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 الوحدة التعميمية األولى

 األىمية
 الكممات المفتاحية:

العوارض  –العوارض السماوية  –عواض األىمية  –أنواع االىمية  –شروط األىمية  –األىمية 
 أىمية األداء. –أىمية الوجوب  –المكتسبة 

 

 :الممخص

األىمية ىي صالحية اإلنساف ألف تصدر عنو تصرفات ُيعتد بيا شرعًا وقانونًا. واألىمية نوعاف، 
وجوب وأىمية أداء، وتصبح األىمية كاممة بنوعييا عند اإلنساف بالبموغ والعقؿ، وقد يعرض  أىمية

 لإلنساف بعض األمور التي تُنقص مف أىميتو أو تُعدميا.
 

 األىداؼ التعميمية:
 لوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالي قادرًا عمى:ياية ىذه انفي 
 التعرؼ عمى معنى األىمية وشروطيا. .1
 أىمية األداء. –التعرؼ عمى نوعي األىمية: أىمية الوجوب  .2
 وار اإلنساف بالنسبة ألىميتو.التعرؼ عمى أط .3
 التعرؼ عمى عوارض األىمية. .4
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 مفيـو األىمية وأقساميا
 :مفيوـ األىمية -أولً 

ـُ ﴿: االستحقاؽ، قاؿ تعالى تأتي بمعنى مغة:ال األىمية في ِإْذ َجَعَؿ الَِّذيَف َكَفُروا ِفي ُقُموِبِي
ـْ َكِمَمَة التَّْقَوى َوَكاُنوا  اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِىِميَِّة َفَأنَزَؿ المَّوُ  َسِكيَنَتُو َعَمى َرُسوِلِو َوَعَمى اْلُمْؤِمِنيَف َوَأْلَزَمُي

ي بمعنى االستئناس، يقاؿ: تأىؿ، ػوتأت ،[62الفتح: ]﴾ َأَحؽَّ ِبَيا َوَأْىَمَيا َوَكاَف المَُّو ِبُكؿِّ َشْيٍء َعِميًما
: . قاؿ تعالى عمى لساف امرأة العزيز(1) لزوجة أىالً إذا تزوج، ألنو يستأنس بزوجو، ومف ىنا سميت ا

َأْىِمَؾ ُسَوًءا َواُسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُو ِمف ُدُبٍر َوَأْلَفَيا َسيَِّدَىا َلَدى اْلَباِب َقاَلْت َما َجَزاء َمْف َأَراَد بِ ﴿
ى االستيطاف، فيقاؿ:فالف مف أىؿ ىذا وتأتي بمعن .[62]يوسؼ:  ﴾ِإلَّ َأف ُيْسَجَف َأْو َعَذاٌب َأِليـ
 (.2البمد، أي مف المستوطنيف فيو)

في االصطالح الشرعي: )صفة في اإلنساف تجعمو صالحًا ألف تثبت لو حقوؽ أو  األىميةو 
 .(3) (عميو، أو أف يخاطب بالتكميؼ

 :أقساـ األىمية -ثانياً 

 :ف: أىمية وجوب، وأىمية أداءيقسم إلى األىمية تنقسـ

ومناطيا  .(4وعميو) لو المشروعة الحقوؽ لوجوب اإلنساف صالحية وىي :الوجوب ميةأى -أ
 مف غير نظر إلى سٍف أو عقؿ. اإلنساف فإف ىذه األىمية تثبت لو ،فإذا ما وجد،ةنسانياإل الحياة

 .قسماف: أىمية وجوب ناقصة، وأىمية وجوب كاممةأىمية الوجوب و 

طور االجتناف )الجنيف( لثبوت  في وىو اإلنساف يةصالحوتعني  :أىمية الوجوب الناقصة -1

                                   
 .(مادة: أىل)ظر ادلصباح ادلنَت ان (1)
، 11والوصية والوقف والًتكات، د.أمحد احلجي  الريردص،  األحوال الشخصية األىلية والنيابة الشرعية  (2)

شيرح قييانون األحييوال الشخصييية الهييورص األىلييية والنيابية الشييرعية والوصييية والوقييف وادلييَتاث، د زل ييد احلهيي  
 9البغا، 

 .9شخصية الهورص  ادلرجع الهابق، د زل د احله  البغا، شرح قانون األحوال ال (3)
 األىلييية فصييل عليييو، احملرييوم التوضييي ، عليي  التلييو   ،6/929 للنهيي، ، ادلنييار، شييرح األسييرار كشييف (4)

 .6/662 ضربان،
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 مف عميو شيء ثبوت عدـ مع والنسب،والوقؼ عميو، والوصية، كاإلرث، ؛ الحقوؽ لو بعض
فالجنيف منذ تأكد حياتو في بطف أمو إلى حيف والدتو حيًا أىؿ لثبوت تمؾ الحقوؽ لو،  .(5االلتزامات)

ًً لثبوت الحؽ عميو، فال يصح أف  (6يشتري لو أبوه شيئًا.) وليس أىاًل

وعميو،بحيث تطالب  لو الحقوؽ لثبوت اإلنساف صالحية وىيأىمية الوجوب الكاممة:  -2
 ذمتو بااللتزامات المالية.

