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هللا الرحمان الرحيم، وبه نستعين، وال حول وال قّوة إالّ باهلل العلّي العظيم بسم  

الحمد هلل الذي علّم بالقلم علّم اإلنسان ما لم يعلم، أمر عباده بالعلِم والتعلّم، وجعل 

أسمى المنازل وأرقاها في الدنيا واآلخرة منزلة العلماء بعد األنبياء والمرسلين 

هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم  يرفعِ }: عالهي بدليل قول هللا جل ف

.11ج/ المجادلة{ درجات  

والصالة والسالم األتمان األكمالن على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 

.به إلى يوم الدين واهتدى وصحبه ومن اقتدى  

في  بعد؛ فقد شرع هللا سبحانه لعباده من األحكام ما ُيسعدهم وينفعهم وُيصلحهم

الدارين معا، ولم يترك لهم مجاال من مجاالت الحياة إالّ بّين لهم ما ينتظم به 

شأنهم، ومن هذه التشريعات ما تعلّق باألسرة المسلمة؛ كالزواج والطالق 

، وجعل سبحانه ِقوام حياتهم ما يتداولونه من مال ينتفعون به في واإلرث

؛ وحّرم عليهم تملّكه فيما  همعامالتهم المختلفة؛ وأحّل لهم انتقال بينهم بالحقِّ

بالباطل؛ ألّن سّنة هللا عّز وجّل قائمة على أّن الماَل هو مالُه واإلنساُن ُمستخلٌف 

..ودعاهم إلى مخالفِة غريزة حّب المال بعدم التعلِّق بِه؛ وبذله في سبيلهفيه؛   

اإلرِث، حيث ومن الوسائل التي شرعها سبحانه النتقال المال فيما بين عباده نظام 

جاء القرآن الكريم ببيان أنصباء الورثة الذين يستحقون اإلرث ألسباب وهي 

وتوّسعت السّنة  –من سورة النساء  171و 11و 11اآلية  –والقرابة الزوجية 

توزيٌع يقوم على مبدإ العدل والمساواة وهذا التوزيع الرباني ، النبوية في البيان

التركة، مّما يترّتب عليه الطمأنينة واالستقرار بعد استخالص الحقوق المتعلقة ب

   .األسري رضى بما قضى به الرّب سبحانه

وعلم الفرائض أو علم المواريث وفقهها من أعظم وأجّل العلوم اإلسالمية قدرا؛ 

العلماء إّنه نصف العلم؛ ذلك ألّن هللا عز وجل هو الذي  انتشر على ألسنةحّتى 

قول الرسول صلّى هللا  من بدليل ما وردتحقيه؛ وتولّى قسمة الميراث على مس

الفرائض وَعلِّموها الّناَس فإّنها ِنصُف الِعلِم وهو أّوُل شيٍء  تعلّموا}: عليه وسلم

تي ، 4أخرجه اإلمام الترمذي في سننه ج{ .ُيْنسى وأّوُل شيٍء ُينتزُع من أمَّ

. 1901رقم الحديث  414ص  

:تعلّم علم المواريثالواردة في الحث على ومن األحاديث   
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ِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  رضي هللا عنه ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ  -  عليه هللا صلى – هللاَّ
 َوُهوَ  اْلِعْلمِ  ِنْصفُ  َفإِنَّهُ  َوَعلُِّموَها اْلَفَراِئضَ  َتَعلَُّموا ُهَرْيَرةَ  أََبا َيا} :وسلم
لُ  َوُهوَ  ُيْنَسى ِتي ِمنْ  ُيْنَزعُ  َشْيءٍ  أَوَّ خرجه ابن ماجه في سننه أ {أُمَّ

 .وضعفه األلباني
 

غيره من  أنّ هو  العلم؛نصف  أنه-  صلى هللا عليه وسلم  –سبب ذكر النبيلعّل و
 .متعلق بحال وفاتهفأما الميراث  حي  اإلنسان وهو ب متعلقٌ  األحكام

ِ  َرُسولَ  أَنَّ  عنه هللا رضي اْلَعاِص  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  – صلى هللا  – هللاَّ
 ُسنَّةٌ  أَوْ  ُمْحَكَمةٌ  آَيةٌ  َفْضلٌ  َفُهوَ  َذلِكَ  ِسَوى َوَما َثالََثةٌ  اْلِعْلمُ }  :َقالَ  -   عليه وسلم

 .أبو داود في سننه وضعفه األلباني أخرجه {َعاِدلَة َفِريَضةٌ  أَوْ  َقاِئَمةٌ 

 :قال- هللا عليه وسلمصلى  – هللا رسول أن هللا عنه رضي سعيد أبي عن-
 اْلَفَراِئضَ  َوَتَعلَُّموا النَّاَس، َوَعلُِّموهُ اْلِعْلمَ  َوَتَعلَُّموا النَّاَس، َوَعلُِّموهُ اْلقُْرآنَ  َتَعلَُّموا }

ُجاَلنِ  َيْخَتلِفَ  َحتَّى َسُيْقَبضُ  اْلِعْلمَ  َوإِنَّ  ، َمْقُبوضٌ  اْمُرؤٌ  َفإِنِّي النَّاَس، َوَعلُِّموَها  الرَّ
 .أخرجه الدارقطني في سننه  {ِبَها ُيْخِبُرُهَما َمنْ  َيِجَدانِ  اَل  اْلَفِريَضةِ  ِفي

 

وجوب العمل بهذا الّنظام في التوزيع وكما حث الشرع اإلسالمي الحنيف على   
 هللّاَ  ُيِطعِ  َوَمن هللّاِ  ُحُدودُ  ِتْلكَ ﴿ :كتابهجل جالله في  هحّذر أيًضا وتوعد من يخالف

 اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َوَذلِكَ  ِفيَها َخالِِدينَ  األَْنَهارُ  َتْحِتَها ِمن َتْجِري َجنَّاتٍ  ُيْدِخْلهُ  َوَرُسولَهُ 
 ِهيٌن﴾م   َعَذابٌ  َولَهُ  ِفيَها َخالًِدا َناًرا ُيْدِخْلهُ  ُحُدوَدهُ َوَيَتَعدَّ  َوَرُسولَهُ  هللّاَ  َيْعِص  َوَمن
 ..31-31 اآليتين: النساء سورة
أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها : في تفسيره  –رحمه هللا  – كثير ابن قال

هللا للورثة بحسب قُربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي 
َ  ُيِطعِ  َوَمنْ  ﴿ :حدود هللا فال تعتدوها وال تجاوزوها ؛ ولهذا قال : ﴾ أي َوَرُسولَهُ  هللاَّ

فيها ، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعًضا بحيلة ووسيلة ، بل تركهم على حكم 
 َوَذلِكَ  ِفيَها َخالِِدينَ  األْنَهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  ُيْدِخْلهُ  هللا وفريضته وقسمته ﴿

َ  َيْعِص  َوَمنْ  اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ   َولَهُ  ِفيَها َخالًِدا َناًرا ُيْدِخْلهُ  ُحُدوَدهُ دَّ َوَيَتعَ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ
 .أي، لكونه غيَّر ما حكم هللا به وضادَّ هللا في حكمه ﴾ ُمِهينٌ  َعَذابٌ 

باإلهانة في ولهذا يجازيه  به،وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم هللا وحكم 
في  –حمه هللا ر – السعدي قال . 212/ 2ثيرك فسير ابنت" مالعذاب األليم المقي

أي تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود هللا التي يجب الوقوف " :تفسيره
وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث  عنها،وال القصور  مجاوزتها،معها وعدم 

ِ  ُحُدودُ  ِتْلكَ  ﴿ : ثم قوله تعالى .الوارثينمنسوخة بتقديره تعالى أنصباء   ﴾ هللاَّ
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صلى هللا   –مع قوله رث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي،فالوصية للوا
ثم ذكر طاعة هللا ورسوله ومعصيتهما عموًما  "لَِواِرثٍ  َوِصيَّةَ  ال" : عليه وسلم

َ  ُيِطعِ  َوَمنْ  ﴿ : ليدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض أو ترك ذلك فقال  هللاَّ
طاعتهما في التوحيد، ثم األوامر على ﴾ بامتثال أمرهما الذي أعظمه  َوَرُسولَهُ 

اختالف درجاتها واجتناب نهيهما الذي أعظُمه الشرك باهلل، ثم المعاصي على 
﴾ فمن أدى  ِفيَها َخالِِدينَ  األْنَهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  ُيْدِخْلهُ  ﴿ اختالف طبقاتها

 .اة من الناراألوامر واجتنب النواهي فال بد له من دخول الجنة والنج
والفوز بثوابه  وعذابه،الذي حصل به النجاة من سخطه  ﴾اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ﴿َوَذلِكَ 

تيسير /عبد الرحمن السعدي" .ورضوانه بالنعيم المقيم الذي ال يصفه الواصفون
 . 3/371الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان 

من الظلم والجور في الوصية عند  - صلى هللا عليه وسلم -كذلك حّذر النبي  
: َقالَ  هللا عنه هريرة رضيالموت وجعل ذلك دلياًل على خاتمة السوء لحديث أَِبي 

 ِ ُجلَ  إِنَّ   :"وسلم عليه هللا صلى – َقاَل َرُسوُل هللاَّ  َسْبِعينَ  اْلَخْيرِ  أَْهلِ  ِبَعَملِ  لََيْعَملُ  الرَّ
ِتهِ  ِفي َحافَ  أَْوَصى َفإَِذا َسَنةً  ُجلَ  َوإِنَّ  النَّارَ  َفَيْدُخلُ  َعَملِهِ  بَِشرِّ  لَهُ  َفُيْخَتمُ  َوِصيَّ  الرَّ

ِتهِ  ِفي َفَيْعِدلُ  َسَنةً  َسْبِعينَ  الشَّرِّ  أَْهلِ  ِبَعَملِ  لََيْعَملُ   َفَيْدُخلُ  َعَملِهِ  بَِخْيرِ  لَهُ  َفُيْخَتمُ  َوِصيَّ
 َعَذابٌ  َقْولِهِ  إِلَى هللاَِّ  ُحُدودُ  ِتْلكَ  ﴿ ِشْئُتمْ  إِنْ  َواْقَرُءوا ُهَرْيَرةَ  أَُبو َيقُولُ  ُثمَّ  َقالَ  اْلَجنَّةَ 
 .أخرجه ابن ماجه في سننه وضعفه األلباني ُمِهيٌن﴾

َثهُ  عنهيؤكد ذلك حديث َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب أَنَّ أََبا ُهَرْيَرَة رضي هللا    أَنَّ َرُسوَل  َحدَّ
 ِ ُجلَ  إِنَّ  " :َقالَ - صلى هللا عليه وسلم –هللاَّ  ِستِّينَ  هللاَِّ  بَِطاَعةِ  اْلَمْرأَةَ  أَوِ  لََيْعَملُ  الرَّ
انِ  اْلَمْوتُ  َيْحُضُرُهَما ُثمَّ  َسَنةً   "النَّارُ  لَُهَما َفَتِجبُ  اْلَوِصيَّةِ  ِفى َفُيَضارَّ
 َغْيرَ  َدْينٍ  أَوْ  ِبَها ُيوَصى َوِصيَّةٍ  َبْعدِ  ﴿ِمنْ  ُهَنا َها ِمنْ  ُهَرْيَرةَ  أَُبو َعلَىَّ  َقَرأَ  ُثمَّ  :َوَقالَ 

 .أخرجه أبو داود في سننه وضعفه األلباني اْلَعِظيُم﴾ ﴿اْلَفْوزُ  َبلَغَ  َحتَّى ٍٍ  ُمَضاّر﴾
 

األعزاء مع ضيق الزمن سنحاول جهدنا تبسيط أحكام هذا العلم لطلبتنا وطالباتنا 
التعليمي؛ وسننطلق في محاضراتنا من جملة من اإلشكاليات العلمية المتعلقة 

 :بوحدة فقه المواريث التي تنقسم لقسمين اثنين؛ القسم النظري ثم التطبيقي
 تعريف علم المواريث؟  وما ه

ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ وما هو ترتيبها مفهوم التركة؟ و وما هو
 الشرعي؟

 وما هي الوصية الواجبة؟ واإلرث؟ما هو الفرق بين الوصية 
 وما هي أسباب اإلرث؟ وما هي موانعه؟ وما هي أركانه؟ وما هي شروطه؟
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ما هو التعصيب لغة وفي اصطالح علماء الفرائض؟ وكيف يكون اإلرث 
بالفرض؟ وكيف يكون بالتعصيب؟ ثم ما هو الحجب؟ وما أنواعه؟ ومن الورثة 

 ذين ال يلحقهم الحجب الكلي؟ ومن هم الذين يلحقهم؟ ولماذا؟ ال
وما هو العول؟ وما معنى تصحيح  ما معنى تأصيل الفريضة؟ وكيف يتم تأصيلها؟

 ..الفريضة؟ وكيف يتم توزيع التركة حسابيا على الورثة المستحقين؟
 
 

 .واريثتعريف علم الم: أوال
رثا وميراثا، ومعناه إفي اللغة مصدر لفعل ورث، يرث،  أو المواريث فالميراث 

فهو اسم لما : ح الفقهيصطالاالأما الميراث في  .خرآلانتقال الشيء من شخص 
 رث، سواء كان المتروك ماالاإل يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب

علم يعرف  فهو. الحقوق الشرعيةمن  حّقاً  أو والمنقوالت عقاركال نقديا؛ أو ِقيِمياً 
وهو علم ما بعد . بمقتضاه نوع المستحقين للتركة الصافية ونصيب كل وارث

أما المقصود بعلم الميراث، فهو القواعد الفقهية والحسابية التي يعرف بها  .الموت
انتقال حق بموت : "بقولهمحق أو نصيب كل وارث من التركة، وعرفه المالكية 

علم من فهو " لتركة بال تبرع وال معاوضةمالكه لمن يستحقه شرعا بعد تصفية ا
 .يرث ومقدار ما لكل وارث العلوم الشرعية، يعرف به من يرث ومن ال

 
 .الحقوق المتعلقة بالتركة: ثانيا
هم في الميراث، بل هي موضوعه الذي يبحث فيه، األ هي الركن: التركة -

أموال أو حقوق مالية على والتركة هي مجموع ما يتركه الميت من 
 .أنواعها بعد سداد الديون الفاخت

ِرَكُة في اللَّغةِ  - ؛ بفتح التاء وكسر الراء، وتخّفف بكسر التاء وسكون الراء: التَّ
ْرَكُة، وهي ما يتركه الميت من ممتلكات وحقوق ماليٍة بعد موته انظر . التِّ

 ".ترك"المصباح المنير مادة 
تعريفهم للتركة، فذهب اختلف الفقهاء في  :التركة في اصطالح الفقهاء -

يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك  ءحق يقبل التجزي "المالكيُة إلى أّنها 
وذهب الحنفية . 4/744الشرح الكبير في هامش الدسوقي عليه انظر " له

ما تركه الميت من األموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين من " إلى أنّها 
  (الميتما يخلّفه : )وعرفها الشافعية بأنها. 6/757انظر ابن عابدين  "المال

الشافعية والمالكية متفقون على من خالل الّنظر في هذه التعريفات نجد أّن 
أن التركة هي كل ما يخلفه الميت، فيدخل في ذلك المال، كاألعيان، 

المالية، كخيار العيب، والحقوق الشخصية كحق الشفعة، وخيار  قوالحقو



6 
 

في  وقد نص على ذلك المالكية بالتفصيل.. بالقصاص الشرط وحق المطالبة
على خالف الحنفية الذين َيْقُصرون التركة على ما هذا ، مصنفاتهم الفقهية

تركه الميت من أموال خاصة، فيخرج بذلك الحقوق الشخصية، كخيار 
فإنها ال تدخل في التركة، وال ... الشرط، وخيار الرؤية، وحق الشفعة

المنافع، ألنها ليست أمواالً في مذهبهم، أما الحقوق  تورث عندهم، وكذلك
المالية كخيار العيب، وخيار التعيين، فإنها تدخل في تعريف المال عندهم، 

 .فتدخل في التركة وتورث
، األموال التي ثبتت للميت بعد موته، إذا الفقهاء باتفاق جميعبالمال وُيلحُق 

ساهم في شركة مالية قبل موته فأصاب كان سببها قد ثبت له في حياته، كما إذا 

كون من التركة، وكذلك ديته إذا كان قتَل تله، و ابعد موته، فإنهأرباحا مالية منها 

 .خطأ، فإنها تركة عنه

أيضاً، األموال التي لزمت الميت بعد موته،  تفاقهمكما يخرج من التركة با
، فسقط فيها ى غيرهعل فيهامعتديا بسبب قد ثبت في حياته، كما إذا حفر حفرة 

 .إنسان بعد موته فمات، فإن ديته في تركة المتوفى األول صاحب الحفرة
ثم إن الحنفية َيْقصرون التركة على ما بقي من مال المتوفى بعد سداد 
الديون العينية، فما كان مشغوالً من المال بالديون العينية، كالرهن، لم يعتبر من 

فإنهم يعدون التركة مجمل ما تركه الميت، سواء التركة أصالً، أما الجمهور 
 .أشغل بدين عيني أم شخصي، أو لم يشغل بدين أصالً 

