن زوج وأختين ألم فأصل المسألة من اثني عشر وترد إلى خمسة للزوج منها ثالثة 

 ولألختان اثنان.

 :المثال الخامس 

لزوج منها واحد وللبنت توفيت امرأة عن زوج وبنت وأخ ألم، فأصل المسألة من أربعة وترد إلى ثالثة ل

 اثنان والشيء لألخ ألم ألنه محجوب بالبنت.

 :المثال السادس 

توفي رجل عن زوجة وأم وأختين ألم فأصل المسألة من اثني عشر وترد إلى تسعة للزوجة منها ثالثة 

 .93ولألم اثنان ولألختين ألم أربعة لكل واحدة منهما اثنان

 ثامنا: التخارج 

 . معنى التخارج:1
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تخارج على وزن التفاعل من الخروج خرج خروجا برز من مقره أو حاله وانفصل وخرج من األمر أو 

الشدة: خلص منها أو نجا. وخرج من دينه قضاه. وخرج على السلطان تمرد وثار. ويقال خرج فالن في 

ويخلي بينه  العلم أو الصنعة: أي نبغ فيهما. وخارج السيد عبده: اتفق معه على ضريبة يؤديها كل شهر

 وبين عمله. وتخارج القوم: أخرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه. 

أما التخارج عند علماء الفراض فمعناه: أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معلوم 

 من التركة أو من غيرها.

والبدل اآلخر المال المعلوم من التركة أو وهذا العقد هو عقد معاوضة أحد بديله نصيب الوارث من التركة 

من غيرها. ويترتب عليه أثره من تملك الوارث للبدل المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه من التركة سواء 

 .94علم مقدار نصيبه من التركة أو لم يعلم

ن دينار أن والتخارج جائز عند التراضي واالتفاق بين الورثة، بدليل ما رواه محمد بن الحسن بن عمرو ب

عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت األصبغ الكلبية في مرض موته ثم مات وهي العدة، 

مع ثالث نسوة أخر الثمن، فصالحها بقية الورثة عن ربع ثمنها  -عنه رضي هللا-فورثها عثمان بن عفان

 على ثالثة وثمانين ألف دينار.

ارج أن من صالح الورثة على نصيبه تصحح المسألة أوال ثم والقاعدة العامة في تقسيم التركة بعد التخ

تطرح سهام المصالح من التصحيح ثم تقسم التركة على من بقي من الورثة إن صولح على شيء من 

 غيرها ويقسم الباقي عليهم إن صولح على شيء منها بنسبة سهامهم.

مته للزوجة من مهر وخرج بين كما إذا توفيت امرأة عن زوج وأم وعم، فصولح الزوج على ما في ذ

الورثة. فالمسألة مع وجود الزوج من ستة، وهي مستقيمة على سهام الورثة: للزوج منها ثالثة أسهم، 

بين األم والعم أثالثا بقدر  -وهو ما عدا المهر -ولألم سهمان وللعم الباقي وهو سهم واحد فيقسم باقي التركة

من الباقي لألم وسهم للعم كما كان الحال كذلك في سهامهما  سهامهما من التصحيح وحينئذ يكون سهمان

 من التصحيح.

والحكمة في جعل الزوج داخال في التصحيح مع أنه صالح عن نصيبه وال يأخذ شيئا بعد ذلك من التركة، 

 الحكمة من ذلك أننا لو جعلنا الزوج كأن لم يكن وجعلنا التركة ما وراء المهر ال نقلب فرض األم من ثلث

أصل التركة إلى ثلث ما بقي، إذ أنه حينئذ يقسم المال بينهما أثالثا، للعم سهمان ولألم سهم واحد وهو 

خالف اإلجماع. إذ أن حق األم ثلث التركة عند عدم الولد والجمع من اإلخوة أما إذا أدخلنا الزوج في 

 95الحل السليم للمسألة.المسألة كان لألم سهمان من الستة وللعم سهم واحد وهذا ما يتماشى مع 

 صور التخارج: -2

 للتخارج صور متعددة تبعا للبدل المصالح عليه ومن أهم الصور التخارج.

 الصورة األولى:-أ
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أن يكون التخارج بين أحد الورثة وأخر منهم على أن يخرج لع عن نصيبه في التركة نظير مقدار يأخذه 

نصيب الخارج ونصيب -يسلم النصيبان لمن دفع البدل الخارج من مال من صالحه خاصة، وفي هذه الحالة

 ويكون أحد النصيبين بيع واآلخر الميراث. -المصالح

  :مثال 

فتخارج أحد االبنين مع أخته وتركت حصتها في دينارا  360توفي رجل عن ابنين وبنت وترك مبلغ 

 مقابل مال دفعه إليها، فنصيب كل وارث:

 :الحل 

 ابنان، بنت الورثة:  -

 (1بنت )(، 4)ابنان السهام: -

 أصل المسألة من خمسة لكل واحد من االبنين سهمان وللبنت سهم واحد.

 دينارا قيمة السهم الواحد 72= 5÷360

 دينارا نصيب االبن من التركة 144=72×2

 دينارا نصيب االبن الذي صالح أخته عن نصيبها 216=144+72

دينار أخرى هي نصيب أخته التي صالحها عن  72وأخذ  144فاالبن المتخارج أخذ نصيبه من التركة 

                                                           التركة بينما أخذ االبن   3=    1+   2نصيبها، وبذلك يكون مجموع ما أخذه 

                                                   5     5      5 

 التركة هي نصيبه.                                               2اآلخر 

       5 

 ب. الصورة الثانية:

أن يكون التخارج بين أحد الورثة وبقيتهم في مقابلة شيء معين يأخذه من التركة ويكون لها باقيها.وفي 

المتخارج مع إسقاط  هذه الصورة يقسم ما بقي من التركة بين الورثة بنسبة أنصبائهم على فرض وجود

 نصيبه ويصبح مجموع سهام بقية الورثة أصال للمسألة، وتقسم التركة على حسب األصل الجديد.

  :مثال 

وقطعة أرض فضاء، فتخارجت الزوجة مع بقية دينار  27772توفي رجل عن زوجة وأب وبنت وترك 

 التركة فنصيب كل وارث:الورثة على أن تأخذ قطعة األرض وتتنازل لهم عن نصيبها في بقية 

 زوجة، بنت، أبالورثة: -

 ( 5السدس+ الباقي أب )النصف(، بنت ))الثمن(، زوجة الفروض: -

                                                                  64 

 19=     4+ 12+3=    1+  1+    1السهام:  -
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           7      2    6           24          24 

فالمسألة من أربعة وعشرين، للزوجة ثمنها وهو ثالثة، وللبنت نصفها وهو اثنا عشر، ولألب سدسها وهو 

أربعة، زائدا الباقي بطريق التعصيب ومقدارة خمسة فيكون مجموع سهام األب تسعة أسهم ويجمع سهام 

 .96قيمة التركة بقية الورثة بعد التخارج تكون واحدا وعشرين سهاما تقسم عليهم

 دينارا قيمة السهم الواحد 132= 21÷ 27772

 دينارا نصيب البنت 1074=132×16

 دينارا نصيب األب 1177= 132×9

 الصورة الثالثة: -جـ

أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه في التركة لباقي الورثة في مقابلة شيء يأخذه من أموالهم الخاصة لتكون 

صورة إذا لم ينص في عقد التخارج على أن يكون نصيب المصالح بين بقية التركة كلها لهم، وفي هذه ال

الورثة بالتساوي أو بنسبة أنصبائهم يحمل على التساوي ويقسم نصيبه عليهم بالسوية وحينئذ تقسم التركة 

أوال على جميع الورثة فيما فيهم المصالح ليعرف نصيبه بالنسبة لبقية الورثة، ويطرح سهم المصالح من 

لتركة ويوزع الباقي على بقية الورثة بنسبة سهامهم، ثم يوزع نصيب المصالح على رؤوس الورثة ا

المصالحين بالتساوي إن لم ينص في العقد على خالف ذلك ، وإال فعلى حسب ما اشترطوا في عقد 

 التخارج.

 :مثال 

ثم صالحت األخت الشقيقة دينارا  640توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت ألم وأخت ألب وتركت 

تأخذها من التركة على أن يوزع نصيبها عليهم بالتساوي فنصيب كل مائتي دينار بقيت الورثة على 

 وارث:

 زوج، أخت ألم، أخت شقيقة، أخت ألبالورثة: -

 السدس(.أخت ألب )النصف(، أخت الشقيقة )السدس(، أخ ألم )النصف(، زوج ) الفروض: -

 المسألة العائلية      8=     1+3+1+3=   1+  1+  1 +   1السهام: -

           2      6   2    6         6            6 

 

أصل المسألة من ستة وقد عالت إلى ثمانية، للزوج منها النصف وهو ثالثة، ولألخت ألم السدس الواحد، 

يطرح من المسألة سهام األخت ولألخت الشقيقة النصف ثالثة، ولألخت ألب السدس وهو واحد. ثم 

 الشقيقة وهي ثالثة وتقسم التركة على بقية األسهم وهي خمسة.

 دينارا بقي من التركة بعد أخذت األخت ما صالحت عليه. 440=460-200

 دينارا قيمة السهم الواحد 88=5÷440

                                                           
 .600-599جمعة محمد محمد تراج، المرجع السابق، ص  - 96



 الميراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري

80 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 دينارا نصيب الزوج 254=88×3

 دينارا نصيب األخت األم  88=88×1

 نصيب األخت ألبدينارا  88=88×1

 دينارا قيمة السهم الواحد من نصيب األخت الشقيقة الذي صالحت عنه. 40= 5÷200

 دينارا نصيب الزوج اإلجمالي  294=254+40

 دينارا نصيب األخت ألم اإلجمالي 128=88+40

 دينارا نصيب األخت ألب اإلجمالي 128=88+40

والتخارج إذا كان بالتراضي بين المصالح وبقية الورثة أمر مشروع وجائز، و ال حرمة فيه، خاصة إذا  

تخارج اإلخوة من أختهم من التركة، أو تخارج األب مع ابنة الميت أو مع زوجته، فطالما أن المصالح 

عليه وسلم(: " كل  صلى هللارضي أن يتخارج من التركة فال شيء في ذلك، ويؤيد ذلك حديث الرسول )

 صلح جائز بين المسلمين، إالّ صلحا أحل حراما، أو حرم حالال ".

أما أن يخرج الورثة البنت أو الزوجة أو األخت بال شيء أو بشيء قليل دون رضاها فهذا ال يجوز شرعا 

 .97بل هي عودة إلى فعل الجاهلية التي كانت تحرم النساء من الميراث

 تاسعا:المناسخة 

 ى المناسخة:معن- 1

  :لغة 

المناسخة مفاعلة من النسخ، وللنسخ عدة معان في اللغة، منها النسخ بمعنى النقل والتحويل تقول: نسخت 

الكتاب، أي نقلت ما فيه. ومنها اإلزالة، نقول: نسخت الشمس الظل وانتسخته، أي أزالته، ونسخت الريح 

ما نَنسخ من آية نى جاء قول هللا سبحانه وتعالى:" رسوم الديار، غيرتها وأزالت معالمها، ومن هذا المع

آي ما نبدل من آية، أو ما نثبت حكمها أو ننسها نأت منها أو مثلها، ألم تعلم أن هللا على كل شيء قدير" 

 ونبدل خطها.

ويقال: نسخ الحاكم الحكم أو القانون، أبطله. وتناسخ الشيئان: نسخ أحدهما اآلخر. واستنسخ الشيء، طلب 

 خه، والناسخ من صنعته نسخ الكتب.نس

 -:اصطالحا 

المناسخة في اصطالح علماء الفرائض: أن ينتقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث 

منه، أي أنه إذا مات شخص وترك ورثة فمات أحد ورثته قبل قسمة التركة األولى، فإن نصيب الميت 

 ض بأنها موت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم.الثاني ينتقل إلى من يرثه.وقد عرفها البع

 أقسام المناسخة وكيفية التوريث في كل قسم:-2

 صور المناسخة ال تخرج عن قسمين:
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 الصورة األولى:أ_

أن يكون ورثة الثاني هم بقية الورثة األولى، ولم تتغير بموت الثاني كيفية توريثهم.وفي هذه الحالة يقسم 

حدة إذ ال فائدة في تكرارها.كما إذا توفي رجل عن ثالثة أوالد، ثم مات أحدهم عند القسمة، المال قسمة وا

وال وارث له غير أخويه، ففي هذه الحالة يجعل الميت الثاني كالعدم وتقسم فريضة األول على الولدين 

 الباقيين.

قبل القسمة وال وارث لها وكما إذا توفي رجل عن بنين وبنات من امرأة واحدة، ثم ماتت إحدى البنات 

سوى تلك اإلخوة واألخوات األشقاء، فإنه يقسم مجموعة التركة بين اإلخوة واألخوات الباقين، للذكر 

 ضعف األنثى قسمة واحدة، كما كانت تقسم بين الجميع، فكأن الميت الثاني معدوم.

 :الصورة الثانية-ب

ولكن تتغير بموت الثاني كيفية توريثهم، بحيث  أن يكون ورثة الثاني غير ورثة األول، أو يكونوا هم

يختلف القدر الذي يرثونه من كل مورث. كما في الصور التالية: توفيت امرأة عن ابن بنت، ثم توفي رجل 

عن ابن من امرأة، وثالث بنات من امرأة أخرى، ثم ماتت إحدى البنات الثالث عن الباقي. والحكم في هذه 

 الصورتين كاآلتي:

كانت سهام الميت الثاني تنقسم على ورثته بدون كسر، صحت المسألتان من أصل المسألة األولى، إذا -أ

 98واعتبرت المسألتان مسألة واحدة.

  :مثال 

فنصيب كل دينارا  3660توفي رجل عن زوجة وأم وأخ ألم وعم، ثم مات العم عن ابن وبنت، وترك  

 وارث:

 ابن(، بنت  زوجة، أم ، أخ ألم، عم )توفي عنالورثة: -

 ، 3الباقي عم )توفي عن ابن( السدس(، أخ ألم )الثلث(، أم )الربع(، زوجة ) الفروض: -

                                                                                    12 

 .1بنت ، 2ابن 

  9=  2+4+3=   +  11+ 1السهام: -2

            4   3    6   12     12  

فأصل المسألة من اثني عشر، للزوجة منها ثالث أسهام، ولألم أربعة، ولألخ ألم اثنان، ويبقى للعم ثالثة 

أسهم، وهي تنقسم على ابنه وبنته بدون كسر، فحينئذ تجعل المسألتان مسألة واحدة أصلها من اثني عشر، 

 اثنان والبن العم اثنان، ولبنت العم واحد. للزوجة ثالثة أسهم ولألم أربعة، ولألخ ألم

 دنانير قيمة السهم الواحد 305=12÷ 3660

 دينار نصيب الزوجة 915=305×3
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 دينار نصيب األم  1220=305×4

 دينار نصيب األخ ألم 610=305×2

 دينار نصيب ابن العم 610=305×2

 دنانير نصيب بنت العم  305=305×1

ال تنقسم على ورثته بدون كسر، صححت المسألتان بأن يستخرج أصل  إذا كانت سهام الميت الثاني-ب

المسألة األولى، ويعرف منه سهام الميت الثاني، ثم يستخرج أصل المسألة الثانية وينظر إلى النسبة بين 

أصل المسألة الثانية وبين سهام الميت فيها، فإن كان بينهما موافقة ضرب الوفق في أصل المسألة، وإن 

نهما مباينة ضرب أصل المسألة الثانية في أصل المسألة األولى، وحاصل الضرب في كلتي كان بي

الحالتين هو ما تصح منه المسألتان، بحي تصبحان مسألة واحدة ، ومن له شيء من األولى أخذه مضروبا 

لميت في جزء السهم الذي هو أصل الثانية أو وفقه، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام ا

 .99الثاني أو في وقفها

 :مثال 

ثم توفيت الشقيقة عن زوج دينارا  2275توفي رجل عن زوجة وأخت شقيقة وأخت ألب وأخ ألم، وترك 

 وأخت ألب وأخ ألم، فنصيب كل وارث:

 زوجة، أخت الشقيقة، أخت ألب، أخ ألمورثة األول: -

 )السدس(أخ ألم )السدس(، أخت ألب )النصف(،  أخت الشقيقة)الربع(، زوجة الفروض: -

 المسألة العائلية  13=    2+2+6+3= 1+  1+   1+  1السهام:     -

              4    2     6    6         16       16 

فأصل المسألة من اثني عشر، للزوجة منها ثالثة أسهم، ولألم أربعة، ولألخ ألم إثنان، ويبقى للعم ثالثة 

تنقسم على ابنه وبنته بدون كسر، فحينئذ تجعل المسألتان مسألة واحدة أصلها من اثني عشر، أسهم، وهي 

 .100للزوجة ثالثة أسهم ولألم أربعة، ولألخ ألم اثنان والبن العم اثنان، ولبنت العم واحد

 دنانير قيمة السهم الواحد 305=16÷3660

 دينار نصيب الزوجة 915=305×3

 مدينار نصيب األ 1220=305×4

 دنانير نصيب األخ األم  610=305×2

 دنانير نصيب ابن العم 610=305×2

 دنانير نصيب بنت العم 305=305×1

 زوج، أخت ألب، أخ ألمورثة الثانية: -
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 السدس(أخ ألم ) )النصف(،أخت ألب ، )النصف(،زوج  الفروض:-

 المسألة العائلية    7=    1+3+3 =1+ 1+ 1السهام:-

          2   2  6         6        6 

 شرح المسألة:-

أصل المسألة األولى من اثنا عشر وقد عالت إلى ثالثة عشر للشقيقة منها ستة ولما ماتت وتركت ورثة ال 

تنقسم عليهم السهام الستة قسمة صحيحة بدون كسر، وجب أن نصحح المسألة الثانية مع األولى، فننظر 

فنجد أن بينهما تباينا، فنأخذ ( 6وبين سهام الميت فيها )( 7ل المسألة الثانية العائل )إلى النسبة بين أص

فمنه تصح المسألتان، فمن له ( 91)ينتج ( 13ونضربه فيما صحت منه المسألة األولى وهو ) (7األصل )

ة أخذه الذي هو أصل المسألة الثانية، ومن له شيء من الثاني( 7شيء في األولى أخذه مضروبا في )

 ويكون توزيع السهام على النحو التالي:( 6مضروبا في سهامها التي هي )

 سهما 21=7×3للزوجة 

 سهاما 32(= 6×3(+)7×6لألخت ألب من األولى: )

 سهما 20(= 6×1(+)7×2لألخ ألم:)

 سهما 18=6×3لزوج الشقيقة: 

 دينار قيمة السهم الواحد 25=91÷2285

 دينارا نصيب األخت 800=52×32

 دينارا نصيب األخ األم 500=25×20

 دينارا نصيب زوج الشقيقة 450=25×18

 دينارا نصيب الزوجة 525=25×21

هذه طريقة حل المسائل التي يقع فيها تناسخ، وهي تظهر معقدة بعض الشيء ال سيما إذا كان ورثة الميت 

ألول ولكن تتغير كيفية توريثهم، الثاني غير ورثة األول، أو كانوا هم ورثة األول، أو كانوا هم الورثة ا

وتتعقد المسألة أكثر إذا مات أكثر من وارث قبل قسمة التركة، ولكن كل واحد منهم ورثة، بحيث نضطر 

 إلى جعل المسألتين أو الثالث مسألة واحدة.

تركة ويمكن حل المسائل التي يقع فيها تتناسخ بطريقة أسهل بكثير من الطريقة السابقة، وذلك بأن نقسم ال

األولى على ورثة الميت األول في مسألة مستقلة، ثم نقسم نصيب الميت الثاني على ورثته في مسألة 

مستقلة، ثم نقسم نصيب الميت الثاني على ورثته في مسألة مستقلة كذلك، والثالث أو الرابع نصف 

 .101الطريقة، وهذه الطريقة سهلة وسريعة

 

 

                                                           
 614-613جمعة محمد محمد تراج، المرجع السابق، ص  - 101



 الميراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري

84 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 المسائل المشهورة في الميراث:-عاشرا

اشتهرت في علم الميراث مسائل بألقاب معينة إما لحدوث خالف فيها جعلها تشتهر على السنة الناس، وإما 

نسبة إلى من سأل عنها، وإما نسبة إلى من أفتى فيها فأصاب أو أخطأ، وإما نسبة إلى الورثة الذين تضمهم 

 المسألة، أو لمخالفة المسألة للقياس، أو ألصل من أصول بعض األئمة.

 وفي هذا الجزء من المحاضرة سنذكر المسائل المشهورة في علم الميراث والتي هي:

 المسأتان الغّراوان:-1

 صورتها:-

توفيت إمرأة عن زوج وأبوين، أو توفي رجل عن زوجة وأبوين.فاألم كلتا الحالتين تأخذ ثلث الباقي بعد 

التركة، والزوج النصف، ويأخذ األب فرض أحد الزوجين، فيكون نصيبها في المسألة األولى سدس جميع 

الباقي وهو الثلث. ويكون نصيبها في المسألة الثانية ربع جميع التركة، والزوج الربع، ويأخذ األب الباقي 

 تعصيبا ومقداره النصف.

أي أن األم فرضها الربع عند انحصار التركة في الزوجين واألبوين، وكما أن الزوجة واألم فرض كل 

 عند انحصار التركة في الزوجة واألبوين.منهما الربع 

 سبب تسميتها:-

تسمى هاتان المسألة بالغراوين الشتهارهما فهما كالغرة في جبين الفرس أو تشبيها لهما بالكوكب األغر 

في كبد السماء، وهو من الشهرة بحيث يعرفه أغلب الناس. كما تسمى هاتان المسألتان بالعمريتين لقضاء 

 .102فيهما بهذا القضاء، فنسبتا إليه -رضي هللا عنه–عمر بن الخطاب 

في قضائه أن األم في كلتا المسألتين لو أعطيت ثلث جميع التركة،  -رضي هللا عنه -ووجهة نظر عمر

ألخذت ضعف األب في حالة انحصار التركة في الزوج واألبوين، ألن الزوج يأخذ النصف ثالثة أسهم، 

سهم واحد، وفي ذلك تفضيل لألنثى على الذكر في الميراث، وهو غير  واألم الثلث سهمان، ويبقى لألب

معهود في الشرع إذ المعهود أن يفضل الذكر على األنثى أو يتساويا في النصيب كما في أوالد األم إذا 

كانوا خليطا من الذكور واإلناث فإنهم يشتركون في الثلث يقسم بينهم بالسوية ولو أعطيت األم ثلث التركة 

حالة انحصار التركة في الزوجة واألبوين لكان نصيبها قريبا من نصيب األب، ألن الزوجة تأخذ  في

 الربع وهو ثالثة أسهم واألم الثلث وهو أربعة أسهم، ويبقى لألب خمسة أسهم.

 المسألة المشتركة:-2

 صورة المسألة:-

ألبوين، وإذا كان مع األخ أو اإلخوة أن يجتمع في مسألة زوج وأم وإخوان أو أكثر ألم، وأخ أو أكثر 

ألبوين أخوات ألبوين فالمسألة مشتركة، ويقسم الثلث بين جميع اإلخوة بالتساوي بال فرق بين الذكر 

واألنثى، أما إذا كان في المسألة أخوات ألبوين فقط مع اإلخوة ألم، فالمسألة ليست مشتركة، إذ أنه يفرض 

 لمسألة.لألخوات ألبوين الثلثين، وتعول ا
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 أنصباء الورثة في المسألة المشتركة:-

 بين جميع بالتساوي(.إخوة ألبوين ))الثلث(، إخوة ألم السدس(، (، أم )النصفزوج )

أصل المسألة من ستة للزوج ثالثة منها، ولألم السدس وهو واحد، ولإلخوة ألم الثلث وهو اثنان، وهذه 

أن يسقط اإلخوة ألبوين ألنهم عصبة، فهم يأخذون الباقي  الفروض تستغرق التركة، والقياس في هذا المقام

بعد أصحاب الفروض، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد، وذهب الشافعية والمالكية إلى التشريك بين 

اإلخوة ألم واإلخوة ألبوين في الثلث، واعتبار الجميع إخوة ألم، وإلغاء قرابة األب إذا كانت ستحرم 

المذهب الراجح ألن قرابة األب إن لم تزد اإلخوة ألبوين فيجب أن ال تنقصهم عن  اإلخوة ألبوين وهذا هو

 اإلخوة ألم.

 سبب تسميتها:-

تسمى هذه المسألة بالمشتركة أو المشركة بفتح الراء أو كسرها مع التشديد وذلك ألن اإلخوة ألبوين 

مية أو الحجرية أو الحمارية ألن عمر يشركون مع اإلخوة الم في اقتسام الثلث فيما بينهم.وتسمى أيضا بالي

قضى في هذه المسألة في العام األول من خالفته بأنه ال شيء فيها لألخ أو  -رضي هللا عنه–بن الخطاب 

اإلخوة ألبوين وقالوا له، يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا أو حجرا ملقى في اليم، أليست أمنا واحدة؟ 

 .103ذلك، وقضى بينهم بالتشريك فاستحسن أمير المؤمنين قولهم

فقيل له: إنك قضيت في أول عام بخالف هذا، فقال: تلك على ما قضينا، وهذه على قضينا، وهذه على ما 

 نقضي.

 المسألة المباهلة:-3

 صورة المسألة:-

توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت ألبوين أو ألب، فالمسألة من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها النصف 

وهو ثالثة، ولألم الثلث وهو اثنان، ولألخت ألبوين أو ألب النصف وهو ثالثة، وهذا ما ذهب إليه مذهب 

 الجمهور وهو الراحج.

إلى أنه ال عول في الفرائض ففي هذه المسألة يأخذ الزوج  -رضي هللا عنهما-وذهب عبد هللا بن عباس

خت الباقي، ألنه عندما تضيق التركة بالفروض النصف، وتأخذ األم الثلث، وتأخذ األم الثلث، وتأخذ األ

 يدخل النقص على أسوأ الورثة حاال، وهن البنات واألخوات.

 سبب تسميتها بالمباهلة:-

فقال: كيف تصنع  -رضي هللا عنهما–سميت هذه المسألة بالمباهلة ألن زفر بن أوس سأل ابن عباس 

أ حاال وهن البنات واألخوات، فإنهن ينقلن من بالفريضة العائلة؟ فقال: أدخل الضرر على من هو أسو

فرض مقدر إلى نصيب غير مقدر، فقال له زفر: وما تغنيك فتواك شيئا، فإن ميراثك يقسم بين ورثتك على 

وقال: هال -رضي هللا عنهما-فغضب ابن عباس-يريد بذلك أن ميراثه سيقسم على طريقة العول-غير رأيك
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 على الكاذبين، إن الذي أحصى رمل عالج عددا، لم يجعل في مال تجتمعون حتى نبتهل فنجعل لعنة هللا

 .104نصفين وثلثا

 المسألة األكدريّة:-4

 صورة المسألة:-

توفيت امرأة عن زوج وأم وجد و أخت ألبوين أو ألب، فالمسألة من ستة ألنه اجتمع فيها نصف وسدس 

س وهو واحد، والقياس أن يعطي للجد، وال وهو ثالثة، ولألم الثلث وهو اثنان، ويبقى السد للزوج النصف

 تأخذ األخت ألبوين أو ألب شيئا، ألنها ال يفرض لها مع الجد وهذا مع مذهب الحنفية والحنابلة.

وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يرفض للجد السدس ولألخت النصف، ألنها بطلت عصوبتها بالجد، وال 

ة إلى تسعة للزوج النصف وهو ثالثة ولألم الثلث وهو اثنان يوجد حاجب يحجبها، فتعول المسألة من ست

وللجد سدس وهو واحد لألخت النصف وهو ثالثة، ثم يعود الجد واألخت إلى المقاسمة بالتعصيب 

فيقتسمان فريضهما أثالثا، فتصح المسألة من سبعة وعشرين ألن أصلها ستة وعالت إلى تسعة وسهام الجد 

يهما أثالثا فنأخذ عدد الرؤوس وهو ثالثة ونضربه في عول المسألة فيصبح واألخت أربعة ال تنقسم عل

سبعة وعشرين وهو ما تصح منه المسألة.للزوج النصف وهو تسعة، ولألم الثلث وهو ستة، وللجد ثمانية، 

 ولألخت أربعة.ويعيا في هذه المسالة فيقال: أربعة ورثوا مال ميت فأخذ أحدهم ثلثه، والثاني ثلث ما بقي،

 والرابع ما بقي.

