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 الباب الثاين

 العرض األديب

 تعريف امليثراث .أ

َث يَر ُث و ْرًثا َو املثراث مجعها املواريث. والوارث مجعها الورثة من كلمة َور  
 1.َوْرًثا َو إ ْرثَةا و تُ رَاًثا َو م ْْيَاًثا معناها لغة انتقل إليه مال فالن بعد وفاته

ملكه من املتوىف إىل غْيه( ال ينحصر أبموال مادية املْياث لغة ما يورث )ما ينقل 

 بل علما و عظمة و عزة و شرفا و مكانة كما ىف قوله تعاىل :

 (16َو َور َث ُسَلْيَماُن َداُوْوَد )النجم : 
يراد منه أن سليمان ورث داوود وَخَلَفه نبوةا و َور ثَُه ُمْلكاا و ُعُلْوماا وَزبُ ْوراا ُمَنزال إىل 

 2يه السالمداووَد عل

 (169َفَخَلَف م ْن بَ ْعد ه ْم َخْلٌف َور ثُ ْوا الك َتاَب )األعراف : 
ْن َوَرثَة  َجنَّة  النَّع ْيم  )الشعاراء :   (85َواْجَعْلِن  م 

                                                           
 .895ص  43( ط 2008، )بيروت: دار المشرق، األعالمالمنجد فى اللغة ولويس مؤلوف،  1
 .1(، صفحة 2016، طبعة منقحة )باندونج: يراما ويديا، المواريثفقه محمد عطاء هللا،  2
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جبانب أن معِن املْياث هو انتقال امللك من أحد إىل غْيه. للمْياث معِن آخر 

 . كما ىف قوله تعاىل :3وهو الرجوع

 (58وَُكنَّا ََنُْن الَوار ث ْْيَ )القصص: 
واستعمل نيب هللا حممد صلى هللا عليه وسلم كلمة "َور َث" وما اشتق منه ىف أقواله 

 كما ىف قوله صلى هللا عليه وسلم: 

َا َورَّثُ ْوا الع ْلَم َفَمْن "الُعَلَماُء َوَرثَُة األَْنب َياء  َوإ نَّ األَْنب َياَء َلَْ يُ َور  ثُ ْوا د ْرََهاا َواَل د يْ َناراا  َوإ َّنَّ
َظ ٍّ َواف رٍّ."  4َأَخَذُه َأَخَذ ِب 

علم املْياث هو قواعد فقه احلساب يُعرف هبا أقساُم الوارث من تركة املتوىف. قال 

مؤلف الدر املختار : هَو ع ْلٌم أبصول من فقه و حساب تُ َعر  ُف َحقَّ ُكل   م ن الّت  َْكة  

 5واحلقوق.

                                                           
التفسير الوارد في ترجمة القرآن لمعنى هذه الجملة المكان كان فارغاً وال ينفعهم مرة أخرى بعد أن دمرت، إلى أن  3

، )قسم الدين جمهوريّة األندونسية، 58طباعة في مالحظة القران سورة القصص:  .تعود إلى المضمنة الخاصة به أي من هللا

 .392(، صفحة 2005باندونج: 
. باب الحث على طلب العلم، فى سنن أبي داوود إصدار صدقي محمد جميل، 1. كتاب العلم؛ 2رواه أبو داوود " 4

 .3641رقم الحديث  180( ص 1994)بيروت، دار الفكر، 
(، 2011، جاكرتى: غومى إنساني)ترجمة عيد الحي الكتاني وغير  ،10مجلد  ،فقه اإلسالم وأدلته، يليوهبة الزه 5

 .340صفحة 
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ُض العلماء  علَم املواريث أنه علم أبصول فقه وحساب يتوصل هبما ملعرفة وعرف بعْ 

ألنه يشمل الوصية والدين وغْي  ما خيص كل ذي حق من الّتكة. وهذا أعم من الوارث

 6َها.

ويسمى علم املْياث بعلم الفرائض، أي مسائل قسمة املواريث، ألن الفرائض مجع 

ير، وفريضة مبعِن : مفروضة أي مقدرة ملا فيها فريضة، مأخوذة من الفرض مبعِن التقد

 7من السهام املقدرة، والفرائض: السهام املقدرة.

 اتريخ نشأة املرياث اإلسالمي  .ب

يدين أكثر العرب ببقااي من دين إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم خملوط بعادات 

 خمّتعات عند الَفْطَرة .

العقل كاإلشراك هلل سبحانه وتعاىل أبصنام. من األابطيل املخّتعات ما ال يقبله 

 8بل من بعض عاداهتم ما هو مجيل مقبول عند اإلسالم كالبيع والنكاح وتقسيم املْياث.

                                                           
 المرجع السابق 6
 المرجع السابق 7
 .1(، صفحة 1997،سومارانج: ف.ت. فوستاكا ريزقي فوترا)، فقه الموارثتنكو محمد حسبى الشدقي،  8
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يع املنَكرَات  واجلهالة  ُدوا إىل تَ ْرك  مجَ  بعد جميء نيب هللا حممد صلى هللا عليه وسلم أُْرش 

هللا. َحَّتَّ يكون معاملتهم كالبيع والنكاح وتقسيم  َوأََعدَُّهْم ل ُمَقابَ َلة  ع لمٍّ و هداية من

املْياث ما رآه اإلسالم خْيا ما زالت يعمل هبا إبصالح ما أييت مبصلحة ويزال منها 

 :دة. من عادات اجلاهلية ىف االرثاملفس

 النسب والقرابة .1

تورث الّتكة ىف اجلاهلية ابلنسب والقرابة إال أن النسب حمدود للذكور 

يرفعون سيوفهم لدفع حرمة األسرة و يغتنمون الغنيمة من احلرب. وهم ال الذين 

 9يقسمون الّتكة للنساء والصبيان.

و يستمر هذا احلال إىل بداية اإلسالم حَّت نزلت اآلية الَّت تبْي أن للذكر 

نصيب من تركة الوالدين واألقربْي وكذلك للنساء نصيب من تركتهم. ال فرق بينهما 

 الّتكة. كما ىف قوله تعاىل:ىف النصبة من 

                                                           
 المرجع السابق. 9
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ْيٌب ِم َّا تَ َرَك الَوال َدان   ْيٌب ِم َّا تَ َرَك الَوال َدان  َو األَق َْربُ ْوَن َول لن  َساء  َنص  للر  َجال  َنص 
باا َمْفُرْوضاا. )النساء:  ي ْ ْنُه َأْو َكثُ َر َنص   (7َواألَق َْربُ ْوَن ِم َّا َقلَّ م 

 احللف .2

اجلاهلية كذلك ابحللف واليمْي. إذا قال الرجل لصاحبه نظام املْياث ىف 

:"دمى دمك سفك دمك سفك دمى ترثِن وأرثك أستدفعك وتستدفعِن." بذلك 

 10القول كال منهما يرث أحدَها السدس من تركة اآلخر. والباقي من الّتكة للوارث.