 متعددةٌ  ـ حقوقٌ متقدم لنا بحسب التعريف ال تعلق بتركته ـلعبد إذا مات ا
متفاوتة في الدرجة، فإذا اتسعت التركة لكل تلك الحقوق، أخرجت منها جميعاً، و

وإذا ضاقت عنها، كان ال بد من تقديم بعضها على بعض بحسب األولوية، وقد 
اختلفوا فقد صغيرة بعض التفريعات الاتفق الفقهاء على ترتيب لهذه الحقوق، إال 

 :فيها، وذلك حسب الترتيب اآلتي
 :يون المتعلقة بأعيان من التركةـ قضاء الد 1

متعلقة بأعيان التركة أو ببعض  اديونعند هالك اإلنسان ووجد ورثته 
أعيانها، كما إذا كان بعض التركة مرهوناً، أو محتجزاً بثمنه، أو محتجزاً بأجرته 

د في حدو فتستخرج هذه الحقوق من التركة ـ... لدى األجير الذي لعمله أثر فيه
شيء من الحقوق األخرى،  على قبل اإلقدام ابتداءاً  التي تعلق الحق بهاقيمة العين 

الديون بلة والحنفية إلى أن سداد اهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب الحنو
 الميت مطلقاً، سواء أكانت شخصية أم متعلقة بأعيان من التركة بعد تجهيز يكون
 .قبله ه وليسوتكفين

المتعلقة بأعيان من التركة متعلقة بها قبل  استدل الجمهور بأن الديون
الوفاة، والتجهيز والتكفين يتعلق بالتركة بالوفاة، فكان تعلقه بالتركة بعد تعلق 
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الديون األولى بها، فكان بعدها في االستيفاء، على خالف الديون العادية، فإنها 
فال تكون بذلك مقدمة متعلقة بذمة المدين ال بماله، وال تنتقل إلى المال إال بالوفاة، 

 .على التجهيز والتكفين، على خالف الديون المتعلقة بأعيان من التركة
بلة لمذهبهم، بأن التجهيز والتكفين حاجات ضرورية بشخصه، اواستدل الحن

مغني المحتاج  انظر) .وهي مقدمة على الديون في الحياة، فكذلك بعد الموت
 (.317 ـ 5/311والمجموع  1/715، والدسوقي 6/757، وابن عابدين 1/1

 :ـ تجهيز الميت وتكفينه 1
تجهيز الميت وتكفينه، وهما  يأتي إخراج الديون العينية في االستحقاق،بعد 

لم يخالف في ذلك إال و لديون األخرى لدى جمهور الفقهاءمقدمان على سائر ا
أن التجهيز والتكفين حاجة ضرورية للميت، فتقدم  هور هوالظاهرية، ودليل الجم

على سائر ديونه العادية، كما تقدم حاجاته الضرورية على ديونه في حياته، وهي 
تعلقت بعين المال قبل الوفاة التي بها تعلق هذه األخيرة مخالفة للديون العينية، أن 

إال بالوفاة، فال تكون حق التجهيز والتكفين، أما الديون العادية فال تتعلق بالمال 
مقدمة على التجهيز بخالفها، ولما كان التجهيز والتكفين أضر منها كان مقدماً 

 .عليها
حيث يختلف ، النبوية السنة نّصت عليهالتجهيز والتكفين ما ب والمراد

وذهب بعض  .يساراً وإعساراً  باختالف حال الميت في حياته مقدارها وقيمتها
الحنفية، إلى أن التركة إذا استغرقت بالدين، وطلب الغرماء التضييق في التجهيز 
والتكفين، يجابون إلى طلبهم، وينزل به إلى كفن الضرورة، وهو ثوبان للرجل، 

 .وثالثة أثواب للمرأة
وأجرة الحفر، وأجرة التغسيل وأجرة كفن ويشمل التجهيز والتكفين قيمة ال

لعرف، بما ال يخرج عن نطاق السنة وما يلحق بذلك في ا... المقبرةالحمل إلى 
 .كما وردت به كتب الفقه

وقد ذهب جمهور الفقهاء، إلى أنه كما يقدم تجهيز الميت وتكفينه على 
ديونه العادية، يقدم عليها أيضاً ما يلزمه من تجهيز غيره وتكفينه إذا مات قبله، 

بلة إلى أن اوذهب الحن. كزوجته، وخادمه وهو من تجب عليه نفقته في حياته،
المقدم على الديون عامة هو تجهيزه هو وحده، أما من يلزمه تجهيزه إذا مات 
قبله، فال يخرج من تركته إال بعد إخراج الديون العينية، وقد نص المالكية على 
أن الذي يلزم الميت من تجهيز غيره، هو ما ثبت عليه بغير القرابة، أما تجهيز 

، 1/1، ومغني المحتاج 761 ـ 6/757ابن عابدين انظر ) .ألقرباء فال يلزمها
 (1/154والدسوقي  5/311والمجموع 

 :قضاء الديون المتعلقة بذمة الهالك -3
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وهي مقدمة بالجملة  ونحوه؛ ، كالقرضالهالك بعين مال تتعلقوهي التي 
لدى جميع الفقهاء على ما عداها من الحقوق، سوى الديون العينية والتجهيز 

والتكفين، كما تقدم، إال أن للديون أنواعاً مختلفة، للفقهاء فيها تفصيل، فهي إما أن 
تكون للعباد كالقرض، وإما أن تكون هلل تعالى كدين الزكاة، والنذور، والكفارات، 

 ...م الفائتوفدية الصيا
فأما ديون العباد، فواجبة الوفاء بعد التجهيز باتفاق الفقهاء، سواء أوصى 

 .بها المدين أم ال ما دامت ثابتة
إلى أن ديون هللا يجب إخراجها  المالكية أما ديون هللا تعالى، فقد ذهبو

كديون العباد، إال أن المتوفى إن أشهد عليها في حياته أخرجت من كل التركة، 
د عليها أخرجت من الثلث فقط، وعند تعارض دين هللا تعالى ودين ن لم يشهفإ

العبد قّدم عندهم دين العباد ألن فيه حق  هلل عّز وجّل؛ وألّنه سبحانه ُمسَتغٍن عن 
 .َحقِّهِ 

الحنفية إلى أنها ال تلزم الورثة، وال يجب إخراجها من التركة، إال  وذهب
رج حينئذ من ثلث التركة على أنها وصية، إذا أوصى بها المتوفى، فإنها تخ

وذهب الجمهور إلى أنها ديون يجب وفاؤها من كل التركة كديون العباد تماماً، 
العباد في اإلخراج  أوصى بها أم لم يوص على السواء، بل إنها مقدمة على ديون

، ومغني 1/154الدسوقي انظر . )عند الشافعية خالفا لما رآه المالكية كما تقّدم
 (.6/761، وابن عابدين 1/1المحتاج 

هنا عن حق األجل في الديون، أيدخل في التركة ويورث،  ويجدر الحديث -
 أم ال يدخل فيها وال يورث؟

الظاهرية، على أن الدائن إذا مات، ال يستحق  باستثناءالفقهاء جمهور اتفق 
ورثته ماله من دين على اآلخرين األحياء إال عند حلول أجله، فال تحل الديون 

 .المؤجلة بموت الدائن
مهما كان أجلها  ، فالجمهور على حلول ديونه بموتهإذا مات المدينوأّما 

ية بالموت، كما أن الذمة، وهي منتههو متأخراً عن الموت، ألن متعلق الديون 
الدين يعتمد وثوقاً خاصاً بالمدين، وهو أمر شخصي ال عالقة له بالمال، فال 

 .يورث
بلة إلى أن اآلجال تورث، فإذا مات المدين، وعليه ديون اوذهب الحن

مؤجلة، فإن ديونه تبقى إلى أجلها، وال يطالَب الورثة بها إال عند حلول األجل، 
 .مال، فأعطي حكمه، فكان من التركةألن حق األجل حق ملحق بال
تورث،  أالاألصل في اآلجال : مذهباً وسطاً، فقالوا وذهب المالكية في ذلك

 :ين، فإنها تورث فيهما، ويبقى الدين إلى أجله، وهماتإال في حال
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أن ينص الدائن في دينه على عدم حلول الدين بموت المدين، فإنه ال  -3
 .يحل هنا للشرط

وفاة المدين بعدوان من الدائن، فإنه ال يحل الدين هنا، معاملة أن تكون  -2
 . (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)له بنقيض قصده، للقاعدة الفقهية 

  
 
 :ـ إنفاذ الوصية 4

بعد سداد ديون العباد، بجميع أنواعها، تنفذ الوصايا الصحيحة، فإذا ترك 
الميت وصية صحيحة أُنفذت من التركة بعد سداد الديون، سواء أكانت إلنسان 

معين أم للفقراء والمساكين، وسواء أكانت تبرعاً منه، أم وفاء لواجب ديني عليه، 
وفاء الوذهب الجمهور إلى أن وهذا مذهب الحنفية، .. كدين الزكاة والكفارات

الواجبات الدينية دين كسائر الديون، يخرج من التركة قبل الوصايا وإن لم يوص ب
 .بها، ما دامت ثابتة

ال تنفذ من التركة وهذا والوصية بجميع أنواعها حدودها القصوى ثلث 
أكثر من ذلك، فإذا جاوزت الوصايا ثلث التركة، أُنفذ منها ما خرج من الثلث، 

بدليل ما  وتوقف الباقي على إذن الورثة الكبار العاقلين إن أجازوه نفذ وإال بطل،
قلت يا رسول هللا أنا ذو ماٍل، : رواه سعٌد بُن أبي وقّاٍص رضي هللا تعالى عنه قال
أفأتصّدُق بشطره؟، : ال، قلت: وال يرثني إالّ ابنٌة واحدةٌ، أفأتصّدُق بثلثي مالي؟ قال

الثلث والثلث كثير إّنَك أْن تذر ورثتك أغنياء }: تصّدُق بثلثه؟ قالأفأ: ال، قلت: قال
ويقدم في الثلث بعض  .متفق عليه{ خير من أن تذرهم عالًة يتكّففوَن الّناسَ 

كما أّن الوصيَة ال تكون لوارٍث لقول الرسول . عند تزاحمها الوصايا على بعض
{ هللا قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فال وصية لوارث إن}: صلى هللا عليه وسلّم

إسناده حسن، وأبو داود : ، وقال مخرجوه(22271)أحمد رواه ) 
، والبيهقي في (2731)حسن، وابن ماجه : ، وقال(2321)، والترمذي (2471)

، عن (1/212)، وحسن الحافظ إسناده في التلخيص الحبير (6/232)الفرائض 
 .إذا أجازها الورثُة بإجماعٍ  إالّ (  .أبي أمامة الباهلي

 :حق الورثة -5 

ما تقّدم من الحقوق وآخرها الوصايا بالشروط المتقدمة، فإّن ما بعد إنفاذ 
فعن عبد هللا بن  ؛لى فاألولىوْ أحّقيتهم األَ  بقي من التركة فهو للورثة، بحسب

ألحقوا الفرائض بأهلها }: عباس رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
.      6712: خرجه اإلمام البخاري في صحيحه برقمأ {فِِلولى رجٍل ذكرفما بقي 
الورثة هي ما نّص عليه هللا تعالى في القرآن الكريم والرسول صلى هللا  وفروض

 .الفقهاء وبينه عليه في السنة
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  .الفرق بين الوصية واإلرث وتعريف الوصية الواجبة: ثالثا

لقد فرض هللا عز وجل المواريث وعين أنصباء الورثة وأحوالهم في نظام اإلرث 
الرباني، حيث جاءت النصوص الشرعية قطعية الداللة في بيان نصيب كل 

هم في أوجه البر وجعل سبحانه لعباده حق التصرف بثلث أموالهم قبل وفات. وارث
 . والخير واإلحسان، بتشريع الوصية

ذة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته، اإليصال، وهي مأخو: الوصية في اللغة
وسميت الوصية وصية ألن الميَت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته 

 الواو( وصى)": في معجم مقاييس اللغة فارسقال ابن  .بما بعده من أمر مماته
: على وصل شيء بشيء، ووصيت الشيء أصل يدل: والصاد والحرف المعتل

إن نبتها متصل قد امتِلت منه، : واصية، أي وطئنا أرضا: وصلته، ويقال
وصلتها، وذلك في عمل تعمله، والوصية من هذا القياس،  :باليوم ووصيت الليلة

".وصيته توصية، وأوصيته إيصاء: يوصل، يقال: كأنه كالم يوصى أي
 
6/336. 

بعد موت الموصي، أو هي  أن الوصية في اللغة، طلب فعل الشيء: والخالصة
العهد بفعل الشيء بعد الموت، وهي مشتقة من الوصل وهي إيصال خير الدنيا 

.بخير اآلخرة  
 :استعمل القرآن الكريم الوصية في أمرين

ْيَنا : )استعملها في الطلب حال الحياة في مثل قوله تعالى اإْلِْنَساَن ِبَوالَِدْيِه َوَوصَّ
قُونَ : )وقوله تعالى، 35/لقمان (ُحْسًنا اُكْم ِبِه لََعلَُّكْم َتتَّ  .351ج/ األنعام (َذلُِكْم َوصَّ

ُكِتَب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم )ب بعد الوفاة مثل قوله تعالى لواستعملها في الط
ُة لِ  ِقينَ اْلَمْوُت إِْن َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّ ( ْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعلَى اْلُمتَّ

و 33ج/النساء (ِمْن َبْعِد َوِصـيٍَّة ُيوِصـي ِبَها أَْو َدْيـنٍ : )وقوله تعالى. 341/البقرة
َها الَِّذيَن آََمُنوا َشَهاَدةُ َبْيِنُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدكُ : )وقوله تعالى. 32 ُم اْلَمْوُت ِحيَن َيا أَي 

ِة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم أَْو آََخَراِن ِمْن َغْيِرُكمْ   .316/المائدة (اْلَوِصيَّ
 .والوصية تطلق على فعل الموصي وعلى المال الذي يوصي به

فعلى اإلطالق األول مصدر أو اسم مصدر مأخوذ من وصيت الشيء بالشيء إذا 
َها الَِّذيَن آََمُنوا َشَهاَدةُ َبْيِنُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم يَ : )وصلته به ومنه قوله تعالى ا أَي 

ِة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ   . 316/المائدة (اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَّ
وسمي فعل الشخص وصية ألنه لما أوصي كأنه وصل ما بعد الموت بما قبله في 

وبذلك سميت في . في الحال األخرىتصرفه أو وصل القربة في تلك الحال بما 
  .الميتهذه الحالة وصية التصالها بأمر 

ٍة ُيوِصـي : )وعلى اإلطالق الثاني فهي اسم مفعول ومنه قوله تعالى ِمْن َبْعِد َوِصـيَّ
 . 32و33ج /النساء (َدْيـنٍ ِبَها أَْو 
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ى ِبَها إِْبَراِهيُم َبِنيِه : )والوصية لغة أيضاً تعني األمر قال تعالى  يا  َوَيْعقُوبُ َوَوصَّ
 .312/البقرة( بني إن هللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون

اُكْم ِبِه لََعلَُّكْم َتْعِقلُونَ : )وقوله تعالى  .353ج/األنعام (َذلُِكْم َوصَّ
  .ة أمرته بهاتقول أوصيته بالصال

 ،والوصية بهذا عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت
ويقال وصيت إلى . وأصله من وصي مخففاً وهو التعريف الذي ذكره القرطبي

فالن توصية وأوصيت إليها إيصاء الوصاية بالكسر والفتح لغة وهو وصي 
 .وأوصيته بولده استعطفه عليه والجمع األوصياء وأوصيت إليه بمال جعلته له

ُكِتَب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت : )وأراد هللا تعالى بالوصية االيصاء في قوله
ِقينَ  ُة لِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن بِاْلَمْعُروِف َحّقًا َعلَى اْلُمتَّ  (إِْن َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّ

لَُه : )ون مقدراً بدليل ذكر الضمير في قوله تعالىوااليصاء يك. 341/البقرة َفَمن َبدَّ
فاللغة لم تفرق بين . أي من بدل الوصية بعدما سمعها ،343/البقرة (َبْعَدَما َسِمَعُه ٌ

ن مادة وصى تدل على الوصل وااليصال وسميت وصية إالوصية وااليصاء و
 .ألن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته

فإن التعريف اللغوي األشمل هو التعريف الوارد في كتاب الجامع ألحكام وعليه 
الوصية عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في )القرآن للقرطبي وهو 
وال  ؛، وذلك ألنه أشمل من غيره في تعريف الوصية لغة( الحياة وبعد الممات

يفرق بين الوصية وااليصاء ويدخل كل التصرفات بعد الموت وتشمل الوصية 
 .بالعهد

 :تعريف الوصية في اصطالح الفقهاء
هب الواحد؛ ناهيك عن ذتختلف حتى بين فقهاء المعرفت الوصية بتعريفات كثيرة 

اختالف المذاهب في األحكام األساسية  بسببً ذاهب الفقهية اختالف الم
ويمكن . لجوهرية للوصية وما يندرج تحتها من صور التصرفاتوالخصائص ا

 :تناول تعريفات الفقهاء على النحو اآلتي

 :تعريف المالكية: أوالً 
عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته أو »: الوصية بأنها هي عرف المالكية

 .«نيابة عنه بعد موته
سمى وصية كما خرج ما فما يوجب حقاً في رأس ماله مما عقده في صحته ال ي