 سبب تسميتها:-

في الجد، فقد أعالها مع أنه  -رضي هللا عنه–سميت هذه المسألة باألكدرية  لتكديرها ألصول زيد بن ثابت 

ال عول عنده في مسائل الجد، وفرض لألخت، وهو ال يفرض لألخت مع الجد، وجمع سهام الجد واألخت 

 فقسمها بينهما وال نظير لذلك.

ألكدرية ألن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجال اسمه االكدر فأفتى فيها على مذهب على وقيل سميت ا

 زيد بن ثابت وأخطأ فيها فنسبت إليه.

وقيل إنما سميت باألكدرية ألن الميتة كانت تسمى أكدرية، وقيل إنما سميت باألكدرية ألن الجد كدر على 

 .105األخت فرضها

 .المسألة الدينارية:5

 صورتها:-

زوجات وأربع أخوات ألم، وثماني أخوات ألبوين أو ألب. فالمسألة أصلها  توفي رجل عن جدتين وثالث

من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر، للجدتين السدس وهو اثنان، وللزوجات الثالث الربع ثالثة، 

 ثمانية.وهما   ولألخوات ألم األربع الثلث وهو أربعة، ولألخوات ألبوين الثمانية الثلثان
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ويلغز في هذه المسألة فيقال: رجل مات وترك سبعة عشر دينارا وسبع عشر امرأة، فأخذت كل امرأة 

 دينارا واحدا.

 سبب تسميتها:-

تسمى هذه المسألة الدينارية الكبرى تمييزا لها عن الدينارية الصغرى، إذ أن الصغرى من اثني عشر 

 فأصلها من أربعة وعشرين وهي كبرى بالنسبة لألولى. وتعول إلى سبعة عشر وأما الدينارية الكبرى

ألن داوي الطائي سئل عنها فقسمها كما تقدم، فجاءت األخت إلى الداودية" وتسمى هذه المسألة أيضا "

فقال: إن أخي مات وترك ستمائة دينار، فما أعطيت إال دينارا واحدا. قال لها أبو  -رحمه هللا-أبي حنيفة

نعم. قالت: هو ال يظلم. هل ترك أخوة جدة؟ فقال: تلميذك داود الطائي، قالت: كة؟ التر من قسمحنيفة: 

العامرية والشاكية وتسمى هذه المسألة أيضا إذا حقك دينار. قال: نعم. قالت: هل ترك بنتين؟ قال: 

 والركابية.

 مسألة أم الفروخ أو الشريحية:-6

 صورتها: 

تين ألبوين أو ألب فأصل المسألة من ستة وتعول إلى عشرة توفيت امرأة عن زوج وأختين الم وأم، وأخ

وهو أكثر عدد تعول إليه الستة فللزوج النصف وهو ثالثة ولالم السدس وهو واحد ولألختين الم الثلث 

 .106وهو اثنان ولألختين ألبوين أو ألب الثلثان وهما أربعة أسهم لكل واحدة سهمان

 سبب تسميتها:-

لكثرة ما فرخت بالعول، ألنها عالت بثلثيها أو سميت أم الفروخ  -بالخفاء–فروخ تسمى هذه المسألة أم ال

ألنها شبهت بطائر حوله أفراخه، وتسمى أيضا بالشريحية لقضاء شريح فيها، فقد قضى فيها بأن للزوج 

ثالثة من عشرة، وألختين ألبوين أو ألب أربعة من عشرة فجعل الزوج يطوف في البالد ويسأل الناس 

لم ، فيقول النصفإمرأة خلفت زوجا ولم تترك ولدا وال ولد ابن، ماذا صيب الزوج؟ فكانوا يقولون:  عن

أنت تشنع على القاضي وتنسب .فبلغه ذلك فطلبه وقال للرسول قال له: ثلثا يعطيني شريح ال نصفا وال

يريد عمر -عادل ورع قد سبقني بهذا الحكم إمامالقاضي بالحق إلى الفاحشة، أسأت القول وكتمت العول، 

المسيء هو الظلوم  وأنشد وحق هللا إن الظلم لؤم ومازالفقال الرجل هذا الذي بقي لي عندك، -بن خطاب

شريح ما أخوفني من هذا القضاء لوال أنه فقال إلى ديان يوم الدين نمضي وعند هللا تجتمع الخصوم، 

 سبقني به إمام عادل ورع.

المسائل على حسب األقضية السابقة لهم، وعلى حسب ما يغلب على ظنهم هكذا كان القضاة يقضون في 

أنه الصواب، ومع ذلك إذا ما خوفوا بوعيد هللا وعذابه اقشعرت أبدانهم، وخافوا أن يكون قضاؤهم على 

غير ما يرضي هللا، وبذلك يحبط هللا أعمالهم، أما أن يقضي القاضي على أهواء الحكام، ويبرر أعمالهم 

هم المخالفة لشريعة هللا، فهذا ما لم يعرفه القضاة من قبل وما ال يقبله مسلم عنده ذرة من خشية هللا وأقوال

 ومراقبته.
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 المسألة المنبرية-7

 صورتها:-

توفي رجل عن زوجة وأبوين وابنتين.فأصل المسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين    

ين لكل واحد منهما السدس وهو أربعة، وللبنتين الثلثان، وهما ستة للزوجة منها الثمن وهو ثالثة، ولألبو

 عشر سهما، لكل واحدة منهما ثمانية أسهم.

 سبب تسميتها بالمنبرية:-

سئل عنها وهو يخطب يوم  -رضي هللا عنه-سميت هذه المسألة بالمنبرية ألن علي بن أبي طالب     

د هللا الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما الحمالجمعة على منبر الكوفة، يقول في خطبته: 

صار فقال: أليس للزوجة الثمن؟ فقال السائل متعنتا: تسعى، واليه المآب والرجعى، فأجاب عنها بديهة، 

 ومضى في خطبته فتعجب الحاضرون من فطنته.  ثمنها تسعا، 

رة عولها وألنها تبخل الورثة، وكل مسألة تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين تسمى البخيلة لكث

 .107فتنقلهم من حظهم األوفر إلى حظهم األدنى، وال يعطي القليل بدل الكثير إال البخيل

 المسألة الخرقاء-8

 صورتها:-

توفيت امرأة عن جد وأم وأخ ألبوين أو ألب، فأصل المسألة من ثالثة لألم ثلثها وهو واحد، وللجد      

واألخت الباقي يقسم بينهما أثالثا، لكن بين السهام وعدد الرؤوس مباينة، فيضرب عدد رؤوسهم في أصل 

فتصح المسألة من تسعة، لألم المسألة وهو ثالثة، فتصح المسألة من تسعة، لألم منها الثلث وهو ثالثة، 

منها الثلث وهو ثالثة، وللجد واألخت ستة أسهم، للجد منهم أربعة، ولألخت سهمان ألن الجد كاألخ في 

تعصيب األخت، ولكنه ليس مثله في أنه إذا اجتمع مع األخت يحجب األم من الثلث إلى السدس، بل إن األم 

سألة. وكما إذا توفي رجل عن زوجة وأم وجد و أخت األب، تأخذ مع الجد واألخت الثلث، كما في هذه الم

 فلألم الثلث وللزوجة الربع، والباقي بين الجد واألخت ألب تعصيبا.

وذهب أبو بكر، وللحنفية إلى  -رضي هللا عنهم-وهذا مذهب زيد بن ثابت، والشافعية، المالكية، والحنابلة

خت ألنها محجوبة بالجد، ألن الجد بمنزلة األب وحيث أنها أن األم تأخذ الثلث، وللجد الباقي، وال شيء لأل

 تحجب باألب، فكذلك تحجب بالجد.

 سبب تسميتها:-

سميت هذه المسألة بالخرقاء لكثرة اختالف الصحابة فيها، فكأن األقوال خرقتها. قيل إن فيها سبعة أقوال: 

وقول زيد بن ثابرت قول الصديق والحنيفة: لألم الثلث والباقي للجد وال شيء لألخت لحجبها بالجد 

لألم الثلث ولألخت وقول لعلي بن أبي طالب: لألم الثلث والباقي بين الجد واألخت بتعصيب. والجمهور: 

 وما بقي للجد.لألخت النصف، ولألم ثلث ما بقي، وقول لعمر بن الخطاب: النصف و للجد السدس. 

وهذا القول مثل قول عمر بن لألم السدس ولألخت النصف، والباقي للجد، وقول لعبد هللا بن مسعود: 

لألخت النصف، والباقي بين الجد واألم نصفين. السابق، وعن ابن مسعود أيضا:  -رضي هللا عنه-الخطاب
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-لمربعة. وعن عثمان بن عفانومنها جاءت تسميتها بافتكون من األربعة، وهي إحدى مربعات زيد، 

: أن المال بينهم أثالثا، لكل واحد منه الثلث، وهي  مثلثة عثمان. ومن هنا جاءت تسميتها -رضي هللا عنه

بالمثلثة، ألن المال يقسم فيها ثالثة أقسام. وتسمى أيضا المسدسة ألن األقوال السبعة فيها ترجع إلى 

 .108ستة

 المسألة الغّراء أو المروانية-9

 صورتها:-

توفيت امرأة عن زوج وأختين ألم وأختين شقيقتين أو ألب.فالمسألة أصلها من ستة وتعول إلى  تسعة، 

 للزوج نصفها وهو ثالثة، و لألختين ألم ثلث وهو اثنان، ولألختتين الشقيقتين أو ألب الثلثان وهما أربعة.

 سبب تسميتها:-

األغر الذي يعرفه أغلب الناس كما سميت هذه المسألة سميت هذه المسألة بالغراء الشتهارها كالكوكب 

 المروانية نسبة إلى عبد الملك بن مروان ألنها وقعت في زمنه.

 مسائل المعادة:-10

إذا اجتمع مع الجد إخوة ألبوين وإخوة ألب، فإن اإلخوة ألب يحسبون عليه في القسمة، وإن كانوا 

صيبه، يوزع اإلخوة عليهم، كما في حالة عدم وجود الجد، محجوبين باإلخوة ألبوين فبعد أن يأخذ الجد ن

أي أن نصيب اإلخوة يعاد توزيعه على اإلخوة ألبوين فبعد أن يأخذ الجد نصيبه، يوزع اإلخوة عليهم، كما 

في حالة عدم وجد الجد، أي أن نصيب اإلخوة يعاد توزيعه على اإلخوة عليهم، كما في حالة عدم وجود 

خوة يعاد توزيعه على اإلخوة ألبوين فقط، وهذه المسائل تسمى مسائل المعادة ألن الجد، أي نصيب اإل

العشرية، األخ ألب مع حجبه يعده األخ الشقيق على الجد، ومن مسائل المعادة الزيديات األربع اآلتية: 

 والعشرينية، والمختصرة، والتسعينية.

 صورة العشرية:-

فأصل المسألة من خمسة وتسح من عشرة، للجد منها أربعة  توفي رجل عن جد وأخت ألبوين وأخ ألب، 

 لألخت الشقيقة خمسة ولألخ ألب واحد. وسميت عشرية ألنها تصح من عشرة.

  صورة العشرينية:-

توفيت امرأة عن جد وأخت ألبوين وأختين ألب. فأصل المسألة تصح من خمسة وتصح من عشرين.للجد 

ألختين ألب اثنان، لكل واحدة سهم واحد.وسميت هذه المسألة منها ثمانية ولألخت ألبوين عشرة، ول

 بالعشرينية ألنها تصح من عشرين.

  صورة المختصرة: -

توفيت امرأة عن جد وأم وأخت ألبوين، وأخ وأخت ألب، فأصل المسألة من ستة، لألم سدس وهو واحد، 

ألبوين النصف، والباقي ألوالد األب،  ويستوي للجد في الباقي المقاسمة أو الثلث، فله ثلث الباقي، ولألخت

فينكسر عليهم الباقي بعد سدس األم وهو خمسة أسهم على عدد رؤوسهم وهو ستة، فنضرب عدد رؤوس 
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من انكسرت عليهم السهام في أصل المسألة، فتصح المسألة من ستة وثالثين. لألم منها السدس ستة، وللجد 

اثنان لألخ واألخت ألب وهذان   انية عشر، ويبقى بعد ذلكثلث الباقي عشرة، ولألخت ألبوين النصف ثم

السهمان ينكسران على رؤوسهم، فتضرب الثالثة فيما صبحت منه المسألة أوال وهو ستة وثالثين، فتصح 

ثانيا من مثة وثمانية، لألم منها ثمانية عشر وللجد ثالثون ولألخت الشقيقة أربعة وخمسون، ولألخ 

ألب أربعة أسهم، وألخت ألب سهمان. وباالختصار تصح المسألة من أربعة واألخت ألب ستة، لألخ 

 وخمسين، لكل واحد من الورثة نصف ما أخذ عندما صحت المسألة من مئة وثمانية.

اختصرها إلى النصف مما صحت منه  -رضي هللا عنه-وسميت هذه المسألة بالمختصرة ألن زيد بن ثابت

 .109في المرة الثانية

 ة:صورة تسعيني-

توفي رجل عن أم وجد وأخت ألبوين، وأخوين وأخت ألب، أصل المسألة من ستة لألم منها السدس وهو 

واحد، وللجد ثلث الباقي ألنه أفضل له من المقاسمة، ولألخت ألبوين النصف، وألوالد األب الباقي فينكسر 

فنضرب ثالثة في أصل  الباقي بعد سدس األم على عدد الرؤوس ألن الباقي خمسة وعدد الورثة ثالثة

المسألة فتصح من ثمانية عشر لألم منها ثالثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، وألخت ألبوين النصف تسعة، 

ولألخوين واألخت ألب واحد والواحد ينكسر على عدد سهامهم وهي خمسة فنضرب عدد سهامهم فيما 

شر، وللجد خمسة وعشرون، ولألخت صحت منه المسألة أوال، فتصح ثانيا من تسعين. لألم منها خمسة ع

 الشقيقة خمسة وأربعون، ولألخوين ألب أربعة لكل واحد اثنان ولألخت ألب واحد.

 وسميت هذه المسألة بالتسعينية ألنها تصح أخيرا من تسعين.

 المسألة الحمزيّة:-11

 صورتها:-

حل هذه المسألة نجد عدة توفيت امرأة عن جد وثالث جدات متحاذيات و ثالث أخوات متفرقات وفي هذه 

 مذاهب:

أن للجدات السدس، والباقي للجد، وال شيء لألخوات  -رضي هللا عنهما-مذهب أبي بكر وابن عباس-1

المتفرقات.وأصل المسألة من ستة للجدات السدس، وهو واحد، وهو ال يقسم  على عدد رؤوسهن دون 

عشر للجدات الثالث ثالثة لكل واحدة كسر، فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة فتصح من ثمانية 

 سهم واحد وللجد الباقي وهو خمسة عشر سهما.

للجدات السدس، والباقي بين الجد واألخت لألبوين واألخت ألب على  -رضي هللا عنه-مذهب زيد ثابت-2

أربعة ثم ترد األخت ألب ما أخذته على األخت ألبوين والمسألة أصلها من ستة، وتصح من اثنين 

ين، وتختصر إلى ستة وثالثين، للجدات السدس وهو ستة لكل واحدة سهمان، ولألخت الشقيقة وسبع

 ونصيبها ونصيب أختها ألب خمسة عشر، وللجد خمسة عشر.

أن لألخت ألبوين النصف ولألخت ألب السدس، وللجدات  -رضي هللا عنه-مذهب عبد هللا بن مسعود-3

بالحمزية ألن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بهذه األجوبة السدس، وللجد السدس. وسميت هذه المسألة 

 .110المتقدمة المختلفة
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 المسألة المأمونية-12

 صورتها: -

توفي شخص عن أب وأم وبنتين، ماتت إحدى البنتين قبل القسمة، وخلفت بقية الورثة، وفي هذه المسألة 

فإن كان الميت األول ذكرا فالمسألة  يختلف الجواب بين أن يكون الميت األول ذكرا وبين أن يكون أنثى.

من ستة، لألبوين السدسان، وللبنتين الثلثان، فإن ماتت إحدى البنتين فقد خلفت أختا وجدا صحيحا هو أبو 

 األب، وجدة صحيحة هي أم األم.

 ففي المسألة الثانية للجدة السدس والباقي للجد وسقطت األخت على قول أبي بكر وقال زيد بن ثابت للجدة

 السدس، والباقي بين الجد واألخت أثالثا.

وإن كان الميت األول أنثى قد ماتت البنت عن أخت و جدة صحيحة هي أم األم وجد فاسد هو أبو األم، 

فللجدة الصحيحة السدس ولألخت النصف والباقي يرد عليهما بنسبة فرضيهما والشيء للجد الفاسد ألنه 

 من ذوي األرحام.

 سبب تسميتها:-

هذه المسألة بالمأمونية ألن الخليفة المأمون أراد يولي قضاء البصرة أحد العلماء فأحضر بين يديه   سميت

فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الميت    يحي بن أكثم قاضي القضاة فاستحقره، فسأله عن هذه المسألة

 111ووالء القضاء. األول ذكرا كان أو أنثى؟ فعلم المأمون أنه يعلم المسألة فأعطاه العهد

 المسألة الناقضة-13

 صورتها:-

توفيت امرأة عن زوج وأم وأخوين ألم. أصل المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثالثة ولألم السدس 

 وهو واحد، ولألخوين ألم الثلث وهو اثنان.

 سبب تسميتها:-

أحد  -رضي هللا عنهما-باسألنها نقضت على عبد هللا بن ع -بالضاد المعجمة-سميت هذه المسألة بالناقضة

 أصليه، وهذا األصالن:

 أن الفرائض ال تعول عنده أصال-1

 أنه ال يحجب األم من الثلث إلى السدس إال بثالثة من اإلخوة فأكثر.-2

فيلزمه في هذه المسألة إما القول بالعول إن أعطى األم الثلث، وإما حجب األم من الثلث إلى السدس 

 أعطاها السدس.باالثنين من اإلخوة إن 

كل من الزوج واألم -بناء على أصله في عدم القول بالعول -أن يقول-والبن عباس رضي هللا عنهما

يحجبان من فرض إلى فرض فال ينقص نصيبهما، وأوالد األم يحجبان من فرض ال إلى إي أي شيء 
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نقض عليه في أحد أصال، ومن كان كذلك دخل عليه النقص فلولدي األم في هذه المسألة السدس، وال 

 األصلين.

 مسألة االمتحان-14

 صورتها:-

توفي رجل عن أربعة زوجات وخمس جدات وسبع بنات، وتسع أخوات ألب، أصل المسألة من أربعة 

وعشرين، للزوجات األربع الثمن وهو ثالثة، وللجدات الخمس السدس وهو أربعة، وللبنات السبع الثلثان 

وهو واحد. ولكن بين عدد رؤوس الزوجات األربع وسهامهن مباينة، ستة عشر، ولألخوات ألب الباقي 

فنأخذ عدد الرؤوس وهو أربعة، وبين عدد رؤوس الجدات الخمس سهامهن مباينة فنأخذ عدد الرؤوس 

السبعة، وبين عدد رؤوس السبعة، وبين عدد رؤوس األخوات ألب التسع، وسهمهن مباينة، فنأخذ عدد 

وبضرب هذا العدد في ( 1260( ينتج عندنا )4ْX5X7 X9)الورثة الرؤوس، ويضرب عدد رؤوس 

ينتج عندنا ( 24)وبضرب هذا العدد في أصل المسألة وهو ( 1260)ينتج  عندنا  (24أصل المسألة وهو )

 منها تصح المسألة.( 30240)

ت وللبنا (1008)لكل واحدة ( 5040)وللجدات الخمس ( 1190)لكل واحدة ( 4780)للزوجات األربع 

 (.1260ولألخت ألب )( 2770)لكل واحدة ( 20120)السبع 

ويلغز في هذه المسألة فيقال: رجل خلف أصنافا من النساء عدد كل صنف أقل من عشرة وال تصح 

 المسألة إال مما يزيد على ثالثين ألفا.

معرفته  وتسمى هذه المسألة مسألة االمتحان ألنه كثيرا ما يمتحن فيها، لمعرفة فطنة الشخص، ومدى

 112لقواعد التوريث.

 مسألة أّم البنات-15

 صورة المسألة:-

توفي رجل من ثالث زوجات وأربع أخوات األم، وثماني أخوات شقيقات أو ألب، المسألة أصلها من اثني 

عشر وتعول إلى خمسة عشر، للزوجات الثالث الربع وهو ثالثة، ولألخوات ألم األربع الثلث وهو أربعة، 

 ألبوين أو ألب الثمانية الثلثان وهما ثمانية.ولألخوات 

 وسميت هذه المسألة بأم البنات ألن جميع الورثة فيها من اإلناث فهي ال يوجد فيها ذكر.

 المسألة الثاّلثينيّة-16

 صورتها:-

توفي رجل عن زوجة وأم وأختين ألم وأختين ألبوين وابن قاتل.فأصل المسألة من اثني عشر، وتعول إلى 

عشر عند الجمهور ألن االبن القاتل محروم من الميراث، والمحروم كأنه غير موجود. فيكون سبعة 

للزوجة الربع وهو ثالثة، ولألم السدس وهو اثنان، ولألختين ألم الثلث وهو أربعة، ولألختين الشقيقتين 

 الثلثان، وهما ثمانية.
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ميراث حاجبا لغيره، فيكون للزوجة الثمن، يعتبر المحروم من ال -رضي هللا عنه-ولكن عبد هللا بن مسعود

ولبقية الورثة ما ذكر، وبذلك تكون المسألة عنده من أربعة وعشرين وتعول إلى واحد وثالثين. وهذا ما ال 

 يقول به جمهور الفقهاء، حيث أن األربعة والعشرين تعول عوال واحد فقط إلى سبعة وعشرين.

رضي هللا -عول إلى واحد وثالثين على مذهب عبد هللا بن مسعودوسميت هذه المسألة بالثالثينية ألنها ت

 .113-عنه

 المسألتان النصفيتان-17

 صورتين المسألتين:-

أن تنحصر التركة في زوج وأخت شقيقة، أو تنحصر في زوج وأخت ألب، وفي كلتي الحالتين يكون لكل 

 وارث نصف التركة وهو فرضه، وال يجتمع من أصحاب النصف سوى هذين.

سميت هاتان المسألتان بالمنصفتين أو اليتيمتين، ألن ال يوجد في مسائل الفرائض كلها مسائل يورث فيها و

 المال بفريضتين متساويتين إال في هاتين المسألتين.

 مسألتا األخ المبارك واألخ المشؤوم-18

 األخ المبارك:-

لثين، سقط بهن بنات االبن إال إذا وجد هو الذي لواله لسقطت أخته فلم ترث شيئا، فإذا حازت البنات الث

معهن ذكر من ولد االبن، سواء كان أخاهن أو ابن عمهن، فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل 

منهن درجة، وال يعصب من تحته من بنات االبن، بل يحجبهن لقربه للميت وبعدهن،  ومثل بنات االبن 

ا أخذت األخوات ألبوين الثلثين فإنهن يسقطن األخوات في ذلك األخوات ألب مع األخوات ألبوين، إذ

 ألب، إذا كان معهن أخ يعصبهن.

كما إذا توفي رجل عن زوجة وبنتين وبنت ابن وابن ابن.أصل المسألة من أربعة وعشرين للزوجة ثمن 

 أنه بين وهو ثالثة وللبنتين الثلثان وهما ستة عشر ولبنت االبن وابن االبن الباقي تعصيبا وهو خمسة إال

سهام بنت االبن وابن االبن الباقي تعصيبا وهو خمسة إال أنه بين سهام بنت االبن وابن االبن ورؤوسهم 

مباينة حيث ال تقسم حيث ال تقسم السهام عليهم بدون كسر فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة فتصح 

 بن االبن عشرة، ولبنت االبن خمسة.للزوجة منها تسعة، وللبنتين ثمانية وأربعون وال( 72)المسألة من 

 األخ المشؤوم:-

 هو الذي لواله لورثت األخت.

مثال األخ المشؤوم: توفيت امرأة عن زوج وأم وأب وبنت ابن وبنت وابن ابن.أصل المسألة من اثني 

 عشر وتعول إلى  ثالثة عشر للزوج ثالثة ولالم اثنان ولألب اثنان وللنت سيتة، وسقط ابن االبن وبنت

االبن. فهو أخ مشؤوم بالنسبة لبنت االبن ألنه لو لم يكن موجودا ألخذت بنت االبن السدس مع البنت تكملة 

 .114للثلثين وتعول المسألة إلى خمسة عشرة بديال من ثالثة عشر
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 المسائل المشهورة عند المالكية-19

المالكية، وعقرب تحت طوبة.وسنتكلم من المسائل المشهورة عند المالكية ثالث: المسألة المالكية، وشبه 

 عن كل واحدة من هذه المسائل الثالث:

 المسألة المالكية:-أ

توفيت امرأة عن زوج وأم وجد وإخوة ألم وأخوة ألب. أصل المسألة من ستة يأخذ الزوج صورتها: -

ميع عند النصف وهو ثالثة، وتأخذ األم فرضها وهو السدس، ويأخذ الجد الباقي وال شيء لإلخوة الج

المالكية.أما اإلخوة ألم فإنهم محجوبون بالجد، وما اإلخوة ألب، فألنه لو لم يكن الجد معهم لم يكن لهم 

شيء ألن اإلخوة ألم حينئذ يستحقون الثلث، ويسقط اإلخوة ألب الستغراق الفروض التركة، فلم يكن 

 حضور الجد معهم موجبا لهم شيئا.

ألم السدس ألنه خير له من المقاسمة والباقي لإلخوة ألب، وال شيء للزوج النصف ولوعند الشافعية: -

 لإلخوة ألب، وال شيء لإلخوة ألم اتفاقا، ألنهم محجوبون بالجد.

 المسألة شبه المالكية:-ب

توفيت امرأة عن زوج وأم وجد وإخوة ألم وإخوة أشقاء. أصل المسألة من ستة، للزوج صورتها: -

سدس واحد، والباقي يأخذه الجد وهو اثنان، وال شيء لإلخوة الجميع عند النصف وهو ثالثة، ولألم ال

المالكية، ألن اإلخوة ألم محجوبون بالجد، وأما اإلخوة األشقاء فألنه لو لم يكن الجد معهم لم يكن لهم شيء 

جود ألن اإلخوة ألم حينئذ يستحقون الثلث ويسقط اإلخوة األشقاء الستغراق الفروض التركة، فلم يكن و

 الجد معهم موجبا لهم شيئا.

 وعند الشافعية:-

للزوج النصف ولألم السدس وللجد السدس ألنه خير له من المقاسمة والباقي لإلخوة األشقاء، والشيء 

 .115لإلخوة ألم اتفاقا، ألنهم محجوبون بالجد

 مسألة عقرب تحت طوبة:-جـ

 ألخت ألم ببنت.توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت ألم وعاصب، أقرت اصورتها: -

اإلقرار باطل ألن المقر غير حائز شيئا، لكن يجب على األخت ألم حيث كانت صادقة في  عند الشافعية:-

 نفس األمر، يجب عليها أن تسلم نصيبها للبنت والعاصب يتقسمانه بينهما على حسب حصتهما.

 تجعل مسألة لإلنكار ومسألة لإلقرار. عند المالكية: -

كار فهي من ستة للزوج النصف ثالثة ولألم الثلث اثنان ولألخت ألم السدس واحد. وأما فأما مسألة اإلن

مسألة اإلقرار فهي من اثني عشر للزوج الربعة الثالثة، ولألم السدس اثنان، وللبنت المقر بها النصف 

ستة، ويبقى واحد للعاصب.وبعد ذلك تجمع حصة البنت والعاصب ومجموعهما سبعة، وتقسم عليها 

نصيب األخت ألم من مسألة اإلنكار وهو واحد، فال ينقسم على السبعة فنضرب السبعة في مسألة اإلنكار 
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في سبعة بواحد وعشرين، ولألم اثنان من مسألة اإلنكار ، في سبعة  بأربعة عشر، وللبنت المقر لها ستة 

 وللعاصب واحد، وال شيء لألخت ألم. 

 مسألة الّدفانة:-20

ورثت أربعة إخوة أشقاء بالزوجية، توفي األول فورثته، ثم تزوجت الثاني، ولما مات امرأة صورتها: -

 ورثته، ثم تزوجت الثالث ولما مات ورثته، ثم تزوجت الرابع ولما ورثته.

