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  :التعريف بعلم الفرائض : املوضوع األول
  :مفهوم الفرائض: أوال

 وفرضته للتكثري أوجبته، ومنه قوله تعاىل يقال فرضت الشيء أفرضه فرضا: مجع فرض:" لسان العرب  جاء يف :لغة .1
                      1 ضناها، فمن قرأ : ويقرأوفر

أحدمها على معنى التكثري، أي فرضنا فيها : فعلى وجهني مناكم العمل مبا فُرض فيها، ومن قرأ بالتشديدبالتخفيف فمعناه ألز
  . وعلى معنى بينا وفصلنا ما فيها من احلالل واحلرام واحلدود. فروضا

2حدوده اليت أمر هبا وهنى عنها وكذلك الفرائض باملرياث: وفرائض ا .  
  .ة مأخوذة من الفرض وهو القطع، يقال فرضت لفالن كذا، أي قطعت له شيئا من املالوالفريضة فعيلة، مبعنى مفروض

 قالوارث القوم إذا ورث بعضهم بعضا، ال يرث ومقدار ما لكل وارث، يقال ت من يرث ومنبه  عرفهو العلم الذي ي :اصطالحا. 2
رفة قدر ما جيب لكل ذي حق يف الرتكة، فحقيقته مركبة هو الفقه املتعلق باإلرث، وعلم ما يوصل ملع:  رمحه ا اإلمام احلطاب

  . 3من الفقه املتعلق باإلرث، ومن احلساب الذي يتوصل به إىل معرفته قدر ما جيب لكل وارث
  . 4"الفرائض علم يعرف به كيفية قسمة الرتكة على مستحقيها :" وعرفها اجلرجاني بقوله 

   : مفهوم املرياث .3
  واملرياث ما يورث ورث يرث   .5ن أباه يرثه وِراثة ومرياثا، وأورث الرجل ولده ماال إيراثا حسنايقال ورث فال :لغة. أ

   .6يكون الزماً ومتعدياً: واملورث املبقي والوارث الباقي وورِث. وورثه وأورثه، واإلرث أصله وِرث
 

                                                
  1  .01نور، اآلية سورة ال 
.  160، 11/159، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط  2  
. 8/580) د،ت)(د،ط(احلطاب، مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، دار عامل الكتب، بريوت،   3  
. 166، 165م، ص 1983هـ، 1403، 1علي بن حممد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: اجلرجاني  4        

. 15/189ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،   5 
. 10/162م، 1994هـ، 1414، 1إمساعيل بن عباد، احمليط يف اللغة، عامل الكتب، بريوت، ط  6       



 4

 وقيل بأنه . 1ابة بينهما أو حنوهاهو حق قابل للتجزي، يثبت ملستحقيه بعد موت من كان له ذلك، لقر :اصطالحا. ب

  . 2انتقال مال الغري إىل الغري على سبيل اخلالفة، فكأن الوارث لبقائه انتقل إليه بقيةُ مال امليت
   :واملواريث أمهية علم الفرائض: نياًثا

 :"ليه وسلم قال رسول ا صلى ا ع: تعلم الفرائض من فروض الدين، والدليل على ذلك، مارواه ابن مسعود قال

العلم  :"وعن عمرو بن العاص، أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال . 3"تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض 
  . 4"وما سوى ذلك فهو فضل، آية حمكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة : ثالثة

: قال مالك. غري علم هبا من القرآن ما أسرع أن ينساهامن تعلّم الفرائض من : كنت أمسع ربيعة يقول:" وقال وهب، عن مالك 
 . 5"وصدق 

تنصرني وأنصرك، وترثين وأرثك، وتعقلُ عين وأعقلُ عنك، : التوارث كان يف اجلاهلية باحللف والنصرة، فكان الرجل يقول للرجلو
املال للحليف، فجاء اإلسالم والناس على  مجيع فإن كان ألحدمها ولد، كان احلليف كأحد أوالد حليفه، وإن مل يكن له ولد، كان

هذا، فأقرهم ا تعاىل على ذلك يف صدر اإلسالم، لقوله تعاىل              

        6.  عليه وسلم قال ا حلف يف اإلسالم، وإمن ال :"فروى جبري بن مطعم، أن النيب صلى ا
ثم نُسخ ذلك، وجعل التوارث باإلسالم واهلجرة، فكان الرجل إذا أسلم . 7"ف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة س"حل

                                                
. 30م، ص 1998هـ، 1419، 08سبط املارديين، شرح الرحبية يف علم الفرائض، دار القلم، دمشق، ط  1       

. 4/426، م2009هـ، 1430، 1دار الرسالة العاملية، بريوت، ط االختيار لتعليل املختار،عبد ا املوصلي،   2         
سنن الرتمذي، مطبعة مصطفى . ،  وقال الرتمذي حديث فيه اضطراب2091رواه الرتمذي، كتاب الفرائض، باب ماجاء يف تعليم الفرائض، رقم 3

  . 4/414م، 1962هـ، 1382، 1الباجي احلليب، ط
  . 3/207م، 1997هـ، 1418، 1، دار ابن حزم، بريوت، ط2885رواه أبوداود يف سننه، كتاب الفرائض، باب ماجاء يف تعليم الفرائض، رقم   4

  .  3/80 م،1998هـ، 1418، 1دار اجليل، بريوت، ط ،54وابن ماجة يف سننه، املقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس، رقم 
. 01/430، دار الكتب العلمية، بريوت، ابن العربي، أحكام القرآن  5         

.  33سورة النساء، اآلية   6        
، 1، صحيح مسلم، دار طيبة، الرياض، ط2530رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النيب صلى ا عليه وسلم بني أصحابه، رقم  7

  . 2/1177م، 2006هـ، 1427
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ملسمان، فهاجر  خأن يكون له ابن وأ: وهاجر، ورثه من أسلم وهاجر معه من مناسبيه دون من مل يهاجر معه من مناسبيه، مثل
  والدليل على ذلك قوله تعاىل . ه أخوه دون ابنهمعه األخر دون االبن، فريث             

                                               

                       1.  نُسخ ذلك بقوله تعاىلثم      

                        2 املرياث لذوي األرحام من ، وصار

 قوله تعاىل وبعدها أنزل  .3، وال يتوارث أهل ملتني شيئااملؤمنني              

             4.  
  :للمرياث أركان ثالثة وهي :أركان املرياث: رابعاً

  .الذي يرتك ماال أو حقاوهو الشخص امليت  :املورث. 1
  . من األسباب اآلتي ذكرهاوهو الشخص الذي يستحق اإلرث بسبب : الوارث. 2
وهو الرتكة، وتسمى أيضا مرياثا وإرثا، وهو ما يرتكه املورث من املال أو احلقوق اليت ميكن إرثها كاحلق يف القصاص،  :املوروث. 3

  . فإذا فقد ركن من هذه األركان انتفى اإلرث. يفاء الدينوحبس املبيع إلستيفاء الثمن وحبس املرهون إلست
  :يشرتط لثبوت احلق يف املرياث ثالثة شروط وهي :شروط املرياث: خامساً

  :موت املورث. 1
أما . اجلنائز يقصد به املوت العادي املشاهد واملشهور من اتباع  فاملوت احلقيقي. ال بد من حتقق موت املوث حقيقة أو حكما  
  ت احلكمي، فهو الذي يكون نتيجة حكم قضائي لشخص مفقود ال تعلم حياته من وفاته، وقد مضت عليه مدةاملو

 
                                                

.  72سورة األنفال، اآلية   1      
. 75سورة األنفال، اآلية   2        
. 10/86م، 2006هـ، 1427، 1أبي عبد ا، اجلامع ألحكام القرآن، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: القرطيب  3       
. 07سورة النساء، اآلية   4       
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   .1زمنية طويلة       
  : ع اجلزائرييشرشرط وفاة املورث يف الت 

يستحق اإلرث :" على أنه من قانون األسرة  127وذلك يف املادة  رتاط وفاة املورث حقيقة أو حكمااش علىاملشرع اجلزائري نص 
 . 2"مبوت املورث حقيقة أو باعتباره ميتا حبكم القاضي 

  : التحقق من حياة الوارث أثناء موت املورث. 2
وهذا ألن الوارث هو الذي ينتقل إليه املال بعد وفاة مورثه، وينتقل إليه املال عن طريق اإلرث، وعليه فال بد أن يكون الوارث     

 . يت ليس أهال ألن يتملك مطلقاحيا عند موت مورثه، ألن امل

  -:ويرتتب على هذا الشرط أمران ومها
أن املفقود ال يرث من ميوت من مورثيه إذا مات بعد فقده، وقبل احلكم مبوته، ألن حياة املفقود يف ذلك الوقت غري متحققة، وإن . أ

  . كان األصل فيه أنه حي لكن مل تتحقق بعد
واحلرقى،   نتمكن من معرفة من مات أوال، فال يثبت التوارث بينهما، كحال الغرقى واهلدمى أن من ميوتون يف وقت واحد، ومل. ب

  . ويكون املرياث لورتثهما، وهذا لتعذر التحقق من حياة الوارث
  . ويدخل يف هذا احلكم أيضا من ماتوا يف حادث مرور ومل يعلم من سبق يف املوت

يشرتط الستحقاق :" من قانون األسرة على أنه  128رد املشرع اجلزائري يف نص املادة أو :اجلزائري شرط حياة الوارث يف التشريع
كما أنه قد اعترب الشخص . 3"اإلرث أن يكون الوارث حيا أو محال وقت افتتاح الرتكة، مع ثبوت سبب اإلرث وعدم وجود املانع 

إذا كان الوارث مفقودا ومل حيكم :" على أنه  133ادة املفقود الذي مل حيكم مبوته شخصا حيا، وهو ما نص عليه صراحة يف امل
   ...".مبوته يعترب حيا

  
  

                                                
. 30م، ص 1986، هـ1407، 3صاحل فوزان، التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية، مكتبة املعارف، الرياض، ط  1           

           2 . املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل واملتمم 1984يونيو  09املؤرخ يف  11-84القانون رقم  

. املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل واملتمم 1984يونيو  09املؤرخ يف  11-84القانون رقم   3          
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  : العلم جبهة القرابة وجهة اإلرث. 3
فال بد من معرفة جهة اإلرث والصفة اليت يرث هبا الشخص كونه زوجا أو ابنا أو أما وهكذا، ألن أحكام قسمة الرتكات    

ة إىل امليت، كما يشرتط زيادة عن معرفة جهة القرابة، أن نعرف أيضا درجتها، فال ختتلف باختالف جهة الوارث وصفته بالنسب
حتديد درجته ومنزلته للمورث أهو أخ شقيق أم أخ ألب أم أخ ألم، وهذا ألن لكل  يكفي القول بأن الوارث هو أخ للميت، فال بد من
   . واحد منهم له نصيب يف املرياث خيتلف عن اآلخر

   :أسبابه ثالثة وهي: ملرياثأسباب ا: سادساً
يقصد هبا الصلة النسبية بني املورث والوارث، وتسمى عند احلنفية بالرحم، وهي كل صلة سببها الوالدة، وتعترب أقوى : القرابة: أوال

   .1أسباب املرياث ألهنا من أصل الوجود وال تزول، وتشمل الفروع واألصول واحلواشي وذوي األرحام
وال فرق يف مرياث :" و عقد الزوجية الصحيح ولو مل حيصل دخول وهذا إمجاع، قال ابن قدامة رمحه ا تعاىل وه :النكاح: ثانيا

الزوجني ما قبل الدخول وبعده، لعموم اآلية، وألن النيب صلى ا عليه وسلم قضى لربوع بنت واشق باملرياث، وكان زوجها مات 
  وأما النكاح الفاسد فال  .، وألن النكاح صحيح ثابت، فيورث به، كما بعد الدخول2عنها قبل أن يدخل هبا ومل يفرض هلا صداقا

  . 3" يثبت به التوارث بني الزوجني، ألنه ليس بنكاح شرعي
أما بالنسبة للمطلقة، فإن كانت رجعية وحصلت الوفاة، فإهنا ترث مادامت يف عدهتا، وسواء كان طالقها يف حال املرض أو  - 

 . ، وذلك ألن الرجعية زوجة يلحقها طالقه وظهاره، وميلك إمساكها بالرجعة بغري رضاهال اتفاق بني العلماءالصحة، وهذا حم

وأما إن طلقها طالقا بائنا يف حال الصحة، أو رجعيا ثم بانت منه بانقضاء العدة، مل يتوارثا إمجاعا أيضا، وألهنا حرمت عليه  -
  .4بالطالق

  
                                                

. 28، ص )د،ت)(د،ط(املواريث والوصية يف الشريعة اإلسالمية، املكتبة التوفيقية، اإلسكندرية، نصر فريد حممد واصل، فقه   1
  

ورواه الرتمذي يف . 2/406، سنن أبي داود، مرجع سابق، 2114رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب يف من تزوج ومل يسم صداقا حتى مات، رقم   2
  . 3/441، سنن الرتمذي، مرجع سابق، 1145رأة فيموت عنها قبل أن يفرض هلا، رقم سننه، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج امل

. 9/192م، 1997هـ، 1417، 3ابن قدامة، املغين ، عامل الكتب، الرياض، ط  3  
.9/194ابن قدامة، املغين، مرجع سابق،   4  
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  : الوالء: ثالثا
و سببه فهو زوال امللك باحلرية، فكل من زال ملكه عن رقيق باحلرية،  ابة حكمية، وتسمى والء العتق ووالء النعمة،وهو قر    

  . 1 ..."فهو مواله، سواء جنّز أو علَّق أو دبر، أو كاتب فتمت الكتابة
عصبات النسب، وعليه والء، فمرياثه  فإذا مل يكن للميت أحد من .2"إمنا الوالء ملن أعتق :" وقال النيب صلى ا عليه وسلم 

 . 3ملعتقيه، سواء كان املُعتق رجال أو امرأة، فإن مل يكن املُعتق حيا فلعصبة معتقه

  :أسباب املرياث يف التشريع اجلزائري
". الزوجية القرابة و: أسباب اإلرث:" من قانون األسرة على أن  126نص املشرع اجلزائري على أسباب املرياث يف نص املادة     

من  130نص يف املادة و. رد العقد، وال يشرتط حصول البناءكما جنده بأنه بين بأن التوارث الذي يثبت بني الزوجني حيصل مبج
كما نص على انتفاء املرياث بني الزوجني إذا كان ". يوجب النكاح التوارث بني الزوجني ولو مل يقع بناء :" قانون األسرة على أنه 

  ". إذا ثبت بطالن النكاح فال توارث بني الزوجني :"  131طال، وهذا يف نص املادة النكاح با
  :موانع املرياث: سابعاً
  :وهي كاآلتياملرياث لكل شخص اتصف هبا أو بواحدة منها، يقصد هبا األوصاف اليت توجب احلرمان من     
  :    الرق: أوال
  ن مات العبد كان ماله لسيده ملكاً، وال حق فيه ألحد من ورثته وهذا وهو العبد اململوك، فإنه ال يرث وال يورث، فإ  

 . 4وأيضا إذا مات للعبد أحد من ورثته مل يرثه العبد يف قول اجلميع. إمجاع

 : القتل: ثانيا
                                                

عبد ا املوصلي، اإلختيار لتعليل : انظر أيضا. 7/483م، 1997 هـ،1417، 1أبو حامد، الوسيط يف املذهب، دار السالم، الغورية، ط: الغزايل 1
  . 3/365مرجع سابق، املختار، 

، 1، من حديث عائشة، مؤسسة زايد آل هنيان، أبو ظيب، ط2894رواه مالك يف املوطأ، كتاب العتاقة والوالء، باب مصري الوالء ملن أعتق، رقم  2
، 1، املكتبة السلفية، القاهرة، ط6752الفرائض، باب الوالء ملن أعتق ومرياث اللقيط، رقم  و البخاري، كتاب. 5/1136م، 2004هـ، 1425
  .  2/702م،  2006هـ، 1427، 1، دار طيبة، الرياض، ط1504ومسلم، كتاب العتق، باب إمنا الوالء ملن أعتق، رقم . 4/241هـ، 1400

. 5/41م، 1997هـ، 1418، 1مية، بريوت، طالتهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، دار الكتب العل: البغوي  3  
  .  8/82م، 1994هـ، 1414، 1أبي احلسن علي، احلاوي الكبري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: املاوردي  4 
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  ضا على أن، ال من ماله وال من ديته، وأمجعوا أيأمجع أهل العلم على أن من قتل مورثه عمدا أنه ال يرث من املقتول شيئا   
  . 1"ليس للقاتل شيء:" القاتل خطأ ال يرث من دية من قتله شيئا، لقول النيب صلى ا عليه وسلم  

 األمر الذي ال اختالف فيه عندنا، أن قاتل العمد ال يرث من دية من قتل شيئا، وال من ماله، وال :" قال اإلمام مالك رمحه ا
    2...".يقتل خطأ ال يرث من الدية شيئاوأن الذي . يحجب أحدا وقع له مرياث

إىل أن كل قتل ال مأثم فيه ال مينع من املرياث، كقتل ذهب اإلمام أبو حنيفة وصاحباه أما عن وصف القتل املانع من املرياث فقد 
حظور لقصور اخلطاب ، كما أن فعل هؤالء ليس مبالصيب، وانون والنائم، وسائق الدابة، ألنه قتل غري متهم فيه، وال مأثم فيه

  . 3وكل قتل أوجب القصاص أو الكفارة كان مباشرة، فيحرم به املرياث. فأشبه القتل حبق عنهم، 
  رمحه ا، فالظاهر من مذهبه على الصحيح أن القاتل ال يرث حبال، سواء كان القتل مضمونا أو غري  مذهب الشافعيوأما 

بني أن يكون القاتل صبيا أو بالغا، عاقال أو جمنونا، وال فرق بني أن يقع القتل وال فرق بني أن يكون عمدا أو خطأ، ومضمون، 
، فإهنم قصروا املنع من املرياث يف القتل العمد العدوان مذهب املالكية و. 4بسبب أو مباشرة، كل ذلك يوجب احلرمان من املرياث

قال اإلمام الدردير . إال يف الدية فقط، فال يرث منها القاتل شيئافقط، ولو كان القاتل صبيا أو جمنونا، وأما اخلطأ فال مينع عندهم 
 عدوانا ولو صبيا أو جمنونا متسببا أو مباشرا، وال يضر حكم القاضي بقتل مورثه عمدا عندنا   وال يرث قاتل عمدا :" رمحه ا

  . 5"وال من الدية إن عفى عنه عليها من املقتول شيئا ال من املال
   :التشريع اجلزائري مانع القتل يف

  مينع من املرياث :" من قانون األسرة على القتل الذي مينع من املرياث بأنه  135املادة  نص املشرع اجلزائري يف    
  :األشخاص اآلتية أوصافهم

  .قاتل املورث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعال أصليا أو شركيا. 1
                                                

. 5/1272، املوطأ، 3229رواه مالك يف املوطأ، كتاب العقول، باب ماجاء يف مرياث العقل والتغليظ فيه، رقم   1  
. 10/178ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة، مرجع سابق، : وانظر أيضا. 5/1273وطأ، مالك بن أنس، امل  2  
. 3/504عبد ا املوصلي، اإلختيار لتعليل املختار، مرجع سابق،   3  
  .  33، 5/23م، 2003هـ، 1423النووي، روضة الطالبني، دار عامل الكتب، بريوت، ط خاصة،   4
. 4/713ربكات،الشرح الصغري على أقرب املسالك، مرجع سابق، أبي ال: الدردير  5  
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  .حلكم باإلعدام وتنفيذهشاهد الزور الذي أدت شهادته إىل ا. 2
  ". العامل بالقتل أو تدبريه إذا مل يخرب السلطات املعنية . 3
   ".يرث القاتل خطأ من املال دون الدية أو التعويض:"  137املادة أما خبصوص القتل اخلطأ فقد أورده املشرع يف نص    
  : الكفر: ثالثا
والزهري واحلسن  اخللفاءال يرث املسلم الكافر، يروى عن : وقال مجهور الصحابةأمجع أهل العلم على أن الكافر ال يرث املسلم،     

  ، وروي عن معاذ ومعاوية رضي ا عنهم أهنم والثوري وأئمة املذاهب األربعة وعامة الفقهاء وعليه العمل
  وق والشعيب واسحاق، وليسورثوا املسلم من الكافر ومل يورثوا الكافر من املسلم، وحكي هذا عن سعيد بن املسيب ومسر

  واستدل  .1"اإلسالم يزيد وال ينقص :" حدثين رسول ا صلى ا عليه وسلم بأن  :واستدلوا بأن معاذ قالمبوثوق به عنهم،  
رث ال يتوا:" كما استدلوا حبديث . 2"ال يرث الكافر املسلم، وال املسلم الكافر :" ن النيب صلى ا عليه وسلم قال أاجلمهور ب

  . 3"أهل ملتني شتى 
 : مسائل تتعلق مبانع الكفر

  ألن النيببال خالف بني أهل العلم، يثبت التوارث بني الكفار إذا كان دينهم واحد، وهذا : مرياث أهل امللل األخرى. 1    
  .4دليل على أن بعضهم يرث بعضا" كافر  ال يرث مسلم:" يه وسلم عندما قال صلى ا عل 

     ملة واحدة فإن التوارث يثبت بينهما، وإذا مل نعتربه ملة  فإذا اعتربنا الكفرالكفر هل هو ملة واحدة، أم ملل خمتلفة،  واختلفوا يف -
 فذهب البعض إىل القول بأن الكفر ملة واحدة، واحتجوا بقوله تعاىل . واحدة فإن التوارث ينتفي بينهما           

  
  

                                                
.3/221، 2912رواه أبو داود، كتاب الفرائض، باب هل يرث املسلم الكافر، رقم  1    

. 2/757، 1614ومسلم، كتاب الفرائض، رقم . 4/243، 6764 رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب ال يرث املسلم الكافر، رقم  2  
، 2109والرتمذي، كتاب الفرائض، باب ال يتوارث أهل ملتني، رقم . 3/221، 2911و داود، كتاب الفرائض، باب هل يرث املسلم الكافر، رقم رواه أب 3
  . 4/291، 2731وابن ماجة، كتاب الفرائض، باب مرياث أهل اإلسالم من أهل الشرك، رقم . 4/424
.9/156ابن قدامة، املغين، مرجع سابق،   4  
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              1.  وبقوله تعاىل                     2 .   
وذهب البعض اآلخر إىل القول بأن الكفر ملل خمتلفة، فال يثبت التوارث مثال بني اليهودي والنصراني الختالف امللل، وهو مذهب 

ورواية عن أمحد، ألن املواريث بنيت على النصرة واملواالة، واليهودي ال ينتصر . م مالك رمحه اأهل املدينة وقال به اإلما
  واحتجوا بقوله تعاىل. للنصراني فلم يرثه                       

           3.  ال يتوراث أهل ملتني :" وحبديث".   
  : مرياث املرتد. 2

كما ، "مسلما   ال يرث كافر :" أمجع الفقهاء رمحهم ا تعاىل على أن املرتد ال يرث أحد من ورثته، وذلك ألنه ال يرث مسلما، حلديث       
الذي انتقل إليه، وهلذا ال تَحل ذبيحتهم، وال نكاح نساؤهم، وإن  أنه ال يرث كافراً، ألنه ال يقَر على كفره، فلم يثبت له حكم أهل الدين

    . 4انتقلوا إىل دين أهل الكتاب، وألن املرتد تزول أمالكه الثابته له واستقرارها، فألن ال يثبت له ملك أوىل
  وأبو حنيفة سيب وعطاء أسلم قبل تقسيم الرتكة ال يرث، وبه قال علي بن أبي طالب رضي ا عنه وسعيد بن امل وإذا   

  باملوت إىل وألن امللك قد انتقل ". يرث الكافر املسلم  ال:" ، وعامة الفقهاء، حلديث النيب صلى ا عليه وسلم ومالك والشافعي
   .متحقِّق حال وجود املوت، فلم يرثاملسلمني، فلم يشاركهم من أسلم، كما لو اقتسموا، كما أن املانع من اإلرث 

  : اللعان: رابعا
إذا العن الرجل امرأته، ونفى ولدها، وفرق احلاكم بينهما، انتفى ولدها عنه، وانقطع تعصيبه من جهة املالعن، فلم يرثه هو وال أحد    

ورثت، وثبت أصل  أهنا إذا :" والسبب يف ذلك كما قال إمام احلرمني رمحه ا من عصباته، وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم، 
وينقطع . 5"يرثون املنفي   كما أنه إذا ثبت أهنا ليست ترث بالعصوبة، فعصباهتا ال . رث فيها، ترتب على توريثها توريث املدلني هبااإل

                                                
  . 02سورة التغابن، اآلية   1     

 2 .73سورة األنفال، اآلية  
  .  113سورة البقرة، اآلية  3

      .  9/159ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، .  9/150، م2007هـ، 1428، 1دار املنهاج، جدة، طاجلويين، هناية املطلب يف دراية املذهب،  4     
. 9/187مرجع سابق، اجلويين، هناية املطلب يف دراية املذهب،   5      
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أن النيب صلى ا عليه وسلم العن بني رجل :" التوارث بني الزوجني، وهذا بال خالف بني أهل العلم، والدليل على ذلك عن ابن عمر 
   .1"انتفى من ولدها، ففرق بينهما، وأحلق الولد باملرأة وامرأته، ف

  : الزنا: خامسا
حلديث النيب صلى ا مرياث ابن الزنا له نفس احلكم مع مرياث ابن اللعان يف كل شيء، وهذا النقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه،    

فقط يف أن ابن املالعنة  ووجه االختالف يكمن . 2"يرث وال يورث أميا رجل عاهر حبرة أو آمة فالولد ولد زنا ال :" عليه وسلم قال 
إذا استلحقه، فالفقهاء متفقون على أن الزانية إذا كانت فراشا وزوجة فإن ولدها ال يلحق بالزاني ولو استلحقه، وال ينسب يلحق املُالعن 

  .إليه، بل ينسب إىل زوجها
  : من مانع اللعان موقف املشرع اجلزائري

يتبني من النص أن املشرع قد أغفل ". مينع من اإلرث اللعان والردة :" من قانون األسرة على أنه  138نص املشرع اجلزائري يف املادة    
  . يف عدم التوريث ، وإن كان له نفس حكم ابن اللعانمانع الزنا من اإلرث

  : عدم االستهالل: سادسا
  إذا مات اإلنسان، وكان يف بطن األم جنني، لو كان :" ان، قال إمام احلرمني جلنني حتى يثبت له املرياث شرطيشرتط يف ا   

وإمنا يثبت املرياث . العلماء يف هذا األصل خالفمنفصال حالة موته، لورث، فإذا كان محال يوم املوت، فتوريثه ثابت، وليس بني 
يا، فلو انفصل احلمل الذي كنا نتوقعه ميتاً، مل نورثه، وفاقا، ن ينفصل حأ: وجودا حالة موت املورث،والثانين يكون مأ: أحدمها: بشرطني

، حبديث أبي هريرة رضي ا 4على أنه إذا استهل املولود صارخا ورِث وورثأيضاً واتفقوا  . 3..."وإذا انفصل حيا، تبينا أنه ورث
  . 5"إذا استهل املولود ورث :" عنه، أن النيب صلى ا عليه وسلم قال 

                                                
، 5315والبخاري، كتاب الطالق، باب ما يلحق الولد باملالعنة، رقم .  4/815، 2093رواه مالك يف املوطأ، كتاب الطالق، باب ما جاء يف اللعان، رقم   1
  . 2/697، 1494ومسلم، كتاب اللعان، رقم . 3/417
  . 4/428 .قال الرتمذي رمحه ا والعمل على هذا أن ولد الزنا ال يرث من أبيه ،2113ال مرياث ولد الزنا، رقم رواه الرتمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء يف إبط 2
. 328، 9/327اجلويين، هناية املطلب يف دراية املذهب، مرجع سابق،   3  
. 9/180ابن قدامة، املغين، مرجع سابق،   4  
.  3/225، 2920يستهل ثم ميوت، رقم رواه أبو داود، كتاب الفرائض، باب يف املولود   5  
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  : من مانع عدم االستهالل املشرع اجلزائري موقف
  . 1" ال يرث احلمل إال إذا ولد حياً، ويعترب حياً إذا استهل صارخاً أو بدت منه عالمة ظاهرة باحلياة :" على أنه  134يف املادة  جاء

   :الشك يف أسبقية املوت: سابعاً
حرق أو هدم ومل يعلم من مات أوال، هل يثبت التوريث بينهم أم ال؟ اختلف الفقهاء رمحهم ا يف توريث من ماتوا يف حادث غرق أو 

  :2على قولني ومها
أنه يثبت اإلرث فيما بينهم، وبه قال عمر وعلي وشريح والشعيب وإياس املزني وعطاء واحلسن واسحاق وأمحد، قال الشعيب رمحه : األول
 واس، فجعل أهل البيت :" امعنه، فكتب ميوتون وقع الطاعون بالشام عام ع أن : عن آخرهم، فكُتب يف ذلك إىل عمر رضي ا

   .3"ورِّثوا بعضهم من بعض 
أنه ال يثبت التوارث بينهم وبه قال أبو بكر الصديق وزيد وابن عباس ومعاذ، وهو مذهب الزهري واألوزاعي ومالك والشافعي  :الثاني

أنه مل يتوارث من قُتل يوم اجلمل، ويوم صفني، ويوم احلَرة، ثم كان : د من علمائهم ، فعن مالك عن ربيعة عن غري واحوأبو حنيفة وأصحابه
  . يوم قُديد، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا، إال من علم أنه قُتل قبل صاحبه

يهما مات قبل صاحبه، فإذا مل يعلم وكذلك العمل يف كل متوارثني هلكا، بغرق أو قتل، أو غري ذلك من املوت، إذا مل يعلم أ:" قال مالك 
أحد منهما من صاحبه شيئاً، وكان مرياثُهما ملن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من  أيهما مات قبل صاحبِه، مل  يرث

  .حياة الوارث بعد موت املورث، وهو غري معلوم –كما سبق بيانه  –وألن شرط التوريث . 4"األحياء 
   : من مانع الشك يف أسبقية املوت جلزائريموقف املشرع ا

  لقد متسك املشرع اجلزائري بالرأي القائل بعدم توريث من ماتوا يف حادث واحد أو تعددت احلوادث ومل يعلم من مات أوال، وهو ما نص    
  ستحقاق ألحدهم يف تركة اآلخر، سواء كان إذا تويف اثنان أو أكثر ومل يعلم أيهم هلك أوالً فال ا:" من قانون األسرة  129عليه يف املادة 

                                                
. املتضمن قانون األسرة، املعدل واملتمم 1984يونيو  09املؤرخ يف  11-84القانون رقم   1  
عامل غين، ابن قدامة، امل. 10/162 ، 2012، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط يونس، اجلامع ملسائل املدونة،. 4/369ابن املنذر، اإلشراف على مذاهب العلماء،  2

  . 2/946العكربي، رؤوس املسائل اخلالفية على مذهب اإلمام أمحد، .  9/172الكتب، الرياض، 
.  6/364، 12251رواه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب الفرائض، باب مرياث من عمي موته، رقم   3  
. 755، 3/744، 1900، 1899رقم مالك بن أنس، املوطأ، كتاب الفرائض، باب من جهل أمره بالقتل أو غري ذلك،   4  
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  ". موهتم يف حادث واحد أم ال 
  : احلقوق املتعلقة بالرتكة: املوضوع        
   :مفهوم الرتكة: أوال       

  .1ما يرتكه الشخص ويبقيه، يقال ترك الشيء خاله، وتركة امليت تُراثه املرتوك
  : ترتيب احلقوق املتعلقة بالرتكة: ثانيا

  .لف الفقهاء رمحهم ا يف ترتيب احلقوق، وحنن منشي على ما قاله اجلمهور خالفا لألمام أمحد رمحه ااخت 
  :    الديون املتعلقة بعني الرتكة.  1

 اتفق الفقهاء على أن جتهيز امليت يقدم على تسديد الديون، واختلفوا يف الديون املتعلقة بعني الرتكة، كالعني املرهونة مثال،    
بدأ من تركة امليت، حبق تعلق بعني كمرهون يف دين فيقدم ي:" قال اإلمام الدردير رمحه ا فاجلمهور على أهنا تُقدم على التجهيز، 

وجوبا لتعلق حق املرهتن به على مؤن التجهيز، فمؤن جتهيزه باملعروف، فقضاء دينه، فوصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي بعد 
وخالف يف ذلك احلنابلة، وقالوا بأن جتهيز امليت يقدم يف كل األحوال على الديون سواء تعلقت بعني  .2..."ثهالوصايا يكون لوار