 .ال حجر عليه بشيء من ماله لشخص نيلزم بدون الموت كالتزام م
 :نوعان المالكية والوصية عند .وقوله نيابة أدخل االيصاء بالنيابة عن الميت

وعلى  وحسن تربيتهم، األطفالالوصية برعاية وصية نيابة عن الموصي ك -3
 .قبض الديون وتفرقة التركة

ث ماله للفقراء أو يعتق عبده أو قضاء دينه وال يكون العقد إال أن يوصي بثل -2
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 .بعد الموت
  :األحناف: ثانياً 

تمليك مضاف لما بعد الموت عيناً كان أو »: عرف الفقهاء األحناف الوصية بأنها
يعني هذا التعريف بطريقة التبرع يخرج  .«ديناً أو منفعة على سبيل التبرع

ذ في كل المال وال ينافيه وجوبها لحقه تعالى وهي ؤخفإنه ت ؛نحواإلقرار بالدين
 :عندهم أربعة أقسام هي

مكروهة ألهل الفسوق  .ألصحابها برد الودائع والديونكالوصية واجبة  
مستحبة بالكفارة وفدية و .ومستحبة إذا لم يعرض لها ما يبطلها ؛والمعاصي

 .واألقاربمباحة لغنى من األجانب  .الصيام والصالة التي فّرط فيها
ُكِتَب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر ) :لقول تعالىرثة وال تجب الوصية للوالدين واألقربين والو

ُة لِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعلَى  أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِْن َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّ
لَُه َبْعَدَما َسِمعَ  ِقيَن َفَمن َبدَّ لُوَنُه إِنَّ هللّاَ َسِميٌع َعلِيمٌ اْلُمتَّ َما إِْثُمُه َعلَى الَِّذيَن ُيَبدِّ ( ُه َفإِنَّ

   .341/البقرة
من هللا سبحانه وتعالى معناه الفرض واإللزام « كتب»تدل اآلية على أن كلمة 

والبد أن يكون ما يفرضه هللا تعالى ويلزم به المكلف مشروعاً، وأيضاً تدل اآلية 
التغيير والتبديل في الوصية من الموصي وغيره مطلقاً بقرينة ترتيبها على حرمة 

اإلثم على التبديل الذي ال يكون إال على فعل محرم أو ترك واجب فدل ذلك على 
 .مشروعيتها ألنها كانت غير مشروعة لما حرم التبديل بل لوجب

نزول آية سخت بآية المواريث وبقي فرض الوصية بغير الوارثين بوهذه اآلية نُ 
 .المواريث والتي بينت ألصحاب الفروض حقهم في الميراث

 :الشافعية: ثالثاً 
، "تبرع بحق مضاف لما بعد الموت ولو تقديراً  ":الوصية بأنها عرف الشافعية

كلمة تبرع بحق يشمل التمليك بعوض أي أن الموصي ال يأخذ عوضاً أو مقابالً 
ية تشبه الهبة وتخالف البيع واإلجارة فالوص ،له الذي يتملك بالوصية ىمن الموص

. وغيرها من عقود المعاوضات وبذلك يخرج بأن هناك وصايا ال تبرع فيها
والتبرع بحق يشمل الوصية باألعيان والمنافع كما يشمل الوصية بالحقوق المالية 

 .األخرى
ٍة تُ : )واستدل الشافعية على تعريفهم الوصية بقوله تعالى وُصوَن ِبَها ِمْن َبْعِد َوِصيَّ

َها الَِّذيَن آََمُنوا َشَهاَدةُ َبْيِنُكْم إَِذا : )وقوله تعالى . 32و33ج/النساء (أَْو َدْينٍ  َيا أَي 
ِة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم أَْو آََخَراِن ِمْن َغْيِرُكمْ   (َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَّ

َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِْن َتَرَك َخْيًرا  ُكِتبَ :)وقوله تعالى .316/المائدة
ِقينَ  ُة لِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعلَى اْلُمتَّ  .341/البقرة (اْلَوِصيَّ
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 :تعريف الحنابلة: رابعاً 
آلخر ا وعرفها البعض« التبرع بعد الموت»: عرف بعض الحنابلة الوصية بأنها

بالتصدق بعد الموت كوصيته إلى من يغسله أو يصلي عليه إماماً أو إقامة أو 
ون صغاره من أوالده أو يزوج بناته أو توزيع ثلث ماله ؤوصي للنظر في ش

لم يفرق  أنه ونحو ذلك ويشمل هذا التعريف االيصاء ويالحظ من هذا التعريف
 .بين معنى الوصية وااليصاء في اللغة

وصى بالخالفة لعمر رضي هللا عنه  قدعنه أبابكر رضي هللا  نواستدلوا بأ
وقوله بعد الموت تخرج الوكالة والوصية بمال  .ووصي بها عمر ألهل الشورى

التبرع بعد الموت بخالف الهبة، واستدلوا بحديث ابن عمر أن رسول هللا صلى 
ليليتين إال يوصى فيه يبيت  ما حق أمريء مسلم له شيء»: هللا عليه وسلم قال

ذا اللفظ عن عبد هللا بن عمر أخرجه اإلمام البخاري به «ووصيته مكتوبة عنده
2714. 

باستعراض تعريفات الفقهاء وما جاء فيها وما ورد عليها من مالحظات يمكن أن 
 :نستخلص اآلتي

 ...إن هذه التعريفات جميعها متقاربة في المعنى والمقصد -3

ابلة وبعض المالكية قد أريد بتعريفها عندهم ما إن الوصية عند بعض الحن -2 
 .ى لهالشخص الموص علىإقامة وصي غيره كيشمل الوصية بالمال و

 

بينهما أشباهٌ ونظائُر واختالفاٌت ألن  ،-إذا صّح التعبير  – الميراثالوصية أخُت 
 :منها وفروٌق،

 .أوجه الشبه بينهما: أوال

المملوك بالوصية واإلرث إلى الموصى له والورثة إال بعد  ال ينتقل الشيء/ 3
 .وفاة الشخص الموصي والموروث

ال يكون على انتقال المملوك في الوصية واإلرث إلى الموصى له والورثة / 2
 .وجه المعاوضة

 .القتل العمد مانع من الميراث بنص الشرع؛ ومانع من الوصية بالقياس عليه/ 1
 .االختالف بينهماأوجه : ثانيا

ذها على الورثة ما دام سبب اإلرث الوصية الزمة شرعا وال يتوقف تنفي/ 3
وشروطه قائمة والموانع منتفية، بينما في الوصية التي زادت عن ثلث المال 

 . نرجع فيها إلى الورثة ألخذ رأيهم فيما زاد عنه
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ا في الوصية يثبت انتقال اإلرث للورثة ثابت بنص الشرع على األنصباء، بينم/ 2
 .بإرادة الُموصي والُموصى له

 .اإلرث ال يقبل الرفض، بينما الوصية فتحتمل القبول والرفض/ 1
اختالف الدين يمنع من حصول التوارث؛ وال يمنع من حصولها في الوصية / 1

 .حيث تجوز وصية المسلم لغير المسلم

 :الوصية الواجبة

في الفقه االسالمي  من األحكام االجتهاديةإن الوصية الواجبة أو وصية القانون 
قبل  يمصرالقانون الوتشريع االحوال الشخصية المغربي ولم تكن موجودة في 

ومدونة األحوال الشخصية المغربية شرحتها  .3751والسوري سنة  3716سنة 
 .بالكتاب الخامس

ويلزم بها الورثة  .الشرع نصوص منمستمد وجوبها ف ،وسميت بوصية القانون
 .تنفيذهاشرعا وقانونا على 

وسبب هذا هو أن جمهور الفقهاء يذهب إلى أن الوصية في حد ذاتها مندوبة، إال 
أن البعض اآلخر من الفقهاء ذهبوا إلى أنها واجبة للوالدين والمقربين غير 

 ن ترك خيراإكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت  }: رثين تبعا لقوله تعالى االو
هذه اآلية لم باعتبار أن  ،341/البقرة{ قربين بالمعروفالوصية للوالدين واأل

تنسخ بآية المواريث ألن وجوبها ظل قائما بالنسبة لغير الوارثين وظلت اختيارية 
عند البعض اآلخر فيما يتعلق بالوارثين، وهناك من لم ينزع عنها الوجوب قط 

 .يجعل الوجوب قضائيا كما سيأتي وإن كان يجعله ديانة لكن االمام ابن حزم

 :ة الوصية الواجبةحكمة مشروعي
بعد وترك األ فاألقرب واألولى فاألولى؛ قربألإن االسالم عندما قضى بتوريث ا

بعد ورود شكاوى كثيرة في شأن من توافيه ولكن  ،مشروعاعادال نظاما كان 
أي جد -هذا االنسان ف .هأبا مخلفا أباه وأمه وأبناءه وبعد مدة توافي الموتُ  المنية

  يكون االعمام كلهم أوقد بناءه أي االعمام، وأ قد خلف وراءه  -هؤالء األحفاد
بعضهم في حالة غنى أو ترف وال يشكون الحاجة في حين أن الحفدة يشكون 

مع وجود من يدلي بواسطة ال يرث  وهو من كثيرا، وبناء على هذا المبدأ العام 
عن الميراث مهم وبالتالي يحجبون االحفاد يدلون بأعماأدلى به وهو الواسطة، ف
مع وجودهم في حين أن أباهم قد يكون ساهم مساهمة فعالة حجب إسقاط وحرمان 

 في بيئة فالحية كثيرا مافي بالدنا المغرب ة جدهم خاصة ونحن نعيش وفي ثر
تكون بائهم بصفة جماعية وال يشعرون بأن أمواال خاصة بهم آيعمل االبناء مع 

زيادة على هذا فإن  أبنائهم،بنائهم بعد وفاتهم وخاصة إذا وافتهم المنية قبل أل
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هؤالء األبناء يعيشون في كنف جدهم، فإذا وافته المنية فلن يشعروا بالخيبة لذا 
 . كان يرثه أبوهم من قبل هؤالء مثل ما يأخذكان من الضروري أن 

بين الورثة  نشأيمكن أن ي انزاعالمشرع يريد أن يمنع ذكرناه فإن زد على ما 
 .ومن مات أصلهم في حياة أبيه ولذا قدرت الوصية بما كان يستحق أصلهم

 

 :الوصية الواجبة تأصيل
عن جماعة من  يإن القول بوجوب الوصية لالقربين غير الوارثين قول مرو

فقهاء التابعين وفيهم جماعة من أئمة الفقه والحديث ومن هؤالء سعيد بن المسيب، 
، وداود الظاهري واالمام ةوالحسن البصري، وطاووس، واالمام أحمد في رواي

 .الطبري، واسحاق بن راهوية وابن حزم
ب تك: "واستدل القائلون بوجوب الوصية لالقارب غير الوارثين بقوله تعالى

عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين واالقربين 
ن إ: " صاص في كتابه أحكام القرآنجيقول ال ."بالمعروف، حقا على المتقين

فرض " كتب عليكم الصيام: "وقوله تعالى "داللة ظاهرة في إيجابها الوصيةال
 .عليكم

ذهب جمهورهم إلى أنها نسخت ف ،القربينلولكن الفقهاء اختلفوا في بقاء الوصية 
إن هللا قد "المواريث أو بالحديث وهو قول الرسول صلى هللا عليه وسلم  اتبآي

أخرجه اإلمام أبو داوود في سننه عن  "أعطى لكل ذي حق حقه فال وصية لوارث
وعليه فاآلية نسخت بهما وإن كان الحديث من  .2471: أبي أمامة الباهلي رقم

، وإن كان واستفاضتهالمتواثر نظرا لشهرته  من نه في حيزإإال خبر اآلحاد 
ال يستساغ ألن القرآن لكن نسخ القرآن بخبر اآلحاد  ؛لقرآنلحوز نسخ الحديث ي

ولكن الفئة . قطعي الثبوت بينما اآلحاد ظني الثبوت وليسا على مرتبة واحدة
، وأن خالنس لوجود مانع غير منسوخة الثانية ترى أن آية الوصية لِلقربين

مفعولها ال يزال قائما إنما زال عنها الوجوب وانحصرت في حدود الثلث، ألنه 
 . تكون للقريب إن صحت الوصية ألجنبي فلم ال

وقد نقل العالمة فخر الدين الرازي في شرحه عن أبي مسلم االصفهاني أن آية 
ريث حتى توجد مخالفة بينها وبين آية الموا نسخ فيها أصال إذ أنه ال الوصية ال

تكون ناسخة لها ألن معناها كتب عليكم ما أوصى به هللا تعالى من توريث 
فيجب على االنسان " يوصيكم هللا في أوالدكم: الوالدين واالقربين في قوله تعالى
اه ال ينقصهم عنه شيء، و عليه فال منافاة بين إيأن يعطيهم ما خولهم المشرع 

وبين ثبوت الوصية لهم عطية ممن حضره ثبوت الميراث لالقارب عطية من هللا 
 .الموت
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ويرى ابن حزم الظاهري أن الهالك إذا مات ولم يوص لقرابته غير الوارثة فإن 
السلطة القضائية تقوم مكانه إلعطاء جزء من تركته ألقاربه غير الوارثين على 

خالقيا فقط أأنه وصية واجبة، ومعناه أن الوجوب الذي قال به ابن حزم ليس 
 .القضاء الناس عليه زولكنه قانوني يجي

 :الوصية الواجبة؟من تجب ل
من توفى وله أوالد ابن وقد مات : " مدونة على ما يليمن ال 266نص الفصل 

ذلك االبن قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالء في ثلث تركته وصية بالمقدار 
ن مات معنى هذا أن الوصية تجب في تركة الشخص لفرع م" والشروط اآلتية

  ..القتلى والحرقى والغرقىكوقت واحد في من ولده حقيقة أو حكما أو مات 

من  األولىوتكون هذه الوصية ألهل الطبقة "فقرة ثانية  76وقد جاء في الفصل 
المشرع نالحظ أن  "والوالد األبناء أوالد الظهور وإن نزلوا. أوالد البنات

من المستفيدين من الوصية الواجبة المغربي اعتبر أبناء البنات من ذوي األرحام 
 .مع أن القانون المغربي ال يورثهم
فإنهم  احقيقيا في حياة أمه وأبيه وترك أوالد  وعليه فإذا مات الشخص موتا

يلزم أن يعطيهم جدهم إياها، وإذا لم يعطهم حل القانون محله   يستحقون وصية
 .أعطاهم إياها وذلك في حدود ما كان يستحقه أصلهم ما لم يتجاوز الثلثو
ب في ابالنسبة للمفقود وهو الذي يحكم بموته حكما ويفرق هنا بين ما إذا غو

الغرق والحريق والفيضان فإنه بعد مرور سنة كظروف قاهرة يغلب فيها الهالك 
فتعتد زوجته وتقسم  من البحث عنه واليأس في االمر فإنه يحكم بموته حقيقة

أمواله على ورثته الموجودين ساعة الحكم بالفقدان، والمهم أن أوالد المفقود تكون 
كم القضاء بموته، وما دمنا أمام موت ن حَ بناء مَ ألهم الوصية الواجبة باعتبار أنهم 

هذه الحالة تبطل الوصية  وفي حكمي وليس موتا حقيقيا فإنه قد يظهر المفقود حيا،
ة ألنها خلف وعوض عن ميراث أصلهم فإذا وجد األصل لم يكن للخلف الواجب

ألنهم تصرفوا بناء على تمليك أي  ،محل، لكن ما يؤخذ منهم ما بقي في أيديهم
 .وإذا انتفى التعدي انتفى الضمان ي فيه،تعدال على وجه مشروع 

قة مع أما إذا مات المفقود في ظروف عادية فإن االحكام هي نفس االحكام الساب
مراعاة المدة إذ أنه يوكل أمر تقديرها إلى القاضي حسبما يقضي بذلك الفصل 

 .الفقرة الثانية 221
وكان فيهم  ن فيما بينهم،ويالحظ ايضا أنه إذا مات عدة أشخاص ممن يتوارثو

ولم  ،حريق أو فيضان أو حاث سير وأغريق  في أصول وفروع كما إذا ماتوا
فإنه ال  اإلرث، سبب من أسبابوقع الشك في  م أييعلم السابق من الالحق منه

ها ولو بتوارث فيما بينهم وهنا تلزم الوصية وتكون للحفدة فيما خلف جدهم ويلزم 
"  221لم يكن قد أنشأها ألنها إرادة المشرع وإلى هذا أشارت المدونة في الفصل 
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السابق إذا مات جماعة معا وكان بعضهم يرث بعضا ولم يتوصل إلى معرفة 
منهم فال استحقاق ألحدهم في تركة اآلخر سواء أكانت الوفاة في حادث واحد أم 

 ."ال
أضف إلى ما تقدم فإن الوصية إذا كانت ألكثر من واحد قسمت فيما بينهم حسب 
تقسيم الميراث للذكر مثل حظ األنثيين على اعتبار أن القانون جعلها عوضا لهم 

ويتم هذا إذا كانوا كلهم من أصل واحد،  .صلهمأعما كانوا يستحقونه من ميراث 
ن كانوا أوالد ابنين أو ثالثة فإن أصولهم بأ تكأوالد ابن واحد مثال فإن تعدد

التركة تقسم قسمة الميراث بين تلك األصول ثم يعطى لكل فرع ما كان يستحقه 
للذكر مثل حظ األنثيين  إساس مبدأأصله إن كان واحدا وإال قسم بينهم على 