 كما أشارت هذه اآلية القرآنية:

َ ِم َّا   ذ يَن َعَقَدْت أَْْيَاُنُكمْ تَ َرَك اْلَوال َدان  َواأْلَق َْربُوَن ۚ َوالَّ َول ُكل ٍّ َجَعْلَنا َمَواِل 
ا )النساء :   يبَ ُهْم ۚ إ نَّ اَّللََّ َكاَن َعَلٰى ُكل   َشْيءٍّ َشه يدا  (33َفآُتوُهْم َنص 

من سورة  11قال اجلمهور هذه اآلية نسخت آبايت اإلرث ىف اآلية 

من سورة األحزاب. فنسخ حقوق اإلرث  6و من سورة األنفال  75النساء واآلية 

 11.من احللف. وذهب احلنفية يكون اإلرث ابحللف واليمْي دون النسب

                                                           
 السابقالمرجع  10
 .17، صفحة فقة الوارثعطاء هللا،  11
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 الت ََّبِن    .3

اإلْرُث َكذلك يكون ابلتبِن ىف اجلاهلية إىل بداية اإلسالم. و من عاداهتم 

أن نزلت التبِن و أنسبه إىل نسبهم من دون أبيه و َور ثَ ُهْم. وتسْي هذه العادة إىل 

 هذه اآلية:

ُ ل َرُجلٍّ م  ن قَ ْلَبْْي  ِف  َجْوف ه    (4)األحزاب: ۚۚ  مَّا َجَعَل اَّللَّ
تبِن نيب هللا حممد صلى هللا عليه وسلم زيد بن حارثة عبدا اشّتاه قبل 

النبوة. و قيل له زيد بن حممد. دلت تلك اآلية أن من جعل أحدا ىف جوفه ال 

 له.جيعل الغْي وليا له وال نسبا 

وأكدت اآلية الَّت بعدها أن اإلسالم ال يقبل التبِن كما كان النسب 

 وأجازه بال النسب. وأيمث املتبِن إذا نوى متأكدا من قلبه بال خالف.

اَبئ ه ْم ُهَو أَْقَسُط ع نَد اَّللَّ  ۚ فَإ ن َلَّْ تَ ْعَلُموا آاَبَءُهْم فَإ ْخَواُنُكْم ِف   اْدُعوُهْم آل 
َوَمَوال يُكْم ۚ َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ف يَما َأْخطَْأُُت ب ه  َولَٰك ن مَّا تَ َعمََّدْت الد  ين  

ا يما ُ َغُفوراا رَّح   (5)األحزاب:  قُ ُلوُبُكْم ۚ وََكاَن اَّللَّ
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 األخوة بْي املهاجرين واألنصار .4

املسلمون قليلون مستضعفون مبكة و هم حيتاجون النصر. ملا هجر الرسول 

هللا عليه وسلم إىل يثرَب أوجبهم للهجرة معه. فآواهم األنصار بفضلهم صلى 

 12وَفضََّل املهاجرين على أنفسهم.

فآخ الرسول بْي املهاجرين واألنصار. وإذا مات أحد من املهاجرين وال 

 وارث من املهاجرين فأورثه أخ له من األنصار. كما ىف ورد ىف هذه اآلايت:

ه ْم ِف  َسب يل  اَّللَّ  َوالَّذ يَن إ نَّ الَّذ يَن آَمُنوا  َْمَواِل  ْم َوأَنُفس  َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا أب 
ُروا َما 13آَووا وََّنَصُروا أُولَٰئ َك بَ ْعُضُهْم َأْول َياُء بَ ْعضٍّ  ۚۚ َوالَّذ يَن آَمُنوا َوَلَْ يُ َهاج 

ُروا ۚ َوإ ن   اْسَتنَصُروُكْم ِف  الد  ين  فَ َعَلْيُكُم َلُكم م  ن َواَليَت ه م م  ن َشْيءٍّ َحَّتَّٰ يُ َهاج 
ْيٌ  َا تَ ْعَمُلوَن َبص  ُ مب  يثَاٌق ۗ َواَّللَّ نَ ُهم م   َنُكْم َوبَ ي ْ )األنفال:  .النَّْصُر إ الَّ َعَلٰى قَ ْومٍّ بَ ي ْ

72) 
لَٰئ َك ُهُم َوالَّذ يَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِف  َسب يل  اَّللَّ  َوالَّذ يَن آَووا وََّنَصُروا أُو 

ُنوَن َحقًّا ۚ ِلَُّم مَّْغف َرٌة َور ْزٌق َكر يٌ   (74)األنفال:  اْلُمْؤم 

                                                           
 .4صفحة فقه المواريث، الشيديقي،  12
ذلك ثبات واأللغة . كجيدمتشابكة اإلخوان شركة بين المهاجرين واألنصار بحماية بعضهم بعض لتشكيل مجتمع  13

قسم الدين جمهوريّة ) 72قران سورة األنفال: ال الحظةمطباعة في سالم. أول اإلون بعضهم بعض في أخويتهم، حتّى يرث

 .186(، صفحة 2005، بندونج :األندونسية
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َوالَّذ يَن آَمُنوا م ن بَ ْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم َفُأولَٰئ َك م نُكْم ۚ َوأُولُو اأْلَْرَحام  
)األنفال:  ِف  ك َتاب  اَّللَّ  ۗ إ نَّ اَّللََّ ب ُكل   َشْيءٍّ َعل يمٌ  14بَ ْعُضُهْم َأْوىَلٰ ب بَ ْعضٍّ 

75) 
ظهرت من األايت السابقات أن القرابة أوىل ابإلرث من األخوة الدينية. 

 فما زالت للمهاجرين أهل مهاجر معهم فهو أحق ابإلرث من ماِلم.

 مصادر أحكام املرياث .ت

لقرآنية القطعية الورود و القطعية الداللة اإلسالمي له أصل قوي من اآلايت ا االرث

فال شك ىف حقه. وكذلك له أصل من األحاديث النبوية و إمجاع الصحابة واجتهاد 

 ث:ِما يلى تورد مصادر أحكام االر  العلماء.