ومؤنة جتهيزه مبعروف من رأس مال امليت، فيخرج من ماله مقدما حتى على دينٍ برهن، :" رمحه ا قال اإلمام البهوتيالرتكة أم ال، 
عني املال، ألن سرتته واجبة يف احلياة، فكذا بعد املمات، وألن لباس املُفلس يقدم على وفاء دينه، وأرش جناية وحنومها، مما يتعلق ب

  .  3..."فكذا كفن امليت
    :ع اجلزائرييشرترتيب احلقوق املتعلقة بالرتكة يف الت

 شرعامل الواجبة األداء، جند بأنمن خالل عرضنا آلراء الفقهاء يف الشريعة اإلسالمية، حول ترتيب احلقوق املتعلقة بالرتكة    
ومل ينص على احلقوق املتعلقة تقدميه مؤن التجهيز على سائر ديون امليت،  عند الرتتيب؛يف مبذهب اإلمام أمحد  اجلزائري قد متسك

  وهو ما أورده يف نص بالرتكة، اللهم إال إذا اعتربناها من مجلة الديون املتبقية يف ذمة املتوفى، فتبقى إذن متأخرة عن جتهيز امليت، 
                                                

. 32، ص 1986حممد بن أبي بكر، خمتار الصحاح، مكتبة لبنان، بريوت، : الرازي  1  
. 04/427عبد ا املوصلي، االختيار لتعليل املختار، : انظر للحنفية.  4/617،618الدردير، الشرح الصغري على أقرب املسالك، دار املعارف، القاهرة،   2

  . 05/03روضة الطالبني، : النووي: ةوللشافعي
. 2/97م، 2000هـ، 1421، 1منصور بن يونس، شرح منتهى اإلرادات، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط: البهوتي  3  
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  . ن جتهيز امليت على الديون مطلقاحيث نص على تقديم مؤمن قانون األسرة  180املادة 
  : يؤخذ من الرتكة حسب الرتتيب اآلتي:"  وجاء نص املادة كاآلتي

  .التجهيز، والدفن بالقدر املشروع مصاريف. 1
  .الديون الثابتة يف ذمة املتوفى. 2

 . الوصية. 3     

  . 1"مل يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت الرتكة إىل ذوي األرحام، فإن مل يوجدوا، آلت إىل اخلزينة العمومية فإذا
  : التجهيز والتكفني. 2
قال ا إذا مات اإلنسان فإنه يلزم جتهيزه باملعروف حبسب يساره وإعساره، وال عربة مبا كان عليه يف حياته من إسرافه وتقتريه،    

  تعاىل                       2.  ومؤن
هي ما حيتاج إليه امليت من كفن وحنوط وأجرة غسله وحفر قربه، لقول النيب صلى ا عليه وسلم للذي وقصته الناقة يف التجهيز 

ال، فهذا احلديث استدل به ومل يسأل النيب صلى ا عليه وسلم هل عليه دين أم . 3"نوه يف ثوبيه اغسلوه مباء وسدر وكف:" احلج 
فيكفن يف مثل ما كان يلبسه من الثياب احلالل حال حياته على قدر الرتكة، من . بتقديم مؤن التجهيز أوال يف كل األحوالمن قال 

   -كما سبق–غري تقتري وال تبذير 
  : يونقضاء الد. 3     
   بالرتكة   تقدم احلديث عن الدين املتعلق بعني الرتكة كالدين املتعلق باملرهون، أنه يقدم وجوبا مطلقا على سائر احلقوق املتعلقة      

وهي ، ال عن شيء آخر على سبيل املعاوضةهي اليت وجبت يف الذمة بد :بالديوناملقصود بلة، أما هنا فإن عند اجلمهور خالفا للحنا
  . أو ديون متعلقة حبق ا تعاىل ما أن تكون ديون متعلقة حبقوق العباد،إ

  : ديون ا تعاىل وديون العباد: أوال  
  : ديون ا تعاىل. أ 

                                                
. م املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل واملتمم1984يونيو  09هـ، املوافق ل1404رمضان  09املؤرخ يف  11-84القانون رقم   1  
. 67لفرقان، اآلية سورة ا  2  
.  1/544، 1206ومسلم، كتاب احلج، باب ما يفعل باحملرم إذا مات، رقم . 1/391، 1268رواه البخاري، كتاب اجلنائز، باب كيف يكفن احملرم، رقم   3  
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 لقد اختلف فقهاء احلنفية مع اجلمهور يف مسألة قضاء ديون ا تعاىل، فذهب احلنفية إىل أن ديون ا تعاىل، وهي اليت ليس هلا مطالب 
ى من العباد، كدين الزكاة والكفارات والنذور اليت مات الشخص قبل وفائها، فهذه ال تثبت ديناً يتعلق بالرتكة، فهي ال تؤدى إال إذا أوص

ثم تقدم ديونه اليت هلا مطالب من جهة العباد، وأما دين :" قال ابن عابدين رمحه ا . هبا، وتنفذ يف حدود الثلث شأهنا شأن الوصية
ألهنا تسقط باملوت فال يلزم الورثة أداؤها إال إذا أوصى : قال الزيلعي...، وإال التعاىل فإن أوصى به وجب تنفيذه يف ثلث الباقي ا

يف حني  .1..."هبا أو تربعوا هبا هم من عندهم، ألن الركن يف العبادات نية املكلف وفعله، وقد فات مبوته، فال يتصور بقاء الواجب
  .قهاء إىل أن ديون ا تعاىل ال تسقط بالوفاة، فتتعلق بالرتكة، وجيب أداؤها قبل تنفيذ الوصيةذهب مجهور الف

   :ديون العباد. ب
  لقوله تعاىل  بالديون املرسلة أو املطلقة ين ال بعني الرتكة، وهي اليت تسمىوهي الديون اليت تعلقت بذمة املد        

          2 . قدم على الوصية3"وأمجعت األمة على أن الدين م.   
  : تنفيذ الوصايا. 4

وأوصاه . يقال أوصى له بشيء وأوصى إليه جعله وصية، واالسم الوِصاية بفتح الواو وكسرها: لغة من وصي :مفهوم الوصية: أوالً
  . 4هم بعضاأوصى بعض: وتواصى القوم. ووصاه توصيةً مبعنى واسم الوصاة

   .5الوصايا مجع وصية، وهي التربع املضاف إىل ما بعد املوت :ويف االصطالح
  قوله تعاىل تُستحب الوصية جبزء من املال ملن ترك خرياً، واألصل يف ذلك :حكمها: ثانياً            

                                 6.  سخفن
فالوصية مبا يتقرب به إىل ا تعاىل :" قال ابن رشد اجلد رمحه ا  ،محكما غري منسوخ الوجوب، وبقي االستحباب يف حق من ال يرث

                                                
. 10/495م،  2003ـ، ه1423ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار، دار عامل الكتب، الرياض، ط خاصة،   1  
. 11سورة النساء، اآلية   2  
. 9/10، م 2000هـ، 1421، 1دار املنهاج، جدة، طأبي احلسني حيي، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، : العمراني  3  
. 302، ص 1986أبي بكر، خمتار الصحاح، مكتبة لبنان، بريوت، : الرازي  4  
. 08/389ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . 4/401ابق، الغزايل، الوسيط يف املذهب، مرجع س  5  
. 180سورة البقرة، اآلية   6  
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   وقوله تعاىل .1..."أهل العلم، مرغب فيها ومندوب إليها وليست بواجبة مما ال جيب عليه يف حياته على مذهب مالك ومجهور

            2 .عليه :" ومن السنة، روى سعد بن أبي وقاص قال جاءني النيب صلى ا
ّه؟ قال: وسلم يعودني وأنا مبكة، قلت يا رسول افالثلث، والثلث : الثلث؟ قال: قلت. ال: فالشطر؟ قال: قلت. ال: أُوصي مبايل كل

  . 3..."كثري، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يف أيديهم
عليه يف وأنه ال تشرع الزيادة  تكون يف حدود الثلث، إن كان له ورثة،وأهنا  مشروعية الوصيةومن اإلمجاع، فقد اتفقت األمة على      

  .قول مجيعهم إال إذا أجازها الورثة، وإن مل جييزوها بطلت
  : مقدار الوصية يف قانون األسرة اجلزائري 

هو متسك املشرع اجلزائري مبا استقر عليه إمجاع األمة يف مقدار الوصية، وأهنا يف حدود الثلث من دون زيادة يف ذلك إال بإجازة الورثة، و
تكون الوصية يف حدود ثلث الرتكة، وما زاد على الثلث توقف على إجازة :" من قانون األسرة على أنه  185ما أورده يف نص املادة 

  . 4"الورثة 
  : الوصية للوارث حكم

من  إن ا قد قسم لكل وارث نصيبه :" عن عمرو بن خارجة، أن النيب صلى ا عليه وسلم خطبهم، وهو على راحلته، فقال    
أمجع العلماء على القول بأن ال وصية لوارث، وعلى العمل بذلك :" ابن عبد الرب رمحه ا اإلمام قال . 5"ز وصية لوارث املرياث، فال جتو

  . 6..."احلديث، وتلقينا منهم له بالقبول، فسقط الكالم يف إسناده قطعا منهم على صحة هذا 
                                                

.  03/114أبو الوليد ابن رشد، املقدمات واملمهدات،   1  
. 12سورة النساء، اآلية   2  
  .2/287 ،2742رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يرتك ورثته أغنياء خري من ان يتكففوا الناس، رقم   3
. ، املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل واملتمم1984يونيو  09املؤرخ يف  11-84األمر رقم   4  
، وإسناده ضعيف، 2712وابن ماجة، يف الوصايا، باب ال وصية لوارث، رقم . 4/434، 2121رواه الرتمذي، كتاب الوصايا، باب ما جاء ال وصية لوارث، رقم   5

  . 278، 4/277. حسن صحيح: للحديث شواهد كثرية، وهلذا قال الرتمذي لضعف شهر بن حوشب، لكن
، 1مكتبة مكة الثقافية، رأس اخليمة، ط ابن املنذر، اإلشراف على مذاهب العلماء،: وانظر أيضا. 23/14،  دار قتيبة، بريوت،  ابن عبد الرب، االستذكار، 6 

  .  4/404 م،2004هـ، 1425
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  : تصح وصيته أم ال على قولني اختلف العلماء إذا أوصى شخص لوارث وأجازه بقية الورثة، هل وقد
السنة الثابتة عندنا اليت ال اختالف فيها أنه :" ، قال اإلمام مالك رمحه ا أن وصيته صحيحة، وهو مذهب مجهور الفقهاء :القول األول

منهم، ومن أبى  جاز ال جيوز وصية لوارث، إال أن يجيز له ذلك ورثة امليت، وأنه إن أجازها له بعضهم، وأبى بعض، جاز له حق من أ
تصح الوصية بإجازة الورثة، فتكون موقوفة عليها، وهذا الصحيح من املذهب، :" قال اإلمام املرداوي رمحه ا  . 1"أخذ حقه من ذلك 

 الوصية للوارث إذا أجازهاواحتج اجلمهور على مشروعية .2"األصحاب، صححه يف الفروع وغريه، وجزم به يف احملرر  وعليه مجاهري
ولكن هذا احلديث . 3"الورثة  ، إال أن يشاءال وصية لوارث:" قال رسول ا صلى ا عليه وسلم : حبديث ابن عباس، أنه قال  الورثة

  .ال يصح مسنداً، وإمنا هو من قول ابن عباس
اعة أهل الظاهر، ورواية عن اإلمام داود ومج وهو مذهب، يف أحد قويل املذهب اإلمام املزني أن الوصية ال تصح، وهو قول :القول الثاني

وال :" ، قال ابن حزم رمحه ا "ال وصية لوارث :" أنه ال جتوز الوصية للوارث، أجازها الورثة أو ال، واحتجوا بظاهر احلديث يف  أمحد، 
لوارث ثم صار غري بطلت الوصية له، فإن أوصى : صية لوارث أصال، فإن أوصى لغري وارث فصار وارثا عند موت املوصيحتل الو
جتز له الوصية، ألهنا إذ عقدها كانت باطال، وسواء جوز الورثة ذلك أو مل جيوزا، إذ قد منع ا تعاىل من ذلك فليس للورثة أن  وارث مل

  .4..".جييزوا ما أبطله ا تعاىل على لسان رسوله صلى ا عليه وسلم، إال أن يبتدئوا هبة لذلك من عند أنفسهم، فهو ماهلم
  :الوصية للوارث يف قانون األسرة اجلزائري

متسك املشرع اجلزائري مبا أمجع عليه علماء األمة، يف عدم مشروعية الوصية للوارث إال بإجازة الورثة، وهو ما أورده يف نص 
". ال وصية لوارث إال إذا أجازها الورثة بعد وفاة املوصي :" من قانون األسرة على أنه  189املادة   

  :نفيذ الوصية يف التشريع اجلزائريت
 نص املشرع اجلزائري على الوصية باعتبارها من احلقوق املتعلقة بالرتكة بعد مؤن جتهيز امليت، وقضاء ديونه اليت يف ذمته، وبعدها تنفذ   

  . وصاياه
                                                

. 4/1111مالك بن أنس، املوطأ،   1  
. 7/183املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد، مرجع سابق،   2  
  . 6/446، 12535رواه البيهقي يف سننه، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين واألقربني الوارثني، رقم  3
.8/396ابن قدامة، املغين، : وانظر قول اإلمام أمحد. 10/196، دار إحياء الثرات العربي، بريوت، ابن حزم، احمللى،   4  
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  بأن األمر زيادة املوصي منها على الثلثالة اعترب ح واستقر عليه إمجاع العلماء بأن الوصية تكون يف الثلث،  كما جنده قد متسك مبا
  تكون الوصية يف حدود ثلث :" على أنه من قانون األسرة  185يتوقف على إجازة ورثته، كما هو مذهب اجلمهور، فنص يف املادة  

  . 1"الرتكة، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة 
رتط املشرع اجلزائري، كما هو عليه عامة العلماء، أال يكون املوصى له وارثا، وبالنسبة للشروط الواجب توفرها يف املوصى له، فقد اش

من قانون األسرة  189وال يستثنى من ذلك إال إذا حصلت إجازة من الورثة بعد وفاة املوصي، وهو ما نص عليه صراحة يف نص املادة 
  ".ال وصية لوارث إال إذا أجازها الورثة بعد وفاة املوصي :" 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : الوارثون من الرجال والوارثات من النساء: املوضوع  
  جتهيز امليت، وقضاء ديونه، وتنفيذ وصاياه، : قدمنا أن احلقوق املتعلقة بالرتكة هي حقوق تسبق اإلرث، وتكمن يف   

  . ء هذه احلقوق، وتصفية تركة امليت منهاوعليه فال يثبت اإلرث للورثة إال بعد أدا
  :والورثة امع على توريثهم من الرجال عشرة، ذكرهم صاحب الرحبية يف قوله :الوارثون من الرجال 

  والوراثون من الرجال عشرة                              أمساؤهم معروفة مشتهرة
  واألب واجلد له وإن عال         االبن وابن االبن مهما نزال                       

  واألخ من أي اجلهات كانا                               قد أنزل ا به القرآنا
  والعم وابن العم من أبيه                                 فاشكر لذي اإلجياز والتنبيه

  لذكور هؤالءوالزوج واملعتق ذو الوالء                               فجملة ا
  : الوراثات امع على توريثهن من النساء سبع وهن مجعهن ناظم الرحبية كاآلتي :الوراثات من النساء

  والوارثات من النساء سبع                              مل يعط أنثى غريهن الشرع 
   بنت وبنت ابن وأم مشفقة                              وزوجة وجدة ومعتقة

  . واألخت من أي اجلهات كانت                         فهذه عدتَّهن بانت
                                                

.، املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل واملتمم1984يونيو  09املؤرخ يف  11-84القانون رقم   1  
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  : أقسام الورثة
هؤالء الورثة من الرجال والنساء، قسم منهم يرث بالفرض وقسم منهم يرث بالعصبة، وسنبني لكل قسم كيف يرث هؤالء بشيء من 

  . التفصيل
  : الوراثون بالفرض: الصنف األول

  : مفهوم الفرض: أوال
   التقدير، كما يف قوله تعاىل: له معان، منها: لغة                  

       1. رمتأي قد.    
النصف، الربع، الثمن، السدس، الثلث، : القرآن ستة وهي هم الذين هلم سهم مقدر يف كتاب ا تعاىل، والفروض الواردة يف: اصطالحاً

  . فكل وارث له فرض من هذه الفروض يسمى صاحب فرض .الثلثان
  : أصحاب الفروض: ثانيا

وبنت االبن، واألم واألب، واجلد واجلدة،  تن، وهم الزوج والزوجة، والبوهم وارثاًا عشرة تأصحاب الفروض من الرجال والنساء إثن
  . األخت ألمو ألمالشقيقة وألب واألخ  واألخوات

  "االبن، البنت، ابن االبن، بنت االبن وإن نزل " إذا مل يوجد للميت الفرع الوارث، وهم  2/1    :الزوجمرياث . 1
  . الفرع الوارثللميت إذا وجد  4/1   

 والدليل على ذلك قوله تعاىل                       

                         2 .   
  . إذا مل يوجد للميت الفرع الوارث 4/1             :الزوجةمرياث . 2

  .إذا كان للميت الفرع الوارث 8/1           
                                                

. 237سورة البقرة، اآلية   1  
. 12سورة النساء، اآلية   2  
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 ليل على ذلك قوله تعاىل والد                           

          1 .  
لثمن إن كان له ولد واحداً، وأهنن وأمجعوا على أن حكم الواحدة من األزواج، واالثنني، والثالث، واألربع يف الربع إن مل يكن له ولد، ويف ا

  .2"ألن ا تعاىل مل يفرقه بني حكم الواحدة منهن، وبني حكم اجلميع. شركاء يف أي ذلك كان هلن
  . إذا تركها امليت منفردة لوحدها 2/1            : البنتمرياث . 3

  إذا ترك امليت بنتان فأكثر  3/2            
  ".  أو أكثر ابن" إذا ترك امليت معها فرع وارث مذكر  العصبة بالغري            
 واألصل يف مرياثها، قوله تعاىل                           

                            3.  
  :الدليل الذي أوجب للبنتني الثلثني

   :لقد تكلم العلماء يف الدليل الذي يوجب هلما الثلثني، ما هو؟    
  يف اآلية شرط وجزاء، فال :" ولكنه مردود، على أساس أن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى هلما النصف،وأنه قال ، قيل اإلمجاع  :أوال

 وأن قوله تعاىل:" هذه الرواية فقال  ابن عبد الرب رمحه ا أنكر اإلمامولكن  ".بنتني الثلثني أعطي ال           

          .نساء  فاملعنى يف ذلك عند مجهور العلماء، ومجاعة الفقهاء الذين تدور عليهم يف األمصار الفتوى إن كن
لالثنني النصف، : وما أعلم رواية يف هذا خالفاً بني علماء املسلمني إال رواية شاذة مل تصح عن ابن عباس أنه قال. فوق اثنتني، فما فوقها

، كلهم ينكرها وهذه الرواية منكرة عن أهل العلم قاطبة، . كما للبنت الواحدة حتى تكون البنات أكثر من اثنتني، فيكون هلن الثلثان
   .4"ويدفعها ما رواه ابن شهاب، عن عبيد ا بن عبد ا بن مسعود، عن ابن عباس، أنه جعل للبنتني الثلثني، وعلى هذا مجاعة الناس 

                                                
. 12سورة النساء، اآلية   1  
. 4/324العلماء،  ابن املنذر، اإلشراف على مذاهب  2  
. 11سورة النساء، اآلية   3  
.        390، 15/389 مرجع سابق، ابن عبد الرب، االستذكار،  4  
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وهو أقوى احتجاج يف أن للبنتني الثلثني، ما صح عن جابر بن عبد ا، يف أن امرأة من األنصار أتت النيب صلى ا عليه وسلم  :نياًثا
يا رسول ا، إن سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا، فأخذ عمهما كل شيء من تركته ومل يدع من مال : بنيت سعد بن الربيع فقالتبا

" سيقضي ا يف ذلك ما شاء :" أبيهما شيئا، واِ ما هلما مال، وال تُنكَحان إال وهلما مال، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم 
 فنزلت            ... ، صلى عليه وسلم  فدعا رسول ا ا

  . 1"أعط هاتني اجلاريتني الثلثني مما ترك أبومها، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك : عمهما فقال
لالبنة النصف ولألخت النصف وائت ابن مسعود : بنة ابن وأخت، فقالأنه سئل أبو موسى عن ابنة وا: أنه ثبت يف الصحيحكما 

لقد ضللت إذا وما أنا من املهتدين، أقضي فيها مبا قضى رسول ا صلى ا : فسيتابعين، فسئل ابن مسعود وأُخرب بقول أبي موسى فقال
ال : ت، فأتينا أبا موسى فأخربناه بقول ابن مسعود، فقالعليه وسلم لالبنة النصف والبنة االبن السدس تكملة للثلثني وما بقي فلألخ

  . 2"تسألوني مادام هذا احلرب فيكم 
  إذا كانت منفردة 2/1     : مرياث بنت االبن: رابعاً

 . إذا كن اثنان فأكثر 3/2  

  . إذا كانت مع البنت الصلبية الواحدة فقط 6/1  
  . زلتها أو أنزل منها درجةيف من العصبة إذا كانت مع ابن االبن أو أكثر  

  .دليل مرياثها من الكتاب، هو نفسه دليل مرياث البنت :مرياثها النصف والثلثان
  . أمجعوا أيضا على أن بنت االبن تقوم مقام البنت إذا مل تكن موجودة، وأن ابن االبن يقوم مقام االبن عند عدم وجودهو

استكملت البنات الثلثني، وذلك إذا مل يكن مع بنات االبن، ابن ابن، فإن كان معها أخذت وأمجعوا أيضا على أن ال مرياث لبنات االبن إذا 
  .  3معه الباقي للذكر مثل حظ األنثيني

                                                
، قال 2092والرتمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء يف مرياث البنات، رقم . 3/212، 2891رواه أبو داود، كتاب الفرائض، باب ما جاء يف مرياث الصلب، رقم  1

. 415، 4/414هذا احلديث صحيح ال نعرفه إال من حديث عبد ا ابن حممد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضاً عن عبد ا بن حممد بن عقيل، : أبو عيسى
  ، .2/418م، 2000هـ، 1420، 1واحلديث حسنه اإلمام األلباني رمحه ا، صحيح الرتمذي، مكتبة املعارف، الرياض، ط

.  4/238، 6736رائض، باب مرياث ابنة االبن مع البنت، رقم رواه البخاري، كتاب الف  2  
. 4/317ابن املنذر، اإلشراف على مذاهب العلماء، . 15/394ابن عبد الرب، االستذكار،   3  
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  وتأخذ بنت االبن الباقي عصبة مع ابن االبن إذا استكملت البنات الثلثان، حتى ولو كان ابن ابن أو أنزل منه  :مرياثها العصبة
  يف توريث بنات االبن مع ابن االبن ومن هو أنزل منهن درجة، حديث ابن عباس،  وهو قول مجهور الفقهاء، وحجتهم، درجة كابن ابن ابن

كما استدلو بعموم قوله تعاىل . 1"أحلقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض بأهلها فألوىل رجل ذكر :" أن النيب صلى ا عليه وسلم قال 
                ... ،ألن ابن االبن هو ابن.  

وترث بنت االبن السدس إذا كانت مع بنت صلبية واحدة فقط، والدليل على ذلك حديث ابن مسعود السابق، عندما : مرياثها السدس
  ...". لنصف والبنة االبن السدس تكملة للثلثني وما بقي فلألختأقضي فيها مبا قضى رسول ا صلى ا عليه وسلم لالبنة ا:"  قال 

  ...".ابن، ابن ابن" إذا ترك امليت فرع وارث مذكر  6/1  : مرياث األب: خامساً
  ...". بنت، بنت ابن" العصبة إذا ترك امليت فرع وارث مؤنث + 6/1  
  . العصبة إذا مل يرتك امليت فرع وارث مطلقا  

 ثه السدس، وكذا السدس مع الباقي تعصيباً، والعصبة جمردة، قوله تعاىل والدليل على توري          

                                    2.   
 . إذا مل يكن للميت فرع وارث، وال تعدد يف اإلخوة ذكورا أو إناثا 3/1   :ث األممريا: سادسا

  . إذا كان للميت فرع وارث أو تعدد يف اإلخوة 6/1  
  . الباقي إذا كان للميت أب وأحد الزوجني فقط 3/1  

  .هو نفس دليل مرياث األب أو السدس مجيع املال والدليل على مرياث األم الثلث
  .أن ال يكون للميت فرع وارث أصال مذكراً كان أو مؤنث، وإن نزل يف الدرجة: ترث األم الثلث بشرطني: الثلثمرياثها . 1

  . وأال يكون للميت تعدد يف اإلخوة ذكواً كانوا أو إناثاً ومن أي اجلهات، سواء كانوا أشقاء أو ألب أو ألم
  . وهذا بال خالف بني أهل العلم

                                                
قوا الفرائض بأهلها، رقم ومسلم، كتاب الفرائض، باب أحل. 4/240، 6746رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب ابنى عم أحدمها أخ لألم واآلخر زوج، رقم   1

1615 ،2/757  .  
. 11سورة النساء، اآلية   2  
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ألم وحجبها أو وجد أحدمها فقط يكفي إلنزال ا. مع الشرطان معاً، ومها الفرع الوارث، والتعدد يف اإلخوةإذا اجت :مرياثها السدس. 2
  . الثلث إىل السدس عن
  : مرياثها ثلث الباقي. 3

 . وهو يف حال وجودها مع األب وأحد الزوجني، وتسمى باملسألة العمرية

   .كانت أم ألم، أو أم ألب سواء عند عدم وجود األم 6/1  : مرياث اجلدة: سابعاً
 ودليل مرياثها ثبت يف السنة النبوية، ومل يرد ذكرها يف كتاب ا تعاىل، واألصل يف مرياثها، ما رواه مالك يف املوطأ، عن قَبيصة بن   

لك يف سنة مت لوما ع.  شيءمالَك يف كتاب ا: جاءت اجلدة إىل أبي بكر الصديق تسألُه مرياثها، فقال هلا أبو بكر : ذُؤيب، أنه قال 
حضرت رسول ا صلى : رسول ا صلى ا عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسألَ لك الناس، فسأل الناس، فقال املُغرية بن شعبة

ة، فأنفذه هلا مغري هل معك غريك؟ فقام حممد بن مسلمةَ األنصاري، فقال مثلُ ما قال ال: فقال أبو بكر: ا عليه وسلم أعطاها السدس
مالك يف كتاب ا شيء، وما كان القضاء : فقال هلا. ثم جاءت اجلدة األخرى إىل عمر ابن اخلطاب تسأله مرياثها. أبو بكر الصديق

  ولكنه ذلك السدس، فإن . وما أنا بزائد يف الفرائض شيئاً. الذي قُضي به إال لغريك
  . 1"هلا اجتمعتما فهو بينكما، وأيتُكما خلت به فهو 

  :وقد اختلف الفقهاء يف توريث اجلدة وابنها حي على قولني
وبه قال . ال ترث اجلدة مع ابنها، وهم يعنون بذلك، أهنا أم األب مع األب: كان علي بن أبي طالب، وعثمان، وزيد يقولون  :القول األول

جوبا باألب، وجب أن تكون اجلدة أوىل بذلك، ألهنما أحد واحتجوا أن اجلد ملّا كان حم.اإلمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأصحاهبم
أبوي امليت، فوجب أن حيجبها األب، كما حجب اجلد، ووجب أهنا إذا كانت أم أم مل ترث مع األم، فكذلك إذا كانت أم األب، ال ترث 

  . مع األب
  وابن سريين وسليمان بن يسار، وهو قول فقهاء ءروي عن عمر، وابن مسعود، وأبي موسى، وقال به شريح واحلسن وعطا :القول الثاني

   . 3وابن حزم. 2واختاره اإلمام ابن املنذر رمحه ا.البصريني، وشريك القاضي، وأمحد، واسحاق 
                                                

  . 3/213، 2894وأبو داود، كتاب الفرائض، باب يف مرياث اجلدة، رقم . 732، 3/731، 1864رواه مالك، املوطأ، كتاب الفرائض، باب مرياث اجلدة، رقم  1
. 4/334ابن املنذر، اإلشراف على مذاهب العلماء،   2  
. 10/161ن حزم، احمللى شرح الى، مرجع سابق، اب  3  
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أول جدة أطعمها رسول ا :" واستدلوا حبديث ابن مسعود أنه قال ، 1وهذا القول عن أمحد، هو املذهب، وعليه مجاهري األصحاب
ة مع ابنها، وابنها حي صلى ا2" عليه وسلم سدساً جد.   

  : من حجب اجلدة موقف املشرع اجلزائري
كما أخذ مبذهب زيد  مبا استقر عليه إمجاع العلماء من حجب األم للجدات مطلقاً، ومن أي اجلهات كانتا، لقد متسك املشرع اجلزائري

عدم توريث اجلدة ألب وابنها حي، فقد  وكذا يف مسألة دة ألب إن كانت بعيدة،واإلمام مالك يف أن اجلدة ألم إن كانت قريبة حجبت اجل
حتجب األم كل جدة، وحتجب اجلدة ألم القريبة اجلدة ألب البعيدة، وحيجب األب واجلد :"  همن قانون األسرة على أن 161نص يف املادة 

  ". أصلهما من اجلدات 
 

  .للميت فرع وارث مذكرإذا كان  6/1  : مرياث اجلد: ثامناً
  . العصبة إذا كان للميت فرع وارث مؤنث+  6/1  
  .العصبة إذا مل يكن للميت فرع وارث مطلقا  

  . فأحوال اجلد هنا هي نفسها أحوال األب عند عدم وجوده
ابن ابين مات، فمايل من مرياثه؟ إن ابن : واألصل يف توريثه، ما جاء عن عمران بن احلُصني، أن رجال النيب صلى ا عليه وسلم فقال 

قال .  3"إن لك السدس اآلخر طُعمة :" ، فلما أدبر دعاه، فقال "إن لك سدساً آخر :" فلما أدبر دعاه، فقال ". لك السدس :" قال 
ورث رسول ا صلى أيكم يعلم ما : " وعن عمر، أنه قال . أقل شيء ورث اجلد السدس: فال يدرون مع أي شيء ورثه، قال : قتادة

: ال أدري، قال : مع من؟ فقال : أنا، ورثه رسول ا صلى ا عليه وسلم السدس، قال : ا عليه وسلم اجلد؟ فقال معقل بن يسار 
  . 4"ال دريت، فما تُغين إذا؟ 

                                                
.7/294املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد، مرجع سابق،   1  
  .   4/421ال من هذا الوجه، هذا احلديث ال نعرفه مرفوعاً إ: ،  وقال الرتمذي 2102رواه الرتمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء يف مرياث اجلدة مع ابنها، رقم  2

3   ،رقم . 3/214، 2896رواه أبو داود، كتاب الفرائض، باب ما جاء يف مرياث اجلد ،حسن : ، وقال الرتمذي2099والرتمذي، كتاب الفرائض، باب يف مرياث اجلد
  .  4/419صحيح، 

. 2723،4/286وابن ماجة بنحوه، كتاب الفرائض، باب فرائض اجلد، رقم . 3/214، 2897رواه أبو داود، كتاب الفرائض، باب ما جاء يف مرياث اجلد، رقم  4
   .10/501، املصنف، 31741وابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، باب يف اجلد ماله وما جاء فيه، رقم 
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  . عند االنفراد 6/1    : مرياث األخ أو األخت ألم: تاسعاً
  . ر ذكورا كانوا أو إناثا أو خمتلطنيعند التعدد اثنان فأكث 3/1   

  األصل يف مرياثهم، قوله تعاىل                        

                           1.   
وة من وقد أمجع العلماء على أن ا تعاىل أراد هبذه اآلية اليت يف أول سورة النساء، اإلخوة واألخوات من األم، وأمجعوا أيضا على أن اإلخ

   .، وال مع ولد االبن ذكرا كان أو أنثى، وال مع األب، وال مع اجلدذكرا كان أو أنثى ثون بوجود الولد الصلباألم ال ير
وعليه إذا ترك امليت أخ من األم فريث السدس، وإن ترك األخت من األم فرتث السدس، وإن ترك إخوة وأخوات من األم إثنان فأكثر، 

   .  2فالثلث بينهم سواء، ال فضل للذكر على األنثى، وكل ذلك إمجاع
  .إذاكانت منفردة 2/1  : األخت الشقيقة: عاشراً 
  .أكثرعند التعدد إثنان ف 3/2   

  للذكر مثل حظ األنثيني العصبة بالغري إذا كانت مع األخ الشقيق  
  العصبة مع الغري إذا ترك امليت فرع وارث مؤنث  

  دليل مرياثها من الكتاب، قوله تعاىل                             

                                             

                                

       3.  
  