 .267لفصل ا
قربا وبعدا عن صاحب التركة فإن  ختلفتووعندما تتعدد الفروع بتعدد أصولها 

االقرب يحجب االبعد إذا كان فرعا له وال يحجب فرع غيره ألن الوصية تكون 
لمستحقها في الطبقة األولى ثم يتم انتقالها منه إلى أوالده ما داموا أهال بها، 

كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل يحجب فيها "..في آخره  267الفصل 
 .”فرع نصيب اصله

 :الواجبة ب الوصيةوجوشروط 
ثبت له الحق  اال يكون الفرع الذي مات أصله في حياة أحد أبويه وارثا فإن 1  

في اإلرث ولو قليال فإنه ال يستحق وصية واجبة فالوصية الواجبة تكون تعويضا 
من ميراث فال وصية واجبة فمن توفى  لما فات من الميراث، فإذا كان له حظه

عن أم وبنتين وبنتي ابن وابني ابن وأخ شقيق فال وصية واجبة الوالد االبن ألنهم 
 .يرثون السدس الباقي تعصيبا

ن الثلثين والباقي يلبنتلومثله ما إذا مات إنسان وخلف بنتين وبنت ابن وابن ابن ف
 ذاإ و ،دأ للذكر مثل حظ االنثيينعلى أساس مب تعصيبا ترثه بنت االبن وابن ابن

ذ حينئبن لما كان لها شيء عن طريق الميراث بل لكان لها االلم يكن معها ابن 
 .الوصية الواجبة

بنتين وأبا وأما وبنت ابن وابن ابن فإن البنتين يأخذان وخلف الهالك  هلكذا إ و
بنت االبن  االبن و الثلثين واالب واالم كل واحد منهما السدس ولم يبق شيء البن

 264فيكون لهما الثلث عن طريق الوصية الواجبة وإلى هذا الشرط اشار الفصل 
يستحق هؤالء األحفاد وصية إن كانوا وارثين ألصل أبيهم جدا كان أو  ال"بقوله 
 .”جدة
من عطى فرع من مات من أبنائه قيد حياته أأال يكون الهالك الجد أو الجدة قد   2
أن  ةالوصية الواجبة مقدار ما يستحقه بأي طريق كان، شريط ونيستحق نالذي

، وإن أعطاهم أكثر نجز فإذا أعطاهم مثل نصيبهم  ، يكون بدون عوض كالهبة
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 .مما يستحقونه كان الزائد وصية اختيارية يكون للورثة حق اجازتها أو رفضها
تيارية هنا أن القتل العمد العدوان يحول دون الوصية االخ وتجدر اإلشارة 

 بعدأن الضرب كان والوصية الواجبة على حد سواء، وكل هذا مع مراعاة 
ال قبلها ومات من جرحه، أما إذا علم ومات من جرحه ولم يغير فال  الوصية

سبيل إلى منعه من الوصية الواجبة، ومثله ما إذا ضربه قبلها ومع ذلك أوصى 
لهم أو أعطاهم في حياته بال عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة فإن 

وجبت الوصية  ن أوصى لبعضهم فقطإأوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته و
 .لآلخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر

 أركان اإلرث، وأسبابه، وشروطه، وموانعه :رابعا

قبل بيان أركان اإلرث وأسبابه وشروطه وموانعه من من الضروري 
 اإلرثالفقه عموما وتعريف هذه األحكام لغة واصطالحاً، الستجالء أثرها في 

 :خصوصا
  

 :تعريف الركن
األساس، والجانب الهام األقوى، والجزء المكون للماهية  :الركن في اللغة

 .ويجمع على أركان[. 41: هود]{ أَْو آِوي إِلَى ُرْكٍن َشِديد}: ومنه قوله تعالى
ما توقف غيره عليه انعداماً ال وجوداً، وكان : وهو في االصطالح الشرعي

 .داخل الماهية، كالقراءة للصالة
  

 :تعريف الشرط
لغة العالمة، والَشَرط بفتحتين مثله، وكذلك الشريطة، وجمع الَشْرط في ال

 .الشرط شروط، والشريطة جمعها شرائط
وجوداً، وكان  والشرط في اصطالح الفقهاء ما ارتبط غيره به انعداماً ال

 .خارج الماهية، كالطهارة لصحة الصالة
  

 :تعريف السبب
فهو سبب له، وجمعه  السبب في اللغة الَحبل، وكل ما يتوصل به إلى الشيء

 .أسباب
وهو في اصطالح الفقهاء ما ارتبط غيره به انعداماً ووجوداً، وكان خارج 

 .الماهية، كدخول الوقت لوجوب الصالة
  

 :تعريف المانع
 .المنع في اللغة الحرمان، وهو ضد اإلعطاء، والمانع اسم فاعل منه
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نعدامه، وكان والمانع في اصطالح الفقهاء، ما توقف وجود غيره على ا
 .خارج الماهية، كالنجاسة لصحة الصالة

 :أركان اإلرث

 :أركان اإلرث ثالثة هي
 .وهو المتوفى الذي يبحث في تقسيم ما تركه من األموال :ـ المورث1 -
 ذي يدلي بأحد أسباب اإلرث الشرعيةالشخص ال وهو :ـ الوارث 1 -

 .القريب المستحق لما تركه المورثك
األموال التي تركها المورث بعد وفاته، مما يستحق وهي  :ـ التركة 3 -

 .التوزيع على الورثة
 .إذا انعدم ركن من هذه األركان الثالثة، انعدم اإلرث أصالً ف

:أسباب الميراث  

:ذكرها الفقهاء ثالثة، وهيأسباب الميراث كما   

 :ـ النكاح 3

أو  ، سواء أحصل بعده دخولالمقدس الصحيح الزواج والمراد به هنا عقد

ال، وعلى هذا، فال توارث بسبب العقد الفاسد، وإن حصل بعده دخول، 

توارث بسبب العقد  توارث أيضاً بسبب الدخول بشبهة، ومن باب أولى أن ال وال

 .الباطل أو الزنا، وذلك باتفاق الفقهاء

فإذا طلق الرجل زوجته ثم مات، فإن كان الموت بعد انقضاء عدة الزوجة 

، النقضاء النكاح بالكلية، ويستوي هنا الطالق الرجعي، فال توارث بينهما

 .والطالق البائن، والفسخ

وإن كان موت أحدهما أثناء عدة المرأة، فإن كان الطالق رجعياً وجب 

التوارث باالتفاق، ألن الطالق الرجعي ال يقطع الزوجية إال بانقضاء العدة، وذلك 

 .إلمكان عودته إليها بدون عقد جديد

الطالق بائناً، أو فسخاً لم يتوارثا، وإن كانت الزوجة في العدة  وإن كان

 .بعد، ألنهما قاطعان للزوجية من حين الطالق أو الفسخ

هذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية إلى أن الزوج إذا طلق زوجته طالقاً 

بائناً، ومات وهي في عدتها بعد، فإن كان فاّراً بطالقها من اإلرث، رد عليه 

ووجب لها اإلرث، وإن كان غير ذلك، لم يجب لها شيء من اإلرث، قصده، 
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النقضاء الزوجية، ويكون الزوج فاّراً إذا طلقها في مرض موته، بغير طلب أو 

 .رضى منها

 :ـ النسب 2

ي أو حواشوال، كاألصول والفروع، أو عالقة الدم وهو القرابة الحقيقية

 ...، كاإلخوة واألعمام واألخوالالفصول

 :الوالءـ  1

: تق، لقول النبي صلى هللا عليه وسلمقد أو عِ وهو نسب حكمي ناتج عن عَ 

عن عبد هللا  الشافعي  اإلمام رواهُ "( ال ُيباع وال ُيوهب النسبالوالء لحمة كلحمة )

َحُه ابُن ِحبَّاَن والحاِكمُ بن عمر  ".بغيِر هذا اللفظِ ( الصحيَحْينِ )وأصلُُه في . ، وَصحَّ
قسمين، والء عتاقة ووالء مواالة، وقد اتفق الفقهاء على والوالء على 

، فقط اإلرث بوالء العتاقة، أما والء المواالة، فقد ذهب إلى سببيته لإلرث الحنفية

وخالف الجمهور، وذهبوا إلى نسخه وإلغائه، وعدم جواز االحتجاج به، في أي 

 .من األحكام الشرعية، ومنها اإلرث

 

 :شروط اإلرث
  

اإلرث شروط متعددة، بعضها يتعلق باألركان، وبعضها خارج  يشترط في
 :عنها، وهي
 .ـ وفاة المورث حقيقة، أو حكماً، أو تقديراً  3

 .وإدراكها بالحس فتكون بخروج الروح منه: أما الوفاة الحقيقية
فتكون بحكم قضائي بموته، كالمفقود الذي مضى على : وأما الوفاة الحكمية

 .رفعه الورثة إلى القاضي، فقضى بموتهفقده سنين طويلة، ثم 
فكالجنين الذي أسقط بجناية على أمه توجب الغرة، وعلى : وأما التقدير

هذا، فاالحتضار، والمرض الطويل الميؤوس من شفائه، والفقد الطويل دون حكم 
يثبت بها التوارث مطلقاً،  قضائي بالموت، وسقوط الجنين دون جناية على أمه، ال

 .موتاً ألنها ليست 
 .ـ حياة الوارث عند موت المورث، حقيقة، أو تقديراً  2

فهي قيام الروح في البدن، ولو كان ذلك في حالة : فأما الحياة الحقيقية
 .ويدرك بالحس االحتضار
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فكالجنين الذي يولد لمدة الحمل، وعلى هذا، فال : وأما الحياة التقديرية
جهل تاريخ وفاتهم، فإذا علم  توارث بين الغرقى، والهدمى، والحرقى، الذين

تاريخ وفاتهم، ورث المتأخر المتقدم، إذا قام به سبب اإلرث، وانتفت موانعه، 
وكذلك المفقود، فإنه يوقف له نصيبه من مورثه الذي مات أثناء فقده، فإذا لم 
تظهر حياته، وحكم بموته بعد مدة، ألغيت حصته الموقوفة، وردت إلى سائر 

 .اته عند موت المورثالورثة، للجهل بحي
تركة إال إذا علم طريق توزيعها على  فإنه ال ـ العلم بأحكام المواريث، 1

حكم هللا تعالى، ومن هنا جاءت أهمية علم المواريث، والتشديد من الشارع على 
 .العناية به، وأنه نصف العلم

  

 :موانع اإلرث

فكل " عش لك رزق": انع اإلرث على التفصيل سبعة؛ وقد جمعوها في قولهممو

 :حرف منها يدل على مانع، وهي كاآلتي

فالعين تدل على عدم استهالل المولود؛ بمعنى إذا خرج من بطن أّمه ولم  -3

 .يستهل بالصراخ فقد خرج ميتا؛ وال حق له في اإلرث حينئذ

الشين تدل على الشك؛ وقد يكون في السبب أو الشرط، الشك في السبب  -2

والشك في الشرط كالشك فيمن تقدمت وفاته؛ كمن كالشك في ثبوت الزوجية، 

مات في زلزال أو غرق أو حادثة سير، ولم نتبين من تقدمت وفاه ومن 

 .تأخرت وفاته

حمل  الزوج نسبة بسبب نفي الالم تدل على اللعان، حيث إذا تالعن الزوجان -1

رث ، ثّم توفي أحدهما خالل العدة ال توابارتكاب الزنا ها؛ أو اتهمزوجته إليه

من  النتفاء النِّسبِة شرعا بين الوالد والولد من جهة أوبين المتالعنين .بينها

والذين }: 7إلى 6جهة أخرى، يقول هللا عز وجل في سورة النور اآليات من 

يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 

 عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ باهلل إّن لمن الصادقين والخامسة أن لعنة هللا

عنها العذاَب أن تشهد أربَع شهادات باهلل إّنه لمن الكاذبين والخامسة أن 

  .{غضب هللا عليها إن كان من الصادقين

 : واختالف الدين بين الوارث والموروث الكاف تدل على الكفر -1

اتفق الفقهاء على أن اختالف الدين كفراً وإسالماً مانع من موانع اإلرث، 
فال توارث بين مسلم وغير مسلم، مهما كان دين غير المسلم هذا، سواء 
أكان المورث هو المسلم، أم غير المسلم، بدليل قول الرسول صلى هللا عليه 
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فر وال الكافر يرث المسلم الكا ال}: وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه
فإذا مات أب مسلم مثالً لم يرث ابنه غير المسلم، يهودياً كان، أم  .{.المسلم

ويرثه أوالده وورثته المسلمون فقط، فإذا .. نصرانياً، أم مجوسياً، أم ملحداً 
وقد كان األب المتوفى غير مسلم، لم يرثه أوالده وأقرباؤه المسلمون، 

أن المسلم يرث من مورثه الكافر غير ذهبت فئة أخرى من أهل العلم إلى 
ذمي والمنافق والمرتد، حمال منهم قول رسول الحربي؛ بمعنى يرث من ال

كان هللا صلى هللا عليه وسلم على هذا المحمل بحجة أنه عليه السالم قد 
يجري المنافقين في األحكام الظاهرة مجرى المسلمين، فيرثون ويورثون، 

يره ممن شهد القرآن بنفاقهم، وُنهي الرسول وغ عبد هللا بن أبي وقد مات
صلى هللا عليه وسلم عن الصالة عليهم واالستغفار لهم وورثه ورثته 

وذهب الجمهور، إلى أن المرتد ال يورث مطلقاً، إال أن يعود  .المسلمون
 .وهللا أعال وأعلم إلى اإلسالم قبل موته

: سيدنا نوح عليه السالمالكفر قاطع للنسب حكماً، لقوله تعالى في قصة ف
ُه لَْيَس ِمْن أَْهلَِك إِنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصالِحٍ } وإذا انقطع النسب، [ 16 :هود]{ إِنَّ

زال سبب اإلرث، فامتنع اإلرث لذلك، وسواء في هذا اتحدت الدار بين 
فإذا اختلف الدين بين كافرين، بأن كان  .الوارث والمورث، أم اختلفت

ان الوارث نصرانياً، أو العكس أو كان أحدهما مشركاً، المورث يهودياً وك
، "الكفر ملة واحدة: "أو ملحداً، لم يمنع ذلك من التوارث بينهما، للقاعدة

 [.71: األنفال]{ َوالَّذيَن َكَفُروْا َبْعُضُهْم أَْولَِياء َبْعٍض }: ولقوله تعالى
اختلفت الدار  هذا إذا اتحدت الدار بين المورث والوارث من الكفار، فإذا

بينهما، بأن كان الوارث في دار الحرب، والمورث في دار اإلسالم، أو 
العكس، فال توارث بينهما الختالف الدار، إال أن تكون أنظمة بلدّي الوارث 

 .تمنع التوارث بينهما، فيصح التوارث بينهما عندئذ والمورث ال
موانع اإلرث، والرق رق الوارث مانع من ف؛ حرف الراء يرمز لمانع الرق -5

العبودية، وسواء أكانت العبودية كاملة كعبودية القن، أو ناقصة  هو

كالمكاتب، وأم الولد، والمدّبر، فإنها مانعة من اإلرث مطلقاً، ألن العبد عديم 

الذمة، وال يستطيع أن يتملك شيئاً، واإلرث تملك، فتكون العبودية مانعة منه 

 .لذلك

غيره لدى األمم القديمة األخرى، فهو ف تماما عن مختلوالرق في اإلسالم 
جزء من النظام االجتماعي الطبقي البغيض، الذي كانوا ... لدى الرومان واليونان

األخرى، وتأمين النبيلة يعيشونه، والغاية منه تسخير الرقيق لخدمة الطبقات 
ية، ومؤسسة الموارد االقتصادية لها، أما الرق في اإلسالم فما هو إال دورة تدريب

ردهم إلى  من أجل، (أسرى الحرب)عقابية إلصالح ومعاقبة نوع من الجناة 
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طريق الصواب، ثم إعادتهم إلى الحرية مرة ثانية وذلك بحسن معاملتهم على أنهم 
إخوة وليسوا عبيداً، واإلحسان إليهم، وبذل الجهد في تربيتهم، ثم تزويجهم، قال 

الِِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َوإَِماِئُكْم إِن َيُكوُنوا فَُقَراء َوأَنِكُحوا األََياَمى }: تعالى ِمنُكْم َوالصَّ
ُ َواِسٌع َعلِيم َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن الَ َيِجُدوَن نَِكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُهمْ  ُ ِمن َفْضلِِه َوهللاَّ  ُيْغِنِهُم هللاَّ

ُ ِمن َفْضلِِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكتَ  ا َملََكْت أَْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم إِْن َعلِْمُتْم ِفيِهْم هللاَّ اَب ِممَّ
ِ الَِّذي آَتاُكمْ  اِل هللاَّ ن مَّ  [.11، 12: النور]{َخْيًرا َوآُتوُهم مِّ

إخوانكم خولكم جعلهم هللا تحت : )وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ل، وليلبسه مما يلبس، وال أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأك
أخرجه اإلمام البخاري في ( تكلّفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه

 .باختالف يسير مطوال 3663، واإلمام مسلم في صحيحه 11صحيحه 
فإن ولد الزنا ال يرث من أبيه الزاني، وال يرث منه ، حرف الزين يرمز للزنا -6