 أىػالً  بذلؾَ  فيصيػرُ  وجٍو، كؿ   مف مستقمة نفساً  لصيرورتوِ  حيَّػاً  والدتو بمجرد لإلنسػاف تثبت وىي
 عميو االلتزامات وتترتب( 7)قية الحقوؽ؛كحؽ التممؾ والنفقة...إلخ،وعميو، إذ تثبت لو ب لػو لموجػوب

المالية نحو  االلتزاماتو  كضماف قيمة المتمفات التي أتمفيا لغيره،  المالية التي فييا معنى التعويض؛
الغير مما ليس فيو معنى العقوبة وال التعويض؛كضماف أجرة العقار المستأجر لو، أو ثمف المبيع 

 .(8و)المشترى ل

فيا :األداء أىمية ػػ ب  يعتد   وجوٍ  عمى منوُ  الفعؿ لصدور اإلنساف صالحية: »بأنيا الحنفية عرَّ
 شرعًا، معتبراً  تصرفاً  يتصرؼ ألفْ  أىالً  الشخص بيا يصبح صفة ىي ( وبمعنى آخر9)«شرعاً  بوِ 

 .حة والبطالفاألحكاـ الشرعية؛كالوجوب والندب والص بو وتتعمؽ الشرعية، آثاره عميوِ  تترتبُ 

 :قدرتيف عمى تُبنى األىمية وىذه -

 .«بالعقؿ وتكوف: »المشرع خطاب فيـ: األولى

 .الخطاب بمقتضى العمؿ عمى القدرة: الثانية

 الكاممة. األداء الناقصة،و أىمية األداء أىمية :قسميف إلى األداء وتنقسـ أىمية -

                                   

 .6/632 التلو  ، ،6/333 الهرخه ، أصول ،9/692 البزدوص أصول عل  األسرار كشف (5)

األىليييية والوصيييية والًتكيييات، د. مصييي ،  الهيييباع ، د. عبيييد اليييرمح  الصيييابو ، األحيييوال الشخصيييية    (6)
 16. 

 .329   األنوار، إفاضة ،6/632 التلو  ، ،691 ي 9/692 البزدوص، أصول عل  األسرار كشف (7)

 .16األحوال الشخصية األىلية والنيابة الشرعية والوصية والوقف والًتكات، د.أمحد احلج  الرردص،  (8)

 .1/122 ادلهتص، ، ىامش عل  الرمحوت، فوات  (9)
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 .القدرتيف ىاتيف إحدى لو حصمت لمف تثبت وىي: الناقصة األداء أىمية -1

 وجوٍ  عمى منو التصرفات بعض لصدور بو العمؿِ  أو الخطاب فيـ عف القاصر صالحية وىي
وىي تثبت لإلنساف مف سف التمييز إلى ما  .بو والمؤاخذة التكميفي الخطاب تعمؽ دوف شرعًا، بوِ  ُيعتد  

مروا أوالدكـ }: لؾ قولو قبيؿ البموغ. والغالب أف يكوف التمييز في السابعة مف العمر، دؿ عمى ذ
نما ىو لمندب ليعتاد الصالة، (10){ بالصالة وىـ أبناء سبع فإذا بمغ . وىذا األمر ليس لموجوب، وا 

 .(11)وصارت الصالة وغيرىا مف العبادات  واجبة عميو كاف مف السيؿ عميو اإلتياف بيا

 وعقودهِ  المالية تصرفاتو اقسمو  األداء الناقصة، وقد أىمية (عند الحنفية12المميز) لمصبي وتثبت
 :أقساـ ثالثة إلى

 .محضاً  نفعاً  نافعة تصرفات: األوؿ القسـ

 أو مقابؿٍ  دوف األعياف لمنافع أو لمماؿ الصغير تممؾ إلى تؤدي ىي التي التصرفات وىذه
ُبوؿ: ومثالو .(13دنيوي) عوضٍ  ًَ  المميز مف تصح   فيذه التصرفات وقبضيا، والوقؼ واليدية اليبة َؽ

ت وعميوِ  وليِو، إذف فبدو    العدلية. األحكاـ مجمة نصَّ

 .(14الشافعية) عند مطمقاً  الصبي تصرؼ يصح   وال
 .«الدنيا في» محضاً  ضرراً  بالصغير الضارة التصرفات :الثاني القسـ

 ممكو، عف الصغير ماؿ مف شيء خروج عمييا يترتب التي التصرفات ىي التصرفات وىذه ػ
. إلخ والقرض... والصدقة، اليبة، مثؿ دنيوي؛كالتبرعات عوضٍ  أو مقابؿٍ  دوف بو االنتفاع ضياع أو

                                   
 [.992أبو داود: الصالة، باب: مىت  ؤمر الغالم بالصالة، رقم: ] (10)

 .11شرح قانون األحوال الشخصية الهورص،د زل د احله  البغا،   (11)
، ادلنافع بُت وميييِّز   اجلواب، و رد   اخل اب  ،هم م  ادل يز (12)  احلن،ية عند وادلعت د ل،والش ا والي ُت وادلضارِّ

 احلن،يية وبعيض النيووص اإلميام   وذىب ىجر ة، سنوات بهبع الت ييز س  تقد ر الشافعية وبعض احلنابلة وأكثر
  األفهام، باختالف خيتلف   وىذا الت ييز، قوة وجود وىو ادلعترب بل باله ، التقد ر عدم إىل واحلنابلة وادلالرية،

 .94 ي 96   احلا ، باسل. د ال ،ولة، فقو  نظر الهابعة، س  قبل  وجد وقد

 .923   ال ،ولة، فقو ،124 ي 1/126 وأدلتو، اإلسالم  ال،قو (13)
 القواعيييييد   ادلنثيييييور ،929 يييييي 2/924 الشُّرباملهييييي ، حاشيييييية ميييييع احملتييييياج هنا ييييية ،1/131 ادلهيييييذب، (14)

 .6/322 للزركش ،
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 ألف بيا ؛ يأذفَ  أف لمولي يجوزُ  ال بؿ وليُو، لو أذف ولو الصغير مف تصح ال التصرفات فيذه
لمتبرع،  أىالً  ليس ألنوُ  الصغير؛ مف تصح ال التصرفات وىذه بالمصمحة، منوطة الولي تصرفات