فالمسألة في كل حالة من الحاالت األربعة من أربعة، للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث.وسميت هذه 

 .116لكثرة دفنها ألزواجها، فقد دفنتهم األربعة واحدا تلو اآلخر المسألة بالدّفانة

 اإلرث بالتقدير واالحتياط:-حادي عشر

أن من شروط اإلرث تحقق حياة الوارث، كونه موجودا وقت وفاة المورث، بعد أن يكون قد تحقق فيه    

بين الوارث والمورث، سبب اإلرث وانتفت عنه موانعه، كما عرفنا أن من أسباب اإلرث وجود القرابة 

وهذه القرابة تعتمد على ثبوت النسب بين األقرباء حتى تصلح سبا لإلرث، والقاعدة المتبعة في التوريث 

 أي نصيب الذكر يختلف عن نصيب األنثى، فالذكر يأخذ ضعف األنثى إذا كان في درجتها أو يساويها.

القواعد السابقة، وقد يحدث في بعض الحاالت تردد  فإذا تحقننا من تلك األشياء فإننا نتبع في التوريث    

في ثبوت أمر من األمور السابقة، فقد نتردد في وجود الوارث، كما هو الحال في الحمل، نجهل إذا كان 

موجود وقت وفاة المورث فيرث، أو ليس موجود فال يرث وإذا كان موجود أهو ذكر أو أنثى، وقد نتردد 

ال في األسير والمفقود، فنجهل إن كان على قيد الحياة أم مات وخفي علينا في حياة الوارث كما هو الح

خبره، وفي كلتا الحالتين يقتضي منا ذلك االحتياط في األمر. فال نقسم التركة تقسيما نهائيا على الورثة 

ق من الموجودين بل نحتاط ألجل ذلك الحمل أو المفقود أو األسير فنحجز له مقدارا من التركة حتى نتحق

 أمره فيكون ذلك إرثا له بالتقدير.

وقد يموت عدة أشخاص دفعة واحدة كما إذا انهدم عليهم بيت، أو ماتوا جميعا في حريق أو اختنقوا بسبب 

تسرب الغاز أو غرقوا بسبب سفينة، أو ماتوا بسبب صدام أو انقالب سيارة، فإذا كان هؤالء غرباء عن 

منهم تؤول إلى ورثته، ولكن اإلشكال يقوم إذا كان  بينهم صلة قرابة  بعضهم فال إشكال ألن تركة كل واحد

 ويرث بعضهم بعضا، فال ندري أيهم مات أوال فنورث غيره منهم.

وفي بعض الحاالت قد يشكل األمر في شخص موجود، فال يمكن معرفته إن كان ذكر أو أنثى الختالط 

همله بالمرة وال نعطيه أكثر مما يستحق، ويلحق بذلك عالمات الذكورة واألنوثة فيه، وفي هذه الحال ال ن

 .117ولد الزنا وولد اللعان، فإن كل واحد منهما ليس له نسب ثابت من أبيه، ولكنه ينسب إلى أمه

وألهمية هذه الحاالت، فإننا سنخصص كل حالة جزء من هذا البحث في نقاط معينة حتى نوضح مفهوم 

 كل حالة.

 ميراث المفقود: -1

وافتقده وتفقده بمعنى طلبه عند غيبته.  -بضم الفاء وكسرها -فقد من باب ضرب، وفقداناالمفقود: معنى -

 َوتَفَقََّد الطَّيَر فَقَاَل َمالّي ال أَرى الُهدهد أم َكاَن من الغَائِبيَن " قال تعالى: "
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وفقيد. وأفقده الشيء ويقال: فقد الصديق، وفقدت المرأة زوجها بمعنى خسره وعدمه وأسم المفعول مفقود 

جعله يفقده. وتفاقد القوم: فقد بعضهم بعضا. وتفقد أحوال القوم دقق النظر فيها ليعرفها حق المعرفة والفاقد 

 من النساء التي مات زوجها أو ولدها أو حميمها.

ولم يدر أحي هو أم ميت. وبمعنى آخر هو غائب  والمفقود في االصطالح هو الغائب الذي يدر موضعه

نقطعت أخباره عن أهله ووطنه وال تعلم حياته وال موته. وهذا الغائب قد يظهر حيا بعد حين، كأن يكون ا

 في سفر فيؤوب، وقد تثبت حياته حقيقة بدليل صحيح كأن يشهد الشهود برؤيته على قيد الحياة.

لموجود هو حي  وقد فّسره شمس األئمة السرخسي بتفسير بليغ مستجمع لمعنى الفقد فقال: المفقود اسم

باعتبار أول حياته، ولكنه كالميت باعتباره مآله، أهله في طلبه يجدون، ولخفاء مستقره ال يجدون، فقد 

 انقطع خبره واستتر عليه أمره، فبالجد ربما يصلون إلى المراد وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد.

انقضائها تقع هذا االختالف بين الصحابة في  اختلف الفقهاء في تحديد المدة التي يحكم بموت الغائب بعد

عهد الخلفاء الراشدين. ثم وقع هذا االختالف بين الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين ثم وقع الخالف بين 

 أئمة المذاهب الفقهية والسبب في هذا االختالف عدم ورود نص صريح يحدد المادة.

 اآلثار الواردة في المفقود:-

د حدثنا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول هللا صلى عن سوار بن مصع-1

وقصة الرجل الذي استهوته الشياطين جاءت امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ".  هللا عليه وسلم:"

 .118من عدت طرق سنذكر أحدها

فقدت امرأة زوجها، فمكثت أربع  أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال-2

سنين ثم ذكرت أمرها لعمر بن خطاب فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء 

زوجها وإال تزوجت، فتزوجت بعد أن مضت السنوات األربع، ولم يسمع له بذكر ثم جاء زوجها بعد، 

أعدني على من غصبني أهلي وحال فقال له: عمر  إن امرأتك تزوجت بعدك بأمر عمر، فأتىفقيل له: 

أنا فالن، ذهبت بي الجن فكنت أتيه في األرض ؟ قال: من أنت، وقال: بيني وبينهم، ففزع عمر لذلك

إن شئت رددنا إليك امرأتك وإن فقال له عمر:  فجئت فوجدت امرأتي قد تزوجت زعموا أنك أمرتها بذلك،

 ثم جعل يسأله عن الجن وهو يخبره". : بل زوجني غيرهاقالشئت زوجناك غيرها، 

قال ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن جابر بن زيد قال: -3

تذاكر ابن عباس وابن عمر المفقود فقال جميعا تتربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها، ثم 

 تتربص أربعة أشهر وعشرا.

" العللها كالم ولم تبلغ درجة الصحة، فالحديث األول قال عنه ابن أبي حاتم في كتاب ''وهذه اآلثار كلها في

سألت أبي عن حديث رواه سوار ابن مصعب عن محمد بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة، قال: قال 

نكر هذا حديث مفقال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها على البيان " رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " 

 ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث، يروي عن المغيرة مناكير أباطيل.

وأما األثران اآلخران الواردان في تحديد مدة االنتظار بأربع سنوات، ثم يطلقها ولي المفقود، ثم تتربص 

 -رضوان هللا عليهم-عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، فهذه اآلثار ال تعدو أن تكون اجتهادات من الصحابة
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وهذه اآلراء االجتهادات، ال دليل عليها من الكتاب والسنة، وبالتالي فهي غير ملزمة للمتأخرين، فربما 

تنقص هذه المدة بتطور وسائل االتصال وتقدم العلم ونشاط الدولة في االتصال بالدول األخرى لمعرفة 

 أحوال رعاياها واالهتمام بهم، وربما تزيد هذه المدة حسب الحاجة.

قع الخالف بين الصحافة في شأن امرأة المفقود، أتبقى على ذمته حتى يأتيها البيان وإن طالت غيبته وقد و

هي امرأة ابتليت فقد روي عنه أنه قال في شأن امرأة المفقود:  -كرم هللا وجهه -كما كان يرى اإلمام علي

 التابعين. وبهذا قال عبد هللا بن مسعود وجماعة منفلتصبر حتى يستبين موت أو طالق 

واختلف أصحاب المذاهب األربعة في تحديد المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود وتحل زوجتها بعدها 

 .119لألزواج وكل واحد منهم عمل بما صح عنده من آثار

ذهب الحنيفة إلى أنه ال يحكم بموت المفقود إال إذا ثبت موته بدليل صحيح، أو مضت مدة ال يبقى أحد -1

ي بلده. وهو في ذلك يأخذون باألثر األول على ظاهره. أما إن تعذرت معرفة أقرانه فتقدر مدة من أقرانه ف

وقال عبد  ينتظر به تمام مئة وعشرين سنة.حياته بمدة اختلف األتباع في تقديرها. فقال الحسن بن زياد: 

ر به تمام سبعين سنة من ينتظوقال عبد هللا بن الحكيم: ينتظر به تمام تسعين سنة. المالك بن الماجشون: 

صلى هللا عليه وسلم ' أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وأقلهم من بقول النبي يوم فقد ولعل يحتج 

 يجوز ذلك".

واختار بعض الحنفية ترك تحديد المدة إلى رأي اإلمام، ألن ذلك يختلف باختالف البالد وكذلك غلبة الظن 

عظيم إذا انقطع يغلب على الظن في أدنى مدة أنه مات لشدة االهتمام تختلف باختالف األشخاص. فالرجل ال

 به.  

ذهب المالكية إلى أن امرأة المفقود تنتظر مدة أربع سنين ثم يطلقها ولي المفقود، فتعدة عدة الوفاة، كما -2

ن عمر بن الخطاب في قصة الرجل الذي استوهته الجن، فقد أمره عمر أن تنتظر أربعة سني قضى بذلك

من وقت رفعها األمر إليه، وبهذا قال اإلمام مالك، فقد روى في الموطأ عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه 

أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم قال: 

هو الذي يغيب عن امرأته وهذا ما ذهب عثمان وابن عباس وابن عمر. والمفقود الذي هذا حكمه، تحل. 

 وال يعلم مكانه من بالد المسلمين ولم يفقد في معركة فيغلب على الظن هالكه فيها.

 وذهب بعض المالكية مثل ابن القاسم إلى تقسيم المفقود إلى ثالثة أقسام:-

 مفقود ال يضري موضعه فهذا يكشف اإلمام عن أمره ثم يضرب له األجل أربع سنين.-أ

صف المسلمين في قتال العدو، فهذا ال تنكح امرأته أبدا وتوقف هي وماله حتى ينقضي مفقود في -ب

 تعميره.

 .120مفقود في قتال المسلمين بينهم ال يضرب له أجل، ويتلوم لزوجته بقدر اجتهاده-جـ

 وذهب الحنابلة إلى تقسيم المفقود إلى نوعين: -3

كالذي يفقد بين الصفين، وقد هلك جماعة أو في  من يغلب عليه حالة الهالك، وهو من فقد في مهلكة،-أ

مركب انكسر فغرق بعض أهله أو في مفازة يهلك فيها الناس أو يخرج لحاجة قريبة فال يرجع وال يعلم له 
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خبر. فهذا ينتظر به أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة، وإن مات له من 

وقف له نصيبه من ميراثه فإن بان حيا أخذه ورد الفضل إلى أهله وإن علم أنه مات  يرثه قبل الحكم بوفاته

بعد موت مورثه دفع نصيبه مع ماله إلى ورثته، وإن مضت المدة ولم يعلم خبره رد هذا النصيب إلى 

 ورثة األول، وكذلك األمر إذا علمنا أنه مات ولم يدر متى مات.

فر لتجارة أو طلب علم أو سياحة أو نحو ذلك ولم يعلم خبره فهذا فيه من ال يغلب عليه الهالك، كالمسا-ب

 روايتان:

ال يقسم ماله وال تتزوج امرأته حتى يتبين أمره أو تمضي عليه مدة ال يعيش مثلها، وذلك مردود أحدهما: -

 ا.إلى اجتهاد الحاكم ألن األصل حياة المفقود والتقدير ال يصار إليه إال بتوقيف وال توقيف هن

ينتظر إلى تمام تسعين سنة من يوم فقده، وهذا قول عبد الملك بن الماجشون ألن الغالب أنه ال ثانيهما: -

 يعيش أكثر من هذا.

 -:الترجيح 

بعد االطالع على آراء الفقهاء المتقدمة في تحديد المدة التي تتربصها الزوجة بعد فقد زوجها، وتوجيه كل 

ذهب اله المالكية من أن المرأة المفقود زوجها تتربص أربع سنين ثم رأي، فإنني أميل إلى ترجيح ما 

ثم تحل بعد لألزواج   -عدة الوفاة-يطلقها ولي المفقود أو القاضي، وتتربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا

ألن في انتظار الزوجة مدة أطول من ذلك بال زواج إضرار بها، فالمرأة تتضرر بغية الزوج عنها أكثر 

ها بفقد النفقة، واإلسالم يصون األعراض ويدفع الشبهات قدر االستطاعة، وفي تطليق الزوجة من تضرر

بعد هذه المدة قطع لدابر الفتنة، ومراعاة الفتنة، ومراعاة لمصلحة المرأة التي تحتاج إلى من يؤنس 

سول وأما إن ظهر وحشتها ويكفل لها كريم العيش، بدال من االنحطاط إلى حماة الرذيلة، وذل الكفاف والت

 .121الزوج بعد هذه المدة فالنساء كثر

 -:ميراث المفقود 

 الكالم في ميراث المفقود يتناول أمرين: 

 توريث غيره منه، بأن يعتبر هو ميتا، فيقسم ماله بين ورثته.األمر األول:  -

 توريثه من غيره، بأن يموت أحد أقربائه أو زوجته مثال. األمر الثاني: -

فال يورث قبل أن يتبين أمره فإذا الحكم القاضي بموته في وقت معين األمر األول: توريث غيره منه:  -1

بناء على دليل مثبت لذلك من بينة أو ورقة رسمية اثبتت موته في تاريخ معين، اعتبر المفقود ميتا من ذلك 

بل ذلك، وإن كان موجودا وقت الوقت فيرثه من كان موجودا من ورثته في هذا التاريخ، دون من مات ق

 فقده، ألن شرط اإلرث تتحقق في الموجدين، دون من سبق موته قبل هذا التاريخ.

وإن حكم القاضي بموت بناء على القرائن والظروف التي أحاطت بفقده بعد البحث والتحري، أي حكم 

كم، فيرثه من موجودا من بموته بناء على اجتهاده، دون دليل مادي يثبت ذلك، أعتبر ميتا من وقت الح

ورثته حين الحكم، دون مات منهم قبل ذلك، ولو في أثناء نظر القضية لعدم توفر شرط اإلرث بالنسبة 

 لهؤالء وهو موت المورث حقيقة أو حكما.
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فإذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته و قسمة تركته بين ورثته، أخذ ما بقي في أيديهم من ماله فقط، وال 

ليهم بعوض عما هلك أو استهلك منه ألنهم ملكوه بحكم قضائي فتصرفهم فيه بناء على أنهم مالك يرجع ع

له ، فال يبطل  الحكم بالنسبة لما هلك منه وإنما يقتصر بطالنه على ما بقي في أيديهم ولم يتصرفوا فيه 

 بعد.

ا دام مفقودا للشك في حياته، فإنه ال يرث من غيره بالفعل ماألمر الثاني:وهو إرث المفقود من غيره: -2

 التي هي شرط في اإلرث.

غير أنه يوقف له نصيبه من تركة مورثه الذي مات في أثناء فقده، الحتمال أنه حي، يوقف ذلك إلى أن 

 -تتبين حقيقة أمره، فإن ظهر حيا بعد ذلك أخذ نصيبه الذي حجز له، وإن حكم القاضي من تاريخ معين

فإذا كان تاريخ موته متأخرا عن مورث مورثه، كان مستحقا لهذا النصيب -بناء على دليل يثبت ذلك

المحجوز بالميراث، فيضم إلى سائر أمواله األخرى، لتكون لورثته الموجودين وقت الحكم بوفاته دون من 

 مات قبل تاريخ. 

ستحق ورثة وإن كان تاريخ موته سابقا على موت مورثه، رد هذا النصيب المحجوز لورثته اآلخرين ال ي

المفقود غير أمواله األخرى، وكذلك الحال إذا جهل تاريخ موته، بأن لم يعلم كان قبل موت مورثه أم بعده، 

 .122ألن حياته وقت موت مورثه مشكوك فيها والميراث يثبت باليقين ال بالشك

في حين فقده، وإذا حكم القاضي بموته باجتهاده، بناء على القرائن والظروف المحيطة به، أعتبر ميتا 

بالنسبة للنصيب الذي حجز له من ترك مورثه، فال يستحق ورثته، وإنما يرد إلى ورثة مورثه، ألن حياته 

 حين موت مورثه مشكوك فيها، فلم يتحقق شرط اإلرث بالنسبة له.

فإن ظهر المفقود حيا بعد ذلك استرد ما بقي من نصيبه الذي كان محجوزا له من تركة مورثه، ثم وزع 

على ورثته، ألنه تيقن أنه كان مستحقا له، وال يرجع عليهم بما هلك أو استهلك في أيديهم، ألنهم ملكوه 

بحكم قضائي، فتصرف فيه كان بناء على أنهم مالك له، فال يبطل الحكم بموته بالنسبة لما فقد منه، وإنما 

 يقتصر بطالنه على ما بقي في أيديهم دون تصرف.

 -د:كيفية توريث المفقو 

المفقود ال يرث من غيره بالفعل حين فقده، بل يحتاط له بحجز نصيبه من التركة الحتمال أن يكون حيا، 

 ويظهر بعد مدة من الزمن، وعلى ذلك فالمفقود ال يخلو أمره من حاالت:

فإما أن يكون المفقود هو الوارث الوحيد لمن مات أثناء فقده، أو يكون معه ورثة آخرون، وفي الحالة -

 الثانية: إما يكونوا محجوبين بالمفقود حجب حرمان  أو غير محجوبين به.

فإن كان المفقود هو الوارث الوحيد للميت، أو أنه من يحجب من معه من الورثة حجب حرمان، فال تقسم 

 التركة، بل توقف كلها حتى يتبين أمر المفقود.

تختلف على التقديرين، تقدير حياته وتقدير  وإن كان معه ورثة آخرون فإما أن تكون أنصباؤهم ثابتة ال

 موته، أو تختلف على التقديرين.

فإن كانت ال تختلف أعطي كل وارث نصيبه، وحجز للمفقود نصيبه، فإن ظهر حيا أخذه كامال، وإن ثبت  

 موته أو حكم به رد المحجوز على بقية الورثة بنسبة أنصبائهم.
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التقديرين، أعطي كل واحد منهم أقل النصيبين وحجزت فروق األنصباء وإن كانت تختلف األنصبة على 

 .123مع ما حجز للمفقود حتى يتضح أمره

 وبناء على ذلك تحل المسائل التي فيها مفقود حلين:

 على فرض أن المفقود حي -أ

 على فرض أن المفقود ميت -ب

الفرضين يعط له نصيب، ومن ثم يوازن بين أنصباء الورثة الذي يرثون معه، فمن ال يختلف نصيبه، على 

يختلف نصيبه يعط األقل، ومن يكن وراقا على تقدير، وغير وارث على اآلخر، يعتبر غير وارث ويحجز 

 نصيب المفقود مع فروق األنصباء.

فإن ظهر المفقود حيا أخذ نصيبه المحجوز وأكمل للباقين أنصبائهم، وإن ثبت موته بالبينة بعد موت مورثه 

ثته مع ما تركه من أموال أخرى، وإن ثبت موته بالبينة قبل موت مورثه، أو جهل تاريخ كان نصيبه لور

موته، أو حكم القاضي بموت اجتهاده، رد المحجوز إلى ورثة مورثه ألنه في الحالة األولى انتفى شرط 

 إرثه بيقين، وفي الحالتين األخيرتين لم تتحقق حياته التي هي شرط لإلرث.

  حيا:ظهور المفقود 

إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته وبعد أن قسمت تركته بين ورثته كان لهذا الظهور أثره بالنسبة 

 ألمرين:

بالنسبة ألمواله التي آلت إلى ورثته، وأصبح لكل واحد منهم حق التصرف في نصيبه باعتباره  -أ

 مالكا لهذا المال.

 خر بعقد صحيحبالنسبة لزوجته التي طلقت وانقضت عدتها وتزوجت بآ -ب

بالنسبة لألمر األول فقد رأينا أنه يسترد ما يجده قائما من أمواله فقط أما ما هلك أو استهلك فليس له أن  -

 يضمن أحدا من الورثة قيمته أو مثل قيمته ألنهم تصرفوا فيهم بموجب حكم قضائي صحيح.

إذا قام زوجها األول، وقد تزوجت بعد وأما بالنسبة لألمر الثاني فقد اختلف الفقهاء في زوجة المفقود، -

 التربص ودخل الثاني بها على أربعة أقوال:

العقد الثاني باطل وهي زوجة األول، فإن كان الثاني وطأها فعليه مهر القول األول: قول أبو الحنيفة: -أ

 المثل ال المسمى، وتعتد من الثاني وترد إلى األول.

ثاني دخل بها فهي زوجته، ويجب عليه دفع الصداق الذي أصدقها إن كان الالقول الثاني: قول مالك: -ب

 124إلى األول، وإن كان الثاني لم يدخل بها فهي لألول، ويرد للثاني صداقه الذي أصدقها إياه.

 القول الثالث: عند الشافعية قوالن:-جـ

 بطالن النكاح الثاني بكل حال األول:-

 بطالن النكاح األول بكل حال  الثاني:-
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إذا كان الثاني لم يدخل فيها فهي لألول، وإن كان دخل بها   القول الرابع: قول اإلمام أحمد ابن حنبل:-د

الثاني فاألول بالخيار بين إمساكها ودفع صداق الثاني إليه، وبين تركها على النكاح الثاني وأخذ الصداق 

 الذي أصدقها إياه.

ذهب إليه المالكية، من إنها تعود لألول إن لم يدخل بها الثاني،  إال أن الذي أميل إليه وتطمئن إليه النفس ما

 وإن دخل بها فهي زوجته يمسكها، ويدفع الصداق الذي أصدقها لألول.

 -:أمثلة على ميراث المفقود 

فنصيب كل وارث، أن التركة ال تقسم، دينارا  720توفي رجل عن ابن مفقود و أخ شقيق وأخ الم، وترك 

المفقود حيا حجب جميع الورثة، حجب حرمان، فإن ظهر حيا أخذ كل التركة، وإن ثبت ألننا لو فرضنا 

موته أو حكم القاضي به كانت التركة لألخ الشقيق واألخ ألم، ويأخذ األخ الم سدسها فرضا ومقداره 

  .125( دينار600)ويأخذ الشقيق الباقي بالتعصيب ومقداره ( دينارا 120)

 :ميراث األسير 

أسر من باب ضرب، ومعناه شده باإلسار بوزن اإلزار وهو القيد، ومنه سمي األسير ألنه معنى األسير: -

كان يشد بالقيد، وقد جرت تسمية كل أخيذ أسيرا، وإن لم يشد بالقيد. وكما يسمى أسيرا يسمى مأسورا، 

 والجمع أسرى وأسارى.

أي نَحُن َخلَقناهم َوَشَددنَا أسَرُهم "  تعالى:" ومن معاني األسر الخلق يقال أسره هللا أي خلقه.قال هللا

 خلقناهم وشددنا خلقهم، من قولهم: قد أسر هذا الرجل فأحسن أسره: أي قد خلق فأحسن خلقه.

احتباس البول، كالحصر في الغائط. وأسرة الرجل رهطه وأقرباؤه ألنه -بضم الهمزة والسين-واألسر

 قال: هذا الشيء لك بأسره أي كله، وجاءوا بأسرهم أي كلهم.يتقوى بهم. واإلسار ما يقيد به. وي

فهو من أخذه األعداء واحتجزوهم عندهم. سمي بذلك ألن األصل أن هذا أما األسير في االصطالح: -

الشخص كان يشاد باإلسار وهو القيد، ثم أصبح يطلق على ذلك الشخص سواء قيد أو لم يقيد. وقد أصبحت 

سرى حسب مواثيق دولية تدعو إلى حسن المعاملة وعدم تعذيبهم أو استرقاقهم كما الدول اليوم تعامل األ

كان يحدث من قبل، وال شك أن اإلسالم يحبذ مثل هذه المعاملة ويحض عليها، فاآلدمي يجب أن تصاب 

 آدميته، فال يعامل األسير بقسوة بقصد إذالله، كما يجب أن ال يمثل باألسرى حتى ولو مثل العدو بأسرى

 المسلمين أو قتالهم، ألن التمثيل ليس من خلق المسلم.

والكالم على ميراث األسير يأتي بعد الكالم على ميراث المفقود لما بينهما من شبه في عدة جوانب، 

فاألسير قد يعرف مكانه وقد ال يعرف، وقد ال يعرف أحي هو أم ميت، فهو كالمفقود في ذلك، ولهذا تكون 

 .له كل أحكام المفقود

فاألسير إن كانت حياته معلومة لنا و بقي على إسالمه ولم يرتد عنه، كان حكمه في الميراث حكم سائر 

المسلمين، وال اعتبار لوجوده في دار الحرب، ألن ذلك ال يؤثر على الحقوق الثابتة له، وال يؤثر على 

سلم يبقى مسلما أينما وجد، الواجبات المترتبة عليه، فيرث من غيره إذا مات كما يرث غيره منه، والم

واألسر ال يؤثر  على الميراث ال من قريب وال من بعيد، كما ال يؤثر على الزوجية إن كان متزوجا، 

 ولهذا ال تبين من امرأته بسبب أسره، إال في ظروف معينة ليس هذا المكان موضعا لتفصيلها.
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من غيره إذا مات، ألن شرط اإلرث تحقق فإن كان األسير حيا عند األعداء بقي ماله على ملكه، ويرث 

حياة الوارث، وقد تأكدنا أن األسير على قيد الحياة إال أن األعداء حالوا دون حضوره ألخذ الميراث، 

فيحجز له نصيبه  حتى يخرج من األسر، وإن ثبت موته بدليل صحيح قسم ماله بين ورثته من تاريخ 

اء على القرائن ورثه ورثته الموجودون من تاريخ الحكم موته، وإذا حكم القاصي بموته باجتهاده بن

 .126بموته

أما إذا كان األسير مجهول الحال، انقطعت أخباره، وال ندري إذ كان حي أو ميت، فإنه يأخذ أحكام المفقود 

تماما، من حيث ارثه من غيره، وارث غيره منه، فال تقسم تركته بين ورثته، وال يرث من غيره بالفعل، 

ز له نصيبه من الميراث حتى تتضح حقيقته بالحياة أو الموت، أو يحكم القاضي بموته بعد مدة بل يحج

حسب قرائن األحوال التي ترجح الموت، أما إذا ارتد األسير عن اإلسالم في دار الحرب وثبتت ردته فإنها 

ر الحرب، فيرثه تنطبق عليه أحكام المرتد، ألن الردة في أي مكان تأخذ حكمها حتى ولو كانت في دا

 ورثته الموجودون في دار اإلسالم وتبين منه امرأته.

وإذا ادعى ورثة األسير أنه ارتد عن اإلسالم في دار الحرب، ولم يقيموا بينة على ادعائهم لم يقبل ادعائهم 

بهة جر لم يقبل قولهم، ألنهم ربما ادعوا ذلك ليصلوا إلى وراثة التركة، فهذا اإلدعاء مشكوك فيه، لوجود ش

حكم القاضي  -البينة ال تكون إال شهادة مسلمين عدلين-المنفعة ألنفسهم، وإن أقاموا بينة على ادعائهم

 بوقوع الفرقة بينه وبين زوجته وقسمت تركته بين ورثته، ألنه يعتبر ميتا حكما، عند قضاء بردته.

عليه زوجته وال أمواله، إال ما كان فإن جاء بعد القضاء منكرا أنه ارتد، لم ينقض القاضي حكمه، فال يرد 

منها قائما بعينه في يد ورثته، كما في المرتد المعروف إذا جاء تائبا. وإن سمع القاضي شهادة العدلين ولم 

يحكم بها بعد، حتى جاء األسير منكرا ارتداده عن اإلسالم، كان ماله على حاله، ارتد أو لم يرتد، لكن 

 ال أبان منه امرأته، ألن ذلك حكم يثبت بنفس الردة.القاضي يزكي الشاهدين فإن عد

 ميراث الحمل:-2

)صلى هللا عن النبي  -رضي هللا عنه–ميراث الحمل ثبت بالسنة النبوية بالحديث الذي رواه أبو هريرة 

 إذا استهل المولود ُوّرث ".قال:" عليه وسلم( 

قضى رسول هللا وبالحديث الذي رواه سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد هللا والمور بن مخرمة قاال: 

 صلى هللا عليه وسلم " ال يرث الصبي حتى يستهل".

