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 مفردات مادة املواريث والتربعات
 

 .املواريث: أوال
 .نظام اإلرث قبل اإلسالم -1
 .اإلسالم نظام اإلرث يف -2

 متهيـد. 
 احلقوق املتعلقة برتكة امليت. 
 أركان املرياث . 
 أسباب املرياث . 
 شروط اإلرث . 
 موانع اإلرث . 
  إمجاال للمرياثاملستحقون . 
 أقسام اإلرث . 
 أصحاب الفروض . 
 العصبات وأنواعها . 
 االدالء جبهتني . 
 احلجب وأنواعه . 
  الفرق بني احلجب واملنع. 
 املسائل الشاذة . 
 املسائل وتصحيحها تأصيل . 
 العول وأحكامه . 
 الرد وأحكامه . 
 ذوو األرحام . 
 قسمة الرتكة . 
 املناسخات 
 التخارج . 
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 اإلرث بالتقدير واالحتياط 
 مرياث احلمل . 
 مرياث املفقود . 
 اإلقرار بوارث . 
 مرياث الغرقى . 

 . التربعات: ثايا
 . الوصية -1

 تعريفها . 
 دليل مشروعيتها . 
 حكم الوصية . 
 األحكام العامة للوصية . 
 مبطالت الوصية . 

 . اهلبة -2
 تعريفها . 
 دليل مشروعيتها . 
 أنواعها . 
 أركاهنا وشروط كل ركن. 
 األحكام العامة للهبة . 
 مبطالت اهلبة . 
 االعتصار يف اهلبة . 

 . الوقف -3
 تعريفه . 
 دليل مشروعيته . 
 أركانه . 
 ملكية الوقف. 
 األعيان املوقوفة . 
 وقف املشاع . 
 ف على األهل والذريةالوق . 
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  أمحد احلج  الكردي . د: األحوال الشخصية. 
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 :مدخل إلى علم المواريث 
 :أهمية هذا العلم  -

 {}: قـال  أن النـيب -رضـ  اهلل تعـاع عنهمـا  -عـن عبـد اهلل بـن عمـرو  أبـو داود أخـرج
XE "32: العلــم ثــالث حميــة حمكمــة، أو ســنة قائمــة، أو فريضــة عادلــة، ومــا كــان ســو  ذلــ  فهــو
حميـة حمكمـة، أو سـنة قائمـة، أو فريضـة عادلـة، ومـا كـان سـو  : العلـم ثـالث} y "1" \b\" فضـل

قال رسول : والدارقطين عن أيب هريرة رض  اهلل تعاع عنه قال ورو  ابن ماجه.  (1){ذل  فهو فضل
تعلمــوا الفــرائ  وعلموهــا النــاص فانــه نصــف العلــم وهــو ينســى وهــو أول : :{} XE "32اهلل 

تعلمـوا الفـرائ  وعلموهـا النـاص فانـه نصـف العلـم وهـو ينسـى } y "1" \b\" شـ ء ينـزع مـن أمـيت
معــك كونــه نصـف العلــم أنــه )) : يان بــن عيينــة رمحـه اهللقــال سـف.  (2){وهـو أول شــ ء ينــزع مـن أمــيت

وجــه كونــه نصــف العلــم أن أحكــام )) : وقــال احلــافن ابــن رجــب رمحــه اهلل. ((يبتلــى بــه النــاص كلهــم
، وال بــد  ((نــوع يتعلـ  باحليــاة ونـوع يتعلــ  ملـا بعــد املـوت، وهــذا الثـاين هــو الفـرائ : املكلفـني نوعـان

الثــاين . األول منهــا معرفــة حــد هــذا الفــن: مــن معرفــة أمــور مهمــة علــماخلــوض يف تفاصــيل هــذا القبــل 
فأمــا حــد هــذا الفــن فهــو العلــم . الرابــع معرفــة حكمــه يف الشــرع. الثالــث معرفــة مثرتــه. معرفــة موضــوعه

وأمــا مثرتــه فهــ  إيصــال . وأمــا موضــوعه فهــو الرتكــات. بفقــه املواريــث ومــا ضــم إع ذلــ  مــن حســاهبا
أما حكمه يف الشرع فهو فرض كفاية إذا قـام بـه مـن يكفـ  سـقط اإل  عـن و . ذوي احلقوق حقوقهم

 .الباقني
لغة مجع مرياث، على وزن مفعال : يسمى أيضا علم الفرائ ، واملواريث :تفصيل تعريفه  -

أي أخذ الباق  أو املتبق  بعد صاحبه، ولـذل  يطلـ  املـرياث علـى املتبقـ  أو البقـاء،  : من ورث يرث
أي البــاق  بعــد فنــاء خلقــه، كمــا يطلــ  علــى مــا يعــود ويرجــع إع " الــوارث "  تعــاع كمــا يف اســم اهلل

ـــــه تعـــــاع ـــــوارث، كمـــــا يف قول ـــــة  أي مرجعه (1)... ((وهلل مـــــرياث الســـــماوات واألرض : )) ال ا مـــــاآلي
 . امومآهل

 . (2)انتقال ش ء من شخص إع شخص حمخر، أو من قوم إع قوم: واملرياث

                                                 

 (. 54)، ابن ماجه املقدمة ( 2885)أبو داود الفرائ  ( 1)
 (. 2110)، ابن ماجه الفرائ  ( 2901)الرتمذي الفرائ  ( 2)
 . 19: ، وسورة احلديد  189: سورة حمل عمران  (3)
 .34: املواريث: الصابوين (4)



 6 

: " بأنهوعرفه املالكية . بالرتكة يثبت ملستح  بعد موت صاحبها هو ح  متعل : واصطالحا
 . (3)"ح  يقبل التجزي يثبت ملستح  بعد موت من كان له ذل  
أي التقـــدير، : أي مقـــدرة، مـــن الفـــرض: والفـــرائ ع مجـــع فريضـــة، وهـــ  لغـــة ملعـــك مفروضـــة

 .  (1)لقب للعلم املتعل  باإلرث: واصطالحا
هـــو العلـــم الـــذي يعـــين بـــاحلقوق واملقـــادير املتعلقـــة : و الفـــرائ وعلـــى ذلـــ  فعلـــم املواريـــث أ

 . بالرتكات وكيفية تصنيفها وقسمتها، واملستحقني فيها ومراتبهم ومقادير استحقاقهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1: الرتكات واملواريث: حممد حمدة: انظر (5)
 .6، 5: املرجع الساب  (1)
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 :الميراث قبل اإلسالم 
 : في الجاهلية  -

 : إرثهم على أمرين " قبل اإلسالم " بك العرب 
يورثــون بــه إال الــذكور، وال يورثــون مــن الــذكور إال الكبــار، و تجــون بــأن وكــانوا ال : النســب

اإلرث ال يكون إال ملن قدر على محل السالح والدفاع عن العشرية، فيجعلونه امتيازا ملقابل، بدل أن 
 . يكون حقا إنسانيا أساسيا

حللــف، ا: وهــو مــا عــرج عــن دائــرة النســب املــذكورة، ويعتمــد أساســا علــى شــي ني: والســبب
 . والتبين

فـاحللف هــو تعاقـد بــني شخصــني علـى أن يــرث أحـدحا اآلخــر، ويتحمــل عنـه مــا يكـون مــن الضــمان 
 دم  دم ، وهدم  هدم ، وترثين وأرث ، وتطلب يب " : والدية وغري ذل ع شعارهم يف ذل 

 . (1)مات قبل صاحبه ورثه اآلخر فأيهماع "وأطلب ب  
إليـــه علـــى ســـبيل النبـــوة، ولـــو كـــان للثـــاين أب  نســـبة الشـــخص شخصـــا حمخـــر ووهـــ: والتبـــين

 . وة ورثه املتبيِن نمعروإ، فاذا مات مدع  الب
 وكان هذا من األمور الشائعة يف اجلاهلية، واستمر العمل به فرتة من صدر اإٍلسالم،   ألغـ 

لموا حمبـائهم ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهلل فان مل تع: )) بابطال سببه وهو التبين ملثل قوله تعاع
ومـــا جعـــل أدعيـــاءكم أبنـــاءكم، ذلكـــم قـــولكم : ))، وقولـــه ســـبحانه((فـــاخوانكم يف الـــدين ومـــواليكم 

 . (2)((بأفواهكم، واهلل يقول احل  وهو يهدي السبيل 
 : في صدر اإلسالم 

ســــببان حمخــــران  ــــا عــــرإ يف صــــدر اإلســــالم للتــــوارث بــــني : يضــــاإ إع التبــــين الــــذي ألغــــ 
 . حا أيضا بعد ذل  املسلمني،   ألغيا

 . فكان املهاجري يرث أخاه املهاجري، إذا قامت بينهما عالقة وطيدة: األولع اهلجرة
                                                 

  .م 1000/ هـ 1410، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  68/ 8: احلاوي الكبري : املاوردي   (1)
 . 95، 94: سورة األحزاب  (2)
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من أهـل " واألنصار "  من أهل مكة " بني املهاجرين  فقد حمخى النيب : والثاينع املؤاخاة
 . بأخوة خاصة، جعلتهم بتوارثون هبا" املدينة 

وأولـو األرحـام بعضـهم : )) ستقرار التشريع، ملثل قوله تعـاعغري أن هذين السببني ألغيا بعد ا
 . (1)((أوع ببع  يف كتاب اهلل 
 . اآلية  (2)((للرجال نصيب  ا ترك الوالدان واألقربون : ))   نزل قوله تعاع

 : نظام اإلرث في الشريعة اإلسالمية 
أو   عد  اته، من حقوق لـه، تناولت الشريعة اإلسالمية كل ما يتعل  باإلنسان يف حياته، وب

يف بعــــ  املســــائل الثابتــــة الــــيت ال تــــرتبط بتغــــري األحــــوال  واجبــــات عليــــه، ففصــــلت التفصــــيل الــــدقي 
 . واألزمان، ووضعت للمتغري قواعد عامة يضبط من خالهلا حبسب حاالت التغري

اإلنسـان  وقد أْولت هذه الشريعة الغرّاء موت اإلنسان وما يرتتب عليه تفصيال خاصا، لعجز
غالبا  –من حقوق وواجبات  –باملوت عن  ارسة حقوقه وأداء واجباته، وألن ما يرتكه امليت وعلفه 

ما يكون مظنة للنزاع بني أصحاب احلقوق املختلفةع فكان ال بـد مـن تشـريع ينفـ  النـزاع ويعطـ  كـل 
فــه امليــت وترتيبــه ذي حــ  حقــه، فجــاءت الشــريعة اإلســالمية بأعــدل نظــام وأحكمــه يف توزيــع مــا عل

 . حبسب درجات االستحقاق
بـالنص عليــه  ليعة أعـدل نظـام وأحكمــه، ألن اهلل سـبحانه تكفـر مـا جـاءت بــه الشـ كـان  وإمنـا

بسنته، وثبتت بع  مسائله باإلمجاع، وهو من  وتقريره املباشر يف القرحمن الكرمي، وبينه رسول اهلل 
 ء مـن أنصـباء الورثـة بالقيـاص، ألنـه ال لـال للقيـاص ومل يثبـت شـ" األدلة املتف  على االحتجاج هبا، 

 . (3)"يف التخصيص ملقدار دون حمخر –أحيانا  –يف األشياء التقديرية، خلفاء وجه احلكمة 
وهــذا النظــام تنــاول ترتيــب احلقــوق املتعلقــة بالرتكــة، مــن حيــث أولويــة إخراجهــا، كمــا تنــاول 

  .تفصيل املستحقني ودرجاهتم من جهة اإلرث خاصة
 

                                                 
 .96: سورة األحزاب   (1)
 .  60/ 8: املرجع الساب  : املاوردي : وانظر .  91: سورة النساء   (2)
، دار الشــهاب، 120، ص (مــن رســائل لموعــة هــذا اإلســالم ) مشــروعية اإلرث وأحكامــه يف اإلســالم : مصــطفى الســباع . د (3)

 .اجلزائر
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الشــ ء املــرتوك، ومــا يرتكــه الشــخص بعــد موتــه، ففــ  : والرتكــة لغــة: التركةةة ومشةةموالتها  -
 . (1)تركة امليت تراثه املرتوك: تركة الشخص مرياثه، ويف خمتار الصحاح: القاموص

حــ  يقبــل التجــزي يثبــت ملســتح  بعبــد مــوت مــن كــان : " عرفهــا املالكيــة بأهنــا: واصــطالحا
 . (3)"ما علفه امليت : " الشافعية بأهناع وعرفها (2)"ذل  له 

ما تركه امليت من األموال صافيا عن تعل  ح  الغـري بعـني مـن : " أما احلنفية، فالرتكة عندهم
 . (4)"املال 

كخيــار : كــة تشــمل األمــوال واحلقــوق املاليــةفــان الرت :  وبــالنظر إع تعريفــ  املالكيــة والشــافعية
كحــ  الشــفعة، وخيــار الشــرط، وحــ  : تشــمل احلقــوق الشخصــية، كمــا (5)العيــب، وحقــوق االرتفــاق

 . (6)املطالبة بالقصاص
كخيـار العيـب، وخيـار  (1)واحلنفية  صرون الرتكة يف املال أو احل  الذي له صلة باملـال فقـط

تدخل يف الرتكة وال تورث عندهم، وكذل  املنافع ألهنا ليست  التعينيع أما احلقوق الشخصية فاهنا ال
 . (8)يف مذهبهم أمواال

كـل مـا اسـتفيد بعـد املـوت بسـبب مـن امليـت يف حياتـه، كصـيد :  –اتفاقا  –ويلح  بالرتكة 
، كما تدخل الرواتـب املتـأخرة، واألربـاح ومـا أشـبه (0)نصب شباكه قبل موته، وكذا ديته إن مات قتال

 . ذل 
                                                 

أحكـــام : ، أمحـــد الشـــافع 19: الرتكـــات واملواريـــث: ، حمـــدة51: خمتـــار الصـــحاح: ، الـــرازي15: خمتـــار القـــاموص ا ـــيط: الـــزاوي (1)
 .جامعة دمش  .ط. 233: ةاألحوال الشخصي: الكردي أمحد حج .، د25: املواريث

 . 4/451: الدسوق  على الشرح الكبري (2)
 .املرجع الساب : الكردي (3)
، وقـد عرفهـا بأهنـا 19: الرتكـات واملواريـث: حمـدة: ، وكـذا 56: التعريفـات: اجلرجـاين: ، وانظـر 6/150: رد ا تار: ابن عابدين  (4)
: الفقهـاء املعاصـرين يعرفهـا حبسـب حمراء الفقهـاء، وملخصـها ثالثـة، انظرهـا يف ع وبعـ "ما يرتكه امليت خاليا من كل حـ  تعلـ  بـه " 

الوصـــايا : ، والســـرييت26، 25: أحكـــام املواريـــث: ، ومـــا بعـــدها، وأمحـــد الشـــافع 31: أحكـــام املواريـــث بـــني الفقـــه والقـــانون: شـــليب
 . ، وما بعدها255: واألوقاإ واملواريث

) الشـرب واملـرور : نفعة عقـار حمخـر  لـوك لغـري مالـ  العقـار األول، وهـو يشـتمل علـى حقـ هو ح  مقرر على عقار مل: االرتفاق (5)
 (. 19: املرجع الساب : حمدة: انظر

 .املرجع الساب : حمدة: ، وانظر31: املرجع الساب : ، شليب233: املرجع الساب : الكردي (6)
 .عدهاوما ب 19: ، وحمدة8/219: الفقه اإلسالم  وأدلته: الزحيل  (1)
 .14: املرجع الساب : حمدة: ، وما بعدهاع وانظر تفصيال أكثر يف233:املرجع الساب : الكردي (8)
 .234: املرجع الساب : الكردي (0)
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بب ثبـــت يف كـــل مـــا لـــزم امليـــت بعـــد موتـــه بســـ  –باالتفـــاق أيضـــا  –كمـــا يضـــمن مـــن الرتكـــة 
 . حياته، كما إذا حفر حفرة تعديا، وسقط فيها إنسان فديته من تركة األول

كـالرهن، فلـيس مـن :   إن احلنفية ال يعتربون من مال املتوىف ما كان مشغوال بالديون العينيـة
الرتكـــة يف نظـــرهم، أمـــا اجلمهـــور فيعـــدون الرتكـــة لمـــل مـــا تركـــه امليـــت ســـواء أشـــغل بـــدين عيـــين، أم 

 . (1)، أو مل يشغل بدين أصالشخص 
 

وبناء على ما سب ، فقد وقع اخلالإ أيضا يف ترتيب احلقوق :  الحقوق المتعلقة بالتركة -
أن املتعل  بالرتكة مخسة : املتعلقة بالرتكة، واملشهور من قول مجهور الفقهاء احلنفية واملالكية والشافعية

الــديون : ثالثةةاالتجهيــز، : ثانيةةا، (2)العينيــة احلقــوق:  أوال: حقــوق، مقــدم بعضــها علــى بعــ ، وهــ 
 . (3)اإلرث: خامساالوصايا، : رابعاالعادية، 

ــــة واحلنفيــــة يف قــــول ضــــعيفاوذهــــب احلن ــــع احلقــــوق : (4)بل إع أن التجهيــــز مقــــدم علــــى مجي
 ،مـع تقـدمي العينيـة يف اإلخـراج  مرتبـة واحـدة يف امـ، ويلحقون الديون العينية بالعادية وجيعلوهن األخر 

 . (5)أربعة ال مخسة: وتكون احلقوق على هذا القول
الفصـل العاشـر ، حيـث جـاء يف (6)نفيـةرأي احلذ بـوالذي يظهر أن قانون األسـرة اجلزائـري أخـ

 : يؤخذ من الرتكة حسب الرتتيب اآليت: " 189، املادة "قسمة الرتكات : " منه حتت عنوان
 . مصاريف التجهيز والدفن بالقدر املشروع .1

 .  الثابتة يف ذمة املتوىف الديون .2

                                                 
 .بتصرإ: املرجع الساب  (1)
 .8/219: املرجع الساب : الزحيل : يعترب احلنفية هذا احل  قبل مسمى الرتكة، ولذل  فهو عندهم قسم مستقل، انظر (2)
، 2/418: بلغـــة الســـال : ، ومـــا بعـــدها، وكـــذا الصـــاوي26: هبجـــة البصـــر: ، وبنـــيس4/451: علـــى الشـــرح الكبـــري: الدســـوق  (3)

حــ  تعلــ  بعــني، وحــ  تعلــ  بامليــت، وحــ  تعلــ  بالذمــة، وحــ  تعلــ  بــالغري، : وغايتهــا مخســة: قــال صــاحب الشــرح الكبــري. ) 410
 (.بها استقرائ  وح  تعل  بالوارث، واحلصر يف هذه وترتي

، والنـووي مـن الشـافعية يرتـب 2/313: زروق علـى الرسـالة: املرجع الساب ، ويظهـر أنـه قـول بعـ  املالكيـة أيضـا، انظـر: الكردي (4)
الســراج الوهــاج علــى : الغمــراوي: هــذا الرتتيــب، ولعلــه يعتــرب إفــالص املــدين امليــت شــرطا يف تقــدمي الــديون العينيــة علــى التجهيــز، انظــر

 .16: حمدة: ، وانظر310: هاجاملن
 .املرجع الساب ، بتصرإ: الكردي (5)
: أحكـام املواريـث: أمحـد الشـافع : يف مادتـه الرابعـة، انظـر(  1043لسـنة  11رقـم ) أخذ هبذا الرأي أيضا قـانون اإلرث املصـري  (6)

 .238: الكردي: منه، انظر 262ادة ، كما أخذ به قانون األحوال الشخصية السوري، يف امل258: ، والسرييت38: ، وشليب21
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 . الوصية .3
فــاذا مل يوجــد ذوو فــروض أو عصــبة حملــت الرتكــة إع ذوي األرحــام، فــان مل يوجــدوا حملــت إع 

 .(1)" ةاخلزينة العام
 : يكون تفصيل احلقوق املتعلقة بالرتكة كاآليت قول مجهور الفقهاءوعلى 
كما إذا كان بعـ    :ن الرتكةالديون املتعلقة بأعيان م وه : احلقوق العينية  : أوال
وهــذا ...  (3)، أو حمتجــزا بثمنــه، أو حمتجــزا بأجرتــه لــد  األجــري الــذي لعملــه أثــر فيــه(2)الرتكــة مرهونــا

يف املشــهور مــن قــول اجلمهــور،  –حــا التجهيــز  –النــوع مــن الــديون مقــدم علــى غــريه مــن احلقــوق 
ن العادية، فاهنا متعلقة بذمة املدين ال ملاله، وال واستدلوا بأهنا متعلقة بالرتكة قبل الوفاة، خبالإ الديو 

 . (4)تنتقل إع املال إال بالوفاة
 
موته إع أن يوار  يف قربه، من  وهو فعل ما  تاج إليه امليت من حني :التجهيز: ثانيا  -

سب حال امليت مـن فقـر أو غـك ملـا هـو جـار بـه حبنفقات غسله وكفنه ومحله ودفنه، وما يلزم لذل  
والذين أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا، وكان بـني ذلـ  : )) لعرإ، من غري إسراإ وال تقتري، لقوله تعاعا

 . (5)((قواما 
من مات قبله ولو بلحظة واحدة  ن تلزمه نفقته من أقاربه كولده ووالده  (6)وكذا يقدم جتهيز

ورأيــه هــو  –و يوســف مــن احلنفيــة فقــال الشــافعية وأبــ: وإخوتــه الــذين يف كفالتــه، واختلفــوا يف الزوجــة
 . اأن جتهيزها من تركة زوجها، ألن نفقتها على زوجها، وجتهيزها من نفقته: -املفا به 

                                                 
 .1003ديوان املطبوعات اجلامعية، . ، ط56: قانون األسرة (1)
حبس ش ء حب  ميكن أخذه منه كالدين، ويطل  علـى املرهـون تسـمية للمفعـول باسـم : مطل  احلبس، ويف الشرع: الرهن يف اللغة (2)

 .113: التعريفات: اجلرجاين: املصدر، انظر
كتابــه، : فأوصــلها إع عشـرة أنــواع، انظــر: احلقـوق العينيــة: حممــد حمــدة. ، وفصـل د491،  6/496: مواهــب اجلليــل : احلطـاب  (3)

 .211، 8/219: ع والزحيل 0، 8: عبد احلميد: ع وكذا18، 11: املرجع الساب 
 .املرجع الساب : الكردي (4)
 .18: حمدة: ، وراجع61: الفرقان (5)
املراجـع السـاب ،  : زائري على هـذه النقطـة، ونـص عليهـا قـانون اإلرث املصـري يف املـادة الرابعـة منـه، انظـرمل ينص قانون األسرة اجل (6)

 ؟8/210: ، والزحيل 412: الكردي: ، انظر262كما نص عيها القانون السوري يف املادة 
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لــيس علــى الــزوج جتهيــز : مــن احلنفيــة حممــد بــن احلســنو  اإلمــام أمحــد اإلمــام مالــ  و وقــال
ـــاملوت، فتجهـــز مـــن م ـــة انقطعـــت ب ـــو كانـــت معســـرة، ألن الزوجي اهلـــا أو مـــن مـــال الزوجـــة مطلقـــا، ول

 . (1)أقارهبا
يلزمـه جتهيـزه  نبلـة إع أن املقـدم علـى الـديون عامـة هـو جتهيـزه هـو وحـده، أمـا مـاوذهب احلن

 .  (2)إذا مات قبله، فال عرج من تركته إال بعد إخراج الديون العينية
اتـه، على الديون واحلقوق األخر  ألنه مـن حاجـات امليـت األوليـة بعـد وف (3)وتقدمي التجهيز

 . (4)فأشبه حاجاته األصلية يف حال حياته
والفقهــاء متفقــون علــى أن جتهيــز امليــت الــذي مل علــف تركــة يكــون واجبــا علــى قريبــه الــذي 
تلزمه نفقته يف حياته، فان مل يكـن لـه قريـب كـذل ، كـان جتهيـزه علـى بيـت مـال املسـلمني إذا وجـد، 

 بذل ، فعلى من حضر موته من أغنيـاء املسـلمني وكان منتظما، فان مل يوجد، أو مل يكن به ما يويف
 . (5)جتهيزه، وهو فرض كفاية إذا قام به البع  سقط عن الباقني

ميـــت مـــن مجيـــع مالـــه البـــاق  بعـــد لل الـــديون العاديـــةتقضـــى  :(6)قضـــاء الـــديون :ثالثـــا -
جهيـز باالتفـاق،  ، وه  الديون املتعلقة بذمة املـدين، دون تعلـ  بـالعني، كـالقرض، وتلـ  الت(1)التجهيز

 : كما أهنا مقدمة على ما بعدها من احلقوق األخر  باالتفاق أيضا، وتشمل نوعني من الديون
 . ديون العباد، وديون اهلل

 
 

                                                 
 .0: ، عبد احلميد8/212: ، وما بعدها، الزحيل 269: املرجع الساب : السرييت (1)
(2)

 . 239: الكردي : نظر ا  
ال يدخل يف التجهيز ما استحدثه الناص يف عصرنا من إقامة املآمت وحفالت التشييع، ومـا يصـرإ يف أيـام اخلمـيس وليـاع اجلمـع،  (3)

ي ا علـى واألربعني والذكر  السنوية، وما يدفع لبع  املقرئني، فهو كله من البدع اليت ال جيوز اإلنفاق عليها مـن الرتكـة، فمـن أنفـ  شـ
هذه األمور فهو الضامن له، فان كان وارثا فهو من ماله اخلاص، وإن كان أجنبيا فهو متربع، وال تنفـذ علـى الورثـة، وال علـى الـدائنني 

 (. 269: ، والسرييت8/212: الزحيل : انظر. ) إال برضاهم
 .8/211: ، وما بعدها، والزحيل 0: عبد احلميد (4)
 .ما بعدهاو  16: ، وحمدة45: شليب (5)
: وهــو مــا وجــب يف الذمــة بــدال عــن شــ ء علــى ســبيل املعاوضــة، وهــ  ديــون العبــاد، و ــى حــ  اهلل دينــا لــازا، انظــر: مجــع ديــن (6)

 .8/212: ، الزحيل 262: السرييت
 .املرجع نفسه: الزحيل  (1)
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 . (1)مقدمة يف اإلخراج لوجود من يطالب هبا: ديون العباد – 1
اد،  هــ  مــا علــى الشــخص مــن واجبــات دينيــة ال مطالــب هبــا مــن جهــة العبــ: ديــون اهلل – 2

كالزكاة والكفارات والنذور، وه  واجبة األداء عند اجلمهور مـن املالكيـة والشـافعية واحلنابلـة، وتـؤد  
ال جيــب علــى الورثــة أدا هــا عــن امليــت إال : ع بينمــا أســقطها احلنفيــة، وقــالوا(2)ولــو مل يــوص هبــا امليــت

 . (3)ل فقطبانابة منه، بأن يوص  هبا أن تؤد  عنه من تركته، فتؤد  من ثلث املا
وهـ  الـديون الثابتـة بالبينـة حـال الصـحة : ديون العباد بني ديون الصـحة كما فرق احلنفية يف

وهــ  الــديون الثابتــة بــاإلقرار حــال املــرض فقــط، : أو املــرض، أو اإلقــرار حــال الصــحة، وديــون املــرض
 . (4)فأخروا الثانية عن األوع خوإ ا اباة

 . (5)ديون الصحة وديون املرض يف ح  اإلخراجأما مجهور الفقهاء، فيسوون بني 
 تنفذ الوصية من ثلث املال الباق  بعد التجهيز وأداء الديون :(6)تنفيذ الوصايا: رابعا  -

، ال من ثلث أصل املال، ألن ما تقدم قـد صـرإ يف ضـروراته، فالبـاق  هـو مـال امليـت الـذي أذن لـه 
يــه إال باجــازة الورثــة، كمــا ال تصــو الوصــية لــوارث إال الشــرع أن يتصــرإ يف ثلثــه، وال عــرج مــا زاد عل

 . (1)زباجازهتم، فاذا أجاز البع  دون اآلخرين نفذت يف نصيب من أجا
مـن بعـد وصـية يوصـى هبـا أو ديـن : )) لقوله تعـاع –باتفاق  –والوصية مقدمة على املرياث 

خــراج، لقوتــه مــن جهــة املطالبــة ، وإمنــا قــدمت علــى الــدين يف الــذكر مــع أنــه مقــدم عليهــا يف اإل(8)((
وضعفها، وحثا للورثة على إخراجها، ألهنا خترج دون مقابل أو عـوض خبـالإ الـدين، كمـا أهنـا غالبـا 

 . (0)ما تكون لضعاإ، فقوي جانبها بالتقدمي يف الذكر ل ال يطمع ويتساهل فيها
                                                 

 .املرجع الساب : حمدة (1)
: ا لـى: ع وهـو مـذهب ابـن حـزم21: ، حمـدة249: الكـردي: فعية، انظـربـل إهنـا مقدمـة علـى ديـون العبـاد يف اإلخـراج عنـد الشـا (2)
 .262: السرييت: ع انظر254، 0/253
 .8/214: الزحيل  (3)
 .241: ، والكردي8/214: ، الزحيل 29: حمدة (4)
 .املراجع السابقة (5)
وســـيأيت تفصـــيل مســـائلها يف قســـم  .252: التعريفـــات: اجلرجـــاين: وهـــ  متليـــ  مضـــاإ إع مـــا بعـــد املـــوت، انظـــر: مجـــع وصـــية (6)

 .التربعات
 .22: ، حمدة8/216: ، الزحيل 266: السرييت (1)
 11: النساء (8)
 .8/213: ، الزحيل 19: ، عبد احلميد22: حمدة (0)
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قبــل  أن الــدين قضــى حممــد : ) قــال وقــد أخــرج أمحــد والرتمــذي وغريحــا عــن علــ  
 . (1)(الوصية، وأنتم تقر ون الوصية قبل الدين 

وهـــو حمخـــر احلقـــوق املتعلقـــة بالرتكـــة ترتيبـــا، ولكنـــه أخطرهـــا شـــأنا،  : املـــرياث: خامســـا  -
 : الحتفال الشارع به احتفاال خاصا، وتفصيل أحكامه تفصيال دقيقا، مبناه األسس التالية

ة املـورث، فلـيس للمـورث سـلطان علـى حبكم الشـرع ال بـاراد( إجباري ) اإلرث جربي  – 1
ماله بعد وفاته إال يف الثلث بالوصية، أما الثلثان فقد تكفل الشارع بتوزيعهما بوصية اهلل العادلة، فـال 
ميل  املورث أن مينع أحد ورثته من اإلرث، والوارث ميل  نصيبه جـربا مـن غـري اختيـار منـه وال حكـم 

 . (2)قاض
رة األسرة ال يتعداها، ألهنـا وحـدة البنـاء االجتمـاع ، وقـد سـار أن املرياث يكون يف دائ – 2

نظام املرياث مع نظـام النفقـات بـني األقـارب يف خطـني متـوازيني متمـاثلني، فجعـل النفقـة عنـد العجـز 
 . (3)على من يرث املال إن كان غنيا، والغرم بالغنم، واحلقوق والواجبات متبادلة

فلـــيس : غر والكـــرب ال اعتبـــار هلـــا يف أصـــل االســـتحقاقصـــفات الـــذكورة واألنوثـــة، والصـــ – 3
للولــد األكــرب امتيــاز يف اإلرث، أو تقــدم علــى أخيــه األصــغر، خالفــا لــبع  الشــرائع األوروبيــة الــيت ال 
تزال حمخـذة بقاعـدة تقـدمي األكـرب، فـال يفـرق اإلسـالم بـني احلمـل يف بطـن األم وبـني الرجـل الكبـري يف 

 . (4)العائلة
وأن مالحظــة األكثــر احتياجـا هــ  الــيت :  حلاجـة أســاص التفاضــل يف املـرياثأنـه جعــل ا – 4

جعلـــت الـــذكر ضـــعف األنثـــى، ألهنـــا مرتبطـــة بنظـــام التكليـــف املـــاع يف األســـرة، فالشـــريعة اإلســـالمية 
تكلــف الرجــل بنفقــة زوجتــه وأوالده، وال تكلــف املــرأة شــي ا مــن اإلنفــاق يف كــل مراحــل حياهتــا، وإن 

 . (5)ار احلاجة هو العدل، واملساواة عند تفاوت احلاجات ه  الظلماإلعطاء على مقد

                                                 
ـــه معتضـــد باالتفـــاق الـــذي ســـلف، قـــال : " ، وفيـــه6/168: نيـــل األوطـــار: الشـــوكاين (1) واحلـــديث، وإن كـــان إســـناده ضـــعيفا، لكن

 ".إن العمل عليه عند أهل العلم : ذيالرتم
هــذا هــو اإلســالم، : ع الســباع 231: الرتكــات واملواريــث: ع حممــد أبــو زهــرة30، 1/38: املــدخل الفقهــ  العــام: مصــطفى الزرقــا (2)

 .2/162: مرجع ساب 
 .املرجع نفسه: ، السباع 238: املرجع الساب : أبو زهرة (3)
 .163: ، السباع 249: ، أبو زهرة1/30: ، الزرقا15: جع ساب أحكام املواريث، مر : الشافع . د (4)
 .املراجع السابقة (5)
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وقـــد وزعـــت الشـــريعة اإلرث بـــني : أن الشـــرع اإلســـالم  يعتمـــد التوزيـــع دون التجميـــع – 5
يشــرتكان، األقــارب بنظــام خــاص، روعــ  فيــه األقربيــة إع امليــت، فتــارة  جــب األبعــد بــاألقرب، وتــارة 

ذلــ  مبــين علــى قاعــدة أن كــل مــن يــدع إع امليــت بــوارث ال يــرث ويكــون لرقــرب القســط األكــرب، و 
يـدع  يت به، وكذل  األخ ال يرث مع األب ألنـهمعه، فابن االبن ال يرث مع االبن ألنه يدع إع امل

 . (1)بواسطته

                                                 
 .30: ، الزرقا16: الشافع . ع د241، 249: أبو زهرة (1)
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 :أركان الميراث 
 . (1)مرتكز الش ء وجانبه األقو : الركنع لغة
إال بــه، أو هــو مــا يكـون بــه قــوام الشــ ء ووجــوده،  جــزء املاهيــة الــذي ال تتحقـ : واصـطالحا

 . (2)والركن يف املرياث ما ال يكون إال به
 : وأركان املرياث ثالثة 

 . وهو امليت الذي علف تركة ومستحقني فيها: املوِرث – 1
 . وهو املستح  للمرياث بسبب من أسبابه: الوارث – 2
تعلــ  احلقــوق األخــر ، كــالتجهيز والــديون  وهــو الرتكــة يف جزئهــا اخلــاع عــن: ثو املــور  – 3
 . (3)والوصية

 :أسباب الميراث
 . (4)ما يتوصل به إع الش ء: السببع لغة
، وأســباب املــرياث ثالثــة (5)مــا يلــزم مــن وجــوده الوجــود ومــن عدمــه العــدم لذاتــه: واصــطالحا

 : أيضا
كـاألب واألم : صـولوهو القرابة املتصلة اتصاال وثيقا بامليـت، وتنحصـر يف األ: النسب – 1

كـاإلخوة : وإن نزلـوا، واحلواشـ  كـاالبن والبنـت، وأبنـاء األول: واألجداد واجلدات وإن علوا، والفروع
 . واألعمام، وأبنائهم

وهو الرابطـة الزوجيـة املسـتندة إع عقـد شـرع  صـحيو، وهـو موجـب للمـرياث : النكاح – 2
 . (6)العقد وقبل الدخول، فريثه اآلخرولو مل  صل دخول بالزوجة، كأن يتوىف أحدحا بعد 

كما يثبت املرياث يف عدة الطالق الرجع  قبل انقضائها، أمـا الطـالق البـائن فـال تـوارث فيـه 
أثناء العدة أو بعدها، إال إذا كـان الطـالق يف مـرض املـوت، فـان الزوجـة تـرث مـن زوجهـا أثنـاء العـدة 

                                                 
 .، دار النفائس ، بريوت  119: معجم لغة الفقهاء : حامد صادق قنييب .حممد رواص قلعهج  ، د.د  (1)
 .، دار الفكر العريب ، القاهرة  50: يث يف الشريعة اإلسالمية املوار : حممد الشحات اجلندي .د  (2)
 . 69،  50: املرجع الساب    (3)
 . 118: معجم لغة الفقهاء : حامد صادق قنييب .حممد رواص قلعهج  ، د.د  (4)
 . 2/8: مواهب اجلليل : ، احلطاب 1004حممد حج  ، دار الغرب اإلسالم  .د.، ت 1/60: الذخرية : القرايف   (5)
 .  15: أحكام املواريث : حممد حمىي الدين عبد احلميد   (6)
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نقي  مقصوده، وهذه املسألة ه  املعروفة بطالق وبعدها، بل حا ولو تزوجت غريه، معاملة للزوج ب
 .(1)الفار

كمــا أن الــزواج يف مــرض املــوت ال يقــع بــه التــوارث يف املــذهب املــالك ، للعلــة نفســها، وهــ  
 . معاملته بنقي  مقصوده، وهو يف هذه احلالة إدخال وارث جديد على الورثة

الفسـاد لمعـا عليـه بـني الفقهـاء فـال  أما فساد العقد، ففـرق فيـه املالكيـة بـني أمـرين، إذا كـان
تــوارث بينهمــا إمجاعــا، أمــا الفســاد املختلــف فيــه كمــن تزوجــت بغــري وع، ومــات أحــدحا قبــل فســ  

 . (2)الزواج فريثه اآلخر
وهو نسبة تثبـت ملعتـ  عبـده، تعطيـه احلـ  يف مرياثـه إذا تـويف، وهـذا احلـ  ينتقـل : الوالء – 3

 . لورثة السيد أيضا
ســببها اإلنعــام بــالعت  علــى الرقيــ ، ( نــوع مــن أنــواع االســتحقاق اإلرثــ  ) صــوبة عوقيــل هــ  

  .(3)(إمنا الوالء ملن أعت  : ) ودليلها قوله 
 : الميراثشروط 

متثــــل الشــــروط يف كــــل موضــــوع الضــــوابط الــــيت حتصــــر تطبيقــــه يف اإلطــــار الــــذي وضــــع لــــه، 
 . وللمقصد الذي أنشئ من أجله

: العالمــة الالزمــة، ومقدمــة الشــ ء، ومــا يعــد لــه، ومثلــه: اللغــة والشــروط مجــع شــرط، وهــو يف
 . (5)ع وهو أيضا إلزام الش ء والتزامه يف البيع وحنوه(4)الشريطة واجلمع شرائط
هو ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجـوده وجـود وال عـدم لذاتـه، وجـاء يف  : واصطالحا
ما : يث إذا وجد األول وجد الثاين، وقيلع الشرطتعلي  ش ء بش ء حب: الشرط: " كتاب التعريفات

الشــرط مــا : يتوقــف عليــه وجــود الشــ ء ويكــون خارجــا عــن ماهيتــه، وال يكــن مــؤثرا يف وجــوده، وقيــل

                                                 
 . 255: املرجع الساب  : حامد صادق قنييب .حممد رواص قلعهج  ، د.د  (1)
 . 16: أحكام املواريث : حممد حمىي الدين عبد احلميد   (2)
 . 6/11نيل األوطار / البخاري وغريه  (3)
: ، اجلرجـــــاين2/1100: اإلفصـــــاح: ، موســـــى والصـــــعيدي218: خمتـــــار الصـــــحاح: ، الـــــرازي233: أســـــاص البالغـــــة: الزخمشـــــري (4)

 . األحوال الشخصية: الكردي: ، وانظر321: خمتار القاموص ا يط: ، الزاوي125: التعريفات
 .321: املرجع الساب : ، الزاوي1100: اإلفصاح: موسى والصعيدي (5)
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عبـارة عمـا يضـاإ احلكـم إليـه وجـودا : ويف الشريعة: " ع ويف موضع حمخر(1)يتوقف ثبوت احلكم عليه
 . (2)"عند وجوده ال وجوبا 
 . ود أمر بوجود حمخرجهذا متقاربة، وأساسها مجيعا ربط و والتعريفات يف 

 . وعلى هذا فشروط املرياث ه  األوصاإ واألمور اليت جيب توفرها لتحق  االستحقاق فيه
 : شروطه  -

 : موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا : األول -
      باملعاينــــة، ت حصــــول الوفــــاة بســــبب مــــن أســــباهبا الظــــاهرة املعروفــــة، ويثبــــ:  فــــاملوت احلقيقــــ
 . الطبيب أو بالبينة، ومنها شهادة
فهو املبين على حكم القاض  ملوت شخص ال تعلم حياته وال موته على وجـه : أما احلكم 

احلقيقة، ويصدق هذا على املفقودع وهو الذي انقطعت أخبـاره، وجهـل مكانـه، ألن مـن علـم مكانـه 
 . يسمى غائبا ال مفقودا
) ل  باجلنني الـذي يسـقط ميتـا بسـبب اعتـداء علـى أمـه، فتـورث عنـه ديتـه فيتع: أما التقديري

، وإمنا تورث عنه ديتـه لتقـدير كونـه (3)(القتل اخلطأعبد أو أمة، وقدرت بنصف عشر دية : وه  غرة 
 . (4)حيا قبل االعتداء على أمه

قــد ولــو بلحظــة، وحيــاة الــوارث أيضــا  : تحقةةح حيةةاو الةةوارث بعةةد مةةوت مورثةةه: الثةةاني -
تكون حقيقية، وقد تكون حكميـة كـاملفقود الـذي مل  كـم ملوتـه، فانـه يعتـرب حيصـا حـا يصـدر حكـم 
القاض  فيه، وقد تكون تقديريـة كاحلمـل يف بطـن األم، فانـه يـرث إذا ولـد حيصـا، علـى الـرغم مـن كـون 

 . (5)خريحياته ليست حمققة عند موت مورثه، الحتمال أن يكون نف  الروح كان بعد موت هذا األ
هــذان حــا الشــرطان األساســيان للمــرياث، وكثــري مــن الفقهــاء وكــذا املــؤلفني يضــيفون شــروطا 

أن هـــذين  –واهلل أعلـــم  –كانتفـــاء املـــانع، و العلـــم باجلهـــة املقتضـــية لـــ رث، والـــذي يظهـــر : أخـــر 
يف ذكـــر األمــرين ليســـا مـــن الشـــروط علـــى وجـــه احلقيقـــة، أمـــا األول وهـــو انتفـــاء املـــانع، فهـــو متضـــمن 

                                                 
 .125: التعريفات: اجلرجاين (1)
 .258: املرجع الساب : الكردي: ، وانظر126: املرجع الساب : رجايناجل (2)
 . 241: املرجع الساب  : حامد صادق قنييب .حممد رواص قلعهج  ، د.د  (3)
 . 14،  13: أحكام املواريث : حممد حمىي الدين عبد احلميد : انظر   (4)
 . 15،  14: املرجع الساب    (5)
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املوانع، واملانع هو متعلـ  حمخـر مـن متعلقـات االسـتحقاق يـذكر يف حملـه، فـال داعـ  للتكـرار بـذكره يف 
هـــو العلـــم باجلهـــة املقتضـــية لـــ رث فلـــيس مـــن الشـــروط أصـــال التصـــاله بعمـــل و الشـــروط، وأمـــا الثـــاين 