 د عميو.وفييا ضرر مالي يعو 
 والضرر النفع بيف المترددة التصرفات: الثالث القسـ 

 كالبيع، والخسارة؛ الربح المالية التي تحتمؿ التصرفات تكوف في المعاوضات وىذه
 .واإلجارة...الخ
 عمى النفاذ موقوفة ولكنيا صحيحة، تنعقد أنيا المميز مف صدرت إف التصرفات ىذه وحكـ

الَّ  نفذت بيا وأذف أجازىا فإف كالوصي، امُو؛مق يقوـ مف أو الولي، إجازة  .بطمتْ  وا 
 وسبب عنده، األداء أىمية وجود ىو القسـ ىذا في الممّيز مف صحيحاً  التصرؼ انعقاد وسبب

 (.15ناقصة) األداء أىمية كوف نفاذه عدـ
وينبغي التنبيو إلى أف المقصود بالضرر في القسميف الثاني والثالث ىو الضرر المالي فقط 

وف النظر إلى مسألة األجر والثواب، فالصدقة مف ماؿ الصغير الممّيز تعّد ضررًا محضًا؛ألنيا د
تمميؾ بال عوض مقابؿ، وال ينظر إلى ما في ىذه الصدقة مف األجر والثواب الذي يمكف أف يحصؿ 

 عميو.

 السوري قانوف األحواؿ الشخصية في أحكاـ تصرفات الصغير -

المواد  عبر بالقاصر وفصؿ في أحكاـ تصرفاتو الصغير يةقانوف األحواؿ الشخص سمى
 : اآلتية

 :(162 المادة)

 (.)القاصر ىو مف لـ يبمغ سف الرشد، وىو ثماني عشرة سنة كاممة 

 (:161)المادة 

 .ليس لمقاصر أف يتسمـ أموالو قبؿ بموغو سف الرشد -1
                                   

 الرمحييوت، فييوات  ،46 ييي 6/42 الصييغار أحرييام جييامع ،9/69 البييزدوص، أصييول عليي  األسييرار كشييف (15)
 926 ي 922 ادلواد ،291   باز، لرستم العدلية األحرام رللة شرح 6/161 الصنائع، بدائع ،1/122

 .922 - 923   ال ،ولة، فقو ،9/112 وأدلتو ، اإلسالم  ال،قو
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وصي بتسمـ جانب مف ىذه لمقاضي أف يأذف لو بعد بموغو الخامسة عشرة وسماع أقواؿ ال -6
 .األمواؿ إلدارتيا

 .إذا رد القاضي طمب اإلذف فال يجوز لو تجديده قبؿ مضي سنة مف تاريخ قرار الرد -3

 (:161)المادة

 لمقاصر المأذوف مباشرة أعماؿ اإلدارة وما يتفرع عنيا، كبيع الحاصالت وشراء األدوات.  -1

لتجارة، وال عقد اإلجارة لمدة تزيد عف سنة، وال أف ال يجوز لو بغير موافقة القاضي مزاولة ا -6
 .يستوفي حقًا أو يوفي دينًا ال يتعمؽ بأعماؿ اإلدارة

ال يجوز لو استيالؾ شيء مف صافي دخمو إال القدر الالـز لنفقتو ونفقة مف تمزمو نفقتيـ  -3
 .قانوناً 

 (:166)المادة

 .وفي التقاضي فيويعتبر القاصر المأذوف كامؿ األىمية فيما أذف لو بو 

 (:161)المادة

 .عمى المأذوف لو باإلدارة أف يقدـ لمقاضي حسابًا سنوياً  -1

أو الوصي، ولو أف يأمر بإيداع المتوفر  يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي -6
 .مف الدخؿ خزانة الحكومة أو مصرفًا يختاره

 .قاضي إال بإذف منووال يجوز سحب شيء مف األمواؿ المودعة بأمر ال -3

 (:168)المادة

لمقاضي عند المزوـ الحد مف اإلذف الممنوح لمقاصر أو سمبو إياه، وذلؾ مف تمقاء نفسو، أو 
 .بناء عمى طمب مدير األيتاـ أو أحد ذوي العالقة

 (:161المادة)

لمقاصر متى بمغ الثالثة عشرة الحؽ في أف يتولى إدارة مالو الذي كسبو مف عممو  -1
 .صالخا

 .ال يكوف القاصر ضامنًا لديونو الناشئة عف ىذه اإلدارة إال بقدر ذلؾ الماؿ -6
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 ُيعتد   وجوٍ  عمى منو التصرفات لصدور العاقؿ البالغ صالحية: وىي :الكاممة األداء أىمية -2
 .16المشرع خطاب بمقتضى بيا ُكم ؼَ  التي الواجبة التصرفات أداءِ  في قصرَ  إف المؤاخذة مع شرعًا، بو

فإذا بمغ اإلنساف رشيدًا صار أىاًل لممارسة جميع التصرفات الشرعية،سواء المتعمقة بااللتزامات 
كالبيع واإلجارة...إلخ التي تعّد صحيحة نافذة منذ صدورىا، وال تتوقؼ عمى إجازة أحد إذا -المالية

 كالصالة...الخ.والواجبات الدينية التي تجب عميو، وال يجوز لو تركيا؛-توافرت شروطيا الشرعية

لممارسة كؿ التصرفات المشروعة، وتترتب  عمييا آثارىا المعتبرة  اإلنسافتؤىؿ  وىذه األىمية
 .عاقاًل راشداً شرعًا، ويتوجو إليو التكميؼ بكؿ وجوىو. و تثبت لإلنساف ببموغو 

والحيض لدى  ،أف يكوف بعالمة طبيعية، وىي نزوؿ المني لدى الذكرالبموغ  واألصؿ في
ُرفع القمـ عف ثالثة: عف النائـ حتى يستيقظ، وعف : » صمى ا عميو وسمـ النبي لقوؿ نثىاأل

ال يقبؿ ا صالة حائض إال }  : وقولو. (17)«الصبي حتى يحتمـ، وعف المجنوف حتى يعقؿ
 . (18){بخمار

 أنيا أف تحيض. والخمار: ما يغطى بو الرأس.ػف شػي مػوالمراد بالحائض األنثى الت

ذ ا لـ تحدث ىذه العالمة فإنو يحكـ عميو بالبموغ إذا بمغ سنًا معينة، وىي عند الجميور إذا وا 
أتـ خمسة عشر عامًا، ذكرًا كاف أو أنثى، وعند أبي حنيفة: إذا أتمت األنثى سبعة عشر عامًا، 

                                   

 عابد  ، الب  األنوار، إفاضة شرح األسحار نه ات ،6/636 التلو  ، ،6/392 الهرخه ، أصول (16)
  163. 