بهذين الحديثين استدل الفقهاء على أن الحمل من جملة المستحقين للميراث إذا قام به سبب من أسباب 

 127بد كذلك من توفر شرطين في الحمل حتى يكون مستحقا للميراث. اإلرث وانتفت عنه موانعه، وال

 يكون الحمل موجودا في بطن أمه عند المورث: الشرط األول: أن-

ألن اإلرث خالفة والمعدوم ال يتصور أن يكون خلفا عن أحد، والجنين وإن لم تكن حياته متحققة وقت  

ن الموجود منه في سبيل أن يتكون منه شخص حي، وفاة المورث، إال أنه اعتبر حيا باعتبار المال، أل

 فيعطي له حكم الحياة.
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وأن احتمل الحياة والموت وقت وفاة المورث، إال أن جانب الحياة يترجح ألن الشارع الحكيم أوجب  وألنه

في نظير الجناية عليه عقوبة مالية تسمى الغرة على الضارب أو على عاقته، وهي ال تجب إال في حالة 

داء على الحي، وإذا ترجح جانب الحياة من قبل الشارع، اعتبر الحمل حيا تقديرا من وقت مورثه االعت

وإذا توفر فيه شرط اإلرث وهو حياة الوارث وقت وفاة المورث فيتحقق ارثه، ومن ناحية أخرى تصح 

 الوصية للحمل، ألنه أهل للتملك في الجملة.

اة الموروث، إذا ولد خالل مدة يغلب على الظن أنه كان ويستدل على وجود الجنين في بطن أمه وقت وف

موجودا في بطن أمه خالل وقت وفاة مورثه، وهذه المدة تختلف باختالف األحوال، فتارة تكون أقل مدة 

 الحمل، وأخرى تكون أكثرها.

 :أقل مدة الحمل 

 اختلف الفقهاء في تحديد أقل مدة الحمل على مذهبين:

وجمهور الفقهاء إلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر هاللية  -هللا عنهما ذهب ابن عباس وعلي رضي-1

 بذبك على اآلتي: واستدلوا

فإن مقتضى كون َوفَصالُهُ َعاَمين " مع قوله تعالى:" ...َوَحَملُهُ َوفصاله ثاَلَثُون َشهًرا " قوله تعالى:" -أ

الحمل ستة أشهر، ألنه المقدار الباقي  مدة الحمل والفصال ثالثين شهرا وأن الفصال عامان، أن تكون مدة

 .128بعد إسقاط العامين

-، فقال ابن عباس-رضي هللا عنه-بما روى من أن رجال تزوج امرأة فولدت لستة أشهر، فهم عثمان-ب

َوَحملُهُ َوفَصالُهُ أما إنها لو خاصمتك بكتاب هللا تعالى لخصمتك إذ قال هللا تعالى:"  -رضي هللا عنهما

فّإذا ذهب عامان للفصال لم يبق للحمل إال ستة َوفَصالُهُ َعاَمين "  وقال تعالى:"هراً " ثاَلَثون شَ 

الحد عنها، وأثبت النسب من الزوج وروي مثل ذلك عن علي بن أبي  -رضي هللا عنه-أشهر، فدرأ عثمان

 .-رضي هللا عنه–طالب 

العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة  غير أن الوالدة لستة أشهر نادرة، كما قال الكمال بن الهمام: إن

أشهر، وربما تمضي دهور ولم يسمع فيها بوالدة لستة أشهر. إال أن الوالدة لو حصلت لستة أشهر فهذه 

 تعتبر والدة طبيعية، ويدرأ الحد عن األم.

 ذهب أحمد بن حنبل وابن تيمية والظاهرية إلى أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر.

 - الحمل:أكثر مدة 

لذلك )صلى هللا عليه وسلم( لم يرد نص في تحديد أقصى مدة الحمل من كتاب هللا تعالى، أو سنة رسوله 

 اختلف الفقهاء في تحديدها اختالفا كثيرا، ويمكن حصر هذا الخالف في المذاهب التالية:

 أكثر مدة للحمل خمسة سنوات.المالكية: -أ

 ل للمالكية وأصح األقوال عند اإلمام أحمد بن حنبل.أكثرها أربع سنوات وهو قوالشافعية: -ب

 أكثر مدة الحمل سنتان وهو رواية عند اإلمام أحمد.الحنفية: -جـ

 أكثرها تسعة أشهرالظاهرية: -د

 من المالكية أكثرها سنة هاللية.محمد بن الحكم  -هـ
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 أكثر مدة الحمل سبع سنينالزهري: -و

ال يبقى الولد في رحمه أمه أكثر من قالت:  -رضي هللا عنها-وقد استدل الحنفية بما روى عن عائشة

صلى هللا عليه ومثل هذا ال يعرف باالجتهاد أو القياس بل سمعا من رسول هللا ) سنتين ولو بفلكة مغزل. 

 وسلم(.

 كما استدل الشافعي بحوادث وقعت منها:

 وقد نبتت ثناياه و يضحك فسمي ضحاكا.أن الضحاك ولد ألربع سنين -أ

 .129أن عبد العزيز الماجشوني ولد أيضا ألربع سنين وقد اشتهر في نساء ماجشون أنهن يلدن كذلك-ب

برجمها فقال له -رضي هللا عنه-روي أن رجال غاب عن امرأته سنتين ثم قدم وهي حامل فهم عمر-جـ

في بطنها. فتركها حتى ولدت ولدا وقد نبتت ثناياه  معاذ: إن كان لك سبيل عليها، فال سبيل لك على ما

ويشبه أباه. فقال الرجل:  هذا ابني ورب الكعبة، فأثبت عمر نسبه منه، مع أنه ولد ألكثر من سنتين وقال 

 عمر: لوال معاذ لهلك عمر.

جشوني ما ثم أجاب  الحنفية عن الحوادث التي استدل بها الشافعية فقالوا: إن الضحاك وعبد العزيز الما

سبحانه -كان يعرفان ذلك من أنفسهما، وال عرفه غيرهما، إذ ال اطالع ألحد على ما في الرحم سوى هللا

 كما يجوز أن يكون ذلك النسداد في الرحم، لمرض على سبيل الندرة والنادر ال حكم له. -وتعالى

 النسب كان بإقرار الزوج.  كما أن المراد بالغيبة في الواقعة الثالثة، غيبة قريبة سنتين، واثبات 

إال أن المالحظ أن الوالدة تحصل في األعم األغلب لتسعة أشهر على األكثر، ففي كل يوم تتكرر الوالدة، 

وتكون مدة الحمل المعتادة تسعة أشهر، وإذا حدثت أن تأخرت مدة الحمل أكثر من تسعة أشهر فهذا نادرا 

ي القائل بأن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، وهذا ما ذهب إليه ما يحدث، ولهذا فإنني أميل إلى ترجيح الرأ

 الظاهرية، وقريب منه قول محمد بن الحكم من المالكية.

وفائدة معرفة أقل مدة الحمل وأقصى مدة للحمل أن المرأة إذا جاءت بالولد ألقصى مدة الحمل أو في 

اءت به ألكثر من مدة الحمل ال يرث، خاللها بعد وفاة زوجها عنها يرث هذا الحمل ويورث عنه، وإذا ج

الحتمال أنه من آخر، وإن ترك امرأة حامال من أبيه أو جده أو غيرهما من ورثته وجاءت بالولد لستة 

أشهر أو أقل من زمان الموت يرث ذلك الولد من الميت ألنه قد تحقق وجوده في البطن في حال 

 .130الموت

 لتملك ما حجز له من التركة:الشرط الثاني: أن يولد الجنين كله حيا -

 الشافعي، ومالك وأحمد بن حنبل.وهذا ما ذهب األئمة الثالثة: -

فقالوا: إن حياة الجنين تثبت بخروج أكثره حيا، ألن لألكثر حكم الكل. ويستدل على وخالف الحنفية -

لرضاعة، أو والدته حيا بأي عالمة من عالمات الحياة كالصراخ والعطاس أو الضحك أو التثاؤب أو ا

تحريك بعض األجزاء كاليد والرجل، فإن لم يظهر شيء من هذه العالمات أو اختلف فيها، فللقاضي في 

 هذه الحالة أن يستعين بأهل الخبرة من األطباء والمختصين لمعرفة إذ كان ميت أو حي.
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ذلك بجناية على  فإذا انفصل الجنين ميتا كله أو بعضه ال يرث وال يورث، سواء كانجمهور الفقهاء: -

 أمه أو ال.

وقد خالف الحنفية جمهور الفقهاء حيث قرروا أن انفصال الجنين بجناية على أمه ال يمنع إرثه، ألن 

الشارع أوجب على الضارب الغرة، ووجوب الضمان بالجناية على الحي دون الميت، فإذا حكمنا بحياته 

ل نفسه وهي الغرة، فالحياة ثابتة تقديرا للجنين فهو كان له الميراث ويورثه عنه نصيبه، كما يورث عنه بد

 حي تقديرا قبل الضرب، والموت قد يكون حصل نتيجة للضرب.

 -:آراء الفقهاء في مقدار ما يوقف للحمل 

تبين أن الفقهاء متفقون على أن الحمل من المستحقين لإلرث بالشرطين السابقين، ولكنهم اختلفوا بهد ذلك 

 ركة وظهرت آراء في شأن ذلك:في كيفية تقسيم الت

 -الرأي األول: 

روى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يوقف للحمل نصيب أربعة بنين أو نصيب أربع بنات أيهما أكثر 

 ويعطي بقية الورثة أقل األنصباء، وبهذا الرأي أخذ شريك النخعي وذلك لالحتياط.

بنين في بطن واحد ولم ينقل أحد من المتقدمين أن قال شريك النخعي رأيت بالكوفة ألبي إسماعيل أربعة 

 امرأة ولدت أكثر من ذلك فاكتفينا به.

 الرأي الثاني:-

جاء به الشافعي أنه ال يدفع أحد من الورثة إال من كان فرضه ال يتغير بتعدد الحمل وعدم تعدده، ويترك 

 الباقي إلى أن ينكشف الحال، ألن الحمل مما ال ينضبط.

وع شرح المهذب: وإن مات رجل وترك حمال وله وارث غير الحمل نظرت، فإذا كان له جاء في المجم

سهم مقدر ال ينقص كالزوجة دفع إليها فرضها، ووقف الباقي إلى أن ينكشف حال الحمل، وإن لم يكن له 

 .131سهم مقدر كاالبن وقف الجميع، ألنه ال يعلم أكثر ما تحمله المرأة

قال: دخلت على شيخ باليمن ألسمع منه الحديث فجاءه خمسة كهول  -مه هللارح-والدليل عليه أن الشافعي

فسلموا عليه وقبلوا رأسه، ثم جاءه خمسة عليه شباب فسلموا وقبلوا رأسه، ثم جاءه خمسة عليه فتيان 

فسلموا وقبلوا رأسه، ثم جاءه خمسة عليه فتيان فسلموا وقبلوا رأسه، ثم جاءه خمسة عليه صبيان فسلموا 

 بلوا رأسه، فقال: من هام  فقال: أوالدي كل خمسة منهم في بطن وفي المهد خمسة أطفال.وق

 الرأي الثالث:-

روى الليث بن سعد عن محمد بن الحسن أن الجنين يوقف له نصيب ثالثة بنين أو ثالث بنات أيهما أكثر. 

 ة الروايات.وهذه الراوية عن محمد ابن الحسين ليست موجودة في شروح األصل وال في عام

 الرأي الرابع:-

يوقف للحمل نصيب ابنين أو ابنتين أيهما أكثر، وهي رواية عن محمد بن الحسن وإحدى الروايتين عن 

أبي يوسف، وهو قول الحسن البصري والحنابلة ألن والدة أربعة في بطن واحد في غاية الندرة فال يبنى 

 اثنين. عليه الحكم، بل على المعتاد في الجملة وهو والدة

 الرأي الخامس:-

أنه يوقف للحمل نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر،  -رحمه هللا-روى الخصاف عن أبي يوسف

وهذا هو األصح وعليه الفتوى، وذلك ألن المعتاد الغالب أن ال تلد المرأة في بطن واحد إال ولدا واحدا، 

 فبني عليه الحكم ما لم يعلم خلفه.
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 الرأي السادس:-

ذهب بعض الحنفية على أن تقسم التركة وال يعزل نصيب للحمل، إذ ال يعلم أن ما في بطن األم حمل أم ال 

 .132فإن ولدت األم تستأنف القسمة مرة ثانية ويعطى للمولود نصيبه

 الرأي السابع:-

لحمل إذ جاء بعض الحنفية ذكر في فتاوى أهل سمر قند: أن الوالدة إن كانت قريبة توقف القسمة لمكان ا

لو عجلت لربما لغت بظهور الحمل على خالف ما قدر، وإن كانت بعيدة لم توقف إذ فيه إضرار بباقي 

الورثة هذا ولم يعين للقرب حد، بل أحيد إلى العادة، وقيل وهو ما دون الشهر، قياسا على أنه لو حلف 

 ليقضين حق فالن عاجال كان محموال على ما دون الشهر. 

 الميراث أحوال الحمل في 

لما كان الحمل يدور حاله بين الوجود والعدم، وتارة أخرى يدور بين الذكورة واألنوثة، ومرة بين االنفراد 

والتعدد، كان توزيع التركة التي فيها حمل توزيعا نهائيا قبل والدته غير مستطاع في أغلب األحيان، لذلك 

حتياط لمصلحة الحمل قدر اإلمكان، وهذه الحاالت وضع الفقهاء أقسام تحكيم التركة التي فيها حمل مع اال

 تنحصر في خمس الحاالت:

 الحالة األولى: أن يكون وارثا ال باعتباره ذكرا وال باعتباره أنثى:-1

إذا   ال يلفت لوجود الحمل ألنه غير وارث على كل حال، وتقسم التركة على الموجودين من الورثة. كما

أم حامل وجد ألب،  فإن الحمل في هذه المسألة ال يرث ألنه إما أخ شقيق أو توفيت امرأة عن زوج وبنت و

أخت شقيقة، إن كان الحمل من أبي المتوفاة وإما أخ ألم أو أخت ألم إن كان من غير أبيها، فإن كان من 

غيره فهو محجوب بالفرع الوارث وبالجد. وإن كان من أبيها فهو عاصب سواء كان ذكرا أو أنثى، 

روض أن يقاسم الجد ألب فيما يبقى بعد أصحاب الفروض،  لكن المقاسمة تنقص الجد عن السدس والمف

 ولألم ( 3)للزوج ربعها ( 16)حيث أن المسألة من ( 1ألن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض هو )

                                  16        

 ( 6)فحينئذ يأخذ الجد ألب السدس    11ومجموع ذلك ( 2)وللبنت نصفها ( 6)سدسها 

                                              16 

                                                                                                                  ( فال يبقى لألخ الشقيق أو األخت الشقيقة شيء.13)وتعول المسألة إلى 

                     13 

 الحالة الثانية:أن يكون وارثا  على أحد االعتبارين دون اآلخر:-2

ننظر بأي االعتباريين يكون وارثا ونقسم التركة على هذا األساس ويحتفظ بنصيب الحمل عند شخص 

االعتبار اآلخر رد ما حجز له للورثة أمين، فإن ولد على هذا االعتبار أخذ ما حجز له، وإن ولد على 

 .133الذين تغيرت أنصباؤهم بحجز نصيب الحمل
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وفي هذه الحالة نجد الحمل قد يرث على تقدير أنه ذكر دون التقدير اآلخر وقد يكون األمر بالعكس، فيرث 

 على تقدير أنه أنثى وال يرث على تقدير أنه ذكر.

 عتبارين وال يتغير نصيبه فيهما:الحالة الثالثة: أن يكون وارثا على اال-3

 و هذه الحالة ال تكون إال إذا كان الحمل من أوالد األم .

 الحالة الرابعة: أن يكون وارثا فيهما ويختلف نصيبه في أحدهما عن اآلخر:-4

في هذه الحالة تقسم التركة تقسيمين تقسيما على فرض أن الحمل ذكر وآخر على فرض أن الحمل أنثى، 

وارث على الموجودين أقل النصيبين في التقسيمين ويحتفظ للحمل بأكبر النصيبين مع فروق  ويعطى لكل

 األنصباء ومن يتأثر نصيبه بتعدد الحمل يؤخذ منه كفيل يلتزم بما أخذه زيادة عما يستحق إذا تعدد الحمل.

 الحالة الخامسة: أن يكون وارثا فيهما ويحجب من عداه من الورثة:-5

إذا كان الحمل وارثا على التقديرين ويحجب من معه من الورثة حجب حرمان ولو على أحد وهي إذا ما 

 التقديرين فال تقسم التركة بل توقف إلى والدة الحمل.

كما لو توفي رجل عن أخ شقيق أو ألب وعم وأخوة ألم وزوجة ابن حامل. فإن اإلخوة ألم ال يرثون مع 

األشقاء أو ألب واألعمام ال يرثون مع ابن االبن فيكون بعض الورثة ولد االبن ذكرا كان أو أنثى واإلخوة 

محجوبين بالتقديرين، والبعض اآلخر محجوب على أحدهما، فتوقف التركة كلها إلى وقت الوضع، فإن 

ولد ميتا أخذ اإلخوة ألم ثلث التركة واألخ الشقيق باقيها، وإن ولد حيا أخذ كل التركة إن كان ذكرا 

 إن كان أنثى أخذت النصف فرضا وأخذ األخ الشقيق أو ألب الباقي بالتعصيب.بالتعصيب  و

 ميراث الخنثى-3

فعلى من الخنث هو اللين والتكسر، يقال خنثى الشيء فتخنثت أي عطفته فانعطف، ومنه معنى الخنثى: -

وخنث سمي المخنث: وهو المتكسر في حركاته المتشبه بغير جنسه. وخنثى الرجل فعل فعل المخنث 

 .134السقاء خنثا: ثنى فاه على البشرة التي عليها الشعر واخرج أدمته الباطنة فشرب منها

صلى هللا عليه وخنث فالن كالمه: أتى بها شبيها بكالم النساء لينا ورخامه ومن ذلك جاء قول الرسول )

 وسلم(:" لعن هللا المخنثين من الرجال، والمترجالت من النساء ".

 أة للشتم، ويقال خنث للرجل في الشتم.خناث: يقال للمر

 والخنثى: الذي خلق له فرج  الرجل وفرج المرأة وال يخلص أليهما، والجمع خناثى.

  الخنثى عند الفقهاء-

الخنثى مخلوق فيه نوع شذوذ في خلقه، بأن يولد ولد آلة ذكر وآلة أنثى، أو ليس له شيء منهما أصال، ألن 

ين متمايزين ذكورا وإناثا، لكل واحد منهما آلة خاصة به وعالمات فارقة هللا سبحانه جعل بني آدم صنف

تميزه عن غيره، والذكورة واألنوثة صنفان متضادان ال يجتمعان، خلقهما هللا على ذلك لحكمة التناسل 

ا " يا أيُها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفووعمارة األرض. قال تعالى:" 

وقال تعالى:" يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.أو يزوجهم ذكرانا وإناثا " وقال تعالى:" 
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وعملية التناسل ال تحتاج لغير الذكر واألنثى، إذ بالتقائهما يتم التناسل دون واسطة وخلقناكم أزواجا " 

واإلناث، وما يخص كل واحد منهما من  حكم الذكور -سبحانه وتعالى-ثالثة إال إرادة هللا، وقد بين المولى

 التركة في آيات المواريث، ولو كان هناك قسم آخر غير الذكور واإلناث لبينه.

فإذا ولد مخلوق له آلة الرجال وآلة النساء أو ليس له واحدة من اآلليتين كان أمره مشتبها، فال ندري بأي 

ذا المخلوق بالخنثى المشكل، وإن إن كان الصنفين نلحقه، وحكم أي الفريقين نعطيه، ولذلك سمي ه

 اإلشكال ال يثبت له من أول األمر.

فإذا تبين أن هذا المخلوق من أحد الصنفين بدليل مرجح كان منه وأخذ أحكامه فإذا نبت شاربه ولحيته 

ل ترجح كونه رجال، وإن كان له ثديان أو حاض ترجح كونه أنثى، وإن لم يتبين أمره كان مشكال، فاإلشكا

 .135لم يأت له إال من عدم البيان، وعليه فاإلشكال ليس صفة أصلية في الخنثى

فإذا ولد من له اآللتان وقع االشتباه فيه بالتعارض، والحكم فيه للمبال ألن منفعة اآللة عند الفصال الولد من 

بال من آلة الرجال  األم خروج البول، فهو المنفعة األصلية لآللة، وما سواه من المنافع يحدث بعد ذلك فإن

فهو ذكر، واآللة األخرى زيادة، وإن بال من آلة النساء فهو أنثى، واآللة األخرى زيادة كذلك، كثؤلول في 

 البدن.

انظروا في خنثى قال: "-رضي هللا عنه -قال: شهدت عليا-روى البهيقي أن الحسن بن كثير سمع أباه-

 فورثوه منه". مسيل البول

الطرب العدواني كان من حكماء العرب في الجاهلية وقد رفع اليه خنثى مشكل وقد روي أن عامر بن 

وامرأة، فلم يقبل منه، فدخل بيته لالستراحة وتقلب على فراشه ولم  رجلفتحير فيه، وكان يقول: هو 

دع الحال واتبع المبال، فقالت الجارية: يأخذه النوم، فسألته جارية صغيرة عن تحيره، فأخبرها بذلك 

وفي رواية وحكم المبال، أي اجعله حكما. فخرج وحكم بهذا  فاستحسنوه منه، فالنظر إلى مخرج البول في 

الذي رواه محمد بن أبي )صلى هللا عليه وسلم( الخنثى حكم جاهلي، وقد أقره اإلسالم بحديث الرسول هللا 

لما  ى هللا عليه وسلم( صلمن أنه ) -رضي هللا عنهما-عن ابن صالح عن ابن عباس -رحمه هللا-يوسف

وقد روي مثله عن علي وجابر وعن قتادة وسعيد من حيث يبول " سئل كيف يورث مولود كذلك قال:" 

 بن المسيب.

فإن كان يبول من اآللتين جميعا فالحكم لها هو أسبق خروجا ألنه لما خرج من إحداهما حكم حال الخروج 

روجه من األخرى، كما إذا أقم رجل بينة على نكاح امرأة بأنه على تلك الصفة، فال يتغير هذا الحكم بخ

فقضي له بها، ثم أقام آخر بين أخرى لم يلتفت إليها، وكما إذا قام رجل بينة على نسب مولود فحكم له به، 

 ثم ادعاه آخر وأقام البينة لم يلتفت إلى الثاني.

فارسلوا اليه يسألونه عن الخنثى  سجن جابر بن زيد زمن الحجاجروى البيهقي عن يحي عن قتادة قال: 

فذكرت قال قتادة: انظرا من حيث يبول فورثوه منه، ثم قال: تستجنونني وتستفنوني كيف يورث، فقال: 

 يورث من حيث يسبق.فقال سعيد:فإن بال منهم جميعا، قلت ال أدري قال: ذلك لسعيد بن المسيب 

ال علم لي رحمه هللا -، فقد قال اإلمام أبو حنيفةفإن لم يكن هناك سبق في خروج البول من أي اآلليتين

 136بذلك.
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وقال الصاحبان وجمهور الفقهاء والشافعي ومالك وأحمد: يعتبر أكثرهما بوال، ألن الكثرة تدل على زيادة 

؟؟ وكثرة يزن البول باألواقي هل رأيت قاضياالقوة، وقد رد أبو حنيفة ذلك على أبي يوسف وقال له: 

لى القوة، ألنه قد يكون التساع في إحداهما وضيق في األخرى. وإذا استويا في المقدار الخروج ال تدل ع

. ومن المعلوم أن االعتراف بعدم العلم دليل على فقه الرجل وورعه فال غمز في ال علم لنا بذلكفقد قاال: 

 ال علم لنا بذلك.ذلك على أبي حنيفة وصاحبيه لقوله: 

ألنه إذا ، ول ذلك اإلشكال بظهور العالمات المميزة لكل من الذكر واألنثىوإذا بلغ الخنثى فال بد أن يز

جمع بذكره أو نبت له شارب ولحية أو احتلم كاحتالم الرجل فهو رجل. على قول أبي حنيفة وأصحابه 

ال يستدل بنبات لحيته على رجولته، بل البد من عالمة أخرى يتبين بها ومالك وأحمد، وقال الشافعي:

 و مشكل.حاله فه

بأن إذا نهد له ثديان كثدي المرأة أو رأى حيضا كالنساء أو  جاء قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك بن أنس-

 جومع كما يجامعن أو ظهر له حبل أو نزل في ثديه لبن فهو امرأة.

فإن أما الشافعي وأحمد ال يستبدل بنبات ثديه على كونه أنثى، بل البد من عالمات أخرى يتبين بها حاله 

 توجد فهو مشكل.

وأجمعوا على أنه إذا نبت له لحية ونبت له مع ذلك ثدي فهو مشكل، ما لم تظهر فيه عالمات أخرى يتبين -

بها حالة، فهذه العالمات ال بد أن يظهر بعضها على الخنثى عند البلوغ وقوله مقبول فيما كان باطلنا من 

 هذه األمور ال يعلمه غيره.

هاء قديما ليس حصرا لطرق معرفة حقيقة الخنثى، وإنما هو اجتهاد منهم واالجتهاد وهذا الذي قرره الفق

قابل للتغيير إذا ظهر ما هو أولى باإلتباع، فليس هناك مانع من أن توجد طرق أخرى للمعرفة كتقرير 

 .137األطباء

 حكم الخنثى في الميراث:-

الحنفية الذي عليه الفتوى أن له أقل اختلف الفقهاء في توريث الخنثى المشكل، والراجح في مذهب 

النصيبين، وبعبارة أدق له أسوأ الحالين ليكون شامال لجميع الصور، فلو كان وارثا على اعتبار دون آخر 

يعامل باألسوأ فال يكون وارثا، وإن كان وارثا على االعتبارين، أي على اعتبار أنه ذكر وعلى اعتبار أنه 

ألنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه والملك ال يثبت بالشك، كما أن في إعطائه  أنثى، فيكون له أقل النصيبين

أكبر النصيبين انتقاصا لما يستحقه غيره من الورثة وال يجوز انتقاص حق الغير بالشك، وعلى ذلك تحل 

 المسائل التي فيها خنثى حلين:

ما، ويعامل بأسوئهما، وهذا في أحدهما: على فرض أنه ذكر، واآلخر على فرض أنه أنثى، ثم يوازن بينه

حال اإلشكال، ولما كان يرجى بيان أمره، فإنه يؤخذ كفيل ممن يتغير نصيبه، فإن تبين أمره وكان على 

 فرضناه انتهت المسألة، وإن كان غير ذلك أكمل له نصيبه.

 -حاالت األنثى في الميراث 

 للخنثى خمس حاالت في الميراث وهي:
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يكون وارثا على تقدير كون رجال وعلى تقدير كونه أنثى، وال يختلف نصيبه على أن الحالة األولى: -1

 كال التقديرين.

توفيت امرأة وتركت أبا وأما وبنتا وولد ابن هو خنثى، فإن لألب السدس ولألم السدس، وللبنت مثال ذلك: 

بن مع البنت الصلبية النصف، ولولد االبن الخنثى السدس. أما على تقدير كونه أنثى فألن فرض بنت اال

الواحدة السدس تكملة للثلثين، وأما على تقدير كونه ذكرا فألنه حينئذ أقرب عاصب، فله الباقي بعد سهام 

 أصحاب الفروض والباقي بعد أصحاب الفروض في هذه المسألة السدس.

ميراثه على تقدير أن يكون وارثا على تقدير كونه رجال وعلى تقدير كونه امرأة ولكن الحالة الثانية: -2

 كونه رجال أكثر من ميراثه على تقدير كونه امرأة.