 . ستحقاقالفرض  والقاض  واملفيت ال بأصل االستحقاق، فال يلزم من عدمه يف حينه عدم اال
 :موانع الميراث 

 . احلائل واحلاجز: لغة  املانع
، أي عدم احلكم أو بطالن السبب، وهو يف املرياث (1)ما يلزم من وجوده العدم: واصطالحا

 . ما يؤدي وجوده إع انتفاء اإلرث
، بعضها متف  عليه بني مجيع الفقهاء (عش ل  رزق ) وموانع املرياث سبعة، يرمز هلا بعبارة 

 . ه  ثالثةع القتل، الرق، واختالق الدين، والباق  خمتلف فيهو 
ومعنــاه عــدم صــراخ الصــيب عنــد مولــده، واالســتهالل شــرط  :لفــالعنيع رمــز عــدم االســتهال -

يف مرياثه واملـرياث منـه والصـالة عليـه، واالسـتهالل يثبـت أيضـا بالتثـا ب والعطـاص والتحـرك، والرضـاع 
 . وفتو عينيه
أي يف أســبقية الوفــاة بــني شخصــني يتوارثــان، أي يــرث  : شــ  يف الســب والشــنيع رمــز ال -

 ...الغرقى واحلرقى واهلدمى : أحدحا اآلخر، حبيث ال يدري أيهما مات قبل اآلخر، وأهم أمثلته
واســتدل املالكيــة هلــذا املــانع بامجــاع الصــحابة، حيــث مل يورثــوا مــن قتــل يــوم صــفني واجلمــل 

، ويف مـوتى الطـاعون زيد يف قتلى اليمامة يف عهـد سـيدنا أيب بكـر وَقدْيد، وكذل  قضاء سيدنا 
، وما روي عن سيدنا عبد اهلل بـن عمـر رضـ  اهلل عنهمـا أن أم كلثـوم بنـت يف عهد سيدنا عمر 

 . سيدنا عل ، وزوجة سيدنا عمر، توفيت مع ابنها زيد يف وقت واحد، فلم يتوارثا
الزوج على ر يته زنا زوجته، أو على نفـ  ولـد، أو  هو حلف :واللعان : الالمع رمز اللعان -

ع وهـو (2)شهادات مؤكدات باألميان، مقرونة باللعن من جهة الزوج، وبالغضب من جهـة الزوجـة: هو
مبين على قذإ الزوج لزوجته، ويقع به التفريـ  بينهمـا، وينتفـ  نسـب الولـد مـن الـزوج، ويرتتـب عليـه 

 . (3)عدم التوارث بينهما

                                                 
 . 1/60: الذخرية : القرايف   (1)
 .2/69: الوجيز يف شرح قانون األسرة: ، بلحاج العريب1/556: الفقه اإلسالم  وأدلته: الزحيل  (2)
 .املرجع الساب  نفسه: وما بعدها، بلحاج العريب 1/589: املرجع الساب : الزحيل  (3)
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الـذي هــو : لـى اهتـام الـزوج زوجتــه بـالزي، ونفـ  نسـب ولـد إن كــان، فـاذا مت اللعـانومبنـاه ع 
من جهـة الـزوج، وبالغضـب مـن جهـة الزوجـة، ينتفـ  نسـب ذلـ  الولـد إع ذلـ   أميان مؤكدة باللعن

 . الزوج، فينتف  مرياثه منه، ويثبت مرياثه من أمه فقط
 يــرث املســلم الكــافر ، وال يــرث ، فــال ويعــرب عنــه بــاختالإ الــدين :الكفــر رمــز الكــاإع -

  . (1)الكافر املسلم ، كما ثبت يف الصحيحني وغريحا
اليهودية ملة ، والنصرانية ملة ، وما عداحا ملة : وعند املالكية "كما ال يتوارث أهل ملتني ، 

 . (2)"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا: " ، ودليله قوله تعاع 
 . (3)من اإلسالم إع دين حمخر أو إع غري دينه  خروج املسلم و الردة  ويشمل

وإمجاع العلماء على أن املرتد ال يرث مـن غـريه مـن أقاربـه املسـلمني إطالقـا، ويف مـرياث غـريه 
 . (4)منه خالإ بني الفقهاء

، ألن العبد من مجلة األموال بالنسـبة ملالكـه،  فال توارث بني حر ورقي  : ع رمز الرق الراء -
، ملــا  أو مــن يشــرتيه منــه ، عليــه يف مــدة رقــه تــابع لتلــ  امللكيــة، فيضــاإ إع ســيدهوكــل مــال  صــل 

 . (5)(، فماله للبائع إال أن يشرتط املبتاع  من باع عبدا له مال: ) قال يرو  أن رسول اهلل 
 ّل فولد الزنا ال يرث إال من أمه، لعدم ثبوت نسبه من الرجل الذي خت : ع رمز الزي الزاي -

 . ئه، كما يرث إخوته من أمه، ويرثه هو أوالده، وأمه، وإخوته منها، وزوجتهمن ما
 :  لتع رمز الق القاإ -

 نـصو  فجعلـه املـانع األول ، ،138إع  135قانون األسرة ملوانع املرياث يف املواد من عرض 
 : مينع من املرياث األشخاص اآلتية أوصافهم" ، فجاء فيها  135يف املادة  عليه

 . املورث عمدا وعدوانا، سواء كان القاتل فاعال أصليا أو شريكاقاتل  .1

 . شاهد الزور الذي أدت شهادته إع احلكم باإلعدام وتنفيذه .2

 

                                                 
 . 1614كتاب الفرائ  ، رقم   ، ومسلم يف أول 6383أخرجه البخاري يف الفرائ  ، باب اليرث املسلم الكافر ، رقم  (1)
 . 30،  38: البغا لشرح الرحبية .، وانظر حتقي  د 48: سورة املائدة  (2)
ومــا  44: الرتكــات واملواريــث: حمــدة: املرجــع الســاب ، وانظــر: ، بلحــاج العــريب8/265: الفقــه اإلســالم  وأدلتــه: الزحيلــ : انظــر (3)

 .بعدها
 .50: أحكام املواريث: ، عبد احلميد8/265: الفقه اإلسالم  وأدلته: الزحيل ، 2/085: موسوعة اإلمجاع: أبو جيب (4)
 . 5549، رقم  82/ 2: أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  (5)
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 . (1)"العامل بالقتل أو تدبريه إذا مل عرب السلطان املعنية .3

، فـــاعترب القـــانون القتـــل العمـــد العـــدوان هـــو املـــانع مـــن املـــرياث، ســـواء كـــان مباشـــرة أم تســـببا
بشهادة الزور املؤدية إع إعدام املورث، أو بالعلم بالقتل، : فاملباشرة بالفعل أو املشاركة فيه، والتسبب

أو بـالتخطيط لــه، وعــدم اإلبــالو عنــه، وهــذا احلكــم الــذي اختــاره القــانون مــأخوذ مــن مــذهب اإلمــام 
 . (2)مال 

لـيس لقاتـل : ) ويف روايـة أبـو داود، أخرجـه، (ال يـرث القاتـل شـي ا : ) وأصله قول النـيب 
 . (3)همال  يف املوطأ وأمحد وابن ماج أخرجه، (مرياث 

 . (4)"من استعجل الش ء قبل أوانه عوقب حبرمانه : " ومبناه على القاعدة الفقهية
بشــأن  188ومثــل هــذا ينطبــ  علــى الوصــية، ولــذل  فــان قــانون األســرة قــد نــص يف املــادة 

 . (5)"عمدا   صية من قتل املوصال يستح  الو : " الوصية على أنه
واحلكمــة أنــه لــو مل مينــع القاتــل اإلرث، ألقــدم أشــخاص علــى قتــل : " يقــول الشــي  الصــابوين

أقربــائهم، ليتوصــلوا إع متلــ  أمــواهلم، فتســود الفوضــى، ويضــطرب النظــام، ويعــدم األمــن واالســتقرار، 
ن املستساو عقال، وال شرعا، أن يكـون ومن ناحية ثانية فان القتل يف حد ذاته جرمية نكراء، وليس م

 . (6)"ارتكاب اجلرمية سببا إع النعمة، ووسيلة إع متل  اجلاين مال اجملين عليه واالنتفاع به 
، 131أمـــا القتـــل اخلطـــأ فـــال يعتـــرب مانعـــا إال يف اإلرث مـــن الديـــة، وهـــو مـــا جـــاء يف املـــادة 

، وهـــو حكــم مـــأخوذ أيضــا مـــن (1)"عــوي  يــرث القاتـــل خطــأ مـــن املــال دون الديـــة أو الت: " ونصــها
 . املذهب املالك 

                                                 
 .ج. م. د. ط. 36: قانون األسرة (1)
، و 2/58 :الــــوجيز: ، بلحــــاج العــــريب2/281: الفواكــــه الــــدواين: ، النفــــراوي4/486: علــــى الشــــرح الكبــــري: الدســــوق : انظــــر (2)
2/262. 
 .6/104: نيل األوطار: الشوكاين (3)
 .2/281: املرجع الساب : الفواكه الدواين: ، النفراوي2/1914: املدخل العام: الزرقا: انظر (4)
: حبــذإ املــيم، انظــر" الوصــ  " ورد " املوصــ  " ج خطــأ مطبعــ  يف لفــن . م. ج، ويف طبعــيت د. م. د. ط. 58: قــانون األســرة (5)
 .101: مبادئ االجتهاد القاض : قانون األسرة: بلحاج العريب. د: ، وكذا62: و لرشغال الرتبوية .د. ط
 .42: املواريث: الصابوين (6)
 .ج. م. د. ط. 31: قانون األسرة (1)
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وال خالإ بني العلماء أنـه ال يـرث قاتـل العمـد مـن الديـة وال مـن : " جاء يف تفسري القرطيب
، ويــــرث قاتــــل اخلطــــأ مــــن املــــال، وال يــــرث مــــن الديــــة يف قــــول مالــــ  واألوزاعــــ  وأيب ثــــور ...املــــال 

 . (1)"ثه ويأخذ ماله لري والشافع ، ألنه ال يتهم على أنه قتله 
ثـور، وهـو قـول سـعيد  أبـووقول مال  أصو، وبه قال إسحاق و : " وجاء يف موضع حمخر منه

بــن املســيب، وعطــاء بــن أيب ربــاح ولاهــد والزهــري واألوزاعــ  وابــن املنــذر، ألن مــرياث مــن ورثــه اهلل 
مــردود إع هــاهر اآليــات تعــاع يف كتابــه ثابــت ال يســتثك منــه إال بســنة أو إمجــاع، وكــل خمتلــف فيــه ف

 . (2)"اليت فيها املواريث 
(: قلـت : " ) ويؤخذ هذا من مذهب اإلمام مال  يف الوصية للقاتل، حيث جـاء يف املدونـة

الوصــية (: قــال ) جتــوز إذا أوصــى هبــا   قتلــه املوصــى لــه عمــدا أو خطــأ،  لأرأيــت الوصــية للقاتــل هــ
ه، وقاتل العمد ال جتوز له وصية يف مـال وال يف ديـة، انظـر ، وال جتوز يف ديتلقاتل اخلطأ جتوز يف ماله

أبدا من أوصى له بوصية، فكان هو قاتل صاحبه الذي أوصى له بعـدما أوصـى لـه عمـدا، فـال وصـية 
له من ماله وال من ديته، ملنزلة الوارث يقتل وارثه عمدا، فال يرث من ماله وال من ديتـه، وقاتـل اخلطـأ 

القتـل، وإذا  مـن الديـة شـي ا، فكـذل  الوصـية يف القاتـل خطـأ إذا كانـت قبـل  يرث من املال، وال يرث
كانــت الوصــية لــه بعــد الضــرب عمــدا كــان أو خطــأ جــاز لــه كــل مــا أوصــى لــه بــه يف املــال ويف الديــة 

 . (4)، وهو القول الراجو لد  احلنابلة أيضا(3)"مجيعا، إذا علم ذل  منه يف العمد واخلطأ 
اللعـان والـردة، وذلـ  يف املـادة : ن اللذان نص عليهما قانون األسـرة، فهمـاأما املانعان اآلخرا

 . (5)"مينع من اإلرث اللعان والردة : " منه، وعبارهتا 138
  

 
 
 

                                                 
 .1/456: اجلامع ألحكام القرحمن: القرطيب (1)
 5/50: املرجع الساب : القرطيب (2)
 .4/426: الدسوق  على الشرح الكبري: ، وانظر4/206: املدونة: اإلمام مال  (3)
 .541، 6/549: املغين: ابن قدامة (4)
 .املرجع الساب  نفسه: قانون األسرة (5)
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 :المستحقون للميراث إجماال 
 :الوارثون من الرجال  : أوال

) خ مطلقـا االبن، وابن االبن وإن نزل، واألب واجلد أب األب وإن عال، واأل: ، وهم عشرة
وابـن األخ شــقيقا كــان أو ألب وإن نـزل، والعــم الشــقي  أو ألب ( سـواء كــان شــقيقا أو ألب أو ألم 

 . وإن عال، وابن العم الشقي  أو ألب وإن نزل، والزوج واملعت 
وكلهــم يرثــون بالتعصــيب إال الــزوج واألخ ألم، فــاذا اجتمعــوا مجيعــا فــال يــرث مــنهم إال االبــن 

 . (1)واألب والزوج
 :الوارثات من النساء : ثانيا

ـــأم األم، وأم األب وإن عل) البنـــت وبنـــت االبـــن وإن نـــزل، واألم، واجلـــدة : وهـــن ســـبع ، (ا ت
 . ، والزوجة واملعتقة( شقيقة أو ألب أو ألم) واألخت مطلقا 

وكلهن يرثن بالفرض إال املعتقة فرتث بالتعصيب، فاذا اجتمعن مجيعا فاملرياث للزوجة والبنت 
 . (2)بنت االبن واألم واألخت الشقيقةو 

 : وميكن تصنيفهم وترتيبهم حبسب سبب املرياث، وجهة اإلدالء إع 
 (: القرابة ) الورثة بسبب النسب  – 1
 . االبن وابن االبن وإن نزل، والبنت وبنت االبن وإن نزل: فروع امليت - أ
ة مـن جهـة األم، أو األب األب، واجلد من جهة األب وإن عال، واألم، واجلـد: أصول امليت - ب

 . وإن علت

 : وينقسمون إع قسمني : احلواش  - ت

 اإلخـــوة مطلقـــا ذكـــورا وإناثـــا، وابـــن األخ الشـــقي ، أو ألب وإن : فـــروع أبـــوي امليـــت
 . نزل

 العم الشقي  أو ألب، وابن العم الشقي  أو ألب وإن نزل: فروع جدي امليت . 

 .الزوج والزوجة: الورثة بسبب النكاح – 2
 . (3)املعت  سواء كان ذكرا أم أنثى، فعصبة املعت ، فمعت  املعت ، فعصبته: الورثة بسبب الوالء – 3

                                                 
 . مصطفى ديب البغا ، دار اهلد  ، عني مليلة .د. وما بعدها ، ت 49: شرح الرحبية : سبط املارديين  (1)
 . وما بعدها  43: املرجع الساب   (2)
 .    22: الرتكات واملواريث : د املؤمن بلباق  عب (3)



 24 

 :أنواع اإلرث 
 : ينقسم إع إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب، وإرث هبما

 . له معان عدة أبرزها  ا يتعل  هبذا العلم خاصة التقدير: الفرض : اإلرث بالفرض -
 .دد شرعا لبع  الورثة، وحتديده يكون بالنسبة ال بالعددهو النصيب ا : واصطالحا

 : وعدد الفروض يف كتاب اهلل تعاع ستة، وه 
)النصــف  -

2

)، والربــع ( 1
4

)، والــثمن ( 1
8

النصــف ونصــفه ونصــف :  ، وختتصــر فيقــال( 1
 . عف ضعفهنصفه، أو الثمن وضعفه وض

)والثلثــان  -
3

)، والثلــث (2
3

)، والســدص ( 1
6

، أو الثلثــان ونصــفهما ونصــف نصــفهما، ( 1
 . (1)أو السدص وضعفه وضعف ضعفه

 : ثنا عشر وارثاا : الوارثون بالفرض -
 . ، والزوج واألخ ألم(د الفرع الوارث عند وجو ) األب واجلد : أربعة من الذكور -
، واألخت ألب، واألخت ألم، الشقيقةالبنت، وبنت االبن، واألخت : ومثانية من اإلناث -

 . واألم، واجلدة والزوجة
 : اإلرث بالتعصيب -

صـــابة الُعصـــابة إلحاطتهـــا بـــالرأص أو بالعضـــو، والُعْصـــبُة والع   هاإلحاطـــة، ومنـــ: التعصـــيب لغـــة
هــا بعضــهم بــبع  أو إلحــاطتهم بــزعيمهم واجتمــاعهم عليــه، ومنــه َعَصــبة الرجــل وهــم إلحاطــة أفراد

 . (2)أقربا ه من جهة أبيه
أخذ مجيع املال املـوروث عنـد عـدم وجـود أصـحاب الفـروض، وأخـذ البـاق  بعـد : واصطالحا

 . أخذهم فروضهم إن وجدوا
 : وينقسم اإلرث بالتعصيب إع قسمني 

وهـــ  عصـــوبة الـــوالء، وتكـــون : إرث بالعصـــوبة الســـببية – 2. إرث بالعصـــوبة النســـبية – 1
 . (3)للمعت  أو املعتقة

                                                 
 .  46: شرح الرحبية : املرجع الساب  ، وانظر  (1)
 . 05،  04: أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية : حممد حمىي الدين عبد احلميد : راجع   (2)
 . 191: املرجع الساب    (3)
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 : كما تنقسم العصوبة النسبية من حيث الوارثون هبا إع
 . (1)عصبة بالنفس، وعصبة بالغري، وعصبة مع الغري -
وهـــو كـــل ذكـــر مل يـــدخل يف نســـبته إع امليـــت أنثـــى، فـــال  تـــاج يف : العصـــبة بـــالنفس – 1

 : ته إع غريه، وتصنف العصبة بالنفس يف أربع جهات مقدم بعضها على بع  يف اإلرثعصوب
 . كاالبن وابن االبن وإن نزل: جهة البنوة –أ 
 . كاألب، واجلد الصحيو وإن عال: األبوة جهة –ب
 . كاألخ الشقي  أو ألب، وابن األخ الشقي  أو ألب وإن نزلوا: جهة األخوة –ج 
العم الشقي ،   ألب،   ابن العم الشقي    ألب، وإن نزلوا،   عـم ك: جهة العمومة –د 

  ابـن عـم األب الشـقي ،   ابـن عـم األب ألب وإن نزلـوا،   عـم اجلـد  ش،األب الشقي ،   ألب 
 . وإن عال،   ابن عم اجلد وإن نزل، أما عم األم فمن ذوي األرحام

أحلقــوا الفــرائ  بأهلهــا فمــا بقــ  فــروع ) : والــدليل علــى توريــث العصــبة بــالنفس، قولــه 
 . (2)(رجل ذكر 
وه  كـل أنثـى وارثـة بـالفرض جتتمـع مـع أخيهـا أو مـن يف درجتهـا كـابن : العصبة بالغري – 2

عمها، إذا كان هو يرث عصبة بنفسه، كما يف حالة البنت مـع االبـن، أو بنـت االبـن مـع ابـن االبـن، 
يوصـيكم اهلل يف : )) ب مع األخ ألب، ودليلها قوله تعاعواألخت الشقيقة مع الشقي ، واألخت أل

 . (3)((أوالدكم للذكر مثل حن األنثيني 
     وتكـــون يف حـــال اجتمـــاع األخـــوات الشـــقيقة أو ألب مـــع البنـــات: العصـــبة مـــع الغـــري – 3

 خـتوأ ابـن  ابنـة و ابنـةعنـه ـ سـ ل عـن  ـ رضـ  اهلل األشـعريموسى  اأب أنفقد روي  أو بنات االبن،
مسـعود ـ رضـ  اهلل عنـه ـ فقـال قـد  ابـن ذلـ  فسـ ل عـن. البـاق   ولرخـتالنصـف  لالبنـة: فقـال 

 االبـــن والبنـــةيقـــول للبنـــت النصـــف ، )  :رســـول اهلل  ضـــللت إذام ومـــا أنـــا مـــن املهتـــدين ،  عـــت

                                                 
 . 419/ 6: مواهب اجلليل : احلطاب : انظر   (1)
 .متف  عليه   (2)
 .    11 :سورة النساء   (3)
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 ت فتأخـذ األخـوات مـا يبقـى مـن الرتكـة بعـد أخـذ البنـا ، (1)(الثلثـني والبـاق  لرخـت  السدص تكملة
 . (2)فروضهن –واحدة أو أكثر  -أو بنات االبن

 : أحوال اإلرث بالتعصيب 
 : عرفنا تقسيم اإلرث بالتعصيب، ونعرض اآلن لتفصيل أحوال ذل  اإلرث، وأحها 

إذا مل يوجــد صــاحب فــرض، فــاإلرث كلــه للعصــبة النســبية، فــاذا فقــدت بأنواعهــا الثالثــة،  -
 . إلرث لذوي األرحامفهو للعصبة السببية، فاذا انعدمت فا

أحد الزوجني فقط، أخذ فرضه، والباق  بعده للعصبة النسبيةع إذا وجد من ذوي الفروض  -
 . للعصبة السببية، فان فقدت فلذوي األرحامففان مل يوجد منهم أحد، 

وإذا وجــد ذوو الفــروض، وبقــ  بعــد فروضــهم شــ ء فهــو للعصــبة النســبية، فــان مل يوجــدوا  -
 . ، فان مل توجد ُردَّ الباق  على ذوي الفروض ما عدا الزوجنيفللعصبة السببية

 
 : اجتماع العصبات وتقديم بعضها على بعض

باجلهــة، وبالدرجــة، وبقــوة : يكــون التقــدمي فيهــا حبســب ثالثــة أمــور: يف حــال العصــبة بــالنفس
قـدم مـن كـان ، ويتصور هذا التقدمي يف حال تعدد العصبات، فان تعددوا وتعـددت جهـاهتم في القرابة

يف جهة  البنوة على غريه، وتقدم جهة األبوة على جهة األخـوة، فيقـدم األب علـى اإلخـوة وأبنـائهم، 
خــوة األشــقاء أو واجلــد الصــحيو علــى أبنــاء اإلخــوة، وقــد اســتثين مــن هــذه القاعــدة حــال اجلــد مــع اإل

 . كما سنعرإ   –ألب، فاهنم يشاركونه 
علــى ابــن االبــن، واألب دم أقــرهبم درجــة فيقــدم االبــن وإذا تعــددوا وكــانوا مــن جهــة واحــدة قــ

 ... على اجلد، واألخ ألب على ابن األخ ش، والعم ألب على ابن العم الشقي ، وهكذا 
وإن احتدت اجلهة والدرجة، قدم األقو  قرابة، ويقصد به من كانت قرابته ألبوين فيقدم على 

ى األخ ألب، وابن األول على ابن الثاين، والعم من تكون قرابته لواحد فقط، فاألخ الشقي  يقدم عل
 . الشقي  على الذي لرب، وأبناء كل كذل 

                                                 
 .  6136حديث  ابنةمع  ابن ابنةباب مرياث / الفرائ   كتاب  :ه البخاري يف صحيحه جر أخ (1)
 .، وما بعدها  00: املرجع الساب  ، عبد احلميد : احلطاب   (2)
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، وكـــذا لفـــن (فمــا أبقـــت الفـــروض فـــروع رجــل ذكـــر : ) ودليــل التقـــدمي املـــذكور، قولـــه 
أن مــن يــدع بــوارث  جــب عنــد وجــوده : ) الكاللــة يف مــرياث اإلخــوة واألخــوات، والقاعــدة الفقهيــة

)(1) . 
 : إلدالء بجهتين أو بوصفين ا -

إذا احتـــد ســـبب االســـتحقاق ووصـــفه املوجـــب للمـــرياث، فـــال تعـــدد لـــ رث، كمـــا يف تعـــدد 
...  أوالربــع اجلــدات، فــاهنن يشــرتكن يف الســدص، كمــا عرفنــا، أو تعــدد الزوجــات، فيشــرتكن يف الــثمن

 . إخل
بكــل وصــف  أمــا إذا تعــدد الوصــف وســبب االســتحقاق أو جهتــه، فــالوارث يســتح  اإلرث
أحـــد ب حمجوبـــا علـــى حـــدة، كمـــا يف زوج هـــو ابـــن عـــم، أو أخ ألم هـــو ابـــن عـــم، بشـــرط أال يكـــون

 .(2)الوصفني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 06: أحكام املواريث : حممد حمىي الدين عبد احلميد  (1)
 . 34: املرجع الساب  : بلباق   عبد املؤمن (2)



 28 

 ( :أصحاب الفروض ) أحوال الوارثين بالفرض 
 

 : ميراث الزوج -
يــرث الــزوج النصــف فرضــا عنــد عــدم وجــود فــرع وارث لزوجتــه املتوفــاة ســواء كــان منــه أو مــن 

هـو االبـن وابـن االبـن وإن نـزل، والبنـت، وبنـت االبـن وإن نـزل أبوهـاع أمـا بنـت : لفرع الـوارثغريه، وا
البنــت، وابــن البنــت فــال يســميان فرعــا وارثــا وال يعتــربان لكوهنمــا مــن ذوي األرحــام، وكــذل  مــا تفــرع 

 . عنهما
َوَلُكةةم  )) :ويــرث الــزوج الربــع عنــد وجــود الفــرع الــوارث منــه أو مــن غــريه، والــدليل قولــه تعــاع

نَ  ةا تَةةرَك   ِمةن  بَةع ةِد ِنص ُف َما تَةَرَك َأز َواُجُكم  ِإن  َلم  َيُكن  َلُهنَّ َوَلٌد فَِإن  َكاَن َلُهنَّ َولَةٌد فَةَلُكةُم الُربُةُع ِممَّ
 . (1)(( َوِصيٍَّة يُوِصيَن ِبَها َأو  َدي نٍ 

 : ميراث الزوجة  -
منها أو من غريها، وترث الثمن إن وجد الفرع ترث الزوجة الربع إن مل يكن فرع وارث للزوج 

ُتم  ِإن  لَةةم  َيُكةةن  َلُكةةم  َولَةةٌد فَةةِإن  َكةةاَن َلُكةةم  َولَةةٌد فَةَلُهةةنَّ : ))الــوارث، لقولــه تعــاع ةةا تَةةةرَك  َوَلُهةةنَّ الُربُةةُع ِممَّ
ُتم  ِمن  بَةع ِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبَها َأو  َدي نٍ   . (2)(( الُثُمُن ِممَّا تَةرَك 

والزوجــان ال  جبـــان حجـــب حرمــان أبـــد، ولكنهمـــا  جبـــان حجــب نقصـــان بوجـــود الفـــرع 
 . الوارث، على أن ال يكون  نوعا من اإلرث بأحد موانعه

 : هلا ثالث حاالت : ميراث األم -
تــرث األم الثلــث فرضــا عنــد عــدم وجــود الفــرع الــوارث، وعــدم تعــدد اإلخــوة أو األخــوات،  -
 .(3)((َلم  َيُكن  َلُه َوَلٌد َوَورِثَُه أَبَةَواُه َفِِلُمِِّه الثُةُلثُ فَِإن  : ))لقوله تعاع
َوأِلَبَةَوي ةِه : ))لقولـه تعـاع  (ذكرا كان أو أنثـى ) السدص إذا وجد فرع وارث للمتوىف وترث  -

ُهَما الُسُدُس ِممَّا تَةَرَك ِإن  َكاَن َلُه َوَلدٌ  اإلخـوة واألخـوات مطلقـا ، أو عند تعدد  (4)(( ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنة 
َوٌو َفِِلُمِِّه الُسُدسُ : ))، لقوله تعاع بأن كانوا اثنني فأكثر  . (5)((فَِإن  َكاَن َلُه ِإخ 
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وتــرث ثلــث البــاق  مــن الرتكــة بعــد أحــد الــزوجني، إذا اجتمعــت مــع األب فقــط، بــأن ال  -

 . يكون معهما فرع وارث أو مجع من اإلخوة
 . مطلقا، ولكن حتجب حجب نقصان بالتفصيل الذي مر واألم ال حتجب حجب حرمان

 :البنت الصلبية ميراث  -
 : للبنت الصلبية حاالت ثالث 

 .النصف للواحدة املنفردة : أوالم 
 . الثلثان لالثنتني فصاعدام : ثانيام 
 .التعصيب بأخيها الذكر : ثالثام 

ُنة ثَةيَةةي ِن فَةِإن  ُكةنَّ يُوِصيُكُم اللَُّه ِفةي َأو   : )قال اهلل تعاع : الدليل  اَلدُِكةم  ِللةذََّكِر ِمث ةُل َحةْلِّ األ 
َق اثة َنتَةي ِن فَةَلُهنَّ ثُةُلثَا َما تَةَرَك َوِإن  َكاَنت  َواِحَدًو فَةَلَها النِّص فُ   .  (1)( ِنَساًء فَةو 

 ، الثلثـــني( البنتـــني ) وقـــد حكـــم رســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وســـلم باعطـــاء االثنتـــني  
 . ى األختني الوارد حكمهما يف اآلية األخرية من سورة النساء قياسام علو 

 
 : بنت االبنميراث  -
 : لبنت االبن مخس حاالت  

 .النصف للواحدة : أوالم 
 .فصاعدام  لالثنتنيالثلثان : ثانيام 

دليــل إرث بنــت االبــن هــو نفســه دليــل إرث البنــت ، ألن ولــد الولــد ملنزلــة الولــد ، : الــدليل 
 . اإلمجاع على ذل و ، يب صلى اهلل عليه وسلم بذل  وحلكم الن

أو بنـت ابـن أعلـى منهـا، بشـرط ،  الواحـدة السدص للواحـد فـأكثر مـع البنـت الصـلبية: ثالثام 
 . عدم وجود االبن األعلى، وال ابن االبن املعصب

سـ ل أبـو موسـى : يـل بـن شـرحبيل قـالز البخـاري وغـريه عـن هُ  أخرجـهودليل مرياثهـا هـذا مـا  
ت ابــن مســعود، ئــرخــت النصــف، والالبنــة النصــف، و ل: ألشــعري عــن ابنــة وابنــة ابــن وأخــت، فقــالا

                                                 
 .  11: سورة النساء   (1)
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قد ضللت إذا وما أنا من املهتدين، أقض  فيها ملا : فس ل ابن مسعود، وأخرب بقول أيب موسى، فقال
 .(1)(للبنت النصف، والبنة االبن السدص تكملة الثلثني، وما بق  فلرخت : ) قضى النيب 
أو أسـفل منهـا إن احتاجـت  ، يف الدرجـة هلـا ساويالتعصيب بأخيها أو ابن عمها امل: بعام را

 .إليه 
 .باالبن وابن االبن األعلى منها : * احلجب ، وذل  : خامسام 

  ابـن ابـن أو أسـفل منهـا معهابالبنتني الصلبتني إال إذا كان **         
 .فيعصبها 
 

  : األخت الشقيقةميراث  -
 : خت الشقيقة مخس حاالت لر    
 . النصف للواحدة املنفردة : أوالم 
 . فأكثر  لالثنتنيالثلثان : ثانيام 
 ( . الغري بتعصيب ) التعصيب بأخيها الشقي  : ثالثام 
 ( . تعصيب مع الغري ) التعصيب مع البنت أو بنت االبن ، : رابعام 

 .ذكر أو باألصل الوارث امل املذكر حجبها بالفرع: خامسام 
ِتيُكم  ِفي ال َكاَلَلِة ِإِن ام ُرٌؤ َهَلَك لَي َس َلُه  : )قال اهلل تعاع : الدليل  ُتوَنَك ُقِل اللَُّه يُةف  تَةف  َيس 

ٌت فَةَلَها ِنص ُف َما تَةَرَك َوُهَو يَرِثُةَها ِإن  َلم  َيُكن  َلَها َوَلٌد فَِإن  َكانَةَتا اثة َنتَةي ِن فَةلَ  الثُةُلثَاِن  ُهَماَوَلٌد َوَلُه ُأخ 
ُنة ثَةيَةي نِ  َوًو رَِجااًل َوِنَساًء َفِللذََّكِر ِمث ُل َحْلِّ األ    . (2)( ِممَّا تَةَرَك َوِإن  َكانُوا ِإخ 

 .الساب   يل بن شرحبيلز ه وحلديث
صارت ملنزلـة األخ الشـقي   أو بنت االبن إذا تعصبت األخت الشقيقة مع البنت: مالحظة 

 . (3) جبه األخ الشقي حبيث حتجب كل من  أي بقوته
 :األخت ألب ميراث  -
 : لرخت ألب ست حاالت  

                                                 
 .    6/66نيل األوطار : اين الشوك: وانظر.  (0811رقم  ، 19/38) والطرباين ، (6361رقم  ، 6/2410) البخاريأخرجه  (1)
 . 116: سورة النساء  ( 2)
 . 58و  32: وما بعدها ، بلباق   144: أحكام املواريث : حممد حمىي الدين عبد احلميد  (3)
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 .النصف للواحدة املنفردة : أوالم 
 .فصاعدام  لالثنتنيالثلثان : ثانيام 
واحــدة، وعــدم وجــود األصــل الــذكر الــوارث، والفــرع الالشــقيقة  تاألخــالســدص مــع : ثالثــام 

  .الوارث، وعدم وجود الشقي  الذكر وعدم املعصب
 ( . الغري بعصبة )  باألخ ألبالتعصيب : رابعام 

 ( . عصبة مع الغري ) التعصيب مع البنات أو بنات االبن ، : خامسام 
 . بالفرع أو باألصل الوارث املذكر : * احلجب وذل  : سادسام 

 . بالشقيقتني **       
 .بالشقيقة إذا صارت عصبة مع غريها ***       

 . (1)اإلمجاع على ذل و  ألب هو نفسه دليل إرث األخت الشقيقةإرث األخت : الدليل 
 

 :األخ المشؤوم واألخ المبارك  -
ن لرخت ألب فرضها السدص مـع األخـت الشـقيقة املنفـردة ، و كأن يمسألة األخ املشؤوم  

 .وكذل  يقال يف بنت االبن مع ابن االبن .ومل يب  ش ء من الرتكة  هاعصبفيجد أخ ألب يو ن ولك
األخت ألب ساقطة بوجـود األختـني لـوال وجـود أخيهـا الـذي  تكون أن خ املباركسألة األمو 

، وكــذل  بنــت االبــن تســقط مــن مــرياث الفــرض بوجــود البنتــني ، فيوجــد معهــا ابــن ابــن يف عصــبها ي
  .  (2)درجتها أو أنزل منها فيعصبها

 
  :اإلخوو لِلمميراث 

عنــد عــدم وجــود الفــرع الــوارث، : أو أنثــى الواحــد مــن اإلخــوة لــرم ذكــرا كــان: الســدص  -
ةةةٌت  : ))واألصــل الـــذكر الــوارث، لقولـــه تعـــاع ةةةَرَأٌو َولَةةةُه َأٌخ َأو  ُأخ  َوِإن  َكةةةاَن رَُجةةٌل يُةةةوَرُث َكاَللَةةةًة َأِو ام 

ُهَما الُسُدسُ   .   (3) (( َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمنة 

                                                 
 . 146: املرجع الساب   (1)
 . 02،  01: شرح الرحبية : سبط املارديين  (2)
 .12: سورة النساء  (3)
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األصـــل الــذكر الـــوارث، بشـــرط التعــدد اثنـــني فــأكثر، وخلـــو مســألتهم مـــن وجــود : الثلــث  -
والفـرع الــوارث سـواء كــان ذكـرا أو أنثــى، واإلخـوة لــرم يقتسـمون الثلــث يف هـذه احلالــة بالسـوية ســواء  

ثَةةَر ِمةن  َللِةَك فَةُهةم   : ))كانوا ذكورا فقط أم إناثا فقط، أم ذكورا وإناثا معاع لقوله تعاع فَِإن  َكانُوا َأك 
 .(1)(( ُشرََكاُء ِفي الثُةُلثِ 

 
فـردة، فـاذا نسواء كانت ألم أو ألب، وتستحقه إذا كانت م ترث السدص :الجدويراث م -

اجتمعتــا وكانتــا يف درجــة واحــدة كــأم األم وأم األب، أو كانــت الــيت لــرب أقــرب كــأم األب مــع أم أم 
األم، فيكون السدص بينهما مناصفة، أما إذا كانت اليت لـرم اقـرب كـأم األم مـع أم أم األب فتأخـذه 

ـــ ـــرم هـــ  األصـــل يف توريـــث اجلـــدات،   يت لـــرم وحـــدها، وحتجـــب البعـــدال الـــيت لـــرب، ألن الـــيت ل
إع توريــث أم اجلــد فعلــى مذهبــه ميكــن اجتمــاع  واألخــر  تبــع هلــا وفــرع عنهــا فيــه، وذهــب زيــد 

 . (2)أم األم، وأم األب، وأم أب األب، واملذهب خالفه: ثالث جدات يرثن السدص بالتسوية وهن
: ) ريث اجلدة ما رواه أصحاب السنن وصححه الرتمذي عن قبيصة بن ذ يـب قـالودليل تو 

كتـاب اهلل شـ ء ومـا علمـت لـ  يف سـنة   مالـ  يف: جاءت اجلدة إع أيب بكر فسألته مرياثهـا، فقـال
حضرت رسول : شي ا، فارجع  حا أسأل الناص، فسأل الناص، فقال املغرية بن شعبة رسول اهلل 

دص، فقال هل مع  غريك، فقام حممد بن مسلمة األنصاري فقـال مثـل مـا قـال أعطاها الس اهلل 
املغرية ، فأنفذه هلـا أبـو بكـر، قـال   جـاءت اجلـدة األخـر  إع عمـر فسـألته مرياثهـا، فقـال مالـ  يف  

 (3)(كما خلت به فهو هلا تكتاب اهلل ش ء، ولكن هو ذاك السدص، فان اجتمعتما فهو بينكما، وأي
. 

