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 .يف اللغة مأخوذة من النسخ، ويطلق على اإلزالة والنقل: تعريف املناسخة

 .قسمة َترَكتهأن ميوت واحد فأكثر من َوَرثة امليت األول قبل : يف اصطالح علماء الفرائض

 :للمناسخة ثالث حاالت: أحوال املناسخة

أن يكون َوَرَثة امليت الثاني هم أنفسهم َوَرَثة امليت األول وال يوجد غريهم، فيعترب امليت الثاني : احلالة األوىل
وَمن بعده من األموات كأنهم مل يوجدوا وكأن امليت األول مات عن املوجودين دون واسطة، وهذا ما يسمى 

مخسة أبناء تعاقبوا يف املوت قبل قسمة الرتَكة إال اثنني، فاملسألة من : مات عن: باالختصار قبل العمل، مثاله
 .اثنني كأن األب مات عن االثنني فقط

مات شخص عن زوجة وسبعة من البنني منها، ثم توفيت الزوجة وتعاقبت األبناء موًتا قبل قسمة : مثال آخر
 .سألتهم من اثنني كالسابقة متاًماالرتَكة وبقي اثنان، فم

أن يكون َوَرَثة امليت الثاني فمن بعده ال يرثون غريه، كأن ميوت شخص عن ابنني ثم ميوت : احلالة الثانية
االبن األكرب قبل القسمة عن ابنني ثم ميوت األصغر قبل القسمة عن ثالثة أبناء، فإن َوَرَثة األكرب ال يرثون 

 .َثة األصغر ال يرثون غري أبيهمغري أبيهم، وكذلك َوَر

أن يكون َوَرَثة امليت الثاني فمن بعده يرثون غريه باإلضافة إليه، كأن ميوت شخص عن زوجة : احلالة الثالثة
 .وبنت وأخ شقيق، ثم متوت البنت قبل القسمة عن املوجودين وزوج

 :طريقة حل مسائل املناسخة للحالة الثانية والثالثة

نعتمد على طريقة واحدة منها؛ نظًرا لسهولتها، وألنها تشمل خمتلف : خة عدة طرق، ولكنحلل مسائل املناس
 .احلاالت، وهي طريقة القاسم املشرتك األعظم
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 .فاملرحلة األوىل أن حنل املسألة ونصححها إن احتاجت إىل تصحيح -1

يف املسألة األوىل أو  مقابل الوارث امليت ثم نعني ورثته، سواء من املوجودين معه( ت)نكتب حرف  -2
كانوا أناًسا جدًدا، وحنل مسألته وكأنها مسألة مستقلة متاًما، ونعني فروض ورثته وخنرج أصل مسألته 

 .ونصححها إن احتاجت إىل تصحيح

بعد االنتهاء من املسألة الثانية ننظر بني سهم امليت يف املسألة األوىل وأصل املسألة الثانية، فنخرج القاسم  -3
فوق ( وفق سهم امليت)رتك األعظم للعددين، ثم نقسم سهمه على القاسم املشرتك األعظم ونضع الناتج املش

أصل املسألة الثانية أو َمَصحها كجزء سهم له، ونقسم أصل املسألة الثانية على القاسم املشرتك األعظم نفسه، 
 .جزء سهم له أيًضا فوق أصل املسألة األوىل أو مصحها( وفق أصل املسألة)ثم نضع الناتج 

نضرب وفق أصل املسألة الثانية املوضوع فوق أصل املسألة األوىل يف أصل املسألة ونضع الناتج يف شباك  -4
خاص إىل يسار املسألة الثانية، ويسمى هذا الناتج أصل اجلامعة، ونضرب سهم كل وارث من املسألة األوىل 

الناتج مقابل الوارث حتت اجلامعة، وكذلك نضرب سهم كل ونضع ( وفق املسألة الثانية)يف جزء السهم 
ونضع الناتج مقابل الوارث حتت اجلامعة، وإن ( وفق سهم امليت)وارث يف املسألة الثانية يف جزء السهم 

حدث أن أحد الَوَرَثة له سهم يف املسألة األوىل وسهم يف الثانية فإننا جنمع ناجَتي الضرب ونضع اجملموع حتت 
 .اجلامعة

 :مالحظتان

يف حالة عدم وجود قاسم مشرتك أعظم بني سهم امليت وأصل املسألة الثانية فإننا نضع سهم امليت بكامله  -1
كجزء سهم فوق أصل املسألة الثانية، وأصل الثانية نضعه بكامله فوق أصل األوىل كجزء سهم، ثم جنري 

 .املراحل املتقدمة على الرتتيب
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َكة ميت ثاٍن وثالث فنجعل لكل واحد مسألة جديدة وجامعة جديدة بعد كل إذا مات قبل قسمة الرت -2
 .مسألة باملراحل املتقدمة متاًما، وإليك أمثلة توضح ذلك

 :أمثلة

 .مات عن زوجة وبنت من غري هذه الزوجة وعم، وقبل قسمة التَّرَكة ماتت البنت عن زوج وابن -1

سمة الرتكة ماتت الزوجة عن املوجودين وابن وزوج، مات عن زوجة وأم وأخت شقيقة وبنت، وقبل ق -2
 .وقبل قسمة الرتَكة ماتت األخت الشقيقة عن املوجودين وزوج وابن

 .ماتت عن أم وزوج وابن وبنت منه، وقبل قسمة الرتَكة مات االبن عن املوجودين وزوجة وابن -3

 :فائدة

اجلامعة وكل السهام حتتها على عدد معني إن قبلت تكون اجلامعة يف بعض احلاالت كبرية، وبإمكاننا أن نقسم 
 .القسمة على نفس العدد، وتسمى هذه العملية باالختصار

 .مات عن زوجة وابن وبنت، وقبل قسمة الرتكة ماتت البنت عن املوجودين فقط: مثال

 22نت اجلامعة فنقسمها عليه، فبعد أن كا/ 8/ نالحظ أن اجلامعة وسهام الَوَرَثة تقبل القسمة على العدد 
، علًما أن نسبة السهام إىل اجلامعة هي 2و 2والسهام  9أصبحت اجلامعة بعد االختصار  61و 11والسهام 