توفي رجل عن بنت وولد ابن خنثى، فإن للبنت النصف، وإذا قدرنا أن الخنثى رجل كان له مثال ذلك: -

جميع الباقي بالعصوبة ولو قدرناه امرأة كان فرضه السدس تكملة للثلثين، ثم يرد الباقي وهو الثلث على 

 وعلى الخنثى الثلث فللبنت ثالثة أرباع ذلك الثلث، وللخنثى الذي فرضناه امرأة ربع ذلك الثلث. البنت

أن يكون وارثا على تقدير كونه رجال وعلى تقدير كونه أنثى، ولكن ميراثه على تقدير الحالة الثالثة: -3

 .138كونه امرأة أكثر من ميراثه على تقدير كونه رجال

عن زوج وأم وولد أب هو خنشى، فإذا فرضنا أن الخنثى امرأة كان أختا ألب  توفيت امرأةمثال ذلك: -

وفرضها النصف، فيكون للزوج النصف، ولألم الثلث ولألخت ألب النصف والمسألة أصلها من ستة 

 .8/3وتعول إلى ثمانية ونصيب الخنثى منها حينئذ 

 وارث على تقدير كونه أنثى.أن يكون وارثا على تقدير كونه رجال وغير الحالة الرابعة: -4

توفيت امرأة عن زوج وأم وولد أخ هو خنثى، فإذا فرضنا أن خنثى رجل كان ابن أخ للمتوفاة  مثال ذلك:-

ومقدار هذا الباقي سدس التركة، ألن  -الزوج واألم-فيرث بالعصوبة جميع الباقي بعد أصحاب الفروض

الخنثى امرأة لكانت بنت األخ للمتوفاة، فال ترث شيئا الزوج له النصف واألم لها ثلثا فرضا، ولو فرضنا 

لكونها من ذوي األرحام. وقد وجد في المسألة من يرد عليه من أصحاب الفروض، ودرجة الرد على 

أصحاب الفروض مقدمة على ميراث ذوي األرحام، وعلى هذا الفرض يكون للزوج النصف فرضنا فقط، 

 نثى الذي فرضناه امرأة.ولألم النصف فرضا وردا، وال شيء للخ

 أن يكون وارثا على فرض كونه امرأة وغير وارث على فرض كونه رجال.الحالة الخامسة: -5

توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وولد أب هو خنثى. فإذا فرضنا أن هذا الخنثى رجل كان مثال ذلك: -

أخا ألب فيرث بالعصوبة الباقي بعد أصحاب الفروض. وفي هذه المسألة للزوج النصف فرضا ولألخت 

من  الشقيقة النصف فرضا، فال يبقى شيء لألخ ألب. ولو فرضنا هذا الخنثى امرأة لكانت أختا ألب، وهي

أصحاب الفروض وفرضها مع األخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين، وعلى ذلك يكون للزوج النصف، 

ولألخت الشقيقة النصف ولألخت ألب السدس تكملة للثلثين، والمسألة أصلها من ستة وتعول إلى سبعة، 

 .139التركة 8/1ويكون للخنثى منها 
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 :اختالف الفقهاء في كيفية توريث الخنثى المشكل 

إذا كان الخنثى واصح الحال وقت التوريث فاألمر ظاهر، ألنه يعامل معاملة الرجل إن كانت رجولته هي 

 الغالبة ويعامل معاملة المرأة إن كانت أنوثته هي الظاهرة.

إما إذا كان الخنثى غير واضح الحال حين قسمت التركة، فقد اختلف الفقهاء في كيفية توريثه على عدة 

 مذاهب:

ذهبا أن الخنثى يعامل في الميراث بأسوأ األمرين بالنسبة له، فإن كان له حنيفة ومحمد بن الحسن: أبو -1

ال تقدير كون أنثى لم يعط شيئا من الميراث أصال، وإن كان يرث على أحد التقديرين أقل مما يرث على 

ة الورثة الذين مع التقدير اآلخر، أعطي ميراثه على أحدهما، وال يوقف شيء من المال، ويعامل بقي

 الخنثى من غير إلحاق ضرر أحدهم.

توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وولد أب هو خنثى مشكل. فإذا فرضنا أن الخنثى رجل لم مثال ذلك: -

يرث شيئا، ألنه حينئذ أخ ألب، يرث بالعصوبة الباقي بعد أصحاب الفروض، وال يبقى شيء في هذه 

يأخذ النصف فرضا، واألخت الشقيقة النصف، بخالف ما لو فرضنا  المسألة بعد الفروض، ألن الزوج

الخنثى امرأة فإنه يكون أختا ألب، وهي من أصحاب الفروض، وسهمها مع األخت الشقيقة السدس تكملة 

التركة وعلى ذلك فإننا  (1/8)للثلثين، والمسألة أصلها من ستة وتعول إلى سبعة، ونصيب الخنثى منها 

 ونحرمه من الميراث، ونعطي للزوج النصف ولألخت الشقيقة النصف، وال نقف نفرض الخنثى رجال

 شيئا من التركة.  

في قوله األخير إلى أن الخنثى المشكل يعامل بالتقديرين جميعا، فيعطي نصف   المالكية وأبو يوسف:-2

كثر من ارثه نصيب رجل ونصف نصيب أنثى إذ كان يرث على كال التقديرين وكان ارثه  على أحدهما أ

على اآلخر، ويعطى نصف ما يستحقه إذا كان يرث على أحد التقديرين فقط، أما إذا كان يرث على كال 

 التقديرين وكان ارثه على كل منهما مساويا إلرثه على التقدير اآلخر فإنه يعطي أحد التقديرين.

ألنه على تقدير كون لسدس نصف اففي المثال الذي ذكرناه في توضيح مذهب أبي حنيفة يعطى الخنثة -

وتعول الفريضة بنصف السدس فنورثه نصف السدس، رجال ال يرث شيئا، وعلى تقدير كونه امرأة يرث 

 .140سدسها

وفي المثال الثاني يعطى الخنثى ربع التركة، ألننا لو فرضناه رجال لم يرث شيئا، ولو فرضناه امرأة -

 ورثن النصف التركة وتعول الفريضة بالربع.

وهو  كمدهب أبي حنفية ومحمد بن الحسن الشيبانيله رأيان في توريث الخنثى أحدهما الشافعية : -3

أن الخنثى المشكل يعامل بشر األمرين بالنظر  -غير المعتمد في المذهب. وثانيهما والراجح في مذهبهم

 إليهم و يوقف ما بقي من التركة إلى أن يتضح حال الخنثى.

وترك ابنا ولدا في آخر هو خنثى مشكل، فاألضر في حق الحنثى تقديره أنثى،  توفي رجلمثال ذلك: --

واألضر في حق االبن الواضح تقدير الخنثى رجال وبيان ذلك أننا لو فرضنا الخنثى رجال لكان ابنا للميت 

قيان فيرث نصف التركة، ونصفها اآلخر لالبن الواضح ولو فرضنا امرأة لورثت ثلث التركة، والثلثان البا

ونعطيه النصف  -وهو تقدير الخنثى رجال -لالبن الواضح فيعامل الخنثى فيعامل الخنثى باألضر  في حقه
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التركة و الباقي هو السدس حتى يتضح الحال فإن اتصح أن الخنثى امرأة رددنا السدس على االبن 

 الواضح وإن اتضح أن الخنثى رجل رددنا عليه السدس الموقوف.

 الحنابلة: -4 

هب إلى أن الخنثى إذا كان بحيث ال يرجى اتضاح حاله وذلك بأن يكون قد وصل إلى سن البلوغ يوم ذ

فإنه  -مات مورثه ولم يبن حاله وذلك بأن يكون قد وصل إلى سن البلوغ يوم مات مورثه ولم يبن حاله

ذلك يعطى نصف نصيب الرجل ونصف نصيب امرأة كمذهب المالكية وإن كان بحيث يرجى اتضاحه و

بأن يموت مورثه وهو صبي مشكل، فإنه يرجى اتضاحه وذلك بأن يموت مورثه وهو صبي مشكل، فإنه 

فإنه يعامل باألضر في حق نفسه، ويعامل من معه -يرجى إذا أدرك سن البلوغ أن تظهر عليه عالمة تميزه

عباس والشعبي من الورثة باألضر في حق أنفسهم، كما هو الراجح في مذهب الشافعي، وهو قول ابن 

وابن أبي ليلى والثوري واللؤلؤي وشريك، والحسن بن صالح وأبي يوسف ويحيى ابن آدم وضرار بن 

 .141صرد ونعيم بن حماد

 الترجيح:-

بعد اإلطالع على مذاهب الفقهاء األربعة في توريث الخنثى فإنني أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه المالكية 

لتقديرين، فيعطي نصف رجل ونصف نصيب امرأة إذا كان يرث على وأبو يوسف من أن الخنثى يعامل با

كال التقديرين، ونصف نصيبه إن كان يرث على أحد التقديرين دون اآلخر،  ألن ذلك أحوط بالنسبة 

 .142للخنثى فال نمنعه من الميراث أصال وال نعطيه على حساب اآلخرين

 ميراث  ولد الّزنا واللّعان:-4

" ال -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما-بن عباسعن سعيد بن جبير عن ا

ُمساِعدة في اإلسالم، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة، فال يرث 

 ويورث ".

عتيقها المرأة تحرز ثالثة مواريث: قال:"  -صلى هللا عليه وسلم -وعن واثلة بن األسقع عن النبي

 ولقيطها وولدها الذي ال عنت عليه".

لم تتحدث آيات الكتاب الكريم عن ميراث هذين الصنفين، وإنما تكفلت السنة المطهرة بذلك، ثم انعقد 

إجماع الصحابة والتابعين واألئمة المهتدين بعد ذلك على أصل تورثيهما وإن وجد اختالف بين الفقهاء في 

 بعض التفاصيل.

  معنى الزنا:-

 الزنا في عرف الشرع: وطء الرجل المكلف الطائع المرأة المشتهاة في القبل في غير الملك وشبه الملك.

وولد الزنا: هو الذي يجيء نتيجة اتصال الرجل بالمرأة بغير زواج شرعي، أي ما كان بطريق السفاح،  - 

 .بالولد غير الشرعي أو هو ثمرة العالقة اآلثمة بين الرجل والمرأة، يسمى
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حتى لو أقر أنه ابنه من الزنا ألن  -الزاني-وولد الزنا ال يثبت نسبه ممن كان السبب في حمل أمه به - 

الزنا فاحشة منكرة ومجرمة بشعة بندي لها الجبين وهذه الجريمة ال تصلح أن تكون سببا لنعمة من أعظم 

 النعم وهي ثبوت النسب، وتترتب بعض األحكام األخرى.

  معنى اللعان:-

 :لغة 

 اللعن: الطرد واالبعاد.-

والمالعين: مواضيع التبرز، والعن الرجل امرأته مالعنة ولعانا وتالعنا والتعانا لعن بعضهم بعضا. -

 والعن الحاكم بينهما:حكم. ويقال الرجل مالعن، والمرأة مالعنة لوقوعه غالبا من الجانبين.

 اللعان في االصطالح 

باإليمان مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد اللعان: هي شهادات مؤكدات 

 الزنا في حقها.

 :صورة اللعان 

أن يرمي الرجل زوجته بالزنا أو ينفي الولد، أو بهما معا، ويعجز عن إثبات ذلك بالبينة، فإذا أصر على 

 إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ذلك طلب منه أن يشهد أربع شهادات. ثم تشهد الزوجة أربع شهادات باهلل

 من الزنا.

فإذا تم التالعن بين الزوجين على الوجه السابق فرق القاضي بينهما،ونفى نسب الولد عن الزوج وألحقه 

 باألم.

وعلى ذلك فولد اللعان هو الذي يولد على فراش زوجية صحيحة ونفي الزوج نسبه بعد رمي امرأته بالزنا 

 به من الزوج بعد وقوع التالعن بين الزوجين.وحكم القاضي بنفي نس

أما ولد اللعان فال يثبت نسبه من الغير على أي حال، ألنه ولد على فراش الزوجية الصحيحة، مصداقا   

والحتمال أن يرجع الزوج ويكذب نفسه في قذفه فيقام الولد للفراش وللعاهر الحجر" للحديث الشريف:" 

لد منه فيرث الولد إذا مات، أما إذا مات الولد قبل أبيه فإن األب ال يرثه، عليه حد القذف، ويثبت نسب الو

 الحتمال أنه رجع عن القذف طمعا في مال الولد.

وإذا كان كل من ولد الزنا وولد اللعان مقطوع النسب عن أبيه الذي كان منه فال يجري بينه وبين أبيه 

 .143تمد على القرابة المبنية على النسب فال ميراثتوارث، وال بينه وبين أقارب األب ألن الميراث يع

ولما كان نسبهما ثابتا من أهمها فيرث كل منهما أمه وإخوته من األم، كما يرث أقارب أمه بطريق 

الرحمية، وترثه أمه وإخوته منها وأقاربها كذلك، وال يكون توارث بين ابن الزنا وأقربائه من العصوبة 

ة، فيرث ابنه وابن ابنه ويرث بنته وبنت ابنه كذلك. ولكن الفقهاء اختلفوا في النسبية إال من الجهة البنو

 طريقة توريثهما وذلك في ثالث مذاهب.

 وللفقهاء في ذلك ثالث مذاهب:-

 :األول: زيد بن ثابت وعلي والحنفية والشافعية 
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القواعد العامة للميراث وال عصبة ولد اللعان والزنا ترثه أمه قرابتها، ويتبع في التوريث  ذهبوا إلى أن    

له، فتأخذ أمه فرضها الثلث إذا لم يكن له إخوة ألم، أو تأخذ السدس إذا كان له إخوة، ويأخذ إخوته ألمه 

والباقي يرد عليهم عند من يقول بالرد من أصحاب هذا  -السدس للواحد، والثلث لألكثر من واحد-فرضهم

 ال يقول بالرد وقال ابن رشد: إنه قول مالك وأهل المدينة.المذهب. أو يكون لبيت المال عند من 

فإذا توفي ابن الزنا أو اللعان عن أمه وحدها أخذت فرضها وهو الثلث وأخذت الباقي بطريق الرد، وإذا 

مات عن أمه وأخوين ألم، أخذت األم فرضها وهو السدس، وأخذ اإلخوان ألم فرضها وهو الثلث، والباقي 

 يرد .

ت ولد الزنا أو اللعان عن أمه وأبيه وخاله وجده أبي أمه، فالميراث كله لألم فرضا وردا، وال وإذا ما  

شيء لألب النقطاع نسبه عنه، وال لخاله وجده ألمه ألنهما من ذوي األرحام، والرد مقدم على إرث ذوي 

 األرحام.

نصف فرضا والباقي ردا، وال وإذا توفي عن زوجته وابنته وأخيه ألمه، كان للزوجة الثمن، وللبنت ال 

 شيء لألخ ألم ألنه محجوب بالفرع الوارث.

 واستدل أصحاب هذا المذهب اآلتي:

الميراث ثبت بالنص، وال نص في توريث األم أكثر من الثلث، وال األخ ألم أكثر من السدس. قال -أ

 ، فإن ًكاًن لًهُ إخًوةُ فألّمه الُسُدُس""...فإن لًْم يًُكن لًهُ ًولًًد ًوًورثًهُ أبًواهُ فألّمه الثُّلُثُ تعالى:

العصوية أقوى أسباب اإلرث، وأقرباء األم يدلون بها، واإلدالء باإلناث أضعف أسباب اإلرث، فال -ب

 144يجوز أن يثبت به أقوى أسباب اإلرث وهي العصوبة.

يكون الميت  يترتب على القول بالتعصيب هنا مخالفة النص، ألن القرآن شرط في إرث األخ ألم أن-ج

كاللة، أي ال ولد له وال والد، فلو ورثناه هنا بالتعصيب للزم إبطال النص فيما لو توفي ولد زنا عن بنت 

وأخ ألم، فإنه على قول من يورثه بالتعصيب يأخذ األخ ألم الباقي بالتعصيب وال كاللة هنا، بل للميت فرع 

 وارث هي البنت.

 ية عن ابن مسعود وابن سيرين وجابر بن زيد والثوري الثاني: علي وعبد هللا بن عمر وروا

 والحسن بن صالح والشعبي ومجاهد والنخعي والمشهور عن أحمد بن حنبل: 

ذهبوا إلى أن ولد الزنا يورث بالتعصيب وعصبته هم عصبة أمه، أي الذين يرثونها عند موتها، حتى أننا   

 ميتة، وننظر من تكون عصبتها فهم عصبيته. إذا أردنا أن نعرف عصبة ابن الزنا فإننا نفرض أمه

وعلى هذا المذهب لو توفي ولد الزنا عن أمه وخاله، كأن ألمه الثلث فرضا ولخاله الثلثان ألنه أخ ألم    

 وعصبتها، فيكون عصبة االبن.

، ولو توفي ولد الزنا عن زوجته وابنته وأخيه ألمه، كان لزوجته الثمن فرضا، والبنته النصف فرضا   

 وألخيه ألمه الباقي بالتعصيب.

 واستدل أصحاب هذا المذهب باآلتي:

 صلى هللا عليه وسلم(:" الحقوا الفرائض بأهلها فيما بقي فهو ألولى رجل ذكر".قوله )-أ
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 :وجه الداللة من الحديث 

أولى رجل  -للعصبة-ما بقي من الميراث بعد أصحاب الفروضصلى هللا عليه وسلم( جعل الرسول )  

-رضي هللا عنه بأوالد المالعنة-ذكر، وأولى رجل ذكر هنا هو من أقارب األم، وقد ألحق عمر بن خطاب

 بعصبة أمه. -ومثله ولد الزنا

هذا ابنكم ترثونه وال يرثكم، وإن أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال:  -كرم هللا وجه-وروي عن علي

 جنى جناية فعليكم.

بني العصوبة على النسب، وهو في األصل إلى اآلباء، لذا كانت العصوبة لقرابة األب أوال،   الشرع-ب

 .145فلما انتفى النسب عن األب وثبت لألم، تنتقل العصوبة إلى قرابتها، ألنها آثار النسب

  الثالث: ابن مسعود في رواية عنه والحسن بن سيرين ومكحول ورواية أخرى عن أحمد بن

 حنبل:

ا إلى أن عصبة ابن الزنا أمه، ألنها له بمنزلة األب واألم، فإذا لم تكن أمه موجودة تكون عصبته ذهبو   

 عصبة أمه.

والفرق بين هذا المذهب والذي قبله أن المذهب األول يجعل عصبته عصبة أمه مطلقا، فإذا كانت أمه    

صبة أمه بشرط أن ال تكون موجودة أخذت فرضها والباقي لعصبيتها، وأما الثاني فيجعل عصبيته ع

 موجودة، فإذا كانت موجودة فهي العصبة.

فعلى هذا المذهب لو مات ابن الزنا عن زوجة وأم وأخ ألم، أخذت الزوجة فرضها وهو الربع، وتأخذ    

األم الباقي الثلث بالفرض والباقي بالتعصيب، فإذا لم تكن األم موجودة أخذت الزوجة فرضها وهو الربع، 

 خ ألم الباقي بالفرض والتعصيب.وأخذ األ

 ولو ترك أخته وابن أخيه كان ألخته السدس، والبن األخ الباقي بالتعصيب على كال المذهبين.   

فعلى المذهب الثالث ال يرث مع األم إال فروع ولدها الذي ال عنت عليه زوجها أو زنت به، وأما على    

 ء.المذهب الثاني فإن إخوته يرثون معها مع هؤال

 واستدل أصحاب هذا الرأي باآلتي:   

صلى هللا عليه وسلم(:" المرأة تحرز ثالثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي قول الرسول )-أ

 العنت عليه".

 :وجه الداللة من الحديث 

لما كان ميراث العتيق لمعتقته بالعصوبة بنص الحديث، فيكون ميراث ولدها الذي العنت عليه لها 

عن رسول )رصي هللا عنهما( بة أيضا، ألنها بمنزلة أبيه وأمه معا، يدل على ذلك حديث ابن عباسبالعصو

 صلى هللا عليه وسلم(:" أم ولد  المالعنة أبوه وأمه".هللا )

صلى هللا عليه وسلم( ميراث ابن المالعنة ألمه ولورثتها من ) :" جعل رسول هللاما رواه مكحول قال-ب

 .146بعدها "
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  الداللة من الحديث:وجه 

كل ميراث ابن المالعنة ألمه، وال يكون لها الميراث كله إال إذا كانت صلى هللا عليه وسلم( جعل الرسول)

 .147عصبة، فهي ترث كل التركة إذا وجدت وال يرث معها عصبتها شيئا ألنهم يدلون بها إلى الميت

 ميراث الغرقى والهدمى والحرقى-5

اعة معا في آن واحد، وال يعلم أي أحدهما مات أوال، كما إذا تحطمت سفينة في قد يحدث أن يموت جم     

 عرض البحر، وغرق من على ظهرها من الركاب، أو تحطمت طائرة

في الجو ومات من على ظهرها، وكما إذا اصطدمت سيارة أو انقلبت ومات ركابها، أو اشتعلت النار في 

الناس بينهم صلة قرابة، أو أنهدم منزل على جماعة فماتوا منزل أو قرية ومات في الحريق مجموعة من 

ولم يعلم من مات منهم أوال، أو التحموا مع العدو في قتال، أو كان موتهم بسبب وباء، فإذا مات اثنان أو 

أكثر في مثل هذه الحوادث، وكانوا بحيث يرث كل واحد منهما اآلخر كأب وابنه، أو أخوين، أو بحيث 

 خر دون العكس كرجل وعمته فال يخلوا حالهم من واحد من خمسة أحوال:يرث أحدهما اآل

 أن يعلم أن واحدا يعينه قد تقدم موته ويبقى العلم بالسابق منهم.األول: -

 أن يعلم أنهم ماتوا معاالثاني:-

 أن ال يعلم شيء من ذلك الثالث:-

 السابق منهم.أن يعلم أن أحدهم مات قبل اآلخر و لكن ال يعلم من الرابع: -

 منهم، ولكن ينسى بعد ذلك عين السابق. أن يعلم أحدهم مات قبل اآلخر ويعلم عين السابقالخامس: -

وبقي العلم بالسابق  فإن علم أن واحدا ممن مات في مثل تلك الحوادث قد تقدم موته على موت اآلخر،   

لم تقدم موته إن وجد سبب اإلرث، فال خالف بين أحد من العلماء في أن من علم تأخر موته يرث من ع

 ألن شرط اإلرث وجد وهو بقاء الوارث حيا بعد موت مورثه.

وإن علم أن موتهما كان معا، فال خالف بين العلماء في أن كل واحد منهما ال يرث اآلخر، وإن وجد فيه   

 سبب اإلرث، النعدام شرط اإلرث، إذ أن كل واحد منهما لم يبق حيا بعد موت مورثه.

وإن لم يعلم شيء من ذلك، أو علم أن أحدهما قد سبق موته ولكن لم يعلم عين السابق، فقد اختلف في ذلك 

 على رأيين:

 والشافعية والحنفية والمالكية:  -رضي هللا عنهم-أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت-1

األحياء، ألن كل أمرين حدثا وال  ذهبوا إلى أن بعضهم ال يرث من بعض، ولكن ميراث كل منهم لورثته

يعرف التاريخ بينهما، فإنهما يجعالن كأنهما حدثا معا، ألنه يحال بالحادث على أقرب األوقات، والتاريخ 

ال يثبت إال بحجة، ثم شرط التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت مورثه، فما لم يعلم هذا الشرط يقينا إلنسان 

استحقاق كل منهما ميراث صاحبه غير معلوما يقينا، وما لم يتيقن بالسبب  بعينه ال يجعل وارثا، ألن سبب

ال يثبت االستحقاق، إذ ال يتصور ثبوته بالشك. وبيانه أن سبب اإلرث هنا بقاؤه حيا بعد موت مورثه، 

وإنما علم ذلك بطريق الظاهر واستصحاب الحال دون اليقين، إذ الظاهر بقاء على ما كان على ما كان 
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، وهذا البقاء النعدام الدليل المزيد ال لوجود الدليل المبقي فيعتد باستصحاب الحياة في بقاء ما كان ال عليه

في إثبات ما لم يكن، كحياة المفقود تجعل ثابتة في نفي التوريث عنه، ال في استحقاق الميراث من مورثه، 

كما إذا تزوج رجل امرأة ثم تزوج أختها وأيضا قد علم الموتان ولم يعلم السبق فيجعال كأنهما وقعا معا، 

ولم يدر السابقة منهما، فإنه يجعل كأنهما وقعا معا، فيفسد النكاحان فكذا ههنا, يجعل األخوان كأنهما ماتا 

 .148معا حقيقة فال يرث أحدهما من اآلخر، كما في صورة اجتماع الموتين حقيقة

أمرني قال:  -رضي هللا عنهما-ه زيد بن ثابتواستدل أصحاب هذا الرأي بحديث خارجة بن زيد عن أبي

بتوريث أهل اليمامة فورثت األحياء األموات، ولم أورث األموات  -رضي هللا عنه-أبو بكر الصديق

بتوريث أهل طاعون ِعَمواس، كانت القبيلة تموت  -رضي هللا عنه–وأمرني عمر  قال:بعضهم بعضها، 

وأنا ورثت أهل قال خديجة بن زيد: األموات بعضهم بعضا،  بأسرها، فورثت األحياء األموات، ولم أورث

وأنا ورثت أهل قال خارجة بن زيد: الحرة، فورثت األحياء األموات، ولم أورث األموات بعضهم بعضا، 

كرم ّللّا -الحرة، فورثت األحياء األموات، ولم أورث األموات بعضهم بعضا، ونقل مثل ذلك عن علي

 فّين.في قتلى الجمل َوص -وجهه

 :-رضي هللا عنه-عبد هللا بن مسعود-2

ذهب إلى أن واحد منهم يرث من تالد مال آخر، إن وجد سبب اإلرث، وال يرث من طريف ماله،    

أذهب وبهذا الرأي أخذ فقهاء الحنابلة فقال أحمد:  -رضي هللا عنه-وينسب هذا القول إلى علي بن أبي طالب

 لنخعي مع شيء من التفصيل.إلى قول عمر وعلي وشريح وإبراهيم ا

سئل عن قوم صلى هللا عليه وسلم( أّن النبي) وقد احتج بعض الحنابلة بما روى الياس بن عبد هللا المزني 

إالّ أّن الصحيح أن هذا القول إنما هو عن إياس نفسه، وأنه " يرث بعضهم بعضا" وقع عليهم بيت فقال:

 عليه وسلم( .صلى هللا هو المسؤول وليس برواية عن النبي)

وهو قول الياس بن عبد هللا المزني وعطاء الحسن وحميد األعرج وعبد هللا بن عتبة، وابن أبي ليلى 

 والحسن بن صالح وشريك ويحي بن آدم واسحق بن راهوية.

وسبب استحقاق كل واحد منهما ميراث صاحبه هو حياته بعد موت صاحبه، وقد عرفنا حياته بيقين فيجب 

وسبب الحرمان موته قبل موته وهو مشكوك فيه، فال يثبت الحرمان بالشك إال فيما ورثه  أن يتمسك به،

كل منهما من صاحبه ألجل الضرورة، وهي أن توريث أحدهما من صاحبه يتوقف على الحكم بموت 

صاحبه قبله، فال يتصور أن يرث صاحبه منه، لكن ما ثبت بالضرورة ال يتعدى عن محلها، وفيما عدا 

ن المال يتمسك فيه باألصل، فإن اليقين ال يزول بالشك كمن يتيقن بالطهارة ويشك في الحدث أو ذلك م

 بالعكس.

وإن علم أن أحدهما مات قبل اآلخر، وعلم عين السابق ثم نسي، توقف األمر حتى يبين السابق منها أو  

يء فاألمر على الخالف يصلح ورثتهما على شيء فإن لم يبين السابق منهما ولم يصطلح الورثة على ش

 .149الذي مر في الحالتين الثالثة والرابعة

 سنوضح ذلك بمثال نطبق عليه المذهبين السابقين لندرك الفرق بينهما:-
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 مثال: -

 توفي أخوان في حادث حريق، ولم يعلم السابق منهما، وترك كل واحد منهما أما وبنتا، ومولى عتاقة.  