                                                
. 12سورة النساء، اآلية   1  
. 07 /9ابن قدامة، املغين، . 327، 4/326ابن املنذر، اإلشراف على مذاهب العلماء،   2  
  .176سورة النساء، اآلية  3
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  : مرياثها بالعصبة
 اتفق أهل العلم على أن األخت الشقيقة إن كانت مع األخ الشقيق، أن املال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني، لقوله تعاىل: العصبة بالغري. أ

                    .الغريوهي اليت تسمى العصبة ب.   
  . وإن كان معهم أصحاب فروض يبدأ هبم والذي يبقى تقتسمه األخت الشقيقة مع أخيها أو إخوهتا األشقاء للذكر مثل حظ األنثيني

 :العصبة مع الغري. ب

قال عامة وكلهم جيعل األخوات، إن مل يكن معهم أخ، عصبة للبنات، يعين أن تأخذ ما بقي بعد أن تأخذ البنت أو البنات فرضهن، وبه 
ألقضني :" بالسنة الثابتة من حديث ابن مسعود، أنه قال يف بنت وبنت ابن وأخت واحتجوا يف ذلك . أهل العلم من الصحابة والفقهاء

 عليه وسلم، أو قال فيها بقضاء رسول ا عليه وسلم : صلى ا صلى ا لالبنة النصف، والبنة ابن السدس، وما :" قال رسول ا
   .1"ألخت بقي فل

إذا أخذت األخت الشقيقة العصبة مع الغري، بوجود الفرع الوارث املؤنث، فهذا يقتضي أهنا تُنزل منزلة األخ الشقيق، وحتجب  :مالحظة
  . كل ما حيجبه األخ الشقيق

  عند اإلنفراد  2/1     : مرياث األخت ألب :احلادي عشر
  عند التعدد إثنان فأكثر 3/2     

  إذا ترك امليت أختا شقيقة واحدة فقط 6/1                                                               
  العصبة بالغري إذا ترك امليت أخا ألب أو أكثر      
  . العصبة مع الغري إذا ترك امليت فرعاً وارثاً مؤنثاً      

  .دليل مرياثها، هو نفس دليل األخت الشقيقة
ا ترك امليت أختا من األبوين فقط، فإن هلا النصف بنص الكتاب، وبقي من الثلثني املفروضة لألخوات سدس، يكملُ إذ :مرياثها السدس

وإن مل يكن بنو :" قال اإلمام مالك رمحه ا . 2"هلن السدس، تكملةٌ للثلثني :" به الثلثان، فيكون لألخوات من األب، وهلذا قال الفقهاء 
                                                

.  4/239، 6742رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب األخوات مع البنات عصبة، رقم   1  
. 9/17ابن قدامة، املغين، . 4/329ابن املنذر، اإلشراف على مذاهب العلماء،   2  
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أة واحدة، أو أكثر من ذلك من اإلناث، ال ذكر معهن، فإنه يفرض لألخت الواحدة لألب واألم، النصف، ويفرض األب واألم إال امر
  . 1"لألخوات لألب، السدس، تتمة الثلثني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : الوارثون بالعصبة: القسم الثاني

  : مفهوم العصبة: أوال
  :مفهوم العصبة يف الفقه اإلسالمي. 1
   ديل إىل امليت بنفسه، أو بذكر : والعصبة:" قال اإلمام الغزايل رمحه انتقض بالزوج، فإنه معدود فيما ". كل ذكر يولكن تعريفه ي

 ديل بنفسه، وهلذا قال ابن الصالح رمحه اديل بالنسب بنفسه، : حيتاج إىل أن يقول :" يفإن كان هذا مراده فاللفظ قاصر، كل ذكر ي
  . 2"وا أعلم 

  : مفهوم العصبة قانوناً. 2
العاصب هو من يستحق الرتكة كلها عند إنفراده، أو ما بقي :" على حتديد مفهوم للعصبة على أن  150نص املشرع اجلزائري يف املادة 

  ". شيء له  منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإن استغرقت الفروض الرتكة فال
  : حكمها: ثانياً

. ليس ألحد يرث من العصبة بصريح الكتاب إال ولد الصلب واألب واألخوة، أما سواهم فريث بدليل الكتاب وبالسنة وبإمجاع األمة
مرياث بين ولد الولد لوقوهم حتت اسم الولد، وكذلك األجداد لألب لوقوعهم حتت اسم األبوة، ومرياثهم و: فالذين يرثون بدليل الكتاب

:" واألصل يف الباب، عن ابن عباس رضي ا عنه، أن النيب صلى ا عليه وسلم قال  . اإلخوة والعمومة وبنيهم بينتهم السنة واإلمجاع
  .3" رجل ذكرأحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ألوىل 

  : أقسام العصبة: ثالثا
  .وأخريا بيت مال املسلمني. عصبة السببية، والعصبة النسبيةال :قسمني ومهاالوارثون بالعصبة، ينقسمون إىل 

                                                
.  3/727، 1862مالك بن أنس، املوطأ، كتاب الفرائض، باب مرياث اإلخوة ألب، رقم   1  
. 4/346م، 1997هـ، 1417، 1الغزايل، الوسيط يف املذهب الشافعي، وهبامشه شرح مشكل الوسيط، البن الصالح، دار السالم، الغورية، ط  2  
. 2/757، 1615ها، رقم ومسلم، كتاب الفرائض، باب أحلقوا الفرائض بأهل. 4/237، 6732رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب مرياث الولد من أبيه وأمه، رقم   3  
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  . عصبة يف نفسه، وعصبة بالغري، وعصبة مع الغري: وتشمل ثالثة أنواع، وهي  :العصبة النسبية: أوالً
حب فرض مع صاوهو كل ذكر ميكن نسبته إىل امليت بدون توسط أنثى، فإذا انفرد أخذ مجيع املال، وإذا وجد : العصبة بالنفس. 1

  .وال يوجد أنثى عصبة بنفسها مطلقا.أخذ ما بقي من املال، وإن استغرقت الرتكة بالفروض، سقط
  :العصبة ثالثة أنواع:" من قانون األسرة على أن  151وهو نفس التقسيم الذي أورده املشرع اجلزائري يف نص املادة 

  "سه، عاصب بغريه، عاصب مع غريه عاصب بنف
  ...".االبن، ابن االبن، وإن نزل" وتشمل  :جهة البنوة   : ة بالنفسترتيب العصب.أ

  ".األب فقط " وتشمل  :جهة األبوة   
  ".اجلد، األخ الشقيق، األخ من األب فقط " وتشمل  :جهة األخوة                                                   

  ...". ن األب، وإن نزلابن األخ الشقيق، ابن األخ م"  :جهة أبناء األخوة   
   "العم الشقيق، العم من األب، ابن العم ش، ابن العم ألب"  :جهة العمومة   

  :بالنفس موقف املشرع اجلزائري من التوريث بالعصبة
العاصب :" ن سرة على أمن قانون األ 152وعرفها يف املادة بين املشرع اجلزائري يف القسم الثاني من الورثة، الوارثون بالعصبة بالنفس، 

على ترتيب اجلهات ترث عصبة بالنفس، وجعلها يف أربع  153كما نص يف املادة ". بنفسه هو كل ذكر ينتمي إىل اهلالك، بواسطة ذكر 
  :"جهات مرتبة كاآلتي 

  .االبن، وابن االبن  مهما نزلت درجته: وتشمل    :جهة البنوة. 1
  . مهما عال مع مراعاة أحوال اجلداألب، واجلد الصحيح : وتشمل    :جهة األبوة. 2
  . اإلخوة األشقاء أو ألب وأبنائهم مهما نزلوا: وتشمل   :جهة األخوة. 3
  .1"أعمام امليت، وأعمام أبيه، وأعمام جده مهما عال، وأبنائهم مهما نزلوا: وتشمل    : جهة العمومة. 4

  : طريقة توريث العصبة بالنفس
                                                

. ، املتضمن قانون األسرة، املعدل واملتمم1984يونيو  09املؤرخ يف  11-84القانون رقم   1  
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ن، إذا انفرد فإنه يأخذ مجيع املال، وهذا إذا مل يكن معه صاحب فرض، فإنه مقدم يف كل األحوال العاصب بنفسه من أي اجلهات كا. 1
على أصحاب العصبات بالنص واإلمجاع، فإن وجد صاحب فرض يمنح له نصيبه وما بقي يأخذه العاصب بنفسه، وإن مل يبق شيء 

   .فيسقط قوالً واحداً
ه يتم اللجوء إىل الرتجيح بينهم، ومن كان أقرب إىل امليت أخذ املال دون من هو أبعد منه، إذا تعدد أصحاب العصبة بالنفس، فإن. 2

  .الرتجيح باجلهة، ثم الرتجيح بالدرجة، ثم الرتجيح بقوة الدرجة: وطرق الرتجيح تكون بثالثة أشياء، وهي 
باتفاق  على كل اجلهات، ا تُقدم جهة البنوة أوالًفإن وجد أصحاب العصبة بالنفس خمتلطني من كل اجلهات، فإهن: الرتجيح باجلهة. أ

على التفصيل -وبعد األب يأتي اجلد بشرط أال يكون معه إخوة وإال قامسهم املال ثم تأتي جهة األبوة، ، فيقدم االبن على األب ،الفقهاء، 
ثم العمومة وهكذابناء اإلخوة، ثم جهة أثم جهة األخوة من أب وأم، أو من األب فقط،  -الذي سنذكره يف حمله إن شاء ا...   

إذا احتدت جهة أصحاب العصبة بالنفس، فإنه يلجأ إىل الرتجيح بينهم بقرب الدرجة، فإن كانوا من جهة : الرتجيح بقرب الدرجة. ب
  . الف ابن االبنالبنوة، فإنه يقدم االبن على ابن االبن وهكذا، ألنه أقرب إىل امليت منه، وألنه ال يديل إىل امليت بواسطة، خب

كاإلخوة من  إن استوى أصحاب العصبة بالنفس واحتدوا يف اجلهة والدرجة، وجب تقديم من هو أقوى قرابة،: بقوة القرابةالرتجيح . ت
أنه األب واألم إذا وجدوا مع اإلخوة من األب، فإنه يقدم من هو أخ للميت من األبوين على األخ من األب فقط، حلديث علي بن أبي طالب 

ِ الرجل يرث أخاه  2يتوارثون دون بين العالت 1أن  رسول ا صلى ا عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بين األم:" قال 
نه، ثم عم الوالد ثم اب. كما يقدم العم الشقيق على العم ألب وهكذا يسري احلكم على أبنائهم إن وجدوا. 3"ألبيه وأمه دون أخيه ألبيه 

وهذا التقديم األخري بقوة القرابة ال يكون إال يف جهيت األخوة وأبنائهم وكذا حهة العمومة وأبنائهم فقط، حبيث ال  ...ثم عم اجلد ثم ابنه
  . يتصور وجود هذا الرتجيح يف جهة البنوة وال األبوة مطلقا

دة، وإخوة من األبوين أو إخوة من األب فقط، فإنه يقسم املال بينهم فإن تساووا يف اجلهة والدرجة وقوة القرابة، كابين ابن يف درجة واح
  . بالسوية

                                                
.هم اإلخوة من األب واألم  1  
. هم اإلخوة من األب فقط  2  
هذا حديث ال نعرفه إال من حديث أبي اسحاق عن احلرث : ي، قال الرتمذ2094رواه الرتمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء يف مرياث اإلخوة من األب واألم، رقم  3

  . 4/416عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم يف احلرث، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم،  
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  :يف التشريع اجلزائري طريقة توريث العصبات بالنفس
:" من قانون األسرة على أنه  154سلك املشرع اجلزائري مسلك مجهور الفقهاء يف الرتتيب الذي ذكرناه، وهو ما نص عليه يف املادة    

وجود من العصبة أكثر من واحد واحتدوا يف اجلهة، كان الرتجيح بينهم بالدرجة، فيقدم أقرهبم درجة إىل امليت، وإذا احتدوا إذا كان امل
قرابة يف اجلهة والدرجة كان الرتجيح بقوة القرابة، فمن كان ذا قرابتني قُدم على من كان ذا قرابة واحدة، وإن احتدوا يف اجلهة والدرجة وال

  ". عصيب، واشرتكوا يف املال بالسوية ورثوا بالت
احتاجت يف النصف إن كانت منفردة، أو الثلثني إن كانت يف حالة تعدد إثنان فأكثر ويقصد هبا كل أنثى هلا فرض : العصبة بالغري. 2

   .عصوبتها إىل الغري، فتشارك الذكر يف العصبة، ويسقط فرضها، وتأخذ معه للذكر مثل حظ األنثيني
  .يف جهتني فقط، ومها جهة البنوة، وجهة األخوةوهي تنحصر 

   .وتشمل البنت إذا كان معها االبن  : جهة البنوة: أوال
  . وتشمل بنت االبن إذا كان معها ابن االبن مهما نزل  

  .وتشمل األخت من األب واألم إذا كان معها األخ من األب واألم  : جهة األخوة: ثانيا
  .ذا كان معها األخ من األبوتشمل األخت من األب فقط إ  

 والدليل على ذلك قوله تعاىل                 1.  وقوله أيضا    

                 2 .  
  صلبية واحدة أو أكثر يعصبها االبن الصليب لوحده كان أو أكثر، وكذلك بنت االبن يعصبها ابن االبن الذي هو يف وعليه، فالبنت ال

  . درجتها أو حتى أنزل منها، وال يشرتط أن يكون أخوها، فيعصبها حتى وإن كان ابن عمها مطلقا
  . ن شقيقا هلا، وهذا لتساويهما يف درجة القرابة وقوهتاوكذلك األمر بالنسبة لألخت من األب، يعصبها األخ من األب وإن مل يك

  :موقف املشرع اجلزائري
  .من قانون األسرة، متبعاً يف ذلك ما ذكرناه سابقا 155ص يف املادة بين املشرع اجلزائري األحكام املتعلقة بالعصبة بالغري، فن

                                                
. 11سورة النساء، اآلية   1  
. 176سورة النساء، اآلية   2  
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  :شروط العصبة بالغري
  :ري ما يليويشرتط لتوريث األنثى مع الذكر العصبة بالغ

  .أن تكون األنثى صاحبة فرض، فإن مل تكن صاحبة فرض فال ترث بطريق التعصيب، كبنت األخ مع ابن األخ. 1
  .أن يتحدا يف اجلهة، فإما أن يكونا من جهة البنوة أو من جهة األخوة، فال ميكن لألخ من األب واألم أن يعصب البنت . 2 

  . ب بنت االبن ألنه ليس يف درجتهاكن لالبن أن يعصفال مي أن يتحدا يف درجة القرابة، . 3
أن حيدا يف قوة القرابة، فقد يتحد الذكر مع األنثى يف اجلهة وكذلك يف درجة القرابة كاألخ واألخت، لكن خيتلفان يف قوة القرابة، . 4

  .ن تتميز بقوة القرابة منهكاألخت من األب واألم مع األخ من األب فقط، فهنا ال ميكنه أن يعصب األخت من األبوين أل
  : العصبة مع الغري. 3
والفرق بني هاتني :" قال اإلمام ابن عابدين رمحه ا هي كل أنثى صاحبة فرض تصري عصبة مع أنثى أخرى ال تشاركها تلك العصوبة،    

ويف العصبة مع غريه، ال تكون عصبة أصال، العصبتني، أن الغري يف العصبة بغريه، يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إىل األنثى، 
وفيه إشارة إىل وجه اختصاص األول بالباء وهي لإللصاق، واإللصاق بني املُلصق . بل تكون عصوبة تلك العصبة جمامعة لذلك الغري

" مع" ة فهي خمتصة ب فيكونان مشاركني يف حكم العصوبة، وأما الثاني. واملُلصق به ال يتحقق إال عند مشاركهما يف حكم امللصق به
أي وزيره حني كان  وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا (وهي للقران، وهو يتحقق بني الشخصني بغري املشاركة يف احلكم، كقوله تعاىل 

ن إذا مل يكن مع إحداهن من يعصبها موالعصبة مع الغري منحصرة يف األخت من األب واألم، واألخت من األب . 1"مقارنا له يف النبوة
وهنا تأخذ فرضها النصف أو الثلثني، وما بقي تأخذه األخت من األب واألم، أو . الذكور، ووجدت معها بنت أو بنت ابن وإن نزل

  . -كما سبق بيانه يف مرياثهن بالفرض –األخت من األب على الرتتيب بينهن 
ن وإن نزل، ما ذكرناه من حديث ابن مسعود السابق والدليل على توريث األخت العصبة مع الغري إن وجدت معها البنت أو بنت االب

  . الذي قضى فيها بقضاء رسول ا صلى ا عليه وسلم  للبنت بالنصف وبنت االبن السدس، وما بقي لألخت
  : يف التشريع اجلزائري العصبة مع الغري توريث

  األخت الشقيقة، أو ألب، وإن : العاصب مع غريه:" بة بأن من قانون األسرة على هذا النوع من العص 156نص املشرع اجلزائر يف املادة 
                                                

.10/523ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، مرجع سابق،   1  
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  ". تعددت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب، أو بنات االبن بشرط عدم وجود األخ املساوي هلا يف الدرجة، أو اجلد 
  : العصبة السببية: ثانياً
ا مل يكن له ورثة من أحاب الفروض وال العصبات، فاملعتق هو وهي اليت تكون بسبب العتق، فالسيد املعتق، يرث عبده الذي أعتقه إذ   

   .1"الوالء لُحمة كلحمة النسب :" حلديثآخر العصبات، ألن عصوبة ورثة املعتَق حقيقية، وعصبة املعتق حكمية، 
  :موقف املشرع اجلزائري من العصبة السببية

ن العصبات، لتعلقه بنظام الرق الذي كان موجوداً ثم زال، وعليه مل تكن مل ينص املشرع اجلزائري صراحة وال ضمناً عن هذا النوع م   
  .لفئة طواها الزمن وانقضى احلاجة داعية إىل سن نصوص قانونية تنظم األحكام املتعلقة بالوالء

   :بيت املال املسلمني: ثالثا
اً، ال من أصحاب الفروض، وال من أصحاب العصبات إذا مات شخص ومل يرتك وارث  :انتقال امللكية لبيت املال يف الفقه اإلسالمي

 وأمجعوا على أن من مات ال :" بأنواعها، وال حتى من ذوي األرحام، فإن ماله ينتقل إىل بيت مال املسلمني، قال اإلمام ابن هبرية رمحه ا
ماله إىل بيت املال إرثاً أم على وجه واختلفوا هل صار . وارث له من ذي فرض وال تعصيب وال رحم  فإن ماله لبيت مال املسلمني

 . 2"على وجه اإلرث : على وجه املصلحة، وقال مالك والشافعي : املصلحة؟ فقال أبو حنيفة وأمحد 

  :انتقال ملكية ما ال وارث له يف التشريع اجلزائري . ب
 اه، فالذي يبقة هوجتهيزه وقضاء ديونه وتنفيذ وصايأن عدد هذه احلقوق من نص املشرع اجلزائري على احلقوق املتعلقة بالرتكة، فبعد     

املرياث الذي يقسم على ورثته، فإن مل يوجد أحد من ورثته ال من أصحاب فروض وال عصبات، وال حتى ذوي أرحام، فإن مرياثه يؤول 
  إذا مل يوجد ذوو فروض أو:" على أنه من قانون األسرة  180صراحة يف نص املادة  3إىل اخلزينة العمومية، وهو ما بينه املشرع اجلزائري

                                                
. سبق خترجيه يف مبحث الوالء كسبب من أسباب املرياث  1  
. 141، 2/140م، 2003هـ، 1430، 1ابن هبرية احلنبلي، إمجاع األئمة األربعة واختالفهم، دار العال، ط  2  
من مدونة  349/6بيت املال، حيث نص يف املادة وكذا املشرع املغربي أثناء ترتيبه ألصحاب العصبة متسك مبا عليه اجلمهور يف الرتتيب، وجعل الوارث األخري هو  3

من مدونة األحوال  310واملشرع املوريتاني يف نص املادة ". بيت املال إذا مل يكن هناك وارث، حيث تتوىل السلطة املكلفة بأمالك الدولة حيازة املرياث :" األسرة على أن 
  ج / 291وكذا املشرع الكوييت ".  عاصب له إىل اخلزانة العامة، كما يصرف إليها مال من ال وارث له  يصرف ما بقي بعد الفروض من مال من ال:" الشخصية على أنه 

   ".  إذا مل يوجد أحد من هؤالء آلت الرتكة أو ما بقي منها إىل اخلزانة العامة :" قانون األحوال الشخصية 



 34

  ".عصبة آلت الرتكة إىل ذوي األرحام، فإن مل يوجدوا، آلت إىل اخلزينة العمومية  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :موضوع احلجب
  :مفهوم احلجب: أوال
ومسي فكل شيء منع شيئاً فقد حجبه،  .1الدخول، ومنه احلجب يف املرياث من احلجاب وهو السرت، يقال حجبه أي منعه من: لغة. 1

  . البواب حاجباً ألنه مينع من أراد الدخول
. 2هو منع من قام به سبب اإلرث بالكلية أو من أوفر حظيه، ويسمى األول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان :اصطالحاً. 2

  .الزوجة من الربع إىل الثمن لوجود ولد امليت كحجب اإلخوة عند وجود االبن أو األب، وحجب
  . فالشخص الذي توفر لديه سبب اإلرث ثم حجب، يسمى حمجوباً، واملانع حجاباً، وعدم إرثه حجباً

  :احلجب يف قانون األسرة اجلزائري
قد حدد مفهوما للحجب يف نص ، فمن قانون األسرة 165إىل  159نظم املشرع اجلزائري األحكام املتعلقة باحلجب يف املواد من     

  ". حجب نقصان، وحجب إسقاط : احلجب هو منع الوارث كال أو بعضاً وهو نوعان:" على أن  159املادة 
  احلجب ينقسم إىل احلجب باألوصاف، وإىل :" ينقسم احلجب إىل قسمني، قال إمام احلرمني رمحه ا : أقسام احلجب: ثانياً

 . 3"احلجب باألشخاص 

، وقد تقدم احلديث عن هذه وهو حجب عن املرياث بالكلية، لوجود وصف قائم بالوارث قد منعه عن املرياث: جب بالوصفاحل. 1
  . فإذا ترك امليت وارثا وكان متصفا مبانع فإنه يكون حمروما كلياً. اخل... األوصاف يف مبحث موانع املرياث، كالقتل والكفر والرق

  : حكمه: ثالثاً
   عنى فيه، كاملخالف يف الدين، والرقيق، والقاتل، فهذا ال حيجب غريه، يف قول عامة أهل العلم من الصحابة، والتابعني،من مل يرث مل   

  أنه كان :" فقد روى اإلمام الشعيب رمحه ا عن ابن مسعود وذهب ابن مسعود وحده من الصحابة إىل أنه حيجب، وإن كان ال يرث، 
                                                

. 52، ص 1986حممد بن أبي بكر، خمتار الصحاح، مكتبة لبنان، بريوت، : الرازي  1  
. 3/18مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج، مرجع سابق، : الشربيين  2  
. 09/31هناية املطلب يف دراية املذهب، مرجع سابق، : اجلويين  3  
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  . 2وبه قال أبو ثور وداود.1"تاب وال يورثهم حيجب باململوكني وأهل الك
  : احلجب بالوصف يف التشريع اجلزائري

  ". املمنوع من اإلرث لألسباب املذكورة أعاله ال حيجب غريه :"  من ق، أ على أنه 136نص املشرع اجلزائري يف املادة 
  :ينقسم إىل نوعني مها: احلجب بالشخص. 2
إىل فرض أقل منه، وقد تقدم بيانه بالتفصيل يف توريث أصحاب الفروض، ومن أمثلته األم تأخذ وهو احلجب من فرض  :حجب نقصان. أ

ا الثلث إذا مل يكن للميت أوالد وال تعدد يف اإلخوة من أي اجلهات، فإن ترك امليت أوالد أو تعدد يف اإلخوة فإن األم تُحجب من ملرياثه
  .الرتكة إذا مل يكن للمتوفى أوالد،فإن ترك أوالد فللزوج الربع، وهكذاوالزوج يأخذ نصف . بالثلث، إىل مرياثها بالسدس

وال يسري وهو املراد هنا يف اصطالح الفرضيني، إذا أطلق لفظ احلجب عندهم فإنه يراد به حجب حرمان، : حجب حرمان. ب
ن فرضهم ثابت بكل حال، لثبوته بدليل أل". االبن والبنت، األم واألب، الزوج والزوجة :" حجب احلرمان على ستة من الورثة، وهم 

  .مقطوع به
وهذا النوع من احلجب حتكمه قواعد أساسية تعترب مبثابة ضوابط يلجأ إليها الشخص لتحديد من يحجب حجب حرمان من الورثة،     

  :  وتتمثل هذه الضوابط والقواعد فيما يلي
إال اإلخوة من األم مع وجود األم، ألنه حيث اجتمع د ذلك الوارث، أن من يديل إىل امليت بوارث يحجب حجب حرمان عند وجو. 1

الوارث ومن يديل بسببه، كان هو أوىل باملرياث منه، ألنه أقرب إىل امليت، وهي قاعدة تسري على الوارثني بالعصبة مطلقاً من دون 
روض عند التطبيق، باستثناء اإلخوة من األم، وتسري على غالبية أصحاب الف. استثناء، فاألب حيجب اجلد، واألخ ألب حيجب ابنه

  وال يرثون شيئا إذا وجد معهم . بالنص واإلمجاعفإهنم وإن كانوا يدلون إىل امليت بواسطة األم، إال أهنم يرثون بوجودها، ويأخذون فرضهم 
  . األب أو اجلد، بالرغم من أهنم مل يدلوا إىل امليت بواسطتهم

  . واجلد حيجب أبناء اإلخوة واألعماما كان يستحق بوصفه ونوعه، كاالبن فإنه حيجب أوالد االبن، بعد إذأن األقرب حيجب األ. 2
، وهذه القاعدة ال تكون إال بني الورثة من جهة ، فاألخ من األبوين حيجب األخ من األب فقطأن األقوى قرابة حيجب األضعف منه. 3

  . دة األقرب حيجب األبعدواحدة فقط، أما إن اختلفت اجلهات، فنكون أمام قاع
                                                

   .487/ 10، 31678رواه ابن أبي شيبة يف املصنف، كتاب الفرائض، باب من كان حيجب هبم وال يورثهم، رقم .  1
. 9/175ابن قدامة، املغين، . 15/503، االستذكار، مرجع سابق، عبد الربابن   2  
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فأما من مل يرث حلجب غريه له، فإنه حيجب، وإن مل يرث، كاإلخوة حيجبون األم، وهم حمجوبون :" قال ابن قدامة رمحه ا : حكمه
ل إرثهم موجود، مع باألب، ألن عدم إرثهم مل يكن ملعنى فيهم، وال النتفاء أهليتهم، بل لتقديم غريهم عليهم، واملعنى الذي حجِبوا به يف حا

  .1..."حجبهم عن املرياث
  :رماناحلالورثة الذين يسري عليهم حجب : رابعاً

إذا استثنينا الزوج والزوجة والبنت واألم واألب ألهنم ال يسري عليهم احلجب حرمان مطلقا، فإن بقية الورثة من : أصحاب الفروض. أ
   :تيأصحاب الفروض فإنه يسري عليهم احلجب حرمان، وهم كاآل

   .حتجب باالبن مطلقا   :                  بنت االبن. 1
  . من درجتها أو  أنزل منها كابن ابن ابن املعصبحتجب بالبنتني فأكثر بشرط عدم وجود                              

  
  . دةوالقريبة حتجب البعي. باألم مطلقا سواء كانت جدة من األم أو من األبتُحجب   : اجلدة. 2

  . إذا كانت جدة من األب -وهو ابنها –تُحجب باألب   
  . يحجب حجب حرمان باألب فقط، واجلد القريب حيجب البعيد  : اجلد. 3
 . حيجبون حجب حرمان بولد امليت مطلقا مذكرا كان أو مؤنث    : األخ واألخت من األم. 4

  .حيجبون حجب حرمان باألب واجلد وإن عال  
 . ابنه وإن نزل وأحتجب حجب حرمان بابن امليت    :  ب واألماألخت من األ. 5

  . حتجب حجب حرمان باألب  
 . حتجب حجب حرمان باألخ من األبوين مطلقا      : األخت من األب. 6

 .معها من  يعصبها إذامل يكن األبوينحتجب حجب حرمان باألختني فأكثر من                                         

 .حتجب حجب حرمان باألخت من األبوين إذا كانت عصبة مع الغري                                                   

  .ن حيجب األخت من األبوينتُحجب حجب حرمان مب       
                                                

. 09/176ابن قدامة، املغين، مرجع سابق،   1  
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 : أصحاب العصبة. ب

  : إذا استثنينا االبن فقط، فإن سائر أصحاب العصبات يسري عليهم حجب احلرمان، وهم كاآلتي
  . يحجب من العصبة إذا ترك امليت ابن أو ابن االبن وإن نزل                    :األب. 1
  . يحجب باالبن، وكل ابن ابن حيجب من هو أنزل منه            : ابن االبن . 2
   .و ابن االبن وإن نزليحجب من العصبة باالبن                     : اجلد. 3
   .و ابن االبن وإن نزل، وباألبحيجب باالبن       : األخ من األبوين. 4
   .حيجب باألخ من األبوين، ومبن حيجبه            :                   األخ من األب. 5
   .يحجب من األخ من األب، ومبن حيجبه  : ابن األخ من األبوين. 6
   .خ من األبوين، ومبن حيجبهحيجب بابن األ           :                 ابن األخ من األب. 7
   .حيجب بابن األخ من األب، ومبن حيجبه          :                       العم الشقيق. 8
  .حيجب بالعم الشقيق، ومبن حيجبه      : العم من األب. 9

  .حيجب بالعم من األب، ومبن حيجبه  : ابن العم الشقيق. 10
  .العم الشقيق، ومبن حيجبه حيجب بابن  : ابن العم من األب. 11

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :املسائل  أصول  :املوضوع

   .حتى يتسنى توزيع الرتكة على أصحاهبا، ويعطى لكل وارث حقه مبا هو مشروع، فإنه من الضروري معرفة أصل املسألة   
يل، معرفة أصل املسألة، ومعناه احلصول على أقل عدد، ميكن استخراج سهام كل وارث منه بدون كسر، فإنه ال يقبل يف ويقصد بالتأص

   . حل مسائل الفرائض إال عدد صحيح

  : طريقة تأصيل املسائل
أو أصحاب فروض، حتى نقوم باستخراج أصل املسألة جيب أن ننظر إىل الورثة، وهم بذلك إما أن يكونوا أصحاب عصبات فقط، 

  :وهم بذلك على النحو اآلتي وهؤالء سواء كانوا لوحدهم أم معهم أصحاب عصبة،
  . عدد الرؤوس= أصل املسألة    : أن يكون الورثة أصحاب عصبة فقط :احلالة األوىل
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قط، تقسم الرتكة على فإذا كان يف املسألة أصحاب عصبة فقط، فإن أصل املسألة يكون من عدد رؤوس الورثة، فإن كانوا ذكورا ف
   ."للذكر مثل حظ األنثيني " تطبيقا لقاعدة عدد رؤوسهم، وإن كانوا ذكورا وإناثا، يحسب الذكر برأسني واألنثى برأس 

  . إذا مات شخص عن مخس أبناء، فإن أصل املسألة يكون من مخسة، لكل ابن يأخد سهم واحد: مثال
  .سم بينهم للذكر مثل حظ األنثينيألن الرتكة تقستة ة يكون من وإذا مات عن أخوين وأختني، فإن أصل املسأل

  : أن يكون الورثة أصحاب الفروض أو خمتلطني: احلالة الثانية
  :يف هذه احلالة ننظر إىل الفروض املوجودة يف الفرائض، وهي ستة وتتمثل فيما يلي

2/1- 4/1- 8/1-   6/1- 3/1- 3/2 .  
  :تيوهذه الفروض تقسم إىل نوعني كاآل

  . 8/1 -4/1 -2/1      ويشمل :النوع األول
  . 3/2 -3/1 -6/1  ويشمل :النوع الثاني

  . 24، 12، 08، 06، 04، 03، 02:واألصول اليت تتخرج من هذه الفروض سبعة، وهي األصل 
  : حاالت تأصيل املسألة يف هذا القسم