 :الفرض والتعصيب معا اإلرث ب -
وألبويه لكل واحد منهما السدص  ا : )) نثى، لقوله تعاعاألعند وجود الفرع الوارث : األب

 ((. ترك إن كان له ولد 

                                                 
 . 12: سورة النساء  (1)
 . 25: لباب الفرائ  : حممد الصادق الشط   (2)
 .6/61: نيل األوطار: الشوكاين : انظر   (3)
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واألصل أن هلما ثالث . ، وعدم وجود األب أو جد أقرباألنثى عند وجود الفرع الوارث: اجلد
 : حاالت 

 . التعصيب مع ذكور الفرع الوارثدون  (وهو السدص) فريثان بالفرض(  أ)
 . ويرثان بالتعصيب دون الفرض إذا عدم الفرع الوارث( ب) 
 .وجيمعان بني الفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث إذا مل تستغرق الفروض املسألة( ج)

 . (1)مرياثهم بالفرض والتعصيب معا اإلمجاع ودليل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 58: ، بلباق   112: أحكام املواريث : عبد احلميد : انظر  (1)



 34 

 :الحجب  -
َكةةالَّ  )) :ومنــه قولــه تعــاع  ، (1)احلجــاب، واحلاجــب للعــني، وللمســؤول: منــهاملنــع،  و : لغــة

ُجوبُوَن  َمِئٍذ َلَمح   . (2)(( ِإنةَُّهم  َعن  رَبِِّهم  يَةو 
منع الشـخص الـذي قـام بـه سـبب اإلرث وتـوفر شـرطه مـن املـرياث كلـه أو بعضـه : اصطالحا

 . لوجود من هو أوع منه
 . الوصف، وحجب بالشخصبنوعان، حجب : احلجب حبسب االستعمال اللغويو 

 .منع من قام به سبب اإلرث من إرثه بسبب مانع من موانع اإلرث: هوفحجب الوصف 
 . لوجود شخص أوع باملرياث املنع من اإلرث أو بعضه : حجب الشخص هوو 

: نوعـــان مـــداره احلجـــب بالشـــخص ، وهـــو احلجـــب حبســـب االصـــطالح الفقهـــ  الفرضـــ و 
 . حجب إسقاط، وحجب نقصان، ويسمى حجب نقل حجب حرمان، ويسمى

 . منع الوارث من كل نصيبه املفرتض لوجود من هو أوع باملرياث منه: حجب احلرمانف
 . منع الوارث من بع  نصيبه، أو نقله من أوفر حظيه إع أدناحا: حجب النقصانو 

أثـــر لـــه يف احلجـــب ال  (ا جـــوب بوصـــف)املمنـــوع مـــن املـــرياث :  الحجةةةب والمنةةةع: الفةةةرق بةةةين -
يف يـؤثر ( حجـب شـخص )، بينمـا ا جـوب  ووجوده كعدمه فال  جب أحدا ال حرمانا وال نقصانا

إذا توفيـت امـرأة وخلفـت زوجـا وأمـا وابنـا  نوعـا مـن املـرياث : باحلجـب ، ومثـال هـذا غريه من الورثـة 
ف ، ولـرم الثلـث ولـرخ ملانع كالقتل أو اخـتالإ الـدين مـثال ، وخلفـت أخـا شـقيقا ، فللـزوج النصـ

، ولو كان االبن غري  نوع من املرياث لكان للـزوج الربـع ولـرم السـدص والبـاق  لالبـن  الشقي  الباق 
  .وال ش ء لرخ 

أما وأبا وعـددا مـن اإلخـوة ، ألخـذت األم السـدص بسـبب تعـدد اإلخـوة ، علـى  ولو خلف شخص 
 .  (3)الرغم من كوهنم حمجوبني باألب

  
 عد الكلية للحجبالقوا -

 . ع إع امليت بوارث  جب عند وجوده، ويستثك اإلخوة ألم مع األمدمن أ
                                                 

 . 120: معجم لغة الفقهاء : قنييب .قلعهج  ، د.د (1)
 . 15: سورة املطففني  (2)
 .وما بعدها  169: أحكام املواريث : د حمىي الدين عبد احلميد حمم: انظر تفصيال هلذا املوضوع يف  (3)
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 . (1)األقرب  جب األبعد، واألقو  قرابة  جب األضعف
 :حجب الحرمان أحوالتفصيل 

 . األبوان، والزوجان، واالبنان: حجب حرمان ونال  جب الورثة الذين
 :حرمان أنواع الورثة بالنسبة إلى حجب ال

 : الورثة هبذا االعتبار أربعة أنواع
 .  (4) والولدان (3)  وهم األبوان (2)  من يؤثر وال يتأثر: النوع األول
 . وهم أوالد األم (5)  من يتأثر وال يؤثر: النوع الثاني

 . وهم الزوجان (6)  من ال يؤثر وال يتأثر: النوع الثالث
 : ة أصناإثالثم وه (1)  من يؤثر ويتأثر: النوع الرابع

 . األصول غري األبوين: األول
 . الفروع غري الَوَلَدْين: الثاني

 . غري اإلخوة ألم (8)  احلواش : الثالث
 
 
 
 
 
 

 (إسقاط) لمحجوبين حجب  حرمانجدول ل
                                                 

(1)
 . املراجع السابقة  
 . من  جب غريه وال  جبه غريه (2)
 . األب واألم (3)
 . االبن والبنت (4)
 . جبه غريه وال  جب غريه (5)
 .ال  جب أحدا وال  جبه أحد (6)
 . جب غريه و جبه غريه (1)
 .وبنوهم األشقاء أو ألبواألعمام  الشقيقات أو ألب ،وبنوهم ،  واألخوات  قاء أو ألباألشاإلخوة  (8)
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  المحجةةةةةةةوب

 

 الحاجب                     

 اجلدة
، كمـــا   جــب اجلــدة ألب حتجــب اجلــدات مطلقـــا، واألب ألما 

 .األبعد  اجلدة ب اجلدة األقربحتج

 .املذكر األصل + الفرع الوارث  اإلخوة ألم

 .األعلى ابن االبن ،االبن   ابن االبن

 .األب ،ابن االبن وإن نزل  ،االبن   األخ الشقي 

  . الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغري ،جبه  األخ الشقي  ومن   األخ ألب

 الشقي  ابن األخ
ألب إذا صارت عصبة مع  األخت ،جبه  ألب ومن  األخ،  اجلد 
 .الغري

 .جبه ابن األخ الشقي  ومن  ابن األخ ألب

 .جبه ابن األخ ألب ومن   العم الشقي 

 .جبه العم الشقي  ومن    العم ألب

 .جبه العم ألب ومن   الشقي  ابن العم

 .جبه ابن العم الشقي  ومن   ابن العم ألب

 .بعدقرب  جب اجلد األاجلد األ ، األب  اجلد

 بنت االبن
مــن  البنتــان فــأكثر إال إذا وجــد معهــا ،الفــرع املــذكر األعلــى منهــا  

 .يعصبها

 .األب ،وإن نزل ابن االبن  ،االبن   الشقيقة األخت

 األخت ألب
 الشـقيقتان فـأكثر إال إذا  ،األخ ش  ، األب ،ابـن االبـن  ،االبـن  

 .واألخت الشقيقة العصبة مع الغري  .وجد معها من يعصبها
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 : وهو أنواع، أحها ثالثة :حجب النقصان -
 . كالزوجني، واألم وبنت االبن: فر حظيهو حجب صاحب الفرض من أ -
 . كاألب واجلد: حجب من يرث بالفرض والتعصيب من التعصيب -
 . (1)يف ح  ذات النصف والثلثني: حجب من يرث بالفرض والتعصيب من الفرض -

 
 :والتصحيح  التأصيل

 :(2)أصول الفرائض
أصول املسـألة عبـارة عـن أقـل عـدد يسـتخرج منـه سـهام ذوي الفـروض ومجلـة أصـول الفـرائ  
سبعة االثنان والثالثة واألربعة والستة والثمانية واالثنا عشـر واألربعـة وعشـرون، فلـو كـان أصـل املسـألة 

و يت أصوال ألهنا أقل عـدد تؤخـذ منـه السـهام . حيومن غري هاته األعداد السبعة فاعلم أنه غري ص
احتدت أو تعددت فاالثنان أقل عدد يؤخذ منه النصف، والثالثة أقل عدد يؤخذ منه الثلث، واألربعة 
أقل عدد يؤخذ منه الربـع، والسـتة أقـل عـدد يؤخـذ منـه السـدص والثمانيـة أقـل عـدد يؤخـذ منـه الـثمن، 

حواهـا مقـام واحـد  ـا ذكـر، فأصـل املسـألة مـن ذلـ  املقـام وإن هذا إذا احتـدت السـهام أو تعـددت و 
تعــددت الســهام ومل  وهــا مقــام واحــد فــال بــّد مــن اســتخراج أقــل عــدد يؤخــذ منــه الســهام املتعــددة، 

كان أقلُّ عدد تؤخذ منه السهام اثين عشر، . فمهما كان مع الربع ثلث أو ثلثان وسدص أو بعضهما
 .كان أقلُّ عدد يؤخذ منه أصل السهام أربعة وعشرينومهما كان مع بع  هاته مثن  

 
 :كيفية التأصيل

أصل املسألة عتلف باختالإ الورثة، ألهنم إما عصبة ذكورا أو عصبة ذكور إناث، أو 
يكــون معهــم صــاحب فــرض واحــد أو يكــون معهــم صــاحبا فــرض فــأعلى، أمــا إذا كــانوا عصــبة 

 (. 2كما يف جدول عدد ) ه ذكورا فقط فاملسألة تكون من عدد ر وسهم مثال
 
 

                                                 
 . 210: القوانني الفقهية : ابن جزي : انظر  (1)
 .بتصرإ . وما بعدها  193: لباب الفرائ  : الشط   (2)
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 3    4 

 1 زوج  3  1 ابن 

 2 ابن 2 ابن 1 ابن

 1 بنت 1 بنت 1 ابن

 ( 4 ج عدد)  ( 3 ج عدد)  ( 2 ج عدد) 

وأمــا إذا كــانوا عصــبة ذكــورا وإناثــا فاملســألة مــن عــدد ر وســهم للــذكر مثــل حــن األنثيــني 
 (.املبني سابقا  3كما يف جدول عدد . ) مثاله

إذا كــان يف املســألة صــاحب فــرض واحــد، والبــاق  عصــبة فاملســألة تكــون مــن مقــام  وأمــا
ذلــ  الفــرض، وهــو العــدد الــذي أخــذ منــه الفــرض فيعطــ  منــه لصــاحب الفــرض نصــيبه والبــاق  

، للـزوج الربـعع ومقامـه مـن أربعـة فأصـل (املبني سـابقا  4كما يف جدول عدد ) مثاله . للعاصب
وج واحد، وبقيـت ثالثـة منقسـمة علـى االبـن والبنـت للـذكر مثـل حـن املسألة من أربعة ربعها للز 

وأمـا إذا كـان يف املسـألة صـاحبا فـرض فـأعلى، فانـ  تنظـر . األنثيني، اثنان لالبـن وواحـد للبنـت
 . بني املقامني أو املقامات باألنظار األربعة

 : األنظار األربعة
فالتماثل عبارة عن مسـاواة عـدد . ايناألنظار األربعة ه  التماثل والتداخل والتواف  والتب

. آلخــر كثالثــة وثالثــة وســتة وســتة، واحلكــم فيــه االكتفــاء بأحــد العــددين وجعلــه أصــال للفريضــة
والتـــداخل عبـــارة عـــن عـــددين أكـــرب وأصـــغر، واألصـــغر يفـــين األكـــرب يف مـــرتني أو مـــرات كالســـتة 

اء بـــأكرب العــددين وجعلـــه أصـــال احلكـــم فيــه االكتفـــ. والثالثــة، فـــان الثالثــة تفـــين الســـتة يف مــرتني
مثـال . والتواف  عبارة عن اتفـاق العـددين يف أقـِل نسـبة، كالنصـف أو الربـع أو السـدص. للفريضة

اتفـاق العـددين بالنصــف سـتة وأربعــة واحلكـم فيــه أنَّ أصـل املسـألة يكــون مـن خــارج ضـرب وفــ  
يف أي نســــبة، كالثالثــــة أحــــد العــــددين يف كامــــل اآلخــــر، والتبــــاين عبــــارة عــــن عــــددين مل يتفقــــا 

 . واألربعة واحلكم فيه أنَّ املسألة يكون من خارج ضرب كامل أحد العددين يف كامل اآلخر
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 : األمثلة
مثـــال التماثـــل زوج وشـــقيقةع للـــزوج النصـــف مقامـــه مـــن اثنـــني  – 1

تفــــ  وللشــــقيقة النصــــف كــــذل  والنســــبة بــــني املقــــامني التماثــــل فيك
 ( . 1كما يف جدول عدد ) بأحدحا وجيعل أصال للفريضة مثاله 

ــــان فلكــــل مــــن األب واألم  ــــه أيضــــا أم وأب وابــــن وبنت ومثال
الســـدص ومقامـــه مـــن ســـتة والنســـبة بـــني الســـتتني التماثـــل، فيكتفـــ  

ا وجيعــــــل أصــــــالم للفريضــــــةع لــــــرب بأحــــــدح
ــــــرم سدســــــها واحــــــدع  سدســــــها واحــــــدع ول
وبقيــــــت أربعــــــة لــــــروالد للــــــذكر مثــــــل حــــــن 

 (.  2كما يف جدول عدد ) مثاله . األنثيني
ومثـــــال التـــــداخل زوج وبنـــــت وشـــــقي ع  – 2

ــــــت  للــــــزوج الربــــــع مقامــــــه مــــــن أربعــــــةع وللبن
مقامــــــه مــــــن اثنــــــنيع والنســــــبة بــــــني النصــــــف 

االثنــني واألربعــة التــداخل فيكتفــ  بأكربحــا، 
وهـــو األربعــــة وجيعــــل أصــــالم للفريضــــة ويعطـــى منهــــا للــــزوج الربــــع واحــــدع 
) وللبنــت النصــف اثنــانع ويبقــى واحــد يأخــذه الشــقي  بالتعصــيب مثالــه 

 (. 3كما يف جدول عدد 
ـــه أيضـــا زوجـــة وبنـــت وأخ شـــقي  وأخـــت شـــقيقةع  للزوجـــة ومثال

الــثمن مقامــه مــن مثانيــة، وللبنــت النصــف مقامــه مــن اثنــني، والنســبة بــني 
املقامني الثمانية واالثنني التداخل فيكتفـ  بـأكرب العـددين وهـو الثمانيـة، 
وجيعل أصال للفريضة ويعطـى منـه للزوجـة الـثمن واحـد، وللبنـت النصـف 

 (. 4كما يف جدول عدد ) مثاله . أربعة، وبقيت ثالثة لرخ واألخت للذَّكر مثل حن األنثيني
 

 2 

 1 زوج 

 1 شقيقة

 ( 1 ج عدد) 

 6   

 1   

 1  4 

 1 بنت 2 ابن 

 2 بنت 1 ابن
 شقي  1 ابن

1 

 ( 3 ج عدد)  ( 2 ج عدد)

 8 

 1 زوجة

 4 بنت 

 2 شقي 

 1 شقيقة

 (4 ج عدد) 

 12 
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ومثـــال التوافـــ  زوج وأم وثالثـــة أبنـــاء وبنـــت، للـــزوج الربـــع  – 3
مقامــه مــن أربعــة، ولــرم الســدص مقامــه مــن ســتة، والنســبة بــني 

ف املقـــــامني األربعـــــة والســـــتة التوافــــــ  بالنصـــــف، فيضـــــرب نصــــــ
أحــــدحا يف كامــــل اآلخــــر واخلــــارج هــــو اثنــــا عشــــر جيعــــل أصــــال 
للمســألة، ويعطــى منــه الربــع ثالثــة للــزوج، والســدص اثنــان لــرم، 
وبقيـــت ســـبعة لـــروالد للـــذكر مثـــل حـــن األنثيـــني لالبـــن اثنـــان 

 (. 1كما يف جدول عدد ) مثاله . وللبنت واحد
ا زوجــة وأم وابــن، للزوجــة الــثمن مقامــه مــن ومثالــه أيضــ

مثانيــة، ولــرم الســدص مقامــه مــن ســتة، والنســبة بــني املقــامني 
الثمانيــة والســتة التوافــ  بالنصــف فيضــرب نصــف أحــدحا يف 
كامــــل اآلخــــر، وجيعــــل اخلــــارج وهــــو أربعــــة وعشــــرون أصــــال 
للفريضـــة، ويعطـــى منـــه الـــثمن ثالثـــة للزوجـــة، والســـدص أربعـــة 

كمـــا يف ) ســـبعة عشـــر لالبــن بالتعصـــيب مثالـــه  لرم،والبــاق 
 (. 2جدول عدد 

ومثال التباين زوج وأم شقي ، للـزوج النصـف مقامـه مـن اثنـني،  – 4
ولرم الثلث مقامه من ثالثة، والنسـبة بـني املقـامني التبـاين، فيضـرب  

ســـــتة جيعـــــل أصـــــال كامـــــل الثالثـــــة يف كامـــــل االثنـــــني واخلـــــارج وهـــــو 
للفريضــــة، فيعطــــى منــــه للــــزوج النصــــف ثالثــــة، ولــــرم الثلــــث اثنــــان، 

 3كمــا يف جــدول ) ويبقــى واحــد يأخــذه الشــقي  بالتعصــيب مثالــه 
.) 

 33 زوج

 32 أم

 32 ابن

 32 ابن 

 32 ابن

 31 بنت

 ( 1 ج عدد)

 24 

 33 زوجة

 34 أم

 11 ابن

 ( 2 ج عدد)

 6 

 3 زوج

 2 أم

 1 شقي 

 ( 3 ج عدد)
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ومثالــه أيضــا زوجــة وأم وشــقي ، للزوجــة الربــع مقامــه مــن أربعــة، ولــرم 

 والنسبة بني  املقامني  الثلث مقامه من ثالثة،
التبـاين فيضــرب أحــدحا يف كامــل اآلخــر واخلــارج وهــو إثنــا عشــر جيعــل 
أصـــال للفريضـــة فيعطـــى منـــه للزوجـــة الربـــع ثالثـــة، ولـــرم الثلـــث أربعـــة، 

كمـــا يف جـــدول ) والبـــاق  مخســـة يأخـــذها الشـــقي  بالتعصـــيب مثالـــه 
 (. 4عدد 

 : كيفية التصحيح
ملســألة إع أقــِل عــدد يكــون منقســما علــى الورثــة بــدون  التصــحيو عبــارة عــن االنتهــاء با

كســر، فــان انقســمت املســألة علــى ورثتهــا بــدون كســر كمــا تقــدم، فــاألمر واضــو وإن كــان يف 
الســهام كســر فــال بــّد مــن تضــعيف املســألة حبســب املنكســر علــيهم، حــا تنتهــ  إع أقــل عــدد 

 . يكون منقسما على الورثة بدون كسر وهو معك التصحيو
املنكسر هو السهم واملنكسر عليه هو عدد احلِيز و ـ  حيِـزا ألنـه احلـائز لـذل  السـهم و 

املنكسـر،   إنَّ االنكســار إّمــا أن يكـون علــى حيِــز واحـد أو علــى حيِــزين أو علـى ثالثــة أحيــاز، 
أو علــى أربعــة أحيــاز وال يتصــور االنكســار علــى أربعــة أحيــاز إالَّ علــى رأي زيــد القائــل بتوريــث 

 . ثالث جدات وسنأيت على هذا الرتتيب
 : االنكسار على حيِّز واحد

 12 

 33 زوج

 34 أم

 30 شقي 

 ( 4 ج عدد)

4 8 
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وهـــو ورثتـــه )هـــو أن يكـــون بعـــ  الســـهام غـــري منقســـم علـــى حيِـــزه 
، والطريــ  الــذي يتوصــل بــه إع تصــحيو املســألة هــو النظــر بــني (احلــائزون لــه

وافقـا أو يتباينـا، فـان توافقـا يف أقـِل نسـبة تأخـذ وفـ  احلِيز وسـهمه فامـا أن يت
احلِيز وتضعه وف  أصل املسألة وتضربه فيها واخلارج هو ما تصو منه املسألة 

جتعله يف جامعة ثانية بعد جامعة التأصيل، وإن تباينا تضع كل احليِـز فـوق أصـل املسـألة وتضـربه 
جامعة ثانية، مثال ما إذا كانت النسبة بني احلِيز فيها واخلارج هو ما تصو منه املسألة تضعه يف 

وسهمه ه  التواف  زوج وابنان وبنتان، فأصل املسألة من أربعة لوجود فـرض الربـع، ربعهـا للـزوج 
واحد، وبقيت ثالثة منكسرة على ر وص األوالد للذكر مثل حـن األنثيـني، وعـدد ر وسـهم سـتة 

ـــ ز اثنـــني وتضـــعه فـــوق أصـــل املســـألة وتضـــربه فيهـــا وهـــ  توافـــ  الثالثـــة بالثلـــث فتأخـــذ ثلـــث احلِي
واخلـــارج مثانيـــة تضـــعه يف جامعـــة ثانيـــة وهـــو العـــدد الـــذي تصـــو منـــه املســـألة، فأصـــلها مـــن أربعـــة 
وتصو من مثانية،   تضرب ما بيد الزوج وهو واحد فيما ضربت فيه املسألة، وهو اثنان واخلارج 

األوالد وهو ثالثة كـذل ، ومـا عـرج وهـو سـتة تضعه قبالته يف جامعة التصحيو وتضرب ما بيد 
كمـا يف جـدول عـدد ) تقسمـه عليهم للذكر مثل حن األنثيني لالبن اثنان وللبنـت واحــد مثالـه 

1 .) 
ومثال ما إذا كانت النسبة بني احلِيز وسهمه ه  التباين زوجـة وابـن بنـت فأصـل املسـألة 

وتبقى سبعة منكسرة على االبن والبنت وهـ   من مثانية لوجود فرض الثمن، مثنها للزوجة واحد،
ختالف عدد ر وسهما، فتضرب املسألة يف ثالثة عدد ر وسهما واخلارج أربعة وعشرون جتعلـه يف 
جامعة ثانية، وهو ما تصو منه املسألة،   تضرب ما للزوجة فيمـا علـى األصـل وذلـ  واحـد يف 

ب مـا بيـد األوالد وهـو سـبعة فيمـا علـى ثالثة واخلارج تضـعه قبالتهـا يف جامعـة التصـحيو، وتضـر 
 األصل وهو ثالثة عرج واحد وعشرون تقسمها على االبن 

والبنــت للــذكر مثــل حــن األنثيــني، أربعــة عشــر لالبــن، وســبعة للبنــت، ولــ  يف هــذا القســم أن 
لكــن بشــرط أن تعطــ  نفــس املنكســر لرنثــى، وضــعفه للــذكر بــدون ضــرب 

) يكـون االنكســار علـى حيِــز واحـد، والنســبة بـني احليِــز وسـهمه هــ  التبــاين 
 (. 1كما يف جدول عدد 

 

1 2 

3 2 
    2 

  1 

  1 

 ( 1 جدول عدد )

8 24 

1 33 

1 14 
    31 

 ( 1 جدول عدد )
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 :اإلخووميراث الجد مع  -
اجلــد الــوارث هــو اجلــد الــذي ال تتوســط بينــه وبــني امليــت أنثــى وهــو املســمى اجلــد الصــحيو، 

با، إال أن له تفصيال خاصا وعدنا به بشأن يف املرياث مثل حاالت األب تقري –كما عرفنا   -وللجد 
وجوده يف مسألة واحدة مع اإلخوة األشقاء أو اإلخوة ألب ذكورا كانوا أو إناثا، أما اإلخوة ألم فانه 

 .  جبهم باتفاق
       ومـــرياث اجلـــد ثبـــت باإلمجـــاع يف مـــا عـــدا هـــذا اجلانـــب املتعلـــ  ملرياثـــه مـــع اإلخـــوة األشـــقاء 

مـن عهـد الصـحابة رضـ  اهلل عـنهم حـا أُثـر عـن سـيدنا  فيـه أنظـار اجملتهـدين أو ألب، فقد اختلفـت
أوقفنــا يف اجلــد علــى أمــر : ويف روايــة  بــني لنــا يف اجلــد بيانــا شــافيا، ليــت النــيب : قولــه عمــر 

قضــيت يف اجلــد بــأكثر مــن ســبعني مســألة ال أدري هــل أننــا علــى احلــ  يف شــ ء " وقولــه ننتهــ  إليــه ،
ال حُتِدثوين عن اجلد ال حياه اهلل وال بيـاه، : جر كم على اجلد أجر كم على النار، وقولهأ: منها، وقوله

لكثـــرة مـــا اختلفـــوا يف شـــأنه، غـــري أن حمراء الصـــحابة رضـــ  اهلل عـــنهم ومـــن بعـــدهم األئمـــة اجملتهـــدون 
 : يني أساسينيأاستقرت بعد ذل  على ر 

قــا، وهــذا الـرأي لســيدنا أيب بكــر أنــه كـاألب يف حجــب اإلخــوة واألخـوات مطل: الـرأي األول
عــنهم، وعليــه بعـ  التــابعني، وهــو قــول أيب وابـن عبــاص، وعبــد اهلل بـن الــزبري، وأمنــا عائشــة رضـ  اهلل 

وزفر بن اهلذيل من أصحابه، واملزين وابن سريج وابن اللبان من الشافعية، وهذا هو املفا  حنيفة 
 . به عند احلنفية

ألشقاء أو ألب ال ُ جبون باجلد بـل يرثـون معـه، وهـو رأي سـيدنا أن اإلخوة ا: والرأي الثاين
عمر وعثمان وعل ، وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن مسعود رض  اهلل عنهم أمجعني، على خالإ بينهم 

 . يف تفصيل كيفية مرياثهم معه
وحجــة أصــحاب الــرأي األول أن اجلــد كــاألب يف كــل أحوالــه، وأنــه يــرث بكونــه أصــال كمــا 

ـــه يتنـــزل منزلـــة األب يف بـــاق  أحـــوال املـــرياث، وأن القـــرحمن الكـــرمي جعلـــه أبـــا يف أكثـــر مـــن و األب،  أن
... اتبعــت ملــة حمبــائ  إبــراهيم وإســحاق ويعقــوب )) ... ، ... ((ملَّــة أبــيكم إبــراهيم : )) ... موضــع

دم ، وأن ابــن االبـــن جيعــل ابنــا عــن عـــ((نعبــد إهلــ  وإلــه حمبائــ  إبـــراهيم وإ اعيــل وإســحاق )) ، ((
 . وجود االبن، فكذل  اجلد، إع غري ذل   ا استدلوا به
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وحجــة القــول اآلخــر أن اجلــد يتصــل بامليــت بواســطة األب، واإلخــوة األشــقاء وألب كــذل ، 
فتساوت اجلهتان وتعادلتا، وال مرّجو إلحداحا على األخر ، وإذا كان األمر كذل ، ورث أصحاب 

 . اجلهتني مجيعا
 :(0)وو مع اإلخ أحوال الجد -

 : للجد األولىالحالة 
عني له الثلث تفي. ثلث املالاملقا ة أو فقط، وحكمه أن له األفضل من  إخوةأن يكون معه 

. علـــى اثنـــني مـــن الـــذكور أو عـــدهلما مـــن اإلنـــاثع أربـــع أخـــوات اإلخـــوةلكونـــه األفضـــل إذا زاد عـــدد 
 اإلخــوة، وذلــ  إذا كــان عــدد وتتعــني لــه املقا ــة ويكــون كــأخ يقســم معهــم للــذكر مثــل حــن األنثيــني

 . واحدا من الذكور أو اإلناث أو اثنني من اإلناث أو ذكرا وأنثى أو ثالث إناث
أمــــا إذا كــــان معــــه أخــــوان أو أربــــع أخــــوات أو أخ وأختــــان فيســــتوي لــــه األمــــران ثلــــث املــــال 

 :للثلـث، مثانيـة  فتحصـل أن املسـائل الـيت متكـن فيهـا املقا ـة، وإن كـان يف بعضـها املسـاواة. واملقا ة
 :جـد وأربـع أخـواتع اخلامسـة :جـد وأخـوانع الرابعـة :جـد وأختـانع الثالثـة :الثانيـة ، جد وأخ :األوع

جــد وأخــت  :جــد وثــالث أخــواتع الثامنــة :جــد وأخ وأخــتع الســابعة :جــد وأخ وأختــان، السادســة
. للـذكر مثـل حـن األنثيـني عخـوةفان كانوا أكثر من ذل  تعني له الثلثع والثلثان الباقيان ل . واحدة

خـوة أشـقاء فقـط أو ألب فقـط، فـان اختلطـوا فسـيأيت حكمهـم يف مسـائل وهذا كله فيما إذا كـان اإل
 . املعادة

 : للجد الثانيةالحالة 
مقا ـة  :خيـارات  خوة وأصحاب فروض، وحكمه أن لـه األفضـل مـن ثـالثإأنه يكون معه 

فـان مل تكـن بقيـة . السـدص كـامال وض فروضـهمع أوع أو ثلث الباق  بعد أخذ أصحاب الفر  اإلخوة
بعد أخذ أصحاب الفروض فروضـهمع أخـذ سدسـه معهـمع ويـنقص لـه يف العـول كغـريه مـن أصـحاب 

 .  الفروض
مـــن ذوي الفـــروض إال أحـــد الـــزوجني واألم أو اجلـــدة والبنـــات  اإلخـــوةوال يتصـــور مـــع اجلـــد و 

ث أو ربع وسدص فاملقا ة أفضل له يف الثماين فان كان مع ذوي ربع فقط أو ربع وثل ع وبنات االبن
 . السابقةصور املتقدمة يف احلالة 

                                                 
 .صرإ ، وما بعدها بت 45: لباب الفرائ  : حممد الصادق الشط  : يراجع يف هذه املباحث  (1)
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مثــال الربــع زوجــة وجــد . خــوة عمــن ذكــر يف الثمانيــة فثلــث البــاق  أفضــل لــهفــان زاد عــدد اإل
للزوجة اثنـانع وللجـد ثالثـةع ولـرخ ثالثـةع ومثـال الربـع والثلـث زوجـة وأم وجـد : وأخ تصو من مثانية

ربعهـا للزوجـة سـتة، وثلثهـا لـرم مثانيـة، وبقيـت عشـرة، مخسـة للجـدع : مـن أربعـة وعشـرينوأخ، تصو 
ومثال الربـع والسـدص زوجـة وأم وجـد وأختـان، تصـو مـن مثانيـة وأربعـني، ربعهـا للزوجـة . ومخسة لرخ

للجـد واألختـني للـذكر مثـل حـن األنثيـنيع للجـد : اثنا عشرع وسدسها مثانيةع وبقيـت مثانيـة وعشـرون
وإمنـا ذكـرت التصـحيو يف هاتـه املسـائل تتميمـا للفائـدة وإال فمحلـه . بعة عشرع ولكـل أخـت سـبعةأر 

 . العمل
 : قاعدو في معرفة األفضل للجد

أن تنظـر إع أقـل عـدد جيمـع تلـ  الفـروض  : والقاعدة السهلة يف معرفـة األفضـل مـن الـثالث
لـذي مجـع الفـروض كلهـا، وتنظـر   تطرح الفروض عدا السدص من ذل  العـدد ا ، كلها مع السدص

بـني السـدص واملقا ـة وذلـ  الثلـث مـن البـاق  فالـذي  رنإع الباق  بعد الطرح، فان كان له ثلث فقا
، وهـ  العــدد اجلــامع للفــروض يف املســألة، وإن مل يكــن للبــاق  ثلـث ضــربت فأعطــه للجـد جتـده أوفــر 

الفـروض عـدا السـدص، وقابـل بينـه وبـني ثالثة، فمـا خـرج فاجعلـه العـدد اجلـامع للفـروض، واطـرح منـه 
 .  ثلث الباق  واملقا ة

 : مثال؛ أفضلية المقاسمة -
ألهنـا أقــل عـدد يوجـد فيــه الربـع والثلـث والســدص،  12مـن  املســألةزوجـة وأم وجـد وأخـتع ف

مقـــام  3يف  12 املســـألةال ثلـــث هلـــاع فضـــربنا  5لـــرمع وبقيـــت  4للزوجـــةع وثلثهـــا  3فطرحنـــا ربعهـــا 
مـن  6فينـوب اجلـد بالسـدص  15لرمع وبق   12للزوجةع وثلثها  0فطرحنا ربعها  36رج الثلثع خ

، وه  أوفر لـه فيكـون العمـل علـى 36من  19، وينوبه باملقا ة 36من  5، وينوبه بثلث الباق  36
 .5واألخت  19املقا ةع فله 

 
 : أفضلية ثلث الباقي  : مثالو  -

مــن اثــين عشــر، ألهنــا أقــل عــدد يوجــد فيــه الربــع  أصــل املســألةزوجــة وجــد وأخــوان وأخــتع ف
والســدصع فطرحنــا ربعهــا ثالثــة للزوجــة، وبقيــت تســعة فينــوب منهــا اجلــد بالســدص، أو املقا ــة اثنــان 
وينوبه بثلث الباق  ثالثة، وذل  من اثين عشر، وهو األوفر له فيكون العمل علـى ثلـث البـاق ، وهـو 

األخوين واألخت للذكر مثل حن األنثيني، وه  ال تنقسم ثالثة للجد، وتبقى ستة على مخسة عدد 
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، واخلــارج وهــو ســتون تصــو املســألة يف اثــين عشــر أصــل  اإلخــوةعلــيهم فتضــرب اخلمســة عــدد ر وص 
 املسـألة ، فلكل من الزوجة واجلد منها مخس عشرة، خارجة من ضرب ما هلما مـن أصـل املسألة منه 

أخ اثنـا عشـر ولرخـت سـتة واجملمـوع ثالثـون، خارجـة مـن  فيما فوقها، وذل  ثالثة يف مخسة، ولكـل
فيمــا فوقهــا، وذلــ  ســتة يف مخســة، بيــنهم للــذكر مثــل حــن  املســألة مــن أصــل  اإلخــوةضــرب مــا بيــد 

 . األنثيني
 

 : ومثال أفضلية السدس -
، ألهنا أقل عدد يوجد فيـه 24من  املسألة وأخت واحدةع إ إخوةزوجة وبنت وجد وثالثة 

، فينوبـه 0، وتبقـى 15للبنت اجملموع  12للزوجة ونصفها  3صف والسدص، فطرحنا مثنها الثمن والن
، وهـو األوفـر يكـون العمـل علـى 24مـن  4وبالسـدص  24مـن  3وبثلث الباق   24من  2باملقا ة 

 . واألخت للذكر مثل حن األنثيني اإلخوةمقسوما على  5السدص، ويكون الباق  وهو 
 

 :مسائل المعادو
و يــت بــذل  ألن الشــقي  . لــرب مــع اجلــد اإلخــوةســائل الــيت جيتمــع فيهــا األشــقاء و هــ  امل

.   يرجـع فيمـا ينـوب األخ لـرب ألنـه  جبـهفيعـده عليـه ،  اسب اجلد باألخ لرب عنـد املقا ـة، 
شــقيقا وأخــا ألب، يقــول الشــقي  للجــد نقســم املــال بيننــا أثالثــا، أخــا جــدا و  املتــوىف وبيانــه إذا تــرك 

  كــأخ معنــا فــاذا أخــذ اجلــد ثلثــه رجــع الشــقي  فيمــا بيــد األخ لــرب حلجبــه بــه حجــب إســقاط، ألنــ
 . ويكـون الثلثـان للشـقي  والثلـث للجـد وال مقـال لـه حيـث مل يكـن لـه دخـل يف حجـب األخ لــرب
 . ومعادة الشقي  األخ لرب على اجلد إمنا تكون يف املسائل اليت تكون فيها املقا ة أفضل للجد

تكــون املعــادة إال إذا كــان األشــقاء أقــل مــن شــقيقني أو عــدهلما أربــع شــقائ ، فــاذا كــانوا وال 
 اإلخـوةخـوة فقـط ملـا تقـدم أنـه مـع إوهذا إذا كـان مـع . أكثر رجع اجلد إع ثلثه، وال يرضى ملقا تهم

مسـائلع  لرب بعـد املعـادة تـارة ال يفضـل هلـم وذلـ  يف تسـع اإلخوة  إن . عري بني الثلث واملقا ة
  : وأذكرها مفصلة إن شاء اهلل تعاع. وتارة يفضل هلم وذل  يف مثاين مسائل

 
 

 :9لِلب  خووالمسائل التي ال يفضل فيها شيء لإل-



 47 

 
 : المسألة األولى

جـــد وشـــقي  وأخ ألبع أصـــلها مـــن ثالثـــة عـــدد ر وســـهم وبعـــد املعـــادة يكـــون ســـهم للجـــد 
 . الشقي وسهمان للشقي ، وال ش ء لرخ لرب حلجبه ب

 : المسألة الثانية 
للـذكر مثـل حـن األنثيـني، وبعـد املعـادة يكـون : جد وشـقي  وأخـت ألبع أصـلها مـن مخسـة

 . سهمان للجد وثالثة للشقي ، وال ش ء لرخت لرب حلجبها بالشقي 
 :المسألة الثالثة

 جــد وشــقي  وأختــان ألبع أصــلها مــن ســتة للــذكر مثــل حــن األنثيــني، وبعــد املعــادة يكــون
 .سهمان للجدع وأربعة للشي ع وال ش ء لرختني لرب حلجبهما بالشقي 

 : المسألة الرابعة
جــد وشـــقيقتان وأخ ألبع أصــلها مـــن ســتة للـــذكر مثـــل حــن األنثيـــني، وبعــد املعـــادة يكـــون 
سهمان للجد وأربعة للشقيقنيع وال يبقى ش ء لرخ لربع ألهنما يقوالن له إمنا تكون ل  الفضـلة 

 . ا، وهو الثلثان وال فضلةعما ينوبن
 : المسألة الخامسة

جد وشقيقتان وأخـت ألبع أصـلها مـن مخسـة، للـذكر مثـل حـن األنثيـني، وباملعـادة صـارت 
الثالثــة أســهم منكــرة علــى الشــقيقتني، فتضــرب اخلمســة يف اثنــني عــدد ر وســهما، فتصــبو مــن عشــرة 

 . ب حلجبها بالشقيقتنيللجد أربعةع ولكل من الشقيقتني ثالثةع وال ش ء لرخت لر
 : المسألة السادسة

للــذكر مثــل حــن األنثيــنيع وباملعــادة يكــون : جــد وشــقيقتان وأختــان ألبع أصــلها مــن ســتة
 . سهمان للجدع وأربعة للشقيقتنيع وال ش ء لرختني لرب حلجبهما بالشقيقتني

 : المسألة السابعة
ألنثيـــنيع وباملعـــادة يكـــون للـــذكر مثـــل حـــن ا: جـــد وشـــقيقة وأخـــت ألبع أصـــلها مـــن أربعـــة

ســهمان للجــدع ومثلهمــا للشــقيقةع وال شــ ء لرخــت لــربع ألن الشــقيقة ورثــت بالتعصــيب بعنــوان 
الشــقيقة، فهــ  ملنزلــة العاصــب بــالغري، ولــذل  تكــون حاجبــة هلــا، وال نظــر ملــن توقــف وقــال ملرياثهــا 

 . السدص
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 : المسألة الثامنة
للــذكر مثــل حــن األنثيــني، للجــد : ن ســتةجــد وأخ وأخــت شــقيقان وأخــت ألب، أصــلها مــ

اثنــانع وباملعــادة واحلجــب صــار البــاق  أربعــة، ال تنقســم علــى الشــقي  والشــقيقة، فتضــرب الســتة يف 
وترجـع باالختصـار . ع وللشـقي  مثانيـةع وللشـقيقة أربعـةسـتةثالثة عدد ر وسهما بثمانيـة عشـر، للجـد 

ن للجد ثالثة، وللشقي  أربعةع وللشـقيقة اثنـانع إع تسعة التفاق األسهم، وجامعتها بالنصف، فيكو 
 . وال ش ء لرخت لرب حلجبها بالشقي 

 : المسألة التاسعة
للــذكر مثــل حــن األنثيــني، للجــد اثنــان، : جـد وثــالث شــقائ  وأخــت ألبع أصــلها مــن ســتة

للجـد وللشقائ  أربعة، وه  ال تنقسم عليهن، فتضرب الثالثة عدد ر وسهن يف الستة بثمانية عشـر، 
وترجع باالختصار إع تسعة التفـاق األسـهم، وجامعتهـا بالنصـف، فيكـون . ستةع ولكل شقيقة أربعة

 . للجد ثالثةع ولكل شقيقة اثنانع وال ش ء لليت لرب حلجبها بالشقائ 
 :8خوو لِلب المسائل التي يفضل فيها شيء لإل -

 : المسألة األولى
لـذكر مثـل حـن األنثيـني، وملـا كانـت الشـقيقة ل: جد وشقيقة وأختان ألبع أصلها من مخسة

حتاســب اجلــد بــاألختني لــرب، لتأخــذ نصــفها، وال نصــف للخمســة، تضــرب اخلمســة يف اثنــني مقــام 
وهـو ال ينقسـم عليهمـا . النصف بعشرة، للجد أربعةع وللشقيقة نصفها مخسةع ويبقى واحـد لرختـني

لجـد مثانيـةع وللشـقيقة عشـرةع ولكـل أخـت فتضرب العشرة يف اثنني عدد ر وسهما بعشرين، فيكون ل
 . ألب واحد

 : المسألة الثانية
للـذكر مثـل حـن األنثيـني، للجـد اثنـانع : جد وشقيقة وثالث أخوات ألبع أصلها مـن سـتة

فتضــرب الثالثــة . وللشــقيقة نصــفها ثالثــةع ويبقــى واحــد ال ينقســم علــى ثالثــة عــدد األخــوات لــرب
 . فيكون للجد ستةع وللشقيقة تسعةع ولكل أخت ألب واحدعدد ر وسهن يف ستة بثمانية عشر، 

 : المسألة الثالثة
للــذكر مثــل حــن األنثيــني، وملــا كانــت الشــقيقة : جــد وشــقيقة وأخ ألبع أصــلها مــن مخســة

حتاســـب اجلـــد بـــاألخ لـــرب، لتأخـــذ نصـــفها وال نصـــف للخمســـة، تضـــرب اخلمســـة يف اثنـــني مقـــام 
 . وللشقيقة نصفها مخسة، ويبقى واحد لرخ لرب النصف بعشرة، فيكون للجد أربعة أسهم،
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 : المسألة الرابعة
للــذكر مثــل حــن األنثيــني، للجــد اثنــانع : جــد وشــقيقة وأخ وأخــت ألبع أصــلها مــن ســتة

وللشـقيقة نصـفها ثالثــةع ويبقـى واحـد، لــرخ واألخـت مــن األب ال ينقسـم عليهمـا للــذكر مثـل حــن 
وســهما، للــذكر مثــل حــن األنثيــني بثمانيــة عشــر، فيكــون األنثيــني، فتضــرب الســتة يف ثالثــة عــدد ر  

 . للجد ستةع ولرخت الشقيقة نصفها تسعةع ولرخ لرب اثنانع ولرخت لرب واحد
 : المسألة الخامسة

جد وشقيقة وأم وأخ وأخت ألبع أصلها من ستة مقام السدص الذي هو فـرض األمع لـرم 
، للـــذكر مثـــل حـــن األنثيـــني، اإلخـــوةص اجلـــد و واحـــد، وتبقـــى مخســـة ال تنقســـم علـــى ســـتة عـــدد ر و 

فتضــرب الســتة يف الســتة بســتة وثالثــنيع لــرم سدســها ســتةع وللشــقيقة نصــفها مثانيــة عشــرع وللجــد 
عشرةع ويبقى لرخ واألخت من األب اثنان ال ينقسمان على ثالثة عدد ر وسـهما، فتضـرب الثالثـة 

فيمــا فوقهــا، وهــو  36ا بيــد كــل وارث مــن جامعــة يف الســتة والثالثني،ختــرج مائــة ومثانيــة،   تضــرب مــ
، فلــرم مثانيــة عشــر وذلــ  سدســهاع وللشــقيقة أربعــة 198ثالثــة، وتضــع اخلــارج أمامــه حتــت جامعــة 

وترجــــع . ومخســــون وذلــــ  نصــــفهاع وللجــــد ثالثــــونع ولــــرخ لــــرب أربعــــةع ولرخــــت لــــرب اثنــــان
نصـــف فيكـــون لـــرم تســـعةع وللشـــقيقة باالختصـــار إع أربعـــة ومخســـني التفـــاق األســـهم، وجامعتهـــا بال

 . سبعة وعشرونع وللجد مخسة عشرةع ولرخ لرب اثنانع ولرخت لرب واحد
 : المسألة السادسة

 . جد وشقيقة وجدة وأخ وأخت ألبع وه  كاليت قبلها فقها وعمال
 : المسألة السابعة

ض األم، جد وشقيقة وأم وثالث أخـوات ألبع أصـلها مـن سـتة مقـام السـدص الـذي هـو فـر 
يف  اإلخـوةفالسدص لرم واحدع وتبقى مخسة ال تنقسم على ستة، فتضـرب السـتة عـدد ر وص اجلـد و 

بســتة وثالثــني،   تضــرب مــا بيــد كــل وارث فيمــا ضــربت فيــه األصــل وهــو ســتة،  املســألة ســتة أصــل  
، فلـرم سـتة وهـ  سـدصع وللشــقيقة مثانيـة عشـر وهـ  نصــفع 36وتضـع اخلـارج أمامـه حتـت جامعــة 

وللجــد عشــرةع ويبقــى اثنــان ال ينقســمان علــى األخــوات الــثالث، فتضــرب الثالثــة عــدد ر وســهن يف 
سـتة وثالثــني ملائـة ومثانيــة، لـرم مثانيــة عشـرع وللشــقيقة أربعـة ومخســونع وللجـد ثالثــونع ولكـل أخــت 

رم وترجع باالختصار إع أربعـة ومخسـني التفـاق األسـهم، وجامعتهـا بالنصـف، فيكـون لـ. ألب اثنان
 . تسعةع وللشقيقة سبعة وعشرونع وللجد مخسة عشرع ولرخت لرب واحد
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 : المسألة الثامنة
وال تكــون فضــلة . جــد وشــقيقة وجــدة وثــالث أخــوات ألبع وهــ  كــاليت قبلهــا فقهــا وعمــال

ألب يف صـور املقا ـة مـع اجلـد واألشـقاء يف غـري تلـ  الثمانيـة أبـدا، ألن الفضـلة إمنـا تتصـور  خوةل 
واحلاصـل أن الضـابط يف ذلــ  أن . يقة واحـدة، وهـ  ال يفضـل عليهـا إالّ مـا زاد علـى نصـفهامـع شـق

وإن  . األ شقاء يف صور املعادة، إذا كان فيهم ذكر أو كن إناثا أكثر من واحدة ال يتصور الفضل أبدا
كانــت شــقيقة واحــدة، فــان كانــت معهــا أخــت ألب خاصــة فكــذل ، وإن كــان معهــا أخ أو أختــان 

وقد بينت ذلـ  مفصـال، وإمنـا أطلـت يف هـذا املوضـوع، ألين كثـريا مـا . اعدا فقد يفضل هلمألب فص
عثرت على اخلطأ يف مثل هذه املسائل، وسأجعل هلا جداول يف قسم العمـل تتميمـا للفائـدة إن شـاء 

 . اهلل تعاع
 

 : (0)الشوال المسائل
مـن . تقدمـة وانفـردت حبكـم عصـهااملراد بالشواذ املسائل الـيت خرجـت عـن القواعـد اإلرثيـة امل

شذ يشذ بالكسر والضم إذا انفرد وخرج عن طريقة األكثرين، فلشذوذها كانت هـاهرة لكـل طالـب،  
 : كالنخلة الشاذة وسأبني وجه خروجها عقب كل مسألة، وه  ست مسائل

 
 : إحدى الغراوين : المسألة األولى

اض جبهتهـا جبـامع الظهـور لظهـور غـرة  يت املسألة بذل  تشـبيها هلـا بغـرة الفـرص، وهـ  بيـ
وشــهرة هــذه املســائل حــا أهنــا ال ختفــى علــى طالــبع فهــ  مــن بــني املســائل كغــرة . الفــرص مــن البعــد

وهــ  زوج وأب وأم فأصــل املســألة مــن ســتة للــزوج نصــفها ثالثــةع ولــرم ثلــث البــاق  واحــدع . الفــرص
، اإلخوةالثلث حيث ال فرع وال مجع من  لرم األصل أنولرب ثلثا الباق  اثنانع ووجه شذوذها أن 