 .هي مل تتغري بعد االختصار

 تطبيقات
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 :تعريف الوصية لغة واصطالحا

وهي مأخوذة من وصيت له أوصيت ووصيت ، : والفعل, العهد، ومصدر وصى وأوصى: الوصية يف اللغة
 .وُسّميت وصية التصاهلا بأمر امليت, ما وصيت به: بشيء إذا وصلته، فالوصية

 :الوصية يف االصطالح

وهذا تعريف فقهاء احلنفية، وعرفه غريهم بنحو ذلك أو قريبًا  ،هي متليك مضاف ملا بعد املوت بطريق التربع
عقد يوجب حقا يف : لدقته، هو تعريف فقهاء املالكية بقوهلم منه، ولكن التعريف املختار عند اغلب املعاصرين

 .ثلث عاقده يلزم مبوته أو نيابة عنه بعده

 :احلكمة من مشروعية الوصية

هي سبب كل التربعات، فقد شرعت متكينا من العمل الصاحل، وتداركًا ملا فات املوصي يف حياته، ومكافأة 
لسد خلة احملتاجني , س الرب وصلة الرحم لألقارب غري الوارثنيملن أسدى للمرء معروفا، فهي تربع على أسا

وملا يف , ويأخذها املوصى له بال عوض, أنشأها املوصي من قبل نفسه. وحتصيل اخلري يف الدنيا و اآلخرة
 فقدم اهلل تعاىل ذكرها قبل الّدْين حثًا منه على أخراجها, إخراجها من املشقة على الورثة فكانت مظنة للتفريط

 .وتنبيهًا بوجوب تنفيذها

وإْن زادت عن الثلث ال تنفذ إّلا بإجازة , الثلث من باقي الرتكة بعد التجهيز وسداد الديون: حمل الوصية
 .الورثة، وذلك بإمجاع الفقهاء

أمجع مجهور الفقهاء على أّن الوصية مستحبة ومل خيالفهم يف ذلك ، إال الظاهرية الذين قالوا : حكم الوصية
 : ها، وعليه فاخلالف يف حكم الوصية على قولنيبوجوب
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أمجع  :قال ابن قدامة. ، إنها اختيارية، مرغوب فيها ملن ترك خريًا على سبيل الرب واإلحسان: القول األول  •
 .العلماء يف مجيع األعصار واألمصار على جواز الوصية

 .بأنها واجبة، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية: القول الثاني  •

كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت أن ترك خريًا : )هو حكم الوجوب الوارد يف قوله تعاىل : النزاع  حمل
، واملنسوخ بآيات املواريث، هل يشمل مجيع األقارب ( الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقًا على احملسنني

 .وجوب حبق غري الوارثني، أم انه يقتصر على الوارثني، ويبقى ال(الوارثني وغري الوارثني ) 

فهذا فرض كما تسمع، فخرج منه الوالدان واألقربون الوارثون، وبقي من ال يرث  :قال ابن حزم الظاهري
وقال  .منهم على هذا الفرض، إذ هو حق واجب، فقد وجب هلم من ماله جزء مفروض إخراجه ملن َوَجَب له

ألّن هناك من حيجبهم عن املرياث أو ألّنهم ال ... فرض على كل مسلم أْن يوصي لقرابته الذين ال يرثون، 
 .يرثون فيوصي هلم مبا طابت به نفسه

بأن اهلل تعاىل أوجب الوصية للوالدين واألقربني باآلية املتقدمة، ولكن هذا الوجوب : وأجاب اجلمهور •
، فنسخ وجوب  (يوصيكم اهلل يف اوالدكم للذكر مثل حظ االنثيني:)، بقوله تعاىلنسخ بنزول آيات املواريث

الوصية عقد : ) قال السرخسي. الوصية للوالدين واألقربني الوارثني وبقيت مشروعيتها لغري الوارثني، 
 .(مندوب إليه مرغوب فيه ليس بفرض وال واجب عند مجهور الفقهاء

 األحاديثواستدلوا إضافة لذلك بعدد من  •

يُعوُدِني َوَأَنا ( صلى اهلل عليه وسلم)َجاَء النَِّبيُّ : قال(رضي اهلل عنه)عن سعد بن أبي وقاص : الدليل األول
اللَِّه، َيا َرُسوَل : ، ُقْلُت«َيْرَحُم اللَُّه اْبَن َعْفَراَء»: ِبَمكََّة، َوُهَو َيْكَرُه َأْن َيُموَت ِباأَلْرِض الَِّتي َهاَجَر ِمْنَها، َقاَل

َفالثُُّلُث، َوالثُُّلُث َكِثرٌي، ِإنََّك » : الثُُّلُث، َقاَل: ، ُقْلُت«اَل»: َفالشَّْطُر، َقاَل: ، ُقْلُت«اَل»: ُأوِصي ِبَماِلي ُكلِِّه؟ َقاَل
 .« ...ِديِهْم، َأْن َتَدَع َوَرَثَتَك َأْغِنَياَء َخْيٌر ِمْن َأْن َتَدَعُهْم َعاَلًة َيَتَكفَُّفوَن النَّاَس ِفي َأْي
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يف احلديث الشريف داللة واضحة على جواز الوصية، واستحباب النقص عن ثلث : وجه االستدالل •
 .ولو كانت واجبة ملا تطلب األمر للسؤال عنها. الرتكة ال يزيد عليه

اللََّه َتَصدََّق َعَلْيُكْم ِبُثُلِث  ِإنَّ":قال رسول: َعْن ُبْرٍد، َعْن َمْكُحوٍل، َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، قال: الدليل الثاني
 "َأْمَواِلُكْم ِعْنَد َوَفاِتُكْم

يف احلديث داللة واضحة على جواز الوصية بثلث املال، واحلث عليها الغتنام ما فات : وجه االستدالل •
 .ولو كانت واجبة لنص احلديث على ذلك. العبد من أعمال الرب

الن نسخ احلكم جاء وفقا . تهم ووضوح استدالالتهم وانضباطهاوالراجح هو قول اجلمهور ، لقوة أدل
لقواعد التدرج يف التشريع اليت جاء بها القرآن والشرع الشريف يف كثري من األحكام ، ومنها أحكام 