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقالَ وغيره  الترمذي أبوه؛ فقد روى ِ َصلَّى هللاَّ َما } : أَنَّ َرُسوَل هللاَّ أَي 
ٍة أَْو أََمٍة َفاْلَولَُد َولَُد ِزَنا اَل َيِرُث َواَل ُيوَرث  {َرُجٍل َعاَهَر ِبُحرَّ

َواْلَعَمُل َعلَى َهَذا ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم أَنَّ َولََد " :الترمذي وقال, األلباني صححه
؛ ولذلك فإن هذا الولد ال يرث من هذا الرجل شيًئا ولو "َنا اَل َيِرُث ِمْن أَِبيهِ الزِّ 

ا طائًعا له ومعترًفا به ؛ الشرعي فإن ذلك كله ال تأثير له على الحكم ؛كان َبّرً
شرعية  فالزنا مانع لإلرث، وابنه إنما ينسب إلى أمه وأهلها، ونسبته لهم

 .أحكام البنوة ها منصحيحة، يثبت بها كل ما يترتب علي
قتل الوارث مورثه ظلماً مانع من موانع حرف القاف يشير لمانع القتل العمد،  -7

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب )اإلرث، باتفاق الفقهاء للقاعدة الفقهية 

، إال أن الفقهاء اختلفوا في نوع القتل المانع من اإلرث، وشروطه، (بحرمانه

 :ذاهب أربعة؛ وهيولهم م

ذهب الحنفية، إلى أن القتل المانع من اإلرث، هو القتل المستوجب 

للقصاص، أو الكفارة، وهو القتل المباشر، سواء أكان عمداً، أم خطأ، أم شبه عمد 

أم شبه خطأ، ما دام ظلماً بغير حق، فإذا كان القتل بحق، كالقتل قصاصاً، أو كان 

، فقتله القاضي بهذه الشهادة، أو قتالً بالسبب أو الشرط، كمن شهد على آخر زوراً 

حفر آلخر حفرة في الطريق العام، فوقع فيها فمات، أو كان القاتل قاصراً أو 

مجنوناً، لم يكن ذلك مانعاً من اإلرث، سواء أتعمد القاتل فيه القتل، أم ال، على 

 .السواء

 وذهب المالكية، إلى أن القتل المانع من اإلرث، هو القتل العمد العدوان،

سواء أكان مباشراً أم بالسبب، فإذا كان قتالً بحق، أو كان خطأ، أو كان القاتل 

 .صغيراً أو مجنوناً، لم يكن مانعاً من اإلرث، سواء أكان مباشراً أم غير مباشر
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وذهب الحنبلية إلى أن القتل المانع من اإلرث، هو القتل المستوجب 

 .للقصاص، أو الدية، أو الكفارة

 .القتل مانع من اإلرث مطلقاً، إلطالق النصوص :وقال الشافعي

 أنواع الورثة: خامسا

 :الورثة أربعة أنواع؛ وهم

 .الورثة بالفرض فقط

 .الورثة بالتعصيب فقط

 .الورثة بالفرض أو التعصيب دون الجمع بينهما

 .الورثة بالفرض أو التعصيب مع إمكانية الجمع بينهما

الزوج والزوجة، األم والجدة من جهة : م، وهالورثة بالفرض فقط: النوع األول

 .األم والجدة من جهة األب، واألخ ألم واألخت ألم

اإلبن وابن اإلبن وإن نزل، األخ : الورثة بالتعصيب فقط؛ وهم: النوع الثاني

الشقيق واألخ ألب، وابن األخ الشقيق وابن األخ ألب، والعم الشقيق والعم ألب 

  .بوابن العم الشقيق وابن العم أل

البنت وبنت : أو التعصيب دون الجمع بينهما، وهن الورثة بالفرض: النوع الثالث

 .اإلبن وإن نزل أبوها، األخت الشقيقة واألخت ألب

األب : الورثة بالفرض أو التعصيب مع إمكانية الجمع بينهما، وهما: النوع الرابع

 .والجد من جهته

 .أحوال أصحاب الفرض فقط: سادسا

قّدرها : فرض القاضي النفقة أي: اللغة التقدير، واإليجاب، يقالالفرض في 
َك إِلَى َمَعادٍ }: وأوجبها، ومنه قوله تعالى { إِنَّ الَِّذي َفَرَض َعلَْيَك اْلقُْرآَن َلَراد 

 .وجمعه فروض[ 45: القصص]
، هو مقدار معين من في علم الفرائضوالفرض في االصطالح الفقهي 

وأصحاب الفروض من الورثة هم فئة من . لوارث معين التركة، مستحق وجوباً 
أقرباء الميت، يستحقون من تركته نصيباً محدداً مقدراً، وربما كان النصيب ذا 

وسوف . عدد الورثةو األحوال حّدين، أو ثالثة حدود، أو أكثر، تختلف باختالف
 .نبين ذلك تفصيالً 
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. ونصف نصفه الثمنالنصف ونصفه الربع : والفروض المقدرة شرعا؛ هي
 .والثلثان ونصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس

 :حالتان في الميراث باتفاق الفقهاء، هماللزوج  :فرض الزوج/ 3

 .عندما ال يكون لزوجته المتوفاة فرع وارث: النصف *
عندما يكون للزوجة المتوفاة فرع وارث، سواء أكان هذا الفرع من : الربع * 

 .نفسه زوج آخر أو من الزوج
َولَُكْم ِنْصُف َما َتَرَك أَْزَواُجُكْم إِن لَّْم َيُكن لَُّهنَّ َولٌَد }: والدليل على ذلك قوله تعالى

ُبُع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين { َفإِن َكاَن لَُهنَّ َولٌَد َفلَُكُم الر 
 [.32 :النساء]
 :وهماللزوجة حالتان باتفاق الفقهاء،  :فرض الزوجة/ 2

 .وذلك عند انعدام الفرع الوارث: الربع *

وذلك عند وجود الفرع الوارث، سواء أكان هذا الفرع منها أو من : الثمن *
 ..غيرها

والثمن والربع هنا نصيب الزوجة المنفردة، والزوجات المتعددات، يقتسمنه بينهن 
األوالد دون بالسوية، سواء كن جميعاً ذوات أوالد، أو كان بعضهن من ذوات 

فإذا توفي عن زوجتين، األولى لها أوالد منه، والثانية ال أوالد لها،  .األخريات
كان الثمن بينهما نصفين، فإذا كانت االثنتان من ذوات األوالد، كان الثمن بينهما 

ا َتَرْكُتْم إِن }: والدليل على ذلك قوله تعالى .نصفين أيضاً وهكذا ُبُع ِممَّ لَّْم َولَُهنَّ الر 
ن َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبَها أَوْ  ا َتَرْكُتم مِّ ُمُن ِممَّ  َيُكن لَُّكْم َولٌَد َفإِن َكاَن لَُكْم َولٌَد َفلَُهنَّ الث 

 [.32 :النساء]{ َدْينٍ 
هذا وال بد من اإلشارة، إلى أن المطلقة رجعياً كالزوجة، في استحقاقها 

ها، بشرط أن تكون وفاته قبل انتهاء اإلرث من زوجها، إذا مات بعد طالقه ل
عدتها، فإذا مات بعد انتهاء العدة، لم ترث منه، وذلك ألن المعتّدة من طالق 
رجعي في حكم الزوجة من وجوه متعددة، ألن للزوج العودة إليها بالمراجعة 

 .، وهذا الحكم محل اتفاق الفقهاءذا السببهبدون عقد جديد، فترث منه ل
الق بائن، فقد ذهب الشافعية إلى أنها ال إرث لها مطلقاً، أما المطلقة من ط

، سواء أكانت البينونة كبرى أم قبل الموت النقطاع زوجيتها بالطالق والبينونة
ولهم قول آخر وهو  .صغرى، وسواء أمات وهي في العدة، أم بعد انقضاء العدة
القاتل عمدا ك الشرعي،أنها ترثه ألنه متهم في قطع إرثها وحرمانها من حقها 

 للمورث استعجل الميراث بالقتل
وذهب الحنفية إلى أن الطالق البائن إذا تم والزوج في مرض الموت، ثم مات 
الزوج قبل انقضاء العدة فإن الزوجة ترث منه ألنه فاّر بهذا الطالق من اإلرث 
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يكون هذا الطالق قد تم بناء على طلبها،  فيعامل بنقيض قصده، وذلك بشرط أن ال
أو رضاها، فإذا طلقها بائناً بناء على طلبها أو رضاها، أو كان صحيحاً عند 

ترث منه، ومن باب أولى إذا مات  الطالق ثم مات قبل انقضاء عدتها، فإنها ال
 .بعد انقضاء العدة

ن طلقها في مرض الموت حتى لو إن الزوجة ترث زوجها وأاما المالكية فيرون 
وحتى لو كان الطالق برضاها واختيارها وال يرثها انقضت العدة وتزوجت بغيره 

 .هو إذا ماتت ألنه هو الذي فوت على نفسه حقه في الميراث
ذا طلقها في مرض موته سواء توفي في إاما في المذهب الحنبلي فترث الزوجة 

ولإلمام أحمد روايتان أحدهما  ،م بعدها ما لم تتزوج فاذا تزوجت سقط حقهاأالعدة 
نفية وهي انها ال ترث بعد انقضاء عدتها وان لم تتزوج والثانية انها يتفق مع الح

 . ترثه مالم تتزوج وهي الصحيحة والمشهورة
 :لِلم ثالث حاالت، هي :فرض األم/ 1

متعدد من اإلخوة أو أو وجود  ،وذلك عند وجود فرع وارث: السدس *
 .وإناثاً، أم إناثاً فقطمن أي جهة كانوا، ذكوراً، أم ذكوراً اثنان فأكثر،  األخوات
تعدد من اإلخوة واألخوات، معند انعدام الفرع الوارث، وانعدام ال: الثلث *

: والدليل هو قول هللا تبارك وتعالى .فال يحرمها من الثلث األخ أو األخت الواحدة
ا َتَرَك إِن َكاَن لَُه َولَ } ُدُس ِممَّ ْنُهَما الس  َفإِن لَّْم َيُكن لَُّه َولٌَد  دٌ َوألََبَوْيِه لُِكلِّ َواِحٍد مِّ

ِه الث لُثُ  ِه  َوَوِرَثُه أََبَواهُ َفِلُمِّ ُدسُ َفإِن َكاَن لَُه إِْخَوةٌ َفِلُمِّ  [.33 :النساء] {الس 
أما استحقاقها له مع االثنين من اإلخوة، فقد ذهب إلى القول به جماهير 
الصحابة والتابعين، وعليه المذاهب األربعة، وخالف ابن عباس رضي هللا تعالى 

يحجب األم من الثلث إلى السدس األخوان أو األختان، ولكن الثالثة  ال: عنه، فقال
يطلق  السابقة جاء بالجمع وهو ال في اآلية الكريمة{ إخوة}: فما فوق، ألن لفظ

على أقل من ثالثة في اللغة العربية، إال أن الجمهور، ردوا ذلك بحجج قوية، منها 
أن الجمع في اللغة يطلق على االثنين فصاعداً، وبأن النبي صلى هللا عليه وسلم 
أعطى األم السدس مع األخوين، وبأن األختين كاألخوات، وأن البنتين كالبنات في 

 .اإلرث، فكان األخوان في الحجب كاإلخوة كذلك
هي ولدى الفقهاء بالجدة الوارثة الجدة الصحيحة  المقصود :الجدةفرض / 1

األنثى من األصول وإن علت غير األم، سواء أكانت من جهة األم، أم من جهة 

األب، ما لم تدل إلى الميت بجد رحمي، فإذا أدلت به، كأم أب األم، وأم أب أم 

األب، ومن فوقهما، كانت جدة غير صحيحة، أو فاسدة، أو رحمية في اصطالح 

 .فرض لها، ألنها من ذوي األرحام الفقهاء، والجدة الرحمية ال
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والجدة الصحيحة من جهة األب كانت أَم من جهة األم، اتفق الفقهاء على 

 :أن لها حالتين، هما

أم أكثر، يقتسمنه ، واحدة كانت أم أكثر، من جهة واحدة كن السدس *

بالسوية، ما لم يحجبن، أو يحجب بعضهن، فإذا حجب بعضهن قسم السدس بين 

 .الوارثات منهن فقط

 :، وذلك في حاالت متعددة، هيالحجب *

 .ـ باألم، فإن األم تحجب الجدات جميعاً، سواء أدلين بها أم أدلين باألب 3

جهته من الجدات إذا أدلت به فقط، فإن األب يحجب من في : ـ باألب 2

 .فحسب، دون من كان في جهة األم

 .إذا أدلت به فقط: ـ بالجد العصبي 1

ـ بالجدة الثابتة األدنى منها درجة إلى الميت، سواء أكانت مدلية بها أم  1

ال، فالجدة أم أم األم، محجوبة بأم األب، وكذلك الجدة أم أم األب، فإنها محجوبة 

 .ى الميتبأم األم، ألنها أقرب منها إل

: والدليل على ميراث الجدة هنا السنة، فقد روى بريدة رضي هللا عنه قال

أخرجه  .إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم

 .محمدبن  كما أخرج مالك مثله موقوفاً على أبي بكر من طريق القاسم .داودأبو 

يجمعهما مع ذان واألخت ألم هما اللاألخ ألم  :فرض اإلخوة ألم -5

المتوفى األم فقط، أما األب فإنسان غريب عنهما، كأن يكون المرأة ابن، فيتوفى 

زوجها، فتتزوج بآخر، وتنجب منه ابناً، فإن االبنين هذين إخوة ألم، أما أبواهما 

بني )فمختلفان، واإلخوة ألم ذكوراً كانوا أم إناثاً يسميهم علماء الفرائض 

في  –عند التعدد اثنان فأكثر  –أو يرثون  كل منهما عند االنفراد ويرث( خيافاأل

باتفاق حالتان ولِلخ ألم واألخت ألم  .حالة الكاللة، وهي انعدام األصل والفرع

 :هي، والفقهاء

 .انفراد أحدهما في حالة الكاللة، وذلك عند السدس *
فأكثر، وهنا يقتسمون هذا وذلك عند التعدد، بأن يكونوا اثنين : الثلث *

 .الثلث بينهم بالسوية مهما كان عددهم
 – ، وباألصول الذكورمطلقا بالفروعويحجبون حجب حرمان من اإلرث 

والدليل  .ال يحجبون باألم والجدة، وال بالجد الرحميو -األب والجد وإن عال 
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أَو اْمَرأَةٌ َولَُه أٌَخ أَْو أُْخٌت َوإِن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكالَلًَة }: على ميراثهم قوله تعالى
لُثِ  ُدُس َفإِن َكاُنَوْا أَْكَثَر ِمن َذلَِك َفُهْم ُشَرَكاء ِفي الث  ْنُهَما الس  { َفلُِكلِّ َواِحٍد مِّ

وقد أجمع الفقهاء على أن المراد باألخ واألخت هنا أوالد األم، [ 32 :النساء]
 (.خت من األموله أخ أو أ: )احتجاجاً بقراءة ابن مسعود

 .أحوال الورثة بالفرض أو التعصيب دون الجمع بينهما: سابعا
 . ، وبنت اإلبن، واألخت الشقيقة، واألخت ألبالبنت من الصلب: وهن أربع نسوة

اتفق جمهور الفقهاء على أن للبنت الصلبية  :أحوال البنت في الميراث -3

 :المباشرة ثالثة أحوال؛ وهي

واحدة منفردة؛ وليس لها من يعصبها من األبناء إذا كانت : النصف *

 .الذكور

 .إذا كانتا اثنتين فأكثر وليس لهن من يعصبهن من األبناء الذكور: الثلثان *

ابن فأكثر، فإنهم عصبة،  ؛إذا كان مع البنت أو البنات: التعصيب *

 .يقتسمون ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ األنثيين

َكِر ِمْثُل َحظِّ األُنَثَيْيِن }: يل ذلك قوله تعالىودل ُيوِصيُكُم هللّاُ ِفي أَْوالَِدُكْم لِلذَّ

{ َفإِن ُكنَّ ِنَساء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفلَُهنَّ ُثلَُثا َما َتَرَك َوإِن َكاَنْت َواِحَدًة َفلََها النِّْصفُ 

 [.33 :النساء]

كالبنت الواحدة، فإذا كّن ثالثاً فما وروي عن ابن عباس أن للبنتين النصف فقط 

وهي رواية شاذة مخالفة لقول الجمهور، ذلك أن هللا تعالى . فوق، كان لهن الثلثان

فكان رأي الجمهور أن تجعل االبنتان . أثبت لِلختين الشقيقتين أو ألب الثلثين

أخ تشتكي  بن الربيع أتت النبي صلى هللا عليه وسلم كاألختين، ثم إن امرأة سعد

وتركها  ذي استحوذ على التركة بعد استشهاد زوجها في غزوة أحدزوجها ال

 ،شقيق، فقضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للبنتين بالثلثينال يهأخمع  هاابنتيو

، 2721: ، وابن ماجة رقم2172:ذي عن جابر بن عبد هللا رقمأخرجه الترم

  . 31411: واإلمام أحمد في المسند وقم

اتفق الفقهاء على أن لبنات االبن وإن نزل  :بنت االبن في الميراث أحوال -2

 :هيأربعة؛ و، حاالت أبوها
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معصبة، وليس بين  غير محجوبة والمنفردة إذا كانت واحدة : النصف *
 .الورثة فرع وارث أعلى منها