. ابييي  ماجيييو: 9923، 9926]أبيييو داود: احليييدود، بييياب:   ا نيييون  هييير  أو  صييييب حيييدا ، رقيييم:  (17) 
. وأخرجو أ ضا    الباب ن،هو ع  عائشة رض  6296ال ال ، باب: طال  ادلعتوه والصغَت والنائم، رقم: 

: م  ال  قيع طالقيو مي  األزواج، رقيم: . ك ا أخرجو عنها النهائ    ال ال ، باب6291اهلل عنها، برقم: 
 .( بلغ يحتلم:) [.3936

. الًتمييذص: الصييالة، بيياب: ال تقبييل 291أبييو داود: الصييالة، بيياب: ادلييرأة تصييل  بغييَت  ييار، رقييم: ] ( 18) 
. ابيي  ماجييو: ال هييارة وسيينتها، بيياب: إذا حاضييص اجلار يية   تصييل إال 366صييالة ادلييرأة  إال ، ييار، رقييم: 

 [.222، ار، رقم: 
 .(األنث  اليت   تبلغ: الجارية. ما تغ   بو ادلرأة رأسها: الخمار)
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 (19)والذكر ثمانية عشر عامًا.

القاصر ىو مف لـ يبمغ سف " (:126جاء في )المادةفقد  ،وبيذا أخذ قانوف األحواؿ الشخصية
 ."الرشد، وىو ثماني عشرة سنة كاممة

 :فقد اختمؼ العمماء في  معناه :وأما الرشد

 جميور قوؿ وىو فقط، الماؿ أمور في اإلنساف صالح بو المرادَ  أف إلى: الجميور فذىب
 معًا، والديف ؿالما بصالح يكوفُ  الرشد أفَّ  إلى: الشافعيةُ  وذىب. (20) عباس ابف ومنيـ المفسريف،

 .(21)والمالكية الحنفية وبعض المفسريف بعض قوؿ وىو

 فيما ينفقو وال يبذره، فال عميو والمحافظةَ  التصرؼ فيو ُيحسف أف الماؿِ  في بصالحوِ  والمقصود
 وأضاؼ دائمًا، فاحشاً  غبناً  فييا ُيغبف التي والعقود المعامالت في يضيعو وال المحرمات، مف يحؿ   ال

 .(22)وتثميره الماؿ تنمية عمى قادراً  يكوف بأف شرطاً  المالكية

 تدفع إليوو  ـصح تصرفاتيتحسف التصرؼ بالماؿ واالستقامة في السموؾ،  ـفإف يظير مني 

                                   
 12شرح قانون األحوال الشخصية الهورص،د زل د احله  البغا،   19

 الييذخَتة، ،2/96 عابييد  ، ابيي  حاشييية 9/626 القييد ر، فييت  تر ليية ،6/622 ال،تيياو ،   النتييف 20
 ،1/692 ادلربييع، الييرو  3/999 القنييا ، كشيياف ،6/649 ا تهييد، بدا يية ،631 ييي 4/632 للقييرا ،

 .2/34 القرطيب، ت،هَت
 .3/66 البجَتم ، حاشية 6/14 احملتاج، مغٍت ،2/399 ،صلل ا ورد الربَت احلاوص 21

 مغيييٍت ،2/399 الربيييَت، احلييياوص 92 يييي 2/99 عابيييد  ، ابييي  حاشيييية ،6/622 ال،تييياو ،   النتيييف (22)
 .6/649 ا تهد، بدا ة ،631 ي 4/632 الذخَتة ،6/124 احملتاج

: احلن،يية عنيد وىيو التبيذ ر، عادتيو   مي  وادلبيذر التصرف، وسوء العقل ضعف: واله ،و اله ،و، عالمة: والتبذ ر
 اخلَت. وجوه   ولو العقل أو الشر  مقتض  خالف عل  ادلال تضييع
 وذكييير سيي،ها ، أو تبيييذ را   اخلييَت وجيييوه   ادلييال إن،ييا   عيييدُّون ال الشييافعية أن غيييَت اجل هييور، قيييول منييو   وقر ييب

   للنييووص، التنبيييو حتر يير:  نظيير ع ييدا ، إتالفييو   أو البحيير   كإلقائييو ادلييال تضييييع التبييذ ر وجييوه ميي  الشييافعية
 4/692 اليييذخَتة ،2/196 احلقيييائق تبييييُت ،6/129 الصييينائع بيييدائع ،9/142 ال يييالبُت روضييية ،663

 .2/939 وأدلتو اإلسالم  ال،قو ،6/926 للحجاوص، اإلقنا  ،611   ال،قهية القوانُت
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عماًل بقولو  التصر ؼِ  في ليـ المشّرع إذف عمى دليؿٌ  رشدىـ ثبوت بعد إلييـ الماؿ ؛ألف دفع،ـاليو مأ
ـْ َوَل َواْبَتُموْا اْلَيتَامَ  ﴿ :تعالى ـْ َأْمَواَلُي ـْ ُرْشًدا َفاْدَفُعوْا ِإَلْيِي ْنُي ى َحتََّى ِإَذا َبَمُغوْا النَِّكاَح َفِإْف آَنْستـُ مِّ