ولو أخذت الثلث الذي هو اثنان لبق  واحد لرب، فيلزم عليـه التفضـيل املعكـوص وهـو لرنثـى مثـل 
 . حن الذكرين، ألهنما كالعاصبني يف اإلرث هنا للذكر مثل حن األنثيني

 
 : المسألة الثانية؛ ثانية الغراوين

                                                 
 .، وما بعدها بتصرإ  54: لباب الفرائ  : حممد الصادق الشط   (1)
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 فرض الزوجة اليت هلا ربعها واحد، وتبقى ثالثة (1)ة مقاموه  زوجة وأب وأم فأصلها من أربع
الثلـث حيـث ال فـرع وال األصـل لـرم يف لرم ثلثها واحد، والباق  اثنـان لـرب، ووجـه شـذوذها أنَّ  :

، ولو أخذت الثلث من الكامل، لكانت املسألة من اثـين عشـر الجتمـاع الربـع فـرض اإلخوةمجع من 
لزوجة الربع ثالثةع ولرم الثلث أربعةع وتبقى مخسة لرب، فيلزم عليه أن ل. الزوجةع والثلث فرض األم

 . (2) الذكر مل يفضل على األنثى التفضيل املتعارإ وهو أن يكون للذكر ضعف ما لرنثى
 :  المشتركة : المسألة الثالثة -

 ، وهــــ  زوج وأم أو جــــدة وإخــــوة ألم وشــــقي احلماريــــة  وتســــمى أيضــــا باحلجريــــة واليميــــة و
أربعة اثنان ألم أحدحا ذكر، والثـاين أنثـى وشـقيقان، فأصـل املسـألة مـن  اإلخوةفأكثر، فلو فرضنا أنَّ 

نصــفها للــزوج ثالثــة وسدســها لــرم  ، ســتة الجتمــاع النصــف والســدص فرضــ  الــزوج واألم أو اجلــدة
ربعـة اثنـني يف واحد، ويبقى اثنان ال ينقسمان على أربعة، وإمنا يوافقاهنـا بالنصـف، فتضـرب نصـف األ

األصل الذي هو ستة، ومنها تصو، فللزوج ستةع ولـرم اثنـانع ولكـل أخ مـن األربعـة واحـدع ال فـرق 
  . يف ذل  بني الذكر واألنثى شقيقا كان أو ألم

لــرم يرثـــون الثلــث بــالفرض، ولــو أخـــذوا  اإلخــوةووجــه شــذوذها وخروجهــا عـــن القاعــدة أن 
رثـون بالتعصـيب، وال شـ ء للعاصـب عنـد عـدم الفضـلة، فيلـزم الثلث مل يب  ش ء لرشـقاء، ألهنـم وا

حرمان الشقي  الذي تقرب للهال  بأبويه ومرياث األخ لرم الذي ليس لـه مـن القـرب إال جهـة األم 
لـرم نظـرا لكـوهنم  اإلخـوةاألشقاء نظرا لكوهنم عصبة، وورَّث  فلذل  أسقط سيدنا عمر . فقط

لـــرم  اإلخـــوةنيـــة وأراد إســقاطهم كـــاملرة األوع، قـــام األشـــقاء علـــى وارثــني بـــالفرض، وملـــا نزلـــت مـــرة ثا
  يـا أمـري املـؤمنني هـؤالء اسـتحقوا الثلـث بـأمهم وأمهـم هـ  أمنـا، هـب أن أبانـا: خمتصمني لديه، وقـالوا

وجـــه تســـميتها باحلماريـــة واحلجريـــة  هـــوملقـــى يف الـــيم، أليســـت األم جتمعنـــا، و  اأو حجـــر  امحـــار  كـــان
أرضـــاه باالشـــرتاك بيـــنهم يف الثلـــث، الـــذكر واألنثـــى فيـــه ســـواءع وال فـــرق بـــني و  واليميـــة، فقضـــى 

باالشـرتاكع قيـل  وبذل  يعلم وجه تسـميتها باملشـرتكة، وملـا قضـى . األشقاء اإلخوةألم و  اإلخوة

                                                 
إمنــا روعــ  يف هاتــه مقــام واحــد وهــو الربــع دون األوع فقــد روعــ  فيهــا املقامــان تقلــيال للعمــل لصــحتها مــن أربعــة ولــو روعــ  فيهــا  (1)

 .واجلامعة بالثلث   ترجع باالختصار إع أربعة لتواف  السهام 12املقامات كاألوع لصحت من 
إذا كان مع ورثة الغراوين أخوان شقيقان أو ألب أو ألم ذكران أو أنثيان أو خمتلطان فـان األم تـرث السـدص وخرجـت مـن الشـواذ  (2)

 .ينبغ  أن يرسم األخوة يف رسم الوفاة ويف الفريضة ألهنم وإن كانوا حمجوبني باألب إال أن مرياث األم ال يعلم إال بذكرهم
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له يا أمـري املـؤمننيع إنـ  قضـيت فيهـا عامـا أول بغـري هـذاع فقـال تلـ  علـى مـا قضـينا وهـذه علـى مـا 
 . لرم ووجود ذكر من األشقاء فأكثر اإلخوةتعدد  مشرتكةيف كوهنا نقض ،ويشرتط 

 : شبه المالكية :ة المسألة الرابع
وهــ  أن يكــون مــع ورثــة املشــرتكة جــد، .  يــت بــذل  لقياســها عــن الــيت ســ ل عنهــا اإلمــام

 خــوةفــذهب زيــد رضــ   اهلل عنــه إع أنَّ اجلــد يأخــذ الســدصع ويأخــذ األشــقاء مــا بقــ ع وال شــ ء ل 
فأصل املسألة مـن سـتة كمـا تقـدم نصـفها للـزوج ثالثـةع وسدسـها لـرم أو اجلـدة . لرم حلجبهم باجلد

لـــرم  خـــوةواحـــدع وسدســـها للجـــد واحـــدع ويبقـــى واحـــد للشـــقي  يأخـــذه بالتعصـــيبع وال شـــ ء ل 
 . حلجبهم باجلد

وحده، إع أنَّ الباق  على الزوج واألم، أو اجلدة وهو الثلث يكون للجد  وذهب مال  
ملـــا ورثـــتم إالَّ  –ة كشـــرت يعـــين يف املســـألة امل –ألن مـــن حجـــة اجلـــد أن يقـــول لرشـــقاء، لـــو كنـــتم دوين 
 . بأمكم خاصة، وأنا أحجب كل من يرث من جهة األم

وال تكـــون هاتـــه املســـألة مـــن الشـــواذ اخلارجـــة عـــن القاعـــدة إال علـــى مـــذهب مالـــ ، ووجهـــه 
حاجب حقيق ، أمـا علـى مـذهب زيـد فالفقـه فيهـا جـار خروجها عن القاعدة حرمان األشقاء بدون 

لــرم  اإلخـوةعلـى القاعـدة حيــث أخـذ اجلـد سدســه بـالفرضع واألشـقاء مــا بقـ  بالتعصـيبع وأســقط 
 . حلجبهم باجلد

 :المالكية : المسألة الخامسة
س ل عنها، وهـ  أن يكـون يف مكـان األشـقاء مـن شـبه   يت بذل  ألن اإلمام مال  

لــرم وجــد وأخ ألب ذكــر فــأكثرع فأصــل املســألة مــن  إخــوةألب وصــورهتا زوج وأمع و  إخــوةاملالكيــة 
للــزوج النصــف ثالثــةع ولــرم الســدص واحــدع وللجــد الســدص واحــد، وبقــ  واحــد لــرخ لــرب : ســتة

  . األفضل له يف هذه املسألة السدص وهذا مذهب زيدألن بالتعصيبع 
ألم وهو الثلث يكـون للجـد، وال شـ ء لـرخ مال  إع أن الباق  عن الزوج وا اإلمام وذهب

لرم، ملا ورثت  اإلخوةلو كنت دوين يعين مع الزوج واألم و  : ألن من حجة اجلد أنه يقول له ، لرب
 اإلخـوةشي ا الستغراق الفروض املال كله، حيـث يأخـذ الـزوج النصـف ثالثـةع واألم السـدص واحـداع و 

لـرم  اإلخـوةش ء له عنـد عـدم الفضـلة، فمـا حجبـت لرم الثلث اثننيع ألن  عاصب والعاصب ال 
ووجه خروجها عن القاعدة إسقاط األخ لرب بدون حاجب . إالَّ ألخذ حظهم، ال لتأخذ منه شي ا
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ومذهب مال  يف املسـألتني هـو . لرم ويأخذ فرضه اإلخوةحقيق ، ألن اجلد ليس له أن  جب إالَّ 
 . يضا لكنه غري مشهوراملشهور وما ذهب إليه زيد هو قول ملال  أ

 : األكدرية : المسألة السادسة
زوج وأم وأخت واحدة شقيقة أو ألب وجد، فأصل املسألة من ستة وتعول لتسعة ألن   وه

نصــفها ثالثــة للـــزوجع وثلثهــا اثنــان لـــرمع ونصــفها ثالثـــة لرخــتع وسدســها واحـــد للجــدع فـــاجملموع 
آلخــر، واحلاصــل وهــو أربعــة تقســم علــى اجلــد   إن مــا ينــوب األخــت واجلــد يضــم أحــدحا ل. تســعة

واألخت للـذكر مثـل حـن األنثيـني، وهـ  ال تنقسـم عليهمـا فتضـرب الثالثـة عـدد ر وسـهما يف تسـعة 
أصـل املســألة بعوهلـاع بســبعة وعشــرين فللـزوج تســعة حاصـلة مــن ضــرب مـا بيــده يف ثالثـةع ولــرم ســتة 

د اثنا عشر حاصلة من ضرب مـا بأيـديهما حاصلة من ضرب ما بيدها يف ثالثة أيضاع ولرخت واجل
يف ثالثـةع مقسـومة عليهمــا للـذكر مثـل حــن األنثيـني، لرخـت أربعــة، وللجـد مثانيـةع وهبــا يلغـز ويقــال 
أخـــربين عـــن أربعـــة مـــن الورثـــة، أخـــذ أوهلـــم ثلـــث املـــال وانصـــرإ، وهـــو الـــزوج أخـــذ تســـعة مـــن ســـبعة 

أخــذت ســتة مــن مثانيــة عشــرع وأخــذ الثالــث وعشــرينع وأخــذ الثــاين ثلــث البــاق  وانصــرإ، وهــو األم 
ثلــث البــاق  وانصــرإ، وهــو األخــت أخــذت أربعــة مــن اثــين عشــرع وأخــذ البــاق  مــا بقــ ، وهــو اجلــد 
أخذ ما بق  وهو مثانية، ووجه خروجها عن القاعدة أنه ال يفرض لرخوات مـع اجلـد شـ ء عنـد زيـد 

رض هلــا النصــفع ولــه الســدص، وجتمــع فيفــ ، ، ألنــه يعصــبهن كأنــه أخ هلــن إال يف هاتــه املســألة
و يـــت باألكدريـــة قيـــل ألن عبـــد . ســهامها لســـهامه   يقتســـمان احلاصـــل للـــذكر مثـــل حـــن األنثيـــني

وقيـل  ، املل  بن مروان ألقاها على رجل ا ه أكدر، وكان  سن الفرائ  فأخطأ فيها، فنسبت إليـه
احلاصـل عليهمـا ، وكانـت األخـت ألن اجلد كدر فيهـا صـفو األخـت جبمـع سـهامها لسـهامه، وقسـم 

 . (1)تظن أن القسمة مع اجلد تأيت خبريع وقيل غري ذل  
 
 

                                                 
لو كان مع الشقيقة يف األكدرية أخ ألب لكانت املسألة من ستة نصفها للزوج ثالثة وسدسـها لـرم واحـد وسدسـها للجـد : نيهت (1)

واحــد ألنــه أوفــر مــن ثلــث البــاق  ومــن املقا ــة ويبقــى واحــد يكــون للشــقيقة ولــيس هلــا ســواه ألهنــا وارثــة بالتعصــيب فهــ  هنــا ملنزلــة 
مـن الشـواذ فـال تكـون أكدريـة ألن األم يف األكدريـة تـرث الثلـث لعـدم مجـع مـن األخـوة ويف هاتـه  العاصب مع الغري وخرجـت املسـألة 

كــان هلــا أخ ألب مــع الشــقيقة فتنبــه وحــذار مــن الــذهول عــن أصــل القاعــدة وهــ  إن األخــوات ال يفــرض هلــن مــع اجلــد شــ ء إال يف 
 . ث األم الثلثاملسألة األكدرية اليت مل يوجد فيها مجع من األخوة ولذا كان مريا
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 العول والرد وتقسيم التركات

 : متهيد يف حاالت املسائل الفرضية
بعــد تقســيمها مســاوية ألصــل مســألتها، ( ســهام الورثــة ) إذا كانــت الســهام : احلالــة األوع -

، ســـــو  ـــــذ عادلـــــَة م ـــــة كلهـــــم أصـــــحاب فـــــروض، كمـــــا يففتســـــمى املســـــألة حين  أختـــــني : اء كـــــان الورث
ـــاق  بعـــد أصـــحاب الفـــروض  شـــقيقتني،وأخوين ألم، أو كـــان مـــع أصـــحاب الفـــروض عصـــبة، ألن الب

 .زوج وأم، وأخ ش: يأخذه العاصب، كما يف
أن تزيـــد ســـهام الورثـــة عـــن أصـــل املســـألة، وذلـــ  لتـــزاحم الفـــروض وكثرهتـــا، : احلالـــة الثانيـــة -

 أصل املسألة بالقدر الذي يصل إليه لموع السهام، وتسمى املسـألة حين ـذ عائلـةم،  فنضطر إع تكبري
 ...زوجة، وأختني شقيقتني وأختني ألم، أو زوج وأم وأخت ش : كما يف

أن يكون يف املسألة أصحاب فروض فقط، ويقل لموع سهامهم عن أصل : احلالة الثالثة -
 ... ا يف أم، أخت ألب، أو زوجة، جدة املسألة، وتسمى حين ذ قاصرة أو ردية، كم

 : تعريف العول 
إذا غلبـه : عـْوال هاألمـر يعولـ هعال: ل منهامنها الغلبة والشدة، يق: يطل  على معان كثرية: لغة

 : واشتد عليه، ومنه قول اخلنساء يف أخيها صخر
 داـوإن كان أصغَرهم مول    العشرية ما عاهلـا ـويكف

، أي ذلـ  أقــرب إع عـدم امليــل ((ذلــ  أدي أالّ تعولـوا : )) قـال تعـاعامليـل واجلــْور، : ومنهـا
 . عال امليزان فهو عائل، إذا مال: وعدم الظلم، يقولون

 . عال الرجل أسرته، أنف  عليها: ومنها، اإلنفاق على العيال
 . من أعال الرجل: ومنها أيضا، كثرة العيال
 . (1)ومنها، االرتفاع والزيادة

، "ملسـألة بســبب ازدحـام الفــروض عليهــازيــادة لمـوع ســهام الورثـة علــى أصــل ا: " اصـطالحا
"    :  وهو ما يلزم منه دخول الـنقص علـى مجيـع الورثـة حبسـب حصصـهم، ولـذل  عرفـوه أيضـا بأنـه

، وذلــ  كمــا يف زوج وأم وأختــني شــقيقتني، فللــزوج النصــف، "زيــادة يف األســهم، نقــص يف األنصــباء 
، 4، ولرختــني 1، ولــرم 3للــزوج منهــا : الثلثــان، أصــل املســألة مــن ســتةني ولــرم الســدص، ولرختــ

                                                 
 . 164: أحكام املواريث : حممد حمىي الدين عبد احلميد : انظر  (1)
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، فاألم تأخـذ الـثمن بـدل 6فتعول مثانية، فيأخذ كل واحد حظه من مثانية، وهو أنقص من حظه من 
 . ل الثلثني، والزوج يأخذ ما يقرب من الثلث بدل النصفدالسدص، واألختان تأخذان النصف ب

عنـد اجتمــاع أصــحاب الفــروض ال بــد مـن إعطــائهم مــا فــرض هلــم،  :بةةالعولوجةةه األخةةذ  -
ويف حال ازدحام الفروض وكثرهتا ال ميكن إعطاء كل منهم حقه كـامال، ألنـه ال ميكـن تقـدمي بعضـهم 
على بع  يف األخذ، فلقد استووا يف االستحقاق ويف ثبوت النصيب املعني هلم، فتلزم حماصتهم فيما 

دائنني يف مــال املــدين، فــاذا كــان رجــل مــدينا لرجــل خبمســمائة، وآلخــر هــو موجــود، ونظــريه حماصــة الــ
بثالمث ة، ولثالث ملائتني، وبيع مجيع ما ميل  لوفاء دينه، فكان مخسمائة فقط، فالعدل هو إعطاء كل 

مـن  259واحد من الدائنني بنسبة دينه من لموع الديون، فاألول له نصـف لمـوع الـديون، فيأخـذ 
 . (1)199، والثالث مخس لموع الدين 159ثة أعشار لموع  الدين ويناسبه ، والثاين ثال599

 : أصل القول بالعول  -
، وذلـ  ألنـه مل تعـرض فيـه مسـألة مل يعرإ العول إال يف عهد سيدنا عمر بن اخلطاب 

مــن بعــده، فكانــت أول مســألة عرضــت علــى ســيدنا  وال علــى ســيدنا أيب بكــر  علــى النــيب 
زوج وأخــت ش وأم، فــرتدد فيهــا، والتــو  :   مســألة زوج وأختــني لغــري أم، وقيــلهــ: ، قيــلعمــر 

، ملـا أول من عال الفرائ  عمـر : رو  عن ابن عباص رض  اهلل عنهما، أنه قال) عليه املخرج، 
ــر، وكــان امــرءا : التــوت عليــه الفــرائ ، ودافــع بعضــها بعضــا، فقــال مــا أدري أيُّكــم قــدم وال أيكــم أخَّ

م أجد شي ا أوسع ع من أن أقسم الرتكة عليكم باحلصـص، وأدخـل علـى كـل ذي حـ   :ورعا، فقال
 (. ما أدخل عليه من عول الفريضة 

، قــال إن زوج وأختــان، فلمــا رفعــت إع عمــر : وروي أن أوَّل فريضــة عالــت يف اإلســالم
 – لعبـاص بدأت بالزوج أو باألختني مل يب  لآلخر حقه، فأشريوا عل ؟ فأول من أشار بـالعول ا

رمحـه اهلل   -، والظاهر كما قال الّسـبك  ، وقيل زيد ابن ثابت ، وقيل عل  -على املشهور 
إياهم، واتفقوا على العول، فلما انقضى عصر  أهنم كلهم تكلموا يف ذل ، الستشارة عمر "  -

                                                 
 . 165: املرجع الساب   (1)
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قــل هــذا مــا بالــ  مل ت: أههــر ابــن عبــاص رضــ  اهلل عنهمــا اخلــالإ يف املباهلــة، فقيــل لــه عمــر 
 . (1)"كان رجال مهابا، فهبته : لعمر؟ فقال
يا أمري املؤمنني، أرأيـت : أنه قال لعمر  ويرو  يف إشارة العباص بن عبد املطلب " 

لو مات رجل وترك ستة دراهم، ولرجل عليه ثالثة وآلخر عليه أربعة، كيف تصـنع؟ ألـيس جتعـل املـال 
  .(2)"  هو ذل: بلى، فقال العباص: سبعة أجزاء؟ قال

ومل يعرإ خالإ بني الصحابة رض  اهلل عنهم يف القول بالعول، إال ما كان من سيدنا عبد 
، فكان ير  تقدمي بع  الورثة على بع ، اهلل بن عباص رض  اهلل عنهما بعد وفاة سيدنا عمر 

يضـة قـط، لـو أهنـم قـدموا مـن قـدم اهلل وأخـروا مـن أخـر اهلل مـا عالـت فر : ويرو  عنه أنـه قـال يف ذلـ 
واألم قـدم اهلل الـزوجني : ) وقد اختلفت الرواية عنه يف بيان من قدم اهلل ومن أخر، فروي عنه أنه قـال

واجلــدة وأخــر البنــات وبنــات االبــن واألخــوات، وعلــى هــذه الروايــة لــو ماتــت امــرأة وتركــت زوجــا وأمــا 
 . بقى وهو السدصوأختا وشقيقة، يعطى الزوج النصف، واألم الثلث، واألخت الشقيقة ما يت

من أهبطه اهلل من فرض إع فرض فهو الـذي قدمـه، ومـن أهبطـه اهلل مـن : وروي عنه أنه قال
 . فرض إع غري فرض فهو الذي أخره

َ مل تقل ذل  لعمر ابـن اخلطـاب؟ فقـال: ويرو  أن عطاء بن أيب رباح قال له كـان رجـال : مل 
وال عن  شي ا، لـو ُمـتَّ أو ُمـتُّ لقسـم مرياثنـا علـى إن هذا ال يغين عين : فقال له عطاء !مهيبا فهبته

 . (3)ما عليه  الناص اآلن
، واتف  األئمة األربعة وأتباعهم على القول بالعول يف الفرائ  أخذا ملا ذهب إليه عمر 

النصـــوص مل تفـــرق بـــني حالـــة ازدحـــام الفـــرائ  وعـــدمها، ومجهــور الصـــحابة رضـــوان اهلل علـــيهم، ألن 
ع  الورثة على بع  لرد رأي من سيدنا ابن عباص رض  اهلل عنهما، وال دليل عليه والقول بتقدمي ب

من النصوص، ولذل  هاب خمالفة عمر 
(4) . 

 

                                                 
 . 116/111: شرح الرحبية : سبط املارديين  (1)
 .166: أحكام املواريث : حممد حمىي الدين عبد احلميد  (2)
 . 161: املرجع الساب   (3)
  .نفسه  (4)
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 : األصول التي تعول  -
 . ، واألربع والعشرونه  الستة، واالثنا عشر: ثالثة
تســــعة وإع  فالســــتة تعــــول إع العشــــرة شــــفعا ووتــــرا، أي تعــــول إع ســــبعة وإع مثانيــــة وإع -

 . عشرة
 (. ش أو ألب ) زوج، وأختان : فمثال العول إع السبعة -
 (.وتلقب باملباهلة ( ) ش أو ألب ) زوج، أم، أخت : و مثال العول إع مثانية -
 (.وتلقب بالغراء ( ) ش أو ألب ) زوج، أختان ألم، أختان : و مثال العول إع تسعة -
وتلقــــب بــــأم ( ) ش أو ألب ) ، أختــــان ألم، أختــــان زوج، أم: و مثــــال العــــول إع عشــــرة -
 (.الفروخ 

 . 11، 15، 13: وترا ال شفعا، أي تعول: واإلثنا عشر تعول إع سبعة عشر
 . بنتان، أم، زوج: 13فمثال العول إع  -
 .زوجة، أختان ألم، أختان ش أو ألب :15فمثال العول إع  -
ش أو ) أربـع أخـوات ألم، ومثـان أخـوات جدتان، ثـالث زوجـات،  :11فمثال العول إع  -

 (.، والسبعة عشرية الدينارية الصغر  وتلقب بأم األرامل، و ) ، (ألب 
زوجــة، بنتــان، وأب، وأم، : ،ومثاهلــا21ال تعــول إال عــوال واحــدا إع : والعشــرون واألربعــة  -

  قطعـا، وجيـزي كـل احلمد هلل الذي  كم بـاحل" كان عطب فقال   ألن علياص : ) وتلقب باملنربية
" واملرأة صار مُثنها ُتسعا : " فس ل عنها فقال مواصال خطبته" نفس ملا تسعى، وإليه املآب والرجعى 

 .) 
 . (1)وه  اإلثنان واألربعة والثالثة والثمانية، فاهنا ال تعول: وأما باق  األصول السبعة

 
 
 
 
 

                                                 
 . 194: اللباب : ، وما بعدها ، الشط   111: شرح الرحبية : ين سبط املاردي (1)
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 :(0)الرد على أصحاب الفروض -

  . رجاعاإلعادة واإل: الردع لغة
مـن عمــل عمـال لـيس عليــه : ) ويطلـ  علـى عـدم القبــول، كمـا يف العقـود، وكــذا يف قولـه 

 . ، أي مردود(2)(أمرنا فهو رد 
قصـور سـهام " ، أو هـو "زيـادة األنصـباء، نقـص يف األسـهم " ضد العول، فهو : واصطالحا

 ". الورثة بالفرض عن بلوو أصل مسألتهم مع عدم وجود العاصب 
عهد الصحابة رض  اهلل  ما العول مل يرد فيه نص صريو، ولذل  وقع اخلالإ فيه منوالرد ك

 . عنهم يف وقوعه، ويف كيفيته
إع عـدم الـرد علـى أصـحاب الفـروض، وأن البـاق  بعـدهم  فذهب سيدنا زيد بن ثابت 

ة لبيت املال، ويـرو  هـذا القـول عـن ابـن عبـاص رضـ  اهلل عنهمـا وعـن عـرو  –إن مل يكن عاصب  –
بــن الــزبري وســليمان بــن يســار، وذهــب إليــه اإلمامــان مالــ  والشــافع  رضــ  اهلل عنهمــا، والظاهريــةع 
ودلــيلهم أن اهلل قســم املواريــث فبــنيَّ مقاديرهــا، ومل يــذكر الــرد، كمــا بــني عــدم جــواز املخالفــة واعتربهــا 

 . جتاوزا حلدوده
وض يــرد علــى مجيــع إع أن البــاق  بعــد أصــحاب الفــر  وذهــب ســيدنا عثمــان بــن عفــان 

 . أصحاب الفروضع واستدل لذل  بأن العول يشملهم بالنقص، فكذل  الرد يشملهم بالزيادة
إع الرد على أصحاب الفروض مـا عـدا الـزوجني، وهـو قـول سـيدنا  وذهب سيدنا عل  

ب عمـــر والصـــحابة رضـــ  اهلل عـــنهم، وكـــذا التـــابعني، وذهـــب إليـــه احلنفيـــة واحلنابلـــة، واســـتدلوا بالكتـــا
 : والسنة والقياص

، ومـن (3)((وأولوا األرحـام بعضـهم أوع بـبع  يف كتـاب اهلل : ) قوله تعاع: فمن الكتاب -
وجوه األولوية املرياث، فما بق  ش ء من املال بعد سهام أصحاب الفروض وجب أن يأخـذه بعمـوم 

 . أولويتهمع ألن القرابة اليت استحقوا هبا سهامهم املقدرة ال تزال باقية
                                                 

، عبد  100: املرياث يف الشريعة اإلسالمية : حممد الشحات اجلندي .، د 112: أحكام الرتكات : حممد أبوزهرة : انظر  (1)
 . 146: رائ  الف: ، عبد الكرمي حممد الالحم  111: ، حممد حمىي الدين عبد احلميد  81: املؤمن بلباق  

 .متف  عليه  (2)
 . 6: ، سورة األحزاب  15: سورة األنفال  (3)
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 جـاءين رسـول اهلل : ، قـالما رواه اجلماعة عـن سـعد بـن أيب وقـاص : ومن السنة -
يعودين من وجع اشتد يب، فقلت يا رسول اهلل، إين قد بلـ  يب مـن الوجـع مـا تـر ، وأنـا ذو مـال، وال 

: لت، ق"ال " ، قلت فالشطر يا رسول اهلل؟ قال "ال : " ابنة ع، أفأتصدق بثلث  ماع؟ قال يرثين إالّ 
الثلث، والثلث كثري، إن  أن تذر ورثت  أغنياء خري من أن تدعهم عالـة يتكففـون : " فالثلث؟ قال 

 .(1)"الناص 
منـع سـيدنا سـعدا مـن أن يوصـ  بـأكثر  وجه االستدالل من هذا احلـديث أن رسـول اهلل 

لــد  ســيدنا إخل، فكــان تعلــيال للمنــع، ومل يكــن ... إنــ  أن تــذر ورثتــ  أغنيــاء : مــن الثلــث، وقــال
هو النصف، فدّل على أن هلا حقصا فيما يبقـى  واحدة، ومعلوم أن نصيبها اإلرث  ابنةسعدا حمنذاك إال 

 . بعد فرضها، وال سبيل هلذا احل  إال بالرد
ــــاص - فــــان أصــــحاب الفــــروض املقــــدرة قــــد شــــاركوا مجاعــــة املســــلمني يف صــــفة :  ومــــن القي

قــرابتهم، كمــا زادوا علـــى بقيــة ذوي األرحـــام بكــوهنم مـــن اإلســالم، وزادوا علــيهم بـــأن أدلــوا للميـــت ب
مجاعـة املسـلمني، ومـن ذوي  نأوع مـالقرابات القريبة اليت اعتربها الشارع سببا ل رث، فكـانوا بـذل  

 . األرحام
الــرد علــى ذوي " رجــع املتــأخرون مــن املالكيــة والشــافعية إع هــذا القــول : مالحظــة مهمــة -

 . ، واشرتط بعضهم عدم انتظام بيت املال"الفروض ما عدا الزوجني 
سبع من النسـاء ورجـل واحـد هـو األخ ألم، : وعلى هذا القول فالورثة الذي يرد عليهم مثانية

البنـت وبنـت االبـن، واألم واجلـدة، واألخـت الشـقيقة، واألخـت ألب، واألخـت : والنساء السبعة هـن
 . ألم

رد علــى أن لكيفيتــه أحــواال أربعــة، تبعــا لكــون اتفقــت كلمــة الفقهــاء القــائلني بــال: كيفيــة الــرد
 . املردود عليهم صنفا واحدا أو أكثر، ويف كل حال عند وجود أحد الزوجني أوال

أن يكــون املــردود علــيهم صــنفا واحــدا، مــع عــدم وجــود أحــد الــزوجنيع فــان  : احلالــة األوع -
تــرك أمــا، أو أختــا، أمــا إن كــانوا كــان هــذا الصــنف فــردا واحــدا أخــذ الرتكــة كلهــا فرضــا وردصا، كمــا لــو 

أختـني شـقيقتني، أو أربـع : أفرادا متعددين فان الرتكـة تقسـم علـيهم علـى عـدد ر وسـهم، كمـا لـو تـرك
 . أخوات ألم

                                                 
 .(1628، رقم  3/1252)، ومسلم ( 2503، رقم  3/1991) والبخاري،  (1456رقم  ، 2/163)أخرجه مال   (1)



 61 

أن يكـــون املـــردود علـــيهم صـــنفان فـــأكثر، وال يكـــون معهـــم أحـــد الـــزوجني، : احلالــة الثانيـــة -
وأختـا ألم، فـان كـل واحـدة تأخـذ نصـف الرتكـة  جـدة: فتقسم الرتكة عليهم بنسبة سهامهم، فلو تـرك
 . فرضا وردصا، ألن كل واحدة السدص يف األصل

فلرم ثلث الرتكة فرضا وردصا، ولرخوين ألم ثلثاهـا فرضـا وردصا، ألن : ولو ترك أما وأخوين ألم
 . األصل أن لرم السدص، ولرخوين ألم ضعفها وهو الثلث

فُيصبو فيه أصل املسألة : ضيو األنصباء، أما العمل احلسايبواملقصود من هذه األمثلة هو تو 
 . لموع سهام املردود عليهم

مــن لكــل واحــدة منهمــا الســدص فأصــل املســالة األصــل  : فاملثــال األول تــرك جــدة وأختــا ألم
 ". الرّدي " يصري هو أصل املسألة اجلديد  2، ولموعهما 1، ولرخت ألم 1للجدة : 6

ـــال الثـــاين ـــ: واملث ـــرم الســـدص، ولرخـــوين ألم الثلـــث، أصـــل املســـألة ت رك أمصـــا وأخـــوين ألم، ل
هــو أصــل املســألة اجلديــد الــذي  3، واجملمــوع 2، ولرخــوين ألم 1لــرم منهــا : أيضــا 6األصــل  مــن 

 . يعمل على أساسه
فف  هذه : أ، يكون املردود عليهم صنفا واحدا، ويكون معهم أحد الزوجني: احلالة الثالثة -

ة يأخــذ املوجــود مــن الــزوجني فرضــه، وتؤصــل املســألة مــن مقــام فرضــه، والبــاق  يــذهب للــوارث احلالــ
أخـذه كلـه علـى ذلـ ، وإن كـان متعـددا قسـم علـيهم مجيـع : املردود عليه فرضا وردصا، فـان كـان واحـدا

 . على عدد ر وسهمالباق  
زوجـة، سـبع بنـات، : ه أيضازوجة، وأم، فللزوجة الربع، والباق  لرم فرضا وردا، ومثال: ومثاله

 . فللزوجة الثمن، والباق  للبنات السبعة فرضا وردصا
ففـ  : ويوجد معهم أحد الـزوجني" صنف " أن يكون املردود عليهم أكثر من : احلالة الرابعة

هذه احلالة يأخذ املوجود من الزوجني فرضه، وتؤصل املسألة على ذل ، والباق  بعده لباق  الورثة،   
مسـألة جديـدة للورثـة وحـدهم يعتـرب األصـل الـرّدي،   يقـارن أصـل مسـألتهم هـذه بالبـاق  هلـم تؤصل 

باملسألة األوع اجلامعة ألحد الزوجني مـع   اليت فيها أحد الزوجني، فان كان يساويه اكتفمن املسألة 
نيـة ضـربنا أصـل علـى األصـل الـرّدي مـن املسـألة الثا ينكسـركـان البـاق  مـن املسـألة األوع   الورثة، وإن

ـــة وحاصـــل الضـــرب هـــو األصـــل اجلـــامع للمســـألتني معـــا وال عـــرج عـــن مخســـة : األوع يف أصـــل الثاني
 . 49و  32و  16و  8و  4: أصول
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النصـف أو الـثمن، )   يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه من األصل اجلديد حبسب االسـتحقاق 
 . هم كل وارث،   نضرب الباق  بعد نصيب أحد الزوجني يف س(أو الربع 

 
 : قسمة التركة

كما يف املبال  املالية واملقادير املالية املضبوطة بعدد معني    الرتكة تنقسم بالعد إذا كانت: أوال -
 : كاألراض  املقدرة بقياص متساو أو متقارب ، وكذا املكيالت واملوزونات 

 : فلقسمتها طرق منها
  .،   يعطى من الرتكة مثل تل  النسبةأن ينسب نصيب كل وارث من املسألة إليها( أ ) 
هكتارات ،   19هكتارا ، يكون لرم سدص املال وهو  69زوج وأم وابن ، والرتكة : ف  مثال فيه ف

 .هكتارا  35هكتارا ، ولالبن الباق  وهو  15وللزوج ربعه وهو 
  .املسألة وما عرج يضرب به نصيب كل وارث أصل قسمة الرتكة على( ب)

، نضربه يف نصيب األم  5احلاصل  69، نقسم عليها  12أصل املسألة من : ل الساب  فف  املثا
  .لالبن  35، والباق   15بـ  3، ويف سهم الزوج  19بـ  2وهو 
، كأن تكون عروضا ، أو عقارا غري متساوي األجزاء  ال تنقسم بالعد الرتكة إذا كانت: ثانيا  -

 . (1)مثنها حبسب الطريقتني السابقتنيفتقوم وتقسم قيمتها ، أو تباع ويقسم 
 

 
 
 
 
 
 

 :(0)توريث لوي األرحام

                                                 
 . 205: القوانني الفقهية : ابن جزي  (1)
 . 132: الرتكات واملواريث : عبد املؤمن بلباق   (1)
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مجع رحم، والرحم يف اللغة يطل  علـى حمـّل تكـوين اجلنـني مـن بطـن املـرأة،   أطلـ  : األرحام
واتقوا اهلل الذي تّساءلون به )) قال تعاع . على القرابات ملا بينها من وشيجة االتصال بواسطة الرحم

لكـن . لذا أطلقت الـرحم شـرعا علـى القريـب مطلقـا سـواء كـان وارثـا أم غـري وارث  ،  (2)((االرحام و 
 . (3)هو القريب غري الوارث ال بطري  الفرض وال بالتعصيب: الفرضيني َخّصوُه بغري الوارث فقالوا

 : حكم ميراث لوي األرحام
إذ ال نـص . رحـاماختلف الصحابة ومن جاء بعدهم من التـابعني وغـريهم يف توريـث ذوي األ

إع القـول  فذهب زيـد بـن ثابـت . يدل على توريثهم قاطع يف كتاب اهلل وال سّنة رسول اهلل 
بعدم توريثهم، وير  أن املال كّله، أو الباق  منه بعـد أصـحاب الفـروض إن مل يكـن هنـاك عصـبة هـو 

قال سعيد بن املسيب،  وهو رواية البن عباص وبه. لبيت مال املسلمني، إذ هو وارث من ال وارث له
 . وسعيد بن جبري، واإلمام مال  واألوزاع  وأبو ثور وداود وابن جرير ورمحهم اهلل مجيعا

أن نظــام التوريــث مبــين علــى النصــوص مــن الكتــاب والّســنة أو إمجــاع األمــة، وال : وحّجــتهم
ل، ولو كان هلم حّ  دليل من هذه األدلة يدل على توريثهم، فيكون القول بتوريثهم قائما من غري دلي

 . فيه لبّينه اهلل تعاع، واإلرث ال لال للرأي فيه
وذهب مجهور الصحابة إع القول بتوريثهم، إذا مل يوجد ذو فرض يرّد عليه وال عاصب، وبه 
قال عمر وعل  وابن مسعود وأبو عبيدة بن اجلراح ومعاذ بن جبل وأبو الـدرداء، وابـن عبـاص يف روايـة 

 . اهلل عنهم أمجعنيثانية عنه رض  
وبنفس الـرأي . وبه قال شريو وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووص وغريهم رمحهم اهلل تعاع
 . (4)أخذ أبو حنيفة والشافع  وأمحد إذا مل ينتظم بيت املال، كما أخذ به متأخرو املالكية

(( تـــاب اهلل وأولـــوا األرحـــام بعضـــهم أوع بـــبع  يف ك: )) وحّجـــة هـــذا الـــرأي قـــول اهلل تعـــاع
، ومن األولويـة أن يـرث بعضـهم بعضـا إذا مل يكـن ألحـدهم وارث أحـّ  بـه، فكـل قريـب 15: األنفال

 .  رواه الشيخان( ابن أخت القوم منهم : ) ومن الّسنة قول النيب . أحّ  ملال قريبه من األجانب

                                                 
 .1: النساء (2)
 .2/15: العذب الفائ  (3)
وجـاء . 4/294: الشـرح الصـغري. الذي اعتمده املتأخرون الرّد علـى ذوي السـهام، فـان مل يكـن فعلـى ذوي األرحـام: قال الدردير (4)

. امـه يف هـذا الزمـانلو أدرك مال  وأصحابه زمننـا هـذا جلعلـوا املـرياث لـذي األرحـام، ال لبيـت املـال لعـدم انتظ: عن  ابن يونس القول
 .2/141: البهجة يف شرح التحفة
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رضـ  اهلل  عمـر ة إعوروي أن رجال ُرم َ  بسهم فقتله، ومل يرتك إال خاالم فكتب فيه أبو عبيد
أخرجـه ( اخلال وارث من ال وارث له يعقل عنه ويرثـه : ) يقول  عت رسول اهلل : عنهما فأجابه

 . (1)أمحد وأبو داود وابن ماجة
ذو الـــرحم ذو قرابـــة، فـــريث كـــذوي الفـــروض والعصـــبات، ألنـــه يســـاوي املســـلمني يف : وقـــالوا

 . و القرابة اليت ه  سبب من أسباب اإلرثوصف عام وهو اإلسالم، وزاد عليهم بوصف خاص وه
أنه ُحك َ  اتفاق شيوخ املذاهب الفقهية بعد : وذكر الشي  سلمان البحريي يف شرح اإلرشاد

امل تـــني علـــى توريـــث ذوي األرحـــام والـــرّد علـــى ذوي الســـهام إذا مل ينـــتظم بيـــت املـــال، وأصـــبو القـــول 
 . (2)املال بتوريثهم لمعما عليه بني املسلمني بعد فساد بيت

 : طبقات لوي األرحام
حصر الفرضيون ذوي األرحام يف أربعة أصناإ، وبعضهم أطل  عليهم طبقـات، أو درجـات 

 : وكل صنف من هؤالء يندرج حتت طوائف
مـن ينتسـبون إع امليـت مـن فروعــه غـري الـوارثني، فهـم فروعـه وهـو أصــل  :الصةنف األول – 0

 : ت أنثى، وهموهم كل فرع توسط بينه وبني املي. هلم
 . أوالد البنات مهما نزلوا، ذكورا أو إناثا، كابن البنت، وبنت البنت - أ

 . أوالد بنات االبن مهما نزلوا، ذكورا وإناثا، كابن بنت االبن، وبنت بنت االبن - ب

من ينتسب إليهم امليّـت مـن أصـوله غـري الـوارثني، فهـم أصـوله وهـو فـرع  :الصنف الثاني – 2
 : هلم وهم

 . كأيب األم، وأيب أم األب: لساقطون مهما علوااألجداد ا - أ

 . كأم أيب األم، وأم أيب أم األب: اجلدات الساقطات مهما علون - ب

 : من ينتسب إع أبوي امليت من فروعهما غري الوارثني وهم :الصنف الثالث – 2
أوالد األخــوات الشــقيقات أو ألب، ذكــورا وإناثــام مهمــا نزلــوا، كــابن وبنــت األخــت  - أ

 . وبنت األخت ألب ش، وابن

ـــزلن - ب كبنـــت األخ : بنـــات اإلخـــوة األشـــقاء أو ألب، وفـــروعهن ذكـــورا وإناثمـــا مهمـــا ن
 .الشقي  أو ألب

                                                 
 .6/11: املرجع الساب  (1)
 .199الرتاث يف املرياث، ص : نقال عن مذكرة (2)
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كبنــت : بنــات أبنــاء اإلخــوة األشــقاء، أو ألب، وفــروعهن ذكــورا أو إناثــا مهمــا نــزلن - ت
 . ابن األخ ش أو ألب، وبنت ابن ابن األخ ش أو ألب

ورا وإناثـــا مهمـــا نزلـــوا، كـــابن، وبنـــت األخ ألم أو ذكـــ: أوالد اإلخـــوة واألخـــوات األم - ث
 . األخت ألم

 : من ينتسب إع أجداد املّيت وجداته من فروعهم غري الوارثني وهم :الصنف الرابع - 4
أعمـــام امليـــت ألم، وعماتـــه مطلقـــا، وأخوالـــه مطلقـــا، وخاالتـــه مطلقـــا، وأوالد هـــؤالء  - أ

 . مجيعا، ذكورا وإناثا مهما نزلوا

 . امليت األشقاء أو ألب وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلوابنات أعمام  - ب

 . بنات أبناء األعمام األشقاء أو ألب، وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلوا - ت

 متى يرث لوو األرحام؟ 
 :إالّ يف إحد  حالتني فقط –على القول بتوريثهم  –ذوو األرحام ال يرثون 

 .  من العصبات جبميع أنواعهاعدم الوارث مطلقا، ال من ذوي الفروض وال – 1
فيأخذ فرضه األعلى، وما بقـ  بعـد : أن يوجد من أصحاب الفروض أحد الزوجني فقط – 2

فرضــه فلــذي الــرحم ســواء كــان واحــدا أو متعــّددما، وذوي الــرحم إن كــان واحــدا فقــط، أخــذ 
ثـر مـن أّمـا إن كـان أك. فـرض أحـد الـزوجني، بـال خـالإ دالرتكة كّلها وحده، أو مـا بقـ  بعـ

 . اخُتلف يف طريقة توريثهم إع ثالثة مذاهب دواحد، فق
هناك ثـالث طرائـ  يف كيفيـة توريـث ذوي : مذاهب الفقهاء في كيفية توريث لوي األرحام

 : األرحام وه  كالتاع
 .طريقة أهل التنزيل – 3طريقة أهل القرابة،       – 2طريقة أهل الّرحم،      – 1

وهــ  التســوية بــني مجيــع ذوي األرحــام، قــريبهم وبعيــدهم، ذكــرهم وأنثــاهم  :أوال؛ طريقةةة أهةةل الةةرحم
فيه على السواء، فريثون به   مألهّنم جعلوا االستحقاق بينهم بالوصف العام الذي هو الّرحم وه

إالّ أن . كذل  على السواء حيث مل يقِدر هلم الشارع أنصباء معّينة، كما قّدر للورثة األصليني
بــن  ن، وحسـحار ذنـوح بـن : و ـن كـان يقــول بـه. انـدثر ومل يعـد يقــول بـه أحـدهـذا املـذهب قـد 

 . (1)مبّشر

                                                 
 .192الرتاث يف املرياث، ص : ، مذكرة2/18: العذب الفائ  (1)
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يعتـــربون يف توريـــث ذوي األرحـــام القرابـــة يف ذاهتـــا، مـــن حيـــث قـــوة  موهـــ :ثانيةةةا؛ طريقةةةة أهةةةل القرابةةةة
ــا علــى قاألولويــة فيهــا، فريّجحــون بقــرب الدرجــة،   بقــّوة القرابــة، فيقــّدم األقــرب فــاأل رب قياسم

صـــبات فيّتبعـــون يف مـــرياثهم مـــا يّتبـــع يف مـــرياث العصـــبة، ولـــذا يقـــّدمون الصـــنف األّول علـــى الع
 . الصنف الثاين، والثاين على الثالث، والثالث على الرابع

فما دام أحد من الفروع موجودا فال ش ء ألحٍد من األصول ومن بعدهم، وما دام أحد من 
اإلخـــوة وأوالد األخـــوات إع هنايـــة الـــدرجات، األصـــول موجـــودما أيضـــا فـــال شـــ ء ألحـــد مـــن بنـــات 

ومـن  ّ فـال جيتمـع يف اإلرث مـن ذوي األرحـام . فكّل صنف  جب من بعده. والطوائف اليت تندرج
وقد يكون شخصـا . وإذا اجتمع أفراد من صنف واحد قّدم األقو  قرابة. إال أفراد صنف واحد فقط

 . واحدا فيحوز الرتكة كّلها ملفرده
 بنت بنت، وأبا ألم، فالرتكة لبنت البنت وال ش ء أليب األم: فمن ترك . 
 بنت أخت، وعّمة، فالرتكة لبنت األخت وال ش ء للعّمة: ومن ترك. 