محجوبات، وليس بين  إذا كن اثنتين فأكثر غير معصبات وال: الثلثان *
 .أعلى منهن الورثة فرع وارث

تكملة  مع البنت الصلبية الواحدة المستحقة للنصف فرضاً : السدس *
، ومع بنت االبن األعلى منها، المستحقة للنصف فرضاً، سواء أكانت بنت للثلثين

االبن األدنى هنا واحدة أم أكثر، فإن كانت واحدة استقلت بالسدس، وإال اقتسمنه 
دام ليس معهن من يعصبهن أو  ت عم، مابينهن بالسوية، سواء كن أخوات أم بنا

 .يحجبهن
 :، سواء كن واحدة أم أكثر، وذلك في حالتين، هماالتعصيب *
ـ بابن االبن المساوي لها في الدرجة، سواء أكان أخاً لها أم ابن عم،  3

 .دامت غير محجوبة ما
ـ بابن االبن األدنى منها درجة، إذا لم تكن هي مستحقة لإلرث بالفرض،  2

ن كانت ذات فرض لم تتعصب به، بل تأخذ فرضها فقط ويأخذ هو الباقي فإ
 .لم يكّن محجوبين بالفروع األقرب منهنّ  بالعصوبة وحده، وذلك ما
 :في حالتين، هما وتحجب بنت االبن

 .ـ باالبن الصلبي، وبابن االبن األعلى منها 3
لم يعصبها ابن  ماـ بالبنتين الصلبيتين، وببنتي االبن األعلى منها، وذلك  2

 .االبن، وإال ورثت معه بالتعصيب، ولم تحجب
وكما قال  ودليل ذلك إجماع الفقهاء على أن ولد االبن يقوم مقام الولد عند عدمه،

 :الشاعر
 بنونا بنو أبنائنا وبناتنا          بنوهن أبناء الرجال األباعد

  . أنه محجوب بهثم لإلجماع الحاصل على أن الولد مقدم على ولد الولد، و
األخت الشقيقة هي األخت من األم واألب معاً،  :األخت الشقيقةأحوال  -1

 :، هيةويسمى األشقاء بني األعيان، ولها باتفاق الفقهاء حاالت ثالث

 .إذا كانت واحدة منفردة غير معصبة وال محجوبة: النصف *

محجوبتين، إذا كانتا اثنتين فصاعداً، غير معصبتين وال : الثلثان *

 .يقتسمانها بينهن بالسوية

دامت غير محجوبة، وذلك في  ، سواء أكانت واحدة أم أكثر ماالتعصيب *

 :حالتين



30 
 

ـ التعصيب بالغير، وهو باألخ الشقيق واحداً كان أم أكثر، وبالجد أحيانا  3

بقي بعد أصحاب الفروض للذكر  فيقتسمن معه ما ذا كانت المقاسمة أفضل له،إ

 .نثيينمثل حظ األ

ـ التعصيب مع الغير، وهو مع البنات الصلبيات، أو بنات االبن وإن نزل  2

فتأخذ الباقي بعد فروضهن وفروض أصحاب الفروض اآلخرين إذا كانت . أبوهن

 .واحدة، ويقتسمن الباقي بينهن بالسوية إذا كنَّ أكثر من واحدة

الكاللة في  ذا انتفت حالةوتحجب األخت الشقيقة حجب حرمان من اإلرث إ

 :وجهين؛ وهما

 .ـ بالفرع المذكر الوارث بالتعصيب، وهو االبن وابن االبن وإن نزل 3

ومنهم وذهب الجمهور  ،ـ باألصل المذكر الوارث بالتعصيب وهو األب 2

إلى أن الجد العصبي ال يحجب األخت الشقيقة هنا، ولكن يرث معها  المالكية

 .على خالف األب الذي يحجبها باالتفاق له،ذا كانت المقاسمة أفضل بالتعصيب إ

إِِن اْمُرٌؤ َهلََك يستفتونك قل هللا يفتيكم في الكاللة }: والدليل على ذلك قوله تعالى

لَْيَس لَُه َولٌَد َولَُه أُْخٌت َفلََها ِنْصُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرُثَهآ إِن لَّْم َيُكن لََّها َولٌَد َفإِن َكاَنَتا 

َكِر ِمْثُل َحظِّ  اْثَنَتْينِ  َجاالً َونَِساء َفلِلذَّ ا َتَرَك َوإِن َكاُنوْا إِْخَوًة رِّ لَُثاِن ِممَّ َفلَُهَما الث 

سئل أبو موسى : بن شرحبيل قال روى هذيل وما[ 376 :النساء]{ األُنَثَيْينِ 

للبنت النصف ولِلخت : بنت، وبنت ابن، وأخت، فقال: األشعري رضي هللا عنه

ـ  رضي هللا تعالى عنه ا ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود ـتوآالنصف، و

ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، ألقضين فيها بما : وأخبر بقول أبي موسى، فقال

للبنت النصف، ولبنت االبن السدس تكملة : قضى النبي صلى هللا عليه وسلم

دام هذا الحبر  وني ماال تسأل: بقي فلِلخت، فأخبر أبو موسى، فقال للثلثين، وما

 .الترمذي عندأخرجه البخاري، ومثله . فيكم

هذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، وخالف ابن عباس رضي هللا عنه في 

 .تتعصب معها، ولكن ترث البنت دون األخت ال: تعصيب األخت مع البنت، وقال

 هي األخت التي يجمعها مع الميت األب فقط، أما :األخت ألبأحوال  -1

أمها، فهي غير أم المتوفى، ويسمى األخوة واألخوات ألب بني العالت، ولِلخت 

 :ألب باتفاق الفقهاء أحوال أربعة، هي



31 
 

إذا كانت واحدة غير معصبة، وال محجوبة، وليس معها أخت : النصف *
 .شقيقة واحدة مستحقة للنصف

ن، وليس محجوبتي إذا كانتا اثنتين فصاعداً، غير معصبتين، وال: الثلثان *
 .معهما أخت شقيقة مستحقة للنصف، يقتسمنهما بينهن بالسوية

تكملة  مع األخت الشقيقة الواحدة المستحقة للنصف فرضاً : السدس *
، فإن كانت واحدة انفردت بالسدس، وإن كانتا اثنتين أو أكثر، اقتسمن للثلثين

 .السدس بينهن بالسوية، هذا ما لم تكن محجوبة أو معصبة
 :سواء أكانت واحدة أم أكثر، وذلك في أحوال، هي: بالتعصي *
وبالجد  وذلك باألخ ألب غير المحجوب، واحداً كان أم أكثر: ـ بالغير 3

، فيقتسمن معه الباقي بعد أصحاب الفروض، أحيانا مادامت المقاسة أفضل له
 .للذكر مثل حظ األنثيين

ط، وهن البنات وذلك مع الفرع المؤنث الوارث بالفرض فق: ـ مع الغير 2
الصلبيات، أو بنات االبن وإن نزل، واحدة كن أو أكثر، فيرث الفرع بفرضه، 

ويرث األخوات ألب الباقي بعد فروض الفروع، وفروض ذوي الفروض 
لم يكن للمتوفى  اآلخرين، ويقتسمنه بينهن بالسوية، إذا كن أكثر من واحدة، هذا ما

 .بن بهمأخ شقيق، أو أخت شقيقة أو أكثر، وإال حج
 :في أحوال، هيتحجب األخت ألب حجب حرمان من الميراث 

 .أي االبن وابن االبن وإن نزل ـ بالفرع المذكر الوارث بالتعصيب 3
وهو األب عند الجمهور ومنهم  ـ باألصل المذكر الوارث بالتعصيب 2

األخت ألب تحجب باألب،  ذهب الجمهور فإنالمالكية باستثناء األحناف، وعلى م
 .تحجب بالجد العصبي ولكن ترث معه، كاألخت الشقيقة وال

 .ـ باألخ الشقيق، واحداً كان أم أكثر 1
لم يكن  ـ باألختين الشقيقتين فأكثر، دون األخت الشقيقة الواحدة، هذا ما 1

معهن أخ ألب، فإذا كان معهن أخ ألب، عصبن به، وورثن معه الباقي بعد 
 .لفروض، للذكر مثل حظ األنثيين، ويسمى باألخ المباركأصحاب ا

ألن األخت ذكرها، من سورة النساء وقد تقدم  376اآلية  والدليل على ذلك
 .قرابة، فتحجب بهانسبا وألب كاألخت الشقيقة إال أنها أضعف منها 

هذا ما اتفق الفقهاء عليه، سوى ما تقدم في األخت الشقيقة، من مخالفة ابن 
 .فهو متأت هنا أيضاً . ضي هللا عنه لجمهور الفقهاءعباس ر

 
 ثامنا: أحوال الورثة بالفرض أو التعصيب مع إمكانية الجمع بينهما:

األب والجد : ؛ هماوارثان يرثان بالفرض أو التعصيب مع إمكانية الجمع بينهما
 .من جهته
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  :  أحوال األب في الميراث -3
 :ثالثة في الميراث؛ هيلقد أجمع الفقهاء على أن لِلب أحواال 

ويستحقه عند وجود الفرع المذكر الوارث بالتعصيب، كاالبن وابن : السدس 

االبن، وقد ذكر ذلك القيد إلخراج الفرع الوارث بالرحم، مذكراً كان أم مؤنثاً، 

 ...كابن البنت وبنت بنت االبن

فقط، ويستحقه عند وجود الفرع المؤنث الوارث بالفرض : السدس مع التعصيب 

 .كالبنت وبنت االبن

ويستحقه عند انعدام الفرع الوارث بالفرض أو التعصيب، : التعصيب المحض 

 .سواء أوجد فرع وارث بالرحم أم ال

َوألََبَوْيِه لُِكلِّ }: والدليل على استحقاق األب ما تقدم من األحوال قول هللا تعالى

ا َتَرَك إِن  ُدُس ِممَّ ْنُهَما الس  َفإِن لَّْم }: وقوله تعالى[ 33 :النساء]{ َكاَن لَُه َولَدٌ َواِحٍد مِّ

لُثُ  ِه الث  ، وقول النبي صلى هللا عليه [33 :النساء]{ َيُكن لَُّه َولٌَد َوَوِرَثُه أََبَواهُ َفِلُمِّ

رواه ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فِلولى رجل ذكر: )وسلم

 .البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد

 :أحوال الجد في الميراث -2

الجد الصحيح عند الفقهاء هو الذي ال يفصل بينه وبين الهالك أنثى، وهو أب 

األب وإن عال، وهو من يستحق الميراث شرعا، وأما أب األم الذي أدلى باألم 

 .فغير صحيح؛ وال نصيب له في الميراث شرعا؛ ألنه من ذوي األرحام

هو كتاب هللا تعالى وسنة الرسول صلى هللا الدليل على ميراث الجد الصحيح و

 :عليه وسلم وإجماع الفقهاء

وألبويه لكل واحد منهما السدس مما }: قول هللا جل جالله: كتاب هللا تعالى

وُيسمى الجد أبا مجازا عند الفقهاء، وهو . 33ج/النساء{ ..ترك إن كان له ولد

يا بني آدم }: قوله سبحانه: هاالبيان القرآني في مناسبات عّدة، من عليه ما وجدنا

: وقوله تعالى. 27/األعراف{ ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجّنةِ 

واّتبعت ِملَّة آبائَي إبراهيم }: وقوله جلت قدرته. 74/الحج{ ِملََّة أبيكم إبراهيم}

اعتبار الجد أباً عند  فيذه عادة العرب وه ...14/يوسف{ وإسحاَق ويعقوب

كذب، أنا ابن  أنا النبي ال: )انعدام األب، ومنه قول النبي صلى هللا عليه وسلم
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من حديث البراء ( 3776)، ومسلم (2461)البخاري  أخرجه -( المطلبعبد 

   .ومعلوم أن عبد المطلب جده وليس أباه - ..بن عازب رضي هللا عنه

 رضي هللا عنه ما رواه عمران بن حصين: سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم

إن ابن ابني مات فما لي : أن رجال أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال

، 2476:رقم الحديث 2/316سنن أبي داوود؛  –. السدس: من ميراثه؟ قال

أّنه  عمر بن الخطاب رضي هللا عنهوقد ضعفه الشيخ األلباني، وصّحح حديث 

 صلى هللا عليه وسلم في الجد، فقال معقل بن يسار سأل عن فريضة رسول هللا

: قضى فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال عمر: المزني رضي هللا عنه

 .2721: ، رقم الحديث2/717 ابن ماجة سنن -. السدس: ماذا؟ قال معقل

أجمع أهل العلم على أن الجدَّ يرث عند عدم وجود األب، ولم يخالف : اإلجماع

لك أحد إالّ ما جرى بين العلماء في نصيب الجد مع اإلخوة األشقاء أو في ذ

  . ألب

 :أحوال الجد في الميراث على وجه التفصيل

إذا غاب األب ولم يكن مع الجد منفرد أو متعدد من اإلخوة أو : الحالة األولى

 :األخوات أشقاء أو ألب، أنزل منزلة األب، وله ما يلي

 .جود الفرع المذكرمع و :السدس بالفرض فقط

 .إذا وجد معه فرع مؤنث :السدس بالفرض وما بقي بالتعصيب

 .إذا انعدم الفرع مطلقا ذكرا وأنثى :التعصيب فقط

ويحجب الجد حجب حرمان من اإلرث باألب، والقريب يحجب البعيد، كحجب  

من أدلى إلى الميت بواسطٍة ال يرث مع وجود "ذا بقاعدة أب أب ألب أب أب أخ

 ".الواسطةتلك 

إذا وجد مع الجد منفرد أو متعدد من اإلخوة أو األخوات أشقاء أو : الحالة الثانية

 .ألب

اختلف الفقهاء في هذه الحالة، فمنهم من ذهب إلى أن الجدَّ يحجب اإلخوة من أّيِة 

وهو مذهب  –وال خالف في حجبه اإلخوة ألم  –جهٍة كانوا أشقاء أو ألب أو ألم 

ومذهب الجمهور . إن الجّد يحجبهم جميعا كما يحجبهم األب: قالوا نالحنفية الذي

ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية واألوزاعي، هو أن 
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بنص القرآن فال ثبت قد الجدَّ ال يحجبهم وإّنما يرثون معه، بدليل أن إرث اإلخوة 

ٍس صحيٍح، وما دام ذلك الدليل غير ُيحجبون من ِقَبلِِه إالّ بنص أو إجماٍع أو قيا

قائٍم فال ُيحجبون به، ثّم إّن اإلخوة األشقاء أو ألب مع الجد قد تساووا في سبب 

وقرابة البنوة ( الجد أبوه واألخ ابنه)فاألخ والجد يدليان باألب : استحقاق الميراث

بن انظر المغني ال. "ال تنقص عن قرابة األخوة، واالبن ُيسِقُط تعصيب األبِ 

لعدالته وهذا هو المذهب الراجح ". 31/142، والمحلى البن حزم 6/235قدامة 

في مشاركة اإلخوة األشقاء أو ألب للجد في الميراث؛ ما دام هؤالء اإلخوة إّنما 

ُحِجبوا باألِب إلدالئهم به، وأما بالنسبة للجد معهم فاألمر مختلف تماما لتساويهم 

رجة واحدٍة وهي األب ألّن الجدَّ هو أُب األِب جميعا في اإلدالء إلى الميت بد

فحاالت الجد في  وعليه .واإلخوةُ أبناُء األِب، فتساووا حينئذ في استحقاِق الميراث

 :الميراث هي على النحو اآلتي

إذا لم يكن مع الجد والمنفرد أو المتعدد من اإلخوة أو األخوات : الحالة األولى

 :أشقاء أو ألب صاحب فرض

 :الجد في هذه الحالة بين ما يلييخير 

  أخذ الثلث بالفرض -

 :يختار أفضلهما، ومن تطبيقات هذه الحالة، األمثلة اآلتية. مقاسمة اإلخوة -
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إذا وجد مع الجد والمنفرد أو المتعدد من اإلخوة واألخوات أشقاء أو : الحالة الثانية

 :خير الجد بين ثالثة أشياء، وهي. ألب صاحب فرض

 .السدس -

 .الثلث الباقي عن أصحاب الفروض -

 .المقاسمة -

 :من تطبيقات هذه الوضعية؛ األمثلة اآلتية

 توفي شخص عن أم؛ وجد، وأخ شقيق : المثال األول

 يقاسم الجد اإلخوة   3 3  
 .(الن المقاسمة خيٌر له من ثلث الباقي ومن سدس الكل)
فهي خيٌر من  -الباقي ( 1/1)فالمقاسمة تعادل         ·
 .الباقي( 3/1)
( 6/3)فهي خيٌر من  –الكل ( 1/3)كما إنها تعادل         ·

 .الكل

 3 3 أم 1/3

 3 2 جد ع

 3 أخ

 .توفي شخص عن أم؛ وجد؛ وثالثة إخوة أشقاء :المثال الثاني

   

https://sites.google.com/site/mawlood3/new1.jpg?attredirects=0
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 :إنَّ  الحظ   6  
 .الباقي (4/1)الباقي خيٌر من المقاسمة التي تعادل ( 3/1) -
الن ثلث الباقي )– الكل ( 6/3)الباقي خيٌر من ( 1/3)كما إن   -

يزيد قليال على سهم ونصف، في حين إن سدس الكل ال يساوي إال 
 (سهماً واحداً 

 :والحاصل
 للجد ثلث الباقي

 .(الن ثلث الباقي خيٌر له من المقاسمة ومن سدس الكل)