 7النساء:  .1

يٌب ِم  َّا تَ َرَك اْلَوال َدان  َواأْلَق َْربُوَن َول لن  َساء  ل   يٌب ِم  َّا تَ َرَك اْلَوال َدان  َواأْلَق َْربُوَن لر  َجال  َنص  َنص 
يباا مَّْفُروضاا ْنُه أَْو َكثُ َر ۚ َنص   ِم َّا َقلَّ م 

 11النساء:  .2

                                                           
ل جرين واألنصار في أوّ اإلخوان الدين كما انضفار بين المها، ليس بقة األقاراإلسالم هو العالإرث  األصل في 14

 .186(، صفحة 2005، بندونج :قسم الدين جمهوريّة األندونسية) 75قران سورة األنفال: ال الحظةمطباعة في  سالم.اإل
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ْثُل َحظ   اأْلُنثَ َيْْي  ۚ فَإ ن ُكنَّ ن َساءا فَ ْوَق اثْ نَ َتْْي  فَ َلهُ  ُ ِف  َأْواَلد ُكْم ۖ ل لذََّكر  م  يُكُم اَّللَّ نَّ يُوص 
ُهَما السُُّدُس  ثُ لُثَا ن ْ دٍّ م   َبَ َوْيه  ل ُكل   َواح  َدةا فَ َلَها الن  ْصُف ۚ َوأل  َما تَ َرَك ۖ َوإ ن َكاَنْت َواح 

ُم  ه  الث ُُّلُث ۚ فَإ ن َكانَ  لَُه  ِم َّا تَ َرَك إ ن َكاَن َلُه َوَلٌد ۚ فَإ ن َلَّْ َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَور ثَُه أَبَ َواُه َفِل 
َا َأْو َدْينٍّ ۗ آاَبؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم اَل َتْدُروَن إ ْخَوٌة َفِل ُ  ي هب  يَّةٍّ يُوص  م  ه  السُُّدُس ۚ م ن بَ ْعد  َوص 

 أَي ُُّهْم أَق َْرُب َلُكْم نَ ْفعاا ۚ َفر يَضةا م  َن اَّللَّ  ۗ إ نَّ اَّللََّ َكاَن َعل يماا َحك يماا

 12النساء:  .3

ْم إ ن َلَّْ َيُكن ِلَُّنَّ َوَلٌد ۚ فَإ ن َكاَن َِلُنَّ َوَلٌد فَ َلُكُم الرُّبُُع َوَلُكْم ن ْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجكُ 
َا َأْو َدْينٍّ ۚ َوَِلُنَّ الرُّبُُع ِم َّا تَ رَْكُتْم إ ن َلَّْ َيُكن لَّ  َْي هب  يَّةٍّ يُوص  ُكْم ِم َّا تَ رَْكَن ۚ م ن بَ ْعد  َوص 

َا أَْو َدْينٍّ ۗ َوَلٌد ۚ فَإ ن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فَ َلُهنَّ  يَّةٍّ ُتوُصوَن هب   الثُُّمُن ِم َّا تَ رَْكُتم ۚ م  ن بَ ْعد  َوص 
ُهَما السُُّدُس ۚ  ن ْ دٍّ م   َوإ ن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَلَلةا َأو  اْمرَأٌَة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفل ُكل   َواح 

ل َك فَ ُهْم ُشرََكاُء ِف  ا َا َأْو َدْينٍّ فَإ ن َكانُوا َأْكثَ َر م ن ذَٰ يَّةٍّ يُوَصٰى هب  لث ُُّلث  ۚ م ن بَ ْعد  َوص 
ُ َعل يٌم َحل يمٌ  يَّةا م  َن اَّللَّ  ۗ َواَّللَّ  َغْْيَ ُمَضار ٍّ ۚ َوص 

 176النساء:  .4

ُ يُ ْفت يُكْم ِف  اْلَكاَلَلة  ۚ إ ن  اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت فَ لَ  َها َيْستَ ْفُتوَنَك ُقل  اَّللَّ
َا َوَلٌد ۚ فَإ ن َكانَ َتا اثْ نَ َتْْي  فَ َلُهَما الث ُّلُثَان  ِم َّا  ن ْصُف َما تَ َرَك ۚ َوُهَو يَر ثُ َها إ ن َلَّْ َيُكن ِلَّ

ُ اَّللَُّ َلُكْم َأن  ْثُل َحظ   اأْلُنثَ َيْْي  ۗ يُ َبْي   تَ َرَك ۚ َوإ ن َكانُوا إ ْخَوةا ر  َجاالا َون َساءا فَل لذََّكر  م 
ُ ب ُكل   َشْيءٍّ َعل يمٌ تَ  لُّوا ۗ َواَّللَّ  ض 

 14-13النساء:  .5
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ْلهُ َجنَّاتٍّ ََتْر ي م ن ََتْت َها اأْلَْْنَاُر َخال د يَن  َ َوَرُسوَلهُ يُْدخ  ت ْلَك ُحُدودُ اَّللَّ  ۚ َوَمن يُط ع  اَّللَّ
ل َك اْلَفْوُز اْلَعظ يمُ   ف يَها ۚ َوذَٰ

ا ف يَها َولَُه َعَذاٌب مُّه ْيٌ َوَمن يَ ْعص  اَّللََّ  ْلُه ََنراا َخال دا  َوَرُسوَلُه َويَ تَ َعدَّ ُحُدوَدُه يُْدخ 
 ما رواه ابن عباس رضي هللا عنه: .6

ثنا ثنا(. النرسي   وهو) مح اد بن األعلى عبد حد   ابن عن, أبيه عن ,طاوس ابن عن وهيب حد 
 فهو بقي فما 15أبهلها الفرائض احلقو" وسل م عليه هللا صل ى هللا رسول قال: قال. عب اس
 16"ذكر رجل ألوىل

 رواية مسلم .7

 17املسلم الكافر وال الكافر املسلم يرث ال
 ما رواه ابن مسعود رضي هللا عنه: .8

ما رواه ابن مسعود يدل أن أخوين شقيقْي أو أخوين ألب إذا اشّتكا مع 

 بنت فهما عصبة مع الغْي:

 بقي وما للثلثْي تكملة الس دس ابن والبنة الن صف لإلبنة وسل م عليه هللا صل ى الن يب   قضى
 18فلِلختْي

                                                           
)ألحقوا الفرائض بأهلها( قال العلماء: المراد بأولى رجل أقرب رجل. مأخوذ من الولي، على وزن الرمي، وليس 15

 المراد بأولى هنا أحق. بخال قولهم : للرجال أولى بماله ألنه لو حمل هنا على لخال عن الفائدة. ألن ال ندري من هو األحق.
 1615رقم  1233هـ( ص. 1398م/1978)بيروت، دار الفكر  فرائضاب الفرائض باب ألحقوا الرواه مسلم فى كت 16
 1614المرجع السابق. رقم  17
. تحقيق 12رقم  270ص. ، رواه البخاري فى كتاب الفرائض. باب مثراث ابنة ابن مع ابنة )بيروت، مكتبة الثقفية( 18

 محمد منير الدمشقي
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 اإلمجاع .9

مسائل املواريث الَّت َل يبينها القرآن واحلديث حيمل إىل إمجاع الصحابة 

 والتابعْي واجتهاد العلماء مثل :

القرآن هو ىف إخوة يرث مع جد . هذه املسألة ال يبينها القرآن. والَّت يبينها  (أ

إذا كانوا مع أب و أبناء. ىف هذين احلالْي اإلخوة حمجوبون و ليس ِلم 

شيء من اإلرث إال ىف كاللة فلهم نصيب من اإلرث. ذهب أكثر الصحابة 

و أئمة املذاهب نقال من قول زيد بن ًثبث : "اإلخوة يريثون مع جد 

 ابملقامسة".