 .أصحاب النوع األول فقط، أو من النوع الثاني فقط، أو خمتلطني إذا كان الورثة من أصحاب الفروض، فال خيلوا إما أن يكونوا من    
  . والغرض من وضع األصول تأسيس أعداد خترج منها مقدرات الفرائض، مع عدم االلتزام بضبط عدد املستحقني

  :إذا كان الورثة من أصحاب النوع األول فقط: أوال
 . املقام األكرب  = أصل املسألة

  .بنت، أخ من األبتويف وترك زوجة، : مثال
  
         08  

  01       8/1      زوجة     

  04       2/1      بنت     

  03       ع        أخ ألب    
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  .ألهنا منفردة وال يوجد من يعصبها، والباقي لألخ من األب 2/1لوجود الفرع الوارث، وللبنت  8/1فللزوجة 
، ويقسم هذا األصل على 8األول فقط، فيكون أصلها املقام األكرب، وهو  ألن أصحاب الفروض من النوع 8فيكون أصل املسألة من 
  .يأخذه األخ من األب 3قي عصبة هو ، والبا8من  4، والبنت 8من  1الفروض، فتأخذ الزوجة 

 .توفيت وتركت زوج، ابن :مثال

 
 
             04  

  01           4/1          زوج      

  03           ع            ابن     

  
س بالعصبة، فيكون أصلها من أربعة، للزوج سهم واحد من فللزوج ربع الرتكة لوجود الفرع الوارث، وما بقي يأخذه االبن ألنه أوىل النا

    .بقي وهو ثالثة أسهم يأخذ االبن أربعة، وما
  :إذا كان الورثة من أصحاب النوع الثاني فقط: ثانيا

  .املقام األكرب  = أصل املسألة
  .، أم، أخ شقيقتويف وترك أخت ألم: مثال

    
             06  

  01           6/1         أخت ألم       

  02           3/1         أم       

  03           ع          أخ ش     

  
  خ ألب فإنه يأخذ العصبة فاألخت ألم تأخذ السدس ألهنا منفردة ومل يرتك امليت فرع وارث وال أصل مذكر، فكان امليت كاللة، وأما األ
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  بالنفس، أي ما بقي من السدس يأخذه لوحده، فكان أصل املسألة من ستة، تأخذ األخت ألم سهم واحد من ستة والباقي لألخ لألب، 
  . وهو مخسة أسهم

 
   .تويف وترك بنتني وعم ألب :مثال

         03  

  02       3/2       بنت 2     

  01       ع        عم      

  
  فالبنتني هلن الثلثني من الرتكة لوجود التعدد، ولعدم وجود من يعصبهن وهو االبن، ومابقي من الثلثني، يأخذه العم ألب تعصيبا، 

وأصل املسألة من ثالثة ألن الفرض املوجود يف الرتكة هو الثلثان ومقامه ثالثة، فيكون أصلها من ثالثة، . لعدم وجود من هو أوىل بالعصبة
 .سهمان من ثالثة، والباقي يأخذه العم ألبللبنتني 

  : هناك ثالثة حاالت :إذا كان الورثة خمتلطني من النوعني: ثالثا
   .6= أصل املسألة   مع النوع الثاني  2/1إذا كان . 1

  .  تويف وترك زوج وجدة وأختني ألم: مثال
  
             06  

  03           2/1          زوج         

  01           6/1          ةجد         

  02           3/1          أختني ألم         

لتعددمها، ولعدم وجود  3/1لعدم وجود من حيجبها وهي األم، ولألختني ألم  6/1وللجدة فللزوج نصف الرتكة ألنه ليس للميت ولد، 
  . من حيجبهما وهم ولد امليت وأصله املذكر

  ، وأخذت اجلدة 2/1، ألن نصيبه 6، أخذ الزوج ثالثة أسهم من 6ع الثاني، كان أصل املسألة من مع أصحاب النو 2/1فلما اختلط 
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  . سهم واحد ، واألختني سهمان
  . 12= أصل املسألة                         مع النوع الثاني  4/1إذا كان . 2

  .أخت شقيقةأم، تويف وترك زوج، بنت، : مثال
  
              12  

  03           4/1           زوج         

  06           2/1           بنت         

  02           6/1           أم          

  01           ع            أخت ش         

  
لولد، واألخت لوجود ا 6/1ألهنا منفردة ومل يوجد من يعصبها، وأما األم فلها  2/1الرتكة لوجود الولد، والبنت أخذت  4/1فللزوج 

  .مع الغري، ألهنا وجدت مع البنت الشقيقة أخذت ما بقي عصبة
  . على أسهم الورثة 12يتم بعدها تقسيم األصل .12ثاني فإن أصل املسألة يكون من مع النوع ال 4/1فعندما وجد 

  . 24= أصل املسألة       مع النوع الثاني  8/1إذا كان . 3
   .جدة، ت ابنبن، بنت،  تويف وترك زوجة: مثال

  
            24  

  03          8/1         زوجة         

  12          2/1         بنت         

  04          6/1         بنت ابن         

  04          6/1         جدة         
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تكملة  6/1من يعصبها، وبنت االبن أخذت  ألهنا منفردة ومل يوجد 2/1الرتكة لوجود الولد، وأما البنت فأخذت  8/1فالزوجة أخذت 
  . للثلثني ألهنا وجدت مع البنت الصلبية الواحدة، ومل يوجد من يعصبها، وأما اجلدة فإن هلا السدس فريضة لعدم وجود األم

  . 3=  8تقسيم  24وجد مع النوع الثاني، فتأخذ الزوجة ثالثة أسهم ألن  8/1، ألن 24فيكون أصل املسألة من 
 .، واألمر نفسه بالنسبة للجدة6/1أربعة أسهم ألهنا صاحبة  هلا، وبنت االبن 2/1سهما ألهنا صاحبة  12بنت فلها أما ال

  .بنت ابن، أخت شقيقة، أم 2زوجة، : تويف وترك :مثال
 
           24  

  03         8/1         زوجة           

  16         3/2         بنت ابن 2        

  04         6/1         أم             

  01         ع           أخت شقيقة        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : تصحيح املسائل :املوضوع

إذا كان الورثة يف املسألة أنواعا، وكان عدد سهام كل نوع من الورثة منهم يقبل القسمة على رؤوسهم قسمة صحيحة بدون أن حيصل 
  .مثل أن يتويف شخص عن ثالث زوجات وبنتني وأب. لة تكون صحيحة تبعا لذلككسر، فإن املسأ

  
             24  

  03          8/1          زوجات 3         

  16         3/2          بنت 2         

  1+4         ع+ 6/1         أب          
  سهما  16فالقسمة كانت صحيحة، وكذلك بالنسبة للبنتني فلهن فللزوجات ثالث أسهم يقسم عليهم فتأخذ كل زوجة سهم واحد، 
  . يقسم عليهن فتأخذ كل واحدة منهن مثانية أسهم فالقسمة صحيحة
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أما إذا كان عدد سهام أي نوع من الورثة ال يقبل القسمة على رؤوسهم قسمة صحيحة، حبيث حيصل هناك كسر، فهنا نلجأ إىل تعديل 
  . وارث عدد صحيح من السهام، وهذا ما يصطلح عليه عند الفرضيني بالتصحيح سهام الورثة حبيث يكون لكل

  
  : طرق تصحيح املسائل

 .إما أن يكون التصحيح يف صنف واحد من الورثة وإما أن يكون يف أكثر من طائفة إلجراء عملية التصحيح يف املسألة، فال ختلوا 

  : التصحيح يف طائفة واحدة من الورثة: أوال
ائفة واحدة من الورثة، الصنف الواحد منهم، فإذا وجد مثال زوجتان وبنت وأب، فإن التصحيح سيكون يف طائفة واحدة من يقصد بط

  ...وجة، وهكذاالورثة وهي طائفة الز
  : فإذا كان التصحيح يف طائفة واحدة من الورثة، نقوم مبقارنة عدد الرؤوس مع عدد السهام، ويتخرج لنا ما يلي

  . وهكذا" 5مع  5"و "  3مع  3" ويقصد به تساوي األعداد يف القيمة مثل  :التماثل. 1
 4" مثل . وهو أن يكون عدد السهام ضعف ـأو من مضاعفات عدد الرؤوس، حبيث يقبل القسمة عليه قسمة صحيحة: التداخل. 2
  . د سهامهمفالعدد األول ميثل عدد رؤوس الورثة، والعدد الثاني ميثل عد"  9و  3" "  6و  3" " 8و 
  "  5و  3" مثل ويقصد به أال يقبل عدد السهام القسمة على عدد الرؤوس، وال يوجد قاسم مشرتك بينهما، : التباين. 3
  ".  1و  3" ، " 4و  3" ، " 7، 2" 
   " 8و  6" ويقصد به أال يقبل عدد السهام القسمة على عدد الرؤوس، لكن يوجد قاسم مشرتك بينهما، مثل  :التوافق. 4
 . فكل عددين ال يقبالن القسمة ويوجد عدد ثالث يقسمهما، يقال أن بينهما توافق". 10و  4". "  4و  8"

 : طريقة إجراء التصحيح

  :وعدد سهامهم، فيخرج لنا ما يلي عند إجراء التصحيح نقوم باملقارنة بني عدد رؤوس الورثة
  .ال يوجد تصحيح   إذا كان بني عدد الرؤوس وعدد السهام متاثل: التماثل. 1

  .وهذا لتساوي عدد الرؤوس والسهام، فيأخذ كل وارث سهمه الصحيح
  . ثالث زوجات، أم، بنت، أخت شقيقة: تويف وترك :مثال
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                 24  

  03               8/1               زوجات 3       

  12               2/1               بنت          

  04               6/1               أم         

  05               ع                 أخت ش       

  
رؤوس للزوجات، وبني عدد سهامهم وهو ثالثة، فكان متاثل، فال يوجد تصحيح ألن كل زوجة تأخذ سهم  3فهنا قمنا باملقارنة بني 

  . ون أن يشاركه فيها أحد من جنسهأما بقية الورثة فكل لوحده يأخذ السهام املقردة له، من د . واحد
  ال يوجد تصحيح إذا كان بني عد الرؤوس وعدد السهام تداخل  :التداخل. 2

  .ألن عدد السهام يكون ضعف عدد الرؤوس فيقبل القسمة والنتيجة تكون عدد صحيح
 . أخ ألب جدة، تويف وترك زوجة، بنتان، :مثال

 
 
             24  

  03           8/1            زوجة         

  16           3/2           بنت 2        

  04           6/1           جدة          

  01           ع             أخ ألب       

  
يعين أن عدد .  العددينفوجدنا تداخل بني 16وبني عدد سهامهم وهو  2قمنا باملقارنة بني عدد رؤوس البنات وهو يف هذه املسألة 

  .لسهام يقبل القسمة على عدد  الرؤوسا
  . عند القسمة أخذت كل بنت مثانية أسهم وهو عدد صحيح، وبالتايل فاملسألة ال حتتاج إىل تصحيح 
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  .أوال، ثم عن أصل املسألة اجلديد إذا كان بني عدد الرؤوس وعدد السهام تباين، نقوم بالبحث عن جزء السهم: التباين. 3
   .عدد الرؤوس           = السهم  جزء :األوىل  القاعدة

  .أصل املسألة القديم يفجزء السهم     =أصل املسألة اجلديد  :القاعدة الثانية
فأما القاعدة األوىل فيتم تطبيقها يف كل تصحيح جيري فيه التباين بني عدد الرؤوس والسهام، أما القاعدة الثانية فيتم تطبيقها يف كل 

  . ا كان مطلقامهمتصحيح حيصل يف املسألة 
  .بنت، ابنأم، جد، تويف وترك زوجة،  :مثال

  
                 24 × 3            72  

  09            3×  03               8/1            زوجة        

  12             3×  04               6/1             أم         

  12             3×  04               6/1             جد         

    بنت          

  ع
       

                13  ×3        

           13  

  26             ابن         
 
 

بإجراء عملية التصحيح بني عدد قوم يف هذه املسألة كل وارث أخذ السهم املقدر له بدون إشكال، سوى سهام البنت مع االبن، فن
  ".13"األنثيني، وعدد سهامهم وهو  ألن للذكر مثل حظ" 3"و رؤوس البنت واالبن وه

  .ألن عدد السهام ال يقبل القسمة على عدد الرؤوس، وال يوجد قاسم مشرتك. يوجد تباين 13   3بني 
  ."3"وعليه نقوم باستخراج جزء السهم، وهو يساوي يف حالة التباين عدد الرؤوس، وهو 

  .السهم يف أصل املسألة القديم جزء= أصل املسألة اجلديد  :القاعدة
  ". 3" كل األسهم يف   ." 72= "  24"أصل املسألة القديم  ×" 3 "جزء السهم
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  .زوجة، بنت، أم، أخت شقيقة 2تويف وترك  :مثال
 
              24  ×2           48  

  06           2×  03            8/1         زوجة 2       

  24           2×  12            2/1         بنت         

  08           2×  04            6/1         أم         

  10           2×  05            ع          أخت ش        

  
تقبل قمنا بإعطاء كل وارث النصيب الذي يستحقه، وبقي اإلشكال يف نصيب الزوجتني، ألن لديهما ثالثة أسهم، وهي ال يف هذه املسألة 

  .القسمة على عدد رؤوسهن، وال يوجد قاسم مشرتك بينهما، فكان تباين
  .أصل املسألة القديم ×جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة

  .02وهو عند التباين يساوي عدد الرؤوس، وهو "  3و  2" قمنا باستخراج جزء السهم بني 
    48" =  24 "أصل املسألة القديم  × "  2"السهم  جزء =ثم بعدها نقوم باستخراج أصل املسألة اجلديد

  :إذا كان بني عدد الرؤوس وعدد السهام توافق نبحث عن جزء السهم، وهو يف التوافق يساوي: التوافق. 4
  .القاسم املشرتك األكرب ÷عدد  الرؤوس =    جزء السهم 

  . القديمأصل املسألة  جزء السهم يف  = وبعدها نستخرج أصل املسألة اجلديد 
  .بنات، أخت ألب 6تويف وترك زوجة، :مثال

  
              24  ×3            72  

  09           3×  03            8/1           زوجة       

  48           3×  16            3/2          بنات 6      

  15           3×  05            ع            أخت ألب      
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فوجدنا أن   16وعدد أسهمهم وهو  6عدد رؤوسهن وهو باملقارنة بني قمنا . 6سهما وعدد رؤوسهن هو  16للبنات  سألةيف هذه امل
  .2كن يوجد قاسم مشرتك أكرب بينهما وهو ول 6ال يقبل القسمة على  16ألن  بينهما توافق،

  .3" =  2" كرب القاسم املشرتك األ ÷"  6" عدد الرؤوس = جزء السهم  :القاعدة يف التوافق
  . 72= "  24 "أصل املسألة القديم  ×"  3 "جزء السهم = وبعدها نستخرج أصل املسألة اجلديد 

  : التصحيح يف أكثر من طائفة واحدة من الورثة: ثانيا
  :مبرحلتني مها هنا متر عملية التصحيح

  . هام فقط، ونقوم باستخراج جزء السهمويقصد هبا أن تتم املقارنة بني عدد الرؤوس وعدد الس: العملية األفقية. 1
  .وهي نفس عملية التصحيح يف طائفة واحدة من الورثة

  .من العملية األفقية، لننتهي إىل جزء السهم األخري ويقصد هبا مقارنة أجزاء األسهم اليت استخرجناها : العملية العمودية. 2
  :وعند املقارنة بني أجزاء األسهم يكون لدينا ما يلي

  .أحدمها  = جزء السهم  :لتماثلا. أ
  .أكربمها   =  جزء السهم  :التداخل. ب
  .جذائهما  =جزء السهم  :التباين. ج
  .املضاعف املشرتك األصغر  =جزء السهم  :التوافق.  د

  .ويف كل األحوال يكون جزء السهم املضاعف املشرتك األصغر
  .قة، أمأخت شقي 4بنت، زوجة،  4: تويف وترك: حالة التماثل مثال

  
           24  ×4          96  

  12          4×  03         8/1         زوجات 4   

  48          4×  12         2/1        بنت      

  20          4×  05         ع         أخت ش 4   

  16          4×  04         6/1       أم        
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  .3، وعدد سهامهم هو 4، فأما الطائفة األوىل فهي للزوجات، وعدد رؤوسهن هو يف املسألة تصحيح يف أكثر من طائفة
  .وهو عدد الرؤوس 4= جزء السهم . تباين "  3" و "  4" بني 

  .5وعدد سهامهم هو  4أما الطائفة الثانية فهي لألخوات الشقيقات، عدد رؤوسهن هو 
  .وسوهو عدد الرؤ 4= ، فيكون جزء السهم تباين"  5و  4" بني 

، فيتخرج لنا جزء السهم األخري بينهما  4مع جزء السهم الثاني وهو  4أما العملية العمودية، فنقوم باملقارنة بني جزء السهم األول وهو 
  .ألن بينهما متاثل. 4وهو 

   . 96" = 24" أصل املسألة القديم   ×" 4"جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة
   . يف جزء السهم األخري وعليه كل أسهم الورثة

  . وعند القسمة النهائية تأخذ كل زوجة ثالثة أسهم، وكل أخت تأخذ مخسة أسهم
 

  .إخوة ألب 3بنات،  3زوجة،  2: تويف وترك: مثال حالة التداخل
  
          24  ×6         144  

  18         6×  03        8/1       زوجة 2     

  96          6×  16        3/2       بنات 3     

  30         6×  05        ع         أخت ألب 3     

  
  .يف هذه املسألة يوجد تصحيح يف أكثر من طائفة

  .بالنسبة للعملية األوىل قمنا باستخراج جزء السهم لكل طائفة من الورثة. أ
  ". 2" عدد الرؤوس وهو = جزء السهم    سهام تباين  3زوجة و  2بني . 1
  ".  3" عدد الرؤوس وهو = جزء السهم    سهم تباين 16بنات و  3بني . 2
  ".  3" عدد الرؤوس وهو = أسهم تباين                        جزء السهم  5إخوة ألب و  3بني . 3
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  .قمنا باستخراج أجزاء األسهم اخلاصة بالورثة، نعمل اآلن العملية العمودية املتعلقة باستخراج جزء السهم األخري .ب
  ". 6 " = " 3×  2" جذائهما وهو = يوجد تباين، جزء السهم  3و 2نقارن بني . 1
  . 3ضعف  6الذي بقي، بينهما تداخل، ألن  3الذي حتصلنا عليه و جزء السهم  6نقارن بني جزء السهم . 2

   ". 6" فيكون جزء السهم أكربمها وهو 
  .144والنتيجة هي "  24" املسألة القديم  أصل ×"  6" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة

  . أخت شقيقة 2 أخوات ألم،  أخ شقيق، 3تويف وترك زوج،  :مثال حالة التباين
  
           06  ×12          72  

  36           12×  03         2/1        زوج      

  24           12×  02         3/1        أخت ألم 3     

           أخ ش        
  ع         

          
         01  ×12  

         06  

  06           أخت ش 2     

  
  :يف هذه املسألة قمنا بالتصحيح يف كل طائفة على حدى، وكانت كاآلتي

  ".  3" عدد الرؤوس وهو  =جزء السهم        سهم تباين 2أخوات ألم و  3بني . 1
   ".  4" عدد الرؤوس وهو  =جزء السهم                       تباين م واحدوسهرؤوس لألخ واألختني  4بني . 2

  .فكان بينهما تباين، مما يقتضي أن نعمل جذاء بينهما"  4" وجزء السهم "  3" وبعدها قمنا باملقارنة بني جزء السهم 
  ت ألم مثانية أسهم، وأخذ األخكل أخ سهما ألنه صاحب نصف، وأخذت 36فأخذ الزوج كل وارث على الرتكة  قسمناوبعدها 

  . الشقيق ستة أسهم واألختني ستة أسهم، عمال بالقاعدة للذكر مثل حظ األنثيني 
  .أخت ألب، جدة 2بنت ابن، أخ ألب،  6زوجة،  2: تويف وترك: مثال حالة التوافق
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          24        288  

  36         03        8/1        زوجة 2     

  192         16        3/2       بنات ابن 6     

          أخ ألب     
  ع       

        
       01  

       06  

  06         أخت ألب 2    

  24         04        6/1       جدة      

  
  :يف املسألة تصحيح يف أكثر من طائفة، قمنا بتصحيح كل طائفة لوحدها كاآلتي

  ".  2" عدد الرؤوس، وهو   جزء السهم أسهم تباين،  3زوجة و  2بني . 1
  ". 2" سهما توافق، القاسم املشرتك األكرب هو  16بنات ابن و  6بني . 2
  . هي جزء السهم  03 ="  2 ÷ 6" جزء السهم               عدد الرؤوس على القاسم املشرتك األكرب  

  ".  4" عدد الرؤوس، وهو  =  سهمرؤوس و سهم واحد تباين                       جزء ال 4بني . 3
  :وبعدها قمنا باملقارنة بني أجزاء األسهم املستخرجة،وكانت كاآلتي

  ". 6" تداخل، جزء السهم                         أكربمها وهو  6و  2بني . 1
   ". 12" توافق، جزء السهم                        املضاعف املشرتك األصغر وهو  4و  6بني . 2

  .288 = "  24" أصل املسألة القديم  × "  12" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة
  
  
  
  
  
  



 51

  :العول: املوضوع
  : مفهوم العول: أوال
  . 1هو زيادة يف السهام، ونقصان يف أنصباء الورثة، فتعول املسألة إىل سهام الفريضة، ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم    

  . تمع فيها أصحاب الفروض، وكان جمموع سهامهم زائدة على أصل الفريضة، فهي من مسائل العولفكل مسألة اج
  : حكم العول: ثانيا
إذا اجتمع من الورثة من له سهام معلومة، إذا اجتمعت مل حيملها املال فهي شيء مل يتكلم عليه يف زمن :" ابن يونس رمحه ا اإلمام قال    

ال أدري، من قدمه الكتاب فأقدمه وال من : سلم وال يف زمان أبي بكر، وأول من نزل به ذلك عمر بن اخلطاب فقالالنيب صلى ا عليه و
أخره فأوخره، ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن فيه صواباً فمن ا وإن يكن خطأ فمن عمر، وهو أن يدخل الضرر على مجيعهم، وينقص 

وممن قال بقول عمر أكثر الصحابة، منهم علي بن ابي طالب، وابن  .2"كم به عمر بالعول كل واحد من سهمه قدر ما أنقص من سهمه فح
مسعود، وزيد، وبه قال مالك وأهل املدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي واصحابه، وأمحد، واسحاق، ونعيم، ومحاد، وأبو ثور، 

ترون :" وقال . 3"الفرائض ال تعول :" اس، فقد روى عطاء عنه أنه قال ومل خيالف يف ذلك إال ابن عب. وكل من حيفظ عنه من أهل العلم
وأول من أعال : قال. ا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلثالذي أحصى رمل عاجل عدداً مل حيص يف مال نصفاً ونصفاً وثلثاً إذ

فأيها يا ابن عباس قدم ا وأيها : يضة، فقيل لهالفرائض عمر بن اخلطاب، وأيم ا لو قدم من قدم ا، وأخر من أخر ا ما عالت فر
الزوج له النصف فإن زال فإىل الربع ال ينقص منها، واملرأة ال تزول إال إىل فريضة فتلك اليت قدم ا، وتلك فريضة كل فريضة : أخر، فقال

ن دخل عليهن البنات كان هلن ما ة هلا النصف، فإن الثلثان والواحدهلا الربع فإن زالت عنه صارت إىل الثمن ال تنقص منه، واألخوات هل
  .احلصص ما عالت فريضةبقي، فهؤالء الذين أخر ا، فلو أعطى من قدم ا فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بني من أخر ا ب

وأيم ا لوال أنه تقدمه امام  :قال يل الزهري: فما منعك أن تشري هبذا الرأي على عمر فقال هبته، وا قال ابن اسحاق: فقال له زفر
  . 4"هدى  كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم 

                                                
. 4/453،  مرجع سابقعبد ا املوصلي، االختيار لتعليل املختار، . 9/36ابن قدامة، املغين، مرجع سابق،   1  
. 10/50، 2012، 1ختلطة، دار الكتب العلمية، بريوت، طابن يونس الصقلي، اجلامع ملسائل املدونة وامل  2  
. 10/495، 31714التعول، ومن أعاهلا، رقم : رواه بن أبي شيبة يف مصنفه، كتاب الفرائض، باب يف الفرائض من قال  3  
  . 10/254، 19022يف سننه، كتاب الفرائض، رقم  والدارقطين. 6/414، 12457رواه البيهقي، السنن الكربى، كتاب الفرائض، باب العول يف الفرائض، رقم   4
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  : األصول اليت يدخلها العول واليت ال يدخلها: ثالثاً
  .ة والعشروناإلثنان، الثالثة، األربعة، الستة، الثمانية، االثنا عشر، األربع: تكلمنا فيما سبق أن أصول املسائل سبعة وهي

  .هي اإلثنان، الثالثة، األربعة، الثمانية :األصول اليت ال يدخلها العول: أوال
  .وهذه قسم منها ال يكون إال ناقصا وهو األربعة والثمانية، وقسم يكون عادالً وناقصا ال عائال وهو اإلثنان والثالثة

  . قص أال يستكمل الفروض أجزاء األصلومعنى العدل استيفاء الفروض ألجزاء األصل من غري زيادة، والن
قسم منها يعول بالشفع والوتر : وهذه األصول اليت تعول قسمان .وهي الستة، واإلثنا عشر، واألربعة والعشرون :األصول اليت تعول: ثانيا

  . وقسم ال يعول إال بالوتر وهي اإلثين عشر واألربعة والعشرون .وهو الستة
  . سبعة، مثانية، تسعة، عشرة: إىل يعول            :األصل ستة

  .ثالثة عشر، مخسة عشر، سبعة عشر: يعول إىل      :األصل اثنا عشر
  .سبعة وعشرون: يعول إىل:                       األصل أربعة وعشرون

    : العول يف قانون األسرة اجلزائري
  . زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل املسألة العول هو:" على أن  166نص املشرع اجلزائري على العول يف املادة 

  ". فإذا زادت أنصبة الفروض عليها قسمت الرتكة بينهم بنسبة أنصبائهم يف اإلرث 
  :تطبيقات عن العول: رابعاً
  : تطبيقات عول األصل ستة: أوال
  : 7إىل  6عول األصل . 1

  .زوج، أخت شقيقة، أخت ألم: توفيت عن: مثال
 
         06    07  

  03     03       2/1       زوج       

  03     03       2/1       أخت ش    

  01     01      6/1       أخت ألم   
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   :8إىل  6عول األصل . 2
  

  
  
  
  
  

  :مسألة املباهلة يف التشريع اجلزائري 
إذا اجتمع زوج، وأم، وأخت شقيقة :"  من قانون األسرة على أنه  178يف نص املادة  نص املشرع اجلزائري على مسألة املباهلة    

  ".  ة، ولألخت ثالثة، ولألم إثنان أوألب، كان للزوج النصف، ولألخت النصف، ولألم الثلث أصلها من ستة، وتعول إىل مثانية، للزوج ثالث
  :9إىل  6عول األصل . 3

  .  أخت ألم 3زوج، أخت ألب، جدة، : توفيت عن
  
           06/9          27  

  09          03         2/1         زوج     

  09          03         2/1         أخت ألب     

  03          01         6/1        جدة      

  06          02         3/1        أخت ألم 3  

  
  .ألنه جمموع سهام الورثة 09إىل  06املسألة عالت من األصل 

  .قمنا بتصحيح املسالة من طائفة واحدة، ألن األخوات لألم كان لديهم سهمني وعدد رؤوسهم ثالثة
  .هناك تباين"  02" وعدد السهام "  03" عند املقارنة بني عدد الرؤوس 

           06     08  

    03    03         2/1        زوج        

  02    02         3/1        أم         

  03    03        2/1        أخت ش     
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  .عدد الرؤوس 03= ء السهم جز
  . 27" =  09" أصل املسألة القديم × "  03" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة

 . يكون لكل أخت لألم سهمان

  : 10إىل  6عول األصل . 4
 .أخت ألم، أم 2أخت شقيقة،  2زوج، : توفيت عن :مثال

 
          06        10  

  03       03       2/1       زوج       

  04        04       3/2       أخت ش 2      

  02       02      3/1       أخت ألم 2      

  01       01      6/1       أم         
 

  :تطبيقات عول األصل اإلثنا عشر: ثانيا
   .13إىل  12عول األصل . 1

  . زوج، بنت، أم، أب: توفيت عن
  
              12          13  

  03          03            4/1         زوج               

  06          06            2/1         بنت        

  02          02            6/1         أم         

  02          02           ع+  6/1        أب       
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  :15إىل  12عول األصل . 2
  .بن، أم، أبزوج، بنت، بنت ا: توفيت عن: مثال

  
           12         15  

  03        03         4/1       زوج    

  06         06         2/1       بنت     

  06        02         6/1       بنت ابن   

  02        02         6/1       أم      

  02        02         ع+  6/1       أب    

  
  : 17 إىل 12عول األصل . 3

  . أخ ألم، أم 2أخت ألب،  2زوجة، : تويف وترك: مثال
  
         12       17  

  03      03      4/1       زوجة      

  08     08      3/2       أخت ألب 2    

  04     04      3/1      أخ ألم 2    

  02    02      6/1      أم         

  .24تطبيقات عول األصل : ثالثا
خالفا ال بن مسعود رضي ا  .عولة واحدة بثمنها إىل سبع وعشرين ال غريدخل عليه العول، فإنه يعول  ة والعشرون، إذااألصل األربع

عنه فإن األصل أربعة وعشرون ميكنه أن يعول إىل أكثر من سبع وعشرون، ألنه حيجب الورثة بالولد الكافر والقاتل ومن فيه صفة حترمه 
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خبالف اجلمهور عندهم أن احملروم مبانع وجوده كعدمه، ال يرث وال حيجب، أما  -بقا يف مبحث موانع املرياثكما بيناه سا -من املرياث
  . عل قول ابن مسعود فإنه ال يرث لوجود املانع ولكنه حيجب

   .تويف عن زوجة، بنتني، أم ، أب: صورهتا: املسألة املنربية
يعين أن املرأة اليت كان هلا الثمن، . 1"صار مثنها تسعا :" ا وهو على املنرب، فقال علي ومسيت باملنربية ألن علي رضي ا عنه سئل عنه

  . ثالثة من أربعة وعشرين، صار هلا بالعول ثالثة من سبعة وعشرين، وهي التسع
  :حل املسألة املنربية

          24         27  

  03         03       8/1      زوجة         

  16        16       3/2     بنت  2    

  04        04       6/1     أم       

  04        04       ع+  6/1     أب     

    
  : املسألة املنربية يف التشريع اجلزائري

إذا  :" من قانون األسرة على أنه  179يف نص املادة ت جل التشريعات العربية على صورة املسألة املنربية، منها التشريع اجلزائري نص
ولألبوين  –ستة عشر  –اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إىل سبعة وعشرين، للبنتني الثلثان 

   ". ويصري مثنها تسعا  - ثالثة –وللزوجة الثمن  –مثانية  –الثلث 
  
  
  

                                                
وابن أبي شيبة يف املصنف، كتاب الفرائض، باب يف ابنتني وأبوين . 6/414، 12455رواه البيهقي، يف السنن الكربى، كتاب الفرائض، باب العول يف الفرائض، رقم  1

  .  499/ 10، 31727وامرأة، رقم 
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  :الرد: املوضوع
  . إىل الورثة أم إىل بيت املال، واحلاالت اليت يكون عليهايقتضي احلديث عن الرد بيان مفهومه وحكم الفاضل من املال هل يذهب 

  : مفهوم الرد: أوال
أن تعجز سهام الفريضة عن استيفاء مجيع الرتكة فال يكون معهم عصبة، كالبنت اليت فرضها النصف إذا مل :" عرفه اإلمام املاوردي بأنه 

  . 1"يشاركها غريها وقد بقي النصف بعد فرضها 
  :حكمه: ثانيا

وأن الباقي بعد فرضهما على مذهب من مل يورث  2أمجع املسلمون على أنه ال يرد على زوج وال زوجة:" ال ابن يونس الصقلي رمحه ا ق
ضة بعد فرض وعلى من ذهب إىل تورث ذوي األرحام يكون الباقي بعد الفري. من ذوي األرحام لبيت مال املسلمني أو الفقراء واملساكني

منا يرثان بسبب، وهو وإمنا اتفقوا على أن ال يرد على زوج وال زوجة ألن الزوجني ال يرثان بنسب وال قرابة، وإرحام، الزوجني لذوي األ
  . 3"انقطع ذلك السبب  النكاح، وقد