واألحاديث واآلثار ظاهرة يف جواز الوصية واحلث عليها، مبا يوصلها اىل مرتبة السنة املؤكدة، . املرياث
 .رتقي اىل درجة الوجوبولكنها ال ت

 :قانون الوصية الواجبة

وقد وجد مجع من فقهاء القانون املعاصرين ضالتهم يف قول الظاهرية ليتخذوا منه منفذًا ملعاجلة حاالت حرمان 
األحفاد احملجوبني مبوت أبيهم يف حياة اجلد، فشرعوا بدافع نواياهم احلسنة هذه، ومبقتضى قول الظاهرية 

 .الوصية لألحفاد احملجوبنيقانونا يوجب 

 :أدلة القائلني بالوصية الواجبة

كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت أن ترك : )استدلوا يف أصل الوجوب على آية الوصية لقوله تعاىل-1
فأّن الوجوب نسخ حبق الوالدين واألقربني (. خريًا الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقًا على احملسنني

 .ون بنص آيات املواريث يف سورة النساء، وبقي الوجوب يف حق من ال يرث من الوالدين واألقربنيالذين يرث
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وجه االستدالل إّن الوجوب الثابت باآلية املذكورة ، حكم ثابت باق ال يزال قائما على أصله بالنسبة  •
املرياث ملانع من موانع  لألقارب غري الوارثني، فلم ينسخ ومل خيصص، ألّن موجب الوجوب هو يف حالة عدم

 .اإلرث أو لسبب وجود من هو أْوىل منهم باملرياث

َما َحقُّ » : َقاَل( صلى اهلل عليه وسلم)َأنَّ َرُسوَل اللَِّه : َعْنُهَما(رضي اهلل عنهما)َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر -2
 .«ِإلَّا َوَوِصيَُّتُه َمْكُتوَبٌة ِعْنَدُه  اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َلُه َشْيٌء ُيوِصي ِفيِه، َيِبيُت َلْيَلَتْيِن

يف احلديث داللة على وجوب الوصية، وأْن ال ميضي زمان ما إال والوصية مكتوبة، وال : وجه االستدالل •
 .ينبغي أن تتجاوز الليلتني

ِإنَّ َأِبي َماَت َوَتَرَك َماًلا، َوَلْم (: وسلمصلى اهلل عليه )رضي اهلل عنه، َأنَّ َرُجًلا َقاَل ِللنَِّبيِّ ))َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  -3
 .«َنَعْم » : ُيوِص، َفَهْل ُيَكفُِّر َعْنُه َأْن َأَتَصدََّق َعْنُه ؟ َقاَل

. يف احلديث داللة على أّن الوصية يف حال الصحة، خري من تصدق ذويه عنه بعد املوت: وجه االستدالل •
 .والتكفري عنها بالصدقة دليل على وجوبها

استدلوا ببعض القواعد الفقهية اليت تعطي ولي األمر حق تقييد املباح ملا يراه من املصلحة العامة، ومتى أمر -4
 .به وجبت طاعته، وأّن أمره ينشئ حكمًا شرعيًا

 :أدلة النافني للوصية الواجبة

 :لألسباب اآلتيةإّن أدلة القائلني بالوصية الواجبة ال تصلح أْن يبنى عليها حكم شرعي، وذلك 

كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت أن ترك خريًا الوصية للوالدين : )وجوب الوصية يف قوله تعاىل-1
منسوخ بآيات املواريث، وأّن الوصية حكمها الندب، ويف ذلك داللة  (واألقربني باملعروف حقًا على احملسنني

رياث، وإذا حتول فال يبقى له حق له يف الوصية، على ارتفاع الوصية، وحتول حق الوارث من الوصية إىل امل
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وَعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي اهلل عنهما . كالقبلة مّلا حتولت من بيت املقدس إىل الكعبة مل يبق ببيت املقدس قبلة
َذِلَك َما َأَحبَّ، َفَجَعَل ِللذََّكِر ِمْثَل َكاَن امَلاُل ِلْلَوَلِد، َوَكاَنِت الَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن، َفَنَسَخ اللَُّه ِمْن »: َعْنُهَما، َقاَل

، َوِللزَّْوِج الشَّْطَر َحظِّ اأُلْنَثَيْيِن، َوَجَعَل ِلْلَأَبَوْيِن ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدَس، َوَجَعَل ِلْلَمْرَأِة الثُُّمَن َوالرُُّبَع
 <«َوالرُُّبَع

بأْن تكون الوصية مكتوبة، ليس فيه ما يدل على (  عنهمارضي اهلل) إّن ما جاء يف حديث عبداهلل بن عمر -2
الوجوب، وإّنما هو للحزم واالحتياط، ألّن اإلنسان قد يبغته املوت وهو على غري وصية، فال ينبغي للمؤمن 

 .أّن يغفل عن ذكر املوت واالستعداد له، وبهذا فال حجة يف احلديث للوجوب

اهلل عنه يف الصدقة عن امليت، ليس فيه ما يدل على الوجوب، وإّن وإّن ما جاء يف حديث أبي هريرةرضي -3
عن الصدقة ألبيه الذي مل يوصي، إّنما هو من باب استحباب ( صلى اهلل عليه وسلم)سؤال الرجل للرسول

 .الصدقة للميت، ووصول ثوابها إليه، والرب به

ية الكرمية حددت األقربني، وهو لفظ عام، والقول بوجوب الوصية لألحفاد يف اآلية تأويل بعيد، ألّن اآل -4
 .وأّن حصر الوصية يف األحفاد فيه ختصيص، ومل ترد قرينة دالة على التخصيص

إّن إعطاء ولي األمر حق تقييد املباح أمر ُمَسّلم به، إّلا أّن أحكام املرياث قطعية الداللة ومنصوص عليها،  -6
 .األمر حق التصرف فيهافال تقبل الزيادة والنقصان، وال ميكن لولي 

 . املستحقون للوصية الواجبة

الذي ميوت يف حياة أبيه أو أمه إذا ( الولد تعين الذكر واألنثى ) يستحق الوصية الواجبة قانونا فرع الولد 
كان املوت طبيعيًا أو حكمًا وحكم القاضي مبوته ، كذلك جتب الوصية الواجبة لفرع من مات مع أبيه أو أمه 