ون مع إخوة أبيهم. ليس ىف حفدة الذين قد مات أبوهم قبل جدهم وهم يرث (ب

ِلم شيء من اإلرث أصال ألْنم حمجوبون إبخوة أب. ولكن استنبط قانون 

أحكام املواريث مبصر من اجتهاد العلماء املتقدمْي أبن ِلم القسمة ابلوصية 

 الواجبة.
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( 1من مصنف احلكم اإلسالمي جبمهورية إندونيسيا ) 185ذُكر ىف الفصل  (ت

املوروث حيل ابن الوارث حمله. إال من ذكر ىف أن الوارث إذا مات قبل 

متضرر بَقتل الوارث  أو َسعى ىف  َقتله   -الذي ُحك م َعلى    أ 173الفصل 

سنْي  5متضرر ببهتان ىف تقدي ُظالمة فعل اجلرْية املوعودة ابحلبس  -ب

( ذكر أن من قام مقام الوارث ال يرث 2أو أكثر. والَّت بعدها ىف الفقرة )

 ن ىف رتبة الوارث األصلي.أكثر ِم

من مسائل فقه اإلرث املعتمدة ابإلمجاع هي القسمة للحفدة من االبن، 

القسمة للجد كما لِلب، لِلم ثلث كما قرره عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ىف 

 19الغراوين. للجدة السدس، للحفيدتْي ثلثان.

 

 

                                                           
 .7عطاء هللا، فقه المواريث، صفحة  19
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 القياس أو االجتهاد .10

عتمد على القياس كما أن بعض املسائل ىف الفقه اإلرث اإلسالمي م

للحفيدات قسمة تقاس بقسمة حفيدة واحدة. و القسمة لِلخوات تقاس 

 :ابلقسمة ألخت واحدة كما يلى

 ابن بنت و بنت عن سئل مسعود ابن أن   عنهما هللا رضي موسى ايب وعن
: وسل م عليه هللا صل ى هللا رسول قضى مبا فيها ألقضْي  : فقال أخت و

 20.فلِلخت بقي فما الثلثْي تكملة السدس اإلبن والبنة النصف للبنت
القسمة البنات ابن تقاس ابلقسمة لبنت ابن وكذلك أخوات تساوي أخت 

 واحدة ابإلمجاع.

 :فيكون 6ابن و أخت. أصل املسألة  ىف هذه  املسألة، الوارثون هم: بنت و بنت

1لبنت  -
2   =1

2  ×6  =3 

1لبنت ابن أو أكثر  -
6  ×6  =1 

                                                           
 .12رقم  270 رواه البخارى، ص. 20
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 2( =1+3) -6ألخت أو أكثر ) عصبة مع الغْي =  -

 احلديث على قياسا السدس الشقيقة األخت مع لِلباألخوات  أو فلِلخت

 املذكور

يراد من هذا القياس أن لِلخت أو األخوات لِلب مع أخت شقيقة تقاس اببنت 

ما ابن. نسل ابن مع ابنت. ىف هذه احلالة لِلخت أو األخوات لِلب السدس ك

 لبنت اإلبن. الابنات اإلبن السدس ىف تلك املسألة.

 وال ابن ابنأو  ابن ىأ) ولد ِلا يكن َل إن يرثها وهو: األخ ِف تعاىل هللا قال

 .عليهااإلخوة  به قيس و( أب

 21فحكم اإلخوة يقاس ِبكم أخ ىف تلك اآلية.

  

                                                           
 .9-7عطاء هللا، فقه المواريث، صفحة  21
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 أركان اإلرث وشروطه .ث

الشريعة اإلسالمية. ومن أركان اإلرث لإلرث أركان وشروط كما لِلحكام األخرى ىف 

 هي:

 املَور  ُث؛ يعِن الذى ترك ماال أو حقا .1

الوارث؛ يعِن الذى له حق من اإلرث ابألسباب املذكروة، و لو ال أيخذه ملانع.  .2

 له حق من الّتكة من غْيه لقرابة حقيقية أو حكمية.

ُوَّرث أو يعِن أمواال املوروث؛ يعِن الّتكة ويسمى أيضا املْياث واإلرث .3
 تركها امل

حقوقا موروًث كالقصاص و حق إمساك املبيع لتوافر الثمن وحق املرهون 

 لتوافر مثن املرهون.

ال يصح اإلرث بفقد ركن من هذه األركان. إلن اإلرث عبارة عن استحقاق أحدٍّ 

 مال الغْي بفرض و عصبة و رحم. مَّت َل توجد احدى هذه الثالثة فال إرث له.
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أحد عن ابن و ابن ابن فال يرث ابن ابن ألنه حمجوب اببن. ففى هذه إذا مات 

 املسألة البن ابن قوة لنيل الّتكة. إذا َل يكن للميت ابن فْيث ابن ابن الّتكة.

وكذلك إذا ال يوجد موروث. كما إذا مات أحد وله قرابة وال موروث للميت. 

 22امليت ليس له ماال موروًثفالقرابة ورثة للميت ولكن ال ترث شيئا من امليت ألن 

 وأما الشروط ألداء اإلرث ثالثة هي:

 وفاة املَور  ث .1

أن يثبت موت املور ث حقيقة أو حكما أو تقديرا إبحلاقه ابألموات. واملوت احلقيقي 

 عدم احلياة ويثبت ابلشهادة على موته ويعلن مبوته أو بدليل آخر.

ضى كاملفقود مدة طويلة ال خرب واملوت احلكمي ِبكم القاضى. واملوت ِبكم القا

 عنه وْيكن أن يكون املوت َل يتحقق.

                                                           
 .346، صفحة فقه اإلسالم وأدلتهوهبة،  22
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واملوت التقديري هو محل أحد إىل حال الغْي مات تقديراي أو ظنيا كاجلنْي الذى 

سقط من بظن أمه امليتة. اختلف العلماء ىف هذه املسألة. قال أبو حنيفة يَرُث و 

أمه. وقال مجهور العلماء اجلنْي ال يُوَرُث. ألنه يعيش من قبل وْيوت بعد موت 

 23يرث إلن احلياة ال تتحقق.