األخت البنت، بنت االبن، األم، اجلدة، األخت لألبوين، : أما رد املال على باقي أصحاب الفروض، ونعين هبم هنا على سبيل احلصر 
أما األب واجلد وإن كانوا من أصحاب الفروض، إال أهنم يرثون بالعصبة أيضا، وبالتايل ال جمال للحديث . ألب، األخ ألم، األخت ألم فقط

  . عن الرد مطلقا بوجود أحدمها أو كليهما
  : املسألة عصبةإذا تقرر ما قيل، فاعلم أن أئمة السلف واخللف اختلفوا يف رد ما بقي من املال إذا مل يكن يف

  :4القائلني بعدم الرد: املذهب األول
                                                

. 8/76م، 1994هـ، 1414، 1ب العلمية، بريوت، طاملاوردي، احلاوي الكبري، دار الكت  1  
والذي صح عنه أنه رد على الزوج ال . وقد روى جابر بن زيد أن عثمان رضي ا عنه كان يرى الرد على الزوج والزوجة، ولكنها رواية غريبة، مل يعول عليها الفرضيون 2

   .461/ 4املوصلي، االختيار لتعليل املختار، . 49/ 9ابن قدامة، املغين، . 9/193، هناية املطلب، اجلويين. غري، وتُأول ذلك أن الزوج كان ابن عم فورث عصبة
.  9/49انظر حكاية اإلمجاع أيضا، ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . 54، 53/ 10ابن يونس الصقلي، اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة، مرجع سابق،   3  
ابن يونس الصقلي، اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة، مرجع سابق، . 77، 8/76مسألة الرد، املاوردي، احلاوي الكبري، مرجع سابق، انظر مذاهب العلماء يف   4

عبد ا املوصلي، . 49، 48/ 09ابن قدامة، املغين، . 625، ص 2009هـ، 1430، 1القاضي عبد الوهاب، عيون املسائل، دار ابن حزم، بريوت، ط. 10/53
  .  7/300املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد، مرجع سابق، . 461، 4/460ختيار لتعليل املختار، مرجع سابق، اال
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قالوا بأن ما فضل عن ذوي الفروض فهو لبيت مال املسلمني، وال يرد على أحد فوق فرضه، وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت، ومن 
  . وأهل الظاهرالفقهاء مالك بن أنس وأهل املدينة، والشافعي، واألوزاعي، وأبو ثور، 

  أن آية املواريث اقتضت فروضاً مقدرة، فلو قلنا بالرد لبطلت حكمة التقدير، وألن مفهوم قوله تعاىل: لنا:" م القرايف رمحه ا قال اإلما
        . أي ال يكون هلا غريه، وكذلك بقية الفروض، وألن اإلسالم يوجب حقاً والقرابة توجب حقاً، والقول بالرد

  .1"اإلسالم لعدم توريث بيت املال، وعدم الرد مجع بني احلقني يبطل حق
وقد اشرتط أصحاب هذا املذهب أن يكون بيت مال املسلمني منتظما حتت وصاية اإلمام العادل ويعطى منه احلقوق للناس أمجعني،  -

 إلمام العدل أمواله يف حقوقها، فأما إذا كان بيت فإذا ثبت أن بيت املال أحق إذا كان موجوداً يصرف ا:" قال اإلمام املاوردي رمحه ا
املال معدوماً باجلور من الوالة وفساد الوقت وصرف األموال يف غري حقوقها والعدول هبا عن مستحقيها يوجب توارث ذوي األرحام ورد 

  الفاضل على ذوي السهام، وهذا قول أمجع عليه احملصلون من أصحابنا، 
بالرد على ذوي الفروض القول وهو مالك بعد املائتني اإلمام  األصح عندهم، هو املعتمد عند شيوخ مذهب و الذي اعتمده الشافعية يف

 إمنا يكون لبيت املال يف وقت يكون اإلمام فيه عادال، : وقال الطرطوشي يف تعليقه:" لعدم انتظام بيت املال، قال اإلمام ابن عرفه رمحه ا
  . 2" وإال فلريد إىل ذوي األرحام

  : القائلني بالرد: املذهب الثاني
وبه قال من الصحابة عمر،  –كما بيناه سابقا  –قالوا بأن ما فضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم إال الزوج والزوجة 

أصحابه، وسفيان حنيفة، و وعلي، وابن مسعود، وابن عباس رضي ا عنهم، ومن التابعني احلسن، وابن سريين، وشريح القاضي، وأبو
 وقد استدل أصحاب هذا املذهب، بوجوب الرد على ذوي الفروض، وتقدميهم على بيت مال املسلمني بعموم قوله تعاىل  .الثوري

                              3. من ذوي هؤالء : فقالوا
                                                

. 54/ 13م، 1994، 1شهاب الدين بن إدريس، الذخرية يف فروع املالكية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط: القرايف  1  
الدردير، الشرح الصغري على أقرب املسالك، : وانظر أيضا. 530/ 10م، 2014هـ، 1435، 1الفقهي، مؤسسة خلف لألعمال اخلريية، دبي، ط ابن عرفة، املختصر 2

  .  630/ 4، 1986دار املعارف، القاهرة، 
. 75سورة األنفال، اآلية   3  
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. 1األرحام، وقد ترجحوا بالقرب إىل امليت، فيكونون أوىل من بيت املال، ألنه لسائر املسلمني، وذو الرحم أحق من األجانب، عمال بالنص
 وألن القرابة علّة الستحقاق الكل، ألن امليت قد استغين عن املال، فلو مل ينتقل إىل أحد يبقى سائبة، والقريب أوىل الناس فيستحقه
له عند االنفراد، فوجب أن يستحق بالقرابة صلةً، إال أهنا تقاعدت عن استحقاق الكلِّ عند االجتماع للمزامحة باإلمجاع، فبقيت مقيدة 

   .  2صاحب السهم بقدر سهمه حالةَ املزامحة، والفاضل عن سهمه حال االنفراد

:" فقال : قال . إني تصدقت على أمي جبارية، وإهنا ماتت:" وسلم فقالت  ة اليت سألت النيب صلى ا عليهأيضا حبديث املرأواستدلوا 
 . 3"وجب أجرك، وردها عليك املرياث 

  :الرد يف قانون األسرة اجلزائري: ثالثاً
الف وإمنا اكتفى بتحديد مشروعيته فقط، خب -وال حتى معظم التشريعات العربية  - فهوم الردنص حيدد مريع اجلزائري مل يرد يف التش

الرد زيادة يف أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا :" على أن  343املشرع اإلماراتي الذي عرف الرد يف قانون األسرة، يف نص املادة 
  ".زاد أصل املسألة على جمموع سهامها 

ر سهامهم، وهذا متسكاً من قانون األسرة على مشروعية الرد على ذوي الفروض بقد 167/1نص املشرع اجلزائري يف املادة وقد 
  مجاع من عدم مشورعية الرد على أحد، وأخذ أيضا مبا استقر عليه اإلباملذهب الثاني الذي عليه احلنفية واحلنابلة 

إذا مل تستغرق الرتكة ومل يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غري :" بأنه الزوجني إذا وجد صاحب فرض أو ذو رحم، فنص  
  ". الفروض بنسبة فروضهم الزوجني من أصحاب 

أما يف الفقرة الثانية فإنه أقر مشروعية الرد على أحد الزوجني إذا مل يوجد للميت ورثة مطلقا ال من أصحاب الفروض وال العصبات وال 
إذا مل يوجد ويرد باقي الرتكة إىل أحد الزوجني :" حتى ذوي األرحام، وهو املروي عن عثمان بن عفان كما سبق بيانه، فنص على أنه 

  .4"عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي األرحام 
  

                                                
.09/49ابن قدامة، املغين، مرجع سابق،   1  
. 462، 4/461تعليل املختار، مرجع سابق، عبد ا املوصلي، االختيار ل  2  
. 510/ 1، 1149رواه مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن امليت، رقم   3  
.املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل واملتمم 1984يونيو  09املؤرخ يف  11-84القانون رقم   4  
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  : حاالت الرد: خامساً
  :للرد حاالت أربعة، تتمثل فيما يلي

  : بدون أحد الزوجني أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد: احلالة األوىل: أوال
  .عدد الرؤوس  = املسألة اجلديدأصل 

  :وىلتطبيقات احلالة األ
  .تويف وترك بنت: مثال 

        2     1  

  1    1      2/1       بنت

  
إلنفرادها وعدم وجود من يعصبها، فكان أصل املسألة  2/1يف هذه املسألة يوجد بنت فقط، يعين صاحبة فرض واحد فقط، فأخذت 

. 1املسألة هو عدد الرؤوس، وهو  وأخذت سهم واحد فكان عدد السهام أقل من أصل املسألة، وعند رد ما بقي كان أصل 2من 
  . يعين أهنا تأخذ النصف فرضا والنصف الثاني ردا

   .أخوات ألب 3تويف وترك : مثال
  
  3      3     3  

  3    2      3/2       أخت ألب 3

وعدد   3، فكان أصل املسألة من  3/2يف هذه املسألة يوجد أصحاب فرض واحد وليس معهم أحد الزوجني، أخذن األخوات ألب 
  .، فكان هناك رد ما بقي وهو سهم واحد، وهو أقل من أصل املسألة2السهام 

  . وأخذت كل أخت سهم واحد. والقاعدة تنص على أنه يكون أصل املسألة هو عدد الرؤوس، فكان ثالثة
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  : أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة بدون أحد الزوجني: احلالة الثانية: ثانياً
 . عدد السهام= سألة اجلديد أصل امل: القاعدة 

  : تطبيقات الرد من احلالة الثانية
  . بنت، بنت ابن، أم: تويف وترك: مثال 

          06      05  

  03      03       2/1       بنت       

  01      01       6/1       بنت ابن       

  01      01      6/1       أم        

  
  .، فاملسألة رديةحاب الفروض دون أحد الزوجني، وكانت سهام الورثة أقل من أصل املسألةيف هذه املسألة وجد تعدد ألص

  . عدد السهام=  أصل املسألة اجلديد  :القاعدة
  . فكان هذا اموع هو أصل املسألة الذي تقسم عليه الرتكة"  5" وكان عدد سهام الورثة هو 

   .أخت ألم 3أخت ش، : تويف وترك: مثال
  

  
  
  
  

 .يف هذه املسألة وجد تعدد ألصحاب الفروض دون أحد الزوجني، وكانت سهام الورثة أقل من أصل املسألة، فاملسألة ردية

  .  عدد السهام=  أصل املسألة اجلديد  :القاعدة
  . أسهم"  5" ان أصل املسألة اجلديد هو جمموع سهام الورثة الذي بلغ فك

  . فكان تباين"  2" مع عدد السهام وهو "  3" قمنا باملقارنة بني عدد رؤوس األخوات وهو 

        06     05       15  

  09      03      03      2/1     أخت ش    

  06      02      02      3/1      أخت ألم 3  
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  .عدد الرؤوس= جزء السهم 
  ".   15" ي النتيجة ه"  5" يف أصل املسألة القديم "  3" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة 

  :صحاب فرض واحد مع أحد الزوجنيأأن يكون الورثة : احلالة الثالثة: ثالثا
  . مقام أحد الزوجني=                         أصل املسألة اجلديد  :القاعدة

  : تطبيقات احلالة الثالثة
  .زوجة، أم 2: تويف وترك. 1
  
       12    04    08  

  02    01    03     4/1      زوجة 2   

  06    03    04     3/1      أم    

  
  .مقام أحد الزوجني= أصل املسألة اجلديد : القاعة

  .زوجة سهم واحد، وأخذت األم ثالثة أسهم فرضا وردا 2أخذت ".  4" وعليه كان أصل املسألة هو 
  ".  2" عدد الرؤوس وهو = جزء السهم . سهم تباين 1زوجة و  2ثم بعدها قمنا بالتصحيح بني 

  ".  8" النتيجة هي "  4" يف أصل املسألة القديم "  2" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد 
  .تويف وترك زوجة، جدة، أخت ألم .2
  
       12      04       08  

  02      01      03     4/1      زوجة     

      02     6/1      جدة     
03  

    03  

  03      02     6/1      أخت ألم     
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 .فكانت املسألة ردية.يف هذه املسألة وجد أصحاب فرض واحد مع الزوجة، وكانت جمموع السهام أقل من أصل املسألة

 
  .مقام الزوجة= أصل املسألة : القاعدة

  .يرد إىل اجلدة واألخت ألم"أسهم   3" والباقي " سهم  1" أخذت الزوجة نصيبها وهو 
  .فكان بينهما تباين" أسهم "  3" رأس و  2عملنا تصحيح بني 

  " 2" عدد الرؤوس =  جزء السهم
  ".  8" والنتيجة هي "  4" يف أصل املسألة القديم "  2" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة

   . جدة، أخ ألم 2زوج، : وفيت وتركتت. 2
  
          06         02          04         08  

  04         02         01        03        2/1         زوج        

    01        6/1        جدة 2     
        01  

       01         02  

  02         01         01        6/1        أخ ألم       

  
  . يف املسألة أصحاب فرض واحد مع الزوج، وعدد السهام أقل من أصل املسألة، فهي ردية

  . مقام الزوج= أصل املسألة اجلديد  :القاعدة
  .أخذ الزوج سهم واحد، وبقي سهم للجدتني واألخ ألم

   ". 2" = جزء السهم . هناك تباين" سهم  1" و " عدد الرؤوس  2"قمنا بتصحيح املسألة بني 
  .ألن اجلدتني يشرتكان يف السهم الواحد مناصفة مع األخ لألم، فيعتربان كأهنن جدة واحدة، وحيسنب برأس واحد فقط

  ". 4" النتيجة هي "  2" أصل املسألة القديم  ×"  2" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :عدةالقا
  .قمنا بالتصحيح مرة ثانية " سهم   1" وبعدها أخذت اجلدتني  



 64

  ".  2" عدد الرؤوس =  جزء السهم
  . " 8" النتيجة هي "  4" يف أصل املسألة القديم "  2"جزء السهم =  أصل املسألة اجلديد

 : أن يكون أصحاب فروض متعددة مع أحد الزوجني: رابعا

  :إذا كانت املسألة ردية من احلالة الرابعة فإنه يتوجب اتباع اخلطوات التالية
  : نستخرج مسألة زوجية: أوال

  .يف كل األحوال"  1" هو مقام أحد الزوجني، نعطي سهم أحد الزوجني، ويكون أصلها 
  . صحاب الفروض من دون تقسيموباقي السهام تعطى جمملة أل

  :نستخرج مسألة ردية: ثانيا
  . أصلها هو جمموع سهام أصحاب الفروض ماعدا أحد الزوجني

  :نستخرج مسألة جامعة: ثالثا
  :و تباين ال غريإما متاثل أ فيكون هناكيف املسألة اجلامعة نقوم باملقارنة بني جمموع سهام الورثة يف املسألة الزوجية مع أصل املسألة الردية، 

  :حالة التماثل. 1
  :إذا كان بني جمموع سهام الورثة يف املسألة الزوجية وأصل املسألة الردية متاثل، فإن

  .أصل املسألة الزوجية= أصل املسألة اجلامعة 
  .نصيب أحد الزوجني يف اجلامعة هو نفسه نصيبهم يف املسألة الزوجية

  .نصيبهم يف املسألة الردية نصيب باقي الورثة يف اجلامعة هو نفسهم
  : حالة التباين. 2

  :إذا كان بني جمموع سهام الورثة يف املسألة الزوجية وأصل املسألة الردية تباين، فإن
  .أصل املسألة الزوجية يف أصل املسألة الردية= أصل املسألة اجلامعة 

 .سألة الرديةأصل امل ×نصيبه يف املسألة الزوجية = نصيب أحد الزوجني يف اجلامعة 

  . نصيبهم يف املسالة الردية ×لة الزوجية نصيبهم يف املسأ= رثة يف اجلامعة نصيب باقي الو
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  :مسائل احلالة الرابعة
 : حالة التماثل: أوال

  .زوجة، أختني ألم، أم: تويف وترك
  
  مسألة جامعة      مسألة ردية      مسألة زوجية     
               04               03               04  

  01                 01               4/1زوجة           

   3/1أختني ألم      
              03  

             02               02  

  01               01               6/1أم             

  
سهم الورثة أقل من أصل املسألة، فكانت املسألة ردية من احلالة هذه املسألة وجد فيها أصحاب فروض متعددة مع الزوجة، وقد كانت أ

  .الرابعة
  ".سهم  1" قمنا باستخراج مسألة زوجية، كان أصلها مقام الزوجة، أخذت الزوجة نصيبها وهو . 1

  . والباقي مت رده إىل أصحاب الفروض من دون تقسيم
ألنه ال يرد عليها يف هذه  –ما عدا الزوجة  –الورثة اصحاب الفروض قمنا باستخراج مسألة ردية، كان أصلها هو جمموع سهام . 2

  ".  6" فقمنا بعمل مسألة بني األختني ألم واألم، فكان أصلها من  . املسألة
  ". سهم  2= " الرتكة وهو  3/1 لألختني                      

  ". سهم  1= " الرتكة وهو  6/1  لألم 
  ".أسهم  3" فكان اموع بينهما هو 

  . جمموع سهام الورثة يف املسألة الردية = أصل املسألة الردية  :القاعدة
  : قمنا باستخراج مسألة جامعة. 3
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  . يتم استخراجها عند املقارنة بني جمموع سهام الورثة يف املسألة الزوجية، وبني أصل املسألة الردية
  ".  3مع   3" عند املقارنة تبين وجود متاثل بينهما وهو 

  . أصل املسألة الزوجية= أصل املسألة اجلامعة  :القاعدة يف التماثل
  .4= أصل املسألة الزوجية 

  ".سهم  1" هو نصيبها يف املسألة الزوجية   نصيب الزوجة يف املسألة اجلامعة 
  ".سهم  2" هو نصيبهم يف املسألة الردية   نصيب األختني ألم يف املسألة اجلامعة

 ".سهم  1" هو نصيبها يف املسألة الردية   املسألة اجلامعة نصيب األم يف 

  : حالة التباين: ثانيا
 . بنت ابن، جدة 3زوجة، بنت،  2: تويف وترك

  
أصل املسألة   مسألة جامعة          مسألة ردية        مسألة زوجية      

  اجلديد
            08            05            40     240  

  30      05              01            8/1    زوجة 2        

   2/1بنت              
 

           07  

 
           03  

           21      126  

      6/1بنت ابن   3       
           01 

 
           07     

     42  
  42       07            01  6/1جدة              

  
  .اب فروض متعددة مع الزوجة، وقد كانت أسهم الورثة أقل من أصل املسألة، فاملسألة رديةيف هذه املسألة وجد أصح
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  :قمنا باستخراج مسألة زوجية. 1
  ". 8" أصلها هو مقام الزوجة  

  ". سهم  1"    نصيب الزوجة
  ". أسهم  7"   صحاب الفروض أنصيب باقي 

  :قمنا باستخراج مسألة ردية. 2
فقمنا بعمل مسألة بني . ألنه ال يرد عليها يف هذه املسألة –ما عدا الزوجة  –هام الورثة اصحاب الفروض كان أصلها هو جمموع س  

  ".  6" بنت ابن، و جدة، فكان أصلها من   3البنت، و
  ". سهم  3= " الرتكة وهو  2/1لللبنت                          

  ". سهم  1= " الرتكة وهو  6/1        بنت ابن  3
  ". سهم  1= " الرتكة وهو  6/1  للجدة

  ".أسهم  5" فكان اموع بينهما هو 
  . جمموع سهام الورثة يف املسألة الردية = أصل املسألة الردية  :القاعدة

  : قمنا باستخراج مسألة جامعة. 3
  . الرديةيتم استخراجها عند املقارنة بني جمموع سهام الورثة يف املسألة الزوجية، وبني أصل املسألة 

  ".  5مع   7" بينهما وهو  تباينعند املقارنة تبين وجود 
   .يف أصل املسألة الردية أصل املسألة الزوجية= أصل املسألة اجلامعة  :باينالقاعدة يف الت

  .وهو أصل املسألة اجلامعة 40=  " 5" أصل املسألة الردية وهو  × " 8 "أصل املسألة الزوجية 
     :ألةقمنا بتصحيح املس. 4
  ".  2" عدد الرؤوس وهو = جزء السهم . أسهم تباين 5  زوجة  2بني . أ

  ".  3" عدد الرؤوس وهو = جزء السهم . سهم تباين 7  بنات ابن  3بني . ب
  ".  6=  3 × 2" جذائهما = جزء السهم . تباين"  3" وجزء السهم "  2" بني جزء السهم . ج
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  . ، أمبنت ابنزوج، : توفيت وتركت :مثال 
  
  مسألة جامعة                 مسألة ردية       مسألة زوجية      
            04                04                  16  

  04                    01            4/1زوج          

   2/1بنت ابن     
           03  

               03                  09  

  03                  01                 6/1أم            

  
  :قمنا باستخراج مسألة زوجية. 1
  ". 4" أصلها هو مقام الزوجة  

  :قمنا باستخراج مسألة ردية. 2
فقمنا بعمل مسألة بني بنت . ألنه ال يرد عليها يف هذه املسألة –ما عدا الزوجة  –كان أصلها هو جمموع سهام الورثة اصحاب الفروض   

  ".  6" و جدة، فكان أصلها من   ابن
  ". أسهم  3= " الرتكة وهو  2/1        بنت ابن  

  ". سهم  1= " الرتكة وهو  6/1  للجدة
  . جمموع سهام الورثة يف املسألة الردية = أصل املسألة الردية  :القاعدة

  : قمنا باستخراج مسألة جامعة. 3
  . الورثة يف املسألة الزوجية، وبني أصل املسألة الرديةيتم استخراجها عند املقارنة بني جمموع سهام 

  ".  4مع   3" عند املقارنة تبين وجود تباين بينهما وهو 
  . أصل املسألة الردية ×أصل املسألة الزوجية = أصل املسألة اجلامعة  :القاعدة يف التباين

    .هو أصل املسألة اجلامعةو 16=  " 4" أصل املسألة الردية وهو  × " 4" أصل املسألة الزوجية 
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                                                                            :املسائل الشاذة: املوضوع
هذه املسائل مستثناة من القواعد العامة يف حل مسائل الفرائض، وهي واردة على سبيل احلصر، وليست كلها حمل اتفاق بني العلماء، 

  .العدد خيتلف باختالف من يراها شاذة، ومن ليس كذلك وبالتايل حصر
وهذه املسائل هلا ألقاب تعرف هبا، وهذه األلقاب خمتلفة، تلقب أحيانا باسم من قضى فيها، واحيانا باسم من سئل عنها، وأحيانا باسم 

  :وأبرز هذه املسائل ما يلي .الواقعة اليت وقعت فيها
  : املسألة املشرتكة: أوال

  . ، إخوة ألم، إخوة أشقاءأو جدة زوج، أم: توفيت عن :صورهتا
  .املشرتكة واملشركة واملشركة: ويقال هلا . مسيت باملشرتكة ألن اإلخوة ألم يشرتكون مع األشقاء يف نصيبهم الثلث

  .فألنه حصل التشريك فيها، فهي مشرك فيها: أما بالفتح املشركة
  .هب أن أبانا حجر ملقى يف اليم، ما زادنا األب إال قربى: قال لـعمر أيضاً احلجرية؛ ألن بعض الورثة: ويقال هلا

  : حكم املسألة
 أمجع الفقهاء على أن التشريك ال يكون بني اإلخوة ألم و اإلخوة ألب ، ألنه ال قرابة بينهم وال نسب :" قال احلافظ ابن عبد الرب رمحه ا

  . 1"م جيمعهم من جهة األم اليت ورث هبا بنوا األ
  :واختلفوا يف حكم التشريك بني اإلخوة ألم واإلخوة األشقاء يف الثلث على قولني 

يرى أصحاب هذا الرأي بأنه اذا اجتمع يف املسألة زوج وأم أو جدة وتعدد من اإلخوة ألم وإخوة أشقاء فإنه يتم التشريك : القول األول. 1
وزيد، ومن التابعني شريح  ،وعثمان بن عفان ،وبه قال من الصحابة عمر بن اخلطاب. بينهم يف الثلث، يقتسمونه بالسوية ذكورا وإناثاً

  . واسحاق القاضي، وسعيد بن املسيب، ومن الفقهاء مالك والشافعي
 استدل أصحاب هذا الرأي بعموم قوله تعاىل :" قال اإلمام املاوردي رمحه ا             

                   2 . فاقتضى ظاهر هذا العموم استحقاق
                                                

. 15/427ابن عبد الرب، االستذكار، مرجع سابق،   1  
. 07رة النساء، اآلية سو  2  
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اجلميع إال من حصة الدليل، وألهنم ساووا ولد األم يف رمحهم فوجب أن يشاركوهم يف مرياثهم قياسا على مشاركة بعضهم لبعض، وألهنم 
وألن كل من أدىل بسببني يرث بكل واحد منهما على . واحدة فجاز أن يشرتكوا يف الثلث قياسا عليهم إذا مل يكن فيهم ولد األببنو أم 

وألن كل من فيه معنى التعصيب والفرض جاز . االنفراد جاز إذا مل يرث بأحدمها أن يرث باآلخر قياسا على ابن العم إذا كان أخا ألم
وألن أصول املواريث موضوعة على تقديم األقوى على األضعف، وأدنى . أن يرث بالفرض قياسا على األبإذا مل يرث بالتعصيب 

األحوال مشاركة األقوى لألضعف، وليس يف أصول املواريث سقوط األقوى باألضعف، وولد األب واألم أقوى من ولد األم ملشاركتهم يف 
هب أن أبانا كان : يزدهم ضعفا، وأسوأ حاله أن يكون وجوده كعدمه كما قال السائل األم وزيادهتم باألب، فإذا مل يزدهم األب قوة مل

واستدلوا أيضا بقضاء أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب الذي قضى بالتشريك بني اإلخوة ألم واإلخوة األشقاء يف الثلث، فعن . 1..."محاراً
 قد قضيت يف هذه عام : مع اإلخوة من األم يف الثلث فقال له رجل شهدت عمر أشرك اإلخوة من األب واألم:" احلكم بن مسعود قال 

وهذا  ذلك على ما قضينا،:" جعلته لإلخوة لألم ومل جتعل لإلخوة من األب واألم شيئا، قال : وكيف قضيت؟ قال: األول بغري هذا، قال
  .2"على ما نقضي 

كر واألنثى، ألن اإلخوة ألم يأخذ الذكر كاآلنثى عند اشرتاكهم يف الثلث، وإذا ثبت هذا، فاعلم أن التشريك بينهم يقتضي التسوية بني الذ
  . فكذلك هنا لو اشرتك معهم األشقاء

يرى أصحاب هذا الرأي أنه إذا اجتمع اإلخوة مع األشقاء يف الصورة اليت ذكرناها أنه ال يتم التشريك بينهم، فيأخذ  :القول الثاني. 2
وأبي بن كعب وأبو موسى ولإلخوة األشقاء العصبة، وممن قال به من الصحابة علي بن أبي طالب اإلخوة ألم فرضهم الثلث كامال 

الشعيب وشريك، ومن الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه وأمحد بن األشعري، ويروى عن ابن عباس وابن مسعود رضي ا عنهم، ومن التابعني 
  استدلوا بقوله تعاىل  .حنبل وأبو ثور وداود                         

                           3.  وال خالف بني
ص، فمن شرك بينهم فلم يعط كلَّ واحدمنهما السدس، فهو خمالفة لظاهر القرآن، ويلزم ألم على اخلصو العلماء أن املراد هبذه اآلية اإلخوة 

                                                
. 8/157املاوردي، احلاوي الكبري، مرجع سابق،   1  
والبيهقي يف السنن . 476/ 10، 31620رواه ابن أبي شيبة يف املصنف، كتاب الفرائض، باب يف زوج وأم وإخوة وأخوات ألب وأم وإخوة ألم، من شرك بينهم، رقم   2

  .  6/417، 12467الكربى، كتاب الفرائض، باب املشركة، رقم 
  .12سورة النساء، اآلية  3
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  ظاهر اآلية األخرى، وهي قوله تعاىل  خمالفةمنه                      
 1 .واألخوات، فالقاعدة على أنه للذكر مثل حظ األنثيني، والتسوية بني الذكر واألنثى أثناء  ألن املراد هبم هنا سائر اإلخوة

أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي :" حبديث ابن عباس، ان النيب صلى ا عليه وسلم قال  استدلواكما  .2خمالفة لنص هذه اآلية التشريك
ن اإلخوة ألب وأم أصحاب عصبة، والنص يقتضي أن ينتظر ومن جهة أخرى فإ، لهاومن شرك مل يلحق الفرائض بأه .3"فألوىل رجل ذكر 

صاحب العصبة ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنا مل يبق شيء فوجب أال يأخذ شيء من املرياث، هذه هي القاعدة العامة املقررة يف 
 . الفرائض

  :شروط املسألة املشرتكة
  :املشرتكة، يتبين أنه يشرتط هلا جمموعة شروط وهيمن خالل ما ذكرنا يف بيان حكم املسألة 

  .وجود زوج وأم أو جدة. 1
  . أن يوجد تعدد يف اإلخوة ألم اثنان فأكثر. 2
  . يسقط باإلمجاع لعدم وجود سبب التشريكفإنه ألب  يكون من األب واألم، فلو كان أخ أن يوجد أخ على األقل، وأن. 3
 . أنثى يفرض هلا وتعول املسألة، واألمر نفسه إذا كانت أخت من األبأن يكون الشقيق ذكرا، فلو كانت . 4

  :املسألة املشرتكة يف التشريع اجلزائري
ة متسك املشرع اجلزائري باملذهب األول الذي يرى التشريك بني اإلخوة من األم واإلخوة من األب واألم يف الثلث، وهو ما ورد يف نص املاد

زوج وأم أو جدة وإخوة ألم، وإخوة أشقاء، : يأخذ الذكر من اإلخوة كاألنثى يف املشرتكة وهي:"  من قانون األسرة على أنه 176
  . 4"فيشرتكان يف الثلث اإلخوة ألم واإلخوة األشقاء الذكور واإلناث يف ذلك سواء على عدد رؤوسهم ألن مجيعهم من أم واحدة 

  
 

                                                
. 176سورة النساء، اآلية   1  
.  4/528عبد ا املوصلي، االختيار لتعليل املختار، مرجع سابق، . 9/25ابن قدامة، املغين، مرجع سابق،   2  
  . 2/757، 1615تاب الفرائض، باب أحلقوا الفرائض بأهلها، رقم ومسلم، ك. 4/237، 6732رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب مرياث الولد من أبيه وأمه، رقم  3

  .املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل واملتمم 1984يونيو  09املؤرخ يف  11 – 84القانون رقم   4
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  : تطبيق املسألة املشرتكة
  

  املسألة على القول بعدم التشريك     القول بالتشريك املسألة على             
          06       18            06  

  03       2/1        زوج      09       03       2/1        زوج  

  01       6/1        أم       03      01       6/1       أم    

  أخ ألم 2 
  

 
      3/1  

 
    02  

 
    04  

 
  أخ ألم 2  

 
3/1  

 
      02  

 00 ع    أخ شقيق   02      أخ شقيق 

ومل يبق لألخ الشقيق نصيب ألنه صاحب عصبة، والقاعدة تقضي باألولوية ألصحاب يف هذه املسألة استغرق أصحاب الفروض الرتكة 
ألخوين ألم يف الثلث  بالسوية الفروض وما بقي فألوىل رجل ذكر، ولكن اعماال ملذهب القائلني بالتشريك، قمنا بتشريك األخ الشقيق مع ا

  . وكأنه واحد منهم، وهذا الشرتاكهما يف أم واحدة
  .ماال للقواعد العامة يف الفرائضأما على مذهب القائلني بعدم التشريك فال تثري هذه املسألة عندهم إشكاال، وهذا إع

  : مسألة الغراوين: ثانيا
  .زوج، أبوين أو زوجة، أبوين :صورهتا

مذهب اإلمام مالك رمحه ا ومجاهري العلماء من أئمة السلف واخللف القول بأن لألم ثلث  ها العلماء قدميا، والذي عليهوقد اختلف في
  . عند بيان مرياث األم بثلث الباقي وقد بسطنا املسألة تدليال. الباقي، خالفا ملذهب ابن عباس والظاهرية
   . لباقي يف هذه الصورةكما بينا أن املشرع اجلزائري  مينح األم ثلث ا
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  :الغراوين مسألةتطبيقات 