 .احد كما إذا غرقا معا أو انهال عليهما بيت فماتا أو ماتا معا يف حريق ومل يعلم السابق منهمايف وقت و
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تكون هذه الوصية للطبقة األوىل من أوالد البنات وألوالد األبناء من أوالد الذكور وان نزلوا على أن حيجب 
 -:كل أصل فرعه دون فرع غريه فهي جتب لطائفتني من فروع األوالد وهــــم

 .الطبقة األوىل من أوالد البنات-1
 .أوالد األبناء من أوالد الذكور وان نزلوا على أن حيجب كل أصل فرعه دون فرع غريه-2

 :شروط الوصية الواجبة
 .أال يكون الفرع وارثا -1
 .أال يكون املورث قد أعطى هذا الفرع بغري عوض قدر نصيب الثلث -2
 .أو اجلدة أو موتهما معا يف حادثة واحدة وال يعلم أيهما مات أواًلموت األب أو األم يف حياة اجلد  -3
 .أن يكون الولد الذي مات يف حياة أحد والديه وارثا لو كان حيا وقت الوفاة -4
 .أال يكون هذا الفرع حمجوبا بأصله -6
 .أال يكون الفرع ممنوعا من مرياث أصله-1
 .اله عمدا بال حق آو عذرأال يكون الفرع قاتاًل ملن جتب الوصية يف م-2

 مقدار الوصية الواجبة: ثالثا 

قانون الوصية الواجبة جعل مقدارها هو ما كان يستحقه الفرع املتوفى لو بقي حيا حتى مات أصله يف حدود 
 . فان كان أكثر من ثلث الرتكة كانت الزيادة وصية اختيارية موقوفة على إجازة الورثة. ثلث الرتكة 

 .ى قد أوصى ملن يستحقون بأقل مما يستحقون يكمل هلم حقهم يف الثلثوان كان املتوف
الوصية الواجبة مقدمة على غريها من الوصايا االختيارية ، :منزلة الوصية الواجبة بالنسبة لغريها من الوصايا

من هذا  فإذا تزامحت الوصايا مبا فيها الوصية الواجبة قدمت الوصية الواجبة وبدء بها من الثلث ، فان بقي
 .الثلث شيء وزع على بقية الوصايا االختيارية

 . طريقة استخراج الوصية الواجبة من الرتكة
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يفرض الولد املتوفى حيا وتقسم الرتكة على فرض وجوده عليه وعلى الورثة املوجودين ليعرف مقدار : أواًل 
 .نصيبه من الرتكة لو كان موجودا

فى من الرتكة كما هو إن كان يساوي ثلث الرتكة أو أقل وان كان خيرج مقدار نصيب الفرع املتو: ثانيًا 
على فروع هذا الولد قسمة مرياث ( مقدار الوصية الواجبة)يزيد عن الثلث رد إىل الثلث ويقسم هذا القدر 

 .للذكر مثل حظ األنثيني مع مراعاة أنهم إن كانوا فروعا متعددة يأخذ كل فرع نصيب أصله

دون نظر  جديد من من الرتكة بعد إخراج الوصية الواجبة على الورثة األحياء فيعاد توزيعا يقسم الباقي: ثالثا 
إىل الولد املتوفى الذي فرض حيًا ويعطى كل وارث نصيبه كما هو الشأن يف تقسيم الرتكات بعد إخراج 

 . الوصايا منها

الثاني فاوجب الوصية لبعض احملرومني من قانون األسرة بالرأي  122إىل  119القانون اجلزائري يف املواد 
 من اإلرث وهم األحفاد الذين ميوت آباؤهم يف حياة أبيهم أو أنهم ماتوا ولو حكما

 ففي نظام اإلرث اإلسالمي ال يستحق هؤالء األحفاد املرياث لوجود أعمامهم أو عماتهم على قيد احلياة
يها مقومات الوصية لعدم اإلجياب والقبول فهي أشبه فستحدث القانون نظام الوصية الواجبة واليت ال تتوفر ف

 باملرياث وذلك ملعاجلة املشكلة متاشيا مع روح التشريع اإلسالمي

 

 

 :على املناسخات تطبيقات

 .أم، أخت، عم: زوجة، بنينت منها، عم فلم تقسم الرتكة حتى ماتت إحدى البنتني عن: مات وترك-1

 .غريها، عم، فلم تقسم حتى توفيت إحداهن عمن يف املسألةزوجة، ثالث بنات من : مات وترك-2
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ثالث إخوة، : بنت ومن يف املسألة ومات الثاني عن:  أبناء، فلم تقسم حتى مات عن 6: مات وترك-3
 .أخيه، بنت: زوجة، أخوين، ومات الرابع عن: ومات الثالث عن

ر حيث وجدا بعد احلادث بساعات ومل مات رجل وإبنه يف حادث سيارة ومل يعلم أيهما مات قبل اآلخ -4
زوجة هي أم ولده، أم، جد، أخ ش، أخت ش، : يتمكن األطباء من تقدير فارق زمين بينهما، وترك الرجل

 95.555: دج، أما االبن فقد ترك بنتني، ثالث إخوة ألم، وقدرت تركته بـ 64555:  وقد بلغت تركته
 دج فما نصيب كل وارث؟    

دج  1855.555: زوج، أم، إخوة ألم، إخوة ألب، جد، وتركت مبلغ ماليا قدره: كتتوفيتإمرأة وتر -6
دج، وبعد تقسيم الرتكة تبني  455.555دج ومنزال كانت تسكنه هي وزوجها بـ  1455.555وسيارة بـ 

أن إخوة ألب مل يأخذوا شيئا فجاءوا حمتجني ومطالبني حبقهم، فاحتج عليهم اإلخوة بأنهم هم أصحاب فروض 
 .وأوىل منهم يف املرياث ومل يأخذوا شيئا، فاشتد النزاع بينهم وطالبوا بإعادة تقسيم الرتكة، فما رأيك

أربع أبناء، بنتني، ثم : تزوج رجل بامرأة وأجنب منها بنتا ثم توفيت الزوجة، فتزوج بالثانية فأجنب منها -1
بعد تقسيم أمواله جاءت زوجته الثالثة وابنته توفيت الزوجة الثانية، فتزوج بثالثة ومل تنجب له، حتى تويف و