 حياة الوارث .2

ال بد أيضاا من َتقق حياة الوارث بعد موت املورث، إما حياة حقيقية مستقرة أو 

 إحلاقه ابألحياء تقديراا.

 احلقيقية: هي احلياة املستقرة الثابتة لإلنسان املشاهدة له بعد موت املورث.

والتقديرية: هي احلياة الثابتة تقديراا للجنْي عند موت املورث، فإذا انفصل 

حياا حياة مستقرة لوقت يظهر وجوده عند موت املورث، ولو كان حينئذ مضغة 

 24أو علقة، ثبت له احلق ِف املْياث، فيقدر وجود حياته بوالدته حياا 

                                                           
 .350-349ص  المرجع السابق، 23
 المرجع السابق 24
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 معرفة جهة القرابة .3

ث: أبن يعلم أنه وارث من جهة القرابة بد من العلم ابجلهة املقتضية لإلر ال

النسبية، أو من جهة الزوجية أو منهما، أو من جهة الوالء، الختالف احلكم ِف 

 ذلك.

 أسباب اإلرث .ج

األسباب الَّت هبا يرث الشخص الّتكة املفروضة الَّت قررهتا الشريعة ثالثة: رابطة 

 النسب )القرابة( و النكاح والوالء.

 )القرابة(رابطة النسب  .1

النسب هو صلة األخوة بسبب الوالدة إما قريب وإما بعيد. هذه الصلة النسبية 

 25يشمل األوالد واآلابء

 

                                                           
 .22، صفحة فقه المواريثعطاء هللا،  25
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 حالنكا  .2

أما الصلة الزوجية أو النكاح الصحيح إما قد دخل ابلزوجة وإما َل يدخل 

 هبا. فهذه الصلة يشمل الزوج والزوجة.

مطلقة طالقا رجعيا ألن الصلة ترث الزوجة زوجها إذا كانت ىف العدة أو 

الزوجية ىف الطالق الرجعي مازلت معتربة ما دامت ىف العدة. فهذا األمر متفق ىف 

 الفقه.

 الوالء )العتق( .3

الوالء هو قرابة شرعية من العتق. الوالء جيعل السيد أي من أعَتَق وارًث من 

 كمي.مواله إذا َل يكن للموىل قرابة يرثه. وهذا ما يسمى ابلنسب احل
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 موانع اإلرث .ح

لغة: احلائل، واصطالحاا: ما ينتفي ألجله احلكم عن شخص املانع مجعها املوانع 

ملعِن فيه، بعد قيام سببه، ويسمى حمروماا، فخرج ما انتفى ملعِن ِف غْيه، فإنه 

 26.حمجوب

والقتل للفقهاء آراء ىف موانع اإلرث ولكنهم اتفقوا ىف ثالثة موانع لإلرث فهي الرق 

 واختالف الدين

 الرق .1

الرق لغة العبودية يعِن التعبد وأما ىف اصطالح علماء الفقه عجز حكمي 

 27يقوم ابإلنسان سببه ىف األصل الكفر.

                                                           
 .351، صفحة فقه اإلسالم وأدلتهوهبة،  26
شرح متن الرهبية" لشفيعي، "بدا. أنظر: محمد ابن عمر ا، حالة عىهمالكافرون الذي أصبح سجين المسلم و ال افتد 27

 .26، صفحة ه المواريثفقالحظة محمد عطاء هللا، مطباعة في 
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اإلنسان عاجز والعبد موصوف به. ال يقدر على امتالك شيء حَّت على 

. نفسه فالسيد ْيلكه ويدبره. ال يقدر على تدبْي نفسه وهو مقبوض غْي طالق

 يباع ويهاب ويورث كاملال ماله لسيده كما ذكر ىف القاعدة الفقهية:

 "لسي ده ملكت وما العبد"
 قول النيب صلى هللا عليه وسلم :العبد ليس له حق ىف ماله ب

 28املبتاع يسّتط أن إال   للبائع فماله له عبدا ابع من
أعطي ماال فإذا كان العبد ليس له حق ىف ماله فهو ال يرث ماال. فإذا 

موروًث فاملال لسيده الذي ليس له صلة ما ابمليت. العبد ال ْيلك على الشيء 

نفسا وال ماال فهو لسيده حَّت إذا ورث ماال من قرابته فاملال املوروث لسيده. هذه 

احلالة ال يقبلها الشرع ألن السيد ينال ماال موروًث بدون قرابة ابملور ث أو بسبب 

 29آخر لإلرث

                                                           
جاء إبتياء النحل بعد تعبيره، والعبد وله مال،" في سنن الترمذي، طبعة عبد . باب ما 25الترمذي، "أبواب البيوع؛  28

 .1262. رقم. 357هـ(، ص. 1403⁄م1983، بيروت: دار الفكر، 2الرحمن محمد عثمان )
 .26، صفحة فقه المواريثعطاء هللا،  29
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 ال يرث ماال إما قن و إما مدبر وإما مكاتب فهذا مانع لإلرث.كل عبد 

 القتل .2

اتفق الفقهاء أن القتل مانع من موانع اإلرث. الوارث الذي يقتل املور  َث 

 لن ينال ماال موروًث من املور ث  بقوله صلى هللا عليه وسلم :

 "ليس لقاتل مْياث"
 وبقوله صلى هللا عليه وسلم ىف حديث آخر :

 30"شيئ املقتول تركة من للقاتل ليس"
القاتل ال يرث املقتول ألن القتل عمل وحشي أيتى بفساد و هالك على 

األرض. والقتل هو طريقة حمرومة ألجل اإلرث املتبادر. مَّت ال يكون القتل مانعا 

. ألن القاتل 31من موانع اإلرث كثر القتل ليتبادر القاتل ىف تناول اإلرث من قرابته

 لتناول اإلرث بطريقة القتل فسقط حقه لإلرث. كما ىف القاعدة الفقهية:تعجل 

 "ِبرمانه عوقب أوانه قبل الشيئ استعجل من"

                                                           
  .2636رواه ابن ماجه، رقم.  30
 .27، صفحة فقه المواريثعطاء هللا،  31
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 اختالف الدين .3

اتفق احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة أن اختالف الدين بْي املَور  ث  

. املسلُم اَل يَر ُث  الَكاف َر وكذلَك الَكاف ُر اَل يَرُث املْسل َم َنَسباا والَوار ث  مان ٌع لإل ْرث 

 َوقَ رَابَةا. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 32شَّت   مل تْي أهل يتوارث ال
 احلقوق الىت جتب أن تقدم قبل تقسيم الرتكة .خ