فعلى مذهب الجمهور تقسم تركة كل واحد منهما على أمه وبنته ومواله لألم السدس وللبنت النصف  -1 

 (2) ولمولى العتاقة الباقي وهو 

6 

لألم السدس وللبنت وعلى مذهب عبد هللا بن مسعود وأحمد بن حنبل تقسم التركة على النحو التالي: -2  

مات في نفس الحادث وهذا الباقي  الذي ورثه كل منهما من النصف والباقي بعد ذلك لألخ اآلخر الذي 

اآلخر يقسم على ورثته فيكون لألم سدسه، وللبن نصفه، ولمولى العتاقة الباقي، ألن هذا المال الباقي 

 .150الذي ورثه كل واحد منهما من اآلخر هو طريف ماله، فال يرث منه اآلخر شيئا لئال يلزم الدور

 سنبين مميزات نظام التوريث اإلسالمي:وفي ختام هذا الفصل 

وقف اإلسالم موقفا وسطا بين االشتراكية والشيوعية، وبين الرأسمالية والمذاهب التي تقوم بحرية        

تنكر مبدأ اإلرث، وتعتبره ظلما يتنافى  -من عهد كارل ماركس -التملك، فاالشتراكية في أصولها األولى

ناء الميت وأقرباءه شيئا مطلقا، والرأسمالية وما شبهها من المذاهب مع مبادئ العدالة، فال تعطي أب

االقتصادية تترك الحرية كاملة للرجل يتصرف في ماله كما يشاء دون ضوابط، فله أن يحرم أقرباءه كلهم 

من الميراث، وله أن يوصي بماله إلى غريب من صديق أو خادم، وله أن يوصي بماله إلى كلب أو قط ال 

 إلى البغايا وأندية الميسر، وما يشبه ذلك من الوصايا الغريبة. يعقل أو

أما اإلسالم فقد أعطى لإلنسان الحرية في أن يتصرف في ثلث ماله فقط، فله أن يوصي أو يهب في       

حدوث الثلث، يوصي به لمن يشاء على أن يكون لجهة خير، أو لمن ينتفعون به، وال تجوز الوصية إلى 

وهو  كاألقارب أو الموالي،ما الثلثان اآلخران فهما ألقربائه، أو من تربطه بهم صلة قوية جهة محرمة، أ

حق طبيعي لهم ال يملك المورث التصرف فيه وال منعهم منه، وبذلك يكون اإلسالم قد حفظ حق الورثة في 

رثة أو حياة صاحب المال، فبمجرد نزول مرض الموت باإلنسان فليس له أن يتصرف تصرفا يضر بالو

 يفوت عليهم حقهم.

تولي الخالق بنفسي بيان المستحقين لتركة الميت، واستأثر بتوزيع التركة على هؤالء المستحقين، ولم       

يترك شيئا من هذا األمر لصاحب المال، فليس لصاحب المال حق في تعيين الوارثين، وال تحديد أنصبتهم، 

د يغلب عليه الهواء، أو يقع تحت تأثير عاطفة جامحة، أو مؤثرات بل كل ذلك هلل تعالى لعلمه بأن اإلنسان ق

عارضة، فيحيف في حكمه بحرمان بعض الورثة، أو بإيثار بعضهم بزيادة على اآلخرين مما تأباه 

الشريعة الغراء، فاإلرث في الشريعة اإلسالمية إجباري بالنسبة إلى الوارث والموروث، على الوارث أن 

 ك هو حر التصرف فيه، بالهبة أو الصدقة أو التنازل عنه ألي شخص.يأخذ حقه، وبعد ذل

جعل اإلسالم الميراث محصورا في دائرة األسرة ال يتعداها، فالبد من نسب صحيح أو زوجية قائمة،      

بشبه صلة النسب فكان ملحقا به وهؤالء هم أكثر الناس صلت بالميت، وأشد تعاونا معه.وفي دائرة  والوالء

ة يفضل اإلسالم في مقدار األنصبة األقرب فاألقرب بالنسبة للميت، ممن يعتبر شخصه امتدادا األسر
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فاإلسالم قد جعل األساس في تقديم بعض الورثة على بعض قوة القرابة، كاألوالد واألب، لشخص الميت 

 واتصال المنافع بين الوارث و المورث.

كالثمن والربع والنصف  -السهام المقدرة-لفروضنظام الميراث اإلسالمي قدر نصيب الوراثين با  

ما عدا العصابات حيث أنهم يرثون ما يفضل عن أصحاب الفروض، وال مثيل والسدس والثلث والثلثين، 

 لهذا في الشرائع القديمة والحديثة، بل هو نظام اإلسالم الدقيق.

ى حساب اآلخرين، وهذا بدوره نظام الميراث في اإلسالم يحول دون تجمع الثروة في يد واحدة عل    

يؤدي إلى تفتيت الثروة و توزيعها بين أكبر عدد ممكن من الناس المستحقين، وبذلك يقضي على 

الرأسمالية الكبيرة القائمة على االستبداد والتسلط، والتي هي شر ما تبتلي به المجتمعات، وتنزلق بها إلى 

 مداخل الفساد والمذاهب الهدامة.

نظام الميراث اإلسالمي عمل على حماية المستضعفين من النساء واألطفال، وأوالدهم من الرعاية ما هم   

أهل به، فجعل للمرأة نصيبا في اإلرث، فاألم والبنت والزوجة واألخت وغيرهن لهن نصيب من مال 

 الرذيلة.الميت، يحفظ حياتهن وكرامتهن ويحول بينهن وبين ذل الحاجة واالنزالق في مهاوي 

جعل اإلسالم الزوجية الصحيحة من أسباب اإلرث، فالزوجة ترث من زوجها، والزوج يرث من    

زوجته، وفي ذلك احترام للرابطة الزوجية، وتقوية ألواصرها حتى تؤتي ثمارها، وتظهر المودة والرحمة 

 والتعاطف بين الزوجين.
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 الفصل الثاني
 مفهوم الميراث

قانون األسرة  في 
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 المبحث األول:  التركة والميراث 

 أوال : التركة

المشرع الجزائري من رغم أنه تحدث عن موضوع التركة في الفصل العاشر من قانون األسرة غير أنه   

 لم يعرف التركة.

 مكونات التركة في القانون:-1

 منها يعتبر ال وما التركة من يعتبر ما عمى األسرة قانون في الجزائري المشرع ينص لم

 وتحديد أنصبتهم الورثة أصناف بيان هو تحديدا المواريث كتاب قانون هذا في األصل ألن

 ال التركة أم في يدخل ماال أو يعتبر الشيء أن أما تنفيذها وكيفية بالتركة المتعمقة الحقوق بيان جانب إلى

 كل في األصلي المرجع باعتباره المدني نطاق القانون في يدخل بل األسرة قانون نطاق عن خارج أمر في

 . المالية المعامالت دائرة في يدخل ما

   682المادة  نص وخصوصا الجزائري المدني القانون في العامة المبادئ إلى وبالرجوع   

 تبنى مذهب جمهور إنما الجزائري المشرع أن نستشف ال حكمه في يكون وما المال مفهوم تحدد التي

 الورثة. إلى المنافع ومنيا المالية الحقوق بانتقال القائمين الفقهاء

 الحقوق المتعلقة بالتركة -2

 :األتي الترتيب حسب التركة يؤخذ من " انه الجزائري على األسرة قانون من 180 المادة تنص

 . المشروع بالقدر والدفن التجهيز مصاريف-1

  .المتوفى ذمة في الثابتة الدين-2

 .الوصية-3

 إلى آلت يوجدوا لم فان األرحام ذوى إلى التركة آلت عصبة ذو فروض أو يوجد لم فإذا

 العامة". الخزينة

 سائر على ودفنع الميت تجهيز قدم الجزائري المشرع أن المادة هذه خالل من ويالحظ

 الذين الشافعية و المالكية من وافقهم ومن الحنابلة ذلك في متبعا بالتركة المتعمقة الحقوق

  .151عقلية األخر و نقلية أدلة على مذهبهم أسسوا

 أربعة: الجزائرية األسرة قانون من 180 نص حسب بالتركة المتعمقة الحقوق تكون و

 1الفقرة  180ودفنه المادة  الميت تجهيز-1

 .2الفقرة  180المتوفى المادة  ذمت في الثابتة الديون - 2

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون الجنائي، -بين الشريعة والقانون-عامر فيروز، جريمة االستيالء على أموال التركة - 151

 .13-9ص ، 2016-2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي تبسي، تبسة، 
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 نوعين: وهي

 الزكاة  :المتوفى ذمة في تعالى هلل الواجبة الحقوق وهي :وتعالى سبحانه هللا ديون- أ

 .الكفارة و 

 إلى  بدورها تنقسم وهي العباد جهة من مطالب ليا التي الديون وهي :العباد ديون -ب

 نوعين:

 الديون أو تعرف بالحقوق والتي المورث في التركة أعيان من بعين تتعمق التي وهي :العينة الديون-

  من قانون المدني. 882الرسمي المادة  الرهن مثل الممتازة

 ونحوها. وغيرها واألجرة كالقروض :العادية الديون-

تعتبر الوصية الحق األول الثابت بعد الموت لغير المتوفى، والتي يتم  180/3المادة  تنفيذ الوصفية:  -3

 حدود اإلطار الشرعي من التركة إخراجها قهرا عن الورثة، مادامت في

  اقتسامها ويتم الصافية التركة في الورثة حق يأتي الثالثة الحقوق أداء بعد الورثة حق-4

 .152الميراث علم لقواعد وفق

 المستحقون للتركة:-3

الجزائري وهو  من قانون األسرة 180و 139لقد جاء ترتيب درجات المستحقين للتركة في نص المادة    

قانون  181يتفق مع الفقه المالكي، على أنه يراعي قسمة التركة أحكام المفقود والحمل كما أشارت المادة 

 األسرة وما ورد في القانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة.

ام الرقم ولم يجعل المشرع الجزائري من بين مقترحات االستحقاق، درجة موله الهتافة وعصابة ألن نظ  

 ركة في التشريع الجزائري كاآلتي:لم يبقى له وجود وعليه فترتيب المستحقين للت

 أصحاب الفروض -

من قانون األسرة،  149إلى  140لقد تعرض المشرع الجزائري ألصحاب الفروض وألنصبتهم من المادة 

وجعله أصحاب الفروض اثنا عشر، ومنهم من هو صاحب فرض في جميع األحوال وبطريق التعصيب 

الزوج، الزوجة، واألخ من األم، واألخت من األم، والجدة، ومنهم من يرث بطريق الفرض أبدا وهم: 

شقيقة، واألخت من األب تارة وبطريق العصيب تارة أخرى، وهم البنت الصبية، وبنات االبن، األخت ال

 ومنهم من يرث بكريق الفرض والتعصيب معا وهم األب والجد مثال.

 العصبات:-

التركة   من يستحق هو العاصب بأن األسرة قانون  150 المادة نص في الجزائري المشرع أقر حيث   

 فال التركة الفروضاستغرقت  حقوقهم، لكن الفروض أصحاب أخذ بعد منيا بقي ما إلى . إنفراده عند كميا

 وهي السببية ، لمعصبة يفرض الجزائري لم أن المشرع يتبين  151 المادة نص خالل ومن لو شيء

 المشرع تناول فقد وبالتالي ، الحالي الوقت موجودة في تعد ولم ، تاريخا أصبحت ألنها المعتق عصبة

                                                           
 .14عامر فيروز، المرجع السابق، ص  - 152
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 ثالثة إلى النسبية العصبة تنقسم بأنه األسرة قانون من 151 تنص المادة وإذ فقط النسبية العصبة الجزائري

 أنواع:

 بنفسه عاصب-

 بغيره عاصب-

 غيره مع عاصب 

 حسب االجتماع عن بعض عن بعضها نجد بها أج أربع ق من 153 المادة لنص طبقا

 اآلتي: الترتيب

 األرحام  ذووا-

 ذوي إلى آلت التركة عصبة أو فروض يوجد لم بأنه إذا  180 المادة في الجزائري المشرع نص لقد   

 بين كما األسرة قانون من  168 والمادة 167/2 المادة  في الرحم بحق اإلرث إلى آلت كما األرحام ،

 153األسرة. قانون من  168 م نص في األرحام للتركة ذوي استحقاق ترتيب الجزائري المشرع

 بيت المال أو الخزينة العامة:-

 آلت الثلث عن الزائدة الوصية إتمام بعد شيء بقي أو ذكرهم سبق ممن احد يوجد لم إن  

 من انو عمى المال العامة الخزينة تأخذ وهنا العمومية، الخزينة إلى منيا الباقي أو التركة

 المادة إليه ذهبت لما وفقا ذلك و ، وارث أنها عمى ال ، مالك ليا يعرف ال التي الضوائع

 العامة المصالح في فينفق الجزائر، في المسممين لجميع حقا المال ويكون األسرة قانون من (4/180) 

بيت  من التركة استرد. ذلك عمى الدليل وأقام . وارث ظهر ثم.التركة المال بيت اخذ ولهذا فإذا للدولة

 .154المالكية برأي أخذ قد الجزائري المشرع يكون وبهذا .المال

 ثانيا: أركان الميراث

 المورث: -1

حيث من قانون األسرة الجزائري  127وهو الشخص المتوفى حقيقة أو حكما بوفاته وهذا ما بينته المادة  

 " يستحق اإلرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بالحكم القاضي".جاء نصها:

ورثة :" يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناًء على طلب أحد المن نفس القانون 114و تنص المادة  

 أو من له مصلحة أو النيابة العامة".

 الوارث:-2

وهو الشخص الحي ذكرا أو أنثى أو حمال والمستحق لنصيب معين من هذه التركة لسبب من أسباب  

من قانون األسرة الجزائري:" يشترط الستحقاق اإلرث أن  128الميراث وهو ما نصت عليه المادة 

 التركة مع ثبوت سبب اإلرث وعمد وجود مانع من اإلرث". يكون الوارث حيا أو حمالً وقت افتتاح
                                                           

 .18-15 عامر فيروز، المرجع السابق، ص - 153
 19عامر فيروز، المرجع السابق، ص  - 154
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 الموروث:-3

ويسمى إرثاً وتراثا وميراثا وتركة كلها أسماء للشيء الذي يتركه الميت لورثته سواء كانت هذه التركة  

 أموال منقولة أو عقارات أو غيرها، ونجد أن المشرع الجزائري لم يعرف التركة.

 ثالثا: أسباب الميراث:

 القرابة:-1

الفروع واألصول وفروع بمعنى النسب الرابط بين المورث والورثة ورثة المورث عن طريق القرابة هم: 

 األصول.

 الزواج:-2

 وهو عقد الزواج الصحيح، القائم بين الزوجين الذي يمكن الحي منهما من ميراث الميت.

 الوالء:-3

إذا )الُمْعتَْق( العبد )المعتق( ويسمى القرابة الحكمية أو العصبية المسببة فبمقتضى الوالء، يرث السيد   

 مات عن تركة بال وارث قريب مكافأة له على تحريره إياه واإلحسان إليه.

:" أسباب اإلرث: القرابة 126من قانون األسرة الجزائري على أسباب اإلرث في المادة وقد نص   

 155ولم يذكر الوالء كسبب النتقال الميراث، النتفاء مقتضاه.الزوجية"، و

 المبحث الثاني: شروط الميراث وموانعه:

 أوال: شروط الميراث 

 تحقيق موت المورث:-1

 والموت يتخذ أحد الصور الثالثة:

 وهو الموت الثابت بالمشاهدة أو البينةالموت الحقيقي: -

 قضائي لشخص مفقود فال تعلم حياته أو وفاته.يكون نتيجة حكم الموت الحكمي: -

 يكون حال انفصال الجنين عن أمه ميتا وال يرث شيئا.الموت التقديري:-

 تحقيق حياة الوارث:-2

تكون إما حقيقة أو حكما، فالحياة الحقيقية تثبت بالمشاهدة أو البينة والحياة الحكمية كانفصال الحمل عن 

 .156اأمه حيًا في المدة المقررة شرعً 

 ثانيا: إشكاالت في أصناف الورثة:

                                                           
مرساوي عبد الكريم وآخرون، الميراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة  - 155

 .6-5ص . 2010-2009موالي طاهر، سعيدة، 
 .7مرساوي عبد الكريم وآخرون، المرجع السابق، ص  - 156
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عصبة، ، : أصحاب الفروضينقسم الورثة إلى قانون األسرة الجزائريمن  139حسب ما جاء في المادة 

  ذوي األرحام.

 أصحاب الفروض:-1

 -:تعريف أصحاب الفروض 

أسهمهم في " ذوو الفروض هم الذين حددت بما يلي:من قانون األسرة الجزائري   140جاءت المادة 

 .157التركة شرعا"

 ميراث الجد:-

الجد الصحيح هو الجد الذي ال تتوسط بينه وبين الميّت أنثى وهو أب األب مهما عال، وله حاالت عدة   

في الميراث، حيث إذا انعدم األب حّل محله، وإذا وجد مع اإلخوة فله حاالت خاصة، حاصل ميراثه 

كما يرث من النساء البنت، وبنت االبن، ،  ن األسرة الجزائريقانو 141بالفرض حسب ما جاء في المادة 

وإن نزل، واألم والزوجة، الجدة من الجهتين وإن علت، واألخت الشقيقة، واألخت ألب، واألخت ألم 

 158.(قانون األسرة الجزائري 142)المادة 

 -:تحديد الفروض ستة وهي 

 وهم خمسة:(: قانون األسرة الجزائري 144أصحاب النصف )المادة -

 الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها.-1

 البنت يشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا أو أنثى -2

 بنت االبن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وولد االبن في درجتها.-3

ولد الصلب، وولد االبن ذكرا أو أنثى، األخت الشقيقة بشرط انفرادها، وعدم وجود الشقيق واألب، و-4

 وعدم وجود الجد الذي يعصبها.

 األخت ألب بشرط انفرادها وعدم وجود األخ واألخت ألب، وعدم وجود من ذكر في الشقيقة.-5

نهايتها، كما فعل المشرع في ولد الصلب أو أنثى، " ذكرا أو أنثى"  الفقرة الثالثة األولى إضافة عبارة

حق الشقيقة، ألّن بنت االبن ستمنعها أيضا الحفيدة من درجتها من أخذ النّصف وترثان معا وولد االبن في 

لغة وفي "الولد" من كل الفقرات، ألّن كلمة " ذكرا أو أنثى" الثلثين للتعدد، أو تحذف كليا جملة 

 اصطالح الفرضيين تطلق على الذكر واألنثى.

 وهما اثنان:(: ائريقانون األسرة الجز 145أصحاب الربع )المادة -

 الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته-1

 الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج.-2

                                                           
 المتضمن قانون األسرة، المعدل والمتمم.، 1984يونيو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84رقم قانون  -157
،مداخلة في  "نموذجا الميراث كتاب من والثاني األول الفصل:الجزائري، األسرة قانون في إشكاالت  :"خسال، ولد سليمان - 158

 يومي بجاية، الملتقى الوطني حول الميراث بين النصوص القانونية واإلشكاالت العملية، المنعقد بكلية العلوم القانونية السياسية،جامعة

 .3ص   ، 2015 ماي 4 - 3
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 (:قانون األسرة الجزائري 146أصحاب الثمن )المادة -

 وارث الثمن الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج.

 ق أ ج( وهن: 147أصحاب الثلثين )م -

 ان فأكثر بشرط عدم وجود االبن.بنت-1

 بنتا االبن فأكثر بشروط عدم وجود ولد الصليب، وابن االبن في درجتهما.-2

 الشقيقتان فأكثر بشروط عدم وجود الشقيق الذكر، أو األب، أو ولد الصلب.-3

 159.األختان ألب فأكثر بشرط عدم وجود األخ ألب، ومن ذكر في الشقيقتين-4

 ق أ ج( وهم: 148أصحاب الثلث )م -

 األم بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من اإلخوة سواء كانوا أشقاء أو ألب أو ألم ولو لم يرثوا.-1

 اإلخوة ألم بشرط انفرادهم عن األب، والجد لألب، وولد الصلب وولد االبن ذكرا كان أو أنثى. -2

 الجد إن كان مع إخوة وكان الثلثي أحضي له.-3

 ق أ ج( وهم سبعة: 149أصحاب السدس )م -

 األب بشرط وجود الولد، أو ولد االبن ذكرا كان أو أنثى.-1

 األم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من اإلخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين.-2

 الجد لألب عند وجود الولد، أو ولد االبن، وعند عدم وجود األب.-3

اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، الجدة سواء ألب أو ألم وكانت منفردة، فإن -4

 أو كانت التي لألم أبعد، فإن كانت هي األقرب اختصت بالسدس.

 بنت االبن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وأن يكون معها ابن ابن في درجتها.-5

ألخ لألب، واألب والولد األخت لألب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن ا-6

 ذكرا كان أو أنثى.

 160األخ لألم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أو أنثى، وعدم وجود األصل والفرع الوارث.-7

 العصبة:-2

 :مفهوم العصبة 

من ق أ ج:"من  150هم كل شخص وارث بصفته عاصبا، وقد عرف المشرع العاصب في المادة    

، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإن استغرقت يستحق التركة كلها عند انفراده

 الفروض التركة فال شيء له".

                                                           
 المعدل والمتمم.المتضمن قانون األسرة، ، 1984يونيو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84قانون رقم  - 159
 المتضمن قانون األسرة، المعدل والمتمم.، 1984يونيو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84قانون رقم  - 160
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وأن العصبة هو كل شخص قريب للمورث من جهة أبيه، بحيث يرث ما بقي من التركة بعد أصحاب  

 (.والباقي من التركة قد يكون كل التركة أو جزء منها أو ال شيءالفروض.)

فروض جلهم من اإلناث، فإن العصبة من حيث األصل كلهم من الرجال، أما اإلناث وإذا كان أصحاب ال   

 161فيكتسبن هذه الصفة من الغير، ولهذا فالعصبة على أنواع.

 :أنواع العصبة 

 أعتق فمن الوالء، أو بالعتق مرتبطة السببية فالعصبة نسبية، وأخرى سببية عصبة نوعان العصبة   

التعصيب  من النوع وهذا وارث، له يكن لم ما معتوقه يرث أن أمكنه أمة، أو عبدا اإلناث أو من الذكور

وهو  الثاني القسم على حديثنا يقتصر سوف وبالتالي ذكره، على المشرع يأت لم لهذا وجود، له يعد لم

 القرابة وهذه األخيرة تنقسم إلى ثالثة أنواع. سببها والتي النسبية، العصبة

 بالنفس:النوع األول: العصبة -

 .ذكر بواسطة الهالك إلى ذلك ينتمي كل بأنه بنفسه الجزائري العاصب المشرع عرف 

 إلى يدلي يكون قد إذ ذكر، بواسطة الميت إلى يدلي ممن العاصب يكون أن بالضرورة وليس

 أم بنفسه المورث إلى يدلي ذكر وارث كل العاصب بأن نقول أن فالصواب لهذا بنفسه، الميت

  .بمثله

 جميعا يتصفون بأنهم بالتعصيب يرثون ممن النوع هذا وأصحاب العصبة، مفردة إطالق عند األصل وهي

 :وهم الذكور، من

 المذكر: الوارث األصل  

 .فقط الذكورة جهة باعتبار عال وإن األب وأب األب ويشمل

 المذكر الوارث الفرع: 

 .فقط الذكورة جهة باعتبار نزل وإن االبن وابن االبن ويشمل

 الذكور: من )األول األصل (األب فروع 

 .نزلوا الذكور وإن من وفروعهما ألب واألخ الشقيق األخ وهم

 المذكر: )الثاني األصل( الجد فروع 

 .وإن نزلوا الذكور من وفروعهما ألب والعم الشقيق العم وهم

 والتي جعلت 153 المادة نص من يفهم ما وهذا نزلوا، وإن وفروعهم علوا وإن األجداد فروع وهكذا-

 وجهة البنوة جهة :الجهات هي وهذه االجتماع عند بعض على بعضها يقدم جهات أربع بالنفس العصبة

 ال واألصول الفروع إال البعيد، العاصب يحجب القريب والعاصب العمومة، وجهة األخوة وجهة األبوة

 بعضا. بعضهم يحجبون
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 النوع الثاني: العصبة بالغير:

 الحال ، وبطبيعة)ذكر عصبها أنثى كل هو بغيره العاصب (بقوله: 155 المادة في المشرع عرفها وقد    

ال  الجدة و األب، ال يعصبها واألم الزوج، يعصبها ال فالزوجة ذكر، يعصبها أن يمكن أنثى كل ليست

 وبنت البنت :وهن اإلناث من أربع مقتصرة على الصفة وهذه بأخيها، األنثى تعصب إنما الجد، يعصبها

 .فقط ألب واألخت الشقيقة األخت نزلت، وإن االبن

 أن إلى أن نشير يجب كما عاصبا، وليس فرض صاحب نفسه هو ألنه أخوها يعصبها فال ألم األخت أما   

 إليه، احتاجت إذا منها درجة و األنزل مطلقا الدرجة في لها المساوي عمها بابن أيضا تعصب البنت بنت

 .155 نص المادة من يفهم ما وهذا ،األنثيين حظ مثل للذكر قاعدة وفق ذلك وكل

 عند التعدد والثلثان اإلنفراد عند النصف نصيبها من كل (الفرضيون: يقول كما المسألة لهذه ولضابط  

 مع وجدت إحداهن فإذا ألب، واألخت الشقيقة األخت وأيضا ، االبن وبنت البنت وهن ،)بأخيها تعصب

 حظ مثل "للذكرقاعدة  وفق التعصيب إلى الفرض من تنتقل فإنها الدرجة في لها المساوي أصلها جزء

 162األنثيين".

 النوع الثالث: العاصب مع غيره:

 من النوع المعنيين بهذا األشخاص إلى باإلشارة واكتفى ، العصبة من النوع لهذا تعريفا المشرع يورد لم   

 بالغموض يتسم صحته، فهو من الرغم على 156 المادة في ورد وما يعصبون، وكيف التعصيب

 ( قاعدة تحكمه غيره مع بأن العاصب القول يكفي وكان عنه، غنى في نحن الذي التفصيل في واإلطناب

 وبنت الصلبية البنت مع ألب واألخت األخت الشقيقة تعصب حيث ،)عصبات البنات مع األخوات اجعلوا

 حد سواء.  على التعدد أو اإلنفراد عند نزلت وإن البنت

مع الغير،  العصبة على بالغير العصبة فتقدم الترتيب، في العصبة قوة مراعاة يجب الحال وبطبيعة    

 أو بالبنت وال تعصب الشقيق األخ فيعصبها شقيق، وأخ البنت بنت أو البنت مع وجدت إذا الشقيقة فاألخت

 الشقيقة األخت كانت المؤنث إذا الوارث بالفرع وال بأخيها ال تعصب ال ألب األخت أن كما البنت، بنت

 .الغير مع أو بالغير سواء عاصبة

 .الحقا ذكرها على سنأتي خاصة قواعد تحكمه اإلناث أو الذكور اإلخوة مع الجد وجود أن كما

 ق أ ج(: 154ترتيب العصبة )المادة -

 فنرجح العصبة تعدد فإذا وعليه العصبة، من واحد نوع إال بالتعصيب يرث أن يمكن ال

 التالية: المعايير وفق بعض على بعضهم

 الجهة: معيار 

 العمومة. ثم األخوة ثم األبوة ثم البنوة :التالي الترتيب نراعي حيث

 الدرجة: معيار 

 األخوة جهة ومن االبن، ابن على يقدم االبن النبوة جهة من فمثال ، درجة من أكثر فيها الواحدة فالجهة

 .األخ ألب ابن على الشقيق األخ إبن يقدم
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 القرابة معيار:  

 على قدم الشقيق كاألخ قرابتين ذا كان فمن القرابة، قوة معيار وفق الترجيح يتم والدرجة الجهة اتحدت إذا

 مثل معا جهتين من يرث من مسألة مع الخلط عدم وهنا يجب .ألب كاألخ الواحدة ربة ا الق صاحب

باعتباره  يحجب لم ما بالتعصيب يرث وقد زوجا باعتباره بالفرض يرث حيث ابن عم، هو الذي الزوج

 .عم ابن

 واقتسموا بالتعصيب ورثوا جميعا والقرابة، والدرجة الجهة في تساووا بحيث بينهم الترجيح يمكن لم فإذا -

 163الباقي.

 ذوي األرحام:-3

 :تعريف ذوي األرحام 

إن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف ذوي األرحام، بل اكتفى فقط باإلشارة إليهم كصنف من    

قانون األسرة  139أصناف الورثة، وذلك إلى جانب أصحاب الفروض والعصبات، وذلك جاءت به المادة 

 الجزائري

ي حال عدم وجود ونجد أن المشرع الجزائري قد نص على أن التركة تؤول إلى ذوي األرحام ف   

:"...فإذا لم يوجد ذوو قانون األسرة الجزائريمن  180/4أصحاب الفروض، وكذا العصابات في المادة 

 فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي األرحام، فإن لم يجدوا، آلت إلى الخزينة العامة".

ع ذي عصبة ما عدا ومن هذا المنطلق يتضح من أن ذوي األرحام ال يرثون مع ذي سهم وال يرثون م  

من ق أ ج:"....ويرد باقي التركة إلى أحد  167الزوجين، وذلك لعدم الرد عليهما وذلك طبقا لنص المادة 

 الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو احد دوي األرحام". 