من الزوجة األوىل إىل أبنائه وبناته من الزوجة الثانية يطالبان بنصيبهن من مرياث أب األوالد من الزوجة 
 األوىل ألن أمواهلا بقيت حتت أوالده، فما مقدار كل واحدة؟ 

تقسم األموال حتى تزوجت البنت وأجنبت زوج، بنت، ابن، وبعدها بسنة تويف ابنها ومل : توفيت وتركت-7
بنتني، أربع أبناء، وبعد طول مدة : األوالد، وكان الزوج بعد وفاتها وكان الزوج بعد وفاتها قد تزوج وأجنب

 45555: جاءت البنت إىل أبيها مطالبة حبقها يف مال أمها، فما نصيبها من أمها مع العلم أن تركة أمها بلغت
 . دج
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ابنني، ثالثة بنات، وقبل تقسيم الرتكة تويف أحد االبنني وترك أخاه وأخواته الثالثة : تويف رجل وترك-8
أخاها وأختيها وبنات أخيها الذي مات قبلها، وماتت أخت : وأربع بنات، ثم ماتت إحدى البنات  وتركت

 وتركت من يف املسألة وزوج، بنت، بنت ابن، إعط كل ذي حق حقه؟ 

 

 

 :طريقة حل مسائل احلمل

 .حنل املسألة أواًل بافرتاض أن احلمل فيها ميتًا .1
 .ثم جنعل مسألة أخرى نفرتض فيها احلمل ذكرين .2
 .وجنعل مسألة ثالثة نفرتض فيها احلمل انثيني .3

ومل جنعل مسائل خاصة الفرتاضات أن يكون حيًا أنثى، أو ذكر، أو ذكر وأنثى، ألن هذه : مالحظة
من مسألة احلمل هي االحتفاظ بأكرب قدر ممكن من األسهم موقوفة حتى االحتماالت ال حاجة هلا، ألن الغاية 

 .يتبني أمر احلمل بالوضع

 .حتصيل املضاعف املشرتك البسيط ألصول املسائل السابقة، وهذا املضاعف هو جامعة املسائل .4
نقسم هذا املضاعف على أصول املسائل كلها وجنعل ناتج التقسيم كجزء سهم على كل مسألة  .6

 .فوقهاويوضع 
يف كل مسألة من املسائل الثالث، ( جزء سهم مسألته)نضرب نصيب كل وارث مبا فوق مسألته  .1

 .ونقارب بينها ونأخذ األقل ونضعه يف مربعه من حقل اجلامعة
ونطرحها من أصل اجلامعة، وما بقي نوقفه  –ما عدى احلمل  -جنمع سهام الورثة يف املسألة اجلامعة  .2

 .للحمل
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 اهلدمىواحلرقىمرياث الغرقى و

قد ميوت مجاعة من الناس معا يف وقت واحد وبينهم صلة قرابة يرثون فيها بعضهم بعضا، والتمسى  
زمن موتهم كالذين ميتون حبادث عام، كالغرق يف البحر، إنهدام منزل، نشوب حريق يف املنزل،  انقالب 

 ....سيارة أو اصطدامها، حتطم طائرة جبميع ركابها

 : م هلم عدة حاالت وهيفهؤالء وأمثاهل

 .أن يعلم موتهم مجيعا ال توارث بينهم إمجاعا لعدم حتقق شرط اإلرث -أ

 . أن يلم املتأخر بعينه وال ينسى، وهنا يرث املتأخر املتقدم وليس العكس -ب

 . أن يعلن املتأخر بعينه ثم ينسى -جـ

 . أن يعلم املتأخر ال بعينه -د

أال يعلم املتأخر من املتقدم بل جيهل األمر، فإن علم أن واحدا قد تقدم موته على اآلخر وبقي العلم   -هـ
بالسابق فقد اتفق الفقهاء على أن من علم تأخر موته عن مورثه يرث مورثه،  ألن الشرط اإلرث أن يكون 

لفقهاء أن كل واحد منهما ال يرث الوارث حيا بعد موت مورثه، وإن علم أن موتهما كان معا، فقد اتفق ا
األخر النعدام شرط اإلرث، وإن مل يعلم شيء من ذلك أو علم أن أحدهما قد سبق ولكن ومل يعلن تعني 

 . السابق فجمهور العلماء على عدم وجود توارث بينهما

 كيفية توريث الغرقى واحلرقىواهلدمى

مسألة رثته األحياء والذين ماتوا معه، وتسمى نفرض أن أحدهم مات أوال، يعمل له مسألة تقسم على و-1
 (املال القديم)التالذ 
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نعمل مسألة لكل واحد من الذين ماتوا معه، وتقسم على ورثته األحياء حني موته دون الذين -2 
 ( املال اجلديد)مسائل الطريف ماتوا معه وتسمى 

ألة التالذ بالنسب األربع ننظر بني كل مسألة من مسائل الطريف وبني سهام صاحبها من مس -3 
 (. توافق، متاثل، تباين وتداخل)

 .ننظر بني املثبتات من مسائل الطريف بالنسب األربعة وما حيصل فهو جزء السهم ملسألة التالذ -4 

 . نضرب أصل مسألة التالذ حباصل النظر بني مسائل الطريف وما حيصل فهو املسألة اجلامعة -6 

نضرب نصيب كل واحد من مسألة التالذ يف جزء سهمها وما ينتج فهو له، فإن كان حيا وضع  -1 
 . له حتت اجلامعة وإن كان ميتا قسم على مسألته وما خيرج فهو جزء السهم هلا

 نضرب نصيب كل وارث من مسألة الطريف كفي جزء النصيب 

من قدر أنه مات أوال، فرض أن اآلخر  جنمع نصيب من يرث يف أكثر من مسألة فإذا أنهيت مسألة 
 . هو من مات أوال ونتبع نفس القواعد

 مرياث اخلنثى املشكل

وقد فرض انه ليس رجاًل وال امرأة وال يتصور كذلك . احلالة األوىل يكون رجاًل ويف احلالة الثانية يكون امرأة
 .أن يكون زوجًا أو زوجة، ألنه ال جتوز مناكحته ما دام مشكاًل