 
  : أو الغراء املسألة األكدرية: ثالثا

  . زوج، أم، جد، أخت ألب وأم، أو ألب: صورة املسألة
  : سبب التسمية باألكدرية

 واختُلف يف السبب املوجب لتسمية هذه الفريضة باألكدرية :" قال احلافظظ ابن عبد الرب رمحه ا:  
  .ه مل يفرض لألخت مع اجلد، وفرض هلا يف هذه املسألةمسيت بذلك لتكدرِ قول زيد فيها، ألن: فقيل
قلت : فعن سفيان قال . مسيت بذلك، ألن عبد امللكنب مروان سأل عنها رجال يقال له األكدر، فأخطأ فيها، فنسب إليه: وقيل

ر يف الفرائض، فأخطأ فيها، طرحها عبد امللك بن مروان  على رجل يقال له األكدر كان ينظ: مل سميت األكدريةُ؟ قال: لألعمش
  . "1 فسماها األكدرية

   :حكم املسألة األكدرية
وقد اختلف العلماء يف األكدرية، فكان أبو بكر الصديق وابن عباس ومن وافقه من الصحابة يسقطون األخت من املرياث إذا وجد     

 ج النصف، ولألخت النصف، ولألم وذهب عمر بن اخلطاب وابن مسعود إىل أن للزو. اجلد، ألنه يقوم مقام األب

  . السدس، وللجد السدس، واملسألة من ستة، وهي تعول إىل مثانية، وجعلوا لألم السدس حتى ال يفضلوها على اجلد
أن للزوج النصف، ولألخت النصف، ولألم الثلث، وللجد السدس، وهي تعول إىل تسعة، ومل حيجبا األم عن الثلث،  :مذهب علي وزيد

 وليس ها هنا ولد وال إخوةتعاىل حجبها بالولد واإلخوة، ألن ا.  
                                                

.15/442ابن عبد الرب، االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، مرجع سابق،   1  

            06              12  

  03          4/1        زوجة       03         2/1        زوج      

  03          الباقي 3/1        أم         01         الباقي 3/1        أم      

  06          ع          أب        02         ع        أب     
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فإنه ضَم َّ نصفها إىل سدس اجلد، فقسمه بينهما، ألهنا : أما زيد. ثم أن عمر وعلي وابن مسعود أبقوا النصف لألخت، والسدس للجد
ألخت لسقطت، وليس يف الفريضة من يسقطها، ال تستحق معه إال املقامسة، وإمنا محل زيد على إعالة املسألة هاهنا، ألنه لو مل يفرض ل

امللقبة باألكدرية، وبه قال من الفقهاء مالك والشافعي واألوزاعي والثوري، وأبو  يف املسألة وهذا مذهبه املعروففهذا أصل زيد املشهور 
  . يوسف وحممد بن احلسن، وأمحد بن حنبل

والثاني. يرث بالفرض: يتنوع على حالني، أحدمهاحال اجلد مع اإلخوة ووجه املشهور عن زيد أن :" قال اإلمام الباجي رمحه ا :
وجيب أن يكون موضع ال يعصبهن فيه . فيكون تارة يعصبهن، وتارة ال يعصبهن. بالتعصيب، فيجب أن يكون ذلك حال األخوات معه

من املرياث ما يكون هلن، ووقعت املقامسة بينهن  حيث ال يبقى من املرياث ما يكون هلن، فال يتعدى تعصيبه إليهن، وإذا كن أختني، وبقي
  . 1"وبني اجلد، تعدى تعصيبه إليهن، فلم تعل فريضتهن، وهذه املسألة يسميها أصحابنا الغراء، ويسميها مجهور أهل الفرائض األكدرية 

  : يف التشريع اجلزائريوالغراء املسألة األكدرية 
ال يفرض لألخت مع اجلد يف مسألة إال األكدرية، :" من قانون األسرة  175ئري يف نص املادة نص على املسألة األكدرية املشرع اجلزا    
زوج، وأم، وأخت شقيقة أو ألب، وجد، فيضم اجلد ما حسب له إىل ما حسب هلا ويقسمان للذكر مثل حظ األنثيني، أصلها : وهي

  .  2"لألم ستة، ولألخت أربعة، وللجد مثانية من ستة، وتعول إىل تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، و
  :  األكدرية تطبيق املسألة

  
             06            09            27  

  09            03            03           2/1           زوج       

  06            02            02           3/1           أم        

   6/1            جد       
         01   

           04  
           08  

  04            03           2/1           أخت ش       

                                                
. 247، 8/246م، 1999هـ، 1420، 1ك، دار الكتب العلمية، بريوت، طالباجي، املنتقى شرح موطأ مال  1  
. املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل واملتمم 1984يونيو  09املؤرخ يف  11-84القانون رقم   2  
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يف هذه املسألة فرض زيد لألخت الشقيقة فرضها وهو النصف، ومل يكن يفرض لألخت مع اجلد شيئا، وإمنا فرض هلا، لكي ال تسقط 
أال يسقط اإلخوة واألخوات مع اجلد، مما ترتب عنه عول املسألة، ألن سهام الورثة تزامحت  باستغراق الرتكة للسهام، ألن أصوله تقتضي 

وقد استغرقت أصل الرتكة وزيادة، فعالت املسألة إىل تسعة، وهذا أيضا استثناء طرأ على أصول زيد، ألن مسائل اجلد واإلخوة ال عول 
  . فيها

  .ثة أسهم قد مجع مع نصيب اجلد وهو سهم واحد، فصار أربعة أسهمواألمر الثاني أن نصيب األخت من الرتكة وهو ثال
وبعدها قمنا بتصحيح املسألة بني ثالثة رؤوس وأربعة أسهم، وهذا على اعتبار أن اجلد يعترب كأخ وبالتايل نطبق قاعدة للذكر مثل حظ 

  . 3= جزء السهم  . األنثيني
  . 27" =  9"  أصل املسألة القديم يف"  3" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة

  . فكل األسهم يف ثالثة، فيكون نصيب اجلد ضعف نصيب األخت
  : املسألة اخلرقاء: ثالثا

   .أم، جد، أخت شقيقة أو ألب: صورهتا
  . نفس صورة املسألة األكدرية لكن بدون وجود الزوج هلا

  .رقتهاومسيت باخلرقاء لكثرة اختالف الصحابة فيها، فكأن األقوال خ
  :اختلف فيها الصحابة رضي ا عنهم على مخسة أقوال :حكمها

قول الصديق وابن عباس ومن وافقهم، الذين جيعلون اجلد أباً، قالوا لألم الثلث، وما بقي فهو للجد، فحجبوا األخت باجلد كما  :األول
  . حيجبها األب

  .وهو نفس قوله يف األكدرية. ما بقي للجدقول علي بن أبي طالب، لألم الثلث، ولألخت النصف، و :الثاني
  . قول عثمان، جعلها أثالثاً، لألم الثلث، وللجد الثلث، ولألخت الثلث :الثالث
  .معاذ ا أن أفضل أماً على جد: لألخت النصف، وللجد الثلث، ولألم السدس، وقال: قول ابن مسعود :الرابع

  . 1ألخت للذكر مثل حظ األنثينيلألم الثلث، وما بقي للجد وا: قول زيد :اخلامس
                                                

  . 78، 9/77ابق، ابن قدامة، املغين، مرجع س. 15/444ابن عبد الرب، االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، مرجع سابق،   1
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  :اخلرقاء تطبيق املسألة
  

قول الصديق وابن 
  عباس

  قول زيد بن ثابت   قول ابن مسعود  قول عثمان بن عفان   قول علي بن أبي طالب
  واجلمهور     

      03          06       03       06      03   
09  

  03  01   3/1     01     6/1     01     3/1     02     3/1    01      3/1أم   

   02    3/1   01     3/1     01    6/1    02     جد ع 
ع            

  
  02  

 04  

  02   03    2/1   01     3/1    03    2/1   00     أخت م

   
ديق وابن عباس يف هذه املسألة يتبين بأنه تشبه املسألة األكدرية متاما إال أن الزوج غري موجود فيها، وبالتايل نفس احلكم الذي كان للص

  .وكذا قول علي وزيد يف األكدرية 
وقد اتفق قضاء علي مع قضاء زيد يف اخلرقاء، إال أهنما اختلفا يف مسالة ضم نصيب األخت مع اجلد، فضمهما زيد وطبق قاعدة للذكر 

  . مثل حظ األنثيني، أما علي رضي ا عنه فأبقى األمر على ما هو عليه لكل وارث فرضه
  .وعدد رؤوسهم ثالثة" سهم  2" اجلد مع األخت سألة زيد، كان نصيب بالنسبة مل

  .عدد الرؤوس"  3=  " فكان جزء السهم "  2و  3" قمنا بتصحيح املسألة، واستخراج جزء السهم بني 
  ".  9" = "  3" يف أصل املسألة القديم "  3" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة

  : لكيةاملسألة املا: رابعا
  . زوج، أم أو جدة، جد، أخوين ألم فأكثر، أخ ألب فأكثر :صورهتا

  :سبب التسمية باملالكية
  . لألخ ألب السدس، ومالك أسقطه: إمنا مسيت املالكية، قيل ألن مالكاً مل خيالف زيداً إال فيها، ألن زيد قال فيها
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: ال، فيقول: ألب، أرأيت لو مل أكن معكم، أكان يكون لكم شأن؟ فيقولونووجه قول مالك رمحه ا أن اجلد يقول لألخ لألب أو لإلخوة ل
  . فليس حضوري بالذي يوجب لكم شيئاً مل يكن لكم

أنت ال تستحق شيئاً من املرياث إال شاركناك فيه، فال حتاسبنا بأنك لو مل تكن، ألنك :  أن اإلخوة لألب أن يقولوا للجد: ووجه قول زيد
  .ته للزم يف ابنتني وبنت ابن وابن ابن أال ترث بنت االبن مع ابن االبن شيئاًكائن، ولو لزم ما قل

  : تطبيق املسألة املالكية
  
  
  
  
  
  
  

يف هذه املسألة خالف مالك زيد ألنه أسقط األخ ألب من املرياث، على أساس أن الرتكة كان يفرتض استغراقها بدون وجود اجلد، على 
  .أساس أن األختني ألم لديهم الثلث، وال يبقى للعصبة شيء فيسقط األخ أواإلخوة ألب

  .وبعدما دخل اجلد حجب األختني ألم عن الثلث، وبقي األخ ألب على حالته األوىل وهي السقوط من الرتكة
  :املسألة شبه املالكية: خامسا
  . زوج، أم أو جدة، جد، إخوة ألم، أخ شقيق فأكثر :صورهتا

  . يعين هي املسألة املشرتكة وفيها جد
  . 1ملالكيةملسألة اوإمنا أحلقها األصحاب بايس ملالك فيها نص، مسيت بالشبه املالكية، ألنه ل: سبب التسمية

                                                
.   4/639الدردير، الشرح الصغري على أقرب املسالك، مرجع سابق، . 6/656خليل بن اسحاق، التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب، مرجع سابق،  1  

            06  

  03          2/1            زوج       

  01          6/1            أم        

  02          ع              جد        

  00          م              أختني ألم       

  00          م              أخ ألب         
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واختلف أصحاب مالك فيها، فمنهم من قال . أن للزوج النصف، ولألم أو اجلدة السدس، ولإلخوة األشقاء كذلك: ومذهب زيد فيها
األب، فريثون مع اجلد، ومنهم من جعل الثلث من قبل إن لألشقاء قرابتني، فإذا حجب اجلد بين األم بقي لألشقاء سهمهم : بقول زيد وقال

يف ذلك، أن اإلخوة األشقاء مل يكن هلم سبيل يف املرياث هنا إال بوجود اإلخوة لألم ليشاركوهم الثلث، وملا دخل اجلد  واحلجة. 1كله للجد
  . له يف توريث اإلخوة مع اجلدأما مذهب زيد فهو باق على أص .يف املسألة حجب اإلخوة لألم، فانقطع سبيل األشقاء يف املرياث

  :تطبيق املسألة شبه املالكية
           06  

  03         2/1          زوج        

  01         6/1          أم         

  02         3/1           جد         

  00         م            إخوة أشقاء        

  00         م            إخوة ألم        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  1 . 6/657خليل بن اسحاق، التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب، مرجع سابق،  
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  :مرياث اجلد مع اإلخوة: املوضوع
" أب األم " دون اجلد غري الصحيح  وهو من مل يدخل يف نسبته إىل امليت أنثى، فقط،" أب األب " املقصود باجلد هنا، هو اجلد الصحيح 

  .ألنه من ذوي األرحام
أما اإلخوة واألخوات لألم فال  واملقصود أيضا اإلخوة دون أبناءهم، واملقصود باإلخوة هنا األشقاء ولألب، ذكورا كانوا أو إناثاً أو خمتلطني،

  . يرثون بوجود اجلد قوال واحداً
  : حكم مرياث اجلد مع اإلخوة: :أوال
اعلم أنه ما اختلف أصحاب رسول ا صلى ا عليه وسلم يف باب اختالفهم يف هذا الباب، حتى أنه روي عن عمر بن اخلطاب أنه     

ال أقول يف الكاللة شيئاً، وال أقول يف اجلد شيئاً، وال أستخلف عليكم : احفظوا عين ثالثاً:" أبو لؤلؤة، وأشرف على املوت قال  ملا طعنه
أجرؤكم :" عمر ابن وقال   .2"من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بني اجلد واإلخوة :" وعن علي رضي ا عنه أنه قال . 1"أحداً 
  .3" جهنم أجرؤكم على اجلدجراثيم على 

 وهذا التحذير والوعيد، وما قيل يف شأنه يف ذلك الزمن إمنا هو قبل تدوين املذاهب األربعة، واستقرار األمر عليها، وإال فحكم اجلد مع
األمر يف اجلد لعدم اإلخوة واألخوات صار جلّيا واضحاً بعد تدوينها واستقرار األمر عليها، وما صدر عن الصحابة إمنا كان ال شتباه 

  :ورود نص صريح بشأنه، ولذلك اختلف الصحابة ومن جاء بعدهم يف مرياث اإلخوة واألخوات معه من عدمها
   :على قولني مشهورينأهنم اختلفوا فيه  وحتصل بذلك 

، وبه قال عدم األب كاألب سواءفاجلد عند أن اجلد يسقط مجيع اإلخوة واألخوات من مجيع اجلهات، كما يسقطهم األب،   :القول األول
أبو بكر الصديق، وعائشة، وابن عباس، ومعاذ، وأُبي بن كعب، وأبو الدرداء، وأبو هريرة، وأبو موسى األشعري، ومن : من الصحابة

بن محاد، راهويه، ونعيم واسحاق بن  ،أبو حنيفة: وقتادة، ومن الفقهاء والزهري، احلسن، وطاوس، وعطاء، وجابر بن زيد،: التابعني
                                                

، 1إراواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط" إسناده صحيح :" ي رمحه ا أخرجه ابن سعد يف الطبقات، قال اإلمام األلبان 1
  .  6/129م، 1979هـ، 1399

الكالم يف والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الفرائض، باب التشديد يف . 10/263، 19048رواه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الفرائض، باب فرض اجلد، رقم   2
  .  06/402، 12416مسألة اجلد مع اإلخوة من غري اجتهاد، رقم 

.  10/262، 19047رواه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الفرائض، باب فرض اجلد، رقم   3  
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وروي عن . 1وابن القيمواختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية   ، وداود، وابن جرير الطربي، وابن املنذر،الفرضي واملزني، وأبو ثور، وابن اللبان
  . وقول أبي حنيفة، أمحد أنه قال هبذا الرأي

  بقوله تعاىل  أصحاب هذا القولاستدل               2.     وقوله تعاىل

            3.   ،فسماه أباً وإذا كان اسم األب منطلقاً على اجلد، وجب أن يكون يف احلكم كاألب 

كان ابن االبن كاالبن يف حجب اإلخوة، فوجب  وألن للميت طرفني أعلى وأدنى، فاألعلى األب ومن عال، واألدنى االبن ومن سفل، فلما
  . أن يكون أبو األب كاألب يف حجب اإلخوة، وحتريره قياسا أنه أحد الطرفني فاستوى حكم أوله وآخره

أوىل  واجلد:" قال ابن قدامة رمحه ا ". أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر :" واستدلوا بقول النيب صلي ا عليه وسلم 
 من األخ، بدليل املعنى واحلكم، أما املعنى فإنه له قرابة إيالد وبعضية كاألب، وأما احلكم فإن الفروض إذا ازدمحت سقط األخ دونه، وال
يسقطه أحد إال األب، واإلخوة واألخوات يسقطون بثالثة، ويجمع له بني الفرض والتعصيب، كاألب، وهم ينفردون بواحد منهما، ويسقط 

لد األم، وولد األب يسقطون هبم باإلمجاع إذا استغرقت الفروض املال، وكانوا عصبة، وكذلك ولد األبوين يف املُشركة عند األكثرين، و
  . 4"وألنه ال يتقل بقتل ابن ابنه، وال يحد بقذفه، وجيب عليه نفقته، كاألب سواء، فدلّ ذلك على قوته 

، وبه قال من الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن وال يسقطهم وة يف املرياث ويقامسهمأن اجلد يشارك اإلخ: القول الثاني
على  أمحدمالك، والشافعي، واألوزاعي، وهو مذهب  ومن الفقهاءشريح القاضي، ومسروق،  رضي ا عنهم، ومن التابعني ثابت

  .5من احلنفية  بن احلسنوحممد أبو يو سف، به قال ، والصحيح، وعليه مجاهري األصحاب
                                                

املاوردي، . 15/436هاء األمصار، ابن عبد الرب، االستذكار اجلامع ملذاهب فق. وما بعدها 4/342ابن املنذر، اإلشراف على مذاهب العلماء، مرجع سابق،   1
، 29/180السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، . 171، 10/169ابن حزم، احمللى باآلثار، مرجع سابق، . 122، 08/121احلاوي الكبري، مرجع سابق، 

االختيار لتعليل املختار، مرجع سابق، عبد ا املوصلي، . 31/197ابن تيمية، جمموعة الفتاوى، مرجع سابق، .  66، 09/65ابن قدامة، املغين، . 181
  . 164، 3/151هـ،  1423، 1ابن القيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني، دار ابن اجلوزي، الرياض، ط. 467، 04/465
. 38سورة يوسف، اآلية   2  
  . 78سورة احلج، اآلية   3
. 67، 66/ 09ابن قدامة، املغين، مرجع سابق،   4  
  5 . نفس الصفحات .ةنفس املصادر السابق 
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 استدلوا بقوله تعاىل                         

    . وقوله تعاىل                 1.  واجلد
 واإلخوة يدخلون يف عموم اآليتينت، فلم جيز أن خيص باملال دون اإلخوة، وألن األخ عصبة يقاسم أخته، فلم يسقط باجلد كاالبن طرداً وبين

ذلك ال ميتنع أن فإن قيل هذا تعليل فاسد، ألن األخ وإن عصب أخته يسقط باألب وهو ال يعصب أخته، فك. العم واإلخوة عكساً
  . تسقط باجلد الذي ال يعصب أخته

اإلخوة ال إمنا سقطوا باألب ملعنى عدم يف اجلد، وهو إدالئهم باألب دون اجلد، وألن قوة األبناء مكتسبة من قوة اآلباء، فلما كان بنو : قيل
 . 2يسقطون مع بين اجلد، فكذلك اإلخوة ال يسقطون مع اجلد

  :إلخوة يف التشريع اجلزائريمرياث اجلد مع ا: ثالثاً
  إذا اجتمع :" من قانون األسرة على أنه  158فنص يف املادة  املشرع اجلزائري قد أخذ بالرأي الذي يورث اإلخوة واألخوات مع اجلد،     

  وإذا اجتمع  .ملال أو املقامسةاجلد العاصب مع اإلخوة األشقاء، أو مع اإلخوة لألب ذكوراً أو إناثاً أو خمتلطني، فله األفضل من ثلث مجيع ا
  ".  سدس مجيع املال، أو ثلث ما بقي، أو املقامسة: مع اإلخوة وذوي الفروض فله األفضل من

  : كيفية توريث اجلد مع اإلخوة  
توريثه على مذاهب،  اختلفوا بعد ذلك يف كيفيةملا اتفق مجهور الفقهاء على القول بتوريث اجلد مع اإلخوة واألخوات يف اجلملة، فإهنم      

  .ذه املذاهب، مذهب علي وزيدوكان أشهر ه
   :مذهب علي بن أبي طالب. 1

      عنه، يفرض لألخوات :"  قال اإلمام ابن قدامة رمحه ا رضي ا اختلف القائلون بتوريثهم معه يف كيفية توريثهم، فكان علي
فيفرضه له، وإن كانت أخت ألبوين، وإخوة ألب، فرض لألخت النصف،  فروضهن، والباقي للجد، إال أن ينقصه ذلك من السدس،

فإن . فإن كانوا إخوة كلهم قامسهم اجلد إىل السدسفيفرضه له،  وقاسم اجلد اإلخوة فيما بقي، إال أن تنقصه املقامسة من السدس، 
فإن كان معهم أصحاب فروض، أعطي . ، وال يعتد هبماجتمع ولد األب وولد األبوين مع اجلد، سقط ولد األب، ومل يدخلوا يف املقامسة

                                                
. 75سورة األنفال، اآلية   1  
. 08/123املاوردي، احلاوي الكبري، مرجع سابق،   2  
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ويعطى للجد أحظّ النصيبني، وإن كان من أصحاب الفروض بنت، أو بنت ابن فال يزيد اجلد على الثلث، ألصحاب الفروض فروضهم 
  .1"وقال بقول علي، الشعيب، والنخَعي، وابن أبي ليلى، واحلسن بن صاحل 

  : مذهب زيد بن ثابت. 2
إما أن يكون اجلد مع اإلخوة واألخوات فقط، وإما أن : له حالتنيمذهب زيد يف توريث اجلد مع اإلخوة واألخوات لألبوين، أو لألب،    

  .يكون اجلد مع اإلخوة واألخوات ومعهم أصحاب الفروض
  . ه بإذن اعلى التفصيل الذي نبين. وسواء يف احلالة األوىل أم الثانية، فإنه يعطى للجد أحظّ النصيبني

ومذهب زيد قال به أهل املدينة، وأهل الشام، وسفيان الثوري، واألوزاعي، وإبراهيم النخعي، ومالك، والشافعي، وأمحد، وأبو يوسف، 
  .2وحممد بن احلسن من احلنفية، وأبو عبيد، وأكثر أهل العلم

  :حاالت توريث اجلد مع اإلخوة واألخوات
  . ني، إما أن يكونوا معه فقط، وإما أن يوجد معهم أصحاب الفروضحالت للجد مع اإلخوة واألخوات 

  : فقط وأخوات أن يكون مع اجلد إخوة : احلالة األوىل
  :أن يكون اإلخوة واألخوات من صنف واحد: أوال

  . يعطى للجد األحظّ من شيئني، إما املقامسة، كأنه أخ، وإما ثلث مجيع املال -واليت تأتي  -  يف هذه احلالة
  .املقامسةأو  3/1للجد    :إذا كان معه مثليه. 1
  .املقامسةللجد    :إذا كان معه أقل من مثليه. 2
  . 3/1للجد    : إذا كان معه أكثر من مثليه. 3

  . أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأختني: يعين أن نعترب اجلد كأنه أخ، وعليه فيكون مثليه :معنى مثلي اجلد
  :تطبيقات مثلي اجلد. أ

  . ، فإنه يتصور وجود ثالث مسائل على سبيل احلصر ال غرياجلد مع مثليهإذا كان 
                                                

. 09/68ابن قدامة، املغين، مرجع سابق،   1  
. 15/436رجع سابق، ابن عبد الرب، االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، م. 346، 04/345ابن املنذر، اإلشراف على مذاهب العلماء، مرجع سابق،  2

  . 69، 09/68ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، 
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  .يف هذه احلالة يكون للجد النصيب األفضل إما املقامسة، وإما ثلث مجيع املال
  
          03           03  

        جد         
  املقامسة         

  01      3/1      جد         01      

  02      ع       أخ ش 2  02        أخ ش 2       

   
. يف هذه املسألة وجد مع اجلد مثليه، وهم أخوين، فكان للجد إما املقامسة وإما الثلث، فاجلد له سهم واحد من ثالثة يف احلالتني معا  

  فلم يتغري نصيبه
     .أخت ش 2جد، أخ ش، : تويف عن: مثال

  
              06            03      06  

     جد        
  املقامسة       

  02     01        3/1      جد      02      

    أخ ش     02       أخ ش      
  الباقي

  
         02  

   02  

  02     أخت ش 2   02      أخت ش 2   

  
  . يف هذه املسألة وجد مع اجلد مثليه، فكان للجد إما املقامسة أو الثلث، فاستوى لديه كليهما

  .الثلث، بقي من السهام إثنان، فقمنا بتصحيح املسألةعندما أخذ اجلد 
   .2= سهم توافق، جزء السهم  2رؤوس لألخ واألختني و  4بني 

   .06" =  03" أصل املسألة القديم  ×"  2" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة
  :تطبيقات أقل من مثلي اجلد. ب

  :وجود أربع حاالت على سبيل احلصر وهير إذا كان اجلد مع أقل من مثليه، فإنه يتصو
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  . جد مع أخ وأخت –جد مع ثالث أخوات  –جد مع أختني  –جد مع أخت 
  .يف هذه احلالة للجد يعطى له املقامسة، ألهنا األفضل

  .ثل حظ األنثينيأن نعترب اجلد كأنه أخ ويقتسم السهام مع اإلخوة بالسوية باعتباره أخ معهم، ومع األخوات للذكر م :معنى املقامسة
  . فهي هلا حكم العصبة بالغري

  .أخت ألب 3جد،  :مثال
           05  

    جد      
  املقامسة    

     02  

  03       أخت ألب 3  

  . يف هذه املسألة أخذ اجلد املقامسة أفضل له، ألنه وجد معه أقل من مثليه
  :تطبيقات أكثر من مثليه. ج

  . مجيع املال أفضل 3/1للجد  . سائل اليت تدخل هنايف هذه احلالة ال حصر لعدد امل
  . أخت ش 3أخ ش،  2جد،  :مثال

  
           03       21  

  07       01        3/1     جد     

    أخ ش 2  
  ع       

  
     02  

     08  

  06       أخت ش 3 

  .هو الثلث يف هذه املسألة وجد مع اجلد أكثر من مثليه، وبالتايل فاألفضل للجد هنا
  .وبعدها قمنا بتصحيح املسألة، ألن عدد سهام اإلخوة واألخوات الشقيقات مل يقبل القسمة على عدد رؤوسهم

  ". 07" عدد الرؤوس = تباين، جزء السهم  2و  07بني 
  . 21" =  03" أصل املسألة القديم  ×"  7" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة
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  .أخت ألب 3، أخ ألب 3جد، : مثال
         03      27  

  09      01       3/1       جد     

    أخ ألب 3  
  ع         

  
        02  

    12  

  06      أخت ألب 3 

  
  .يف هذه املسألة وجد مع اجلد أكثر من مثليه، فيكون األفضل له ثلث الرتكة

  .سهم ال يقبل القسمة على عدد الرؤوس 2لة، ألن أخذ اجلد سهم واحد من ثالثة، وبقي سهمان، قمنا بتصحيح املسأ
  .09= جزء السهم . تباين 02و  09بني 

 . 27" =  03" أصل املسألة القديم  ×"  09" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة

    :"  املعادة املسائل" أن يكون مع اجلد الصنفني من اإلخوة واألخوات : ثانيا
تقدم من أحكام اجلد إمنا هو إذا انفرد مع اجلد أحد الصنفني بأن كانوا أشقاء فقط أو إخوة ألب فقط، أما إذا  اعلم أن مجيع ما    

اجتمع الصنفان بأن كانوا إخوة أشقاء وإخوة ألب ذكراً كان أو أنثى مع اجلد فإن اإلخوة مجيعاً حيسبون كاهنم من نوع واحد يف القسمة 
  .د نصيبه مبقتضى ما تقدم من أحواله انفرد األشقاء يف باقي املالإضراراً باجلد، حتى إذا أخذ اجل

  :مفهوم املعادة لغة. 1
وعادهم الشيء، تسامهوا بينهم فساواهم، وهم يتعادون إذا اشرتكوا فيما يعاد فيه . من العد، وهو إحصاء الشيء، عده يعده عداً

 . 1وفالن عديد بين فالن، أي يعد فيهم. د بعضهم بعضاً يف املرياثاالعدائد الذين يع: ويف التهذيب. بعضهم بعضاً

  :اصطالحاً. 2
هي احلالة اليت يقاسم فيها اجلد اإلخوة يف املرياث، فيعد أوالد األبوين أوالد األب على اجلد لينقص نصيبه يف املرياث، وذلك الحتاد       

. جهة األم يف الشقيق حمجوبة باجلد، فيدخل ولد األب معه يف حساب القسمة على اجلدأوالد األبوين مع أوالد األب يف األخوة، وألن 
                                                

. 2833، 32/2832ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،   1  
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وإمنا عد أوالد األبوين أوالد األب على اجلد، ألهنم يقولون للجد منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة فيدخلون معنا يف القسمة ونزامحك هبم، 
قولون ألوالد األب أنتم ال ترثون معنا، وإمنا أدخلناكم معنا يف املقامسة حلجب ونأخذ حصتهم كما يأخذ األب ما نقصه اإلخوة من األم، ثم ي

  . 1اجلد، فنأخذ ما خيصكم كأن مل يكن معنا جد
  :تطبيقات املسألة املعادة. 4

  .جد، أخ شقيق، أخ ألب :مثال
  
        03         03  

    جد         01          3/1      جد       
  املقامسة

   01  

    خ شأ      
  ع           

  02     أخ ش      02   

    أخ ألب       أخ ألب     
  

يف هذه املسألة وجد مع اجلد مثليه، فيستوي للجد أن يأخذ املقامسة معهم أو الثلث، ويف كلتا احللتني للجد سهم واحد، وينفرد األخ 
  . الشقيق بالسهمني معا، ألن األخ لألب حمجوب بالشقيق

  .قيق، أخت شقيقة، أخ ألبجد، أخ ش :مثال
  
             03          09  

  03          01          3/1      جد      

    أخ ش      
  العصبة    

  
          02  

       04  

  02         أخت ش     

  00        00         أخ ألب      
                                                

. 1/114إبراهيم الفرضي، العذب الفارض شرح عمدة الفارض ،   1  
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   .جد، أخ شقيق، أخت ألب :مثال
  
              05  

    جد         
  املقامسة  

          02  

  03           أخ ش       

  00           أخت ألب    

  
إال أن يكون اإلخوة :" ...إذا وجد مكان األخ الشقيق، أخت شقيقة، فإنه يفرض هلا النصف، قال اإلمام مالك رمحه ا  :مالحظة

د بإخوهتا ألبيها ماكانوا، فما حصل هلم وهلا من شيء كان هلا دوهنم، فإن كانت امرأة واحدة، فإهنا تعاد اجل. لألب واألم امرأة واحدة
وفريضتها النصف من رأس املال كله، فإن كان فيما حياز هلا وإلخوهتا ألبيها فضْل عن  نصف رأس . ما بينها وبني أن تستكمل فريضتها

  . 1"شيء، فال شيء هلم املال كله، فهو إلخوهتا ألبيها، للذكر مثل حظ األنثيني، وإن مل يفضُل 
  : الزيدياتمسائل 

  . ، وهي اليت تكون فيها األخت الشقيقة مع اإلخوة واألخوات لألبمسيت بذلك لتصدي زيد بن ثابت حللها
    :املسألة العشرية: املسألة األوىل

  .شقيقة مثالهاأن يكون مع األخت الفهي املسألة العشرية قيل هلا ذلك؛ ألهنا تصح من عشرة، جد وشقية وأخ ألب، 
ألهنم أقل من مثليه، فله سهمان، بقي ثالثة، ال ميكن أن تأخذها لألخت الشقيقة ألهنا  فيكون للجد املقامسة أحظّ للجد،ية، هذه عشرف

  .أكثر من النصف، فرضنا النصف ثم صححنا فصارت من عشرة، للجد أربعة، ولألخت الشقيقة مخسة، والباقي لألخ ألب واحد
العشرية؛ ألهنا تصح من عشرة، فُرض : فيها هبذا القضاء، ولذلك يقال هلا الزيديات األربع، هذه إحدى الزيديات األربع هذه زيد قضى

  .لألخت الشقيقة فيها النصف
  

                                                
  . 732، 03/731، 1869مالك بن أنس، املوطأ، كتاب الفرائض، باب مرياث اجلد، رقم   1
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           05          10  

    جد       
  املقامسة    

       02         04  

  05         5/2         أخت ش     

  01           أخ ألب    

  
  .واجتمع مع اجلد صنفني من اإلخوة أشقاء ولألبيف هذه املسألة وجد مع اجلد أقل من مثليه، 