ِإَذا اْلَمْعُروِؼ فَ َتْأُكُموَىا ِإْسَراًفا َوِبَداًرا َأف َيْكَبُروْا َوَمف َكاَف َغِنيِّا َفْمَيْسَتْعِفْؼ َوَمف َكاَف َفِقيًرا َفْمَيْأُكْؿ بِ 
ـْ َوَكَفى ِبالّمِو َحِسيًبا ـْ َفَأْشِيُدوْا َعَمْيِي ـْ َأْمَواَلُي ـْ ِإَلْيِي  . [2]النساء: ﴾  َدَفْعُت

 (:129وقد بّيف قانوف األحواؿ الشخصية السوري زمف دفع الماؿ لمقاصر في )المادة
 .ليس لمقاصر أف يتسمـ أموالو قبؿ بموغو سف الرشد -1
عد بموغو الخامسة عشرة وسماع أقواؿ الوصي بتسمـ جانب مف ىذه لمقاضي أف يأذف لو ب -6

 .األمواؿ إلدارتيا
 .إذا رد القاضي طمب اإلذف فال يجوز لو تجديده قبؿ مضي سنة مف تاريخ قرار الرد -3
 

 وأنواعيا عوارض األىميةمفيـو 
العوارض جمع عارض، مف عرض إذا ظير، واعترض الشيء: صار عارضًا، كالخشبة 

 .(23)أي حاؿ  دونو دوَف الشيء،  ترضة في النير، يقاؿ: اعترض الشيءُ المع

أو تزيميا  ،يافتنقص فتنافي أىميتو في الجممة، تطرأ لإلنساف، أحواؿوعوارض األىمية: 
أحيانًا؛كالموت الذي يزيؿ أىمية الوجوب واألداء، واإلغماء الذي يزيؿ أىمية األداء،أو تغير بعض 

 .24؛كالسفر والجيؿالوجوب واألداء األحكاـ مع بقاء أىمية

 :العػوارض أنواع
تتأثر أىمية األداء بعوارض عدة قسميا أكثر العمماء إلى عوارض سماوية، وعوارض 
مكتسبة،فالعوارض السماوية ىي التي تثبت مف قبؿ ا تعالى وال إرادة لإلنساف في وقوعيا أو 

غر، والمرض، اء، والنوـ،، واإلغمووالعت اختيارىا، وىي إحدى عشرة؛ الجنوف، والحيض،  والر ؽ، والص 
 والموت. أما العوارض المكتسبة فيي التي تنشأ باختيار اإلنساف وكسبو وعمؿ يده، والنفاس،والنسياف،

                                   
 [.سلتار الصحاح] (23)
 .16شرح قانون األحوال الشخصية اجلزء الثا ، د. مص ،  الهباع ،   (24)
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 .25والسفو وىي سبعة؛ الس كر، واليزؿ، والجيؿ، والخطأ، والسفر،واإلكراه،

 :(26أنواع) ويمكف تقسيـ عوارض األىمية إلى ثالثة

 :وىي تماماً  األىمية تزيؿ عوارض: األوؿ النوع

 الموت. -1

 .الجنوف ػ 6

 .النوـ ػ 3

 .اإلغماء ػ 9

 .الس كر ػ 2

 :وىي تزيميا ول األىمية تُنقص عوارض: الثاني النوع

 .الَعَتو ػ 1

غر ػ 6  .التمييز مع الص 

 .السَّفو ػ 3

 وىي: األحكاـ بعض ُتغيِّرُ  ولكنيا األىمية، تنقص ل عوارض:الثالث النوع

 .التفميس مع الدَّيفُ  ػ 1

 .الموت مرض ػ 6

 النسياف.-3

 الحيض والنفاس.-9

 الجيؿ.-2

 اليزؿ.-2

                                   
 .14-13،  د. مص ،  الهباع ، (األىليي والوصيية ) شيرح قانيون األحيوال الشيخصية اجلزء الثا   (25)
 126-196بيقاهتا ادلعاصرة، د.صاحل العل ، د. باسيل احلا  نظر ة العقد   ال،قو اإلسالم  وت  ( 26)
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 الخطأ.-6

 اإلكراه.-4

 السفر. -9
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 األىمية تزيؿ التي العوارض

 الموت -أولً 

يعّد الموت أىـ عوارض األىمية،إذ إنو ينافي أىمية الوجوب واألداء وييدميما،فال يبقى في ذمة 
الميت شيء غير ما كاف متعمقًا بأعياف قائمة؛كالودائع والمغصوبات، أو متعمقًا بماؿ تركو؛كالديوف 

 (.27والوصايا، وحقو في التجييز والتكفيف)

 الجنوف -ثانياً 

 طبيعي إال نادرًا، نيج عمى وأقوالو أفعالو وىو اختالؿ يصيب العقؿ يمنُع صاحبو مف جرياف
 معوُ  تصح   والقبيحة، وىو مسقط ألىمية األداء، وال الحسنة األمور بيف والتمييز اإلدراؾ معو ويفقد

 أفعالو، أو بأقوالو ُيعتد فال أىميتو، وزواؿ المجنوف عف التكميؼ خطاب الرتفاع والعقود التصرفات
 .(28المميز) غير الصبيكتصرفات  ؛تصرفاتو باطمة ّد حينئذوتع

 .قائماً  داـَ  ما الشرعية والتكاليؼ (،29العبادات) بوِ  تسقط والجنوف

 الوجوب أىمية زواؿ لعدـ ،المتمفات وضماف كالد ية، العباد؛ حقوؽ المجنوف عف تسقط وال
 .(30بالحياة) متعمقة ىي إذ الذمة؛ عمى القائمة