 بنت ابن، وابن بنت ابن ، وزوجة بنت بنت: ومن ترك . 

فللزوجة 
4

 . دالئها بغري وارث، والباق  البن بنت االبن، إلدالئه بوارث، وال ش ء لروع إل1
 . (2)وطريقة أهل القرابة مذهب احلنفية ووجه ضعيف عند الشافعية

أصــحاب هــذه الطريقــة ينزّلــون ذا الــّرحم منزلــة مــن يــدع بــه، فيعطــون ذا  :ثالثةةا؛ طريقةةة أهةةل التنزيةةل
 . الّرحم بالفرض أو بالتعصيب ما كان يأخذه الوارث الذي أدع به لو كان موجودا

ربعة باقية عندهم، فال يقّدمون بعضها علـى بعـٍ ، بـل جيـوز أن يـرث شـخص واألصناإ األ
مــن الصــنف األّول مــع شــخٍص حمخــر مــن أي صــنٍف كــان ورمّلــا يــرث واحــد مــن كــل صــنف يف مســألة 

. فهــم ال يعّولــون علــى ترتيــب األصــناإ، وإمنــا املعــّول عليــه عنــدهم قــرب اإلدالء إع الــوارث. واحــدة
خر فالساب  هو الوارث واملتأّخر يف السب  غري وارث، بصـرإ النظـر عـن فمن سب  إع وارث قبل اآل

 .طبقة كلٍّ منهما
وطريقة أهل التنزيل مذهب احلنابلة، وكذا متـأّخري املالكيـة والشـافعية عنـدما رضـوا بتـوريثهم، 

 . (1)وه  الطريقة اليت أخذ هبا أكثر الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني
 

                                                 
 .192الرتاث يف املرياث، ص : ، مذكرة2/18: العذب الفائ  (2)
 .2/148: ، البهجة شرح التحفة6/231: املغين ، 2/18: العذب الفائ  (1)
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 : (2)ريث لوي األرحامالتنزيل في تو  كيفية
ينزل كل واحد من ذوي األرحام منزلـة مـن يـدع بـه إع امليـت، حـا نصـل : اخلطوة األوع -
 (. مع مالحظة العمات واألخوال واخلاالت ) إع وارث 
 : ننظر إع مرات التنزيل لكل واحد من ذوي األرحام: اخلطوة الثانية -
 . وارث هو الوارث، واملسبوق حمجوب فان تفاوتوا يف الساب ، فالساب  إع –أ 

 . وإن استووا مجيعا يف السب  ورثوا حبسب اخلطوات الالحقة –ب 
نزل ذوو األرحام منـزلتهم، لنعـرإ مـن نفرض موت املتوىف عن الورثة الذين : اخلطوة الثالثة -

 جب ومـن يـرث، ونصـيب كـل واحـد مـنهم فرضـا أو تعصـيبا، فمـن حجـب فـال شـ ء ملـن أدع بـه، 
 . ومن ورث بفرض أو تعصيب فلمن أدع به مثل ذل 

 : به املدلني  نفرض موت ذل  الوارث عن اجلمع : اخلطوة الرابعة -
موتـه عـنهم مباشـرة، فننسـبهم إليـه ملعرفـة مـن  فنفـرضفان نزلوا منزلة واحـدة بـال واسـطة،  –أ 

 . نصيبهو يرث 
اسـطة، أو الوسـائط،   مـوت كـل نفـرض موتـه عـن الو  اأكثر، فانـ وإن نزلوا بواسطة أو –ب 

 . إع أن تصل إع ذي الرحم الوارث واسطة عما بعدها،
 : توريث لي الجهتين من لوي األرحام -

 . زوجة ه  بنت عم -:   مثاله
 . عم ألب بنت أخ ألم، ه  بنت ابن  -
 . ةابن خال هو ابن عم  -

 : كيفية توريث الزوجين مع لوي األرحام -
 . زوجة نصيبهما األعلى مع ذوي األرحاميأخذ الزوج أو ال

يف هـــذه احلالـــة : وجـــود صـــنف واحـــد مـــن ذوي األرحـــام مـــع أحـــد الـــزوجني: احلالـــة األوع -
األعلـى وتعطــ  البـاق  للصـنف املوجـود مـن ذوي األرحـامع وأصــل  فرضـهتـورث  املوجـود مـن الـزوجني 

 بنت بنت و خالة، زوج و زوجة :، مثاله 4أو  2أي من  نياملسألة يكون من مقام فرض أحد الزوج
 . أبناء أخت ش 4 و ثالث عمات، زوج و زوجة ،

                                                 
 .ذوو األرحام يف أحكام املواريث : حممد عل  فركوص : انظر  (2)
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ـــة الثانيـــة - ورث ذوي نـــويف هـــذه احلالـــة : وجـــود أكثـــر مـــن صـــنف مـــن ذوي األرحـــام: احلال
ألنـــه يأخـــذ ؤصـــل مســـألتهم، فـــان وجـــد معهـــم زوج أخـــذ نصـــيبا مســـاويا ألصـــل مســـألتهم ناألرحـــام و 

زوج، : ة كلهـا مثالـهـل مسـألتهم هـو أصـل املسألــوع نصـيبه مـع أصــو لمـ ، ة كلهـاـالنصف من املسألـ
 .12(ابن بنت ابن، خال ش، ابن أخت ألببنت بنت، و )

                     
 بنت       بنت ابن       أم         أخت ألب                        

[6]     
2

1         
6

1           
6

 ع          1

        3          1            1           1 
فتأخذ نصيبها األعلى وهو الربع، وهـو يسـاوي ثلـث مسـألة ذوي : أما إن كانت معهم زوجة

، أعطينـا احلاصـل 3رحـام، فُتحـل مسـألة ذوي األرحـام أوال، فـان كانـت بعـد تأصـيلها تنقسـم علـى األ
للزوجة، ومجعناه مع أصل مسألة ذوي األرحام، واجملموع هـو أصـل املسـألة الكلـ ، أمـا إن كـان أصـل 

مسـألة مسالة ذوي األرحام ال ينقسم على ثالثة، فتعط  الزوجة يف هذه احلالـة نصـيبا مسـاويا ألصـل 
، واحلاصــل مـن لمـوع هــام ذوي 3ذوي األرحـام،   نضـرب نصـيب كــل واحـد مـن ذوي األرحـام يف 

 . األرحام مع ما أعطيناه للزوجة هو أصل املسألة كلها
 : 3م أصلة مسألة ذوي األرحام على اانقس: مثال

 8( 6بنت بنت، ابن بنت ابن، خال ش، ابن أخت ألب) زوجة، 
 ت       بنت ابن        أم        أخت ألببن                    

 2         
2

1         
6

1           
6

 ع          1

             3         1            1            1 
 
 
 
 

  28( 1                                                : 3عدم انقسام األصل على : مثال
   (بنت أخت ش، ابن أخت ش، بنت أخ ألم، ابن أخت ألم، أب أم، بنت خالة) زوجة، 

 7          خالة             أم             ألم تأخ       ألمأخ        ش           أخت        شأخت  
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3

2                          
3

1               
6

 أم        1
                         4*3                       2*3             1        م 

                        12                          6                3 
 :  مسألة الجمع -

املقصــود هبــا اجلمــع بــني مســأليت األب واألم يف حــال وصــول ذوي األرحــام إليهمــا يف مســألة 
 : واحدة، ويفرق فيها بني احلاالت التالية

 : وجود إحد  الطائفتني دون غريها: األوع -
بة إع أحدحا، مثال فريث املنزلون منزلة األب أو األم حبسب النس: ال إشكال يف هذه احلالة

 . عمة ش، عمة ألب، عمة ألم: ذل 
وجــــود إحــــد  الطــــائفتني مــــع غريهــــا مــــن ذوي األرحــــام، نســــل  يف هــــذه احلالــــة : الثانيــــة -

 : اخلطوات اآلتية
نضـرب أصـل مســألة الطائفـة املوجــودة يف أصـل املســألة : بعـد تأصـيل املســألة حبسـب التنزيــل .1

 .األول

 . ملوجودة يف سهم كل وارث من ورثتها  نضرب أصل مسألة الطائفة ا .2

  نقسم ما عـص األب أو األم علـى أصـل مسـألة ورثتـه للحصـول علـى جـزء السـهم الـذي  .3
 . نضربه يف سهم كل وارث من ورثته

 39=  5×6                                                            :مثال ذل 
 (. خالة ش، خالة ألب، خالة ألم) بنت أخت ش، بنت أخت ألب، بنت أخت ألم، 

2

1                
6

1              
6

1             
2

1        
6

1        
6

1 
 3×5             1×5            1×5          3×1      1×1      1×1 
 15               5              5             3         1         1 
 
 
 : وجود الطائفتني لتمعتني يف مسألة واحدة: احلالة الثالثة -
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أي إعطــاء طائفــة األم مــا تأخــذه األم، وطائفــة األب : بعــد تأصــيل املســألة حبســب التنزيــل -
 . نصيب األب
تؤصـــل لكـــل طائفـــة مســـألتها اخلاصـــة هبـــا   ننظـــر بـــني أصـــل مســـأليت الطـــائفتني، ونقـــارن  -

ل نضــرب أصــل إحــد  الطــائفتني يف أصــل اســب، فــان وجــد بينهمــا متاثــبينهمــا بطريقــة التنــاهر والتن
 (. وعمة ش، عمة ألب، عمة ألم ) ، (خالة ش، خالة ألب، خالة ألم ) كما يف : املسألة األوع

 . خالة ش، خالة ألب، خالة ألم
 . عمة ش، عمة ألب، عمة ألم

 15 =( األصل األول )  3×  5نضرب أحد األصلني 
، طائفـــة 5 = 5×  1 :صـــيب كـــل طائفـــة مـــن املســـألة األوع، طائفـــة األميف ن 5  نضـــرب 

 .19 = 5×  2: األب
  نقســم مــا حصــلت عليــه كــل طائفــة علــى أصــل مســألتها واحلاصــل هــو جــزء الســهم الــذي 

 . يضرب يف سهم كل وارث من ورثتها
 : نضرب أكرب األصلني يف أصل األوع: عند التداخل

عمــة ش، عمــة ألب، ) ، (خالتــان ش، خــال وخالــة ألم ) ن، ابــن بنــت، ابــن بنــت ابــ: مثالــه
 (. وعمة ألم 
6  ×6 = 36 

 = 2÷  6 = 6×  1: ، األم6 = 6×  1: ، ابــن بنــت االبــن18 = 6×  3: ابــن البنــت
 . للخال واخلالة ألم 2 = 1×  2للخالتني ش،  4 = 2×  3

 . مواف  ألصل ورثته 6 = 6×  1األب 
ش،  مثالــه، خالــة: يف نصــف اآلخــر   يف أصــل املســألة األوع أحــد األصــلني: وعنــد التوافــ 

 . خالة ألب، عمة ش، عمة ألب، عم وعمة ألم
ومثاله، بنت بنت، بنت بنـت : نضرب كل أصل يف اآلخر   يف املسألة األوع: وعند التباين

 . ابن، خالة ش، خالة ألم، عمة ش، عمة ألب، عمة ألم
 

 :المناسخة  -



 71 

أن ميـــوت بعــ  الورثـــة قبــل قســـمة الرتكــة، فينتقـــل نصـــيبه إع : " اريـــث، هــ املناســخة يف املو 
الورثة اآلخرين، فاذا مات أحد الورثة قبل أن تقسم الرتكة، ويأخذ نصيبه منها، فان سهامه تنتقل إع 

 . (1)"ورثته 
ألة األوع انتسخت بالثانيـة، أو ألن املـال ينتقـل فيهـا مـن وارث  يت مناسخة ألن املس" و 
 . (2)"إع وارث 
 : صور المناسخة  -

  : وللمناسخات ثالث صور بالتتبع واالستقراء
خوة امليت األول، كأوالد فيهم ذكر، وكاإلهم ورثة أن يكون ورثة امليت الثاين  :األوع  -

، وال يلتفت لرول، كما لو مات قسمة مباشرة واألعمام، فتقسم الرتكة بني من بق  من الورثة
ة بنني وأربع بنات   مات منهم واحد بعد حمخر حا بق  منهم ابن وبنت، فاقسم شخص عن أربع
 . املال بينهما أثالثما
مات ميت عن مخسة أوالد،   مات أحد األبناء عن بقية أخوته، وال وارث له : مثال حمخر 

ل غري سواهم، فان الرتكة تقسم يف هذه احلالة على الباقني، ويعترب االبن امليت كأنه من األص
 .موجود، وتوزع الرتكة بني األبناء األربعة 

امليت الثاين هم ورثة امليت األول ، ولكن تتغري ورثة  يكونأن : الثانية من صور املناسخة  -
هذه األخرية ،   توفيت  وأخت ألب عن أختني شقيقتني وأخ ألبالقسمة ، كما لو مات شخص 

فقد صار األخ ألب يف األوع شقيقا يف الثانية ، وصارت  فتتغري القسمة لتغري النسبة إع امليت ، ،
 .األختان الشقيقتان أختني ألب يف الثانية 

، بأن يكون ورثة امليت ه  ما عدا الصورتني السابقتني  : الثالثة من صور املناسخات -
 . (3)الثاين غري ورثة األول ، أو بع  ورثة األول وغريهم

 .وأخت شقيقة ،   توفيت األخرية عن زوج وابنني كما لوتويف شخص عن زوجة وبنت 
 :كيفية إجراء المناسخة   -

 : وإلجراء املناسخة ال بد من اعتماد اخلطوات التالية 
                                                 

 .150: املواريث يف الشريعة اإلسالمية: حممد عل  الصابوين (1)
 . 131: البغا. د. ت: شرح الرحبية يف علم الفرائ : سبط املارديين  (2)
 . 196،  195:  عبد املؤمن بلباق : انظر  (3)
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 . تصحيو مسألة امليت األول، وإعطاء كل وارث نصيبه ملن فيهم امليت الثاين – 1
ظـــر عـــن املســـألة عمـــل مســـألة جديـــدة خاصـــة بامليـــت الثـــاين،   تصـــحيحها بقطـــع الن – 2

 . األوع
مسـألة ورثتـه مـن املسـألة  أصـلاملقارنة بني نصيب امليت الثاين من املسألة األوع، وبـني  – 3

، فــان كــان نصــيب امليــت الثــاين مــن املســألة األوع ينقســم علــى ورثتــه مــن غــري كســر، فتصــو (3)الثانيــة
 . املسألتان من أصل األوع

علـى ورثتـه، ال ينقسـم  –يف املناسـخة  – األوع املسـألة أما إذا كـان نصـيب امليـت الثـاين مـن
، وإذا كــان  األوع أصــليف مجيــع  ةالثانيــ املســألةيضــرب وفــ  : فــان كــان بــني نصــيبه ومســألته موافقــة

واملضـروب يف ، (اجلامعـة ) ، واحلاصـل يسـمى  األوع أصـليف  ةالثانيـ أصـلبينهما مباينـة يضـرب كـل 
  . (زء السهم ج) يسمى  األوع أصل املسألة

الثانيــة عنــد املباينــة، ويف  املســألة األوع يأخــذه مضــروبا يف  املســألة ومــن كــان لــه نصــيب مــن 
الثانية يأخذه مضروبا يف نصيب  امليت الثاين أو  املسألة وفقها عند املوافقةع ومن كان له نصيب من 

 . (1)يف وفقه
 . ليتني السابقتني مجيعاومن كان له نصيب من الفريضتني، فيجمع له حاصال العم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)التخارج
                                                 

 .161: املرجع الساب : الصابوين: انظر (3)
 .206: القوانني الفقهية : ابن جزي : انظر (1)
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هــو اتفــاق الورثــة علــى أن عــرج بعضــهم مــن حّقــه يف املــرياث مقابــل شــ ء : تعريةةف التخةةارج

 . معلوم من الرتكة أو من غريها
يعــدُّ التخــارج عقــد قســمة إذا كــان البــدل الــذي يأخــذه اخلــارج جــزءا مــن الرتكــة، : نةةوع العقةةد

إذا كان البدل الذي يأخذه اخلارج من غري الرتكة يدفعه باق  الورثة أو بضعهم ويعترب عقد بيع وشراء 
 . من ماهلم اخلاص بدل تنازله عن حّقه من الرتكة

التخارج جائز شرعا عند الرتاض  والتصـا  علـى ذلـ ، ويرتتـب عليـه أثـرُُه مـن متلّـ  : حكمه
يف الرتكــة، وزوال ملكيتــه عــن نصــيبه  للمــال املعلــوم الــذي قبضــه بــدال عــن نصــيبه( اخلــارج ) الــوارث 

ومتلّـ  بـاق  الورثـة أو بعضـهم لنصـيب . الشرع  من الرتكة سواء َعل م مقـدار مـا يرثـه منهـا أو مل يعلـم
 . اخلارج الذي خرج عنه هلم
األصل يف جوازه ما رواه عمر بن دينار أن عبد الرمحن بن عوإ طّل  امرأته : دليل مشروعيته
كلبية يف مرض موته،   مات وه  يف العّدة فورّثها عثمان بن عفـان مـع ثـالث متاضر بنت األصبع ال

أخرجـه . نسوة أخر له، فصاحلوها على رُبُع  مُثُن ها ملبل  ثالثة ومثانني ألفـا، قيـل هـ  دنـانري وقيـل دراهـم
 . (2)ابن سعد يف الطبقات

أي مــن مــال بــاق  والبــدل الــذي يأخــذه اخلــارج قــد يكــون مــن الرتكــة، وقــد يكــون مــن غريهــا 
الورثــة اخلــاص، وســواء أكانــت املســاحة يف البــدل بالتســاوي بيــنهم أم بنســبة أنصــبائهم مــن الرتكــة أم 

 . بنسبة أخر 
 : طريقة تقسيم التركة التي وقع فيها التخارج

تؤّصل املسألة اليت وقع فيها التخارج، وتعرإ سهام كل وارث، سواء من بق  ومن خـرج،   
رج مــن بــني ســهام الورثــة،   تقّســم الرتكــة إن صــو  علــى شــ ء مــن غريهــا أو البــاق  تطــرح ســهام اخلــا

 . الورثة بنسبة سهامهم منمنها إن صو  على ش ء منها على من بق  
 : للتخارج حاالت منها: التخارج حاالت

                                                                                                                                               
 .وما بعدها  08: الرتكات واملواريث : عبد املؤمن بلباق  : هذا املوضوع من  (1)
 .6/339: املغين البن قدامة: املراجع السابقة، انظر أيضا (2)
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أن يكون اخلارج من بني أحد الورثة آلخر منهم، على أن عرج من نصيبه من الرتكـة يف  – 1
ج مـن املـال اخلـاص، و ـل املتبـادل معـه حمـل اخلـارج يف نصـيبه، فيضـّم سـهمه ر ابل مـاٍل يأخـذه اخلـامق

 . إع سهمه ويسّلم له الّسهمان معما من الرتكة، نصيبه الذي ورثه، والنصيب الذي اشرتاه من اخلارج
يف  أخـرج أحـد اإلخـوة الزوجـة مـن نصـيبها. زوجة وثالثة إخـوة أشـقاء: ع تويف عنمثال للك

السهم الـذي : نظري مال دفعه إليها من غري الرتكة، أي من ماله اخلاص، فكان له من الرتكة سهمان 
ورثه، وسهم الزوجة الذي اشرتاه منها وهو 

4

الرتكة، فأصبو له نصف الرتكة وألخويـه النصـف الثـاين  1
 . بينهما مناصفة

ا منهم – 2 ملال يدفعونـه إليـه مـن غـري الرتكـة بنسـبة أنصـبائهم، فـتخلص  أن ُعْر ج الورثُة واحدم
الرتكة كّلها هلم وكأن هذا اخلارج غري موجود، وتطرح سهامه من أصل املسـألة،   تقّسـم الرتكـة بيـنهم 
على حسب أنصبائهم، كمـا إذا أخـرج اإلخـوة الثالثـة يف املثـال السـاب  الزوجـة مـن الرتكـة ملـال دفعـوه 

 . من غري الرتكة، فان الرتكة تُقّسم بينهم أثالثام  إليها منهم مجيعا
ا مــنهم علـى شــ ء مــن غــري الرتكـة بالتســاوي بيــنهم علــى أن يقّســم  – 3 أن ُعْـر ج الورثــُة واحــدم

حــن اخلــارج بيــنهم بالتســاوي، ففــ  هــذه احلالــة يعتــرب اخلــارج وكأنــه موجــود بيــنهم ويعــرإ نصــيبه مــن 
أن تصـو قسـمة نصـيب املتخـارج مـن الرتكـة علـى بـاق  الورثـة :  عاألو : وهلـذه احلالـة صـورتان . الرتكة

 : من غري كسٍر فاألمر واضو كما يف املثال التاع
زوجما وبنتما وأبـما وأمصـا، فخـرج الـزوج مـن الرتكـة يف مقابـل مـاٍل دفعـه إليـه بـاق  : ماتت وخّلفت

 . الورثة من ماهلم اخلاص بالتساوي بينهم
 أم   أب   بنت  زوج  : الحلّ 

  
4

1   
2

1   
6

1  
6

1 12 
  3   6  2  2   = 13  ( عائلة) 

) حن الزوج منها ثالثـة  ،( 13) وعال إع ثالثة عشر  ( 12) فأصل املسألة من اثنيت عشر 

أسهم تقّسم على كـل مـن األب واألم والبنـت بالتسـاوي بيـنهم ويبقـى أصـل املسـألة علـى مـا هـو  ( 3
أسـهم بـدال مـن سـتة، ونصـيب كـل واحـد مـن األبـوين ثالثـة  ( 1) فيصبو نصيب البنت سبعة . هعلي

 . أسهم بدل سهمني لكل منهما
 أم   أب   بنت  زوج 

        البدل  61      21    21   = 13 
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بـني أن يكـون بـني أسـهم اخلـارج وعـدد : أن ينكسر نصيبه علـيهم فانّنـا ننظـر:  الصورة الثانية
الورثة الباقني تواف  أو تباين، فان كان بينهما تواف  يضرب و ْفَ  عـددهم يف أصـل املسـألة   يف سـهم  

 . عددهم يف أصل املسألة   يف سهم كل واحدكل واحد منهم، وإن كان بينهما تباين يضرب 
ــا وبنتمــا وبنــت ابــن وأبمــا وأمصــا، فخرجــت البنــت عــن : ماتــت وخّلفــت: مثةةال علةةى التوافةةح زوجم

حصتها من اإلرث ملال دفعه هلا باق  الورثة بينهم بالتساوي على أن يقّسـم نصـيبها مـن الرتكـة بيـنهم 
 : بالتساوي فيكون احلل كالتاع

 أم     أب  بنت ابن     بنت   زوج  
  

4

1   
2

1       
6

1       
6

1
ع    

6

1 12 
  3     6      2     2       2 = 15  عائلة 15230  

               32    62     22    22     22= 
6          12        4         4          4   = 30 

 63 البدل       + 43       + 43       + 43  = 

 31=        7+        7+          7+         البدل   9

أسـهم، بينهـا وبـني عـدد الورثـة البـاقني  ( 6) للبنـت مـن أصـل املسـألة العائـل سـتة : وضيحالت
يف أصــــل املســــألة  ( 2) فيضــــرب ُوفــــ  عــــددهم  64توافــــ   21530  يضــــرب الوفــــ  يف   ،

: نصيب البنـتنصيب كل وارث ملا يف ذل  نصيب البنت كما هو موضو يف احلل، وحاصل ضرب 
 6212   ينقســم علــى عــدد ر وص بــاق  الورثــة 1243   لنصــيب كــل  ( 3) فيضــاإ العــدد

 . وارث
:   نصيب الزوج  3239  

:  نصيب بنت االبن  2237  
:   نصيب األب  2237  
:   نصيب األم  2237  

 30:                المجموع
املثال الساب  يصلو أن يكون هنـا لكـن اخلـارج مـن الرتكـة يف هـذه احلالـة : مثال على التباين

 . هو الزوج
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 أم      أب    بنت ابن       بنت   زوج          
  

4

1   
2

1       
6

1       
6

1
ع    

6

1 12 
  3     6      2     2       2 = 15  عائلة 15460  

               34    64     24    24     24= 
12         24        8          8          8  =60  1243  

    البدل 243    + 83       + 83       + 83  = 

 60=        11+        11 +         11+        27         البدل
فيضــرب  (4، 3) تبــاين  ( 4) وعــدد ر وص بــاق  الورثــة  ( 3) بــني نصــيب الــزوج : التوضةةيح

عدد باق  الورثة يف أصل املسألة  41560   ،يضرب العدد والناتج هو الذي تصّو منه املسألة  
يف نصــــيب كــــل وارث ملــــا فــــيهم نصــــيب الــــزوج اخلــــارج  ( 4)  3412   وحاصــــل الضــــرب يقبــــل

القسمة على عدد الر وص  1243   إع كل وارث من باق  الورثة ( 3) فيضاإ العدد . 
:   نصيب البنت  64327  
:   نصيب االبن  24311  
:   نصيب األب  24311  
:   نصيب األم  24311  

 60:                اجملموع 
أن يكـون التخـارج بـني أحـد الورثـة وبقيـتهم يف مقابـل شـ ء معـني يأخـذه : ةرابعةة الحالةال –

زوجا : م باقيها خالصا يقّسم بينهم بنسبة سهامهم، كمن خلفتاخلارج من الرتكة، على أن يكون هل
ــا شــقيقا ــا وأخم فيخــرج الــزوج مــن الرتكــة يف نظــري مــا يف ذمتــه مــن املهــر لزوجتــه املورِثــة وكأنــه أخــذ . وأمص

نصيبه، فيخرج بسهامه الثالثة من الرتكة وتطرح من أصل املسألة ويبقى األخ الشقي  واألم بسهامهم 
 . اقية، لرم سهمان وللشقي  سهم واحدالثالثة الب

 أخ شقي     أم    زوج 
 

2

1      
3

 6   ع               1
 3   + 2   + 1  =6 

     3 
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 .األصل اجلديد الذي تقسم عليه الرتكة 3=  1 +   2                البدل
 000.100قـدره  زوج وأخـت شـقيقة وأختـني ألم وتركـت مبلغمـا ماليـام : ع توفيت عنمثال آخر

فتصاحلت الشقيقة مع باق  الورثة على أن خترج عن نصيبها من الرتكة يف مقابل . حملة إنتاجية و  دج
 . ةلأخذها لآل

 أختان ألم    أخت ش زوج          : الحل

2

1      
2

1      
3

1   6        
عائلة   8=  2+     3 +   3

5

000.100
000.20   دج

       3 
 األصل اجلديد الذي تقسم عليه الرتكة    5=  2+     3   اآللة
  اآللةا    3000.202000.20 

 .  دج 000.100=  دج 000.40 دج 000.60  اآللة
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 :ميراث المفقود 
هـــو الغائـــب : ع واصـــطالحا(1)هـــو الغائـــب املطلـــوب، أو الضـــائع املبحـــوث عنـــه: املفقـــود لغـــة

، وهبــذا أخــذ قــانون (3)جهالــة مكانــه: ، وزاد بعضــهم(2)الــذي انقطــع خــربه، فلــم تعــرإ حياتــه أو موتــه
املفقـــود هـــو الشـــخص : " منـــه، ونصـــها 190وذلـــ  يف املـــادة ي يف تعريـــف املفقـــود، األســـرة اجلزائـــر 

 . (4)"الغائب الذي ال يعرإ مكانه، وال يعرإ حياته أو موته، وال يعترب مفقودا إال حبكم 
الزحيلــ  أن العلــم باملكــان أو اجلهــل بــه غــري ذي أحيــة يف حتديــد الفقــدان، حيــث . واعتــرب د

املكـان، رفة املكان أو اجلهل به إذا كان لهول احلياة أو املمات، فلو كان معلوم وال عربة ملع: " يقول
 . (5)"ولكنه ال تعرإ حياته أو  اته فهو مفقود 

بينما اعترب األسـتاذ الزرقـا جهالـة املكـان معيـارا للتفريـ  بـني املفقـود والغائـب إذا كانـت احليـاة 
 . (6)"كانه لهوال فهو غائب ال مفقود فاذا كانت حياته معلومة وم: " معلومة، فيقول

وهذا املعك هو املفهوم من تعريف قانون األسرة للغائب، إال أنه أحلقـه بـاملفقود يف األحكـام، 
الغائــب الـذي منعتـه هـروإ قــاهرة مـن الرجـوع إع حمـل إقامتــه، أو : " ، ونصـها119وذلـ  يف املـادة 

ع ويلحـــ  "ابـــه يف ضـــرر الغـــري، يعتـــرب كـــاملفقود إدارة شـــؤونه بنفســـه أو بواســـطة مـــدة ســـنة، وتســـب غي
 .(1)باملفقود أيضا األسري وكل من جهل مصريه

 

                                                 
: اإلفصـــاح: ، حســـني موســـى وعبـــد الفتـــاح الصـــعيدي345: أســـاص البالغـــة: ، الزخمشـــري324: الصـــحاح خمتـــار: الـــرازي: انظـــر (1)
 .185: حمدة: ، وانظر481ك :خمتار القاموص ا يط: ، الزاوي1353، و 2/1230
، 185: ، حمـدة252: الرتكـات واملواريـث: ، أبـو زهـرة250: املواريث: ، خالد وجنا8/410: الفقه اإلسالم  وأدلته: الزحيل . د (2)

، 180: هبجــة البصــر: ، بنــيس295: ، والصــابوين140: الرحبيــة: ، وانظــر 296: ، أمحــد الشــافع 338: أحكــام املواريــث: شــليب
 .225: تسهيل املواريث: نصر

: صـيةاألحـوال الشخ: ، الكـردي2/100: الـوجيز: ، بلحـاج العـريب386: ، السـرييت3/253: املدخل الفقه  العام: الزرقا: انظر (3)
321. 

 .ج. م. د. ط. 39: قانون األسرة (4)
 .8/410: الفقه اإلسالم : الزحيل  (5)
، وهـو كتـاب يف الفقـه اإلباضـ ، وقـد فصَّـل اإلباضـية 1/26: شـرح كتـاب النيـل: أطفـيش: ، وانظر3/253: املدخل العام: الزرقا (6)

 .وتوسعوا يف التفري  بني الغائب واملفقود
 .1/212: املغين: ابن قدامة: ، وانظر8/524: املرجع الساب :، الزحيل 185: واريثالرتكات وامل: حمدة (1)
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هو تعيني من يتكفـل بتسـيري مصـا  املفقـود وإدارة أموالـه  –كما نالحن   –فمجال اإلحلاق 
و وأمالكه، واستالم استحقاقه يف املـرياث أو اهلبـات أو الوصـايا، وهـو أمـر مطلـوب بالنسـبة للمفقـود أ

الغائب مجيعا، ما داما على حالتهما من جهالـة املصـري بالنسـبة لـرول، وجهالـة وقـت العـودة بالنسـبة 
 . للثاين

ويثبــت الفقــد أو الفقــدان عنــد الفقهــاء بطــول الغيبــة وجهالــة احلــال واملــآل، كمــا يثبــت بعــدم 
التنقيــب علـــى الرجــوع مــن مكـــان قريــب، أومــن عمـــل تتوقــع فيــه اهللكـــة كاملعــارك والعمــل يف منـــاجم 

 . (1)املعادن مثال، ويثبت ذل  بكل طرق اإلثبات املعروفة
: " 190بينما قرر قانون األسرة أن يكون اإلثبات عن طري  حكم قضـائ ، فجـاء يف املـادة 

 . (2)"وال يعترب مفقودا إال حبكم 
غريه،  وقد حبث الفقهاء أحوال املفقود مدة فقده، من كل النواح  اليت تتعل  باستحقاقه من

والنظريـة الفقهيـة يف : " واستحقاق غريه منه، وتتلخص أحباثهم يف ما ذكره األستاذ الزرقا حيـث يقـول
 : املفقود تقوم على اعتباره حيا من وجه، ميتا من وجه

قه الـيت كانـت ثابتـة لـه قبـل فقـده، فـال تـوزع و فتعترب حياة املفقود مستمرة بالنسبة إع حق –أ 
ال تتــزوج زوجتــه بغــريه، وإذا كــان لــه وكيــل قبــل فقــده حلفــن أموالــه وإدارهتمــا تبقــى أموالــه بــني ورثتــه، و 

 . وكالته، وال ينعزل بفقده، وإذا مل يكن له وكيل يُنِصب القاض  وكيال عنه
فـال : ويعترب املفقود كامليت بالنسبة إع استحقاقه من غريه،  ا يشرتط فيه حتق  حياته –ب 

ى له بـه، ولكـن يوقـف نصـيبه مـن اإلرث ومـن الوصـية ص، وال يستح  ما يو يرث  ن يتوىف من مورثيه
إع أن تظهر حياته فيستح ، أو  كـم ملوتـه فـرتد األمـوال املتوقـف فيهـا إع مـن كـان يسـتحقها علـى 

 . (3)"تقدير وفاة املفقود 
فــــرق املالكيــــة بــــني حصــــول الفقــــد يف بــــالد الكفــــار أو يف بــــالد : يف املــــذهب املــــالك  – 1

ملســلمني، ويف كــل حالــة بــني حصــوله يف الســلم أو يف احلــربع وهــذا التفريــ  منــاه علــى حــ  الزوجــة، ا
أن : فـالقول املشـهور عنـدهم: وليس هذا حمل حبثـه، وإن كـان يسـتأنس بـهع أمـا بالنسـبة للمـال خاصـة

                                                 
 .دار الكتاب العريب. ، ط3/450: فقه السنة: ، سيد ساب 291و  1/295: املغين: ، ابن قدامة140: الرحبية: انظر (1)
 .ج. م. د. ط. 39: قانون األسرة (2)
، ومــا 8/429: الفقــه اإلســالم  وأدلتــه: ، والزحيلــ 269: املواريــث: خالــد وجنـا: وانظــر، 3/254: املــدخل الفقهــ  العــام: الزرقـا (3)

 .وما بعدها 186: وما بعدها، وحمدة 296: وما بعدها، وأمحد الشافع  386: بعدها، والسرييت
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ه، وأشـهر احلكم ملوت املفقود ال يكون إال بعد مض  مدة التعمري، واملقصود هبا مـا ال يعـاش إع مثلـ
األقــوال فيهــا أهنــا ســبعون ســنة، وهــذا عنــد حصــول الفقــد يف بــالد الكفــار، ســواء يف حالــة احلــرب أو 

 . السلم، وكذا عند حصوله يف بالد املسلمني يف وقت السلم
فــيحكم ملــوت املفقــود فيهــا ملجــرد : أمــا إذا كــان الفقــد بســبب حــروب الفــ  بــني املســلمني

 .(1)بعدها مدة باجتهاد القاض  – صأي ينتظر ويرتب –يتلوم : وقيلانتهاء املعركة على املشهور، 
ذهب احلنفية إع حتديد املدة بالقياص علـى مـوت أقـران املفقـود يف : يف املذهب احلنف  – 2

بلــده، فــاذا مــات كــل الــذين هــم يف مثــل ســنه حكــم ملوتــه، وحــددها بعضــهم بتســعني ســنة، وبعضــهم 
 . (2)ملائة إع مائة وعشرين سنة

إع تفــــوي  أمــــر املــــدة إع  –يف األرجــــو  –ذهــــب الشــــافعية : يف املــــذهب الشــــافع  – 3
 . (3)اجتهاد القاض ، فيحكم ملوت املفقود بغلبة الظن يف مدة ال يعيش ملثلها

الفقد يف حال يغلب : فرق احلنابلة بني صورتني من صور الفقد، وحا: املذهب احلنبل  – 4
 . اديةفيها اهلالك، والفقد يف حال ع

ملن يفقد يف ميـدان املعركـة، أو يف مركـب غـارق، أو يف : ومثلوا هلا: يف حال غلبة اهلالك –أ 
صحراء يهل  فيها الناص عادة، وكذل  ملن خرج حلاجة قريبة ومل يعد، كصالة يف مسجد قريب، أو 

 . (4)فقد قرب بيته، فيحكم ملوت من هذه حاله بعد مض  أربع سنني من تاري  الفقد
وه  احلال اليت ال يغلـب فيهـا اهلـالك، ومثلـوا هلـا ملـن يفقـد يف سـفر : يف احلال العادية –ب 

: كقــول الشــافعية: لتجــارة أو ســياحة أو طلــب علــم وحنــو ذلــ ، فلهــم يف هــذه الصــورة قــوالن، األول

                                                 
: القـوانني الفقهيـة: ، ومـا بعـدها، ابـن جـزي1/30: شـرح كتـاب النيـل: ، ومـا بعـدها، أطفـيش1/266: ميـارة علـى التحفـة: انظر (1)

: املغــين: ، ابـن قدامـة53، 2/52: بدايـة اجملتهـد: دار الفكـر، ابـن رشـد. ، ط45، 2/44: الفواكـه الـدواين: ، النفـراوي115، 114
 .151: ، الرحبية8/424: ، الزحيل 101: ، حمدة296: وما بعدها، الصابوين 1/291
، 1/291: املغــين: ، ابـن قدامـة115، 114: القـوانني الفقهيـة: ، ابــن جـزي3/38: االختيـار لتعليـل املختـار: ابـن مـودود احلنفـ  (2)

، 330: أحكـام املواريـث: ، شـليب296: ، الصـابوين263، 262: املواريـث: ، خالـد وجنـا151: شـرح الرحبيـة: وما بعدها، املـارديين
 .109: ، حمدة8/425: الزحيل 

، 1/291: املغــين: دار املعرفــة، بــريوت، ابــن قدامــة. ، ط454: اج الوهــاجالســر : ، الغمــراوي151: شــرح الرحبيــة: ســبط املــارديين (3)
 .104: ، حممد حمي  الدين عبد احلميد8/425: ، الزحيل 296: الصابوين

 .226: تسهيل املواريث: ، نصر101: ، حمدة331: العدة شرح العمدة: ، املقدس 1/295: املغين: ابن قدامة: انظر (4)
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ظـر بـه ينت: وهو أن ينتظر به إع يقني موته، أو غلبـة الظـن، ومـرده إع اجتهـاد القاضـ ع والقـول الثـاين
 . (1)إع متام تسعني سنة مكملة لسنة يوم فقده

 –كمــا أشــرنا إليــه ســابقا   –فــرق اإلباضــية بــني الغائــب واملفقــود : يف املــذهب اإلباضــ  – 5
وإن كان تفريقهم ال يواف  تفري  اجلمهور بني املصطلحني، بل إن أكثـر الصـور الـيت اعتربهـا اإلباضـية 

مــن صــور الفقــد، ولــذل  فالظــاهر أن التفريــ  عنــد اإلباضــية  اصــطالحا للغائــب تعتــرب عنــد اجلمهــور
 . (2)فقد عند اجلمهور  اصطالح

أقــوال   –عنــدهم  –فــيحكم ملوتــه بعــد مضــ  ســن التعمــري، وفيــه  –عنــدهم  –أمــا الغائــب 
 –باصـــطالحهم  –كثـــرية، مـــن مائـــة وعشـــرين ســـنة إع ســـبعني، وقيـــل ال  كـــم ملوتـــهع وأمـــا املفقـــود 

 . (3)أربع سنني من يوم فقده فيحكم ملوته ملض 
 : حل مسائل المفقود  -

    ل املسألة على أنه ميت وتصحوأن حتل املسألة على أن املفقود ح  وتصحو،   حت
يكتفى بأصل إحداحا يف حال التماثل ، ويضرب وف  إحداحا يف أصل األخر  يف حال 

 .األوع يف أصل الثانية عند التباين وأصل التواف  ، 
فمن كان له النصيب نفسه يف املسألتني امل الورثة باألضر احتياطا حل  املفقود ، ويع

ومن سقط يف إحد   أخذه ، ومن اختلف نصيبه أعط  األقل على اعتباري احلياة أو الوفاة ،
 .وما فضل بعد إعطاء الورثة اعترب موقوفا حا يظهر حال املفقود  املسألتني مل يأخذ شي ما ،

ــا، فاملســألة علــى ومــن أمثلــة ذلــ ــا وأخم   لــو مــات زيــد وخلــف ابنــه خالــد املفقــود، وزوجــة وأمم
تقدير احلياة من أربعة وعشـرين، للزوجـة ثالثـة، ولـرم أربعـة وللمفقـود سـبعة عشـر، وال شـ ء 

 .لرخ 

                                                 
: ، الزحيلـ 104: أحكـام املواريـث: ، حممد حمي  الدين عبد احلميـد331، 336: املعدة: ، املقدس 1/291 :املغين: ابن قدامة (1)