( احلقوق الَّت تتعلق ِبق 1)احلقوق الَّت تتعلق مبال امليت تنقسم إىل قسمْي َها : 

 ( احلقوق الَّت ال تتعلق ِبق الغْي.2)الغْي ىف حياة امليت و 

 احلقوق الَّت تتعلق ِبق الغْي (1

احلقوق الَّت تتعلق ِبق الغْي كاحلقوق العينية وهي الَّت تتعلق ابملال الذى 

ىف َتَسل م  املبيع وحق املرهتن ىف املرهون. وعند أىب حنيفة من تركه امليت كحق البائع 

                                                           
داوود، كتاب الفرائض: "باب هل يرث المسلم الكافر" فى سنن أبي داوود تحقيق صديق محمد جميل )بيروت، أبو  32

 .2911رقم  16( ص 1994دار الفكر، 
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حق الغْي حق املستأجر الذي عجل األجرة، فإنه أحق ابملأجور إىل انتهاء مدة 

لذي يتعلق ِبق الغْي حال احلياة. اإلجارة. قال وهبة الزحيلي: ال يُ ْوَرُث ماُل امليت ا

األصل املال للغْي حال حياته. أو حق الغْي فالبد من تقدْيه قبل َتهيز امليت إلن  

 الذي َل يسل مُه  امليت حال احلياة كما إذا ابع مبيعاا وتسلم الثمَن وَل ُيسل  ْم املب ْيَع.

 احلقوق الَّت ال تتعلق ِبق الغْي (2

احلقوق الَّت ال تتعلق مبال الغْي أربعة: َتهيز امليت، وقضاء الديون، وتنفيذ 

 الوصااي، واإلرث.

 َتهيز امليت (أ

والتجهيز هو كل ما حيتاج إليه امليت منذ موته إىل أن يوارى قى قربه من 

 نفقات غسله وكفنه ومحله ودفنه وحفر قربه لقوله صلى هللا عليه وسلم :

 "َكف  نُ ْوُه ىف ثوبه" )رواه البخاري ومسلم(
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أمر الرسول بكفن امليت وَل يسأل: هل عليه دين أو ال؟ الحتياجه إىل 

الذي البد أن تقدم كما للحي. الذي البد أن يقدم بعد الغسل هو  ذلك

 سّت العورة ابللباس.

نفقات التجهيز للكفن والغسل والدفن واحلمل إىل القرب وحفر القرب وشراء 

األرض للقرب مأخوذ من الّتكة. فإذا َل يكن للميت تركة فتجهيزه على وجبت 

 بيت املال.عليه نفقته حال احلياة. وإذا َل يكن فمن 

اختلف علماء املذهب ىف هل يقدم َتهيز امليت على قضاء الديون؟ 

فذهب احلنابلة بتقدي َتهيز امليت على قضاء الديون. وذهب احلنفية 

والشافعية بتقدي قضاء الديون على َتهيز امليت. وذهب املالكية بتقدي قضاء 

الَّت تتعلق ابلّتكة  قوقالديون الَّت تتعلق ابلرهن. وقال اجلمهور غْي أمحد احل

 مقدم من َتهيز امليت.
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 قضاء الديون (ب

ديون امليت البد أن تُقضى بعد نفقات َتهيز امليت فال جيوز تقسيم الّتكة 

 للواريثن قبل قضاء الديون لقوله صلى هللا عليه وسلم:

 "عنه يقضى حَّت   بدينه معل قة املؤمن نفس"
الوصااي من ذلك احلديث الذي رواه أمحد قضاء الديون مقدم على تنفيذ 

والّتمذي وابن ماجه عن أمْي املؤمنْي على بن أيب طالب رضي هللا عنه قال 

 بقول هللا تعاىل:

َا َأْو َدْينٍّ" يَّةٍّ تُ ْوُصْوَن هب   "م ْن بَ ْعد  َوص 
لدَّْين  قَ ْبَل  يَّة "."وإنَّ َرُسوَل هللا  صلى هللا عليه وسلم َقَضى اب   الَوص 

من سورة النساء  12احلكمة ىف ذكر الوصية بعد قضاء الديون ىف اآلية 

ليَ ْهَتم  الوارث أبمر الوصية وينفذه بغْي إَهال. ألن الوصية إنفاق اختياري بال 

. َفكثْي من الواريثن متثاقلْي ىف تنفيذه ال كما ىف الديون فإْنا أبدال  عوضٍّ
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يَّةُ قَ ْبَل من األموال والبضائع الَّت است داْنا امليت وَتازاهُ الدائ ُن. فَ ُقد  َمت  الَوص 

 الدْين . و قضاء الدين مقدم عمال ابحلديث النبوي املذكور.

 تنفيذ الوصااي (ت

الوصااي تنفذ بعد نفقات َتهيز امليت وقضاء الديون. وتنفيذ الوصااي من 

ما زاد عليه إال ثلث املال الباقي ال من ثلث أصل املال. و ال تنفذ وصاايه في

 إبجازة الورثة لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

 عالة تذرهم أن من خْي أغنياء كتورث تذر أن إن ك كثْي  والثلث الثلث"
 "الناس يتكف فون

 وبقوله صلى هللا عليه وسلم:

 "أعمالكم ِف زايدة أموالكم لثثب وفاتكم عند عليكم تصد ف هللا إن  "
إال بعد إجازة الورثة. و كذلك ال َتوز الوصية فما زاد عن ثلث فال تنفذ 

 لوارث إىل إبجازة الورثة مبا رواه ابن عباس من قوله صلى هللا عليه وسلم:

 "الورثة يشاء أن إال   لوارث وصي ة َتوز ال"
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 تقسيم اإلرث (ث

يقسم الباقى من اإلرث بعد آداء احلقوق املتقدمة على الورثة حسب 

 الفروض والباقي للعصبيْي لقوله صلى هللا عليه وسلم:مراتبهم: وهم أصحاب 

 "ذكر رجل ألوىل فهو بقي فما أبهلها الفرائض احلقو "أ
إذا َل يكن للميت العصبيون عاد اإلرث إىل ذوى الفروض كما قرره الشرع 

إال الروجْي. وإذا َل يكن من أصحاب الفروض والعصبيْي فّتد إىل ذوى 

 األرحام وإذا َل يكونوا فّتد الّتكة إىل بيت املال. لقوله تعاىل: 

 (5" )األحزاب :  اَّللَّ  َوأُوُلو اأْلَْرَحام  بَ ْعُضُهْم َأْوىَلٰ ب بَ ْعضٍّ ِف  ك َتاب  "
 الوارثون و حقوقهم .د

قد فصل هللا الوارثْي كثْي منهم مذكورين ىف اآلية القرآنية وبعضهم مبينون ىف قوله 

صلى هللا عليه وسلم وِما يفهم من الوارثْي املذكورين ىف القرآن. مجيع من ِلم احلقوق 

 من اإلرث مذكور فيما يلي:
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 األبناء .1

الَّت تدل  33من سورة النساء 11األبناء قوله تعاىل اآلية  األساس إلرث 

ابلنسب الذى هو أقوى الوارثون والحيجبه أحد من  34على أن االبن من العصبيْي

 الوارثْي.