البنوة، واإلخوة والعمومة والوالء فيتصور يف سبعة : منحصر يف أربع جهات من جهات اإلرث وهيوهو 
 .األوالد وأوالدهم واإلخوة وأوالدهم واألعمام وأوالدهم واملوالي: أصناف من الواريث

 .ويف توريث اخلنثى بني العلماء خالفًا هذا خمتصره
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كان  إن، األنثىللخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب  إن: مالك بن انس رمحه اهلل تعاىل اإلمامقال -1
اخذ  األخريفان كان ارثه على كل تقدير مثل ارثه على التقدير  األنوثةارثه بتقدير الذكور غري ارثه بتقدير 

 .فله نصف ما يصيبه من كليهما. التقديرين دون اآلخر بأحدنصيبه وان ورث 

خس يف حق نفسه، فان ورث على تقدير الذكورة انه يعامل باأل: أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل اإلمامقال -2
ألم وفيهم خنثى مشكل فهم شركاء يف الثلث  األخوةمثل )قلت. متساويًا اخذ حظه إرثامجيعًا  واألنوثة

وان ورث على احد التقديرين دون اآلخر مل يأخذ شيئًا وان كان ارثه على ( والذكور اإلناثويستوي فيه 
وال يوقف شيء من املال ويعامل الذين معه من  األقلمن ارثه على التقدير اآلخر اخذ  أكثرين احد التقدير

 .غري ضرر بهم

 .وكان ابو يوسف يرى هذا الرأي ثم رجع عنه

يؤخذ يف : يضًا وله قول آخرأضر ضر ويعامل من معه باألانه يعامل باأل: الشافعي رمحه اهلل تعاىل اإلمامقال -3
 .ويوزع الباقي على من معه من الورثة وال يوقف شيء من الرتكة األقلوهو . حق اخلنثى  باليقني

يف تعريفه للخنثى للمشكل : حممد بن حممد بن امحد سبط املارديين رمحه اهلل تعاىل اإلمامقال : كيفية اخلنثى
 .اخلنثى

 .ال وآلة النساء مجيعًاله آلة الرج: األول: املشكل قسمان 

بلغ  فإذاوهذا الثاني مشكل ال يتضح ما دام صبيًا، . له ثقب خيرج منها البول ال تشبه آلة من اآللتني: والثاني
. قد يتضح وان كان صبيًا والشكاهلما واتضاحهما عالمات من البول والشهوة وغريهما واألولاتضاحهأمكن

 .إشكالهنا كيفية ارث املشكل وارث من معه من الورثة حال وحمل ذلك وبسطه يف كتب الفقه والغرض ه
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اعلم عزيزي القارئ ان اول من حكم يف توريث اخلنثى املشكل عامر بن العدواني بفتح : اول من حكم به
 فأقامواالعني املهملة وسكون الدال وكان حكمًا يف اجلاهلية، فاتاه قوم يسألونه عن مرياث اخلنثى املشكل 

مقام  إن: يومًا وهو يف كل يوم يذبح هلم وال يقول هلم شيء وكانت له امة فرأت حريته فقالت له أربعنيعنده 
اتبع ! لك أباال : وحيك مل تشكل علّي حكومة قط غري هذه، فقالت له: يف غنمك فقال أسرعهؤالء عندك قد 

 .بفتح امليم والباء املوحدة-احلكم املبال

السمحة اليت  اإلسالمفرجتها ياخصيلة وقد جرى احلكم يف شريعة : فقال -وهو املكان الذي ينزل منه البول
 .تأخذ تهتدي اليه العقول املستقيمة والفطرة السليمة

اعلم عزيزي القارئ الكريم ان املال املوقوف بسبب اخلنثى عند من يوقف : املال املوقوف بسبب اخلنثى
 .اشياء ربعةأيبقى موقوفًا وال يصرف الحد اال بواحد من -املظنون

وال بد يف هذا من التواهب . يصطلح هو ومن معه أن: ثالثًا.يتبني حاله أن: ثانيًا. أنثىيقر اخلنثى انه  أن: أوال
 . باقي الورثة إىلميوت اخلنثى فريد املال  أن: رابعًا. ويغتفر جهل كل واحد منهم ما هو له للضرورة

 ( :من يرجى اتضاح أمره)طريقة حل مسائل اخلنثى 

إحداهما على تقدير كونه ذكرًا، ويف الثانية نعتربه أنثى كاحلالة السابقة متامًا، : ُيجعل له مسألتان .1
 .ونصحح املسألة اليت حتتاج إىل تصحيح

 .نوجد املضاعف البسيط ألصل املسألتني .2
 .ثم نقسم هذا املضاعف على أصل املسألتني، ويكون الناتج جزء سهم هلما .3
 .، وما حتصل جنعله أصاًل للمسألة اجلامعة(1)املسألتني بالنسب األربعُينظر بني أصل  .4

                                                           

(1  بحيث يتم التوصل من خالل هذه النسب األربع إلى رقم يمكن قسمته علىى رقمىين  و  ر ىال بىال وسىال وهىو مىا: وهي التماثل، التداخل، التوافق، التباين( 
.يحتاج إليه في تأصيل المسائل  
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َنضرب سهام كل وارث جبزء السهم يف كل من املسألتني، وُنقارن بينهما، ونعطيه األقل منهما من  .6
 .اجلامعة

 .بعد مجع السهام وطرحها من اجلامعة، ما زاد فهو موقوف حتى اتضاح أمر اخلنثى .1

وولد خنثى مشكل فبتقدير ذكورة اخلنثى يكون املال بينه وبني االبن بالسوية لكل فلو مات رجل عن ابن 
يف حق نفسه  أنثىيكون للخنثى الثلث ولالبن الثلثان فيقدر اخلنثى  أنوثتهواحد منهما نصف املال بتقدير 

الباقي بينهما فيأخذ الثلث فقط ويقدر ذكرًا يف حق االبن فيأخذ االبن النصف النه متيقن به ويوقف السدس 
عاد  أنثىحتى يتضح حال املشكل فان كان ذكرًا اخذ السدس الباقي فيساوي االبن مناصفة وان تبني انه 