 3 أم 6/3

 5 جد ع
 أخ

   أخ
   أخ

ذا انكسار أسهم ال تقبل القسمة على ثالثة إخوة أشقاء، وهما تبقى من يالحظ أن 
في األسهم؛ يحتاج إلى تصحيح الفريضة وهو ما سنقف عنه الحقا بحول هللا، 

 :صبح المسألة على هذا النحوفت

 

 (.6)أصل المسالة         ·
 (.واحد سهم)لالم سدسها         ·
للجد ثلثها، وحيث إنها  ،( أسهم خمسة)يبقى     ·

 ال تنقسم على ثالثة،
: أي) فتصح المسالة بضربها بمخرج الثلث        ·

 (بثالثة
 (1×6ضرب  حاصل) سهما( 34)فتصح من 

ثم يعاد تصحيح المسالة لوجود انكسار على     ·
فريق اإلخوة ، فنضرب جميع المسالة بعدد 

 (51)لتصح من  ، (1 :وهو) رؤوسهم
 (1×34ضرب  حاصل) .سهماً 

  6 11 54   

 7 1 3 أم 6/3

3/1 

 الباقي
 35 5 5 جد

 31 31 أخ ع

   31 أخ

   31 أخ

  

 .توفيت سيدة عن زوج؛ وبنتين؛ وجد؛ وأخ شقيق: المثال الثالث

  21           سهم ،( 32)من  (واحد سهم)لما كان الباقي 

 .، وهذا اقل من السدس(3/32= )أي إنَّ الباقي 

       وهكذا يكون السدس 

     (الباقيهي جزء من  التي) المقاسمةخيٌر من 
      أيضا -وخيٌر من ثلث الباقي 

 :والحاصل

 للجد سدس الكل

 .(سدس الكل خيٌر له من المقاسمة ومن ثلث الباقي الن)

 3 زوج 4/1

 4 بنت 3/1

 4 بنت

   1 جد ع

 أخ

 ش

  



37 
 

 :وعلى هذا األساس تتحول المسألة إلى النحو اآلتي

 

 الحظ إن   12  
 (31)لة عالت بفروضها إلى أالمس -        
يأخذ ما أبقت ) ألنه عصبةش وسقط األخ         
فحجب  شيءولم يبَق بعَد الفروض  (الفروض

 .بالفرض المستغرق

 1 زوج 1/3

 1 بنت 1/2

 1 بنت

   2 جد 6/3

 أخ ع
 ش

1   

  

 :خالصات ومالحظات

إن سبب مقاسمة الجد لإلخوة، هو مساواتهم جميعا في درجة اإلدالء بالميت، / 3
 :وقد تقّدم

، واألخ الشقيق أو ألب هو ابن أب الهالك سواء كان شقيقا فالجد هو أب أب الهالك
ُل عليهم بما له من فرض . أو ألب فال يحجب الجد حينها اإلخوة، ولكّنه ُيَفضَّ
وُيستثنى اإلخوة ألم حيث يحجبهم الجد حجب حرمان، بسبب عدم . ثابت

   . دالء باألباشتراكهم مع الجد واإلخوة األشقاء أو ألب في اإل

2/   عند وجود األخوات مع الجد فان الجد يعصبهن كما يعصبهن األخ المساوي 

لهن في قوة النسب ودرجته، فيأخذ ضعف نصيب األخت )سواءً  كانت شقيقة أو 

 ألب(

       1 / مثال

  3 7            وعدم وجود جمع من اإلخوة لعدم وجود فرع وارث (الثلث)لالم 

         (الكل سدس)ومن  (الباقي ثلث)المقاسمة خيٌر للجد من 

         وهو مباين للسهمين،  3=  (واألخت الجد)عدد رؤوس العصبة

 (.9)فتصح من  المسالة،يضرب بأصل ف

 1 3 أم 1/3

   1 2 جد ع

   2 أخت
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مع ( إخوة أشقاء وإخوة ألب) في قوة النسب عند اجتماع إخوة مختلفين   (1
 .الجد في فريضة واحدة

 نصيبه،عند تحديد  الجد،فيحسب جميع اإلخوة على   -

فيحجب  معهم،وبعد إعطاء الجد نصيبه، نحكم على اإلخوة كما لو لم يكن الجد   -
ذ األخت الشقيقة فرضها إن لم يكن معها من وتأخاإلخوة األشقاء اإلخوة ألب، 

ة،  أي المسائل التي تعد فيها على الجد ُيعّصبها، وُتسّمى هذه الفرائض بالمعادَّ
 .اإلخوة ألب مع اإلخوة األشقاء

  

 :أمثلة

 / 3مثال 
  

 (ثلث الكل)المقاسمة خيٌر للجد من         ·   5 4
( الجد واإلخوة) العصبةتصح المسالة من عدد رؤوس         ·

 وهو خمسة أسهم
 للجد منها سهمان        ·
والباقي ثالثة أسهم، يأخذها األخ الشقيق لوحده بعد أن         ·

 يحجب األخت ألب
 (.أي إن األخت ألب حجبت بعد عدها على الجد )

 2 2 جد ع

   1 1 أخ ش

   1 أخت ألب

  

 لوجود جمع من اإلخوة( السدس)لالم         ·   6 6 / 2 مثال
سدس )ومن ( ثلث الباقي)المقاسمة خيٌر للجد من         ·

 (الكل
 5( = الجد واإلخوة)عدد رؤوس العصبة         ·
أصل المسالة ستة أسهم، لالم منها سهم واحد، والباقي         ·

 وهو منقسم على عدد رؤوسهم( للجد واإلخوة) خمسة أسهم
 ان،فيأخذ الجد سهم -
 ثالثة أسهم( النصف)ثم تأخذ األخت فرضها وهو  -

 وال يبقى شئ لِلخ ألب       

 3 3 أم 6/3

   2 5 جد ع

   1 أخت ش

   1 أخ ألب

  

 

 تاسعا: اإلرث بالتعصيب.

 التعصيب في اللغة من الشّدة والقوة، والعاصب والعصبة قرابة الرجل من أبيه.
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ا انفرد العاصب ذحيازة كل المال إ وه: الفرائضالتعصيب في اصطالح علماء 
 .روضهمف ذ ذوي الفروضوليس معه صاحب فرض، أو حيازة ما َفُضَل بعد أخ

بل يأخذ ما يبقى بعد أصحاب  مقدر،كل وارث ليَس لُه سهٌم  إن العاصب هوأي  
ألحقوا الفرائَض بأهلها فما بقي :)  (وسلمهللا عليه  صلى) وذلك لقوله الفروض،

، وأما إذا  2173 –مسند ابي يعلى / مسند االمام احمد   (ذكرَفِلَولى رجِل 
 .انفرد العاصب فإنُه يأخذ جميع المال

 :أقسامعلى ثالثة  والتعصيب: أقسام التعصيب

   العصبة بالنفس               (3

 العصبة بالغير               (2

 العصبة مع الغير               (1

 /العصبة بالنفس   (1
ليَس لُه و ال يفصل بينه وبين الهالك أنثى ُكُل وارٍث َذَكر  

وال يحتاج إلى آخر ليعصبه بل إَن التعصيَب قائٌم  مقدٌر،سهٌم 
 .ِبذاِتهِ 

 :التاليالعصبات في استحقاقِه على الترتيب  ويتفاضل

 االبن  (3

 ابن االبن   (2

 األب   (1

 الجد   (1

 األخ الشقيق   (5

 األخ ألب   (6

 ابن األخ الشقيق   (7

 ابن األخ ألب   (4

 العم الشقيق   (7

 العم ألب   (31

 ابن العم الشقيق   (33

https://sites.google.com/site/mawlood3/pg925/pg929
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 ابن العم ألب   (11

 .فاألدنىأوالهم بالعصوبة األدنى  :3/مالحظة   

نهم يشتركون في إمع الجد ف أشقاء أو ألب خوةإذا اجتمع اإل :2/مالحظة     
  .ذي تقّدمعلى النحو ال التعصيب

 العصوبة،في المقدم  أوهناك ثالثة ضوابط يحدد بها األولى  ونخلص إلى أن
 :وهي

 :الجهة /3

 جهة البنوة    .3

 جهة األبوة    .2

 جهة األخوة    .1

 جهة العموم    .1

 .(وهكذا....... واألبوة مقدمة على األخوة  األبوة،البنوة مقدمة على  فجهة)

 (.وهكذا....... مقدم على ابن االبن  فاالبن) :الدرجة /2

أي إنَّ المدلي  ألب،فاألخ الشقيق مقدم على األخ  ،قوة القرابة أو :اإلدالء /1
  .فقطباألبوين أولى من المدلي باألب 

 .توفي رجل عن زوجة وابن: مثال

 /الحل 

الور الفروض
 ثة

 المالحظات األسهم

تصح المسألة من ثمانية  4   
 أسهم

سهم  –للزوجة الثمن  3 زوجة 4/3
 واحد

سبعة  –ولالبن الباقي  7 أبن الباقي
 أسهم

 / التوضيح    
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 (.االبنلوجود فرع وارث وهو  وذلك) للزوجة الثمن 
يأخذ ما أبقت عاصب بنفسه  ألنه) .الزوجةولالبن الباقي بعد فرض  

 .(الفروض
رقم يمكن إخراج الثمن منه،  أصغر وهو) فتصح المسألة من ثمانية أسهم

  .وهو الباقي ولالبن سبعة أسهم ثمنها وهو للزوجة سهم واحد  .(دون باق
    

 العصبة بالغير   (2

فإذا اجتمعت بأخيها  انفردت،فرضها النصف لو ذكر، يعصبها  أنثى ُكلُ 
أي )عصبها وأصبحت عصبًة به، وشاركته فيما يستحقانه، إال إنُه يأخذ مثليها 

َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَيْينِ  ُيوِصيُكمُ ) :تعالىوذلك لقوله  ،(ضعفها ُ فِي أَْوالِدُكْم لِلذَّ  (هللاَّ
َكِر } :وقوله تعالى (.33من اآلية: النساء) َوإِْن َكاُنوا إِْخَوًة ِرَجاالً َوِنَساًء َفلِلذَّ

 (.376من اآليةجزء : النساء) (ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَيْينِ 
  

 :الورثةويتحقق هذا في أربعة أصناف من 

 االبن يعصبها البنت   .3

 ابن االبن يعصبها بنت االبن   .2

 األخ الشقيق يعصبها الشقيقةاألخت    .1

 .ألباألخ  يعصبها األخت ألب   .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هلك شخص عن زوجة؛ وابن؛ وبنت / مثال

الور الفروض
 ثة

 المالحظات األسهم

تصح المسألة من ثمانية  4    
 أسهم

سهم  –للزوجة الثمن  3 زوجة 4/3
 واحد

 أبن الباقي
 بنت

سبعة  –الباقي  ولِلوالد 7
 أسهم
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 / التوضيح    

 (وارثلوجود فرع  وذلك) للزوجة الثمن -
عصبة يأخذون ما أبقت  لكونهم) .الزوجةالباقي بعد فرض  والبنت ولالبن -

 .فالبنت عصبة بالغير .(الفروض
  

العصبة مع الغير تتحقق و .وهي كل أنثى تعصبها أنثى: العصبة مع الغير/ 1
ل ئحين س (عنهرضي هللا )وذلك لحديث ابن مسعود  .باجتماع األخوات مع البنات

سأقضي فيها بقضاء رسول هللا صلى هللا عليه ": فقال ،ختأوابنة ابن و ةعن ابن
رواه  (فلِلختالبنته النصف والبنة االبن السدس تكملًة للثلثين وما بقي ، وسلم

 .البخاري وأصحاب السنن األربعة

والناظم  (.اجعلوا األخواِت مَع البناِت عصبة) :ن بقولهمووهذا ما قرره الفرضي
 .واألخوات قد يصرن عصبات   إن كان للهالك بنت أو بنات: يقول

 :ويتحقق هذا في

 بنات االبن أو البنات مع الشقيقاتاألخوات        

  فقد عند) االبنبنات  أو البنات مع       ألب األخوات ثمَ 
 (الشقيقات

   

 وأخت شقيقة وبنتتوفى شخص عن زوجة  / مثال

 / التوضيح   4 /الحل 

 .لوجود البنت من الصلب الثمن للزوجة 3 زوجة 4/3

 .النفرادهاالنصف  للبنت 1 بنت 2/3

أخت  ع
 ش

لكونها عصبة مع  / الباقي لِلخت الشقيقة 1
 (البنت مع)الغير 

  

  

   



43 
 

 :ريناتم
 

 .وأباً ماتت امرأة وتركت زوجاً وابناً     (1

 .وأباً مات رجل وترك ابناً     (1

 .وبنتاً مات رجل وترك أباً     (3

 .وأباً ماتت امرأة وتركت زوجاً وبنتاً     (4

 أب)توفى رجل عن زوجة وابن وأب وجد     (5
 .(األب

 .وبنتتوفى رجل عن زوجة وابن     (6

 .ماتت امرأة عن زوج وأم وأب    (7

 .توفى رجل عن بنت وبنت ابن وزوجة وجد    (1

 (األم أم)توفى شخص عن بنت وجد وجدة     (9

 .توفى شخص عن أخ الم وأخت الم وعم   (12

 

 

 

 عاشرا: الحجب في علم الفرائض.

ألنه يمنع الناس من الدخول  حاجبا ومنه سمي الحاجب ،المنع :اللغةالحجب في 
 .على األمير

 بعضه،المنع من اإلرث بالكلية أو من هو : ح علماء الفرائضاصطالالحجب في  
 .لوجود من هو أحُق منه

  

 :قسمينإلى الحجب  ينقسم :أقسام الحجب 

 .حجب النقصان (ب .   حجب الحرمان (أ 
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ولكنه  اإلرث،أن يكون لشخٍص أهلية  هو :حجب الحرمان واإلسقاط/ أ
ذا النوع من وه .منهلوجود وارث آخر أولى باإلرث  شيئا ال يرث

 :الحجب ال يلحق ستة ورثة؛ وهم

 .األبوان؛ األب واألم

 .الولدان؛ اإلبن والبنت من الصلب

 .الزوجان؛ الزوج والزوجة

  

 باألب محجوب فالجد   (1

من  والجدة) باألم محجوبة من جهة األم ومن جهة األب والجدة   (1
أيضا وال يحجب األب الجدة ألم، والقريبة  باألب محجوبة األبجهة 

تحجب البعيدة من جهتها، والقريبة من جهة األم تحجب البعيدة من جهة 
 .األب والعكس غير صحيح

 .، والقريب يحجب البعيدباالبن محجوب وابن االبن   (3

وابن  باالبن) محجوبون (ألم ألخ، شقيق،) بجميع أنواعهم اإلخوة   (4
 (واألب وإن نزل االبن

وإن نزل  وبالبنت وببنت االبن بالجد) أيضا محجوبون اإلخوة ألم   (5
 (أبوها

 .الشقيقباألخ  محجوب األخ ألب   (6

اثنان فأكثر عن الفرض  من البنات بالجمع محجوبات بنات االبن   (7
وثت معه بالتعصيب  ذا وجد معها ابن ابن المساوي لها في الدرجةوأما إ

ألن الجمع من البنات ُيفرض لهنَّ الثلثان، فال ، للذكر مثل حظ األنثيين
 .لبنات االبن ءشييبقى من الفرض 

 .الشقيقاتمن األخوات  بالجمع محجوبات األخوات ألب   (1

لِلخوات  ءشيألن الجمع من الشقيقات ُيفرض لهنَّ الثلثان، فال يبقى     
  .ألب
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 :ريناتم

  
 .زوجة وبنتين وأباً وأما: مات رجل وترك    .1

زوجة وأبا وبنتين وبنت ابن وابن : مات رجل وترك    .1
 .ابن

 .وابن وبنت وابن ابن أم :وتركمات رجل     .3

 .ألبماتت امرأة وتركت زوجاً وأختا شقيقة وأخا     .4

 .ألب وعمين وأخوينماتت امرأة وتركت زوجاً وأما     .5

توفى رجل عن بنت وبنت ابن وأختين شقيقتين وأخ     .6
 .ألب

مات رجل عن وأم وأب وأخ شقيق وأخ ألب وأخ     .7
 .الم

 .وأب وأخ شقيق توفى رجل عن زوجة وأم    .1

توفى شخص عن أم وأخت شقيق وأخت ألب وأختين     .9
 .ألم

 .توفى رجل عن زوجة وبنت وأخ شقيق وأخ الم   .12

  
 

 شخص عن أب وأختوفى  / مثال

 / التوضيح   1 /الحل 

باعتباره  المال،جميع  لألب 1 أب ع
 .عصبة

 .باألبواألخ محجوب  2 أخ ح
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:حجب النقصان والنقل/ ب  

ممن هو أقرب  فحجب النقصان والنقل هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره

 :للهالك وأولى، وصوره؛ كاآلتي

كحجب الزوج عن النصف إلى : حجب من فرض أكبر إلى فرض أصغر/ 3

وانتقال الزوجة من الربع إلى الثمن بالفرض بالفرع . الربع بالفرض بالفرع مطلقا

مطلقا، وانتقال األم من الثلث إلى فرض السدس الفرع مطلقا والمتعدد من اإلخوة 

 . أو األخوات كيفما كانت جهتهم

كحجب البنت عن النصف بالفرض عند : صيبحجب من فرض إلى تع/ 2

ونحوه عند بنت االبن بابن االبن . االنفراد إلى التعصيب مع االبن من الصلب

المساوي لها في الدرجة، وعند األخت الشقيقة باألخ الشقيق، واألخت ألب باألخ 

 ..ا كانت المقاسمة أفضل لهذألب، ولهما بالجد إ

ذي يحجبه الفرع الذكر عن ألب الكا: حجب من تعصيب إلى فرض فقط/ 1

 ..التعصيب وينقله إلى فرض السدس فقط

كاإلخوة األشقاء الذين زاحمهم الجد  :حجب من تعصيب أكبر إلى تعصيب أقل/ 1

 . في التعصيب فنقص حظهم

 

.تأصيل الفريضة: إحدى عشر  

تأصيل الفريضة هو البحث عن أقل عدد ممكن تستخرج منه أسهم الورثة 

صغر عدد ألسهم التركة بحيث يمكن لكل صنف من الوارثين أهو أو . صحيحة
 .منه بدون كسر أخذ نصيبه

  :فريضةأصل الاستخراج كيفية 

 .ذكورا؛ فأصل المسألة بقدر عددهمعصبة أن يكون جميع الورثة / 3

 .هلك هالك عن ثالثة أبناء :مثال

  .أصل المسألة هو ثالثة بقدر عددهم

 1أصل الفريضة هو         

 سهم واحد من ثالثة  3ابن                          
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 سهم واحد من ثالثة 3ابن                      

 سهم واحد من ثالثة 3ابن                       

ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ األنثيين، وأصل أن يكون الورثة عصبة / 2
 . الفريضة بقدر عدد أسهمهم للذكر سهمان، ولِلنثى سهم واحد

 .هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخوين شقيقين: مثال

 .6ذكر مثل حظ األنثيين؛ وهو أصل المسألة بقدر أسهمهم لل

 6أصل الفريضة هو     

 أسهم  6سهم واحد من أصل  3أخت ش                 

 أسهم 6سهم واحد من أصل  3أخت ش                  

 أسهم 6سهمان من أصل  2أخ ش                     

 أسهم 6سهمان من أصل  2أخ ش                      

هو فرضه فيكون مقام  ،ن بين الورثة صاحب فرض واحدوكن يأ.1
  .فريضةأصل ال

 

 .وابنمسألة فيها زوج  / مثال                       

 عصبةألنه  (الباقي)ولالبن  ،لوجود االبن (3/1)للزوج فيها  /الحل 
 (.فرض الزوجمقام  وهو) 1هوأصل المسألة  نإعليه فو ،بنفسه

فريضة أصل ال/  التوضيح   1   
 ربعة أسهمأ

للزوج سهم واحد وهو ربع  3 زوج 1/3
 .األربعة

 (أسهم ثالثة)ولالبن الباقي  1 ابن ع

 

 :ذا كان بين الورثة أكثر من صاحب فرضإ .2

ذه الحالة نقارن بين مقامات أصحاب الفروض باألنظار األربعة؛ وهي في ه
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 :كاآلتي

أن يكون بين المقامات تماثل، والتماثل هو تساوي عدة آحاد العددين، : أوال
فيكون أصل المسألة هو أحد المقامين . 6/3و 6/3، 1/3و 1/3نحو

 .المتماثلين

 .هلك هالك عن أم؛ وأب؛ وابن: مثال

  6أصل الفريضة هو                                                  

 6سهم واحد من  3                  لِلم السدس لوجود االبن. أم 6/3

 6سهم واحد من  3                 لِلب السدس لوجود االبن. أب6/3 

    أسهم                                                                                                                          1االبن عاصب يأخذ ما فضل عن أصحاب الفروض   . ابن. ع
 متبقية

أن يكون بين المقامات تباين، والتباين هو عدم تساوي عّدة آحاد العددين؛ : ثانيا
مع عدم وجود قاسم مشترك بينهما؛ بحيث ال يقبالن القسمة على نفس العدد، 

. 1/2و 4/3، 1/3و 1/3كما ال يقبل أكبرهما القسمة على األصغر، مثل 
 .امل اآلخرفيكون أصل الفريضة هو حاصل جداء أي ضرب أحدهما في ك

 .هلك هالك عن أم؛ وزوجة وأخ شقيق: مثال

 .32والخارج هو  1في  1أصل الفريضة حاصل ضرب              

  أسهم 1األم النعدام الفرع والمتعدد من اإلخوة أو األخوات             1/3

 أسهم1الزوجة النعدام الفرع                                              1/3

 أسهم                  5ع األخ الشقيق عاصب بنفسه لتوفر حالة الكاللة             الباقي 

أن يكون بين المقامات توافق، والتوافق هو عدم تساوي عدة آحاد : ثالثا
العددين؛ مع وجود قاسم مشترك بينهما، وهو قبولهما القسمة على نفس العدد، 

أصل الفريضة هو حاصل جداء كامل فيكون . 6/3و 4/3، 1/3و   6/3مثل 
 .أحدهما في نصف اآلخر

 .هلك هالك عن زوجة؛ وأم؛ وابن: مثال

 :أصل الفريضة هو حاصل ضرب كامل أحد المقامين في نصف اآلخر
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 .21الخارج هو  1جداء  6أو  1و 4أصل الفريضة هو حاصل جداء   

 .21ل أسهم من أص 1                      للزوجة لوجود االبن 4/3

 .21أسهم من أصل 6                          لِلم لوجود االبن 6/3

 .21سهما من أصل  35                             االبن عاصب بنفسه

أن يكون بين المقامات تداخل، والتداخل هو تباين عّدة آحاد العددين؛ مع : رابعا

 1/3مثل . لخارج صحيحاقبول أكبر العددين القسمة على العدد اآلخر فيكون ا

 .6/3و

 .هلك هالك عن أم وأخوين ألم وعم شقيق: مثال

 .1/3 6/3أصل الفريضة هو أكبر المقامين ألنهما متداخلين، 

 .6       :  1ألنه يقبل القسمة على  6أصل الفريضة هو مقام فرض األم 

         . 6لها سهم واحد منلِلم لتعدد اإلخوة ألم                           6/3

  .2ألخوين ألم لوجود حالة الكاللة                لكل منهما سهم واحد     / 1

 .1التعصيب بالنفس للعم الشقيق                   بقيت ثالثة أسهم              

 .العول في علم الفرائض: إثنى عشر

 .االرتفاع: العول في اللغة

زيادة في عدد سهام أصل المسألة ونقصان من مقادير : العول في االصطالح

المسألة أصل  فعندما يتجاوز مجموع سهام أصحاب الفروض مقدار  .األنصباء

 .فروضهميقتضي تقليل حصص أصحاب الفروض بنسبة  فإنهُ 

 :مثال

 6= أصل المسألة    6  

 (.وارثوجود فرع  لعدم) للزوج النصف 1 زوج 2/3

أخت  2/3
 ش

وعدم وجود  النفرادها) للشقيقة النصف 1
 (المعصب

مع  للثلثين تكملةً  لِلخت ألب السدس 3أخت  6/3
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 .األخت الشقيقة ألب

 7= مجموع سهام أصحاب الفروض  7 المجموع

وهذا يقتضي ، 6 المسالةأصل  تجاوز مقدار قد 7 السهاممجموع  نبأالحظ    
 مجموع بجعلويتم ذلك  ،فروضهتقليل حصص أصحاب الفروض بنسبة 

عال  6فنقول إن أصل المسألة  .المسألة الجديد أصل هو المحصل عليه السهام
 .7 إلى

 / لتصبح المسألة هكذا

 / الحظ   7  
أي  (6/1) بدالً من (7/1) أصبحت الزوج حصة

ويعبر عن المقدار الجديد  –أقل من النصف 
 (عولي نصف) بأنه
  

 األخت الشقيقة وكذلك حصة
 
 
بدالً  (3/7) فأصبحت حصتها األخت ألب ماأو 

ويعبر عن  أي أقل من السدس، (3/6) من
 (سدس عولي) المقدار الجديد بأنه

 1 زوج 2/3

أخت  2/3
 ش

1 

أخت  6/3
 ألب

3 

   

استعراض جميع نتائج المسائل : أي وقد لوحظ باالستقراء الرياضي
 :يأتي ما المحتملة

 غير،إنَّ أُصول المسائل محصورة في سبعة أعداد ال     .3

 (21 ،32 ،4 ،6 ،1، 1، 2) :وهي   

 العول،وإنَّ ثالثٌة فقط من هذه األُصول يدخل عليها     .2

 .فروضهاوذلك عند تزاحم  (21 ،32، 6) :وهي   

 (31)جميع األعداد إلى : أي (31 ،7 ،4، 7) إلى (6) فيعول األصل - 

 (37)األعداد الفردية إلى : أي (37، 35، 31) إلى (32) األصلويعول  -

 .فقط (27) إلى (21) ويعول األصل -
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 :محلولةتمارين 

 / 3 -مثال 

  4 

 1 زوج 2/3

 3 أم 6/3

  
1/2 

أخت 
 ألب

  
1 

أخت 
 ألب

  

 (4) وتعول إلى (6)أصل المسألة 

  

 / 2 -مثال 

  7 

 1 زوج 2/3

 3 أم 6/3

أخت  2/3
 ش

1 

أخت  6/3
 ألب

3 

أخت  6/3
 ألم

3 

  

 (7) وتعول إلى (6)أصل المسألة 

  
 
 

 / 1 -مثال 

  35 
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 / 1 -مثال 

  27 

 1 زوجة 4/3

 1 أب ع+6/3

 1 أم 6/3

  
1/2 

   بنت
36 
  

 بنت

  

وتعول  (21)أصل المسألة 
 (27) إلى

 

  

 تصحيح الفريضة : ثالثة عشر 

للفريضة جديد يقبل القسمة على الورثة قسمة  هو البحث عن أصل :التصحيح 
مضاعفة أصل المسألة بالمقدار الذي يحقق إعطاء نصيب كِل  صحيحة أو

والعدد الذي يضاعف به أصل المسألة . وارٍث بعدٍد صحيح ومن دون كسور
 .جزء السهم   يسمى بـ

 عدد رؤوسهو سهام كل فريق من الورثة أن ننظر بين :وطريقة التصحيح  

 ( .تصحمن أصلها  :أي) .منقسمة، فال تحتاج إلى عمل حسابي فان كانت ،أوال

  

  :مثال

    6 6     
  

 3 3 أم 6/3  

 1 زوج 1/3

 2 أب ع+6/3

 2 أم 6/3

  
1/2 

   بنت
 بنت 4

  

وتعول  (32)أصل المسألة 
 (35) إلى
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5 

  
  
 ع
  
  

   ابن
  
5 

الذكور  عدد)=  عدد رؤوس العصبة       2
 عدد اإلناث( + 2×

      = (2 ×2 + )3  =5 
سهام  الن انكسار،ليس في المسألة      

عدد رؤوسهم  وهي منقسمة على (5)العصبة 
 .أيضا (5)البالغة 

  

 2 ابن

   3 بنت

  

 .من أصلها تصح :أي (6)من  وتصح ،(6) أصل المسألة

إذا كانت سهام فريق الورثة ال تقبل القسمة على عدد رؤوس ثانيا، 
وجب حينها الفريق قسمة صحيحة؛ من غير كسر في األسهم؛ 

 :تصحيح الفريضة، على النحو التالي
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https://sites.google.com/site/mawlood3/n11.jpg?attredirects=0
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https://sites.google.com/site/mawlood3/N12.jpg?attredirects=0
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 :متنوعةأمثلة محلولة 

 توفت امرأة عن زوج وست شقيقات/  3 -مثال 

 وللشقيقات الثلثان .النصفللزوج  -         1  
 (7)وتعول إلى ( 6)أصل المسالة  -    
ال ينقسم على عدد  أسهم،( 1)للشقيقات      

 (6)رؤوسهم 
 الرؤوس ددوع 1  بين السهام  -     
  2 كالهما يقبل القسمة على موافقة 6

 1=  2÷6= وفق الرؤوس  -
من  فتصحنضرب جميع المسالة به      
23  
ولكل شقيقة  أسهم( 7)للزوج     

 (2=  6÷32) سهمان

  6 23   

 7 1 زوج 2/3

1/2 (6 )
 أخت ش

1 32 

  

 .ماتت امرأة عن زوج وثالث بنات ابن وأخ شقيق/  2 -مثال 

( 4)ولكل واحدة من بنات االبن ( 1)أسهم ولِلخ ( 7)للزوج  
 .1على  21حاصل قسمة  وهو) أسهم

 

 

 1وهو حاصل جداء المقامين المتباينين  32أصل الفريضة  -  
 .1و
ال ينقسم على عدد رؤوسهن  (أسهم 4/ الثلثان)لبنات االبن  -  
(1) 
نضرب جميع المسألة  .مباينة بين سهامهم وعدد رؤوسهم -

حاصل ضرب  هو سهما 16بعدد الرؤوس، فتصح من 
32×1. 

 

 
 .16تصح من  32الفريضة هو أصل 



57 
 

 .7             1             1/3زوج 

 . 4             4          1/2بنت ابن 

 . 4             -            -   بنت ابن

 .4             -            -   بنت ابن

 .1             3أخ شقيق ع            

 

 إخوة أشقاء ثالثةمات رجل عن زوجتين و/  1 -مثال 

بينه  ،(سهم واحد)للزوجتين  -       2  
 ،مباينة (1)وبين عدد رؤوسهم 

عدد الرؤوس هو جزء  عليه فان
ذي سنصحح به الفريضة السهم ال

والخارج هو  4بضربه في أصلها 
أصل الفريضة الصحيحة، ثم  1

ضرب جزء السهم في كل سهم 
على حدة، فيكون لكل زوجة سهم 

 .شقيق سهمانواحد، ولكل أخ 
 وهو) (4)تصح المسالة من        

 ((2×1)حاصل ضرب 

  1 4     

1/3 (2 )
 زوجة

لكل  3 2 3
 زوجة

أخ ( 1) ع
 ش

لكل  2 6 1
 أخ

  

 واحدة  مات شخص عن أربع بنات وأخت شقيقة -  /4مثال

وعدد ( 2)بين سهام البنات                 
عليه فان و ،موافقة 1ن رؤوسه

وهو وفق الرؤوس  هوالمحفوظ 
، نصحح 2 =   2÷1 :جزء السهم
بضربه في أصلها وفي  به الفريضة

 .كل سهم على حدة
 

  1 6     

1/2 (1 )
 بنات

لكل  3 1 2
 بنت

 2 2 3 أخت ش ع
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 قسمة التركات: أربعة عشر

شرعا عندما نشرع في التعاطي مع الفرائض نوزع األنصباء على مستحقيها 
وأوالهم بالتعصيب،  من الورثة، فنبدأ بأصحاب الفروض ثم ننتقل للعصبة

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فِلولى }: تنزيال لقول الرسول عليه السالم
أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه عن عبد هللا بن عباس رضي { رجل ذكر

 .6712: هللا عنه، رقم الحديث

على النحو المتقدم، ونصححها إذا وجدنا فيها  بعدها نقوم بتأصيل الفريضة
. انكسارا على فريق من الورثة أو أكثر، ونالحظ هل أصلها يعول أم ال يعول

 .ثم نشرع في توزيع التركة على مستحقيها باالنتقال إلى المرحلة العملية

نقوم بقسمة مقدار التركة على أصل الفريضة الصحيح العائل والحاصل هو / 3
 :بالحصة الواحدة ما يسّمى

  أصل الفريضة الصحيح÷ مبلغ التركة  =الحصة الواحدة 

نقوم بضرب الحصة الواحدة في سهم كل وارث لنحّصل على مقدار ما / 2
  :يرثة من المال

 الحصة الواحدة× سهمه  = حصة كل وارث 

 :تمارين تطبيقية

، فما درهمألف  (611)توفت امرأة عن زوج وابن وبنت، وتركت مبلغاً قدره 
 ؟التركةنصيب كٍل منهم من 

       
 1÷ 611111= الحصة الواحدة 

 درهم 351111 =
  1   

= 351111×  3 =حصة الزوج  3 زوج 1/3
 درهم351111

 111111= 351111× 2 =حصة االبن  2 ابن ع
 درهم

= 351111×  3 =حصة البنت  3 بنت
 درهم351111

 درهم 611111=المجموع  1 المجموع
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مليون  (6)توفى رجل عن زوجة وأم وابنين وبنتاً واحدة، وتركًة قدرها 
 ؟، فما نصيب كٍل منهم من التركةدرهم

 

  5      
÷ 6111111=  الحصة الواحدة

 درهم 51111 = 321
  21 321  

= 51111× 35= حصة الزوجة  35 1 زوجة 4/3
 درهم 751111

 21=     حصة األم 21 1 أم 6/3
 درهم   3111111=51111×

= 51111× 11=    حصة االبن 11 37 ابن  
 درهم 3711111

= 51111× 11=    حصة االبن 11 ابن ع
 درهم3711111

= 51111× 37=    حصة البنت 37 نتب
 درهم 451111

 درهم 6111111=المجموع  321 21 المجموع

  

  

ذي تتم به الصالحات، وصلى هللا وسلم والحمد هلل رب العالمين ال
وهللا تعالى من وراء . وصحبه وبارك على سيدنا محمد وعلى آله

القصد وهو يهدي السبيل، وما توفيقي إالّ باهلل عليه توكلت وعليه 
 . يتوكل المتوكلون
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