والجنوف نوعاف: ممتد)مطبؽ( وقاصر)متقطع(، أما الممتد فيو الجنوف المتصؿ، سواء أكاف 
وىذا الجنوف يسقط التكاليؼ  صغر، أـ كاف عارضًا بأف ُجّف بعد البموغ،أصميًا بأف ُجّف منذ عيد ال

حاؿ االمتداد. وأما القاصر فيو الذي يغيب وقتًا ويحضر وقتًا، فعندما يعود إلى المجنوف عقمو تمزمو 
 (.31وعندما يعود إليو جنونو فإنو يأخذ حكـ المجنوف الممتد جنونو) التكاليؼ الشرعية كالعاقؿ تمامًا،

                                   
 .12شرح قانون األحوال الشخصية اجلزء الثا ، د. مص ،  الهباع ،   27
 زل يييد. د      ال،قهيييية، النظر يييات ،6/912 ادليييذىب، أصيييول   ادليييذىب ،634 يييي 6/632 التليييو  ، 28

 .199   الزحيل ،

  لزميييو   كليييو رمضيييان شيييهر اجلنيييون اسيييتغر  فيييإذا لوقتهيييا، اجلنيييون ا اسيييتغر : العبيييادة سيييقو    ادلعتيييرب (29)
 .القضاء لزمو النية وقص   الشهر آخر أفا    فإذا القضاء،

 /.319/ األنوار الب  عابد   إفاضة (30)
 .13شرح قانون األحوال الشخصية اجلزء الثا ، د. مص ،  الهباع ،   (31)

12 



                                                                

 

 

 النوـ -الثاً ث

 (.32وىو حالة طبيعية طارئة، يتوقؼ العقؿ واإلدراؾ عف العمؿ أثناءىا لمدة محدودة) 

 تأخير مطالبة النائـ يقتضي والنوـ عارض يمنع فيـ الخطاب، وال يسقط أىمية الوجوب، ولكنو
 .(33باألحكاـ حتى يستيقظ )

 .(34ذكرىا {) إذا يافميصم   نسييا أو صالةٍ  عف ناـَ  }مف: ودليؿ ذلؾ قوؿ النبػي 

 وغيرىا والشراء كالبيع وعقودِه؛ بتصرفاتو ُيعتد   فال، نوموِ  حاؿ مؤقتاً  األداء أىمية يفقد والنائـ
(.ويكوف لمنائـ وقت النوـ مف األىمية 35أثر) أي عمييا يترتب وال نومِو، حاؿ صدرت لو مطمقاً 

 واألحكاـ مثؿ ما لممجنوف والصبي غير المميز.

 غماءاإل -رابعاً 

دراكو لمدة معينة   .وىو حالة طارئة غير طبيعية تفقد الشخص عقمو وا 

 النوـ أف بينيما الخالؼ ولكف الشرعي، والحكـ الجسمي األثر حيث مف كالنوـ واإلغماء
 .عادي غير مرضي عارض فيو اإلغماء بخالؼ متكرر، عادي فطري غريزي عارض

 وأفعالوِ  أقوالو جميع تصح فال اإلغماء، حاؿ ياً نيائ تنعدـ األداء أىمية فإف وبناًء عمى ذلؾ
 التصرفات أثر فيتحّمؿُ  الكاممة الوجوب أىمية وتبقى اإلغماء، حاؿ صدرتْ  لو فيما وعقودهِ  وتصرفاتو
 .(36كالضماف) المادية؛

                                   

 .66الشرعية والوصية والوقف والًتكات، د.أمحد احلج  الرردص، األحوال الشخصية األىلية والنيابة  (32)
 .312   األنوار، إفاضة 933 ي 6/936 ادلذىب، ،6/692 التلو  ، (33)
 ،696 رقييييم ،1/169 داود أيب سيييين  قر بيييية، بأل،ييييا  ،11966 رقييييم ،19/39 مهيييينده   أمحييييد (34)

 .164 رقم ،1/332 الًتمذص

 األصييييول، قواعييييد إىل الوصييييول ،6/691 التلييييو  ، ،6/622 ،التحر يييير تيهييييَت ،669   التحر يييير، (35)
 .121   الزحيل ، زل د. د ال،قهية، النظر ات ،926   للت رتاش ،

 زل يد. د ال،قهيية، النظر ات ،6/932 ادلذىب، 696 ي 6/691 التلو  ، ،6/622 التحر ر، تيهَت (36)
 .126   الزحيل ،
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  السُّْكرُ  -خامساً 
 .ونحوه كالخمر ُمسكرة؛ تناوؿ مادة بسبب وزوالو العقؿ السكر تعطؿ

 المسألة، ىذه في تفصيالً  لمفقياء أف غير العقؿ، بزواؿ )التصرؼ( مية األداءأى زواؿ واألصؿ 
 .السكر أنواع مف نوعيف بيفَ  فرَّقوا فقد

ومضطرا  مكرىاً  سكر أو فسكَر، مباحاً  دواءً  شربَ  كمف عنو؛ بمعفو   أو: بمباح السكر األوؿ:
، ًً ه السكرُ  فيذا و ماًء أو شرابًا،خطًأ بأف شرب مسكرًا ظنّ  أو بأف غّص في الطعاـ ولـ يجد ماًء  يعد 

 ىذه في السكراف عف الصادرة والعقود تصح  التصرفات فال ألىمية األداء)التعاقد( مزيالً  الفقياء
ويمكف أف يمحؽ بو أيضًا السكر الناشئ عف تناوؿ البنج في العمميات الجراحية وغيرىا عند .الحالة

 الحاجة.
، مسكر أنو يعمـ وىو مسكراً  شرب إذاف: عمداً  بمحرَّـ السكر: الثاني  حاؿ شربو وكاف محـر