  . أعطينا للجد األحظّ له وهو املقامسة، فكان له سهمني من مخس أسهم
  .، وقد بقي من الرتكة بعد نصيب اجلد أكثر من النصف2/1نصيب األخت من الرتكة هو 

  .والباقي يأخذه األخ لألب 5/2الرتكة  2/1تأخذ األخت الشقيقة 
  .أسهم وبقي سهم واحد لألخ لألب 5أسهم، واألخت  4اخذ اجلد . 10 فكان أصلهاقمنا بتصحيح املسألة 

  :املسألة العشرينية: سألة الثانيةامل
دل العشرة تصبح عشرين، ألنه جد وشقيقة وأختان ألب نفس احلل متاماً، لكن ب: مسيت هذه املسألة بالعشرينية؛ ألهنا تصح من عشرين

املسألة أيضاً مقامسة؛ ألنه األحظ . عندما سيبقى سهم لألختني ال ينقسم، فنضرب اثنني يف عشرة تصبح عشرين، قضى فيها زيد كذلك
ثنني يف للجد، الرؤوس مخسة، فنعطيه اثنني، بقي معنا ثالثة، ال ميكن أن تأخذ الشقيقة ثالثة أسهم من مخسة، فنفرض هلا النصف، ا

صحح املسألة بضرب اثنني يف  ,مخسة عشرة، اثنني يف اثنني أربعة للجد، وعندنا هنا عشرة نصفها مخسة، بقي واحد ال ينقسم على اثنني
  .عشرة ينتج عشرون، هذه هي العشرينية

  
            05        10  ×2          20  

    جد       
  املقامسة         

      02       04 × 2          08  

  10        2 × 05       5/2       أخت ش   

  02        2 × 01         أخت ألب 2 
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  .مع اجلد أقل من مثليه، فيأخذ اجلد املقامسة ألهنا األحظّ له يوجديف هذه املسألة 
  " .سهم  2" يأخذ اجلد نصيبه وهو "  5" كان أصلها هو عدد الرؤوس وهو  

  .و أكثر من نصف أصل املسألةأسهم وه 03بقي من الرتكة 
  . 5/2 =الرتكة فرضا  2/1لألخت الشقيقة 

  .سهم لألختني 1أسهم ، وبقي  5أسهم، واألخت  4، أخذ اجلد  10قمنا بتصحيح املسألة، فكانت من 
  .02= جزء السهم . فكان تباين. عدد السهام"   1" عدد الرؤوس و"  2" قمنا بالتصحيح بني 

  .20" =  10" أصل املسألة القديم  × "  2" جزء السهم = اجلديد  أصل املسألة :القاعدة
  .خمتصرة زيد: املسألة الثالثة
  .قيقة وأخ ألب وأخت ألبأم وجد وش: صورهتاوخمتصرة زيد 

   
         06         18        54  

  09        03        01      6/1       أم       

  15       05       5/3     الباقي 3/1     جد      

  27       09           أخت ش   

        أخ ألب  
      01  

    02  

  01          أخت ألب  

السدس فيضره، ثلث الباقي، األم هلا السدس لوجود مجع من اإلخوة، اجلد له ثلث الباقي ويستوي مع املقامسة، أما  للجد هنا نعطي
اآلن نعطيه ثلث الباقي، والباقي للشقيقة  ،ستويان، أعطيناه سابقاً املقامسةمسة فهما مفإن أعطيته ثلث الباقي أو املقا ،واإلخوة اآلن مثاله

  .ى النصف، فلنفعل اآلن خطوات احللإن بقي النصف، وإن زاد ال تزيد عل
بقي مخسة املسألة من ستة، سدسها واحد، واخلمسة الباقية ليس هلا ثلث، نضرب ثالثة يف ستة مثانية عشر، واحد يف ثالثة ثالثة،  

بقي عشرة، ال ميكن للشقيقة أن تأخذ عشرة، نفرض هلا تأخذ تسعة، بقي معنا واحد، والرؤوس ثالثة،  ,عشر ثلث الباقي مخسة للجد
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واحد ال يقسم على ثالثة نصححها بضرب ثالثة يف مثانية عشر ينتج أربع ومخسون، كما قلت لكم لن ختتصر، هناك مائة ومثانية 
  .مخسون دون اختصاراختصرت، هنا أربع و

سبع وعشرون، مخسة عشر للجد، وهنا واحد يف ثالثة ثالثة، اثنان لألخ ألب وواحد لألخت : تسعة، ثالثة يف تسعة: ثالثة يف ثالثة
  .ألب

  :أصل املختصرة
  

  عند اختصارها   
         06        36       108        54  

  09        18      06       01      6/1    أم      

    جد     
  
  املقامسة  

  
  

     05  

    10      30        15  

  27        54      18      أخت ش    

    أخ ألب    
      02  

    04        02  

  01       02      أخت ألب    

  
ملقامسة، فيكون أصلها من ستة، مسيت مبختصرة زيد، ألنه صححها من مائة ومثانية، وردها باالختصار إىل ماذكرنا، ألنه أعطى للجد ا

  .أسهم للجد واإلخوة 5ألنه فرض األم السدس، أخذت سهم واحد، وبقي 
  .06= جزء السهم "  5" وعدد السهام "  6" تصحح املسألة بني عدد الرؤوس 

  . 36" =  06" أصل املسألة القديم  × " 06" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة
  .أسهم 06= نصيب األم 

  .05= رؤوس  6سهما قسمة  30يبقى 
  . أسهم 10=  "حيسب برأسني "  نصيب اجلد
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  . وهو نصف أصل املسألة. سهم 18=   2÷  36الرتكة  2/1وهو  نصيب األخت الشقيقة
  .سهم 02نصيب األخ لألب واألخت لألب 

  .03= جزء السهم . سهم تباين 02رؤوس و  03قمنا بتصحيح املسألة، بني  
   .108" =  36" صل املسألة القديم أيف "  03" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد : ة القاعد

  :أو الدينارية املسألة التسعينية: املسألة الرابعة
رجل مات وخلف ثالثة ذكور : آخرها التسعينية، ويقال هلا الدينارية، وهي من املسائل اليت ميتحن هبا الفرضيون بعضهم، فيقولون  

ستقسم التسعني ديناراً على هؤالء الستة، ثالثة ذكور وثالث : ث، وترك تسعني ديناراً، وليس يف الرتكة دين وال وسيط، يعينوثالث إنا
  . ديناراً، فكل سهم يقابله دينارإناث، فأخذت إحدى اإلناث ديناراً واحداً، هذه هي التسعينية، ستصح من تسعني وتقسم عليها تسعني

  .، وأخوان ألب، وأخت ألبجد، شقيقةأم،  :صورهتا
  .أخ ألب، أخ ألب، جد: وعندنا ثالثة ذكور ,اآلن عندنا ثالث إناث، األم واحدة والشقيقة واحدة واألخت ألب واحدة 

  .فستأخذ هذه األخت ألب األخرية ديناراً؛ ألن املسألة ستصح من تسعني، واملرتوك تسعون ديناراً، فلكل سهم دينار
  :تطبيق املسألة

  
          06        18        90  

  15         03        01          6/1        أم         

  25        05        5/3      الباقي 3/1        جد        

  45        09            أخت ش   

        أخ ألب 2   
        01  

      04  

  01            أخت ألب   

  
؛ ألن السدس يضره واملقامسة ألهنم أكثر من مثليه وة، يتعني اآلن للجد ثلث الباقي قطعاً وجزماًاألم هلا السدس لوجود مجع من اإلخ

  . ، ويلزم يف مرياثه أن يكون له أحظّ النصيبنيتضره
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  .مثانية عشر = ، نضرب ثالثة يف ستةيبقى مخسة أسهم ال تقبل القسمة على ثالثةاملسألة من ستة، سدسها واحد، 
  .أسهم 9=  18/2يعين  ،تأخذ نصف الرتكةالشقيقة  األخت. للجد بقي مخسة عشر، ثلثها مخسة ،لألم ثالثة أسهم

   .، والرؤوس مخسةلألخوة واألخت لألب بقي معنا سهم واحد 
  .05= جزء السهم . سهم، هناك تباين 01رؤوس و  05بني قمنا بتصحيح املسألة 

   .90" =  18" صل املسألة القديم أ ×"  05" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد :القاعدة
  :مالحظة

خوات لألب قطعاً يف كل إذا وجد مع اجلد أختني شقيقتني فأكثر ومعهم أخ أو إخوة لألب، فإنه يفرض هلن الثلثني، ويسقط اإلخوة واأل    
  . يبقى فرض الثلثني هلن مرهون بعدم النزول عن السدس املفروض للجداألحوال، على أن 

  : أن يكون اجلد مع اإلخوة وأصحاب الفروض: نيةاحلالة الثا
     كهم :" إذا وجد مع اجلد واإلخوة أصحاب فروض، فإنه يفرض هلمأوالً، قال اإلمام مالك رمحه اواإلخوة لألب واألم، إذا شر ،واجلد

للجد واإلخوة من شيء، فإنه ينظر، أي  أحد بفريضة مسماة، يبدأ مبن شركهم من أهل الفرائض، فيعطون فرائضهم، فما بقي بعد ذلك
صة ذلك أفضل حلظّ اجلد، أُعطيه اجلد الثلث مما بقي له ولإلخوة، أو يكون مبنزلة رجل من اإلخوة، فيما حيصل له وهلم، ويقامسهم مبثل ح

للذكر . بعد ذلك لإلخوة لألب واألم أحدهم، أو الثلث من رأس املال كلّه، أي ذلك كان أفضل حلظّ اجلد، أعطيه اجلد، وكان ما بقي
   .1..."مثل حظّ األنثيني

  : إذا استغرق أصحاب الفروض نصف الرتكة :القسم األول
  
   .6/1الباقي أو  3/1أو  املقامسةللجد           : إذا كان مع اجلد مثليه. أ

  . املقامسةللجد                         :إذا كان مع اجلد أقل من مثليه. ب
  . 6/1الباقي أو  3/1للجد   : إذا كان مع اجلد أكثر من مثليه. ج

  :األول القسم تطبيقات عن
                                                

. 03/730، 1868بن أنس، املوطأ، كتاب الفرائض، باب مرياث اجلد، رقم مالك   1  
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  .زوج، جد، أخ شقيق، أخت شقيقة: مثال
  
            02          10  

  05         01         2/1         زوج       

    جد         
  املقامسة      

     
       01  

  

       02  

  02        أخ ش     

  01        أخت ش    

  
  .املقامسة -ويف كل األحوال –يف هذه املسألة وجد مع اجلد أقل من مثليه، فاألحظّ له هنا 

  .الرتكة، وكان له سهم، وبقي سهم واحد اقتسمه اجلد مع اإلخوة للذكر مثل حظ األنثيني 2/1أخذ الزوج نصيبه 
  ". 05" عدد الرؤوس = فكان تباين، جزء السهم  سهم، 01رؤوس و  05قمنا بتصحيح املسألة بني 

   .10" =  02" أصل املسألة القديم  ×"  05" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد :القاعدة
  .أخت شقيقة 2بنت، جد، أخ شقيق،  :مثال

  
  حالة السدس           الباقي 3/1حالة        حالة املقامسة               

       02      12        06     12        06     12  

  06     03      2/1     06     03      2/1   02      01     2/1     بنت  

    جد 
  املقامسة 

  
  01  

  02      01      6/1     02     01      ب 3/1   02    

      02      أخ ش 
    02  

   02    
  ع     

  
   02  

    02  

  02     02       02      أخت ش2
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  .ة وجد مع اجلد مثليه، فيستوي للجد هنا املقامسة وثلث الباقي والسدسيف هذه احلال
أخذت البنت نصيبها بالفرض وهو نصف الرتكة ويف كل أحوال مرياث اجلد.  

  .اشرتك اجلد مع اإلخوة باعتباره أخاً يف مرياث السهم الذي بقي :حال املقامسة. 1
  . فكان تباين"  01" وبني عدد السهام وهو "  06" قمنا بتصحيح املسألة بني عدد رؤوسهم وهو 

  ". 06" عدد الرؤوس = جزء السهم 
   .12" =  02" أصل املسألة القديم  ×"  06" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد :القاعدة

  .أسهم"  06" أخذت البنت نصف الرتكة وهي 
 سهم 02= أخت ش  02 نصيب. سهم 02= نصيب األخ ش . سهم 02= نصيب اجلد .  

  : حال ثلث الباقي. 2
  .أسهم 03نت نصيبها بالفرض وهو نصف الرتكة، فكان هلا أخذت الب

  . سهم 01=  3÷  3أسهم، أخذ اجلد منه ثلث، فكان  03بقي من الرتكة 
  .ش للذكر مثل حظ األنثيني نيسهم أخذه األخ ش مع األخت 02والباقي 

  .02= جزء السهم . توافقسهم  02رؤوس و  04قمنا بتصحيح املسألة، بني 
   .12" =  06" أصل املسألة القديم  ×"  02" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد :القاعدة

  .أخذ مجيع الورثة نصيبهم كما يف حال املقامسة
  : حال السدس. 3

  .أخذت البنت نصيبها النصف، واجلد السدس، وما بقي فهو لإلخ واألختني
  .سهم 02= نصيب األخ واألختني . سهم 01 =نصيب اجلد . أسهم 03= نصيب البنت 

  .قمنا بتصحيح املسألة كما يف احلالتني السابقتني
  .12" =  06" أصل املسألة القديم  ×"  02" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة

  .أسهم"  06" أخذت البنت نصف الرتكة وهي 
 سهم 02= أخت ش  02نصيب . سهم 02= نصيب األخ ش . سهم 02= نصيب اجلد .  
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  :إذا استغرق أصحاب الفروض أقل من نصف الرتكة :القسم الثاني
  .يف هذا القسم يكون للجد األحظّ له املقامسة أو ثلث الباقي فقط

  :وعليه بعد البحث عن عدد اإلخوة يكون اجلد ما يلي. وال وجود للسدس هنا ألنه يضر باجلد
  .الباقي 3/1أو  املقامسةللجد                                : إذا كان مع اجلد مثليه. أ

  . املقامسة للجد                     : إذا كان مع اجلد أقل من مثليه. ب
  .الباقي 3/1للجد                      : إذا كان مع اجلد أكثر من مثليه. ج

  :تطبيقات عن القسم الثاني
  .أخت ش 2زوجة، جد، أخ ش،  :مثال

  
  املسألة باملقامسة                اختزال   املسألة بثلث الباقي                      

         12       24    08          04        08  

  02       01        4/1       02    06      03      4/1     زوجة   

    02   06      03      ب 3/1    جد   
  املقامسة         

  
      03  

     02  

         ش أخ  
       06   

    06   02       02  

  02       02   06        أخت ش 2 

  
  .يف هذه املسألة وجد مع اجلد صاحب فرض مل يستغرق النصف، ومعه مثليه من اإلخوة

  .يف هذه احلالة يستوي عند اجلد أن يأخذ ثلث الباقي أو املقامسة
  :حال ثلث الباقي. 1
  .وما بقي لألخ واألختني". ثلث ثالاث أرباع وهو ربع " وأخذ اجلد ثلث ما بقي . ربع الرتكةأخذت الزوجة نصيها وهو    

  .أسهم 03للزوجة . 12كان أصل املسألة من 
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  .أسهم 03=   3÷  9أسهم، يعين "  09" للجد ثلث ما بقي ، والباقي هو 
  ". 04" يقبل القسمة على عدد الرؤوس ال "  06" بالنسبة لنصيب اإلخوة قمنا بتصحيح املسألة ألن عدد السهام 

  ".  02= " بينهما توافق "  06" و "  04" استخرجنا جزء السهم بني 
  . 24" =  12" أصل املسألة القديم  ×"  02" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة

  .كل وارث كان نصيبه يساوي ستة أسهم، واشرتكت األختني يف ستة أسهم مناصفة
  . ونصيب الورثة كذلك فأصبح سهمان لكل وارث. 08قمنا باختزال أصل املسألة على ثالثة فأصبح  وبعدها

  : حال املقامسة. 2
  . خ واألختني للذكر مثل حظ األنثينيوباقي الرتكة اقتسمها اجلد مع األأخذت الزجة نصيبها وهو الربع، 

  . 02= جزء السهم  .أسهم توافق"  03"رؤوس و "  06" قمنا بتصحيح املسألة بني 
  .سهم، وأخذت كل أخت سهم واحد 02أخذ كل وارث 

   .زوجة، جدة، جد، أخ شقيقة، أخت شقيقة: مثال
  
          12          60    

  15         03       4/1       زوجة    

  10         02       6/1       جدة    

    جد      
  املقامسة    

  
     07  

       14  

  14         أخ ش    

  07         أخت ش    

  
  .يف هذه املسألة وجد مع اجلد أصحاب فروض مل يستغرقوا نصف الرتكة، ومعه أقل من مثليه من اإلخوة

    .للذكر مثل حظ األنثيني املقامسةللجد هنا واألفضل  األحظّ 
  .قمنا بتصحيح املسألة. اشرتك اجلد مع األخ واألخت يف سبعة أسهم
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  ".  05" عدد الرؤوس = جزء السهم . أسهم تباين"  07" رؤوس و "  05 "بني 
   .60" =  12" أصل املسألة القديم  ×"  05" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد: القاعدة

  .كل األسهم يف مخسة
 .، أخ ألبجدة، جد، أخت ش: مثال

   
          06    

  01       6/1      جدة       

    جد            
  املقامسة   

     02  

  03        أخت ش     

  00       أخ ألب     

  .يف هذه املسألة وجد مع اجلد أقل من مثليه، للجد املقامسة أحظ وأفضل له
  . سهم 01أخذت اجلدة نصيبها السدس وهو  

   .سهم 02= نصيب اجلد 
 .أسهم أخذهتا األخت ش، ومل يبق لألخ لألب شيء 03والباقي هو . 03=  02÷  06. يفرض لألخت الشقيقة نصف الرتكة   

  : إذا استغرق أصحاب الفروض أكثر من نصف الرتكة :القسم الثالث
  :يف هذه احلالة ننظر إىل الباقي ، ويكون كاآلتي

  . اإلخوة عدد مباشرة من دون النظر يف 6/1للجد                      : إذا بقي من الرتكة الربع أو أقل منه. أ
  
  .6/1أو  املقامسةللجد   إذا كان مع اجلد مثله                      : إذا بقي من الرتكة أكثر من الربع. ب

  .املقامسةللجد            إذا كان مع اجلد أقل من مثله                                                            
  . 6/1للجد إذا كان مع اجلد أكثر من مثله                                                                       
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  :تطبيقات مسائل هذا القسم
    .بنت ابن، جد، أخ شقيق، أخت شقيقة 3زوجة، بنت، : مثال

   
           24        72    
  09       03        8/1       زوجة    

  36       12        2/1      بنت   

  12       04        6/1      ابنبنت  3 

  12       04        6/1      جد    

    أخ ش   
  ع      

  
       01  

     02  

  01       أخت ش 

  
  .يف هذه املسألة وجد مع اجلد أصحاب فروض استغرقوا أكثر من نصف الرتكة، ومعه أخ وأخت

  . سهما 19" = بنت ابن  3ة والبنت والزوج" ، وجمموع سهام أصحاب الفروض 24كان أصل املسألة 
  . 06=  24سهام بني اجلد واألخ واألخت، وهو أقل من ربع الرتكة، ألن ربع  05وبقي 

  .وال يهمنا عدد اإلخوة. هنا يفرض للجد مباشرة السدس باعتباره صاحب فرض، وأنه ال جيوز حبال أن ينزل نصيبه عن السدس
  .خ واألختاالبن واألقمنا بتصحيح املسألة بني طائفة بنات 

  ". 03" عدد الرؤوس = جزء السهم . سهام تباين 04بنت ابن و  03بني 
  ". 03" عدد الرؤوس = جزء السهم . سهم تباين 01و " رؤوس  03" بني أخ وأخت 

  ". 03" أحدمها وهو = جزء السهم . متاثل"  03" وجزء السهم الثاني "  03" بني جزء السهم األول 
   .72" =  24" أصل املسألة القديم  ×"  03" جزء السهم = ل املسألة اجلديدأص : القاعدة
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  . ، جدة، جد، أخت شبنت ابن :مثال
  
            06          18  

  09          03         2/1        بنت ابن       

  03          01         6/1        جدة       

    جد         
  املقامسة      

  
         02  

        04  

  02          أخت ش      

             
  .نصيبهم، وبقي أكثر من ربع الرتكة –بينت االبن واجلدة  –يف املسألة أخذ أصحاب الفروض 

  .وجد مع اجلد أقل من مثله، فكان له املقامسة أفضل، ألن السدس يضره
  .ام ال يقبل القسمة على عدد رؤوسهم، وكان عدد السهللذكر مثل حظ األنثيني أخذ اجلد واألخت سهمني
  .سهم، فكان تباين 02رؤوس و  03قمنا بتصحيح املسألة بني 

   .03عدد الرؤوس وهو = جزء السهم 
   .18" =  03" أصل املسألة القديم  × " 03" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة 
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  :املناسخات: املوضوع
  :مفهوم املناسخات: أوال
نسخت الشمس الظل وانتسخته  :"مجع مناسخة مفاعلة من النسخ، وهو يف اللغة اإلزالة أو التغيري، قال الرازي رمحه ا : لغة .1

  . 1..."ونسخ اآلية باآلية إزالة مثل حكمها. ونسخت الريح آثار الديار غيرهتا. أزالته
املناسخة أن ميوت ميت : كانت كلها تصب يف معنى واحد، فتعين اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف املناسخة، وإن :اصطالحا. 2

  ... بعد ميت يف مال واحد قبل أن يقسم
  :حاالت مسائل املناسخات: ثانياً
  : احلالة األوىل. 1

  . أن يكون ورثة امليت الثاني، والثالث، ومن بعدهم هم ورثة امليت األول    
  : احلالة الثانية. 2

كمن ميوت عن زوجتني، وابن من . يت الثاني هم بقية ورثة امليت األول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غريهمأن يكون ورثة امل     
فإن الورثة هنا هم بقية ورثة امليت األول،  غري أن االبن يف . الزوجة األوىل، وبنتني من الزوجة الثانية، ثم تتوفى إحدى البنات عن الورثة

  . ب، والبنت تصبح أختا شقيقية، والزوجة الثانية أماً، فتتغري سهام الورثة تبعاً لتغري صفتهم يف املرياثاملسألة الثانية يصبح أخا أل
  : احلالة الثالثة. 3

  . أن يكون ورثة امليت الثاني ليسوا هم ورثة امليت األول، أو يكون منهم من يرث من اجلهتني
  :طريقة إجراء املناسخة: رابعا

  :نبغي تتبع اخلطوات التاليةعند إجراء املناسخة ي
  .نقوم حبل مسألة امليت األول حال كامال، بتصحيحها مثال إن كانت حتتاج إىل تصحيح. 1
  . حل مسألة امليت الثاني حال كامال بصرف النظر عن املسألة األوىل. 2
  .املقارنة بني نصيب امليت الثاني يف املسألة األوىل مع أصل املسألة الثانية. 3

                                                
. 274، 273الرازي، خمتار الصحاح، ص   1  
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 .ا تكون النسب املوجودة عند املقارنة إما متاثل أو تباين أو توافقهن

     ري الفرضي الشافعي رمحه امة أبي حكيم اخلَبإذا مات بعض الورثة قبل قسمة الرتكة، فصحح مسألة امليت األول، ثم :" قال العال
نقسمت على مسألته فقد صحت املسألتان مما صحت منه األوىل، وانظر إىل السهام اليت ورثها امليت الثاني، فإن ا .تصحح مسألة الثاني

  . وإن كان يف ورثة األول من يرث من الثاني مجعت سهامه منهما
ضربت املسألة الثانية يف األوىل، وإن وافقتها ضربت وفق الثانية يف  -أي كان بينهما تباين –وإن مل تنقسم سهامه على مسألته، ومل توافقها 

فإن أردت القسمة فمن له شيء من األوىل أخذه مضروباً يف الثانية أو يف وفقها، ومن له شيء من  .لغ منه تصح املسألتاناألوىل، فما ب
فإن مات ثالث فتصحح األوليني على ما ذكرنا، وانظر ما صار للثالث  . الثانية أخذه مضروباً يف السهام اليت مات عنها الثاني أو يف وفقها

وإن مل تنقسم ضربت فريضته أو يف وفقها يف ما صحت منه  .، فإن انقسم على فريضته مل حيتج إىل عمل كما قدمنامنهما أو من أحدمها
فما بلغ فمنه تصح الثالث، فمن له شيء يف األوليني أخذه مضروباً يف الثالثة أو يف وفقها، ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروباً . األوليان

  . 1"لثالث أو يف وفقها، وكذلك تصنع يف الرابع واخلامس وما بعده يف السهام اليت مات عنها ا
  : حالة التماثل. أ

  .أصل املسألة األوىل= أصل املسألة اجلامعة : القاعدة
  .تويف وترك ثالث بنات، أختني شقيقتني، أخ شقيق، ثم ماتت إحدى األختني عن الورثة السابقني: املثال األول

  
  اجلامعة   

         03     36         03     36  

  24     00     ال شيء     بنات أخ  3     24     02      3/2      بنت 3   

    أخت ش   
  ع      

  
   01  

  00     00           متوفية        03   

    أخت ش      03     أخت ش   
  ع         

   01     04  

  08     02     أخ ش       06     أخ ش   
                                                

.   231، 230/ 1هـ، 1415أبي حكيم اخلَبري الفرضي، كتاب التلخيص يف علم الفرائض، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة،   1  
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  :منا باخلطوات التاليةيف هذه املسألة ق
  .حل املسألة األوىل حال كامال، فكان فيها تصحيح يف أكثر من طائفة :أوال
  ". 03" عدد الرؤوس = جزء السهم . سهم تباين 02بنات و  3بني 
  ".  04" عدد الرؤوس = جزء السهم . سهم تباين 01رؤوس لألخ واألختني و  04بني 

   .12" =  04×  03" جذائهما = جزء السهم  .تباين"  04" لسهم الثاني وجزء ا"  03" بني جزء السهم األول 
   .36" =  03" أصل املسألة القديم × "  12" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة

  ".  03" عدد الرؤوس وهو = أصل املسألة و .حال كامال" األخت الشقيقة " قمنا حبل مسألة امليت الثاني  :ثانيا
  .فكان بينهما متاثل". 03" مع أصل املسألة الثانية وهو "  03" قمنا باملقارنة بني نصيب امليت الثاني وهو  :اثالث  
  . أصل املسألة األوىل= أصل املسألة اجلامعة  :القاعدة 

  .ه، ثم ماتت إحدامها عن زوج وابنزوج، جدة، بنتا ابن من غري: توفيت وتركت :املثال الثاني
  

  اجلامعة    
          12/13           04      13  

  03            03        4/1       زوج      

  02            02        6/1      جدة      

     بنت ابن   غ    
     3/2  

        ت        04      
  04          أخت ش       04        بنت ابن   غ   

  01      01       4/1       زوج       

  03      03       ع         ابن       

  :يف هذه املسألتني قمنا باخلطوات التالية
  .قمنا حبل مسألة امليت األول :أوال
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  . 12ألن عدد سهام الفروض أكرب من األصل  13إىل  12املسألة عالت من 
  ".بنت االبن " قمنا حبل مسألة امليت الثاني  :ثانياً
  .صل املسألة الثانيةقمنا باملقارنة بني نصيب امليت الثاني، وأ :ثالثا

  . هناك متاثل. 04= أسهم، وأصل املسألة الثانية  04= نصيب امليت الثاني 
   .13= أصل املسألة األوىل = أصل املسألة اجلامعة  :القاعدة

  : حالة التوافق. ب
  .إذا كان بني سهام امليت الثاني وأصل املسألة الثانية توافق     

  . أصل املسألة األوىل× املسألة الثانية  وفق أصل=  أصل املسألة اجلامعة
  . أصل املسألة الثانية× ثم بعدها وفق نصيب امليت الثاني 

  .ثم توفيت األم عن الورثة السابقني وعن أبوين. زوجة، أم، أخت شقيقة، أخت ألب، أخت ألم، أخ ألم: تويف عن :املثال األول
  

  اجلامعة      01        03      
        12/17           06      51  

  09              03       4/1      زوجة       

        ت         02       6/1     أم        
  06                 02       6/1     أخت ألب      

    بنت          06      2/1     أخت ش     
  ع       

    01       19  

    أخت ألم     
     3/1  

  07       01      بنت          02    

  08       02      ابن           02      أخ ألم      

  01       01     6/1       أب         

  01       01     6/1       أم          
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  :يف هذه احلالة قمنا باتباع اخلطوات التالية
  .قمنا حبل مسألة امليت األول :أوال

 . حاب الفروض تزامحت ومل تكف الرتكة يف أصلها األول، ألن أسهم أص 17إىل  12عالت مسألة امليت األول من 

  . سهم 2كان نصيب امليت الثاني يف هذه املسألة 
  .قمنا حبل مسألة امليت الثاني :ثانياً

  ".  06" كان أصلها من ستة 
  .قمنا باملقارنة بني نصيب امليت الثاني وأصل املسألة الثانية :ثالثاً
  .بينهما توافق. 06= املسألة الثانية  وأصل. 02= نصيب امليت الثاني  .1

  أصل مسألة امليت األول× وفق أصل املسألة الثاني =  أصل املسألة اجلامعة
  .أصل املسألة الثانية× وفق نصيب امليت الثاني 

   .03= القاسم املشرتك األكرب بينه وبني نصيب امليت الثاني  ÷أصل املسألة الثانية  = وفق أصل املسألة الثانية. 2
  . 51=  03× 17= أصل املسألة اجلامعة . 3
  .وفق أصل املسألة الثانية× مجيع أسهم ورثة امليت األول . 4
  .مجيع أسهم ورثة امليت الثاني يف وفق نصيب امليت الثاني. 5
  . القاسم املشرتك األكرب بينه وبني أصل املسألة الثانية÷  نصيب امليت الثاني=  وفق نصيب امليت الثاني. 6

   .01=  02÷  02= وفق نصيب امليت الثاني : وعليه
  .  قمنا جبمع أسهم الورثة يف املسألتني ملن يرث باجلهتني، ومن ورث من جهة واحدة اكتفى بنصيبه املقرر له. 7

  .زوجة، أم، ابنتان، مخسة إخوة ألب وأم، ثم ماتت إحدى البنات عن الورثة السابقني: تويف عن :املثال الثاني 
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  :يف هذه احلالة قمنا باتباع اخلطوات التالية

  :حل مسألة امليت األول :أوالً
  .طائفة واحدة من الورثة كان يف املسألة تصحيح يف. 1

  ".  05" عدد الرؤوس  وهو = جزء السهم . سهم تباين 01إخوة و  05بني 
   .120" =  24" أصل املسألة القديم × "  05" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة

  . سهما 40" = البنت " نصيب امليت الثاني . 2
  :حل مسألة امليت الثاني :ثانياً
  . سبة الورثة تبعاً لتغري الشخص املتوفى وهي البنتتغريت ن. 1
  .كان يف املسألة تصحيح يف طائفة واحدة من الورثة. 2

  ".  05" عدد الرؤوس  وهو = جزء السهم . سهم تباين 01إخوة و  05بني 
   .30" =  06" أصل املسألة القديم × "  05" جزء السهم = أصل املسألة اجلديد  :القاعدة

  . نا باملقارنة بني نصيب امليت الثاني وأصل املسألة الثانيةقم :ثالثاً
  .بينهما توافق. 30= وأصل املسألة الثانية . 40= نصيب امليت الثاني 

  اجلامعة       04        03      
          24  ×5       120          06    30      360  

  85      10    02      3/1     أم         15       5×  03        8/1       زوجة    

  60            جدة        20       5×  04        6/1       أم     

    بنت    
        

3/2  

          ت         40       5×  08      
  180     15    03      2/1     أخت ش      40         5× 08        بنت    

  35      05    01      ع       أعمام ش 5   05       5×  01        ع         إخوة ش 5 
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  . أصل مسألة امليت األول× وفق أصل املسألة الثانية =  أصل املسألة اجلامعة
  .أصل املسألة الثانية× وفق نصيب امليت الثاني 

                                  ". 10" القاسم املشرتك األكرب بينه وبني نصيب امليت الثاني  ÷ " 30" أصل املسألة الثانية  = لة الثانيةوفق أصل املسأ. 2
  . 360=  03× 120= أصل املسألة اجلامعة . 3
  .وفق أصل املسألة الثانية× مجيع أسهم ورثة امليت األول . 4
  .الثاني يف وفق نصيب امليت الثانيمجيع أسهم ورثة امليت . 5
  . )10( القاسم املشرتك األكرب بينه وبني أصل املسألة الثانية÷  ) 40( نصيب امليت الثاني=  وفق نصيب امليت الثاني. 6
  .  قمنا جبمع أسهم الورثة يف املسألتني ملن يرث باجلهتني، ومن ورث من جهة واحدة اكتفى بنصيبه املقرر له. 7
    : التباينحالة . ج