 .291: ، الصابوين226، 225: تسهيل املواريث: ، نصر109: الرتكات واملواريث: ، حمدة8/424: الفقه اإلسالم  وأدلته
 .وما بعدها 1/21: شرح كتاب النيل: أطفيش: راجع (2)
مــن أحــاط بــه مــاء أو حريــ ، أو : مخســة: " عنــدهم علــى –خاصــة  –، ويقــع اصــطالح املفقــود 1/38: املرجــع الســاب : شأطفــي (3)

: املرجــع نفســـه: ، انظـــر"رجــال حبــرب، وخـــارج لــيال ال حلاجـــة علمــت لـــه بــال ســـالح، وخمتلــف عـــن رفقتــه إن مل يعلـــم مــا صـــار هبــم 
1/221 ،228. 
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وعلــى تقـــدير املــوت مـــن اثــين عشـــر، للزوجــة ثالثـــة، ولــرم أربعـــة، ولــرخ مخســـة، واملســـألتان 
بأكثرحــا، وهــ  أربعــة وعشــرين، للزوجــة منهــا علــى تقــدير احليــاة ثالثــة،  متناســبتان، فتجتــزئ

 .وه  الثمن من أربعة وعشرين 
وعلى تقدير املوت هلا الربع ثالثة من اثين عشر، مضروبة يف خمرج النسـبة بـني املسـألتني وهـ  

صــل اثنــان، ألن نســبة االثــين عشــر إع األربعــة والعشــرين نصــف، وخمــرج النصــف اثنــان، واحلا
من ضرب اثنني يف ثالثة ستة، فتعطيها الثالثة، ألهنا أقل، ولرم على تقـدير احليـاة أربعـة مـن 
أربعــة وعشــرين، وهـــ  الســدص، وعلــى تقـــدير املــوت أربعـــة مــن اثــين عشـــر يف اثنــني بثمانيـــة، 
فتعطيهــا األربعــة، ولــرخ مــن مســألة املــوت وحــدها مخســة يف اثنــني بعشــرة، وال شــ ء لــه مــن 

 . (1)قف السبعة عشرو شي ما، وت ىعطيياة، فال مسألة احل
 
زوج وأم وأختان ألب، وأخ ألب مفقود، مسألة احلياة من اثين عشر، للزوج ستة ولرم : مثال حمخر 

اثنان ولرخ ألب اثنان ولكل أخت واحد، ومسألة املوت أصلها من ستة، وتعول إع مثانية للزوج 
ة، فننظر بني املسألتني، فنجد بينهما موافقة بالربع، فنأخذ منها ثالثة، ولرم واحد، ولرختني أربع

 .وف  الثمانية اثنني، ونضربه يف الثانية اثين عشر، تبل  أربعة وعشرين، وه  اجلامعة 
فاذا قسمنا اجلامعة على مسألة احلياة، عرج جزء سهمها اثنان، فنضربه يف سهام كل وارث منها، 

ا اثنان، باثين عشر، ولرم اثنان، مضروب باثنني بأربعة، ولكل فللزوج ستة، نضرهبا يف جزء سهمه
 .أخت اثنان 

فاذا قسمنا اجلامعة على مسألة املوت، خرج جزء سهمها ثالثة، اضربه فيما لكل وارث،  صل 
للزوج تسعة، ولرم ثالثة، ولكل أخت ستة، فاألضر يف ح  الزوج واألم، موت املفقود، ويف ح  

 .دفع للزوج تسعة، ولرم ثالثة، ولكل أخت اثنان األختني حياته، في
ويوقف مثانية، حا يتبني أمر املفقود، فان ههر حيما، فله من املوقوإ أربعة، ويدفع للزوج ثالثة، 

ولرم واحد، وإن ههر املفقود ميتما، دفع املوقوإ كله لرختني، لكل واحدة أربعة، وال ش ء للزوج 
 .واألم 

 :ومثاهلا ما يل  

                                                 
 . 156: امللية يف الفرائ  اجللية  الكنوز: عبد العزيز حممد السلمان  (1)
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 :ميراث الحمل 
.    ((أو تـــــدع مثقلـــــة إع محلهـــــا فـــــال  مـــــل منـــــه شـــــ ء )) الشـــــ ء ا مـــــول، والثقـــــل، : لغــــة
ان ما يف بطن األم من ولد، ذكرا ك" ، أو هو (1)"هو اجلنني الذي ال زال يف بطن أمه "  :اصطالحا 
 . (2)"أو أنثى 
وهـو الولـد املوجـود يف  –أن احلمـل : قرر فقهاء الشـريعة: " شليب   حممد مصطفى .ديقول  
أحـدحا أن : من مجلة املستحقني للمرياث إذا قام به سبب من أسبابه، وتوفر فيه شـرطان –بطن أمه 

ا فقــد أحــدحا ال يســتح  أن يولــد حيصــا، فــاذ: يكــون موجــودا يف بطــن أمــه عنــد وفــاة املــورث، وثانيهمــا
 . (3)"شي ا 

 . ، سواء يف التوريث أو يف الوصية(4)وهذان الشرطان متف  عليهما بني الفقهاء
وهو الوجود وقت وفاة املورث، أو وقـت وفـاة املوصـ  يف حـال الوصـية، هـذا : والشرط األول

قـــل مـــدة احلمـــل أ: مبـــين علـــى حتديـــد مـــدة احلمـــل، ويتوقـــف هـــذا التحديـــد علـــى معرفـــة أمـــرينالشـــرط 
 . (5)وأكثرها

أكثر الفقهاء على أن أقل مدة يعترب فيها احلمل شرعا ه  سـتة أشـهر، : أقل مدو الحمل-
، فـاذا (1)((و فصاله يف عامني : )) ، وقوله عز وجل(6)((ومحله وفصاله ثالثون شهرا : )) لقوله تعاع

 39فصـــال مـــع احلمـــل وهـــ  شــهرا، مـــن مـــدة ال 24حــذفنا مـــدة الفصـــال وهـــ  عامـــان، ومعادلتهمـــا 
ع وهـذا هـو القـول الصـحيو يف حتديـد (8)أشهر هـ  مـدة احلمـل، أو احلـد األدي لـه 6شهرا، يبقى لنا 

أقـل مـدة احلمـل سـتة : " منـه، وفيهـا 42أقل مدة للحمل، وبه أخذ قانون األسرة اجلزائـري، يف املـادة 
 ". أشهر 

                                                 
 .111: الرتكات واملواريث: حمدة (1)
 .دار رحاب، اجلزائر. ، ط100: املواريث يف الشريعة اإلسالمية: حممد عل  الصابوين (2)
 .321: أحكام املواريث: شليب. د (3)
 .312: لسرييتع ا2/084: موسوعة اإلمجاع: ع سعدي أبو جيب108، 1/101: املغين: ابن قدامة (4)
 .312: السرييت (5)
 .15: من اآلية: سورة األحقاإ (6)
والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كـاملني ملـن أراد أن يـتم : )) الرضاع، لقوله تعاع: ومعك الفصال. 14: من اآلية: سورة لقمان (1)

 .3/446: ابن كثري: ، انظر233: ، البقرة((الرضاعة 
: الفقــــه اإلســــالم  وأدلتــــه: ع الزحيلــــ 182: أحكــــام املواريــــث: ع حممــــد حميــــ  الــــدين عبــــد احلميــــد1/101: املغــــين: ابــــن قدامــــة (8)
 .112: ع حمدة8/411



 84 

امل غري زوجة املورث، مع كـون زوجيتهـا واشرتاط أقل مدة احلمل ال يتصور إال إذا كانت احل
فالتأكــد : " التأّكــد احلقيقــ ، حيــث يقــول: وهــذه احلالــة  ّاهــا الشــي  أبــو زهــرة قائمــة وقــت وفاتــهع

احلقيقــ  يكــون بوالدتــه لســبعني ومــائيت يــوم علــى األكثــر مــن وقــت الوفــاة، وذلــ  يكــون إذا كانــت 
 . (1)" ملورثالزوجية قائمة بني احلامل وصاحب احلمل وقت وفاة ا

: وجاء يف أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية للشي  حممد حم  الدين عبد احلميد ما نصه
وإن كانت احلامل زوجة لغري امليـت، وكانـت الزوجيـة قائمـة بينهـا وبـني زوجهـا يف وقـت الوفـاة، فـان " 

مـن  –أقـل مـدة احلمـل الـيت هـ   –احلمل ال يرث امليت بسبب ما، إاّل إذا ولد ألقل من ستة أشـهر 
أن هـذا مل يعلم بيقني : يوم الوفاة، وذل  ألنه إذا ولد بعد مضّ  ستة أشهر أو أكثر، والزوجية قائمة

ا ولدتــه هنــاحلمــل كــان موجــودا يف بطــن أمــه وقــت الوفــاة، جلــواز أن تكــون قــد محلــت بــه بعــد وفاتــه، وأ
 . (2)"ألقل مدة احلمل 

الفـــا واســـعا يف حتديـــد أكثـــر مـــدة احلمـــل، ومرجـــع اختلـــف الفقهـــاء اخت: أكثةةةر مةةةدو الحمةةةل
اختالفهم إع عدم وجود نـص يف املسـألة، ولـذل  اعتمـدوا علـى الواقـع والتجـارب واألخبـار، فـذهب 
بعضهم إع أن أكثر مدة ميكث فيها احلمل يف بطن أمه، مخس سنني، وهو مذهب املالكية، وذهب 

واألصـــو عنـــد احلنابلـــة، وذهـــب احلنفيـــة إع أهنـــا  أربـــع ســـنني، وهـــو قـــول الشـــافعية،: حمخـــرون إع أهنـــا
مـــن املالكيـــة أهنـــا ســـنة قمريـــة، وقـــال الظاهريـــة هـــ  تســـعة  (3)ســـنتان، واختـــار حممـــد بـــن عبـــد احلكـــم

 . (4)أشهر
، والتقـدم العلمـ  يف لـال علـم لكن القوانني اختارت أقواال أخر  اعتمادا على اخلـربة الطبيـة

يف استكشاإ أحوال اجلنـني وأطـوار حياتـه فضـال عـن عمـره وتكوينـه، األجنة، والذي بل  شْأوما بعيدا 
 ــا مل يــدع لــاال للتخمينــات والظنــون، فاختــارت قــوانني األســرة واألحــوال الشخصــية بنــاء علــى ذلــ  

 . أقواال متقاربة يف حتديد أكثر مدة احلمل

                                                 
 .248: الرتكات واملواريث: أبو زهرة (1)
 .314: ، السرييت324: شليب: ع وانظر182: أحكام املواريث: حممد حمي  الدين عبد احلميد (2)
ع 12/401: الســري: الــذهيب: مــن أشــهر فقهــاء املــذهب املــالك ، ترمجتــه يف( هـــ  268) بــد احلكــم هــو حممــد بــن عبــد اهلل بــن ع (3)

 .245، 244: تاري  التشريع: اخلضري
: ، الســـرييت322: أحكـــام املواريـــث: ، شـــليب8/411: الفقـــه اإلســـالم  وأدلتـــه: ، الزحيلـــ 108، 1/101: املغـــين: ابـــن قدامـــة (4)

 .111: ، قبالن299: ، الصابوين113: ، حمدة313، 312
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 43/1املواد يوما، وذل  يف  365والسوري إع أهنا سنة مشسية أي فذهب القانون املصري 
 . (1)سوري 131مصري، و 

بينما اختار قانون األسرة اجلزائري أهنا عشرة أشهر ابتداء من تاري  الفرقة أو الوفاة، أي فرقة 
 19) أقل مدة احلمل ستة أشهر وأقصاها عشرة : " ، ونصها42األب أو وفاته، جاء ذل  يف املادة 

 . (2)"أشهر ( 
ة احلمل لثبوت مرياث ونسب الولد الذي توقفـت الزوجيـة وتشرتط الوالدة ألقل من أكثر مد

 . بني أمه وأبيه بفرقة أو وفاة
وإذا كانــت احلامــل زوجــة لغــري امليــت، ومل تكــن الزوجيــة قائمــة : " يقــول الشــي  عبــد احلميــد

يبنها وبـني زوجهـا بـأن كانـت مطلقـة أو متـوىف عنهـا زوجهـا، فـان ولـدها يـرث هـذا امليـت إذا كـان قـد 
 . (3)"ل من أكثر مدة احلمل من يوم مفارقة زوجها هلا ولد ألق

ويكـون هـذا التقـدير بالنسـبة : " والشي  أبو زهرة يسم  هذه احلالة بالتأّكد احلكم ، ويقول
للمعتدات الالئ  كانت الوفاة وهن معتدات، سواء أكانت العدة من فرقة بطالق بائن أو رجع ، أم  

ة مـن وقـت ابتـداء العـدة، ال مـن وقـت وفـاة املـورث، وهنـا بـال كانت من موت، وتبتـدئ املـدة املعلومـ
، أي ليست زوجة املـورث، كـأن تكـون زوجـة ابنـه أو أخيـه أو (4)ش  إذا كانت املعتدة ليست زوجته

 . (5)إخل... أبيه 
والدتــه حيــاص، أي أن تثبــت حياتــه عنــد نزولــه مــن بطــن أمــه، والقيــاص أن يولــد  : والشــرط الثــاين

، وبــه أخــذ القــانون املصــري يف (6)املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة: قــول املــذاهب الثالثــةكلــه حيــا، وهــو 
، عنـــد 181، وكـــذا قـــانون األســـرة اجلزائـــري، وذلـــ  يف املـــادة (1)399، والســـوي يف املـــادة 43املـــادة 

 . (8)"تصو الوصية للحمل بشرط أن يولد حيصا : " حديثه عن الوصية للحمل، وفيها
                                                 

، 240: الرتكـات واملواريـث: ، أبـو زهـرة313: ، السرييت323: املرجع الساب : ، شليب8/411: الفقه اإلسالم  وأدلته: الزحيل  (1)
 .111: قبالن

 .ج. م. د. ط. 12: قانون األسرة (2)
 .183: مرجع ساب : حممد حمي  الدين عبد احلميد (3)
 .240: واريثالرتكات وامل: أبو زهرة (4)
 .314: ، السرييت324: شليب (5)
 .183: ، عبد احلميد312: ، السرييت8/419: ، الزحيل 1/108: املغين: ابن قدامة (6)
 .311: ع الكردي259: نفسهع أبو زهرة: نفسهع شليب: املرجع الساب ع السرييت: الزحيل  (1)
 .ج. م. د. ط. 58: قانون األسرة (8)
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 . (1)إع أنه يكف  والدة أكثره حيصا، والظاهرية إع مطل  الوالدة حياص وذهب احلنفية 
إذا اسـتهل : ) وهـو خروجـه صـارخا، لقـول النـيب  –إمجاعـا  –وتثبت احليـاة باالسـتهالل 

، واختلـــف فيمـــا ســـو  (2)والنســـائ  والرتمـــذي، رواه أبـــو داوود، ومثلـــه عـــن ابـــن ماجـــة (املولـــود ورث 
 . (3)حلركة وحنوها، فأثبت هبا احلنفية والظاهرية احلياة خالفا للجمهوراالستهالل، كالعطاص وا

فـان مل يظهـر شـ ء مـن العالمـات، أو حصـل : " وهبـة الزحيلـ  بقلـه. واحل  ما ذهب إليـه د
 ع(4)"اخــتالإ يف شــ ء منهــا، فللقاضــ  أن يســتعني بأهــل اخلــربة مــن األطبــاء، أو  ــن عــاينوا الــوالدة 

ال يرث :  " من قانون األسرة بشأن استحقاق احلمل للمرياث ونصها 134دة وهذا ما أخذت به املا
 .(5)"أو بدت منه عالمة هاهرة باحلياة إذا استهل صارخا، ااحلمل إالّ إذا ولد حياص، ويعترب حيص 

  : حمل في ورثتها أقوال الفقهاء في قسمة التركة التي  -
لرتكـة إع أن يوضـع احلمـل ، ألن لوضـع ذهب اإلمام مالـ  رضـ  اهلل عنـه إع وقـف قسـمة ا

 . احلمل أمدا معروفا ينته  إليه ، وحا يثبت لكل وارث نصيبه بيقني 
بينما ذهب األئمة اآلخرون إع تقسـيم الرتكـة علـى الورثـة املوجـودين ، ووقـف نصـيب احلمـل 

إل أنـه  هلل عنـهفـذهب اإلمـام أبـو حنيفـة رضـ  ا ار الـذي يوقـف ،دإع حني ههوره ، واختلفوا يف املقـ
   .يوقف للحمل األكثر من نصيب أربعة ذكور أو أربع إناث 

وذهــب اإلمــام أمحــد رضــ  اهلل عنــه إع وقــف األحــن مــن نصــيب ابنــني أو بنتــني ، وهــو قــول 
 .حممد بن احلسن من احلنفية 

إع وقــف  –وهــو مشــهور املــذهب  –وذهــب أشــهب مــن املالكيــة وأبــو يوســف مــن احلنفيــة 
صيب ابن واحـد أو بنـت واحـدة ، وأخـذ كفيـل مـن الورثـة احتياطـا لتعـدد احلمـل ، وهـذا األكثر من ن

 . (1)القول هو املرجو ، وبه أخذ قانون األسرة اجلزائري
 : أحوال الوارث مع الحمل، وما يعامل به في كل منها -

                                                 
 11: ع قبالن8/419: دار اآلفاق اجلديدة، بريوتع الزحيل . ، ط1146: ، مسألة0/398: ا لى: ابن حزم (1)
 .6/108: املغين: ، ابن قدامة3/216: سبل السالم: ع الصنعاين6/185: نيل األوطار: الشوكاين (2)
، حممـد حميـ  الـدين 5/114: االختيار: ع ابن مودود احلنف 6/100: املغين: ع ابن قدامة1146: م. 0/398: ا لى: ابن حزم (3)

 .312: اسرييت. د: ع وانظر8/419: ع الزحيل 183: عبد احلميد
 .312: السرييت. د: ، وانظر8/419: الفقه اإلسالم  وأدلته: الزحيل . د (4)
 .ج. م. د. ط. 36: قانون األسرة (5)
 . 125،  124: الرتكات واملواريث : عبد املؤمن بلباق  : انظر  (1)
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 : للوارث مع احلمل ثالث حاالت
، وهـذا يعطـى نصـيبه كـامال، ة واألنوثـةعلـى تقـديري الـذكور أال عتلف نصيبه : الحالة األولى
 . ألن احلمل ال يؤثر عليه
، وهـــذا ال يعطـــى شـــي ا حـــا يوضـــع احلمـــل، أحـــد التقـــديرينأن يســـقط يف : الحالةةةة الثانيةةةة

 . الحتمال أن يُوَلد من يسقطه
، وال ُيْسـَقط، وهـذا يعطـى األقـل الحتمـال أن يولـد مـن أحـدحاأن يـنقص يف : الحالة الثالثة

 . هيـُْنق صُ 
 :ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل  -

 .ى ألنه األغلب يوقف للحمل األكثر من نصيب ذكر أو أنث
  :مسائل الحمل كيفية حل -

 : صفة العمل يف مسائل احلمل كما يأيت
 . جيعل لكل تقدير مسألة، وتصحو إن احتاجت إع تصحيو - 1
النسـب األربـع، أو بقاعـدة إجيـاد  ، بطريـ  تنيلأيوجـد املضـاعف املشـرتك األصـغر للمسـ - 2

 . املضاعف املشرتك بني األعداد، وذل  هو اجلامعة للمسائل
، وما عرج على كل مسألة فهو جزء أصل  مسأليت الذكورة واألنوثةتقسم اجلامعة على  - 3
 . سهمها

 . يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة يف جزء سهمها - 4
مسألة ويعطى األنقص منها، ومن ال عتلف نصيبه  يقارن بني نصيب كل وارث يف كل - 5

-يعطاه كامال من إحد  املسائل، ويوقف الباق  إع وضع احلمل، فاذا ولد أخـذ نصـيبه َوُردَّ البـاق  
 .(1)على مستحقه -إن كان

                                                 
 .بتصرإ .  165: الفرائ  :  الالحم (1)
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 : (0)ميراث الغرقى والهدمى والمتوفين في حادث واحد
 .يعلم موت األول فريثه املتأخر إمجاعما أن : األوع : للغرقى واهلدمى وحنوهم مخس حاالت 

 .أن يعلم موهتم مجيعما يف وقت واحد ، فال يرث بعضهم من بع  إمجاعما : الثانية 
 .أن ال يعلم تأخر وال تقدم : الثالثة 
 .أن يعلم   ينسى : الرابعة 

 .أن جيهل عينه : اخلامسة 
نه ال يرث بعضهم من بع ، وإن كل واحد فف  األحوال الثالث األخرية مذهب األئمة الثالثة، أ -

منهم يستقل ورثته ملرياثه دون من هل  معـه، لفقـد أحـد شـروط اإلرث وهـو حتقـ  حيـاة الـوارث بعـد 
 :موت املورث كما مر، قال الرحيب 

يـــــــــــــــــــــــَع كـــــــــــــــــــــــاحلَرقْ                          ْت قوٌم هبدٍم أو غَرقْ وإْن ميَُ   أو حـــــــــــــــــــــــاد ٍث عـــــــــــــــــــــــمَّ اجلم 
ــــــــــــــنْ فــــــــــــــال تــــــــــــــَوِرْث زَاه                            لُم عنُي الّساب ومل يكْن يع  ـــــــــــــــ قـــــــــــــــام م      زَاه 

ــــــــــــــــــــــائ  هَ فَـ                          م أجانبُ واعُدْدهُم كأهنَّ  ــــــــــــــــــــــد يُد الصَّ  بُ كـــــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــــــوُل السَّ
   

وأما عند احلنابلة، فانه اختلف الورثة يف تقـدم بعضـهم علـى بعـ ، فـان أثبـت بعضـهم بينـة ثبـت،  -
ــا ومل يتوارثــا، وإن مل عتلفــوا يف املتقــدم ورث كــل واحــد وإ ن مل يثبــت ذلــ  أو تعارضــت بيناهتمــا حتالفم

من اآلخر من قدمي ماله الذي مات وهو ميلكه، وال يرث من اجلديد الذي ورثـه مـن الـذي مـات معـه 
 .ل ال يدخله الدور، وصفة ذل  أن يقدر أحدحا مات أوال ويورث اآلخر منه 

ا ورثه على األحياء من ورثته،   يصنع بالثاين كذل ،   بالثالث على هذه الطريقة هكـذا   يقسم م
 .حا ينتهوا 

فف  زوج وزوجة وابنهمـا، غرقـوا أو اهنـدم علـيهم بيـت أو انقلبـوا يف سـيارة أو سـقطوا مـن طـائرة أو    
لـف الـزوج امـرأة أخـر  مسكهم الكهرب مجيعما، أو ثار هبم غاز، فماتوا وجهل احلال وال تداع ، وخ

 .غري اليت ماتت معه يف احلادث 

                                                 
: أحكام املواريث : ، حممد حمىي الدين عبد احلميد  156: شرح الرحبية : ، وانظر  161: الكنوز امللية : عبد العزيز السلمان  (1)
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وخلـف أيضمــا أمــا، وخلفــت الزوجــة الــيت ماتــت معــه يف الغــرق وحنــوه ابنمــا مــن غــريه وأبمــا، فتصــو مســألة 
وأصــلها أربعــة وعشــرون، للــزوجتني الــثمن ثالثــة تباينهمــا، فتضــرب (  48) الــزوج مــن مثانيــة وأربعــني 

 .ما ذكر اثنني يف أربعة وعشرين  صل 
لزوجته امليتة ثالثة، وه  نصف الثمن أليب الزوجة من سهامها الثالثة سـدص، والبنهـا احلـ  مـا بقـ ، 
فمسألتها من ستة وسهامها ثالثة فـرتد مسـألتها السـتة إع وفـ  سـهام الزوجـة بالثلـث وهـو اثنـني، أي 

بيـه، تقسـم علـى ورثـة االبـن ترد الستة الثنني والبن امليت الـذي مـات معـه أربعـة وثالثـون مـن مسـألة أ
 .األحياء، ألم أبيه من ذل  سدص وألخيه ألمه سدص والباق  وهو الثلثان لعصبة االبن 

فمسألة االبن من ستة تواف  سهامه األربعة وثالثني بالنصف فرد الستة لنصفها ثالثـة واضـرب ثالثـة، 
يف مســألة الــزوج وهــ  مثانيــة  وهــ  وفــ  مســألة االبــن يف وفــ  مســألة األم اثنــني بســتة، فاضــرب الســتة

 .وأربعني، تكن األعداد اليت تبلغها بالضرب مائتني ومثانية 
ومنهــا تصــو لورثــة الزوجــة األحيــاء وهــم أبوهــا وابنهــا مــن ذلــ  نصــف مثنــه مثانيــة عشــر، ألبيهــا ثالثــة 

ورثـة ابنـه والبنها مخسة عشر، ولزوجته احلية نصـف مثنـه مثانيـة عشـر، وألمـه السـدص مثانيـة وأربعـون، ول
مــن ذلــ  مــا بقــ  وهــو مائتــان وأربعــة، جلدتــه أم أبيــه مــن ذلــ  ســدص أربعــة وثالثــون وألخيــه ألمــه  

 .كذل ، ولعصبته ما بق  ستة وثالثون 
ومســألة الزوجــة مــن اثــين عشــر، للــزوج الربــع ثالثــة ولــرب الســدص اثنــان، ولالبنــني مــا بقــ  ســبعة ال 

ــا وأبمــا وابنــني، تنقســم عليهمــا، فاضــرب اثنــني يف اثــين عشــر ت صــو مــن أربعــة وعشــرين، ألن فيهــا زوجم
 .للزوج منها الربع ستة ولرب السدص أربعة ولكل ابن منهما سبعة 

فمسألة الزوج من تركة زوجته تقسم على اثين عشر، لزوجته احلية الربع ثالثة، وألمه الثلث أربعة، وما 
 .بق  لعصبته 

ى ستة، جلدته أم أبيه السدص وألخيه ألمه كذل ، والباق  ومسألة االبن امليت من تركة أمه تقسم عل
 .لعصبته 

 .ومسألة الزوج تواف  سهامه بالسدص فرتد الثنني 
ومســألة االبــن تبــاين ســهامه فتبقــى حباهلــا فــدخل وفــ  مســألة الــزوج وهــو اثنــان يف مســألة االبــن وهــ  

 .ة وأربع وأربعني ستة، فاضرب ستة يف أربعة وعشرين اليت ه  مسألة الزوجة، تكن مائ
لورثــة الــزوج مــن ذلــ  الربــع ســتة وثالثــون، لزوجتــه ربعهــا تســعة وألمــه سدســها ســتة، والبــاق  لعصــبته 
وأليب الزوجة سـدص املائـة وأربعـة وأربعـني وهـو أربعـة وعشـرون، والبنهـا احلـ  نصـف البـاق  وهـو اثنـان 
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ألبيــه سدســه ســبعة وألخيــه ألمــه  وأربعــون، ولورثــة ابنهــا امليــت كــذل  يقســم بيــنهم علــى ســتة، جلدتــه 
 .كذل  والباق  لعصبته 

ومسألة االبن امليت من ثالثة، ألمه الثلث واحد وألبيه الباق  اثنـان، فمسـألة أمـه مـن سـتة ال ينقسـم 
عليها الواحد وال موافقة، ومسألة أبيه من اثـين عشـر توافـ  سـهمه بالنصـف فـرد مسـألته لنصـفها سـتة 

فاجتزئ بضرب وف  عدد سهامه، وهـ  سـتة يف ثالثـة تكـن مثانيـة عشـر لـرم وه   اثلة ملسألة األم، 
 . ثلثها ستة تقسم على مسألتها، والباق  لرب اثنا عشر، تقسم على مسألته 

س ل بع  الفضالء عن أخوين ماتا عند الزوال أو غروب الشمس أو حنو ذل  : "جاء يف الذخرية  
أو ال يتوارثـان لعـدم تـيقن تقـدم  انفهـل يتوارثـ ، ر بـاملغربلكن أحدحا باملشرق واآلخـ ، من األوقات

أحدحا على اآلخر أو يرث أحدحا اآلخر من غري عكس ، أجاب بـأن املغـريب يـرث املشـرق  بسـبب 
أن الشمس تزول أبدا باملشرق قبـل املغـرب وكـذل  غروهبـا ومجيـع حركاهتـا فاملشـرق  مـات قبـل املغـريب 

 .(1)"ند الزوال يف املشرق واملغرب فريثه املغريب جزماقطعا لقول السائل ماتا معا ع
 :(2)اإلقرار بوارث

هو خرب يوجب حكـم : " اجلعل والتثبيت واملوافقة، ويف اصطالح الفقهاء قال ابن عرفة: لغة
وهو مأخوذ به شرعا كالبينة، بل هو أحر  لقوله عليه ". صدقة على قائله فقط بلفظه أو بلفن نائبه 

م أح  ما يؤخذ  املرء به إقراره على نفسـه، ويشـرتط لصـحته مطلقـا زاد علـى الثلـث أم الصالة والسال
ولصـــحة مـــا زاد علـــى الثلـــث اخللـــو عـــن الـــزوج . فـــال ينفـــذ إقـــرار العبـــد وال الســـفيه. احلريـــة والرشـــد: ال

، والصـــحة، فـــال ميضـــ  الزائـــد عليـــه مـــن الزوجـــة واملـــري  إالّ جييـــزه الـــزوج يف األول والـــوارث يف الثـــاين
وأمــا اإلقــرار بالنســب فهــو إن كــان مــن األب  ــ  اســتلحاقا، . وتفصــيل ذلــ  معلــوم مــن كتــب الفقــه

. ويكــون مقبــوال إن كــان املقــر بــه لهــول النســب ومل يكــّذب املقــر بالكســر عــرإ وال ســّن وال غريحــا
كان من غـري وإن  . كما إذا علم بالبينة أنه من غريه أو من زنا وتفاصيله مبسوطة يف كتب الفقه أيضا

األب فهو املراد هنا وهو إقرار غريه من الورثة بوارث حمخر مع بيان ما يتوصل به من العمل لسهام كل 
 . من املقر واملقر به

 : بيان ما يحتاج فيه إلى عمل اإلقرار وما ال

                                                 
 . 158: شرح الرحبية : وانظر .  21/ 13: الذخرية : القرايف  (1)
 .وما بعدها  291: لباب الفرائ  : الشط   (2)
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اعلم أنَّ املقر إما أن عرجه إقـراره عـن مجيـع سـهامهع أو عـن بعضـهاع أو ال عرجـه عـن شـ ء 
 : فاألقسام ثالثةمنها 

القسم األولع أن عرجـه إقـراره عـن مجيـع سـهامه، فـان كـان املقـر بـه واحـدا أو متعـددماع  – 1
ــوية أو للــذكر مثــل حــن األنثيــني فــال حتتــاج لعمــل ويكــون حــن املقــرُّ للمقــِر بــه يف األوع . يــرث بالسَّ

بـه متعـدداع يـرث علـى نسـب  منقسما أو منكسـرا انكسـار سـهم علـى حيِـز يف الثانيـة، وإن كـان املقـرُّ 
 . خمتلفة فال بّد من العمل الحتياج  إع قسمة نصيب املقر على حصاص املقر هبم

القســـم الثـــاينع أن عرجـــه اإلقـــرار عـــن بعـــ  ســـهامه فـــال بـــّد مـــن العمـــل أيضـــا لوجـــود  – 2
 . الفضلة عما للمقر يف فريضة اإلنكار كما سيأيت بيانه

ه اإلقــرار عــن شــ ء مــن ســهامه، وال حتتــاج لعمــل يف هــذا القســم الثالــثع أن ال عرجــ – 3
القســم أيضــا حيــث ال فضــل للمقــر بــه، فــال إرث إال أن يثبــت نســبه بعــدلني كبنــت وشــقيقة، وأقــرت 
البنت بشقيقة أخر  فال ش ء للثانية حيث ال فضل هلا عما للمقرة يف فريضة اإلنكـار، فقـد علمـت 

ري حمتـــاج إليــه يف صــورٍة مـــاع إذا مل عرجــه إقــراره عـــن شــ ء مـــن هبــذا التقريــر أنَّ عمـــل اإلقــرار اآليت غــ
ــواء أو للــذكر مثــل حـــن  ســهامه أو أخرجــه عــن مجيعهــا، وكــان املقــر بــه واحــدا أو متعــددا يــرث بالسَّ
األنثيـني، وحمتــاج إليــه يف صــورة مــا إذا أخرجــه عــن بعـ  ســهامه لوجــود الفضــلة مطلقــا، كــان املقــر بــه 

ن املتعــدد أو أخرجــه عــن مجيــع ســهامه، وكــان املقــرُّ بــه متعــددا يــرث علــى واحــدا أو متعــددا كيفمــا كــا
نسب خمتلفة الحتياج  إع قسمة نصيب املقر على حصاص املقر هبـم، فكيفيـة عمـل اإلقـرار اآلتيـة 

 . قد تكون حمتاجا إليها وقد ال
 : كيفية عمل اإلقرار

ه،   تضـع صـورة قـاإ هكـذا ه  أن تصحَّو فريضة اإلنكار أوال من العـدد الـذي تنتهـ  إليـ
أمام سهام املقر، وتضع املقر به يف جدول جديد أسفل املسألة كالوارث اجلديد يف املناسخة،   ( ق)

وتنظــر بــني الفــرائ  فريضــة اإلنكــار . تصــحو فريضــة اإلقــرار وال تضــع فيهــا إالّ ســهام املقــر واملقــر بــه
التماثــل املكتفــى فيــه بأحــد : ربعــة املتقدمــةإن كانــت أكثــر مــن واحــدة باألنظــار األ. وفــرائ  اإلقــرار

األعــدادع والتــداخل املكتفــى فيــه بالعــدد األكــرب، والتوافــ  املكتفــى فيــه خبــارج ضــرب أحــدها يف كــل 
اآلخرع والتباين املكتفـى فيـه خبـارج ضـرب أحـدها يف كامـل اآلخـر، ومـا يتحصـل مـن النظـر تضـعه يف 

صــحو، ومــا عــرج مــن القســمة تضــعه علــى ذلــ  جامعــة كــرب  بعــد الفــرائ ،   تقســمه علــى كــل م
املصــحو، وبعــد ذلــ  تضــرب مــا للمقــر مــن فريضــة اإلقــرار فيمــا فوقهــا، واخلــارج تضــعه أمامــه حتــت 
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اجلامعــة الكــرب ، وتضــرب مالــه مــن فريضــة اإلنكــار فيمــا فوقهــا واخلــارج بالضــرورة جتــده زائــدا عمــا لــه 
يف مباحـث اإلقـرار بالفضـلة الـيت يسـتحقها املقـرُّ بـه فهـذا الزائـد هـو املعـرب عنـه . حتـت اجلامعـة الكـرب 

مـن يــد املقـِر بالكســر تضـعه قبالتــه حتـت اجلامعــة الكـرب ،   تضــم تلـ  الســهام لبعضـها، فــان كانــت 
 .  مساوية للجامعة فالعمل صحيو
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 : الوصية

 : تعريف الوصية -

 .(1)رض واصية أي متصلة النبات أأوصيته إذا وصلته ، ويقال   ءه  من وصيت الش  :لغة  -

يصاء ه  أن يطلب اإلنسان فعال من غريه ليفعله يف غيبته حال وقيل أن الوصية والتوصية واإل

يصاء وتوصية واالسم منه الوصية وقد تطل  إتقول أوصاه بكذا أو وصاه به  ،حياته أو بعد موته 

من بعد وصية : ) قال تعاع  ،( فعل فالن الوصية اليت أوصاه هبا فالن ) املوصى به    ءعلى الش

 .(2)( توصون هبا أو دين 

عرفت الوصية بأهنا متلي  مضاإ ملا بعد املوت بطري  التربع ، وقد اعرتض على هذا : اصطالحا  -

ا ملكية الش ء دون أنواع أنه قاصر على الوصية اليت تنتقل فيه: األوع : التعريف من ناحيتني 

 . الوصايا األخر  كالوصية بتأجيل دين أو إسقاطه 

أنه قاصر على الوصايا اليت يقصد هبا التربع وال يشمل الوصايا اليت ال تربع فيها كالوصية  :الثانية 

  (3) .بأداء احلج أو العمرة

 

                                                 
(1)

، وزارة األوقاإ والشؤون واملقدسات اإلسالمية ، 191: أمحد حممد عل  داود ، احلقوق املتعلقة بالرتكة بني الفقه والقانون   
 .م  1082األردن ،

(2)
إع أمحد إبراهيم ب ، واصل عالء الدين أمحد إبراهيم ، انتقال ما كان ميلكه اإلنسان حال حياته : ، وانظر  12/ سورة النساء  

 . ، املكتبة األزهرية للرتاث  893: غريه بعد موته 
(3)

السرييت ، عبد الودود حممد ، الوصايا واألوقاإ واملواريث يف الشريعة اإلسالمية ، بريوت ، مؤسسة النهضة العربية ، . د  
  21م ، ص   1002
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املوصى به عينا أم منفعة  كان   وقيل بأن الوصية متلي  مضاإ اع ما بعد املوت بطري  التربع سواء 
(1) . 