 عنو؟ التصرؼ أىمية تزوؿُ  فيؿ عمدًا، االختيار
 تصرفات صحة وعدـ التصرؼ، أىمية زواؿ إلى الحنفية وبعض والحنابمة المالكية ذىب -
 بسكرهِ  المتعدي السكراف مف بوقوعوِ  فقالوا الطالؽ والحنابمةُ  المالكيةُ  واستثنى العقؿ، لزواؿ السكراف

 .«بحراـ سكر مف أي»
 .لوُ  زجراً  وعقودهِ  تصرفاتو بصحة قالوا ولكنيـ التصرؼ، أىمية زواؿ إلى الشافعيةُ  وذىب -
 أي»بسكرهِ  المتعدي السكراف عف تزوؿ ال )األداء( التصرؼ أىمية أف إلى الحنفيةُ  وذىب -

 (37).وعقوده تصرفاتو جميع فتصح   «بحراـ سكر مف
 اتفؽَ  التي والحشيشة كالمخدرات العقؿ؛ ُيذىب ما تناوؿ الس كر مسألة عمى ُيقاس أف ويمكف

 .(38تحريميا) عمى العمماء
                                                                                                     

 

 .6/212 ادلذىب، أصول   ادلذىب 37

 ،692 يي 2/699 عابيد  ، ابي  حاشيية ،2/32 عابيد  ، الب  الرائق البحر ىامش عل  القاخل منحة 38
 .2/122 اجل ل، حاشية ،9/126 احملتاج حت،ة ،614 ي 1/616 للقرا ، ال،رو 
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 عند تصرفاتو تصح   فال.الخالؼ نفس فيوِ  يجري أف ينبغي فإنوُ  محـر وجوٍ  عمى تعاطاىا فِإفْ 
 .والشافعية الحنفية عند جميعاً  وعقودهِ  تصرفاتو وتصح.الطالؽ ذلؾَ  مف ويستثنى والحنابمة، المالكية

 أىمية بزواؿ القوؿ فينبغي الجراحية العمميات في كالبنج مباٍح؛ وجوٍ  عمى تعاطاىا إذا أما
 .منو الصادرة والعقود التصرفات جميع صحة وعدـ التصرؼ،

 

 األىمية تُنقص التي العوارض

غر -أولً   .ىميةعنُو أثناء الحديث عف األ الكالـُ  سبؽَ  وقد :التمييز مع الصِّ

 الَعتو -ثانياً 

 مختمط صاحبو فيصير العقؿ، في خمالً  توجبُ  الذات عف ناشئةٌ  "آفة بأنو الجرجاني عّرفو
 .(39أموره") سائر وكذا المجانيف، كالـ وبعضو العقالء كالـ كالموِ  بعض فيشبو العقؿ،

 كما يشتـ وال ْضِربيَ  أنو ال إالَّ  التدبير، فاسد الكالـ مختمط الفيـ قميؿ كاف مف المعتوه: وقيؿ
 .(40المجنوف) يفعؿ

المميز، إذا كاف  العاقؿ الصبي كأىمية فيو التصرؼ)األداء( أىمية حيث مف المعتوه حكـ أما
 وتصحُ  محضًا، نفعاً  لو ىو نافعٌ  فيما التصرؼ لو تبيح ناقصة، أداء أىمية لوُ  فيثبت المعتوه مميزًا،

 ضرراً  الضارة التصرفات منوُ  تصح   وال  ، الولي لو أذفَ  ذاوالضرر إ النفع بيف متردد ىو فيما تصرفاتوُ 
 عف الصبي الصادرة والعقود التصرفات حكـ عند بياف ذلؾَ  تفصيؿ سبؽَ  وقد كالتبرعات، محضًا؛
وغمب عمى أمره، فذىب عقمو، فإنو يعّد مجنونًا، وتأخذ تصرفاتو أما إذا كاف المعتوه غير مميز، .المميز
وىذا التفريؽ بيف المعتوه المميز وغير المميز ذكره  ، فتكوف باطمة.لمجانيفحكـ تصرفات ا حينئذ

بعض الحنفية،    وىو تفريؽ حسف.أما القانوف فقد عّد المعتوه كالمجنوف في تصرفاتو ولـ يفرؽ بيف 

                                   
 األصييول، قواعييد إىل الوصييول ،6/962 ادلييذىب، أصييول   ادلييذىب ،196   للجرجييا ، التعر ،ييات 39

 .923 ي 926   للت رتاش ،
 .2/191 احلقائق، تبيُت 40
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ما إذا كاف ممّيزًا أـ غير ممّيز، لذلؾ فإف جميع أحكاـ المجنوف مف حيث الحجر وصحة التصرفات 
 (. 41يا تنطبؽ عمى المعتوه)وبطالن

 السَّفوُ  -ثالثاً 

 استخفتوُ  إذا الثوب الرياح سفيت ُيقاؿُ  (،42والحركة) الخفة بمعنى يطمؽ: السفو في المغةً 
 .وحركتو

 فيحممو والغضب، الفرح مف لإلنساف تعرض ِخفَّةٌ  بأنو": الجرجاني عرفوُ :والسفو اصطالحاً 
  .(43ع")الشَّر  وموجب العقؿ طور بخالؼ العمؿ عمى

والسفو ىو التصرؼ بالماؿ عمى غير وفؽ العقؿ والشرع، وذلؾ كالتبذير واإلسراؼ في المباحات، أو 
 غير في الماؿ وينفؽ حقوقِو، استعماؿ في يسيء مف . والسفيو(44)التبذير واإلسراؼ فػي الطاعات المالية

 .والشرع العقؿ ىدي خالؼ عمى موضعوِ 

 الحجر بمعنى المنع مف التصرفات القولية؟عميو، و  ُيحجر وىؿ السفيو حكـ -

 :45قوالف المسألة ىذه في لمفقياء

 إالَّ  السفيو عمى يحجر فال في األىمية، يؤثر ال السَّفوَ  أفَّ : وىو حنيفة أبي لإلماـ: األوؿ القوؿ
                                   