يكون االبن عاصبا بنفسه إذا َل يكن معه بنت. ويكون عاصبا ابلغْي إذا 

 كان معه بنت، وله مثل حظ األنثيْي.

 البنات .2

من سورة  11ء أساس إرث البنات مذكور ىف القرآن اآلية كما كان لِلبنا

 . هن أوىل الوارًثت ال حيجبهن أحد.35النساء

                                                           
 يوصيكم هللا فى أوالدكم للذكر مثل حظ األنيثيين. 33
أصحاب الفروض. يأخذون جميع التركة العصبة بالنسب وهم القرابة من الرحال الذين يأخذون الباقى من التركة بعد  34

مع عدم أصحاب الفروض. من العصبيين األبناء، واآلباء، األخ الشقيق، األخ ألب، العم الشقيق، والعصبة النسب أقوى من السببية. 

 .372(، ص. 2010)بيروت، دار الفكر،  10انظر : وهبة الزحيلى، الفقه اإلسالمي وأدلته، المجلد 
ُ فِي أَْواَلِدُكْم ۖ ِللذهَكِر ِمثُْل َحّظِ اأْلُنثََيْيِن ۚ فَإِن ُكنه نَِساًء فَْوَق اثْنَتَْيِن فَلَهُ  35 نه ثُلُثَا َما تََرَك ۖ َوإِن َكاَنْت َواِحدَةً فَلََها يُوِصيُكُم َّللاه

 النِّْصفُ 
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و ِلن النصف إن كانت واحدة وِلن  36البنات من أصحاب الفروض

الثلثان إن كن  اثنتْي أو أكثر. وتكن عاصبات ابلغْي مع األبناء وِلن النصف من 

 األبناء.

 أبناء االبن .3

 يذكرها القرآن صرحيا. يُفهم أبناء االبن من معِن الولد أبناء االبن ال

وما نزل من الولد. يرث أبناء االبن إذا َل يكنوا  11واألوالد من سورة النساء اآلية 

 37معهم األبناء أبقوى قول الفقهاء. ويكون حاجبهم االبن فقط.

م وِلم من الّتكة كما لالبن فهم عاصبون أبنفسهم إذا انفردوا )ليس معه

 بنت االبن( وهم عاصبون ابلغْي مع بنات االبن.

  

                                                           
 عليه وسلم، أو اإلجماع، سواء أ كانوا من ذوى هم الذين لهم سهام مقدرة فى كتاب هللا تعالى، أو سنة رسوله صلى هللا 36

 .372(، ص. 2010، )بيروت، دار الفكر، 10القرابة النسبية أم السببية. انظر وهبة الزحيلى، الفقه اإلسالمي وأدلته، المجلد 
 .213( ص. 2004أمير شريف الدين، أحكام اإلرث اإلسالمي )جاكرتا: فيرينادا ميديا،  37
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 بنات االبن .4

ترث بنات االبن أبحاديث من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وِلم أنواع 

من الفروض، فهن من أصحاب الفروض عموما. حيجبهن األبناء كما حيجبون 

  38أبناء االبن، حَّت ال يرثن ومعهن األبناء.

يكن معهن ابن أو بنت. وِلن السدس إن كان فلهن كما للبنات إن َل 

 ، وتكن عاصبات ابلغْي مع أبناء االبن.39معهن البنات

 األب .5

من سورة  11يرث األب كما نصه القرآن والسنة. منها ورد ىف اآلية 

 . األب من أوىل الوارثْي الذي ال حيجبه أحد من الواريثن. 40النساء

 للمتوىف ابن.األب من العصبيْي. وله السدس إن كان 

                                                           
 .213(، صفحة 2004)جاكارتى: فرانادى موديا،  حكم موارث اإلسالمدين، أمير شاريف ال 38
انظر: قضى رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: للبنت النصف والبنة اإلبن السدس تكملة الثلثين فما بقي فلألخت. صحيح  39

منير الدمشقي )بيروت، مكتبة الثقفية( . كتاب اإلرث: باب ميراث ابنة ابن مع ابنت" فى صحيح البخارى، تحقيق محمد 4البخاري، "

 .272ص. 
ا تََرَك إِن َكاَن لَهُ َولَدٌ ۚ فَإِن لهْم يَُكن لههُ َولَدٌ َووَ  40 ْنُهَما السُّدُُس ِممه ِه الثُّلُثُ َوأِلَبََوْيِه ِلُكّلِ َواِحٍد ّمِ  ِرثَهُ أَبََواهُ فَأِلُّمِ
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 األم  .6

. كما كان األب 41من سورة النساء 11حقوق اإلرث لِلم مذكور ىف اآلية 

 األم من َأوىل الَوارثْي ال حيجبها أحد من الواريثن.

 فلها الثلث إذا َل يكن للمتوىف ولد فإذا كان له ولد فلها السدس.

 اجلد .7

ب وما على. ال يرث اجلد نصا ابلقرآن، فإَّنا يرث ابألبوة الَّت تشمل األ

فاجلد بدل لِلب. فورث املال بعدم األب. فله كما لِلب من الّتكة. فقد كثر 

البحث ىف مسألة اجلد ويكون البحث ىف ابب خاص. وقد يذكر الباب ىف هذا 

 البحث ب "اجلد مع اإلخوة".

  

                                                           
 المرجع السابق 41
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 اجلدة .8

ال ينص القرآن والسنة إرث اجلدة كما ال ينص للجد. وَتجبها األمُّ. وال 

 حيجبها األُب. واجلداتن تشّتكان ىف اإلرث.

فلهما الثلث من الّتكة كما لِلم إن كان للمتوىف ولد. فإن َل يكن له ولد 

 فلها السدس.

 األخ الشقيق .9

، وهو من 17642حقوق إرث األخ الشقيق مذكورة ىف سورة النساء اآلية 

 العصبيْي.

ن أو أب أو جد. يرث األخ الشقيق املال إذا َل يكن معه ابن أو ابن اب

وهو عاصب بنفسه إذا َل يكن معه أخت شقيقة أو ألب. وهو عاصب ابلغْي إذا 

 اجتمع مع أخت شقيقة أو ألب.