 :شرعية ميراث ذوي األرحام 

 ق أ ج. 139ن الناحية القانونية انطالقا من نص المادة تظهر لنا شرعية ميراث ذوي األرحام م

 :أصناف ذوي األرحام 

 168أن المشرع الجزائري ذكر أصناف ذوي األرحام على سبيل المثال، وتلك التي ذكرت في المادة    

 أوالد البنات وإن نزلوا، وأوالد بنات االبن وإن نزلوا.وهم: من قانون األسرة الجزائري 

ائري بذلك قد أغفل األصناف األخرى التي عدّها فقهاء الشريعة اإلسالمية من ذوي األرحام المشرع الجز 

والتي لها الحق في الميراث، فكان أولى بالمشرع أن ال يغفل عن ذلك، إضافة إلى أنه لم ينص في حالة 

 .164اجتماعهم إذ يرثون كلهم أو يرث األقرب فاألقرب

 ثالثا: موانع الميراث:

 المورث عمدا وعدوانًا:قتل -1
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بأنه يمنع من قانون األسرة الجزائري من  135أخذ القانون الجزائري برأي المالكية فقد نص في المادة 

 الميراث األشخاص التالية أوصافهم:

 قاتل المورث عمدًا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعال أصيال أو شريكا.-

 إلعدام وتنفيذه.شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم با-

 العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.-

 اللعان: -2

إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا وعجز عن إثبات ذلك أو نفي ولده منها وال ينسبه إليه، فال بدّ من اللعان لنفي 

 :" ولم ينفه بالطرق المشروعة".نصها من قانون األسرة 41الولد المادة 

قانون األسرة الجزائري  بين الزوجين مانع من موانع الميراث النتقاء الزوجية وهو ما ذهب إليه واللعان

 ألن فرقة اللعان فرقة مؤبدة ونهائية.:" يمنع من اإلرث اللعان"، 138في المادة 

 الرّدة واختالف الدين:-3

 "، ولموالّردة من اإلرث اللعان :" يمنع138قانون األسرة نص على الردّة كمانع من الميراث في المادة    

 والكفر أعم، الكفر، من نوع الّردة كانت وإن الدّين اختالف يتناول

 أصال، باإلسالم يدين لّ  من مطلقا، والكافر الكفر إلى أو سماوية لديانة دينه يبدل الذي المسلم هو المرتد إذ

منه تشفع فيه  222بالمادة الحل هو اإلعمال  ويبقى يهوديا، مسيحيا أو يكون قد السماوية الديانة وصاحب

:" كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة حيث تنص على أنّ 

     اإلسالمية".

اللّعان مطلقة فيسرى حكمها  لفظة فيها الّزوجين وردت على حكمها فيسري مطلقة عان نفسها والمادة  

 165المالعن. الحمل وعلى على الّزوجين المتالعنين،

ال أثر له حاضرا، وكذا مانع الزنّا، ألنّه اليعترف بالنّسب النّاتج  وقانون األسرة لم يورد مانع الّرق ألنّه  

منها ولو أقّر به األب البيولوجي. ومن زال عنه الوصف القائم به المانع من الميراث بعد وفاة المورث 

  العبرة بثبوت االستحقاق وقت موت المورث ال بعده.وقبل قسمة التركة لم يرث شيئا، ألنّ 

 الحجب: -4

 :تعريف الحجب 

 آخر. شخص لوجود حظيه أوفر من أو كله اإلرث من الميراث أسباب من سبب به قام من منع هو     

 لوجود سببه قيام مع الميراث من الشخص منع هو (بالوصف حجب ( الحرمان) بالشخص حجب ( ويسمى

 موانع عن الحديث في بالتفصيل النوع هذا إلى تطرقنا وقد مرتدا أو قاتال ككونه ذلك منيمنعه  مانع

 .الميراث

 منع هو الحجب " :أ .ق 159 المادة نص في الجزائري المقنن إليه ذهب الذي التعريف نفس وهو   

 أو بعضا وهو نوعان: حجب نقصان، حجب إسقاط". كال الميراث من الوارث
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 :أنواع الحجب 

 : قسمين إلى بالشخص الحجب ينقسم

كحجب الجد من ميراثه أصال لوجود شخص أولى منه،  هو منع الشخص الحجم اإلسقاط )الحرمان(:-

من  165و 164، 163، 162، 161وقد نصت عليهم المادة  باألب، وحجب ابن االبن باالبن وهكذا.

 وهذا الحجب مبني على قواعد الثالث.ق.أ.ج. 

 : الحرمان حجب في قواعد-أ

  :القاعدة األولى: الفروع ال يحجبهم إال الفروع 

االبن الذكر يحجب جميع أوالد  كل ذكر من الفروع يحجب من كان أنزل منه، ذكًرا كان أم أنثى مثاله:-

 166البنين. وكذلك كل ابن ابن يحجب كّل ابن ابن أنزل منه.

وأما عدم إرث البنت أو البنات ال يحجبن أوالد البنين. األنثى من الفروع ال تحجب أحدا من الفروع مثاله -

بنات االبن مع العدد من إناث الفروع الالتي أعلى منهن فإنه يسبب استغراق إناث الفروع الثلثين، وليس 

حجبا. ألنه لو وجد مع بنات االبن النازالت ابن ابن في درجهتن أو أنزل منهن عصبهن في الباقي. ورثن 

 مع البنات.

 اعدة الثانية: األصول ال يحجبهم إال األصول:الق 

 ألنها من إناث األصول.األب يحجب الجد. ذكور األصول ال يحجبهم إال ذكور األصول. مثاله: -

  :القاعدة الثالثة:الحواشي بحجبهم الفروع واألصول والحواشي 

الشقيق فهو أولى أن ابن ابن وإن نزل يحجب األخ كل ذكر من الفروع يحجب الحواشي جميعا. مثاله: -

 يحجب العم الشقيق ومن دونهما.

بنت مع ابن نازل، للبنت النصف فرضا  األنثى من الفروع ال تحجب من الحواشي غير أوالد األم. مثاله:-

بنت ابن نازل مع أخ من األم ومع ابن من األب نازل، فلبنت االبن النصف  مثال آخر:والباقي البن العم. 

 واألخ من األم محجوب ببنت االبن. والباقي البن األخ،

 كل ذكر من األصول يحجب الحواشي جميعا، ما عدا ميراث اإلخوة مع الجد.-

األم مع ابن عم نازل ومع أخت من األم، فلألم  األنثى من األصول ال تحجب أحدا من الحواشي، مثاله: -

 الثلث، ولألخت من األم السدس، والباقي البن العم النازل.

يحجب كل من دونه جهة أو درجة أو قوة إذا كان وارثا بالتعصيب )ذكر أو أنثى(  من الحواشي كل فرد-

بنت، وأخت من األب، إال أخ ألم فال يحجبهم إال الفرع الوارث مطلقا أو األصل الذكر الوارث. مثاله: 

ابن األخ وابن أخ شقيق، فللبنت النصف، ولألخت من األب الباقي تعصيبا، وتحجب األخت من األب 

 الشقيق ألنها أقرب منه درجة.

 : الحرمان حجب باعتبار الورثة أقسام-ب

 :أقسام أربعة إلى الحرمان حجب باعتبار الورثة ينقسم
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 .الزوجان وهم أحدا:  يحجب وال:أحد يحجبهم وال-1

 .والولدان األبوان وهم :غيرهم يحجبون وهم .أحد يحجبهم ال من-2

  ألم وهم إلخوة :غيرهم وال يحجب أحدا ويحجبهم-3

 167الورثة. بقية همو غيرُهم ويحجبُهم غيَرهم يحجب من-4

هو منع الشخص من أوفر حظيه لوجود شخص آخر كان سببا في ذلك، وقد نصت عليه حجب النقصان: -

 ازدحام وانتقال.وهذا قسمان أيضا: من ق أ ج  160المادة 

 وهو ثالثة:االزدحام: -أ

 فرض في ازدحام:  

 السدس، في وكالجدات .الثمن أو الربع في كالزوجات .فرض في تشترك طائفة كل حق في وذلك    

 في األب من واألخوات االبن وكبنات  .الثلثين في األب من واألخوات والشقائق االبن وكالبنات وبنات

 .العدد أفراد على اإلرث بعض نقصَ  واحد سبب فرض في العدد فاشتراك الثلث في األم وكأوالد السدس،

 تعصيب في ازدحام:  

واألخوات  واإلخوة .)نزلوا وإن( البنين وأوالد كاألوالد .تعصيب في تشترك طائفة كل حق في وذلك    

 .)نزلوا وإن( ( وبنيهمعلوا وإن( ألب أو شقاء

 عول: في ازدحام 

امرأة  ماتت إذا كما .المسألة أصل على سهامها فزادت مسألة في تكاثرت فروض ازدحام عند وذلك   

 األم من ولإلخوة الثلثان، وللشقيقتين النصف، فللزوج .وأَمها أِمها من لها وإخوة وشقيقتيها زوَجها وتركت

 إلى ستة من المسألة فعالت أصلها على فزادت المسألة هذه فروض سهام فازدحمت  .ولألم السدس الثلث

 .عشرة

 وهو أربعة:االنتقال: -ب

 منه أقل فرض إلى فرض من انتقال:  

 الربع إلى النصف الوارث، من الفرع وجود عند .واألم الزوجين، كأحد .فرضان له من كل حق في وذلك

في  االشتراك أو النصف من .النصف ورثت بنت مع االبن وكبنات . السدس إلى والثلث الثمن إلى والربع

 . السدس إلى الثلثين في االشتراك أو النصف من م وكاألخوات . السدس إلى الثلثين

 منه أقلِ  تعصيب إلى فرض من انتقال:  

 فرضا النصف إرث من ينتقلن عندما النصف ذوات حق في التعصيب وذلك إلى

 .168االبن مع كالبنت .بالغير

 منه: أقل تعصيب إلى تعصيب من انتقال  

 .بالغير العصوبة إلى منها ينتقلن عندما الغير مع العصبة حق في وذلك
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 منه: أقل فرض إلى تعصيب من انتقال 

 .السدس فرض إلى بالتعصيب المال إرث من أحدهم ينتقل عندما عال وإن وأبيه األب حق في وذلك

 مبادئ الحجب من الميراث:-جـ

 مبدأ الجهة:-1

 أنواعها. بين المفاضلة تتم الترتيب ذلك وهي الجهات التعصيب بالنفس على ترتيبها وبناء على

 مبدأ الدرجة:-2

 الجهة في معيار يحالفنا لم إذا األقرب درجة يحجب األبعد درجة وذلك عند اتحاد الوصف والنوع، حيث  

 ابن و ابن عندنا كان لو مثال ذلك نعرف أن نستطيع فيها القاعدة هذه إلى نرجع المحجوب و الحاجب بيان

 يتضح الدرجة قاعدة على باالعتماد و الحاسم المعيار تعطينا ال فالجهة ، البنوة جهة من فكالهما يعتبر ابن

 منه. درجة أقرب البن ألنه ا ابن يحجب االبن أن

 مبدأ اإلدالء:-3

ابن االبن مع االبن، والجد مع أي من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وجدت مثال ذلك: 

 األب، والجدة مع األم، ما عدا اإلخوة ألم مع وجود األم.

 قاعدة القوة:-4

يدلي  ممن قوة أشد باألبوين يدلي فالذي واحد، بسبب له يدلي ومن بسببين، للميت يدلي فيمن وتتمثل   

 مثال في العصبات، إال تكون ال وهي وأبنائهم واألعمام وأبنائهم اإلخوة في إال ذلك يكون وال وحده، باألب

 .169محجوبا يعد وبالتالي ألب لألخ شيء وال الشقيق لألخ الميراث كان ألب وأخا أخا شقيقا وترك هلك لو

 المبحث الثالث: المسائل الفقهية في الميراث:

 العول  -1 

  : تعريف العول 

:" هو 166هو الزيادة في السهام ونقص في األنصبة. وقد عرف قانون األسرة الجزائري من المادة    

عليها قسمت بينهم بنسبة زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة، فإذا زادت أنصبة الفروض 

  . دج 70 والتركة ألب أخت ش، أخت زوج، عن توفيت :أنصبتهم في اإلرث". مثال

  :األصول التي ال تعول واألصول التي تعول 

 األصول التي ال تعول:-

 كما تبين في األمثلة التالية:، 2،3،4،8 األصول التي ال تقبل العول هي

ث النصف، األخت ترث النصف، عدد السهام مساوي ألصل مات عن زوج، أخت شقيقة فالزوج ير-1

 المسألة.

 ماتت عن أم، أخ شقيق، األم ترث الثلث، األخ يرث الباقي فتستغرق التركة.-2
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 مات عن زوجة أخ ألب، الزوجة الربع، والباقي لألخ تستغرق التركة وليس هناك عول.-3

 ستغرق التركة من غير عول.مات عن زوجة، ابن، الزوجة الثمن، االبن الباقي، فت-4

 األصول التي تعول: -

 .24،  6،12األصول التي تقبل العول هي:

، 9، 8، 7، 6أي تعول إلى  10تعول أربع مرات متتالية مثنى وفرادًا فتصل بعولها إلى (: 6الستة)-1

10. 

 .17، 15، 13تعول إلى ثالث مرات فرادًا (: 12اثني عشر )-2

 27.170تعول مرة واحدة (: 24األربعة والعشرون ) -3

 الرد:-2

  :تعريف الرد 

 على الباقي رد عاصب، بينهم يكم ولم التركة الفروض أصحاب يستغرق ال فعندما .العول ضد هو الرد   

 صرف" أو ."المسألة أصل في ونقص األسهم  في زيادة" فروضهم، وهو الفروض بنسبة أصحاب

 ."عاصب يوجد لم إذا فروضهم بنسبة الفروض الموجودين أصحاب إلى األسهم من الزائد

إذا لم تستغرق على ما يلي:"  167وقد جاء المشرع الجزائري بخصوص الرد في نص المادة    

الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة 

الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض  فروضهم وير باقي التركة على أحد

 النسبية أو أحد ذوي األرحام".

 :كيفية حل مسائل الرد 

ال يرد على الزوجين إال إذا نظرنا إن هناك ذوي األرحام كبنت بنت االبن والخالة والعمة وبنت األخ 

 أحد الزوجين هناك شرطين:وغيره.وتقدم األنثى على المذكر في هذا اإلدالء كي ترد على 

 انعدام أصحاب الفروض-أ

  انعدام ذوي األرحام-ب

والمسائل الردية من الناحية العملية تنقسم إلى أربع أقسام بالنظر إلى وجود أحد الزوجين من عدمه وهي 

 كالتالي:

 أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد وبدون أحد الزوجين:-1

 ردا. 1/2فرضا و½ توفي عن بنت، فلها هو عدد رؤوسهم، ومثاله: ففي هذه الحالة يكون أصل المسألة 

 هكتار. 10=30/3فرضا، والباقي ردا. فيكون  1/3هكتار، لهم  30أخوات ألم والتركة  3توفي عن 

 أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة وبدون أحد الزوجين:-2
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 المسألة أصل هو ويصبح السهام عدد مجموع بمعنى أي السهام؛ عدد على التركة تقسم الحالة هذه ففي

 ومثاله: .السهم جزء يحسب وبه التركة عليه الذي تقسم الجديد

 شاة. 50أخت شقيقة، أخت ألب، أخت ألم والتركة الورثة: -

 6األصل:     1/6      1/6    1/2الفروض: 

 5بالرد:       1         1       3السهام:     

 10=50/5جزء السهم:     10        10     30األنصبة:  

 : الزوجين أحد مع واحد فرض أصحاب الورثة يكون أن -3

 الرؤوس عدد على يقسم والباقي عليه يرد ال ألنه .الزوجة أو الزوج مخرج هو المسألة أصل يكون وهنا

 :ومثاله .األنثيين حظ مثل لذكر عليهم قسم جنسا اختلفوا إذا أما جنسا واحدا كانوا إذا

 .دج 120 والتركة .بنات 3 و زوج  :الورثة-

 ، وهو مخرج فرض الزوج.4األصل:   2/3    1/4الفروض: 

      3       1     :السهام

 دج 30لكل بنت    90      30  :األنصبة

    : الزوجين أحد وجود مع متعددة فروض أصحاب الورثة يكون أن -4

 والباقي المسألة، أصل من نصيبه الزوجين أحد يأخذ أن بعد الباقي لهم الفروض أصحاب الحالة هذه في

 هـ. 72 والتركة ألم أخ أم، زوجة، :ذلك ومثال .الفروض ألصحاب الردي المسألة أصل األسهم هو من

 12األصل:     1/6     1/3    1/4الفروض 

   6بالرد:        2        4      3السهام:     

مقدار السهم بالنسبة هـ.  54=18-72الباقي بعد نصيب الزوجة: هـ 18=6*3نصيب الزوجة: 6=12

 .9=54/6لهما: 

 171هـ. 2  *9  =18 ه 4  *9  =36 األم إذن

 التنزيل في الميراث:-3

 الشريعة على أحكام ذلك في مستندا األسرة، قانون خالل من التنزيل أحكام الجزائري المشرع نظم  

 يحجبهم، من الميراث لوجود من حرموا الذين القرابة من معين لصنف فأوجبه اإلسالمية الغراء،

 .النظام هذا لتشريع دفعته البواعث مجموعة إلى باإلضافة

  :تعريف التنزيل 

 ذلك ترك إنما و الجزائري األسرة قانون خالل من التنزيل الجزائري المشرع يعرف لم   
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 .اإلسالمية الشريعة أحكام و الفقه إلى

 أو مع جدهم أو قبل والدهم توفي الدين األحفاد إحالل( أنه على الجزائريين الباحثين بعض عرفه ولذا   

 حيا بالشروط بقي لو مورثهم أصلهم حصة بمقدار الجدة أو الجد تركة في والدهم محل جدتهم

 .)القانونية

 من يشمل الحفدة أن دون والدهم( توفي الذين ( بقوله االبن أبناء على اقتصر قد التعريف هذا أن نجد  

 تنص التي األسرة الجزائري قانون 169 المادة عليه نصت ما على صريحة مخالفة هي و اإلناث جهة

التركة  في أصلهم منزلة تنزيلهم وجب معه أو قبله مورثهم مات وقد أحفاد وله توفي من"ما يلي على

 التالية" بالشرائط

 االبن جهة األحفاد من مورثهم(كلمة) و أصلهم() بكلمة قصد المشرع أن نجد المادة هده نص خالل من   

 .معا األنثى و الذكر جنس فيها يدخل عامة ألفاظ ألنها البنت كذلك و

 منزلة الشخص أحفاد جعل" :بأنه تعريفه إلى الجزائريين الباحثين بعض كذلك ذهب كما   

 اإلسالمي الحديث، الفقه في استحدث الواجبة الوصية أو التنزيل ونظام الجدة أو الجد التركة في أصلهم

 الجدة، أو يموت الجد ثم جدتهم أو جدهم حياة في أمهم أو أبيهم يموت الدين األحفاد مشكلة لمعالجة

 في وعماتهم وحاجة، وأعمامهم فقر في األحفاد هؤالء يكون وقد عماتهم أو أعمامهم بوجود لحجبهم

 " وثروة. غني

 إرادة   المشرع محل بها حلت التي الكلمة هي القانوني النص في وجب((كلمة  أن إلى أيضا ويذهب  

 في كان ألي خيار والوجوب، فال اللزوم ألفاظ على جاءت الكلمة هاته أنه باعتبار الجدة، أو الجد إرادة

 واعتبره التنزيل تميز الجبرية التي أو اإللزامية الطبيعية عاما جاء الذي التعريف هذا ويبرر التنزيل،

 في ينفد التنزيل هذا أن اعتبرت صراحة والتي ق أ ج 171 المادة بالفعل عليه دلت ما وهو )ايصاء(

 172وصية. صورة

 :الطبيعة القانونية للتنزيل 

اختلف الفقه في تكييف التنزيل فذهب فريق إلى اعتباره وصية وآخر شبهه بالميراث في حين أضفى عليه 

الميراث من جهة وأحكام الوصية من جهة أخرى فتحدث عن  فريق ثالث طبيعة خاصة تجمع بين أحكام

 نظرية الحلول في التنزيل نستعرض فيما يختلف هذه اآلراء باختصار وحجج منها.

 التنزيل ميراث:-

أورد المشرع الجزائري أحكام التنزيل في الباب الخاص بالميراث األمر الذي دفع البعض إلى القول انه   

خاص بإخضاع توزيع مقداره لقاعدة للذكر مثل حظ األنثيين مع وجوب احترام اعتبر التنزيل ميراثا 

قواعد الحجب بحيث يحجب كل أصل فرعه فهو بذلك أشبه بالميراث، وبالتالي فاألحفاد يستحقون جزءا 

 من تركة جدهم أو جدتهم فيصبحون مالكين لهذا النصيب.

منه نصت على  169يراثا إلى هذا الحد ألن المادة إال أّن قانون األسرة الجزائري لم يعتبر التنزيل م 

أي مع الجد أو الجدة فمن القواعد األساسية التي تحكم الميراث أو معه"  قبله "وقد مات مورثهمعبارة 
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قاعدة وجوب تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ليصبح أهال لإلرث فاألصل إذن أن األحفاد إما يكونوا 

م ال يستحقون التنزيل أو أنهم محجوبون حجب حرمان فهم ال يرثون أيضا وارثين فرضا وبالتالي فه

فتقرير قواعد التنزيل فيها خروجا عما هو معمول به في علم الميراث أما في حالة وفاة المورث مع 

الوارث ولم يعرف أيهما مات أوال فقاعدة تقضي بأنه ال توارث بينهما ومن أمثلتها يسوق الفقه الغرقى 

واضح يسمى بالتنزيل حتى في وفاة أصل األحفاد مع  169والحرقى في حين نص المادة  والهدمى

 .173مورثه

 التنزيل الوصية:-

أن مقدار التنزيل في قانون األسرة الجزائري يكون في حدود نصيب مورث األحفاد المتوفى لو كان حيا   

الوصايا يخرج قبل قسمة التركة يعني بشرط أال يتجاوز الثلث ويعتبر فقهاء التنزيل بهذا الشكل من باب 

أن ضرره يدخل على عامة الورثة إال أنه ال يحتاج إلى إيجاب أو قبول ألنه مقرر بموجب القانون وينفذ 

سواء أراد الجد أو الجدة ذلك أم ال وأن تطبيق بعض قواعد الميراث على هذه الوصية كتحديد النصيب 

أصله وتوزيع النصيب للذكر مثل حظ األنثنين فقد قصد  بمقدار نصيب  الوارث الذي توفي في حياة

المشرع به تعويض المحرومين من الميراث بنصيب ال إجحاف فيه ويوزع بينهم توزيعا ال يخرج عن 

 اإلطار العام للميراث.

قول وبالتالي فتنفيذ أحكام التنزيل قبل قسمة التركة بين الورثة الموجودين فعال وفي حدود الثلث ال يكفي لل 

انه وصية بمفهومها المتداول شرعا أن المحكمة العليا أضفت على التنزيل وصف الوصية واكتفت بالنص 

 "التنزيل ليس بتصرف في حق عيني بل هو وصية".في أحد قرارتها حيث أن:

 الحلول في التنزيل:-

والتي تفيد  Héritage Par Substitution جاءت ترجمة تنزيل في النص باللغة الفرنسية بعبارة  

باللغة العربية باإلرث عن طريق الحلول ولما استبعدنا معنى الميراث من التنزيل فنه يبقى يخضع لنظرية 

الحلول فللفرع نصيب أصله وال يستحقه بذاته بل يستحقه بالتلقي عن أصله الذي مات في حياة أحد أبويه، 

ي تركات األجداد على أن وصية قانونية أو وصية وقد كيف الفقهاء هذا الحلول القانوني اإللزامي لألحفاد ف

واجبة ألنها وصية القانون وألنها وصية إجبارية حلت فيها إرادة المشرع محل إرادة المورث وبالتالي تنفذ 

من التركة كلها في حدود الثلث فالتنزيل ال يحتاج إلى تدخل الجد أو الجدة أو الورثة الحالل األحفاد محل 

 .174قد إنزال لدى الموثق كما كان يجري به العمل قبل قانون األسرةورثتهم وتحرير ع

 :الحكمة التشريعية للتنزيل 

من قانون األسرة أن المعيار الذي  (172-169)من خالل تفحصنا لنصوص التنزيل الواردة في المواد 

: فرض أخذ به المشرع الجزائري من خالل الباعث على التشريع وهو التعويض بالدرجة األولى، أي

التنزيل قانونا تعويضا للحفدة عما كان سيأخذه أصلهم من تركة مورثه لو بقي حيا أثناء موته، ليصله 

ولكن رغم ذلك ق أ ج،  169نصيب أصلهم هذا عن طريق التلقي ميراثا وهذا طبقا لما تنص عليه المادة 

 172، 171تقتضي به المادتان  فإن شدة االحتياج عي األخرى لها مكانها في تشريع نظام التنزيل وهو ما

وهو ما يدل على أن المشرع قد مزج بين المعيارين، التعويض ودرجة االحتياج لكن األول أرجح وسهل 

                                                           
ياسين عبد الحليم، مشكل التطبيق القضائي ألحكام التنزيل، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان  - 173

 .9، ص 2017-2016عاشور، الجلفة، 
 10ياسين عبد الحليم، المرجع السابق، ص  - 174



 الميراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري

138 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

اإلثبات في الواقع العملي بخالف الثاني يكلف المطبقين في الواقع العملي، مشقة في الحصول على األدلة 

درجة االحتياج لهؤالء الحفدة وفي كل الحاالت فرضت  وصعوبة اإلثبات، والوصول إلى الحقيقة لمعرفة

الوصية للحفدة في مثل هذه الحاالت، التي كثرت منها الشكوى، وهي حالة الحفدة التي يموت آباؤهم في 

 حياة أبيهم أو أمهم فاجتمعت عليهما مصيبتان فقد العائل وحرمانها من الميراث.

 ة والواجبة:قانون األسرة الجزائري بين التنزيل والوصي 

لقد خالف المشرع الجزائري التشريعات األخرى فأطلق على األحفاد الذين ينزلون منزلة أصلهم   

بالتنزيل بدال من مفهوم سائد في التشريعات األخرى التي يطلق عليها بالوصية الواجبة وهو ما جاء في 

ئري نتيجة حتمية أم وقع سهوا من الشريعة اإلسالمية فهل إدراج مصطلح التنزيل في قانون األسرة الجزا

 المشرع.

إذا رجعنا إلى الجناب اللغوي انه سمي تنزيال ألن الموصي يقول أنزلت أحفادي منزلة أبيهم لو كانوا    

أحياء غير أن هذا الطرح ال يكفي الستنباط معاني التنزيل وكيفية تطبيقه وفقا لما جاء به قانون األسرة 

المشكل المثار في استبعاد أوال البنات من االستفادة من أحكام التنزيل ألنهم الجزائري ألنه مرتبط حول 

يعتبرون من ذوي األرحام. و استعمال المشرع للفظ التنزيل ليس عفويا وإنما أراد تنزيل أبناء البنات 

 175.منزلة أصلهم في التركة

 ميراث الحمل  -4

  :شروط استحقاق الحمل للميراث 

نظم المشرع الجزائري مسألة ميراث الحمل في نصوص قانون األسرة الجزائري من خالل عدة مواد،    

 :حيث جاء فيهما  134 ،128وتعرض لشروط استحقاق الحمل للميراث بصفة خاصة في نصي المادتين 

ع ثبوت : " يشترط االستحقاق اإلرث أن يكون الوارث حمال أو حيا وقت افتتاح التركة، م128المادة-

 ."سبب اإلرث وعدم وجود مانع من اإلرث

ظاهرة  ال يرث الحمل إال إذا ولد حيًا، ويعتبر حيًا إذا استهل صارخا أو بدت منه عالمة : "134المادة -

 بالحياة".

 :من خالل هذين النصين يمكن القول أن الحمل ال يرث إال بتوفر شرطين هما

 الشرط األول: تحقق وجوده في بطن أمه:-

من قانون األسرة أن المشرع الجزائري قد اشترط االستحقاق الحمل  128يستشف من خالل نص المادة 

لإلرث أن يكون موجودا في بطن أمه وقت افتتاح التركة، وهذا غير صحيح، لذا وجب عليه إعادة صياغة 

حمال وقت وفاة "يشترط االستحقاق اإلرث أن يكون الوارث حيا أو نص هذه المادة على النحو التالي: 

 ."المورث، مع ثبوت سبب اإلرث وعدم وجود مانع من اإلرث

على أساس أن الحمل يكون موجودا وقت افتتاح التركة يثير  ق.أ.ج 128ذلك أن إعمال نص المادة   

 العديد من اإلشكاالت من الناحية العملية.
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 شرط والدته حيا: :الشرط الثاني -

ال  "أن المشرع قد أخفق في صياغتها، كان عليه أن ينص على أنه: 134يتضح من خالل نص المادة   

 يرث الحمل إال بتمام والدته حيا، ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه عالمة ظاهرة بالحياة".