أقرب التعاريف و  منوهذا  ،عهد خاص مضاإ إع ما بعد املوت : وعرفت الوصية أيضا بأهنا 

يوص  به الشخص بعد وفاته كما يشمل إقامة الوص  على   ءأمشلها حيث أنه شامل لكل ش

  (2) .أوالده

(. قــده يلــزم ملوتــه أو نيابــة عنــه بعــده عقــد يوجــب حقمــا يف ثلــث عا: )وعرفهــا ابــن عرفــة بأهنــا 
 .  (3)واملراد بالثاين وصية النظرع وباألول وصية املال

 :مشروعية الوصية  -
 .الوصية مشروعة و قد دل على مشروعيتها الكتاب و السنة و اإلمجاع و املعقول 

 : كتاب اهلل تعاع فمن   -

يَُّة ل ْلَوال َدْين  َواأْلَقْـرَب نَي ُكت َب َعَلْيُكْم إ َذا َحَضَر َأَحدَ : )قال تعاع  ُكُم اْلَمْوُت إ ْن تـََرَك َخرْيام اْلَوص 
 . (3)(ب اْلَمْعُروإ  َحّقام َعَلى اْلُمتَّق نيَ 

َا أَْو َدْيٍن : )و قوله تعاع  يٍَّة يُوص   هب   .  (4)(م ْن بـَْعد  َوص 
يَّة  اثـَْنان  َذَوا  يَا أَيُـَّها الَّذ يَن حمَمُنوا َشَهاَدةُ ) و قوله عز وجل  نَي اْلَوص  بـَْين ُكْم إ َذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ح 

ْنُكْم أَْو حمَخرَان  م ْن َغرْي ُكمْ   . (5)....... (َعْدٍل م 
 
 :السنة النبوية الشريفة ومن  -

                                                 
(1)

 . 191: داود ، أمحد حممد عل  ، مرجع ساب    
(2)

، مؤسسة شباب اجلامعة ، 128: و العينني ، املواريث والوصايا واهلبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون بدران ، بدران أب. د  
 .اإلسكندرية 

 . 144،  143: لباب الفرائ  : الشط   (3)
 . 189: سورة البقرة  (3)
 .  11: سورة النساء  (4)
 . 196: سورة املائدة  (5)
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 . (1)(الثلث و الثلث كثري  ) :حديث سعد بن أيب وقاص 
 . (2)(وفاتكم ، بثلث أموالكم ، زيادة لكم يف أعمالكم إن اهلل تصدق عليكم عند : ) و حديث 
 . (3)(ما ح  امرئ مسلم له شئ يوص  فيه يبيت ليلتني ، إال ووصيته مكتوبة عنده : و حديث 

من أهل العلم الذين يعتد برأيهم منذ عصر الصحابة على جواز  الفقهاءأما اإلمجاع فقد أمجع  -
 . الوصية ومل يؤثر عن أحد منهم منعها

أما املعقول فهو حاجة الناص إع الوصية زيادة يف القربات و احلسنات و تداركام ملا فرط به و  -
 .اإلنسان يف حياته من أعمال اخلري 

 :حكم الوصية  -
الوصية من العقود اجلائزة اليت يقصد هبا التنفيذ بعد املوت ال يف احلياة ، فللموص  

 . (4)حياإعادة النظر فيها أو إلغا ها ما دام 
كانت الوصية يف أول اإلسالم واجبة بكل املال للوالدين و األقربني ، بيد أن هذا الوجوب وقد    

 .نس  بآيات املواريث و بالسنة 
 :أنواع حبسب صفة حكمها الشرع   مخسةو الوصية 

كالوصية برد الودائع و الديون اجملهولة اليت ال مستند هلا ، و بالواجبات اليت :  واجبة
 .غلت هبا الذمة كالزكاة ، واحلج والكفارات  و فدية الصيام و الصالة و حنوحا ش

 .كالوصية لرقارب غري الوارثني ، و جلهات الرب و اخلري و ا تاجني : مستحبة 

 .كالوصية لرغنياء من األجانب  واألقارب  :  مباحة

ضارة باملسلمني و  كالوصية ألهل املعصية و الفجور ل نفاق على مشروعات:  محرمة
ومن الوصية ا رمة الوصية بقصد اإلضرار بالورثة و منعهم من أخذ نصيبهم  ،أخالقهم 

يَّةم م َن اهلل  َواهللُ َعل يٌم َحل يمٌ )  :قال تعاع ، املقدر شرعا  َر ُمَضارٍّ َوص    .(5)(َغيـْ

                                                 
 .سب  خترجيه  (1)
 .و داود و الرتمذي وحسنه أخرجه أمحد و أب (2)
 . 3914مسلم حديث رقم  (3)
 . 219/ 4: مدونة الفقه املالك  وأدلته : الصادق عبد الرمحن الغرياين . د (4)
 .   8: الوصية الشرعية ، أحكامها، أركاهنا، شروطها : مسلم اليوسف .د: وانظر .  12: سورة النساء  (5)
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 .املعصية  وه  وصية قليل املال ، والوصية للعصاة فيما ال يستعمل يف :مكروهة 

 
  :أركان الوصية  -

 : أربعة  اأن للوصية أركانعلى ( املالكية و الشافعية و احلنابلة ) الفقهاءمجهور  
 .الصيغة .موصى به .موصى له  .موص  

 :شروط الوصية  -
  .للوصية شروط يف املوص  أو يف املوصى له ، أو يف املوصى به       

 
 شروط الموصي -

بأن يكون حرا  يزا مالكا ملا يوص  به ، فتجوز :  ن يكون أهاًل للتبرعأيشرتط يف املوص  
وصية الصيب املميز ، كما جتوز وصية الكافر يف غري القرب الدينية ، وال جتوز وصية العبد وال 

 . (1)اجملنون وال الصيب غري املميز
 :شروط الموصى له  -

 .قاق أن يكون أهالم للتمل  و االستح له يشرتط يف املوصى

فتصو الوصية جلهات اخلري ، كاملساجد وغريها ، كما تصو لرشخاص املوجودين   أو 
الذين سيوجدون كاحلمل ، وتصو مليت علم املوص  ملوته ، وتصو للذم  لقرابة أو جوار 

 . (2)أو ساب  معروإ ، وال تصو للحريب

 
 :شروط نفال الوصية في الموصى له  -

ن املوصى له وارثام للموص  إذا كان هناك وارث حمخر مل جيز الوصية يشرتط لنفاذ الوصية أال يكو 
 . (3)فان أجاز بقية الورثة الوصية لوارث ، نفذت الوصية

                                                 
 . 211 /4: املرجع الساب  : الغرياين .د (1)
 .حممد أمني الضناوي ، دار الكتب العلمية ، بريوت .، ت 200: القوانني الفقهية : ابن جزي  (2)
 . 218/ 4: املرجع الساب  : الغرياين .، د 399: املرجع الساب  : ابن جزي  (3)
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 .(1)(إن اهلل أعطى كل ذي ح  حقه ، فال وصية لوارث ): لقوله صلى اهلل عليه وسلم 
 :و يشرتط لصحة اإلجازة شرطان 

 .ام باملوصى بهأن يكون اجمليز من أهل التربع عامل -
أن تكون اإلجازة بعد موت املوص  فال عربة باجازة الورثة حال حياة املوص  ، فلو أجازوها  -

حال حياته   ردوها بعد  وفاته ، صو الرد و بطلت الوصية ، سواء أكانت الوصية للوارث ، 
 . (2)أم ألجنيب ملا زاد عن ثلث الرتكة

 :شروط الموصى به  -
 :حة و شرط نفاذ للموصى به شروط ص

 :أما شروط الصحة فه  
 .أن يكون املوصى به ماالم قابالم للتوارث  -1
 .أن يكون املوصى به متقومام يف عرإ الشرع  -2

 .يكون قابالم للتملي   أن -3

أال يكون املوصى به معصية أو حمرمام شرعام ، ألن القصد من الوصية  -4
 . (3)تدارك ما فات يف حال احلياة من اإلحسان

 :ما يشترط في الموصى به لنفال الوصية  -
 :يشرتط لنفاذ الوصية يف املوصى به شرطان 

ألن الدين مقدم يف وجوب الوفاء به على الوصية بعد جتهيز : أال يكون مستغرقام بالدين  –أ  
َا أَْو َدْيٍن : )قال تعاع ،  امليت و تكفينه يٍَّة يُوص   هب   . (4)(مْن بـَْعد  َوص 

 . (5)أال يكون املوصى به زائدام على ثلث الرتكة إذا كان للموص  وارث –ب 
 : الصيغة -

 :و للصيغة يف الوصية شروط نذكرها فيما يل  

                                                 
 .أخرجه ابن ماجه والرتمذي وأبو داود و هو حديث صحيو  (1)
 . وما بعدها  282: املرجع الساب  : الغرياين .د (2)
 . 289: املرجع الساب  : الغرياين .، د 20/ 6: الذخرية : القرايف : انظر  (3)
 . 11سورة النساء من اآلية  (4)
 . 284: املرجع الساب  : الغرياين .د (5)
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 دينار واللفن الصريو كأوصيت له مل ة ألف. جيب أن تكون الوصية بلفن صريو أو كناية  –أ 
جرد اللفن و ال يقبل قول القائل أنه مل و اللفن الصريو تنعقد به الوصية مل. من املال بعد مويت 

 .ينو به الوصية 
و البد يف لفن الكناية من النية مع اللفن . و الكناية مثل سياريت هذه  مد بعد مويت 

 .الحتمال اللفن غري الوصية 
قبول املوصى له  إن كانت الوصية ملعني ، فان كانت الوصية جلهة عامة كطلبة العلم  _ ب

 .شرتط القبول لتعذره الشرع  مل ي
  .(1)وله أو رده يف حياة املوص بأن يكون قبول املوصى له بعد موت املوص  فال عربة بق –ج 

 
 مبطالت الوصية -

 : منهاتبطل الوصية بأسباب 
  .الموصي  ردو -1 
إن مت عام  هذا فلفالن كذا من : كأن يقول  :تعليح الوصية على شرط لم يحصل  -2

 .فتبطل الوصية لتعلقها بشرط مل يتحق   املال فلم ميت ،
جيوز للموص  الرجوع عن الوصية ما شاء ألهنا عقد غري ملزم ، و  :الرجوع عن الوصية  – 2

  .ألنه عقد ال يثبت حكمه إال بعد موت املوص  ، فيكون باخليار بني اإلمضاء و الرجوع
 .وص  امل إذا ردها املوصى له بعد وفاة تبطل الوصية: رد الوصية  – 4
 .موت الموصى له المعين قبل موت الموصي  – 5
 .قتل الموصى له الموصي  -6
تبطل الوصية إذا كان املوصى به معينام بالذات ، و هل  قبل : هالك الموصى به المعين  -7

 . (2)قبول املوصى له
 إثبات الوصية -

 تعاع و حنوه و الصالة و يندب باالتفاق كتابة الوصية ، وبد ها بالبسملة و الثناء على اهلل
 .السالم على النيب صلى اهلل عليه وسلم ،   اإلشهاد على الوصية ألجل صحتها و نفوذها 

                                                 
 .  218: املرجع الساب  : الغرياين .، د 426/ 4: حاشية الدسوق  على الشرح الكبري  (1)
 .وما بعدها 289: املرجع الساب  : ين الغريا.د (2)
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 .و تثبت الوصية يف الفقه اإلسالم  بكل طرق اإلثبات الشرعية كالشهادة و الكتابة 
 . (1)و البد من  اع الشهود مضمون الوصية أو أن تقرأ على املوص  فيقر ملا فيها

 
 :(2)الوصية تنفيذ كيفية

بياهنــا أنَّ تصــحو فريضــة املتــوىف،   تضــع املوصــى لــه يف جــدول جديــد أســفل املســألة وتضــع 
وتعطـ  منـه للموصـى لـه . مقام الوصية وهو العـدد املـأخوذ مـن الوصـية يف جامعـة بعـد جامعـة املسـألة

أن ينقسم على املسألة أو يوافقها     أو فاما : وصيته والباق  من املقام ال علو حاله من ثالثة أوجه 
 . عالفها

فـــان انقســـم علـــى املســـألة وضـــعت حاصـــل القســـمة عليهـــا، لتضـــرب فيـــه مـــا بيـــد كـــل وارث 
وإن وافـ  املسـألة يف أقـل . واخلارج تضعه أمامه حتت جامعة املقام، وتصو املسـألة بوصـيتها مـن املقـام

ها واخلارج تضعه يف جامعة بعد جامعة املقام، وتصو نسبة وضعت وف  املسألة فوق املقام، لتضربه في
منــه املســألة بوصــيتها، وتضــع وفــ  املقــام فــوق املســألة لتضــرب فيــه مــا بيــد كــل وارث واخلــارج تضــعه 
قبالته حتت جامعة التصحيو، وتضرب ما بيد املوصـى لـه فيمـا فـوق املقـام واخلـارج تضـعه أمامـه حتـت 

فان كان احلاصـل مسـاويا هلـا فالعمـل . حتت جامعة التصحيو   تضم السهام اليت. جامعة التصحيو
وإن خـالف البــاق  مـن املقــام املسـألة وضــعت كـل بقيــة املقـام فــوق املسـألة وكــل . صـحيو وإالَّ ففاســد

املســـألة فـــوق املقـــام، لتضـــربه فيهـــا واخلـــارج تضـــعه يف جامعـــة بعـــد جامعـــة املقـــام  وتصـــو املســـألة منـــه 
. ل وارث فيما على املسألة واخلارج تضـعه قبالتـه حتـت جامعـة التصـحيوبوصيتها،   تضرب ما بيد ك

وتضرب ما بيد املوصى له فيما على املقام وتضع له اخلارج أمامه حتت جامعة التصحيو، وبعد ذلـ  
 . جتمع السهام اليت حتت جامعة التصحيو فان كانت مساوية هلا فالعمل صحيو وإالَّ ففاسد

 
 : م على المسألةمثال انقسام بقية المقا

تويف وخلف ابنـا وبنتـا ووصـية بربـع، فأصـل املسـألة مـن ثالثـة عـدد ر وص العصـبة للـذكر مثـل 
حن األنثيني، وتضع املوصى لـه يف واٍد أسـفل املسـألة وتضـع مقـام الوصـية الـذي هـو أربعـة يف جامعـة 

 سم على بعد املسألة، وتعطـ  منه الربع واحـدا للموصى له، والباق  وهو ثالثـة منق
                                                 

 . 204: املرجع الساب  : الغرياين .د.  691/ 4: الشرح الصغري : الدردير  (1)
 .، وما بعدها ، بتصرإ  144: املرجع الساب  : الشط   (2)
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املســألة، فتضــع خــارج القســمة عليهــا وهــو واحــد لتضــرب فيــه مــا 
فلالبـن . بيد كل وارث، واخلارج تضعه قبالته حتت جامعة األربعة

اثنــان حاصــالن لــه مــن ضــرب مــا بيــده فيمــا فــوق الفريــة، وذلــ  
 (. 1مثاله جدول عدد ) نت واحد كذل  اثنان يف واحد وللب

  
 

 : ومثال موافقة بقية المقام للفريضة -
 

توفيت و خلفت زوجا وابنا وبنتا ووصية بثلث، فأصل املسألة من أربعة لوجـود فـرض الرابـع، 
وتضع املوصى له يف جـدول . ثة منقسمة على االبن والبنت للذكر مثل حن األنثينيواحد للزوج وثال

أسفل املسألة ومقام الوصية وهو ثالثة يف جامعة بعد الفريـة، وتعطـ  منـه للموصـى لـه وصـيته واحـدا، 
والبــاق  اثنــان منكســران علــى املســألة موافقــان هلــا بالنصــف، فتضــع نصــف البــاق  واحــدا فــوق املســألة 

واخلـارج سـتة تضـعه يف جامعـة . املسألة اثنـني فـوق جامعـة املقـام الـذي هـو ثالثـة لتضـربه فيهـا ونصف
بعــد جامعــة املقــام،   تضــرب مــا بيــد كــل وارث فيمــا علــى 
املسألة واخلارج تضعه أمامه حتت جامعـة التصـحيو، فللـزوج 
واحدع وللبنت واحدع ول بن اثنانع وتضرب ما بيد املوصى 

ـــه فيمـــا فـــوق امل قـــام وذلـــ  واحـــد يف اثنـــني واخلـــارج تضـــعه ل
 (. 2مثاله جدول عدد . ) قابلته حتت جامعة الستة
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 ( 2 جدول عدد )
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 : ومثال مخالفة بقية المقام للفريضة-
بربـع، فأصـل املسـألة مـن أربعـة، وتصـو منهـا وتضـع  توفيت و خلفت زوجا وابنا وبنتا ووصية

مقــام الوصــية وهــو أربعــة يف جامعــة بعــد جامعــة املســألة، واملوصــى لــه يف جــدول حتتهــا وتعطيــه وصــيته 
منها، وه  واحدة والبـاق  ثالثـة ال تنقسـم علـى املسـألة وال توافقهـا فتكسـرها عليهـا،   تضـع الثالثـة 

بعة عـدد املسـألة فـوق املقـام الـذي هـو أربعـة، وتضـرهبا فيـه ختـرج سـتة املنكسرة فوق املسألة وتضع األر 
عشر تضعها يف جامعة بعد جامعة املقام، وتصو منها املسألة بوصـيتها،   تضـرب مـا بيـد كـل وارث 

فيمــــــا فــــــوق املســــــألة واخلــــــارج تضــــــعه أمامــــــه حتــــــت جامعــــــة 
فللـــــزوج ثالثـــــةع ولالبـــــن ســـــتةع وللبنـــــت ثالثـــــة، . التصـــــحيو

د املوصـى لـه وهـو واحـد فيمـا فـوق املقـام وهـو وتضرب ما بي
) األربعة واخلارج أربعة تضعها أمامه حتت جامعـة التصـحيو 

 (.  1مثاله جدول عدد 
  
 
 

عمــل الوصــية يكــون قبــل عمــل املناســخة، فــاذا مــات بعــ  الورثــة الــذين شــاركهم  :تنبيةةه -
ا صحت منه املسألة بوصـيتها، وتضـع املوصى له يف الرتكة بوصيته، ففريضة املتوىف األول حين ٍذ ه  م

عالمــة املــوت أمــام ســهام املتــوىف الثــاين املرســومة حتــت جامعــة تصــحيو املســألة بوصــيتها، ( ت)صــورة 
وتتم العمل على ما سب  بيانه يف باب املناسخة فلو مات الزوج يف املثال األخري عن ابنيه املذكورينع 

  الثالثـة وجتـري علـى مـا تقـدم فتصـو فريضـته مـن قبالة سهامه وه( ت)لوضعت عالمة املوت صورة 
فل بن : ثالثةع وجامعة املناسخة من ستة عشرع النقسام سهام امليت على فريضة الثاينع وه  الثالثة

مثانية حاصلة  ا له يف الفريضتنيع وللبنت أربعة كذل ع وللموصى له أربعـة حاصـلة  ـا لـه يف املسـألة 
وصــورة ) مــع وضــوحه ألن املقصــود مــن هــذا الكتــاب زيــادة اإليضــاح األوعع وإمنــا نبهــت علــى ذلــ  

 (.  2املثال كما يف جدول عدد 
 
 
 

 3 4  

 4 4 16 

 33 3 1 زوج
 36   2 ابن   

 36   1 بنت 

 34 1 موصى له بربع

 ( 1 جدول عدد )



 113 

 3 4   1   

 4 4 16  3 16 4 
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 2 38 2 ابن 36   2 ابن
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 1 34   34 1 41 موصى له بربع

 ( 2 جدول عدد )                                     
وه  الستة عشـر واألسـهم حتتهـا بـالربع، فتضـع : وترجع باالختصار إع أربعة التفاق اجلامعة

 . ربع اجلامعة أربعة يف جامعة بعدها وربع كل سهم قبالته حتت األربعة
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 الوقةف
 : تعريف الوقف  - 0

كني وقفا، أي حبستها، وجعلتها صدقة هلم، ويستعمل الفعل َوقـَْفت الدار للمسا : يقال 
 . َوقـََفْت السيارة وَوقـَْفُتها: قاصرا ومتعديا، فيقال 

 . (1)((وقفوهم إهنم مس ولون : )) وأوقفتها باأللف لغة ردي ة كما يف الصحاح، قال تعاع 
َعته، ال ويقال أوقفت عن األمر ملعك أقلعت عنه واجتنبته وأوقفته عن كذا، من 

، والوقف واحلبس، يراد به الش ء املوقوإ، ا بَّس، ويقال له أيضا احلُْبس بالضم، يرجع معناه (2)غري
 . (3)إع املنع من التصرإ يف الش ء املوقوإ، فال يباع وال يوهب، وال يتصرإ به

 . (4)هو التصدق باالنتفاع بش ء مّدة وجوده: ويف الشرع الوقف 
النتفاع، ال املنفعة، ال جيوز ملن وقف عليه أن يأخذ عوضا عنه ببيع   أو فالوقف من متلي  ا

 . إجارة، وجيوز له أن يتنازل عنه ملن توفرت فيه الصفة اليت يستحقه هبا
والوقف هو املراد بالصدقة اجلارية اليت ينتفع هبا املتصدق بعد موته على ما جاء يف  
ال من ثالثةع إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إ) حديث 

 . (5)(أو ولد صا  يدعو له 
 : مشروعية الوقف  - 2

الوقف مندوب إليه، من أعظم القربات وأبواب الرب، وهو فعل خري وإحسان، واهلل  ب 
هد النيب ، واألحباص سنة قائمة من ع(6)((وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون : )) ا سنني، قال تعاع 

وأصحابه إع يومنا هذا ، . 
أن عمر بن اخلطاب أصاب أرضا خبيرب فأيت : ) جاء يف الصحيو من حديث ابن عمر 

يا رسول اهلل، إين أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماال قط أنفس عندي : يستأمره فيها، فقال  النيب 
                                                 

 .24: الصافات (1)
 6/391: ع والذخرية4/1449: انظر الصحاح للجوهري (2)
 . 331: ، أحكام املعامالت  290/ 4: مدونة الفقه املالك  : رياين الغ نالصادق عبد الرمح.د (3)
إعطاء منفعة ش ء مـدة وجـوده، الزمـا بقـا ه يف ملـ  معطيـه، ولـو تقـديرا، وقـد صـرح البـاج  ببقـاء احلـبس علـى : وعرفه ابن عرفة (4)

 .4/34: منو اجلليل: مل  حمّبسه، ويلزم من ذل  أن زكاة احلبس على ا بس، انظر 
 .1631: مسلم (5)
 .11: احلج (6)
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فتصدق هبا عمر أنه ال يباع : إن ش ت حبست أصلها وتصدقت هبا، قال : منه، فما تأمر به، قال 
وال يوهب وال يورث، وتصدق هبا يف الفقراء ويف القرىب ويف الرقاب ويف سبيل اهلل وابن السبيل 

 . (1)(والضيف، ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروإ ويطعم غري متمول 
ن شبعه وريه وروثه من احتبس فرسا يف سبيل اهلل إميانا باهلل وتصديقا بوعده، فا: )  وقال 

 . (2)(وبوله يف ميزانه يوم القيامة 
 . (3)... (إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة : )  وقال 

انقطع ثواب عمله، وأثيب امليت على هذه األمور الثالثة، ألنه : ومعك انقطع عمله 
 . املتسبب فيها فه  من كسبه

ه أن دعاء غري الولد ال ينتفع به امليت، بل ينتفع أو ولد صا  يدعو له، ليس معنا: وقوله 
امليت بالدعاء، سواء كان من الولد، أو من غريه، وإمنا خص الولد الصا  بالذكر، ألنه مظنة كثرة 

 . (4)الدعاء لولده، فهو أحرص الناص على بره، وعمل ما ينفعه
س، حبَّس عثمان له مقدرة على احلبس إال وحبَّ  ومل يكن أحد من أصحاب رسول اهلل 

  دلوي فيها : واشرت  ب ر رومة، وجعلها للمسلمني، يوم كانوا أشد ما يكونون حاجة إليها، وقال
بني سائر الدالء، وحبَّس عل  وطلحة والزبري، وزيد بن ثابت، وعبد اهلل بن عمر، وعمرو بن العاص، 

 . صدقة للسائل وا روم حبسوا دورا وحوائط، وجعل عمر 
 : عضه أفضل من بعض الحبس ب

يتفاوت الوقف يف الفضل بقدر عظم انتفاع الناص به، وحاجتهم إليه، فكلما اشتدت 
حاجة الناص إع ش ء كانت الصدقة به أفضل من غريه، فاذا مل يكن يف البلد مساجد كان بنا ها 

ساكن، أو يف أفضل من غريها، وإذا كانت يف املساجد وفرة، والناص يعانون اختناقا يف الشق  وامل
ماء الشرب، كان بناء الشق  لرسر واملقبلني على الزواج، وتوفري املاء للشرب أفضل من بناء 

يف الدور واألرضني، وعلى السالح والعتاد،  املساجد، وقد كانت أوقاإ أصحاب رسول اهلل 

                                                 
 .2131: البخاري (1)
 .2853: البخاري (2)
 .1631: مسلم (3)
 .6/314: انظر الذخرية (4)
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وصدقاهتم، واخليل للغزو، وعلى السائل وا روم مع حرصهم على اختيار أفضل الوجوه ألوقافهم 
 . فاالقتداء هبم متعني يف وقتنا احلاضر ملن أراد أن يتصدق و بس

عزوإ كبري عن الزواج، نشأ عنه وجود أعداد هائلة من العوانس ي البيوت، فاهتم سن 
الزواج، واحنراإ فاٍش يف األخالق، سببه عدم قدرة الشباب على توفري املساكن وتكاليف الزواج وكل 

اصرا على بناء املساجد، فكثرت املساجد، وقل ُعمارها، خصوصا خارج املدن، احلبس اليوم صار ق
 . ونس  الناص سائر وجوه الرب األخر ، ومنها يف بع  األوقات ما الناص أحوج إليه من املساجد

 : الصدقة في الصحة أفضل 
 التصدق يف احلياة وقت الصحة أفضل من التصدق عند املرض، وأفضل من الوصية بالصدقة
بعد املوت، وذل  ألن اإلنسان يف حالة الصحة يشتد حرصه على املال، ويصعب عليه إخراجه من 

الشيطان يعدكم : )) يده، ألن الشيطان عّوفه الفقر، ويزين له احلاجة إع املال، كما قال تعاع 
تعاع، فف   عليه، ابتغاء ثواب اهلل ا، فيعظم األجر بقهر النفس على ترك ما يشتد حرصه(1)((الفقر 

أن تصدق وأنت : يا رسول اهلل أيُّ الصدقة أفضل؟ قال : )  الصحيو أن رجال قال للنيب 
لفالن كذا، ولفالن  : صحيو حريص تأمل الغك وختشى الفقر، وال متثل حا إذا بلغت احللقوم قلت 

 . (2)(كذا، وقد كان لفالن 
ن يتصدق املرء يف حياته بدرهم، أل: ) أنه قال  ويف حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب 

 . (3)(خري له من أن يتصدق ملائة درهم عند موته 
والصدقة تنفع امليت ويصله ثواهبا، سواء أوصى هبا امليت نفسه، أو تصدق عليه غريه هبا 

وأن ليس ل نسان إال : )) بعد موته، لرحاديث الدالة على ذل ، وه  خمصصة لعموم قوله تعاع 
يا : ) توفيت أمه، وهو غائب عنها، فقال ، فف  الصحيو أن سعد بن عبادة (4)((ما سعى 

: نعم، قال: رسول اهلل، إن أم  توفيت، وأنا غائب عنها، أينفعها ش ء إن تصدقت هبا عنها؟ قال

                                                 
 .268: البقرة (1)
 .2148: البخاري (2)
 .2866: أبو داود (3)
 .30: النجم (4)
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إن أم  افُتلتت : ) ، فقال، وسأل رجل النيب (1)(فاين أشهدك أن حائط  املخراإ صدقة عليها 
 . (2)(نعم تصدق عنها : لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها، قالنفسها، وأراها 

 : أركان الوقف  - 2
أركان الوقف أربعة، الواقف، واملوقوإ عليه، والش ء املوقوإ، والصيغة، وفيما يل  

 : تفصيلها
 : الواقف  –أ 

رشيدا،  وشرطه أن يكون مسلما، مالكا للذات أو املنفعة ا بَّسة، له أهلية التربع، بأن يكون
غري مكره، فال جيوز الوقف من غري املال ، كالفضوع، ألنه متعّد، بتفويت مال عن صاحبه من غري 

 . عوض
وال جيوز الوقف من غري املسلم، على مسجد أو كنيسة وحنوها من القرب الدينية، كاحلج 

عليها، حيث بعثت به واجلهاد، ألن القرب الدينية ال جتوز من الكافر، وقد ردَّ مال  دينار نصرانية 
 . (3)إع الكعبة، وأما القرب الدنيوية، كبناء مستشفيات وطرق وجسور، فيصو من غري املسلم

 . وال يصو الوقف  ن أكره عليه، وله رده بعد زوال اإلكراه
وال يصو الوقف  ن ليس أهال للتربع، فال يصو من الصيب واجملنون، والسكران، وا جور 

ؤالء حمجور عليهم يف مجيع أمواهلم، والتربع من أمواهلم من غري عوض ضرر عليه لسفه، ألن ه
عليهم، وكذل  الزوجة واملري ، ال ح  هلما يف الصدقة بالوقف فيما زاد على الثلث، ألن تصرإ 
املري  فيما زاد على الثلث فيه إضرار بالورثة، والزوجة ال تتصرإ فيما زاد على ثلث ماهلا، من غري 

، وقال (4)(ال جيوز المرأة أمر يف ماهلا إذا مل  زوج عصمتها : ) إذن الزوج، قال عوض، دون 
 ( : ال جيوز المرأة عطية إال باذن زوجها)(5) . 

                                                 
 .املثمر: ، واملخراإ2156رقم : البخاري (1)
 .ت فجأةمات: ، وافتلتت 2169رقم : البخاري (2)
 .4/10: ، والدسوق 4/11: انظر الشرح الكبري (3)
 .3939رقم : صحيو أيب داود (4)
 .3931رقم : صحيو أيب داود (5)
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 : الموقوف عليه  –ب 
وهو كل ما جاز صرإ منفعة الوقف إليه، كأن يكون شخصا أو أشخاصا معينني، فيهم 

أو يف املال، كمن سيولد لزيد، أو َصْرُفها يف مصاحله،  أهلية القبول يف احلال، كزيد املوجود، 
 . كاملساجد واملستشفيات، وسائر اجلهات اخلريية

 : قبول الموقوف عليه  -
يشرتط قبول املوقوإ عليه بنفسه، إن كان أهال يتأتى منه القبول، وهو البال  الرشيد، 

ل احلبس، رجع ملكه للواقف، إن كان والصغري والسفيه يقبل عنه وليه، فان رد من يتأتى منه القبو 
ا بَّس عليه الذي رد احلبس مقصودا من الواقف لذاته وشخصه، ألن إرادة الواقف مل تتحق ، فان  
كان قصد الواقف لرد الرب والصدقة، رجع الوقف حبسا على غريه من الفقراء، ألن مقصوده الرب، 

 . موهو يتحق  يف أي جهة كانت، والفقراء أوع من غريه
ومن ال يتأتى منه القبول، كالفقراء واملساجد واآلبار، يكف  يف صحة الوقف صرإ الوقف 
 . يف مصاحله، أو ختليته للناص يصلون فيه، أو يشربون منه، أو ينتفعون به على الوجه الذي وضع له
وإذا كان ا بس عليه مل يوجد بعد، كمن سيولد لفالن، فان الغلة جتمع وتصرإ له بعد 

 . وده، فان أُيس من وجوده، رجعت الغلة للمال ، أو وارثهوج
 : الوقف على غير المسلم وعلى الغني  -

ال يشرتط يف املوقوإ عليه أن يكون مسلما، وال أن يكون فقريا، فيجوز الوقف على 
يبا، الذم ، وهو الكافر امللتزم باجلزية، وأحكام املسلمني، إن ههرت يف التحبيس عليه قربة، ككونه قر 

، واألسري ال يكون (1)((ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا : )) أو فقريا، لقوله تعاع
 . (2)وقفت على أخ هلا يهودي إال كافرا، وقد روي أن صفية زوج النيب 

وجيوز احلبس على األغنياء من املسلمني، ألن الوقف، وإن كان من باب الصدقات، فله 
 . يا واهلبات، فيشرع ما وجد أصل القربةشبه أيضا بالعطا

                                                 
 .8: اإلنسان (1)
 .6/281: ، والسنن الكرب 19/340: مصنف عبد الرزاق (2)
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 : الوقف على الكنيسة والمعاصي  -
ال جيوز الوقف على الكنيسة، ولو من كافر، ألهنا مكان ُوضع للكفر، وال جيوز الوقف على 
املعاص ، والصرإ يف السفه، كصرفه على الفساق أو يف شرب اخلمر والدخان، ألن أصل الطاعة 

الوجوه، كمن أوصى أن يقام له ملهى يف عرص أو مناحة يف موت، فال تنفذ  والقربة منتف يف هذه
 . (1)وصيته، وال يعمل هبا

 : الشيء الموقوف  –ج 
: ويشرتط فيه أن يكون معينا، فال يصو وقف اجملهول الذي ال تعلم حدوده، فمن قال 

حكما، لعدم تعيني وقفت مجيع أمالك  يف البلد الفالين، وه  ال تعرإ حدودها ال يوجب قوله 
، وجتوز الصدقة بالش ء اجملهول إذا كانت اجلهالة (2)األمالك ا بَّسة، ويكون مجيع ما خلفه مرياثا

متعلقة ملقداره، ال بتحديده ومتييزه، فاذا كان مشهورا متميزا، حبيث ال يلتبس بغريه جاز وقفه، فان 
عروإ، والتربعات ال تضر فيها اجلهالة، اجلهالة باملقدار ال تفسد الوقف ألنه من التربعات وامل

 . خبالإ املعاوضات املبنية على املكايسة واملغابنة
أما الذي : ) خلطيب هوازن ويدل على صحة وقف ما كان لهول املقدار، قول النيب 

ما تركت بعد نفقة نسائ ، : ) ، فتربع هلم ملا ال يُعلم قدره، وقال (3)(لبين هاشم فهو لكم 
، دون أن يبني مقداره، وهو ما تركه يف فدك وخيرب وبين النضري، وال (4)(عامل ، فهو صدقة ومؤونة 

وقد أمجع أهل العلم : " ، قال ابن رشد يعلم مقدار ما تنقصه نفقة نسائه ومؤنة عامله  ا تركه 
 . (5)"على أن من أوصى جبزء من ماله الثلث، فدونه، وهو ال يعرإ قدره أنه جائز ماض 

 : ا يجوز وقفه م -
جيوز وقف األراض  والبيوت واحلوانيت واملساجد، والطرق، واجلسور واملستشفيات واملدارص 
واآلبار واملقابر، والسيارات والبواخر والدواب، والنخيل واألشجار، وسائر العروض من كل ما ينتفع 

ط والسالح، والعتاد الدور واألراض ، واحلوائ  به مع بقاء عينه، وقد وقف أصحاب رسول اهلل 

                                                 
 .1/16: ، والزرقاين4/18: الشرح الكبري: ، والدردير 6/23: مواهب اجلليل: احلطاب : انظر (1)
 .1/89: املعيار: الونشريس  : انظر (2)
 .0/40: فتو الباري (3)
 .2116: البخاري (4)
 .2/412: املقدمات: ابن رشد : انظر  (5)
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، ووقف عمر مائة سهم (أما خالد فقد َحَبس أدراعه وأعتاده يف سبيل اهلل : ) واخليل للغزو، قال 
ب ر رومة من يهودي، ووقفها للمسلمني، ووقفت حفصة رض   من أرض خيرب، واشرت  عثمان 

 . اهلل عنها حليها على نساء حمل اخلطاب
وذهاب عينه، كالطعام، فال يوقف، إال للسلف، إذا كان  ا وما ال ينتفع به إال باستهالكه 

ال يسرع إليه الفساد، كالقمو والشعري يتسلفه من ينحتاج إليه ويرده، فيصري حكمه كالنقود، جيوز 
 . (1)وقفها للسلف، حبيث يتسلفها من احتاج إليها ويردها، ويُنّزل رّد البدل منزلة بقاء العني

 : الصيغة  –د 
يدل على التحبيس ولو تلعيقا، كان حصلت على املال الفالين فهو حبس، فانه  وه  كل ما

 . يكون حبسا ملجرد حصوله
وقـَْفت وَسبَّلت وحبست، فاهنا أصرح األلفاظ يف : وتكون الصيغة باللفن الصريو، وهو

تفيد التأبيد الوقفية، تفيد التأبيد عند االطالق وعدم التقيد، فان قيد هذا أصرح األلفاظ يف الوقفية، 
عند اإلطالق وعدم التقيد، فان قيد هذا اللفن الصريو بشخص، كَحَبست على فالن حياته، فه  
صدقة من الصدقات يتملكها من ُحب ست عليه، وإن قيد بزمان، كحَبست على الفقراء عشر سنني، 

 . رجع احلبس بعَد العشر سنني إع ا ّبس، أو ورثته
: لصريو، كتصدقت، إذا اقرتن هبا ما يدل على التأبيد، كقولهوتكون الصيغة بغري اللفن ا

صدقة ال تباع وال توهب، أو تكون اجلهة املتصدق عليها ال تنقطع والغرض السكين واالستغالل، 
مثل تصدقت على الفقراء واملساكني، أو على طلبة العلم، يسكنوهنا ويستغلوهنا، أو تكون الصدقة 

حمصورين، كتصدقت على فالن وعقبه، أو غري حمصورين كطلبة املدرسة  على غري معينني، سواء كانوا
 .الفالنية، فان لفن تصدقت هبذه القرائن، يكون حبسا مؤبدا، ال يباع وال يوهب

 . وال تورث، فكان ذل  وقفا دائما (2)وقد جعل الزبري دوره صدقة على بنيه، ال تباع
عما يدل على التأبيد، فهو لرد صدقة،  فان جتّرد لفن الصدقة غري الصريو يف التحبيس 

داري صدقة على الفقراء، دون قوله يسكنوهنا، فاهنا تباع، ويصرإ مثنها على : كأن يقول املتصدق
الفقراء باالجتهاد، إال لعرإ أو قرينة تدل على التحبيس، كما هو احلال اليوم، وال يلزم من قوله هذا 

صدقة على فالن، : وال هو مقصد ا بس، وإن قال الواقفتعميم مجيع الفقراء، إذ ال يقدر عليه، 
                                                 

 .املرجعان السابقان : الغرياين .د (1)
 .5/496يف الوصايا تعليقا ، : البخاري (2)
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صدقة على فالن وعقبه، فاهنا : فه  صدقة له، يتملكها، له أن يبيعها ويهبها، وتورث عنه وإن قال
 . (1)بعد انقراض العقب، ترجع مرجع األحباص على أقرب فقراء عصبة ا بس

أو املدرسة أو املقربة، بالتخلية بينه  ويقع التحبيس يف املسجد وحنوه، كالب ر أو املستشفى
 . وبني الناص، دون متييز، وال تقييد

 : الوقف على المجهول  -
من وقف شي ا، ومل يعنِي املوقوإ عليه، وهو ما يعرإ بالوقف املبهم، كأن يقول داري 
يرجع حس، ومل يعني جهة تصرإ فيها غلة احلبس، وتعذَّر سؤال ا بَّس، فان احلبس صحيو، وال 

ملكا إع صاحبه، وتصرإ غلته إع الفقراء واملساكني، إال إذا كان هناك يف بلد ا بس عرإ يعني 
 . (2)املراد باألحباص املبهمة، مثل أن يكون عرفهم صرَفه للمساجد، أو طلبة العلم، أو غري ذل 

 : الحوز شرط إلتمام الوقف  -
ملوقوإ عليه، كأن يستلم مفاتيو العقار، تسلم الوقف والتصرإ فيه من قبل ا: احلوز معناه

 . ويستغله لصاحله، أو مفاتيو السيارة ويركبها، أو يستلم األرض و رثها و وطها
واحلوز شرط إلمتام الوقف ال لصحته، فيصو الوقف بدونه، وجيرب الواقف على تسليمه 

م احلوز، بطل ملستحقه، لكن إذا حصل مانع للواقف من موت أو إفالص أو مرض، قبل أن يت
 . الوقف

وال بد يف إثبات احلوز عند التنازع من معاينة البينة للحوز، حبيث تشهد أهنا رأت ا بَّس 
عليه قب  احلبس بالفعل، وال تكف  لرد شهادهتا على إقرار الواقف أن ا بَّس عليه قد قب  

 . احلبس
تربعات واملَنو، أنه لو أمكن والدليل على أن احليازة شرط لتمام الوقف وغريه من سائر ال

تتميمه دون حيازة، ألد  ذل  إع أن اإلنسان يستطيع أن ينتفع ملاله طول حياته،   عرجه عن 
ورثته بعد موته، فيمنعهم من مجيع ماله، بتحبيسه والتربع به لغريهم، وذل   نوع، ألن اهلل تعاع 

تل  حدود اهلل ومن يطع )) ، (3)بعد أن بيَّنهاحدد املواريث ألهلها، وتوعَّد من تعد  عليها، فقال 
اهلل ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها وذل  الفوز العظيم، ومن يعص اهلل 

                                                 
 .6/28: لمواهب اجللي: تكون ملكا آلخر العقب، انظر: وقال أشهب (1)
 .4/81: الشرح الكبري: انظر (2)
 .2/419: املقدمات: انظر (3)
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يف هبته  ، ويأيت قول أيب بكر (1)((ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهني 
ما : ) ، وقد قال عمر (2)(لو كنت جددتيه واحتزتيه، كان ل  ف: ) البنته عائشة رض  اهلل عنها

بال رجال ينحلون أبناءهم حنال   ميسكوهنا فان مات ابن أحدهم قال ماع بيدي مل أعطه أحدا 
وإن مات هو قال هو البين قد كنت أعطيته إياه، من حنل حنلة فلم ُ زها الذي حُنلها حا يكون إن 

 . (3)(مات لورثته فه  باطل 
واحلوز يف كل ش ء حببسه، فاذا كان املوقوإ عليه رشيدا بالغا يكون حوزه بتسلم احلبس 

والتصرإ فيه، وإخراجه عن نيد الواقف، وإذاكان احلبس مسبَّال كاملسجد والعني والب ر، واملستشفى 
 . نعهم منهواملدرسة، يكون حوزه بالتخلية بينه وبني الناص يف الدخول إليه واالنتفاع به، وعدم م

 : مبطالت الوقف  – 4
 : عدم الجواز  –أ 

يبطل الوقف، وما يف معناه من سائر التربعات، كاهلبة والصدقة، إذا حصل مانع للواقف، أو 
الواهب، بأن مات أو أفلس، أو مرض، قبل أن عرجه عن يده، و وزه املوقوإ عليه، حا لو كان 

بأن كان يشرإ عليه، ويوزع غلته على املستحقني، فال الواقف يتصرإ فيه لصا  املوقوإ عليهم، 
يعد ذل  حوزا عنه، ما دامت يده جائلة فيه، ألن املال ملوت الواقف أو مرضه قبل أن ُ از عنه، 

إنَّ : ) ينتقل إع الورثة، وبتفليسه ينتقل إع الغرماء، فف  املوطأ، عن عائشة رض  اهلل عنها أهنا قالت
واهلل يا بُنيَّة : حنلها جادَّ عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قالأبا بكر الصدي  كان 

ما من الناص أحد أحبُّ إعَّ غكم بعدي من ، وال أعزُّ عل َّ فقرا بعدي من ، وإين كنت حنلت  جادَّ 
ا هو اليوم ماُل وارٍث، وإمن ا حا أخواك عشرين وْسقا، فلو ُكنت  جدْدتيه واحتزتيه كان ل ، وإمنَّ

 . (4)(وأختاك، فاقتسموه على كتاب اهلل 
وال يكف  اجلّد يف احلوز، فال يقوم اجلّد مقام احلوز بالفعل يف باب الوقف، خبالإ اهلبة، 
 . ألن اهلبة خرجت عن مل  الواقف باملرة، أما الوقف، فان ملكه للواقف، وغلته للموقوإ عليه

                                                 
 .14، 13: النساء (1)
 .1414: حديث رقم: املوطأ (2)
 .1415: حديث رقم: املوطأ (3)
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املانع، ومل  ز البع ، صو وق ما حيز، وبطل  فان حاز املوقوُإ عليه بع  الوقف قبل
 . وقف ما مل يتم حوزه

 :  التحبيس في المرض  -
هذا حكم ما حّبسه الواقف يف صحته، أما ما حبسه يف مرضه املتصل باملوت، فهو وصية 
من الوصايا، تنفذ من الثلث، فال يشرتط فيها حوز، ألن لكل أحد احل  يف ثلث ماله، يوص  به  

، وال يشرتط يف الوصية حوز، (1)(الثلث والثلث كثري : ) لسعد، وهو مري  ء، كما قال كما يشا
، فان مل يتصل (2)(ال وصية لوارث : ) وإمنا يشرتط فيها أن تكون لغري وارث، كما جاء يف احلديث

 . (3)املرض، بأن صو املري  بعد احلوز صو الوقف
 : الوقف على البنين دون البنات  –ب 
 

األوالد حببس أو عطية دون بع ، وَرَد النه  عنه من الشارع نصا، بطرق   بعختصيص 
: ) ، فقالصحيحة متعِددة صر ة، فف  الصحيو عن النعمان بن بشري، أن أباه بشريا أتى النيب 

ال، فقال : َأُكلَّ ولدك حنْلتُه مثل هذا، فقال: إين حنلت ابين هذا غالما كان ع، فقال رسول اهلل 
 (. فال تشهدين إذا فاين ال أشهد على جور : ) ، ويف رواية(4)(فارجعه : ل اهللرسو 

، فانه بنيَّ الداللة، يف أن امليل وختصيص (5)(إين ال أشهد على جور : ) فانظر إع قوله 
، فانه (6)(إين ال أشهد إال على ح  : ) بع  األوالد دون بع  من اجلْور، واجلور حرام، ويف رواية

: نيَّ يف أن هذا التفضيل على خالإ احل ، وما كان خالإ احل  فهو باطل، ويف رواية أخر أيضا ب
، فان فيه إمياء إع أن العلة يف منع (1)(فال : بلى، قال: أيسّرك أن يكونوا ل  يف الرب سواء، قال) 

                                                 
 .1206: البخاري (1)
 .حسن صحيو: ، وقال2129: الرتمذي (2)
 .4/81: الدسوق : انظر (3)
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ما يؤدي إليه من التفضيل، أنه يؤدي إع العقوق والتقصري يف الرب، والعقوق والتقصري يف الرب حمرم، ف
 . (1)التفضيل يف العطية حمرم

واحلبس باخراج البنات باطل عند مال  رمحه اهلل تعاع، يف إحد  الروايات عنه مطلقا من 
غري تفصيل، وهو عتده أشد يف الكراهية من هبة الرجل لولده دون ولده، ملا يف األول من الشبه 

طون هذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا وإن وقالوا ما يف ب: )) بعمل اجلاهلية، قال تعاع
، فقد  (3)((وتأكلون الرتاث أكال : )) ، وقال تعاع(2)((يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم 

كانوا ال يورثون النساء، وال اليتامى الضعاإ، ويأكلون مرياثهم هلما وعدوانا، وهذه الرواية ببطالن 
، ملا يف العمل هبا (4)ك  مع حرمة القدوم عليه، ه  اليت ينبغ  أن يعول عليهااحلبس يف الفقه املال

وقد شهر : " ، وخمالفة عمل اجلاهلية، فف  املعيارمن الرب والعدل والتقو  اليت أمر هبا رسول اهلل 
غري واحد من ا ققني إبطال حبس أخرجت منه البنات، وهو صريو رأي الشي  خليل يف خمتصره 

 . (5)(إنه ال يصو : احب الشامل فيهوقال ص
وعليه فان من حبس أمالكه على بنيه دون بناته، بأن أخرجهن من احلبس ابتداء من أول 
األمر، أو جعل هلن احل  ابتداء، لكن شرط أن من تزوجت منهن خرجت، وال ح  هلا يف الوقف، 

منفعل اجلاهلية، وال يقال إن بطل احلبس كله، وال جيوز للذكور االختصاص به، ألن حرمان البنات 
: دليل على إقراره عليه، وإال مل يقل له( أشهد على هذا غريي : ) للنعمان بن بشري يف قول النيب 

ألن هذا اللفن وإن كان هاهره، فهو للتحذير من الفعل والتنفري منه على حد ( أشهد عله غريي ) 
ليل أن النعمان بن بشري مل يفهم منه إال هذا، وليس ل ذن، بد(( واعملوا ما ش تم : )) قوله تعاع

 . وأمضاها فانه رد الصدقة، ولو فهم اإلذن ألشهد على عطيته غري رسول اهلل 
 : الوقف على المعصية والمكروه  –ج 

                                                 
 .1/284: املعيار: انظر (1)
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 .10: الفجر (3)
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 .4/10: مع الشرح الكبري: ، والدسوق 12/296
 .1/283: عيارامل (5)
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الوقف على املعصية، هو من وضع الش ء يف غري موضعه، فان الوقف قربة وطاعة والقربة 
 ا على ما يظنه خريا جلهله حبكمه، فاذا هو معصية، أو ُمعنُي على واملعصية متضادان، فمن وقف شي

معصية، فان وقفه باطل، مردود على الواقف، أو ورثته، إال إذا أرادوا حتويله إع جهة أخر ، فيها 
 . طاعة وقربة