  .فإذا كان بني سهام امليت الثاني وأصل املسألة الثانية تباين. هي احلالة اليت ال تُقبل فيها القسمة، وال يوجد قاسم مشرتك بينهما
  .أصل مسألة امليت األول× أصل مسألة امليت الثاني =  أصل املسألة اجلامعة

  . نصيب امليت الثاني× أسهم ورثة امليت الثاني : وبعدها
  . زوج، ابنتان: زوجة، أم، أخت شقيقة، ثم توفيت األخت الشقيقة عن الورثة السابقني، وعن: تويف وترك :املثال األول

  اجلامعة          06           13     
        12  13            12   13         169  

  39             م         زوجة أخ ش     03     03      4/1      زوجة     

  64          02   02     6/1       أم          04   04      3/1      أم       

          ت         06    06      2/1      أخت ش   
  18           03    03     4/1       زوج        

  48         08    08     3/2      ابنتان       
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  :يف هذه احلالة قمنا باتباع اخلطوات التالية
  :امليت األول حل مسألة :أوالً
  : حل مسألة امليت الثاني :ثانياً

  .13إىل  12عالت املسألة من 
  .قمنا باملقارنة بني نصيب امليت الثاني وأصل املسألة الثانية :ثالثاً 

  .تباين"  13" وأصل املسألة الثانية "  06" بني نصيب امليت الثاني . 1
  . املسألة األوىل أصل املسألة الثانية يف أصل=  أصل املسألة اجلامعة

  13  ×13  =169 .  
  . نصيب امليت الثاني ×أسهم ورثة امليت الثاني 

  .زوجة، أم، أخوان ألم، أخت ش، أختان ألب، ثم توفيت األخت الشقيقة عن الورثة السابقني: تويف وترك: املثال الثاني
  

  اجلامعة        06      07     
       12      17         06    07       119  

  21                 زوجة أخ       03      03     4/1       زوجة    

  20       01   01     6/1     أم          02      02     6/1      أم      

  40       02   02     3/1    أخوات ألم  4  04     04     3/1      أخوات ألم 4  

          ت           06     06     2/1      أخت ش    
  38       04   04     3/2    أختني ألب     02     02     6/1      أختني ألب  

  
  :يف هذه احلالة قمنا باتباع اخلطوات التالية

  : حل مسألة امليت األول: أوال
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   17إىل  12عالت املسألة من  -
  . أسهم 06= نصيب امليت الثاني  -

  :حل مسألة امليت الثاني :ثانياً
  .07إىل  06عالت املسألة من  -
  .غريت نسبة الورثة يف مسألة امليت الثانيت -

  :قمنا باملقارنة بني نصيب امليت الثاني وأصل املسألة الثانية :ثالثاً
  .تباين"  07" وأصل املسألة الثانية "  06" بني نصيب امليت الثاني . 1

   . أصل املسألة األوىل× أصل املسألة الثانية =  أصل املسألة اجلامعة
  . الثاني يف نصيب امليت الثانيأسهم ورثة امليت 

  :نصيب الورثة يف املسألة اجلامعة. 2
إذا حصل وأن تويف أكثر من شخصني، فإنه يتم حل مسألة امليت األول والثاني، وبعدها استخراج املسألة اجلامعة، وإعطاء كل  :مالحظة

  يف املسألة اجلامعة، وهكذا وارث حقه، ثم نقوم حبل مسألة امليت الثالث ونقارهنا مع نصيب امليت الثالث
   .بنفس الطريقة املتبعة يف حل مسائل املناسخات يف امليت األول والثاني فقط
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  عقد اهلبة: أوال
 :اهلبة مفهوم

:" بأهنا احلنفية عرفها  "1 عوض غري من احلال يف العني متليك 

 :لسببني متليكها جيوز فال ذلك من املنافع خترج حتى فقط، العني يف التمليك قصروا فاحلنفية

 أهنا وهي الفقهاء، عند خاص اصطالح هلا املنافع هبة أن :ثانياً .احلنفية عند ماالً تسمى ال املنفعة أن :أوال

 .العارية تسمى

:" املالكية وعند  واملنفعة العني فيشمل " عوض بال متليك 

 :قةوالصد والوصية اهلبة بني الفرق

 :أمور يف ويفرتقان عوض، بال باملال تربع أهنما على الوصية مع اهلبة تتفق :أوال

 .وإذا إليه، واإلحسان املوهوب نفع منها فيقصد اهلبة أما اآلخرة، يف األجر طلب عليها الباعث الصدقة أن .1
 .هدية اهلبة صارت والتأليف اإلكرام قصد إليها أضيف

 .خمصوصني ألناس خمصوص مال ويف تعاىل، من ا فريضة وهي ال،امل زكاة هبا يقصد الصدقة. 2

 .باإلمجاع مستحبة فهي اهلبة أما

 ما أوساخ، فكانت ذنوهبم من هبا يتطهرون الناس ألن آلله، وال وسلم، عليها  صلى حملمد حتل ال الصدقة .3

 .هلم فتصح واهلدية اهلبة أما إليهم، يصل اخلمس كان

 منها فالغرض اهلبة وأما الزم، فهو  اإلنسان أخرجه ما ألن واحداً، قوال فيها الرجوع يصح ال الصدقة. 4

 .خالف الواهب رجوع ويف املوهوب، نفع بغرض التمليك

 والوصية اهلبة بني الفرق :ثانيا

 .اهلبة خبالف بالثلث مقدرة وهي املوت بعد إال تكون ال والوصية احلياة، يف تربع اهلبة
                                                

. 06/115م، 1986هـ، 1406، 2رتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بريوت، طالكاساني، بدائع الصنائع يف ت   1  
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 ألهنا إضرار، فيها ليس والوصية بالغرماء إضرار فيها اهلبة ألن الوصية، خبالف عليه احملجور من تصح ال اهلبة -

 .الديون قضاء بعد إال تنفذ لن

 :اهلبة حكم

:" رمحه الطربي اإلمام قال اهلبة، مشروعية على والسنة الكتاب نصوص تضافرت  من شيئاً نساؤكم الرجال، أيها لكم، وهب إن 

 قال وبه ثيباً، أو كانت بكراً لزوجها صداقها املرأة هتب أن مشروعية اآلية ويف ." مريئاً هنيئاً فكلوه أنفسهن، بذلك يبةط صدقاهتن،

 .اجلمهور

:" قال وسلم عليه ا صلى النيب أن هريرة أبي حديث السنة ومن  قال ." شاة فرسن ولو جلارهتا، جارة حتقرن ال املسلمات، نساء يا 

:" بطال ابن اإلمام .."املودة على أدل فهي يسرية كانت وإن اهلدية وأن الشحناء، وإذهاب التهادي، على احلض فيه   عائشة وحديث .

": :" وحديث ." عليها ويثيب اهلدية يقبل وسلم عليه صلى ا النيب كان   ." حتابوا هتادوا 

:"احلرمني إمام قال استجباهبا، على األمة إمجاع انعقد :اإلمجاع ومن  ." عليه جممع اهلبة وأصل 

 :اهلبة أركان

 :غريه يف واختلفوا اهلبة، يف ركن اإلجياب أن على الفقهاء اتفق :أوال

 بالقبول إال له املوهوب ميكله ال ولكن وحده، به فتنعقد اإلجياب، وهو واحد، ركن هلا اهلبة أن :األولالقول 

 ا  رمحه الكاساني اإلمام قال .احلنفية مذهب وهو العقد، لقيام ال فقط امللكية انتقال آثار من ألهنا والقبض،

.."بركن فليس القبول فأما الواهب، من اإلجياب فهو اهلبة ركن أما :" بأن استدلوا   وسلم ا عليه  صلى النيب 

 .اإلجياب مبجرد واهلدية اهلبة لفظ أطلق فالراوي " باألبواء وهو وحشياً محاراً أهدي

 .كالعتق تصرف فهو والقبول، اإلجياب إىل تفتقر اليت العقود من وليست التربع، جنس نم اهلبة أن وقالوا

 والقبول اإلجياب إىل فافتقر متليك عقد اهلبة أن وقالوا احلنفية، وبعض زفر قول وهو ، والقبول اإلجياب ركنيها اهلبة أن :الثاني القول

 .منفرد تصرف هي وإمنا عقداً، ليست اهلبة أن ونوقش .العقود كسائر
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 ال فهذا والوصية، كاهلبة آدمي بفعل يكون أن وإما قبول، إىل يفتقر ال فهذا كاملرياث، ) جربي ( شرعي يكون أن إما التمليك أن وقالوا
 .الشخص قبول بدون ينعقد

 بمذه وهو واملوهوب، له، واملوهوب والواهب، ) والقبول اإلجياب ( الصيغة اهلبة، أركان أن :الثالث القول
 .اجلمهور

:" اجلمهور عند فهو :الركن مدلول حتديد :اخلالف سبب   واهلبة يكن، مل أم حقيقته من جزءاً كان سواء الشيء، وجود عليه يتوقف ما 
  وجود عليه يتوقف ما :الركن أن فريون احلنفية أما ." حقيقته من جزءاً تكن مل وإن واملوهوب له واملوهوب الواهب على تتوقف 
 .1حقيقته من جزءاً وليست العقد، لوازم فهي البقية أما فقط، بالصيغة خاص وهذا حقيقته، يف  داخال جزءاً انوك الشيء، 

 فهم يدخلوهنا، ال وتارة أركاناً يعتربوهنا تارة فاللوازم األركان، حتديد يف يطّردون ال اجلمهور أن ذلك وأدق، أجود احلنفية ومذهب

 .فاعل دون من تقوم ال العبادات كان وإن واحلج، الصالة يف ركناً وليس مثال، لنكاحوا البيع يف ركناً الفاعل جيعلون

 ال تصرف اهلبة أن :وقالوا .عليه يدل اخلرقي وكالم عقيل ابن ذكره واحلنابلة احلنفية بعض قول وهو القبض ركن للهبة أن :الرابع القول
 .ركناً كان هلذا بالقبض، إال أثره يظهر

 الذي النماء فإن القبول حصل فإذا بالقبول، إال يتم ال فيها امللك أن إال عوض، يقابلها ال ألنه وحده، اإلجياب اهلبة ركن أن :والراجح

 .له للموهوب يكون اإلجياب بعد حصل

 :القبول يف الفورية اشرتاط يف

 .املوصي حياة يف بالقبول عربة وال املوت، عدب ما إىل العقد بطبيعة يرتاخى القبول وهذا كالوصية، باملوت معلق تربع :نوعان التربعات

 فورياً القبول يكون أن يشرتط هل :التساؤل لكن السابق، اخلالف على والقبول باالتفاق، اإلجياب وركنه كاهلبة، احلياة يف منجز وتربع

 :؟ فيه الرتاخي جيوز أو املنجز التربع يف

 .الزمن طال ولو مرتاخياً، ولو القبول صح اخلرب، يبلغه ومل غائباً، له املوهوب كان إذا :أوال

 :أقوال ثالثة على الفورية اشرتاط يف الفقهاء اختلف فقد ،الس يف حاضراً له املوهوب إذا :ثانياً
                                                

. 04/174عالء الدين البخاري، كشف األسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت،   1  
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 ،وجد فإذا اإلجياب، وقت موجوداً يكن مل ملن اهلبة املالكية صحح بل املالكية، مذهب وهو القبول، يف الفورية تشرتط ال :األول القول
 قول أو اإلمجاع أو السنة أو الكتاب من نص يوجد ال أنه وقالوا .اهلبة له صحت قائمة الزالت واهلبة يفلس، ومل حيا الواهب وكان

 .الوجوب عدم األصل على فيبقى القبول، يف الفورية بوجوب صحابي

:" الشريازي قال الشافعية، مذهب وهو القبول، يف الفورية تشرتط :الثاني القول  .. 1" البيع على قياساً الفور على إال القبول يصح وال 

 عنه اإلعراض يفيد مبا عنه يتشاغال وأال ،الس يف ذلك يكون أن :بشرطني القبول يف الرتاخي يصح :الثالث القول

 .احلنابلة مذهب وهذا كالبيع،

 وإمنا بالقبول، تلزم ال واهلبة وحده، باإلجياب تنعقد أهنا ذلك املعاوضات، عقود على اهلبة قياس يصح ال ألنه املالكية، قول :الراجح

 .ال أم له املوهوب قبل سواء القبض، قبل هبته عن الرجوع له الواهب أن ذلك بالقبض،

 :اهلبة شروط

 :الواهب شروط :أوال

 وهذا جلنونوا كالصغر نفسه حلظ احلجر كان سواء عليه، حمجور غري .هبته صحت تربعه صح من للتربع، أهال يكون أن. 1

 بكرامة تتعلق املسألة ألن حنيفة ألبي خالفاً والصاحبان اجلمهور عند اهلبة له جيوز فال كاملفلس، غريه حلظ عليه حمجور أو باالتفاق،

 .يهدرها واحلجر الشخص

 التربع يف له مأذوناً أو مالكاً الواهب يكون أن . 2

:" حلديث العقود، من شيء يلزمه ال املكره ألن راضياً، الواهب يكون أن. 3  . منه نفس بطيب إال مسلم امرئ مال حيل ال 

 له املوهوب شروط :ثانياً

 .للحيوان كاهلبة متلكه، يصح ال ملن تصح فال للتملك، أهال له املوهوب يكون أن. 1

 لكية،للما خالفاً ممتنع، املعدوم متليك ألن اجلمهور، قول عند اإلجياب وقت له املوهوب وجود اشرتاط يف. 2

 .للمعدوم اهلبة صححوا الذي
                                                

. 02/334أبو إسحاق الشريازي، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت،   1  
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 املوهوب شروط:ثالثاً

 كاحلر، متقوم، مبال ليس ما هبة تصح فال الشافعية، مذهب يف واألصح احلنفية، مذهب وهو :متقوما ماالً املوهوب يكون أن. 1

 يباح وما به، لالنتفاع مثال الكلب بةه فتصح واحلنابلة، املالكية مذهب وهو للموهوب، املالية اشرتاط بعدم وقيل احلرم، وصيد وامليتة،

 ..النجاسات من به االنتفاع

  متليك وال ناجز، متليك اهلبة ألن أصال، مبوجود ليس ما هبة جتوز فال حزم، وابن اجلمهور مذهب وهو :موجوداً املوهوب يكون أن. 2
  يف يتوسع ال ما فيها يتوسع التربعات عقود من اهلبة ألن تيمية، ابن اختيار وهو املعدوم، هبة بصحة وقالوا املالكية وخالف .ملعدوم 
 .اجلهالة يف اغتفر هلذا املال بذل على تقوم التربعات خبالف واجلهالة، الغرر منها فمنع املال تنمية على تقوم ألهنا املعاوضات 

هذه املسألة أرجح  يف ومذهب :" ةميتي ابن قال .حزم وابن تيمية وابن للمالكية خالفا اجلمهور عند :معلوما املوهوب يكون أن. 3
 ."  

  عقد الوصية: ثانيا
 تعريف الوصية و أدلة مشروعيتها : الفقرة األوىل 

وأوصاه . يقال أوصى له بشيء وأوصى إليه جعله وصية، واالسم الوِصاية بفتح الواو وكسرها: لغة من وصي :مفهوم الوصية: أوالً
 . 1أوصى بعضهم بعضا: القوم وتواصى. ووصاه توصيةً مبعنى واسم الوصاة

ترد مبعنى اإليصاء ، يقال وصيت الشيء بالشيء إذا وصلت به ، و منه قوهلم أرض : و هي لفظ مشرتك بني عدة معاني 
و لقد وصينا الذين أوتوا :" أي متصلت النبات و مبعنى األمر و الفعل منه وصى مشددا ، و أوصى مثل قوله تعاىل : واصية
  ...."الكتاب

  .ترد مبعنى االستعطاف، يقال أوصيته بولده إذا استعطفته عليه ، و منه حديث و استوصوا بالنساء خريا كما
  . 2الوصايا مجع وصية، وهي التربع املضاف إىل ما بعد املوت :ويف االصطالح

                                                
. 302، ص 1986أبي بكر، خمتار الصحاح، مكتبة لبنان، بريوت،  :الرازي  1  
. 08/389ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، . 4/401الغزايل، الوسيط يف املذهب، مرجع سابق،   2  
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  تُستحب الوصية جبزء من املال ملن ترك خرياً، واألصل يف ذلك قوله تعاىل :حكمها: ثانياً            

                                 1 . سخفن
فالوصية مبا يتقرب به إىل ا تعاىل :" قال ابن رشد اجلد رمحه ا  الوجوب، وبقي االستحباب يف حق من ال يرث محكما غري منسوخ،

   وقوله تعاىل .2..."مما ال جيب عليه يف حياته على مذهب مالك ومجهور أهل العلم، مرغب فيها ومندوب إليها وليست بواجبة

             3 .عليه جاءني ا:" ومن السنة، روى سعد بن أبي وقاص قال لنيب صلى ا
ّه؟ قال: وسلم يعودني وأنا مبكة، قلت يا رسول افالثلث، والثلث : الثلث؟ قال: قلت. ال: فالشطر؟ قال: قلت. ال: أُوصي مبايل كل

  . 4..."كثري، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يف أيديهم
ة على مشروعية الوصية وأهنا تكون يف حدود الثلث، إن كان له ورثة، وأنه ال تشرع الزيادة عليه يف ومن اإلمجاع، فقد اتفقت األم     

  .قول مجيعهم إال إذا أجازها الورثة، وإن مل جييزوها بطلت
  : مقدار الوصية يف قانون األسرة اجلزائري 

ا يف حدود الثلث من دون زيادة يف ذلك إال بإجازة الورثة، وهو متسك املشرع اجلزائري مبا استقر عليه إمجاع األمة يف مقدار الوصية، وأهن
تكون الوصية يف حدود ثلث الرتكة، وما زاد على الثلث توقف على إجازة :" من قانون األسرة على أنه  185ما أورده يف نص املادة 

 . 5"الورثة 

ا حق امرئ مسلم ، له شيء يريد أن يوصي فيه ، م:" و هي جتب على من له ما يوصي فيه لقول الرسول صلى ا عليه وسلم 
من بعد وصية يوصي هبا أو دين غري : " وهي ال تصح ضرارا لقوله سبحانه و تعاىل ". يبيت ليلتني إال وصية مكتوبة عنده 

                                                
. 180سورة البقرة، اآلية   1  
.  03/114أبو الوليد ابن رشد، املقدمات واملمهدات،   2  
. 12سورة النساء، اآلية   3  
  .2/287 ،2742رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يرتك ورثته أغنياء خري من ان يتكففوا الناس، رقم   4
. ، املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل واملتمم1984يونيو  09املؤرخ يف  11-84األمر رقم   5  
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عند إن ا تصدق عليكم " وال وصية يف معصية لقوله صلى ا عليه وسلم .." مضار وصية من ا و ا عليم حليم 
 . "الثلث و الثلث كثري ) "ص(و هي يف القرب من الثلث لقوله "وفاتكم بثلث أموالكم ، وزيادة لكم يف أعمالكم 

 و أنواعهاأركان الوصية و شروطها : املطلب الثاني 

 .و أنواعها حسب صفة حكما الشرعي ، وطهاسنحاول يف هذا املطلب تسليط الضوء على أركان الوصية و شر

 أركان الوصية و شروطها: الفقرة األوىل 

 : للوصية أركان أربعة ال يتصور وجودها إال هبا ، و هذه األركان هي كالتايل

 املوصي: أوال 

ليك مضافا ملا بعد املوت ، و عرف بأنه الذي ينشئ الوصية مبا يدل على رغبته ورضاه املوصي هو الشخص الذي باشر التم
 .بنقل امللكية إىل من يرغب يف نقلها إليه بعد املوت

و يشرتط يف املوصي أن يكون حرا مميزا مالكا للموصى به ، فال تصح من عبد ، و ال من غري مميز كانون و املغمى عليه و 
ره ، و جتوز وصية إبن عشر سنني و ما قارهبا إذا مل يكن فيها اختالط ، و ال تصح أيضا من غري املالك ، الصيب يف أول صغ

 .كمن أوصى بدار معينة ، فمات فاستحق مجيع تلك الدار

 املوصى له: ثانيا 

يت تنتقل إليه ملكية بأنه الشخص أو اجلهة ال: املوصى له هو الشخص الذي جرى له التمليك مضافا ملا بعد املوت ، و عرف 
  .املوصى به بعد موت املوصي

و يشرتط فيه أن يكون غري وارث ، و أال يقتل عمدا من أوصى له ، و أن يكون حيا بعد موت املوصي ، فإن مات املوصى له 
مات املوصى له  يف حياة املوصي بطلت الوصية ، علم املوصي مبوته أم ال ، و أن يقبلها بعد موت املوصي إن كان معينا ، و إن

بعد موت املوصي و قبل القبول كان لوارثه القبول ، مات قبل العلم أو بعده إال أن يعلم أن املوصي أراد املوصى له بعينه ، فليس 
لوارثه القبول حينئذ ، و أن يصح متلكه حقيقة أو حكما ، فيدخل يف ذلك األحرار و العبيد ، و احلمل املوجود يوم الوصية ، و 

 .كون بعدها إذا وجد و استهل ، و امليت الذي علم املوصي مبوتهمن سي
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 املوصى به : ثالثا 

و يشرتط فيه أن يكون الثلث أو أقل ، و . املوصى به هو الشيء الذي جرى متليكه مضافا إىل ما بعد املوت على وجه التربع
 .رعا كاخلمر أو النياحة و غريهايكون مما يصح أن ميلكه املوصى له ، فال تصح الوصية ملسلم مب ال جيوز ش

أما إذا أوصى بشيء معني ثم تلف ففي هذه احلالة تبطل . كما للموصي أن جيعل وصيته من معني كدار مثال فيلزم بذلك ورثته
  .الوصية و ال تلزم املوصي يف ماله اآلخر

 الصيغة: رابعا

بأهنا ما ينشئ به املوصي وصيته من لفظ أو : وت ، و عرفت يقصد بالصيغة العبارة اليت عرب هبا املوصي مضافة إىل ما بعد امل
 . بأهنا كل لفظ أشعر بالوصية أو مظهر العقد و صورته يف اخلارج: وعرفت أيضا . كتابة أو إشارة 

 .فإهنم يريدون هبا خصوص اإلجياب من املوصي و القبول من املوصى له: أما معنى الصيغة يف الوصية عند الفقهاء 

 تنفيذ الوصية والرجوع عنها: املبحث الثاني

 تنفيذ الوصية ردها والرجوع عنها: املطلب األول

إال بعد وفاة املوصي، وال تنفذ يف حياته وحال مرضه، وذلك احتمال رجوعه عنها الوصية هي تربع بعد املوت، فهي ال تنفذ 
 . له كما أن تنفيذها متوقف على قبوهلا وعدم ردها من طرف املوصى

 تنفيذ الوصية كيفية :الفقرة األوىل

يعترب تنفيذ الوصية اهلدف األساسي بالنسبة للموصي واملوصى له ،ويشرع يف تنفيذها بعد وفاة املوصني وبعد ان يتم إخراج 
 .وذلك يف نطاق ثلث ما تبقى من الرتكة.احلقوق اليت هلا أسبقية على الوصية

وصية إما الشخص الذي عينه املوصي لتنفيذها فإذا مل يعينه، فقد أجاز املشرع لألطراف االتفاق على كيفية ويقوم بتنفيذ ال
 .التنفيذ وإال يقوم هبا من يعينه القاضي هلذه الغاية ، ويشرتط فيها أن تنفذ وفق ما مت النص عليه يف الوصية دون تعديل أو تغيري

  ات العلمية فإن املال املوصى به يصرف يف عمارة هذه املؤسسات ويف مصاحلها، فإذا أوصى صاحب مال للمساجد أو للمؤسس
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أما يف الوصية ألشخاص معينني . وإذا أحدث أن مل يعني املوصي مصرفا لوصيته كأن يقول أوصي  فإهنا تصرف يف أعمال الرب
 .ساس تقديم األكثر حاجة على غريهبالصفة كالفقراء واملساكني هنا جيتهد املنفذ يف عدد من تشملهم الوصية على أ

 الرجوع عن الوصية و ردها: الفقرة الثانية

زمة له يف حياته و له احلق يف الرجوع عنها متى شاء و كيفما إن الوصية باعتبارها إجياب من طرف املوصي فإهنا تعد غري ال
 .شاء

 الرجوع عن الوصية: أوال 

األمر :"فقد قال اإلمام مالك أن . يعد الرجوع عن الوصية أمرا مشروعا بإمجاع الفقهاء سواء كان الرجوع يف الصحة أو يف املرض
مرضه بوصية فإنه يغري من ذلك ما بدا له و يصنع من ذلك ما شاء  أن املوصي إذا أوصى يف صحته أو يف: اتمع عليه عندنا 

 . 1"حتى ميوت،وإن أحب أن يطرح تلك الوصية و يبدهلا فعل

و تتجلى احلكمة من مشروعية الرجوع يف الوصية يف تشجيع الناس على الوصية مبا هلم يف حياهتم و اإلكثار من ذلك،ليستفيد 
ألن اإلنسان إذا علم أن له الرجوع فيها متى شاء مل يتخوف من اإلقدام عليها ولن . الوصية من الثواب و لينتفع املوصى له من 

 .يرتدد ألنه عامل بأن احلل يف يده و له اخليار يف الرجوع متى شاء

قوم و ذلك بأن ي و إما بالفعل. و يكون الرجوع عن الوصية إما بالقول املريح كأن يقول املوصي رجعت يف وصييت أو أبطلتها
   .املوصي بأي فعل يستدل به الرجوع عن الوصية كبيع العني املوصى هبا 

جيوز الرجوع يف الوصية صراحة أوضمنا، :" من قانون األسرة  192وقد أجاز املشرع اجلزائري الرجوع يف الوصية يف نص املادة 
 . 2"وع فيها فالرجوع الصرحييكون بوسائل إثباهتا، والضمين يكون بكل تصرف يستخلص منه الرج

 رد الوصية : ثانيا
                                                

  1 .04/327م، 1994هـ، 1415، 1طدار الكتب العلمية، بريوت، بن أنس، املدونة الكربى، مالك  
  2 .املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل واملتمم 2005املؤرخ يف فيفري  05-02رقم القانون  
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رد بعد وفاة املوصي يشرتط أن يقع ال.وقد أمجع الفقهاء على جواز رد املوصى له الوصية.يقصد برد الوصية رفضها وعدم قبوهلا
  .1ال قبله

ه احلالة و إذا كان واضحا أن الوصية تبطل برد املوصى له الوصية كاملة فإن األمر خيتلف إذا رد البعض دون البعض يف هذ 
أما إذا كان املوصى هلم متعددين فقبل بعضهم و رد البعض اآلخر لزمت الوصية .تكون الوصية ناقدة فيما قبله و باطلة فيما رده

  . لشرطمن قبل و بطلت ملن رد إذا اشرتط املوصي عدم التجزئة وجب العمل با
 .خصا معني أو غري معنيو حتى يعتد بالرد من طرف املوصى له مييز بني املوصى له إذا كان ش

أما إذا كان فاقدا األهلية .إذا كان املوصى له معينا يشرتط لقبول رده أن يكون رشيدا و ذا والية كاملة و غري حمجور عليه
جلنون أو عته أو صغر يف السن فاملتفق عليه هو عدم قبول رده وال يعتد مبا يصدر منه من تصرفات واألمر يرتك لوليه يف حدود 

 .همصلحت

ذهب املالكية، احلنفية، الشافعية و احلنابلة أن الوصية لغري معني كالفقراء و املساجد تلزم باملوت : إذا كان املوصى له غري معني
 . د برد أحد لتعذر ذلك من اجلميعوال حتتاج إىل قبول وال تر

  .قبولو حيصل الرد إما بالكتابة أو باإلشارة و بكل ما يفيد هذا املعنى مثلها مثل ال

 إثبات الوصية و مبطالهتا :املطلب الثاني

 إثبات الوصية :الفقرة األوىل

 .من بني األمور اليت يتم إثبات الوصية هبا جند الكتابة و اإلشهاد

 الكتابة: أوال

ابن و األصل يف ذلك حديث . أمجع الفقهاء على مشروعية كتابة املوصي وصيته يف حياته قبل موته، ألنه أحفظ هلا و أضبط
  و كذلك قياسا على آية . 2"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده:"عمر املتفق عليه

                                                
  1 .09/540م، 1989هـ، 1409دار الفكر، بريوت، منح اجلليل شرح خمتصر خليل،  عليش، 
 .04/02، 2738الوصايا، رقم يف صحيحه، كتاب الوصايا، باب والبخاري  .02/505، 2988رقم باب األمر بالوصية،  كتاب الوصايا، مالك يف املوطأ،رواه  2

   .03/1249، 1627رقم يف صحيحه، كتاب الوصية، ومسلم 
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 . ."إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه:"الدين يف قوله تعاىل

 .يف صحة الوصية وال ثبوهتاوال شرطا . و بالنسبة حلكم الكتابة فإن هناك اتفاقا على أهنا مستحبة فقط و ليست واجبة

 اإلشهاد:ثانيا

ا تثبت فإن شهادهتما تثبت هبا الوصية وال ميني على املوصى له،كم، اتفق الفقهاء على أنه إذا شهد بالوصية عدالن هبذه الصفة
و استشهدوا شهيدين من رجالكم :"و الدليل على قبول شهادة العدل الواحد و امرأتان قوله تعاىل.بشهادة عدل واحد و امرأتني 

أما الدليل على إثبات الوصية بشهادة العدلني هو قوله تعاىل ..". فإن مل يكون رجلني فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهادة 
  . ."شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية اثنان ذو عدل منكم يأيها الذين آمنوا:"

  :تثبت الوصية:" من قانون األسرة  191وقد أورد املشرع اجلزائري طرق إثبات الوصية يف نص املادة 
  بتصريح املوصي أمام املوثق وحترير عقد بذلك،. 1
 ". على هامش أصل امللكية  ويف حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية حبكم، ويؤشر به. 2

 مبطالت الوصية: الفقرة الثانية

بعضها يرجع إىل املوصي و .كما تبطل الوصية بالرجوع عنها صراحة أو داللة ،فإهنا تبطل أيضا بأسباب أخرى غري الرجوع
 :وميكن إمجاهلا كاألتي.بعضها إىل املوصى له،و البعض اآلخر إىل املوصى به

يف حني اجلمهور إىل عدم .تبطل الوصية عند احلنفية باجلنون املطبق و حنوه كالعته:ي باجلنون و حنوه زوال أهلية املوص: أوال
بطالهنا لوقوعها صحيحة و ألن العقود و التصرفات تعتمد يف صحتها على حتقيق األهلية وقت إنشاءها فقط وال يؤثر بعدئذ 

 .زواهلا

ء حول وصية املرتد فهناك من اعتربها باطلة ولو عاد لإلسالم،ومنهم من اعتربها اختلف الفقها :ردة املوصي أو املوصى له: ثانيا
لئن أشركت ليحبطن :"ال تبطل إال إذا مات على ردته أما إذا عاد لإلسالم فإهنا تعود، وحجة القائلني بالبطالن مطلقا قوله تعاىل

ومن يرتد منكم عن دينه :"ه على ردته فحجتهم قوله تعاىلأما القائلني ببطالن الوصية بشرط موت".  عملك ولتكونن من اخلاسرين
 . "فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
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فإذا مل ميت تبطل وصيته . كأن يقول املوصي إن مت خالل سفري هدا فلفالن كدا :تعليق الوصية على شرط مل حيصل :ثالثا
 ها على شرط املوت، وهو األمر الذي مل حيصللتعليق

صى مبنزل فتعرض للهدم تبطل الوصية إدا كان املوصى معينا و هلك قبل قبول املوصى له؛ كما لو أو :هالك املوصى به املعني  •
 .يف هده احلالة تبطل الوصية ألهنا تعلقت بعني قائمة وقت نشوئها،فأصبحت غري موجودة وبالتايل انعدم حمل الوصية

تبطل الوصية كليا يف حالة االستحقاق الكلي، وتبطل جزئيا يف حالة : استحقاق املوصى به املعني قبل موت املوصي أو بعده •
  .وتعد باطلة حثي بعد متلك املوصى له ألنه بعد االستحقاق اتضح أن املوصي أوصى مبا ال ميلكه أالستحقاق اجلزئي،

املوصي، أو  قبل مبوت املوصى لهتبطل الوصية :" من قانون األسرة  201يف املادة  أورد املشرع اجلزائري مبالطت الوصيةوقد 
  ". بردها 
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