 .يصطلحا أواالبن ليصبح الثلثان  إىلالسدس 

مل خيتلف نصيب غريه ممن معه من الورثة يعطى نصيبه  أووعلم من مفهوم الكالم انه لو مل خيتلف نصيب اخلنثى 
 .نهاألقلألكاماًل 

ال خيتلف بذكورته  ألنهفلو خّلف رجل أخًا شقيقًا وولد أم خنثى مشكاًل كان له السدس فرضًا : مثال آخر
 .للشقيق الباقي واهلل اعلم وأنوثته

 حكم املفقود يف املرياث

 .هو الغائب الذي انقطع خربه وال يدرى حياته من موته: تعريف املفقود

ان املفقود حي يف ماله حتى اليرث منه احد ومّيت يف حال غريه، حتى ال يرث من احد لثبوت : حكم املفقود
مامل يكن وهلذا ال يثبت  إثباتما كان على ما كان دون  إبقاءحياته باستصحاب احلال وهو املعترب يف 

طالب رضي اهلل  أبياالمام علي بن حنيفة وهو مذهب  اإلمامأبيوال تتزوج امرأته عند . استحقاق ورثته ملاله
مل يبق من  إذانه منهاأميضي عليه مدة واختلفت الروايات يف تلك املدة  أوويوقف ماله حتى يصح موته . عنه
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يف مجيع البلدان وقال بعضهم تسعون سنة الن  أقرانهيف بلده وقيل املعترب  أقرانهحكم مبوته فقيل املعترب  أقرانه
 .األغلبالشرعية اليت مدارها على  األحكامننا يف غاية الندرة فال يناط بها الزيادة عليها يف زما

سنوات يفرق القاضي بينهما وتعتد املرأة عدة وفاة  أربعمضى  إذامالك بن انس رمحه اهلل تعاىل  اإلماموعند 
 .ثم بعدها تتزوج من شاءت

ما بني  أعمارأميت: )هلل عليه وسلم قالسبعون سنة ملا ورد يف حديث رسول اهلل صلى ا إلىأنهاوذهب بعضهم 
 .واحلديث مشهور( الستني والسبعني

اذا : الشافعي رمحه اهلل تعاىل فانه قال اإلماميف موته وهو مذهب  اإلماماجتهاد  إىلوقال بعضهم مال املفقود 
ته املوجودين من هذه املدة حكم مبوته ويقسم املال على ورث أكثرمضت عدة يقضي القاضي بان مثله ال يعيش 

 . حال احلكم به

واملفقود موقوف احلكم يف حق غريه حتى يوقف نصيبه من مال مورثه فان كان املفقود ممن حيجب احلاضرين مل 
يصرف اليه شيء بل يوقف املال كله وان كان الحيجبهم يعطى كل واحد منهم ما هو االقل من نصيبه على 

املدة وحكم مبوته فماله لورثته املوجودين عند احلكم مبوته وال  تقديري حال حياة املفقود ومماته فاذا مضت
شيء ملن مات منهم قبل احلكم بذلك الن شرط التوريث بقاء الوارث حيًا بعد موت املورث، وما كان 

فان ظهر املفقود حيًا . موقوفًا ألجله من مال مورثه يرد اىل وارث مورثه الذي وقف ذلك املوقوف من ماله
 . وان حكم مبوته مل يستحق شيئًا مما وقف له. اخذ حقه

 : طريقة حل مسائل املفقود -

 .إن كان املفقود هو الوارث الوحيد وقفت له الرتكة كلها -أ

 : وإن كان معه ورثة وارثون قسمت الرتكة على افرتاضني -ب
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 .افرتاض أنه حي، وحنل املسألة على هذا األساس ونعني نصيب كل وارث .1
 .ثانية نفرتض فيها موته ونعني نصيب الورثة كلهمثم جنعل مسألة  .2
وذلك بأن خنرج املضاعف املشرتك البسيط ألصل املسألتني وجنعله أصاًل : ثم يوجد أصل املسألتني .3

 .للمسألة اجلامعة
 .نقسم املضاعف البسيط على أصل كل مسألة ونضع الناتج فوقه كجزء للسهم .4
جزء السهم ثم نضرب سهمه يف الثانية أيضًا يف جزء نضرب سهم كل وارث يف املسألة األوىل يف  .6

 .سهمها ثم نضع األقل منهما مقابل الوارث يف املسألة اجلامعة
جنمع سهام الورثة املوجودة يف اجلامعة ما عدا املفقود ثم نطرح هذا الناتج من أصل اجلامعة والباقي  .1

 .يوقف حتى يظهر حال املفقود
 .ف لهفإن ظهر املفقود حيًا أخذ ما وق .2
 .وإن ثبت موته بعد موت مورثه بالبينة، رد نصيبه املوقوف له إىل ورثته الشرعيني .8

فلالبن احلاضر النصف الحتمال حياة . مات رجل وخلف ابنني احدهما مفقود. مثال :حالة مرياث املفقود
 .األخ وإالأخذهاملفقود، ويوقف النصف اآلخر حلني ظهور احلال فان تبني حيًا اخذ حقه 

فللزوج النصف كاماًل . ال آخر ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوين شقيقني أو ألب أو ألم احدهما مفقودمث
من أم لعدم اختالف نصيب الزوج ونصيب األخ ولألم السدس  أبوينأوولألخ احلاضر السدس سواء كان من 

 . يتًا فهو لألمفان ظهر املفقود حيًا فهو له، او م: الحتمال حياة املفقود ويوقف السدس الباقي

 إخوة ألب و عمة 3-زوجة  -ابنا  -أما -عما -جدة ألب -جدة ألم* 1

 أخ شقيق –بنت  –أخت ألم  –أخ ألم  -أم * 2
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أم  –أخت ألب  –أخت شقيقة :  مات رجل مع زوجته يف حادثة سري ، مل يعلم السابق من الالحق و ترك* 3
 ثالث إخوة ألم –

 .درهم 1555درهم و وصية بالثلث و  تكلف جتهيزه  1555عليه دين . درهما  23.555و تركة قدرها 