مثال الوقف على املعصية الوقف على الفسقة، وعلى إقامة ملهى يف عرص، أو مناحة يف 
إلعالنات الكاذبة والكتب املضّللة اليت تنشر الفجور، أو حترإ تعاليم اإلسالم أو موت، أو على ا

تس ء إليه، الشتماهلا على األخبار املكذوبة، أو حترض على الفتنة والفرقة بني املسلمني، أو تدعو 
ى إع عصبية أو إع طريقة تعمل أعماال خمالفة للشرع، أو تتسرت باسم الدين، ألن كل ما يعني عل

 . (1)((وتعاونوا على الرب والتقو  وال تعاونوا على اإل  والعدوان : )) الباطل فهو باطل، قال تعاع
أما الوقف على املكروه وعلى ما ختلط فيه الطاعة باملعصية، كالوقف على تعلي  الصور 

م منه رفع والكتابات يف املساجد، وزخرفتها ملا يشغل املصلني، وكالوقف على من يقيم ذكرا، يَلز 
الصوت يف املسجد، أو علطه باللهو، كالرقص والدإ، أو على من يؤذنون مجاعة بصوت واحد، أو 

يلحنون يف األذان، أو يزيدون فيه، فال يصرإ الوقف على هذه اجلهات، بل إما أن يرد الوقف 
ألنه " : ويبطل، أو يصرإ إع جهة أخر  فيها قربة وطاعة، قال احلطاب نقال عن صاحب املدخل

ألجل الثواب، فالثواب ال يكون إال باالتباع، أو ألجل  –أي هذا العمل  –ال علوا إما أن يكون 
 . (2)"املرتب من الوقف، ومرتب الوقف ال يصرإ يف بدعة 

 : الوقف في مرض الموت على الوارث  –د 
 من مبطالت الوقف، الوقف على وارث يف مرض املوت، ألن الوقف يف مرض املوت من

، فان كان الوقف (3)(ال وصية لوارث : ) قبيل الوصية، والوصية للوارث ال تصو، حلديث النيب 
يف مرض املوت على وارث وغري وارث، بطل ما كان على الوارث وصو ما كان على غري الوارث 

 ، وبطل ما زاد على(4)(الثلث والثلث كثري : ) لسعد فيما ال يتجاوز ثلث الرتكة، لقول النيب 
 . الثلث إال أن جييزه الورثة، فيكون ابتداء عطية منهم

                                                 
 .2: املائدة (1)
 .4/18: ، والدسوق 6/23: مواهب اجلليل: انظر (2)
 .2129: الرتمذي (3)
 .1206: البخاري (4)
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ويستثك من بطالن الوقف على الوارث يف املرض، الوقف املعقَّب، وهو الذي ُجعل فيه 
الوقف على الوارث مع غري الوارث، مع ذكر العقب والنسل، فانه صحيو فيما ال يتجاوز الثلث، 

 . ألنه ليس فيه حرمان وارث، وال هلم أحد
القاعدة يف هذا احلبس املعقَّب أن يقسم الوقف على املوقوإ عليهم على ر وسهم و 

بالتساوي، ذكورا وإناثا الوارثني وغري الوارثني،   يؤخذ ما ناب الوارثني من األسهم يف هذه القسمة، 
ويقسم حسب الفريضة الشرعية، على مجيع الورثة، املوقوإ عليهم وغريهم، ويكون حكمه يف 

حكم الوقف، ال املل ، فال يباع وال يوهب، وال يورث عنهم، بل يرجع بعد موهتم مرجع أيديهم 
 . األحباص

 : بيع الوقف  – 5
 . علتف حكم بيع الوقف بني أن يكون عقارا أو غريه

 : بيع العقار  –أ 
ال جيوز  بيع احلبس إذا كان عقارا، أرضا، أو دارا، أو حانوتا، ولو خر ب، قال مال  رمحه 

 ". وال يباع العقار احلبس ولو خرب، وبقاء أحباص السلف دائرة، دليل على منع ذل : " هللا
ويستثك من ذل  املسجد إذا ضاق، والطري  العامة إذا ضاقت على املارة، وتضرروا من 

ضيقها، واملقربة إذا ضاقت عن الدفن، فا، هذه الثالثة جيوز توسعة بعضها من بع ، أو من أرض 
ة جبوارها، ُتشرت  ويوسع هبا املسجد، أو الطري ، أو املقربة، للضرورة، ألن ما كان هلل، ال أخر  حمبس

حيث ُوِسع دورا كانت  بأص أن يستعان ببعضه يف بع ، وقد أدخل يف مسجد رسول اهلل 
 . حمّبسة

وإذا بيع احلبس يف حالة من هذه احلاالت، يشرت  بثمنه عقارا حمخر جيعل حبسا مكان 
 . (1)حفاها على بقاء احلبس ودوام نفعه ما أمكن األول،

وال يؤخذ ش ء من احلبس إذا كان على ناص معينني إلدخاله يف املسجد، أو الطري ، إال 
بالثمن، ألن ما كان حقا ملعني، ال جيوز أخذه منه بدون عوض، وإذا امتنع عن بيعه أجرب عليه، ألن 

باص دار أراد عمر أن يشرتيها ويزيدها يف مسجد ذل   ا ال بد للمسلمني منه، فقد كانت للع
، فأىب العباص أن يبيعها، وحتاكما معه إع أيب بن كعب، فقضى على العباص ببيعها، رسول اهلل 

 . فوهبها العباص ومل يأخذ عوضا
                                                 

 .1/245: ، واملعيار4/09: الشرح الكبري، والدسوق : انظر (1)
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واإلذن يف أخذ أرض احلبس للمسجد، مقصور على أخذها للمسجد ذاته، ال  ل  
بس لتوسعة حمل الوضوء، ألن املسجد إلقامة اجلماعة إمَّا سنة يقاتل على الوضوء، فال جيوز بيع احل

تركها، أو واجبة عند الع ، أما الوضوء يف امليضأة، فال فضل فيه، ويتأتى يف كل مكان، فاذا كان 
احلبس على غري ناص معينني، بأن كان على املسجد، أو على الفقراء، فيجوز أخذه لتوسعة املسجد، 

من غري عوض، ألنه مل يتعل  به ح  ملعني، وما  صل  ِبسه من  األجر بادخاله يف أو الطري  
 . (1)املسجد، أو الطري  اليت ينتفع هبا املسلمون أعظم من حتبيسه األول

وال جيوز بيع عقار احلبس، يف غري هذه احلاالت الثالث، ولو خرب، وهتدم، على ما روي 
د من يصلحه باجارته سنني، فيعود كما كان، وكذل  نقضه عن مال  يف املدونة، ألنه قد يوج

وحجارته ال جيوز ألحد أن يشرتيَها، وروي عن مال  أيضا جواز بيعه إن خرب ومل متكن عمارته، إذا 
رأ  اإلمام يف ذل  مصلحة، وجيعل مثنه يف وقف مثله، وأفا هبذه الرواية املتأخرون من علمائنا، 

ومناقلته وبيعه إذا أصبو عدمي اجلدو ، ال ترجى له فائدة مثله، وذل   فجوزوا املعاوضة على احلبس
 : بالشروط اآلتية

 . أال تكون له غلة يصلو منها -
 . أال ترجى عودته إع حالته باصالح، أو غريه -

 . (2)أال يوجد من يتطوع باصالحه -
بسا من غري وهذا كله يف غري املساجد، أما املسجد فال جيوز بيعه حبال، ومن تعد  وباع ح

عذر، مل جيعل له الواقف اإلذن بالبيع يف أصل التحبيس فهو عاص حم ، يؤدب ويسجن، واملشرتي  
كذل  مثله إن كان عاملا باحلبس، والبيع باطل جيب فسخه ورده، سواء فات هبدم أو بناء، أو مل 

، فان كان البائع يفت، خرج من يد مشرتيه أم ال، ويرجع املشرتي على البائع بالثمن إن ُوجد عنده
معَدما، أخذ املشرتي حقه من غلة الوقف شي ا فشي ا، إع أن يستكمل مجيع الثمن الذي دفعه، إال 

 أن ميوت البائع، فان مات البائع، وانتقل الوقف ملن بعده، فال ش ء بعد ذل  للمشرتي، وه  
 

                                                 
 .1/88: البناين: انظر (1)
ال بــأص : بس إذا انقطعــت منفعتهــا مجلــة، ومل تــرج عمارهتــا، قــال ابــن رشــد، عــن أرض احلــ2/238: شــرح التحفــة: انظــر التســوع (2)

باملعاوضــة فيهــا ملكــان يكــون حبســا مكاهنــا، ويكــون ذلــ  حبكــم مــن القاضــ  بعــد ثبــوت ذلــ  الســبب، وثبــوت الغبطــة يف العــوض، 
 .1/138: ، واملعيار2/040: مسائل ابن رشد: انظر
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 . (1)مصيبة نزلت به، ألن احلبس قد انتقل ملستح  حمخر غري البائع
 . هدم وقفا تعِديا، فقد أساء وهلم، وعليه قيمته كسائر املتلفات ومن
 : بيع غري العقار من األحباص  –ب 

جيوز بيع كل ما أصبو عدمي النفع فيما حبس فيه، من غري العقارات، من احليوان والعروض، 
اث فيجوز بيع ما ضعف من الدواب املوقوفة، أو قدم واستهل  من املنقوالت، كالكتب واألث

والسيارات، يباع، ويوضع مثنه يف جديد مثله، ثياب أو حيوان، أو سيارة، أو كتب، حسب الوقف 
يف شراء وقف مثله، وإال  –إن وجد من يعني  –املباع، فان مل يف مثن القدمي باجلديد، يُعن به 

 . ُتصدَّق بالثمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 .2/236: شرح التحفة: التسوع: انظر (1)



 119 

 :الهبة 
 : تعريف الهبة  : أوال

متليـ  ) ات مـن غـري عـوض، مقصـود بـه وجـه مـن أعطيـت إليـه ، فيخـرج بــ متليـ  ذ:  الهبةةة
مــن غــري ) متليــ  املنفعــة، فــال يســمى هبــة، مثــل العاريــة والوقــف والنكــاح والُعْمــَر ، وقيــد ( الــذات 
عـرج بــه الصــدقة، ( مقصــوٌد بـه وجــه مـن أعطيــت إليــه ) عــرج بـه البيــع، وهبــة الثـواب، وقيــد ( عـوض 

هبـــة الثـــواب، وإعطا هـــا مـــن غــري عـــوض لوجـــه مـــن أعطيـــت إليـــه، هبـــة غـــري  فاعطــاء الـــذات بعـــوض،
الثـــواب، وإعطا هـــا لوجـــه اهلل هـــو الصـــدقة، وإذا قصـــد باإلعطـــاء األمـــران معـــا، وجـــه اهلل ووجـــه مـــن 

 . أعطيت إليه، فهو صدقة أيضا 
عطيــة وهبـة غــري الثـواب، هــ  واهلديـة شــ ء واحـد، قــد يتميـزان بــالقرائن واملرتبـة، فــاذا كانـت ال

 . (1)للتكرمي، توّددا إع من محلت إليه، فه  هدية، وإن كانت إلعانته فه  هبة
 : فضل الهبة  : ثانيا

فان طنب لكم عـن شـ ء : )) اهلبة بأنواعها من املعروإ، الذي ندب إليه الشارع، قال تعاع
يـــا نســـاء : ) ل ، وقـــا(3)(وهتـــادوا حتـــابُّوا : ) ... ، وقـــال (2)((منـــه نفســـا فكلـــوه هني ـــا مري ـــا 

ــــَن شــــاة  يتحــــرَّون  ، وكــــان أصــــحاب رســــول اهلل (4)(املســــلمات ال حتقــــرنَّ جــــارة جلارهتــــا ولــــو ف ْرس 
يــوم عائشــة، يبتغــون بــذل  مرضــاة رســول اهلل  هبــداياهم إع رســول اهلل 

، وقــد وهــب النــيب (5)
 د اهلل بــن عمــرو وأصــحابه هلــوازن مــا َغنمــوه مــنهم، كمــا جــاء يف الصــحيو، ويف البخــاري عــن عبــ
  قـال، قـال رســول  اهلل ( : أربعـون خصــلة أعالهـنَّ منيحــة العنــز مــا مـن عامــل يعمـل خبصــلة

 . (6)(منها رجاء ثواهبا وتصدي  موعودها، إال أدخله اهلل هبا اجلنة 

                                                 
  353: ، أحكام املعامالت املالية يف الفقه اإلسالم   241/ 4: مدونة الفقه املالك  وأدلته : بد الرمحن الغرياين الصادق ع.د (1)
 .4: النساء (2)
 .يتصل من وجوه شا، حسان حلها: ، مرسال، قال ابن عبد الرب1385: رقم: املوطأ (3)
 .2566: حديث رقم: البخاري (4)
 .6/132: البخاري مع الفتو (5)
 .2631: حديث رقم: البخاري (6)
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 : أركان الهبة  : ثالثا
ا يلـ  تفصـيل هـذه املعط ، واملعطَـى لـه، والشـ ء املوهـوب، والصـيغة، وفيمـ: أركان اهلبة أربعة

 : األركان وشروطها
 : المعطي أو الواهب  -0

وشرطه أن يكون أهـال للتـربع، وهـو مـن كـان رشـيدا طائعـا، فمـن أكـره علـى اهلبـة، فـال تصـو 
هبتـــه، ولـــه ردهـــا بعـــد زوال اإلكـــراه، وال تصـــو اهلبـــة  ـــن لـــيس أهـــال للتـــربع، وهـــو الصـــيب واجملنـــون، 

وء تصـرإ، فهبـة هـؤالء باطلـة، وال يعتـد هبـا، ولـو أجازهـا الـوع، والسكران، وا جور عليه لسفه، وسـ
ألنــه حمجــور علــيهم يف مجيــع أمــواهلم، حلــ  أنفســهم ووكــيلهم واليتــه  قاصــرة علــى مــا فيــه منفعــة هلــم، 

 . والتربع من أمواهلم من غري عوض ضرر عليهم، فليس من حقه
مال ، أما ا جور عليه ألنه مري  وكذل  املرتد ال تصو منه اهلبة، ألن ماله يفء، فهو غري 

على فـراش املـوت، فلـه احلـ  يف اهلبـة بثلـث مالـه، ومـا زاد علـى الثلـث، ال يصـو إال إذا أجـازه الورثـة، 
فــاذا أجــازوه صــو، وصــار عطيــة مســتأنفة مــنهم، واملــدين الــذي أحــاط الــدين ملالــه حمجــور عليــه حلــ  

 . فاذا أذنوا له صحت منه اهلبة، ألهنم أصحاب احل  الغرماء، فال جيوز له التربع إال باذن الغرماء،
 : الشيء الموهوب  – 2

وشرطه أن يكون  لوكا للواهب، منتفعا به شرعا، فال جتوز هبة الغاصب مـا غصـبه، وال هبـة 
، ألن الغاصــب والفضــوع غــري مــالكني، وال جتــوز هبــة اخلمــر، وال امليتــة والــدم، وال الصــور (1)الفضــوع

ناهر العارية، واألشرطة ا ِرضة على الفجور، ألنه ال جيـوز متلكهـا، وال االنتفـاع هبـا شـرعا، ا رمة، وامل
 . وجتوز هبة الكلب للحراسة، ألنه مأذون يف اختاذه

وال يشــرتط يف الشــ ء املوهــوب أن يكــون معلومــا ألحــد الطــرفني، ألنــه تــربع مــن غــري عــوض، 
وهــوب، مثــل أهبــ  اجلــائزة الــيت أحتصــل عليهـــا، وال فــال يضــره اجلهــل، ســواء كــان اجلهــل يف ذات امل

يُدر  ما ه ، أو اجلهل يف مقداره، مثل أهب  حصيت من املرياث، أو غلة هذه الشجرة، اليت مل يبـد 
صالحها، أو ما يف هذا الزيتون من زيت، أو احلمل الذي يف بطن هذه الشاة، كـل ذلـ  جـائز، ألن 

 . (2)التربع ال يضره اجلهل ملقداره
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 :  له الموهوب – 2
         وهــــو مــــن كــــان أهــــال للتملــــ ، ســــواء كــــان موجــــودا، كفــــالن، أو طلبــــة املدرســــة الفالنيــــة، 
أو سـيوجد ،كمــن سـيولد مــن أبنـاء فــالن، أو كــان جهـة اعتباريــة، كاملسـاجد واملستشــفيات واملشــاريع 

ى حبــه مســكينا ويتيمــا وأســريا ويطعمــون الطعــام علــ: )) اخلرييــة، وجتــوز اهلبــة لغــري املســلم، لقولــه تعــاع
 . ، واألسري ال يكون إال مشركا(1)((
 : الصيغة  – 4

وهبـت : واملراد هبا اإلجياب والقبول، الدال على التملي  بغري عوض، سواء كان صر ا، مثـل
أعطيــت، وخــذ، أو كــان فعــال احتفَّــت بــه قــرائن تــدل علــى التمليــ ،  : ومّلكــت، أو غــري صــريو مثــل

ـــا، أو كمناولـــة األب ا ـــه الكتـــب املدرســـية، أو إلباســـه ثياب ـــاح الســـيارة عنـــد احلاجـــة، أو إعطائ ـــه مفت بن
ساعة، أو إلباص ابنته خامتا، أو عقدا، فاذا مات األب اخـتص الولـد ملـا حـازه مـن هـذه األشـياء، وال 

ا هو يشاركه فيها الورثة، ألن القرائن دلت على التملي ، إال أن يبني األب أن الذي أعطاه لولده، إمن
 . (2)عارية ينتفع هبا،   ترجع إع األب، فاذا بني ذل ، ومات األب، اشرتك فيه الورثة مجيعا

 : ما يشتريه الرجل لزوجته من الحلي باق على ملكه  -
ما يشرتيه الرجل لزوجته من احلل ، بعد الدخول هبا، زائـدام علـى مهرهـا، هـو بـاق علـى ملـ  

ن به للزوج، فاذا طلبه كان مـن حقـه، وإذا مـات الـزوج كـان مرياثـا للورثـة الزوج، وليس هلا منه إال التزيّ 
مجيعا، إال أن يبني الزوج أنه أعطاه هلا ملكا، ال عارية وإمتاعا، وهذا خبالإ اهلدايا اليت يرسلها الزوج 

، إال إع املرأة قبل الدخول هبا، فانه حممول على التملي ، ختتص به دون الورثة، وليس له الرجوع فيه
 . (3)إذا بني وقت اإلهداء أنه عارية، وليس ملكا

 : بناء االبن في ملك أبيه وهو ساكت  -
هـذا بيـت ابـين، ال يفيـد وحـده ملكيـة االبـن : وبناء االبن يف مل  أبيـه باذنـه، مـع قـول األب

 للبيــت، بــل ال بــد أن ُيشــهد األب علــى متليــ  البيــت لالبــن، وهــذا مــا مل يــدل العــرإ علــى أن قــول
األب هذا يراد به التملي ، فان دل العرإ على ذلـ  اخـتص االبـن بالعقـار، دون سـائر الورثـة، فـان  
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كان العرإ ال يـدل علـى التمليـ ، فلـيس لالبـن إال قيمـة بنائـه منقوصـا، ألنـه عاريـة وانقضـت ملـوت 
 . (1)األب

 : الحيازو شرط لتمام الهبة  -
ـــه اهلبـــة مُتلـــ  بالعقـــد، وهـــو اإلجيـــاب والقبـــول،  فـــاذا قبـــل املوهـــوب لـــه اهلبـــة، فقـــد صـــحَّت ل

وملكهـــا، ولـــو مل يقبضـــها بالفعـــل، فـــالقبول يف عقـــد اهلبـــة ال بـــد منـــه، ال تصـــو بدونـــه، أمـــا حيازهتـــا، 
وقبضــها قبــل حصــول املــانع، فهــو شــرط لتتميمهــا، ال تــتم إال بــه، ملعــك أن احليــازة ال بــد أن حتصــل 

حيازهتـــا حـــا مـــات الواهـــب، أو مـــرض، أو أفلـــس والواهـــب صـــحيو عاقـــل، فلـــو تـــأخر قـــب  اهلبـــة و 
، ففــ  املوطــأ، عــن عائشــة أهنــا (2)وأحــاط الــدين ملالــه بطلــت اهلبــة، وصــارت مــن حــ  الورثــة والغرمــاء

: إن أبا بكر الصدي  كان حنلها جادَّ عشرين وْسقما من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: ) قالت
َأحبُّ إعَّ غك بعدي من ، وال أعزُّ عل َّ فقرا بعدي من ، وإين كنـت  واهلل يا بُنيَُّة ما من الناص أحد

حنلت  جادَّ عشرين وْسقما، فلو كنت جَدْدتيه واحتزتيه كان لـ ، وإمنـا هـو اليـوم مـال وارث، وإمنـا حـا 
واهلل لــو كــان كــذا وكــذا : فقلــت يــا أبــت: أخــواك وأختــاك، فاقتســموه علــى كتــاب اهلل، قالــت عائشــة

 .(3)(ذو َبْطن  ب ْنت  َخار َجَة أُرَاَها َجار يةم : إمنا ه  أ اء، فَمن  األخر ، فقال أبو بكرلرتكته، 
مـا بـال رجـال ينحلـون أبنـاءهم حُنْـال   ميسـكوهنا، : ) ويف املوطأ، عـن عمـر بـن اخلطـاب قـال

ت هــو البــين، قــد كنــ: مــاع بيــدي مل أعطــه أحــدا، وإن مــات هــو، قــال: فــان مــات ابــن أحــدهم قــال
 . (4)(أعطيته إيَّاه، من حنل حنلة فلم َ ُْزها الذي حنُ لها حا يكون إن مات لورثته، فه  باطل 

وللموهوب لـه أن يطالـب باحليـازة، ولـه أن جيـرب الواهـب علـى أن ميكنـه مـن قـب  اهلبـة، ألنـه 
 . ملكها بالعقد كما ميل  املبيع

ملوهـوب لـه مـن غـري علـم الواهـب لتمَّـت وال يشرتط يف حيازة اهلبة إذن الواهب، فلـو حازهـا ا
 . (5)له اهلبة واختص هبا، ألن ملكها ثابت له بالعقد، وال  تاج اإلنسان إع إذن يف ملكه
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 : هبة أحد الزوجين لآلخر  -
هبة أحد الزوجني لآلخر، منها ما يكف  فيه اإلشهاد، وال  تاج إع حيازة، ومنهـا مـا ال بـد 

 : وه  على التفصيل اآليتفيه من احليازة بالفعل، 
إذا كان املوهوب شي ا من متاع البيت، كاآلنية والثياب واألثاث، فال  تاج إع حيـازة، فمـا 
أشهد الواهب منهما لآلخر على اهلبة صحت، ولو بقيـت يف حـوزة الواهـب إع أن مـات، ألن متـاع 

 . شقة ما ال عفىالبيت تدعو احلاجة إع جوالن يد الواهب فيه، ويف منعه عنه من امل
فــــان كــــان املوهــــوب شــــي ا حمخــــر غــــري متــــاع البيــــت، كالســــيارة، والنقــــود، والعقــــارات غــــري دار 
الســكك، فــال يكفــ  فيــه اإلشــهاد عــن احلــوز، بــل ال بــد أن يــتم حــوز املوهــوب لــه للهبــة قبــل حصــول 

انع للواهب قبـل املانع، إذ ال تدعو احلاجة إع جوالن يد الواهب يف مثل هذه األشياء، فان حصل م
 . احلوز بطلت اهلبة

وتصــو هبــة املــرأة دار الســكك للــزوج، أو لبنيــه، ولــو بقيــت ســاكنة معهــم إذا أشــهدت علــى 
اهلبـــة، ويُعـــدُّ ســـكك الـــزوج معهـــا يف الـــدار حـــوزا هلـــا، ألن الســـكك واجبـــة علـــى الـــزوج، فهـــو صـــاحب 

ا مــن الــدار الــيت وهبتهــا إيــاه، أو ال البيــت، وهــ  تبــع لــه، وإذا اشــرتطت عليــه يف اهلبــة أنــه ال عرجهــ
 . يبيعها، بطلت اهلبة، وال تُعدُّ سكناه معها حين ذ حوزا هلا، لتحجريها عليه يف احلوز

وهبـــة الـــزوج دار ســـكناه لزوجتـــه ال تصـــو مـــا دام ســـاكنا معهـــا يف الـــدار، ألنـــه ال تتـــأتى هلـــا 
إذا انتقـل منهـا وسـلمها مفاتيحهـا، فتـتم  حيازهتا، حيث إن سكناها فيها تبع له، فـال تُعـدُّ حـائزة، إال

 . (1)هلا اهلبة
 : هبة األب أو األم البنهما الصغير  -

هبـة أحـد الوالـدين لولـدحا الصـغري ال حتتـاج إع حيـازة، فمـا أشـهد األب أو األم علـى اهلبــة 
بة للولد الكبـري ، أما اهل(2)صحت اهلبة، حا لو حصل هلما املانع واهلبة يف حوزهتما، ألهنما  وزان له

 . إذا كان رشيدا، فال بد فيها من حيازة الولد، وإال بطلت
 :  في الهبة االعتصار -

اســرتداد الواهــب هبتــه مــن املوهــوب لــه، جــربا مــن غــري عــوض، وهــو خــاص : االعتصــار معنــاه
ــــا ســــائر النــــاص غــــري اآلبــــاء واألمهــــات، ولــــو كــــانوا أ قــــارب  هببــــة األب أو األم لربنــــاء أو البنــــات، أمَّ
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ال  ـل لرجـل أن يعطـ  عطيـة أو : ) كاألجداد واألخوة، فال رجوع هلم فيما وهبـوه، لقـول النـيب 
يهب هبة، فريجع فيها، إال الوالد فما يعط  يولده، ومثل الـذي يعطـ  العطيـة،   يرجـع فيهـا، كمثـل 

 . (1)(الكلب يأكل فاذا شبع قاء،   عاد يف قي ه 
 : لروالد مقيد بقيود، وه  ورجوع األب واألم فيما وهباه

ـــد، فـــان كـــان مـــرادا هبـــا الصـــدقة وثـــواب اآلخـــرة، أو الصـــلة  – 1 ـــة مـــرادا هبـــا ذات الول أن تكـــون اهلب
واحلنان، لكونه حمتاجا، أو كثري العيال، أو خـامال بـني النـاص، فـال جيـوز الرجـوع فيهـا، إال إذا اشـرتطه 

 . الواهب منهما لنفسه حني اهلبة
لواهب منهما على نفسه عدم الرجوع يف اهلبة، فان شـرط ذلـ  علـى نفسـه، فلـيس أال يشرتط ا – 2

 . له الرجوع عمال بشرطه
عــدم فــوات الشــ ء املوهــوب عنــد الواهــب، كــأن يتصــرإ فيــه ببيــع أو هبــة أو صــنعة، فــان فــات  – 3

 .  فليس من ح  األب أو األم ترجيعه واعتصاره
ة من أجل اهلبة، كأن يتزوج أو يداينه الناص ألجلها، فان كان أال يلتزم االبن لغريه التزامات مالي – 4

 . متداينا قبلها، أو متزوجا قبلها، فال مينع ارجتاعها منه، ألنه مل يداينه الناص أو يزوجوه من أجلها
خلــوُّ الواهــب واملوهــوب لــه مــن املــرض، فــان كــان الواهــب هــو املــري ، فــال  ــ  لــه ارجتــاع اهلبــة  – 5

نـــه يُـــتهم برتجيعهـــا للـــوارث، ال لنفســـه، وإن كـــان املوهـــوب لـــه هـــو املـــري  فـــال جيـــوز حـــال املـــرض، أل
أخذها منه، لتعل  حـ  ورثتـه هبـا، إال إذا كانـت اهلبـة نفسـها وقعـت حالـة مـرض الواهـب أو املوهـوب 
له، فانه يصو ارجتاعها حـال املـرض ، ألن صـاحب املـال وقـت اهلبـة هـو صـاحبه وقـت الرتجيـع، فلـم 

ال  احلقيق  للمال املوهوب، عن حاله األول، وكذل  إذا ُقدر وزال املرض صو االرجتاع، إذ يتغري امل
 . ال حمذور حين ذ من أخذ مال وارث، أو أخذه إع وارث ال يستحقه

فزوال املرض يبيو ارجتـاع اهلبـة، خبـالإ زوال النكـاح أو الـدَّين، فانـه ال يبـيو ارجتـاع اهلبـة مـن 
ن أو نكو مـن أجـل اهلبـة،   زال الـدين أو النكـاح، فـال  ـ  ارجتـاع اهلبـة منـه، املوهوب له، فمن تداي

ألن الدَّين والنكاح عامله الناص عليه، وترتـب يف ذمتـه فزوالـه ال يعطـ  احلـ  للواهـب يف ارجتـاع اهلبـة، 
 . (2)خبالإ زوال املرض، فان الناص مل يعاملوا املوهوب له على املرض
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رجتاع اهلبة واعتصارها، سواء كان الواهب أبا أو أما، ويزاد قيد حمخـر هذه القيود مشروطة يف ا
يف إباحة اعتصار األم خاصة، وهو أال يكون ولدها يتيمـا، فاهنـا إذا وهبـت البنهـا اليتـيم قبـل البلـوو، 

 . (1)وقد فقده أباه، فهبتها له يف حكم الصدقة، والصدقة ال جيوز ارجتاعها
  :رجوع الصدقة إلى المتصدق  -

ال جيوز ملن تصدق بصدقة أن يتملكها مرة أخر  اختيارا، بوجه من وجوه التملـ ، كالشـراء 
أو اهلبة، أو اهلدية، ال من املتصـدق عليـه، وال مـن غـريه، سـواء كانـت الصـدقة زكـاة واجبـة، أو صـدقة 

 . تطوع
يتَــه ال تشــرته ولــو أُعط  : ) ، وقــال لــهفقــد أراد عمــر شــراء فــرص تصــدق هبــا، فنهــاه النــيب 

ـــه  ـــَل العائـــد يف صـــدقته، كمثـــل الكلـــب يعـــود يف قي  ، وجيـــوز رجـــوع الصـــدقة إع (2)(بـــدرهم، فـــاّن َمَث
املتصــدق بــاإلرث، ألن اإلرث يــدخل يف ملــ  الــوارث جــربا، ولــيس باختيــاره، كــذل  ال جيــوز لــه أن 

ز لـه أن يسكن البيت الذي تصدق به، أو يركب السيارة اليت تصدق هبـا، ومـن تصـدق بشـاة، ال جيـو 
 : يشرب لبنها، ويستثك من ذل  ما يل 

العريــة، وهــ  النخــل يتصــدق بــه علــى الفقــري، فيجــوز لصــاحب النخــل أن يشــرتي الثمــار علــى  – 1
ر وص النخل خبرصها مترا، رفقا بالفقري ومصلحة للمال ، حا ال يُدخل عليه يف أرضه، عند إصالح 

 . الثمر وجنيه
ة دون رقبتـــه، فللمتصــدق أن يشــرتي تلـــ  الغلــة، فمــن تصـــدق التصــدق بغلــة شـــ ء مــدة معينــ – 2

بسكك دار سنة على شخص، فله أن يؤجرها منه يف تل  السنة، وذل  رفقا باملال ، لتكون الذات 
 . املتصدق هبا حتت نظره ورعايته

ـــه  – 3 ـــه مل يقصـــد ب ـــه، ألن التصـــدق باملـــاء علـــى مســـجد أو غـــريه، فيجـــوز للمتصـــدق أن يشـــرب من
 . بل عامة الناصالفقراء، 

 . (3)من خرج بصدقة لفقري فلم جيده، أو امتنع من أخذها، جاز له أكلها – 4

                                                 
 .4/119: الشرح الكبري: انظر (1)
محـــل بعـــ  العلمـــاء النهـــ  علـــى كراهـــة التنزيـــه، ومحلـــه البـــاج  ومجاعـــة علـــى التحـــرمي، وهـــو الظـــاهر  ، وقـــد1629: رقـــم: مســـلم (2)

 .4/112: الدسوق : واألقو ، لتشبيه العائد يف الصدقة بأقبو صورة، وه  الكلب يعود يف في ه، انظر
: ، أحكام املعامالت  262/ 4: دونة امل: الغرياين .د .4/113: الدسوق : وقيل ال جيوز، بل جيب أن يعطيها لغريه، انظر (3)

361  . 
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األب إذا تصدق بصدقة على ابنه،   افتقر، فانه جيوز لالبـن أن ينفـ  علـى األب مـن صـدقته،  – 5
ألن النفقـــة عليـــه واجبـــة، وكـــذل  الزوجـــة إذا تصـــدقت علـــى زوجهـــا، جـــاز لـــه أن ينفـــ  عليهـــا مـــن 

 . (1)صدقةال
 : رجوع الهبة إلى الواهب  -

جيوز رجوع اهلبة إع الواهب بالتملُّ ، فمن وهب دارا أو عقارا، جاز له شـرا ه مـن املوهـوب 
 . له

العائــد يف هبتــه كالكلــب يقــ ء    وال جيــوز لــه الرجــوع فيهــا مــن غــري عــوض لقــول النــيب 
 . جيوز له أن يرجع، باستثناء األب إذا وهب البنه، فانه (2)يعود يف قي ه

 : التسوية بين األوالد في العطية  -
املطلوب من الوالدين التسوية بني األوالد يف اهلبات والعطايا، بـل املطلـوب التسـوية بيـنهم يف 

ُيســّو  بــني الولــد حــا يف الُقبلــة، وذلــ  مــن : املعاملــة واملالطفــة أيضــا، حــا قــال بعــ  أهــل العلــم
، وملا يف التسوية من ا افظة (3)((إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان : )) قولهالعدل الذي أمر به اهلل يف 

على دوام املودة بني اإلخوة، والعون على بّر األبناء بآبائهم، فليس كالتفرقة يف املعاملة داع إع الفرقة 
ال جـْورا، ففـ  حـديث النعمـان بـن بشـري، قـ والتباغ ، والعقـوق وقطـع الـرحم، وقـد  اهـا النـيب 

، ال أرضـى حـا تشـهد رسـول اهلل : تصدق عل  أيب ببع  مالـه، فقالـت أمـ  َعْمـرة بنـت رواحـة
أفعلـــت هـــذا بولـــدك  : ) ليشـــهده علـــى صـــدقيت، فقـــال لـــه رســـول اهلل  فـــانطل  أيب إع النـــيب 

يـة ، فرجـع أيب، فـرد تلـ  الصـدقة، ويف روا(اتقـوا اهلل واعـدلوا يف أوالدكـم : ) ال، قال: ، قال(كلهم؟ 
 . (4)(فال تشهدين إذا، فاين ال أشهد على جْور : ) فقال له النيب 

ومحــل مجهــور العلمــاء األمــر بالعــدل يف احلــديث علــى النــدب، فــان وقــع تفضــيل بــني األوالد 
ولو كان عدم التسوية حراما مـا فعلـه : صو مع الكراهة، وتستحب املبادرة بالرجوع إع التسوية، قالوا

                                                 
 .املرجعان السابقان  (1)
 .3/1241: مسلم (2)
 .09: النحل (3)
 .3/1242: مسلم (4)
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وعمـــر رضـــ  اهلل عنهمـــا، فقـــد صـــو عـــن أيب بكـــر ختصيصـــه لعائشـــة رضـــ  اهلل  اخلليفتـــان أبـــو بكـــر
 . ، وحنل عمر ابنه عامرا، دون سائر ولده(1)عنها

وال يكون يسر حال بع  األبناء دون بع  عذرا، يربر التفرقة بينهم يف املنو والعطايا، ألن 
يـا أيهـا الـذين ءامنـوا كونـوا قـوامني )) : اهلل تعاع أمر بالعـدل دون تفرقـة بـني الفقـري والغـين، قـال تعـاع

بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني إن يكـن غنيـا أو فقـريا فـاهلل أوع هبمـا فـال 
 . (2)((تتبعوا اهلو  أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فان اهلل كان ملا تعملون خبريا 

 رضـيها اهلل تعـاع يف املـرياث، للـذكر مثـل حـن والتسوية املطلوبة بني األوالد ه  القسمة الـيت
 . (4)، أو من غريه(3)األنثيني ألن هذه القسمة ه  اليت تنوهبم لو بق  املال يف يد األب إع أن مات

 : (5)هبة الثواب -
هَد  إليه، تلزم بالعقد، كالبيع، ال جيوز الرجوع فيهـا 

ُ
وه  هدية يطلب هبا عوض ماع من امل

العوض، الذي يريده على هبته، ورض  به املوهوب له، فان مل يعـني الواهـب العـوض  إذا عني الواهب
  . فال يلزم العقد، إال بعد أن يقب  املوهوب له اهلبة، فان قبضها لزم العقد( الثواب ) 

كــان : )  ويــدل علــى هبــة الثــواب مــا جــاء يف الصــحيو عــن عائشــة رضــ  اهلل عنهــا، قالــت
  . (6)(ويُثيب عليها يقبل اهلدية  رسول اهلل 

مـن وهـب هبـة فهـو أحـ  : )  أنـه قـال ورو  احلاكم عن ابـن عمـر وصـححه، عـن النـيب 
  . (1)(هبا، ما مل يُثب منها 

                                                 
رواه مالــ  يف املوطــأ، وقــال اإلمــام أمحــد وبعــ  علمائنــا إن التســوية بــني األوالد واجبــة، وأن املفاضــلة بيــنهم تقــع باطلــة، وجيــب  (1)

 .143و  6/141: اريفتو الب: ردها، انظر
 .135: النساء (2)
 .ومن العلماء من ير  وجوب التسوية بني الذكر واألنثى لظاهر األمر بالتسوية يف احلديث (3)
 .4/112: ، والشرح الكبري، والدسوق 6/65: مواهب اجلليل: انظر (4)
 . 4/114: الشرح الكبري: انظر (5)
 .2585: حديث رقم: البخاري (6)
هو موقوإ عن عمر، ورفعه َوَهم، وقال احلافن يف : ، وصححه، وكذا صححه ابن حزم، وقال البيهق 2/52: املستدرك (1)

 .هو أصو: وقال البخاري : 3/13: التلخيص
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من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة، فانه ال : )  أنه قال ويف املوطأ عن عمر 
على هبته، يرجع فيها إذا مل يـُْرض منها  يرجع فيها، ومن وهب هبة، ير  أنه إمنا أراد هبا الثواب، فهو

)(1) . 
وهــذا أصــل يف مشــروعية اهلبــة للثــواب، وقــب  اهلبــة رضــا بــالثواب والتــزام بــه، ومــن التُــزم لـــه 

 . (2)بالثواب عن رضا فقد أثيب، ألن العقود مبناها الرضا وااللتزام
 

 : (2)العوض في هبة الثواب  -
لــيت تســاويها اهلبــة يــوم قبضــها، فمــن أهــدي إليــه مــثال العــوض يف هبــة الثــواب يكــون بالقيمــة ا

ثيــاب تســاوي مائــة دينــار، فانــه يرتتــب عليــه ديــن مائــة دينــار، جيــب أن يردهــا إع الواهــب، وال جيــب 
 . عليه أن يرد أكثر من ذل ، حا لو كانت تل  الثياب يوم الرد تساوي مخسمائة دينار

نـد علمائنـا، مـا يشـرتط يف البيـع والشـراء مـن ويشرتط يف هديـة الثـواب علـى القـول املشـهور ع
الســالمة مــن الربــا، فمــن أهــدي إليــه نقــود ال يــرد نقــودا، ال مســاوية للهديــة وال أكثــر منهــا، حــا ال 
يرتتب على اهلدية بيع نقد بنقد نسي ة، أو بيع نقد بنقد متفاضال، بل الواجب فيمن أهدي إليه نقود 

... ألثـاث والفـروش واألواين، أو الطعـامع كـاللحم والزيــت واألرز أن يـرد مـا يسـاويها مـن اللبـاص، أو ا
 . إخل

ومن أهدي إليه طعام ال يرد طعاما، ألنه ال جيوز بيع الطعام بالطعام إع أجل، بـل يـرد قيمـة 
ذلــ  الطعــام نقــودا أو ُعروضــا، مثــل أكــواب أو ثيــاب، أو صــحون أو غســالة أو مــا أشــبه ذلــ ، أو 

 . (4) إخل، هذا هو القول املشهور عند علمائنا... ت طعام، كالسكر واحللويا

                                                 
 .1411: حديث رقم: املوطأ (1)
 . 364: ، أحكام املعامالت  265/ 4: املدونة : الغرياين .د (2)
 .4/116: الشرح الكبري: انظر (3)
يــل إن هديــة الثــواب ال يشــرتط فيهــا مــا يشــرتط يف البيــع مــن الســالمة مــن الربــا، ألن املقصــود هبــا املكارمــة واملــودة واملعــروإ، ال وق (4)

املماسكة واملساحة كالبيع والشراء، فيجوز على هذا القول ملـن أهـدي إليـه طعـام أن يـرد طعامـا، وملـن أهـدي إليـه نقـود أن يـرد نقـودا، 
أميـا رجـل وهـب هبـة يـر  أهنـا للثـواب : ) ، وقد قال عمر بن اخلطاب (وكذل  جيوز الربا يف هدية الثواب .. : ) ال ابن العريبق

وهــل تعتــرب : ) ، فهــو مســتثك مــن املمنــوع الــداخل يف عمــوم التحــرمي، وقــال األيب يف شــرح مســلم(فهــو علــى هبتــه حــا يرضــى منهــا 
 املدونــة، فمنــع أن يعــوض عــن احللــ  دراهــم وعــن الطعــام طعامــا خمالفــا، وعــن الســالمة مــن الربــا بــني اهلبــة وعوضــها، اعتــرب ذلــ  يف

والـذي أميـل إليـه أن اهلـدايا إن كانـت غاليـة الـثمن : الغريـاين .قـال د (.الثياب ثيابا أكثر منها، وأجـاز يف املدونـة كثـريا مـن هـذا املعـك 
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ومــن وهــب لعــرص، لــه أن يأخــذ قيمــة هبتــه معجــال، وال جيــب عليــه االنتظــار حلــدوث عــرص 
 . (1)عنده، إال إذا جر  العرإ بالتأخري

 : ُمب ِطاَلِت ال ِهَبةِ 
 .أو أفلس  مرض املوت ، عدم حوز املوهوب للهبة حا مرض الواهبــــــ 
 .(2)موت الواهب قبل قب  اهلبة ـــ ــــ
 

                                                                                                                                               

حبها ينتظـر ردهــا، ومعـك املعاوضـة فيهـا متحقـ  كـالبيع والشــراء، جيـب أن يتقيـد فيهـا بـالقول املشـهور مــن السـالمة مـن الربـا، ألن صـا
أمــا اهلــدايا اليســرية كعلبــة احللــو  واخلمــس دينــارات وحنوهــا، فالغالــب فيهــا املكارمــة واملعــروإ، فــال تطبــ  عليهــا أحكــام الربــا، وتكــون 

 .املرجعان السابقان . مستثناة من التحرمي كما قال ابن العريب، واهلل أعلم
لـيس علـى الفقيـه مكافـأة علـى هديـة، وال ضـيافة أحـد، وال شـهادة بـني إثنـني إال أن تتعـني، : رو  سعد املعافري عـن مالـ ، قـال (1)

 .6/68: مواهب اجلليل: ألنه مشغول باملطالعة والفتو  والتعليم، انظر

(2)
 . 108/ 2: الفواكه الدواين : النفراوي : انظر  