والدته حيا، وهذا ما  تمام"تعتبر هاته المادة وحدها غير كافية، لذا يجب على المشرع إضافة كلمة "  

"تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا  :من القانون المدني التي جاء نصها 25المادة نجده في نص 

فهاته المادة  ".وتنتهي بموته،على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا

 .176من ق.أ.ج 134تعتبر مكملة لنص المادة 

يعتبر حيا حسب نص هذه األخيرة من خالل استهالله أو ظهور بعض العالمات الدالة على حياته 

وكل حركة تدل على مالمح الحياة، فإن لم يظهر على تحّرك بعض أعضائه، التنفس،  لعطاس،اكالصراخ،

ة من األطباء الحمل ساعة والدته شيء من عالمات الحياة، أو اختلف فيها، فللقاضي أن يستعين بأهل الخبر

 .في معرفة ما إذا كان الحمل قد ولد حيا أو ميتا

  :أقل مدة للحمل وأكثرها 

من قانون  43-42تعرض المشرع الجزائري إلى أقل مدّة الحمل وأكثرها من خالل نصي المادتين   

 األسرة الجزائري:

  ".( أشهر10( أشهر و أقصاها عشر ة)6ل مدة الحمل ستة )أق " :42م-

 ".( أشهر من تاريخ االنفصال أو الوفاة10ينسب الولد ألبيه إذا وضع الحمل خالل عشر): " 43م-

أن المشرع الجزائري قد أحسن صنعا عندما تبنى مذهب جمهور  42يتضح من خالل نص المادة    

ة الفقهاء بالنسبة ألقل مدة الحمل وهي ستة أشهر، أما بالنسبة ألكثر مدة للحمل فإن المشرع قد أخذ بمد

 عشرة أشهر.

قد يحدث وأن تنتهي العالقة الزوجية بحلها أو بوفاة، فتدعي الزوجة أنها حامل، فيمكن القول بأنه في    

من قانون األسرة، والتي  174هذه الحالة تعرض على أهل الخبرة والمعرفة حسب ما ورد في نص المادة 

 43أهل المعرفة مع مراعاة أحكام المادة  إذا ادعت المرأة الحمل وكذبها الورثة تعرض علىتقضي بأنه:"

 من قانون".

من قانون األسرة أن المشرع الجزائري قد أخفق في إحالته إلى نص  174ما يالحظ على نص المادة    

التي تنص على أقل مدة للحمل و أكثرها، ألن المادة  42، كان عليه أن يحيل إلى نص المادة  43المادة 

  .القصوى للحمل، ولم تتحدث عن الحد األدنى لهتحدثت فقط عن المدة  43

  :المقدار الذي يوقف للحمل 

من قانون األسرة، حيث جاء  173تناول المشرع الجزائري المقدار الذي يوقف للحمل في نص المادة    

:" يوقف من التركة للحمل األكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو فيها
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جبهم حجب نقصان، فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل و ال تقسم التركة إلى أن تضع الحامل يح

 177".حملها

يستشف من خالل هذه المادة أن المشرع قد أخطأ في استعمال عدة مصطلحات، ولم ينص على بعض 

  :الحاالت كالتالي

الميراث أفضل، ألن التركة أعم  أخفق في استعمال مصطلح التركة، كان عليه النص على مصطلح أوال:-

 و أشمل من الميراث.

ولم ينص على حالة كون الحمل أخ أو  "ابن واحد أو بنت واحدة"،أخطأ عندما استعمل مصطلح  ثانيا:-

يكون أفضل  أو أنثى" ذكرأخت، أو كان الحمل ابن ابن أو بنت ابن، فكان عليه استعمال مصطلح" 

 وأشمل.

ينص على حالة التوائم، حيث نص على حالة كون الحمل واحدا، وأغفل حالة  يؤخذ عليه أنه لمثالثا: -

 التعدد.

 كذلك يؤخذ على المشرع أنه نص على حالتين فقط وهما: رابعا:-

 حالة األولى ما إذا كان الحمل يشارك الورثة ويحجبهم حجب نقصان.  

 حالة الثانية ما إذا كان الحمل يحجب الورثة حجب حرمان 

  ينص على حالة ثالثة وهي ما إذا كان الحمل يحجب بعض الورثة حجب حرمان والبعض ولكنه لم

 .اآلخر حجب نقصان، مما يثير إعمال نص هذه المادة عدّة إشكاالت عملية

  أحوال ميراث الحمل: 

 :للحمل حاالت متعددة في الميراث نحاول إيجازها في الحاالت التالية

قال يوقف له شيء مثل: مات عن أخ شقيق، أب، أم حامل من غير  إذا كان الحمل محجوبا من اإلرث:-1

محجوب باألب ألنه أخ  أبيه، فتوزع التركة فورا على الورثة وهم األب واألم، والباقي للشقيق، والحمل 

  .ألم

مات وترك زوجة ابنه حامل، وله : مثال ذلك أن ال يكون معه وارث أصال أو يكون معه لكنه محجوب:-2

  .الحمل يكون إما ابن ابن أو بنت ابن، فهو يحجب األخ ألمأخ ألم، ف

   :كان الحمل حاجبا للورثة على أي تقدير أو على تقدير دون اآلخرإذا -3

  كمن ماتالتي يكون فيها الحمل حاجبا للورثة عل كل حال:  ومثال الصورة األولى: -    

 .جنس المولود فإنه يكون حاجبا وترك: أختا ألم، زوجة حامال، ففي هاته الحالة مهما كان

كمن ترك أخا التي يكون فيها الحمل حاجبا للورثة على تقدير دون اآلخر:    ومثال الصورة الثانية:-    

شقيقا أو ألب، أو عما شقيقا أو ألب، أو ابن عم شقيق أو ألب، مع زوجته الحامل، فهنا يكون الحمل 

 .كونه أنثى ال يحجبهم على تقدير حاجبا للورثة على تقدير كونه ذكرا ، ولكن
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  :أن يكون الحمل وارثا على كل تقدير، ويختلف نصيبه باعتبار الذكورة واألنوثة-4

 :كمن مات عن زوجته الحامل، أبيه

 فللزوجة الثّمن، وللحمل النّصف، ولألب الّسدس زائد الباقي تعصيبا. :فعلى تقدير كونه أنثى-  

 .إن للزوجة الثمن، ولألب السدس، وللحمل الذكر الباقي تعصيباف أما على تقدير الحمل ذكرا:-

  أن يرث على أحد التقديرين )الذكورة أو األنوثة( وال يرث على التقدير اآلخر:-5

 صورتان: وفيه

  :كمن مات عن ابن أخ شقيق، وزوجة أخ شقيق حامل أن يكون الحمل وارثا على تقدير كونه ذكر فقط:-أ 

كانت بنت أخ شقيق فال ترث ألنها من ذوي األرحام، وكانت كل التركة  حمل أنثىفهنا إذا كان ال- 

  .178موروثة بالتعصيب البن األخ الشقيق

 .فإنه سيكون ابن أخ شقيق هو اآلخر، ويكون مستحقا لنصف التركة لكن لو كان الحمل ذكرا-

كمن ماتت وتركت زوجا، أختا شقيقة، زوجة أبيها  أن يكون الحمل وارثا على تقدير كونه أنثى فقط:-ب 

  .حامال

كان ساقطا ألنه لم يبق له بعد أصحاب الفروض إلى نصف فرضا،  ففي هذه الحالة لو قدرنا الحمل ذكرا:-

وبالت شيء، وذلك ألن الزوج يأخذ النصف فرضا، وألخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا، وبالتّالي لم يبق 

 .ب شيءللحمل الذي هو أخ أل

فإن الزوج يأخذ الّنصف، واألخت الشقيقة تأخذ النّصف، والحمل الذي هو  :أما في حالة تقديرنا له أنثى-

 أخت ألب تأخذ الّسدس تكملة للثلثين.

 :أال يختلف إرثه على أحد التقديرين-6

يث تأخذ ح .آخر أخت شقيقة، أخت ألب، أم حامل من زوج :سواء كان ذكرا أو أنثى، ومثال ذلك مات عن

 .179ال فرق بين الذكر واألنثى(األخت الشقيقة النصف، واألخت ألب الّسدس وألخ أو األخت ألم الّسدس. )

 المبحث الرابع: المسائل الخاصة في الميراث:

 أوال: المسألتان الغراوان:

  :تعريف الغراوين 

المقصود بمسألة الغراوين عند علماء المواريث، أن ينحصر اإلرث بين األبوين وأحد الزوجين، فإذا     

 يتبقى وما أخذ احد الزوجين نصيبه وهو النصف في حال وجود الزوج، أو الربع في حال وجود لزوجة،

 .الباقي وهو الثلثان بولأل الباقي ثلث لألم األنثيين، حظ مثل للذكر واألم بين األب يكون التركة من

 وال الثانية الغراوية أو الغراوين ثانية والثانية األولى، الغراوية أو الغراوين إحدى منهما للواحدة ويقال

 اللبس. في يوقع قد بذلك والقول باألكدرية، اللفظ هذا خصص االصطالح ألن غراء،  لها يقال
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 :موقف المشرع الجزائري من مسألة الغراوان 

 الميراث مسائل إلى بالميراث المتعلق الثالث الكتاب من التاسع الفصل في الجزائري المشرع عرض   

 المادة عليها نصت التي الغراوين مسألة المسائل هذه جملة ومن ،"الخاصة المسائل" أطلق عليها التي

 وهو بقي ما ثلث ولألم الربع، فللزوجة وأبوان، زوجة، اجتمعت إذا :"يلي القانون بما نفس من 177

 وما السدس، وهو بقي ما ثلث ولألم النصف، فللزوج وأبوان اجتمع زوج، فإذا بقي، ما ولألب الربع،

 لألب".  بقي

 في منه يفهم والذي والالم"، "باأللف معرفا به جاء أنه العنوان، لهذا المشرع صياغة من يالحظ ومما  

 على إال تقتصر العدد محصورة مسائل هي العنوان هذا تحت وأدرجها نظمها التي المسائل الظاهر أن

 ثابت هو مما المسائل من لغيرها كذلك يتسع العنوان هذا أن الحقيقة وفي التي ذكرها، الخمس المسائل

 180اإلسالمي. الفقه في ومقرر

 ثانيا: المسألة المشتركة 

  :تعريف المسألة المشتركة 

 وأم زوج، :صور بالفرض، يرث من ميراث في الشاذة المسائل من الثانية المسألة هي المشتركة المسألة

 أو كانا ذكرين سواء) ألم اإلخوة من فأكثر واثنان (،الحكم في األم تشارك فأكثر الجدة ألن فأكثر) جدة أو

 أخ وأخت أو وأخوات، إخوة أو ذكورا، إخوة كانوا سواء فأكثر( شقيق وأخ (وأخت، أخ مختلفين أو أنثيين

 .شقيقة

  المسألة المشتركة: موقف المشرع الجزائري من 

 176 المادة في -العرب المشرعين من كغيره- المشتركة المسألة بحكم صراحة الجزائري المشرع أخذ

 في األشقاء اإلخوة إشراك على بالتنصيص "الخاصة المسائل" عنوان تحت التاسع ضمن الفصل منه

 بسبب األنثى وحصة الذكر حصة بين التساوي أي األنثى، حظ مثل للذكر وقسمته بينهم ألم، اإلخوة فرض

 من الذكر يأخذيلي:"  ما على المذكورة المادة نصت حيث لألم، اإلخوة في قاعدة األشقاء اإلخوة دخول

 الثلث في فيشتركان أشقاء، وإخوة ألم، وإخوة جدة، أو وأم زوج، المشتركة وهي، في كاألنثى اإلخوة

 في فيشتركان أشقاء، وإخوة ألم، وإخوة جدة، أو وأم زوج، الذكور وهي، األشقاء واإلخوة لألم اإلخوة

 أم من جميعهم ألن رؤوسهم، عدد على سواء ذلك في الذكور واإلناث األشقاء واإلخوة لألم اإلخوة الثلث

  181واحدة."

 ثالثا: المسألة األكدرية

 :تعريف المسألة األكدرية 

 في القياس لمخالفتها وذلك خاصا، بابا الفرضيون لها أفرد التي المعروفة الشواذ المسائل من األكدرية

  .الفقهاء بين بعدهم ومن الكرام الصحابة بين حولها االختالف وشهرة اإلخوة، مع توريث الجد

 :ببابين المواريث ومباحث أبواب إلى بالنسبة األكدرية المسألة وتتعلق
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 .38عبد الرزاق لعمارة، المرجع السابق، ص  - 181
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 في استثني ما إال سقط، التركة الفروض استغرقت إذا العاصب أحكام من أنه المعلوم من التعصيب: باب-

 المسألة األكدرية.

 ثابت بن زيد طريقة من سبق فيما علمنا إذ موضعها، أصل وهو واإلخوة: الجد ميراث باب-

 يتقاسم كاألخ معهن ميراثه فيكون لهن، معصبا الجد من يجعل بل بالفرض، الجد مع يرثن ال المنفردات

 إال عنده، العام األصل هو وهذا بالثلث، لينفرد حينئذ فيرجع مثليه من أكثر كان إذا إال مع األخوات، الباقي

 ذلك من الرغم وعلى الجد يستحقه ما أقل وهو السدس، سوى فيها التركة من يبق لم المسألة األكدرية أن

 زوج، :فيها اجتمع مسألة األكدريةخاصا و  بحكم وانفردت زيد أصول عن وخرجت األخت معه، ورثت

 .182ألب أو شقيقة وأخت وجد، وأم،

 األكدرية:المسألة  موقف المشرع الجزائري من 

 ما على نصت التي األسرة تقنين من 175 المادة نص في جاء الجزائري بما المشرع أخذ   

 ألب، أو شقيقة وأخت وأم، زوج، :وهي األكدرية، في إال مسألة في الجد مع لألخت يفرض "ال :يلي

 وتعول ستة من أصلها األنثيين، حظ مثل للذكر ويقسمان لها حسب ما إلى له حسب ما الجد وجد، فيضم

 .ثمانية" وللجد أربعة، ولألخت ستة، ولألم تسعة، للزوج وعشرين، سبعة من تسعة، تصح إلى

 ثابت بن زيد رأي على المؤسس الجمهور بقول أخذ الجزائري المشرع أن المادة نص خالل من ويالحظ  

 األكدرية. في قسمة

 نجد بالنفس العصبة جهات ترتيب على تنص التي القانون نفس من 153 المادة نص إلى بالرجوع ولكننا   

 "الجد أحوال مراعاة مع" عبارة أضاف ثم األبوة، جهة مرتبة نفس مع الجدودة جهة مرتبة جعل أنه قد

 النصوص وانسجام تكامل إطار في المشرع على األْولى وكان منه، 158 المادة عليها في المنصوص

 لترتيب مراعاة وذلك األخوة جهة مع ، الجدودة جهة ينزل أن الجد اإلخوة مع ميراث ألحكام المنظمة

 مع اإلخوة بتوريث أخذت التي الشخصية األحوال قوانين عليه سائر نصت ما مع وانسجاما الجمهور،

 .183الجد

 المسألة المالكية وشبه المالكيةرابعا: 

 الغراوين مسألة في فعل كما المالكية وشبه المالكية مسألة من موقفه الجزائري المشرع يوضح لم   

  .منهما كل ألحكام التعرض عن سكت بل والمشتركة واألكدرية،

إسقاط  بعدم المسألتين حكم في مالك اإلمام برأي األخذ عدم اختار المشرع أن -رأيي في -ذلك يبرر وما

 ألحوال العامة األحكام ضمن عليه منصوص هو لما وفقا معه وتوريثهم لألب الذين أو األشقاء اإلخوة

 مما الجد مع اإلخوة توريث في ثابت بن زيد مذهب من والمستمدة القانون نفس من 158 في المادة الجد

 المسألتين. حكم في زيد مذهب وافق قد أن المشرع معه يتضح

 ضمن بإدراجهما وذلك المسألتين، هاتين من صراحة موقفه يوضح أن بالمشرع األحسن من وكان    

 خصوصيتهما باعتبار وذلك والمنبري، المباهلة مسألة موضع في الخاصة بالمسائل المتعلق الفصل التاسع

 األسرة قانون مواد أحكام معظم في الغالب المذهب يعد الذي مالك اإلمام من مذهب واستمدادهما

                                                           
 .48عبد الرزاق لعمارة، المرجع السابق، ص  - 182
 .65عبد الرزاق لعمارة، المرجع السابق، ص  - 183
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 في الموثقين وقوع إلى المسألتين حكم على صراحة التنصيص عن سكوت المشرع يؤدي وقد الجزائري،

 توريث في العامة األحكام تطبيق بين والتردد المسألتين مع هاتين التعامل كيفية في وااللتباس الغموض

 األحوال جميع في الجد مع ألب أو األشقاء توريث اإلخوة وبالتالي 158 المادة في الواردة الجد مع اإلخوة

 الشريعة أحكام إلى تحيلنا التي 222 أحكام المادة تطبيق أو وشبهها، المالكية أحكام استثناء دون من

 158 المادة أحكام أن المالكي باعتبار المذهب إلى الرجوع الحالة هذه في منها والمقصود اإلسالمية،

 .184مالك اإلمام مذهب على وليس زيد مذهب على وشبهها المالكية حالة تشمل

 خامسا: المسألة المعادة:

 اإلخوة، مع الجد ألحوال ذكره خضم في ال تماما، المعادة مسائل أحكام إلى الجزائري المشرع يشر لم   

 بيان على اإلخوة مع الجد إرث بأحوال المتعلقة 158 المادة في اقتصر حيث خاصة، مسائل وال ضمن

  .معا مجتمعين الصنفين مع الجد فيها يوجد التي لألحوال يتعرض ولم أحد الصنفين مع نصيبه

 مسائل من صراحة موقفه بين لو وانسجامها النصوص تكامل إطار في بالمشرع األفضل من وكان

التي  العملية واإلشكاالت جهة، من الحاصل واللبس الغموض بذلك لينتهي األخذ، بعدم أو المعادة، باألخذ

 تطبيق بين يترددون حيث أخرى، جهة من المسائل من النوع هذا مع التعامل كيفية في الموثقين تعترض

 النقص إلدخال األشقاء مع ألب اإلخوة احتساب أو لألب لإلخوة األشقاء اإلخوة حجب في القواعد األصلية

  يوجدوا لم كأم لألب اإلخوة أخذه ما األشقاء يحوز ثم الجد على نصيب

 ضمن على األقل – زيد وفقه أصول من أن باعتبار – المعادة حكم على الجزائري المشرع نص لو و  

 الجد مع توريث في المشرع اعتمده الذي المذهب مع ذلك ليتوافق المذكورة 158 المادة في الجد أحوال

 185عليه. وسار اختاره الذي زيد مذهب وهو اإلخوة

 المسائل المشهورة في العول :سادسا: 

مسألتا االلزام والمباهلة، ومسألتا المروانية وأم الفروخ، مسألتا من المسائل المشهورة في العول هي:   

 أم البنات والدينارية الصغرى )أم األرامل(، مسألتا المنبرية والثالثينية.

 مسألتا المباهلة و المنبرية.ولكن المشرع الجزائري عالج 

 مساءلتا المباهلة و المنبرية: : تعريف 

 منا  الظالم على هللا لعنة :فيقولوا شيء، في اختلفوا إذا قوم يجتمع أن المباهلة معنى- 

 .المجادلة هنا المراد بها الميراث مسائل من مسألة هي والمباهلة

 .وبنتان وأب، وأم، زوجة، :هي المنبرية معنى المسألة-

 :موقف المشرع الجزائري 

 مسألة على الثالث الكتاب من "الخاصة المسائل" عنوان تحت التاسع الفصل في الجزائري المشرع نص

 .منه 179 المادة في المنبرية المسألة وعلى ، 178 المادة المباهلة في

                                                           
 .80عبد الرزاق لعمارة، المرجع السابق، ص  -184

  141.185عبد الرزاق لعمارة، المرجع السابق، ص  -
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 ولألخت النصف، للزوج كان ألب، أو شقيقة وأخت وأم، زوج، اجتمع إذا": 178 المادة في وجاء-

  اثنان". ولألم ثالثة، ولألخت ثالثة، للزوج ثمانية إلى وتعول ستة من أصلها الثلث النصف، ولألم

 وتعول وعشرين أربعة من فريضتهم صحت وأبوان وبنتان، زوجة، اجتمعت :"إذا179 المادة في وجاء-

 ،-ثالثة - وللزوجة الثمن ،- ثمانية - الثلث ولألبوين ،- عشر ستة - الثلثان للبنتين وعشرين، إلى سبعة

 186ثمنها تسعا". ويصير

 وأخضع اإلسالمية الشريعة درب على سار الجزائري األسرة يتضح من خالل هذا الفصل أن قانون

لجميع األحكام التي تعلقت بعلم الميراث، وهذا ما نصت عليه ديباجة المشروع التمهيدي له والتي ورد ما 

 -األساسية التالية: القرآن الكريم" اعتمدت اللجنة في وضع هذه النصوص على المصادر يلي فيها:

اإلجماع، القياس، االجتهاد، الفقه على المذاهب -السنة النبوية الثابتة ثبوتا مقبوال عند علماء الحديث

 األربعة وغيرها على بعض المسائل...".

ي كما أنه قيض القاضي حيث جعله يرجع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية في كل ما لم يرد النص عليه ف  

" تلغي جميع على أنه: 223كما نصت المادة من قانون األسرة،  222القانون، وهكذا ما أكدته المادة 

 األحكام المخالفة لهذا القانون".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .185عبد الرزاق لعمارة، المرجع السابق، ص  - 186
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 قائمة المراجع:

 أوال: الكتب السماوية والسنة النبوية الشريفة:

 القرآن الكريم-1

 األحاديث النبوية-2

 ثانيا: المؤلفات:

الشيخ عبد الرحيم بن إبراهيم الهاشم، الوجيز في الفرائض،  دار بن الجوزي بالدمام ،الطبعة األولى، -

 بدون سنة،

 صهـ،  1420محمد العثيمين، تسهيل الفرائض، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة األولى، -

ر للنشر والتوزيع، دار الفك1981، 1جمعة محمد محمد تراج،أحكام الميراث في الشريعة اإلسالمية، ط-1

 عمان، أردن

عبد الحسيب سند عطية أحكام الميراث في الشريعة اإلسالمية ، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة،  -2

2008 

 األسرة وقانون اإلسالمي التشريع في والمواريث الفرائض وقواعد التركات أحكام العزيز، عبد عزة-3

 . 2010 الجزائر، هومه، دار الطبعة لثانية، الجزائري،

محمد الشحات الجندي، الميراث في الشريعة االسالمية، ، كلية الحقوق، جامعة طنطا، دار الفكر  -4

 العربي، القاهرة، بدون الطبعة، بدون السنة

محمد علي الصابوني المواريث في الشريعة اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنة ، جامعة أم القرى،مكة  -5

 ث، بجوار إدارة األزهر، بدون الطبعة ، بدون السنةمكرمة، دار الحدي

محمد أب زهرة ،أحكام التركات والمواريث، اإلمام ، ملتوم دار الطبع والنشر دار الفكر العربي،  -6

 القاهرة

 2009 العراق، النشر، دار دون والمواريث، الفرائض علم الراوي، مخلص مولود-7

 ثالثا: المذكرات:

طه،  األساليب الحسابية في حل المسائل اإلرثية )قديما وحديثا(، دراسة تطبيقية، الشيخ أحمد حسن -1

 2014رسالة ماجيستر، تخصص فقه وأصوله، كلية االمام األعظم الجامعة، الدراسات العليا، 

بن الصادق فتيحة، موانع الميراث في الفقه وقانون األسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر،  -2

-2016وال الشخصية، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، سنة تخصص أح

2017. 

قارة توفيق، التنازل عن الحق في الميراث، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص أحوال شخصية، كلية -3

 .2018-2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

المسائل الخاصة في الميراث دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والتشريعات  عبد الرزاق عمارة،-4

العربية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، تخصص قانون األسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2015-2014محمد بوضياف، المسيلة،

   95 ص  ، 18 ج ، 1995 هاجر، دار :القاهرة ، 1  ط الكبير، الشرح ، قدامة بن الرحمان عبد-5

، مذكرة لنيل شهادة ماستر، -بين الشريعة والقانون-عامر فيروز، جريمة االستيالء على أموال التركة-5

 .2016-2015تخصص قانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي تبسي، تبسة، 

لنيل ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهر بدرة، التنزيل في القانون الجزائري، مذكرة -6

 .2015-2014موالي طاهر، سعيدة، سنة 
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غناي عزيزة، توريث ذوي األرحام في قانون األسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، -6

 تخصص قانون األسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج ، البويرة،

ر سالم، الميراث بالتقدير واالحتياط دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري، لزه-7

مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص أحوال شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .2017-2016بوضياف، المسيلة، سنة 

سالمية وقانون األسرة الجزائري، مذكرة مرساوي عبد الكريم وآخرون، الميراث بين الشريعة اإل-8

 .2010-2009ماستر، كلية الحقوق، جامعة موالي طاهر، سعيدة، 

ياسين عبد الحليم، مشكل التطبيق القضائي ألحكام التنزيل، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق -9

 .2017-2016والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

 ت والمداخالت:رابعا: المقاال

ملتقى  الجزائري"، "ميراث الحمل في الفقه اإلسالمي وقانون األسرةفضلة حفيظة، مداخلة بعنوان -1

، كلية الحقوق 2015ماي  4-3وطني حول الميراث بين النصوص القانونية واإلشكاالت العملية يومي 

 .2015-2014والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 الملتقى في مداخلة ،"األسرة وقانون الشريعة بين اإلرث من الحجب إشكاالت" عكاشة، حوالف-2

 والعلوم الحقوق بكلية المنعقد العملية، واإلشكاالت القانونية النّصوص الميراث بين حول الوطني

 . 2015ماي 4-3   يومي بجاية، جامعة السياسية،

 الميراث كتاب من والثاني األول الفصل:الجزائري، األسرة قانون في إشكالّت :" خسال، ولد سليمان

 - ،"نموذجا

 الحقوق بكلية المنعقد العملية، واإلشكالّت القانونية النّصوص بين الميراث حول الوطني الملتقى في مداخلة

 والعلوم

 .)منشورة غير( 3 ص ، 2015 ماي 4 - 3 يومي بجاية، جامعة /السياسية

 خامسا: القوانين:

المتضمن قانون ، 1984يونيو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84قانون رقم -1

 األسرة، المعدل والمتمم.
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 الفهرس

 الصفحة العناويــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 4 افتتاحية

 5 تمهيد

 7 الفصل األول: مفهوم علم الميراث في الشريعة اإلسالمية

 8 المبحث األول: الميراث قبل ظهور اإلسالم

 8 أوال: الميراث عند الحضارات القديمة

 8 عند قدماء المصريين الميراث-1

 8 الميراث عند قدماء الرومان -2

 8 الميراث عند قدماء اليونان -3

 8 في الشريعة اليهودية  اإلرث نظام-4

 8 المسيحيين: عند اإلرث نظام-5

 8 الميراث في الجاهلية:ثانيا: 

 9 أسباب الميراث عن العرب قبل اإلسالم -1

 9 ميراث المرأة قبل اإلسالم -2

 9 وأهميته المبحث الثاني: التعريف بعلم المواريث في اإلسالم

 9 أوال: تعريف علم الميراث

 10 ثانيا: أهمية  علم  الميراث

 10 ثالثا :مفهوم التركة

 10 تعريف التركة-1

 11 مشتمالت التركة-2

 14 مدلول التركة-3

 14 الحقوق المترتبة على التركة-4

 24 المبحث الثالث: األحكام العامة للميراث

 24 أوال: أركان الميراث
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 24 معنى الركن-1

 25 تحقق أركان اإلرث-2

 25 ثانيا: أسباب الميراث

 25 تعريف السبب -1

 26 أسباب اإلرث-2

 27 الميراثثالثا: شروط 

 27 تعريف الشرط-1

 27 شروط الميراث-2

 28 رابعا: موانع اإلرث
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