 أخ شقيق  –أخت شقيقة   -أم  –ثالث بنات  –زوجة * 4

 ابن عم شقيق –بنت ابن  –عم ألب  –بنت  –جد  –أخت ألم  –زوجة * 6

 ب أخت أل –أخ ألم  –أخ شقيق  –زوجة حامل يف شهرها السابع قال الطبيب أنه توأم ذكر و أنثى * 1

 أم  –زوج  –أربع إخوة ألم * 2
 درهم  355.555: بعد إخراج احلقوق املتعلقة بالرتكة  بقي ما قدره. درهم  325.555: الرتكة قدرها

حكم القاضي بتمويت السيد احملجوب  الذي انقطعت أخباره منذ هجرته إىل أوربا  سنوات اخلمسينات ، * 8
أبناء  6 –أب  –أم : فل مات قبل استهالله، كما ترك ورثة هم زوجة طلقها قبل رحيله و هي حامل بط: ترك
 .إخوة ألم  –أخت شقيقة  -أمه من الرضاعة  -بنتان  –

 أختان شقيقتان –بنت ابن  –بنت –ام  –أب * 9

 أختان شقيقتان –بنت ابن  –بنت  -أم  * 15

 

 حل املسائل

1 * 
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 22:  أصل الفريضة  إرثه الوارث
 0 حمجوبة باألم جدة ألم

 0 حمجوبة باألم جدة ألب
 0 حمجوب باالبن عم 

 2 لوجود فرع وارث 6/1 أم
 17 تعصيب ابن

 3 لوجود فرع وارث 8/1 زوجة
 0 حمجوبون باالبن إخوة ألب 3

 0 ال ترث عمة

2 * 

 6:أصل الفريضة إرثه الوارث
 1 لوجود الفرع الوارث 6/1 أم 

 0 حمجوب بالبنت أخ ألم 
 0 بالبنت حمجوبة أخت ألم

 3 2/1 بنت  
 2 تعصيب أخ شقيق

 -يناراد 41.555الرتكة قدرها . مات رجل مع زوجته يف حادثة سري ، مل يعلم السابق من الالحق * 3
 .ينارد 2555و وصية بالثلث و  تكلف جتهيزه  دينار 2555دين
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  6:األصل إرثه الوارث

 7عالت إىل 

 بعد التصحيح

3 x 7  =
21 

( = جتهيز 1000+ دين 1000) -23.000
( 7.000 -21.000)ثلثها وصية.  21.000

 666.67= 21/  12.000الباقي 
أخت 
 شقيقة 

2/1 
 x 3  =9 9 x 666.67  =6000 3 3 النفرادها

أخت 
 ألب

مع   6/1
شقيقة 
 واحدة

1 3 x 1  =3 3 x 666.67  =2000 

 أم  
لتعدد  6/1

 x 1  =3 3 x 666.67  =2000 3 1 اإلخوة

إخوة  3
 ألم

3/1 
=  x 2  =6 6 x 666.67 3 2 لتعددهم

2000 

2 x 666.67  =
1333.33 

2 x 666.67  =
1333.33 

2 x 666.67  =
1333.33 

 .الشك يف حياة الوارث وقت موت املوروث: الزوجة ال حتسب ضمن الورثة لوجود مانع من موانع اإلرث

 

2 * 

 إرثه الوارث
أصل 

 22:الفريضة
عدد رؤوس البنات )األصل بعد التصحيح 

إذن ( 3عدد رؤوس األخ و األخت)و( 3
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 .متاثل 

 3 x  72= 22األصل 

 زوجة 
لوجود الفرع  8/1

 x 3  =9 3 3 الوارث

 x 16  =28  ( =16  +16  +16 ) 3 16 لتعددهن 3/2 ثالث بنات

 أم   
لوجود الفرع  6/1

 x 2  =12 3 2 الوارث

 أخت شقيقة  
 x 1  =3 3 1 تعصيب

1 
 2 أخ شقيق

5 * 

 22:  أصل الفريضة  إرثه الوارث
 3 لوجود الفرع 8/1 زوجة

 0 حمجوبة بالبنت و اجلد أخت ألم
 1+2 تعصيب لوجود البنت+  6/1 جد
 12 2/1 بنت

 0 حمجوب باجلد عم ألب
 2 تكملة للثلثني لوجود بنت 6/1 بنت ابن
ابن عم 

 شقيق
 0 اجلدحمجوب بالعم ألب و 

 أخت ألب –أخ ألم  –أخ شقيق  –زوجة حامل يف شهرها السابع قال الطبيب أنه توأم ذكر و أنثى * 6
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 .فإن حصل ذلك نقسم الرتكة . ننتظر والدتهما و استهالهلما معا و نتأكد فعال من جنسهما

 x 8  =22 3: بعد التصحيح 8:  أصل الفريضة  إرثه الوارث
 x 1  =3 3 1 8/1 زوجة

 ابن
 تعصيب 

منكسرة على عدد    7
 (3)رؤوسهما  

3 x 7  =
21 

12 
 7 بنت

 0 0 حمجوب باالبن أخ شقيق
 أخ ألم

 حمجوبان باالبن و البنت
0 0 

 0 0 أخت ألم
و لن حنتاج ( 7)ينفرد االبن مبا تبقى عن الزوجة : يبقى املثال على حاله: إذا افرتضنا عدم استهالل البنت * 

 للتصحيح
و حيجب .و يدخل األخ الشقيق بالتعصيب  2/1ترث البنت املستهلة: إذا افرتضنا عدم استهالل االبن * 

 اإلخوة ألم بالبنت
و األخت  6/1و األخ ألم .يدخل األخ الشقيق بالتعصيب : إذا افرتضنا عدم استهالل االبن و البنت معا * 
 6/1ألم

 

 درهم  355.555: احلقوق املتعلقة بالرتكة  بقي ما قدرهبعد إخراج . درهم  325.555: الرتكة قدرها* 7

=  2x6=22 300.000  /22: بعد التصحيح  6: األصل إرثه الوارث
12500 

 إخوة ألم 2
شركاء فيه  3/1

 بالتساوي

2  

منكسرة 
2x2=8 12500 x 8   =

100000 
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 عليهم

 زوج
النعدام   2/1

= 2x3=12 12500 x 12 3 الفرع الوارث
150000 

 أم
لوجود مجع  6/1

= 2x1=2 12500 x 2 1 إخوة
50000 

 