                                                           
جَ  42  ااًل َوِنَساًء َفِللذهَكِر ِمثُْل َحّظِ اأْلُنثَيَْينِ َوإِن َكانُوا إِْخَوةً ّرِ
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 األخت الشقيقة .10

مسى حق إرث اإلخت الشقيقة ابلكاللة. وقد بينها القرآن ىف سورة النساء 

 . وكذلك قد بينت األحاديث النبوية مكانَة األخت الشقيقة ىف17643اآلية 

 اإلرث.

فاألخت الشقيقة ترث املال إن َل يكن معها ابن أو ابن ابن أو أب أو 

جد. فلها السدس إذا اجتمعت مع بنت أو بنت ابن. وِلا النصف إذا كانت 

واحدة وليس معها بنت أو بنت ابن. وإذا كانت اثنتْي فأكثر فلها الثلثان ما َل 

 ابلغْي إذا اجتمعت مع األخ.يكن معهن بنت أو بنت ابن. وهي عاصبة 

 األخ ألب .11

 لِلخ ألب كما كان لِلخ الشقيق ىف اإلرث حكما وحجبا ونصيبا.

  

                                                           
ُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكاَللَِة ۚ إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولَدٌ َوَلهُ أُْخٌت فَلََها ِنصْ  43 ُف َما تََرَك ۚ َوُهَو يَِرثَُها إِن لهْم يَُكن لهَها يَْستَْفتُوَنَك قُِل َّللاه

َجااًل َوِنَساًء َفِللذهَكِر ِمثُْل َحظِّ َولَدٌ ۚ فَإِن كَ  ا تََرَك ۚ َوإِن َكانُوا إِْخَوةً ّرِ   اأْلُنثََيْينِ انَتَا اثْنَتَْيِن َفلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممه
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 األخت ألب .12

 كما كان األخ لِلب لِلخت لِلب كما كانت لِلخت الشقيقة.

 األخ ألم .13

. األخ ألم ليس 1244حق اإلرث لِلخ ألم مذكور ىف سورة النساء اآلية 

األخ ألب ىف التعصيب. فإن األخ ألم من أصحاب كما كان األخ الشقيق أو 

 الفروض فقط.

يرث األخ ألم إذا َل يكن معه ابن، أو ابن ابن، أو أب، أو جد. فله 

السدس إذا كان واحدا. وإذا كان أكثر من واحد فلهم الثلث )ذكورا كانوا أم 

 إَنًث(.

 األخت ألم .14

 صيبا.األخت ألم كما كان األخ لِلم ىف اإلرث حكما وحجبا ون

                                                           
دُ  44 ْنُهَما السُّ  سُ َوإِن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَللَةً أَِو اْمَرأَةٌ َوَلهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلُكّلِ َواِحٍد ّمِ
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 ابن األخ .15

ال ينص القرآن واحلديث نصا صرحيا حق اإلرث البن األخ. فإَّنا إرثه 

حيمل إىل األخ الذى قد صرح القرآن حقه. فإذا عدم األخ ور َث ابن األخ بدال 

 .45من أبيه. فهو يرث الّتكة بعدم الوارثْي احلاجبْي لِلخ

 فالبن األخ نصيب من الّتكة كما لِلخ ألنه بدل من األخ.

 العم )أخو األب( .16

ال يرث العم بنص من القرآن واألحاديث النبوية وإَّنا يرث ابجتهاد من 

العلماء الذين جيعلونه ىف مقام اجلد. وحيمل حق إرثه إىل اجلد كما ذكر كثْيا ىف 

. ألن حق إرث العم حممول إىل حق إرث اجلد فمكانته بدال 46األحاديث النبوية

 اجلد و من حيجبه.من اجلد، فهو يرث بعدم 

  

                                                           
 .182، صفحة حكم موارث اإلسالمشاريف الدين،  45
 220-219المرجع السابق. ص.  46
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 ابن العم .17

يرث ابن العم توسيعا من معِن العمومة، بِن العلماء قوِلم ىف ابن العم 

 .47ِبديث "َأحلْ ُقْوا الَفرَائ َض أبَْهل َها" فَيعم  الذكوَر من الذكر  

 الزوج .18

. وهو من أْوىَل 1248حق إرث الزوج مذكور ىف القرآن سورة النساء اآلية 

 الَ حَيُجُبُه أَحٌد.الَوارثْي الذى 

وهو يرث النصف إن َل يكن للزوجة املتوفاة ابن منه أو من غْيه وله الربع 

 إن كان ِلا ولد.

 

 

 

                                                           
 221المرجع السابق، ص.  47
بُُع ِممه  48 َوِصيهٍة يُْوِصْيَن بَِها ا تََرْكَن ۚ ِمن بَْعِد َولَُكْم ِنْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِن لهْم يَُكن لهُهنه َولَدٌ ۚ فَإِن َكاَن لَُهنه َولَدٌ فَلَُكُم الرُّ

 أَْو دَْينٍ 
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 الزوجة .19

. فهي من أَوىَل 1249حق إرث الزوجة مذكور ىف القرآن سورة النساء اآلية 

 الَوار ثْي الذى ال حيجبها أحد كما كان الزوُج.

يكن للزوج املتوىف ابن. فإن كان له ابن فلها فلها الربع من الّتكة إن َل 

 الثمن.

 امل ُعتق .20

املعتق هو الذى أعتق عبدا أو أمة ويقال أيضا موىل. وهو يرث العبد الذى 

 أعتقه إذا َل يكن للعبد املتوىف عصبة نسبية.

حَّت أيخذ الّتكة ولكنه أضعف من العصبة النسبية  50ويكون عصبة سببية

 ىف اإلرث.

                                                           
ا تَ  49 ا تََرْكتُْم إِن لهْم يَُكن لهُكْم َولَدٌ ۚ فَإِن َكاَن لَُكْم َولَدٌ فَلَُهنه الثُُّمُن ِممه بُُع ِممه ن بَْعِد َوِصيهٍة تُوُصوَن بَِها أَْو دَْينٍ َولَُهنه الرُّ  َرْكتُم ۚ ّمِ
ذكرا كان أو أنثى، فإن من أعتق عبدا أو أمة، كان الوالء له، ويرثه به إذا لم يكن  وهو المعتق )أو مولى العتاقة( 50

للمتوفى عصبة نسبية، فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، ويأخذ التركة كلها إن لم يكن للمتوفى أحد من ذوى الفروض. ويسمى 

، ترجمة عبد الحي الكتاني )بيروت، دار الفكرو 10المجلد والء العتاقة والنعمة. انظر: وهبة الزحيلى، الفقه اإلسالمي وأدلته، 

 372(، ص. 2011
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 51املعتقة .21

 للم ُعتَقة  كما كان للمتعق من اإلرث.

                                                           
 .132، صفحة حكم موارث اإلسالمشاريف الدين،  51