 .149األحوال الشخصية   األىلية والوصية والًتكات،د. مص ،  الهباع ،د. عبد الرمح  الصابو ، 41
 .326   الصحاح، سلتار 42
 .6/269 ادلذىب، ،119   التعر ،ات، 43
 .66رردص، األحوال الشخصية األىلية والنيابة الشرعية والوصية والوقف والًتكات، د.أمحد احلج  ال 44

  ،93 ي 2/96 عابد   اب  حاشية ،193 ي 2/196 احلقائق، تبيُت ،163 ي 6/161 الصنائع، بدائع  45
ييييذىب ،321 يييي 6/322 التحر يييير تيهيييَت

 
 ،641 ييييي 6/642 التوضييييي  ميييع التلييييو   ،233 يييي 3/269 ادل

 ال ييالبُت، روضيية بعييدىا، ومييا ،3/694 الربييَت، الشييرح مييع الدسييوق  حاشييية ،611   ال،قهييية، القييوانُت
 ميع ادلقنيع ،929 يي 3/926 القنا ، كشاف ،166 ي 6/162 احملتاج، مغٍت ،،149 ي 141 ي 9/166

 اإلسالم  ال،قو ،4/692 للقرا ، الذخَتة ،391 ي 392 ،399 ي 13/394 واإلنصاف، الربَت، الشرح
      الزحيليي ، زل ييد .د ال،قهيية، النظر ييات 649 يي 644   العقييد، ونظر يية ادللريية ،992 ييي 2/996 وأدلتيو،

 .123 ي 126  
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 مالو يوإل ُيدفع وال عميو، مضروباً  الحجر يبقى فإنو سفييًا)السفو المرافؽ لمبموغ( بمغَ  إذا ما حالة في
 آثر وقد. ُيؤَنس لـ أـ الرشد منوُ  أونَس  مالو سواء عندئذٍ  إليوِ  فيدفع والعشريف، الخامسة سف يبمغَ  حتى
 .إنسانيتو عمى اإلنساف مالية إىدار حنيفة أبو

 المذىب، في الراجح وىو الصاحباف مف الحنفية، ومنيـ العمماء جميور قوؿ :الثاني القوؿ
 بمغَ  بأف بالصغر متصالً  السَّفو أكافَ  سواء والتصرفات العقود مف وُيمنع ميو،ع ُيحجر السفيو إف: قالوا

 .والرشد البموغِ  بعدَ  طارئاً  كافَ  أـ سفيياً 

 والرشد البموغِ  بعد السفوُ  أصاَبوُ  إذا وكذا مالُو، إليوِ  ُيدفعُ  ال رشداً  منوُ  يؤنس ولـ سفيياً  بمغَ  فإذا ػ
 .والتصرفات لعقودا مف فيمنعُ  الحجر، عميو ُيضرب فإنو

 

 األحكاـ بعض في تؤثر ولكف األىمية، تنقص ل عوارض

 «التفميس مع» المستغرؽ الدَّيفُ  ػ أولً 

 وتفميسِو، خسارتوِ  عمى يدؿ   فيذا يممُؾ، مما أكثر الدَّيفُ  وصارَ  ديٌف، اإلنساف ذمةِ  في ثبتَ  إذا
 ذلؾ؟ غرماؤه طمب إذا عميوِ  الحجرُ  يجوزُ  فيؿ

 :قوليف عمى ذلؾَ  في العمماءُ  اختمؼ

: بستة أسباب إال عندهُ  يكوفُ  ال الحجر ألف عميو، الحجر جواز عدـ إلى حنيفة أبو فذىب* 
 ومنع (،47المفمس) والمكاري الجاىؿ، والطبيب (،46الماجف) والمفتي والرَّقيؽ، والمجنوف، الصغير،
 .دفعوِ  أو الناس عف الضرر رفع باب مف أعماليـ مزاولة مف أخيراً  المذكوريف الثالثة

 خمَّى لوُ  ماؿَ  ال مفمٌس  أنوُ  تبيَّفَ  فِإفْ  مالو، يعمـ حتى المديف حبس ولمقاضي: حنيفة أبو قاؿ
 أي» تمِجَئةٍ  بيعَ  ببيعِو، أمرهُ  ماالً  لوُ  القاضي وجدَ  فِإفْ  لممماطمة، إالَّ  ُيشرع ال الحبَس  ألف سبيمُو،

كراه اضطرارٍ  نما عقارُه، يبيع وال ،دينوُ  يوفي حتى عميوِ  باعوُ  أو «وا   األعياف مف ذلؾَ  سوى ما يبيعُ  وا 

                                   
 إبييال    رييرص ميي  ادل،ليي  وادلرييارص جبهييل،  ،يييت ميي  وادلقصييود احلييياء، وقليية الوجييو غليي  األصييل   ا ييون 46

 .مال   وال إبل   لو   ولي  وحنوىا

 .93 ي 2/96 عابد  ، اب  حاشية 6/129 الصنائع، بدائع ،2/199 احلقائق، تبيُت 47
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 .الحاؿ في يحتاجيا ال التي األعياف مف ونحوىا كثيابِو، أىمو؛ وحاجةِ  حاجتوِ  عف زاد مما المالية

 إلى( المذىب في المعتمد ىو وقوليـ) الحنفية، مف الصاحباف ومنيـ الفقياء، جميور وذىب
 :تفصيالت ذلؾَ  في وليـ التصرؼ، مف ويمنعوُ  مفمس،ال المديف عمى يحجر القاضي أف

 بالغرماء؛ تضر   التي التصرفات مف ويمنعوُ  عميوِ  يحجر أفْ  لمقاضي: الصاحباف فقاؿ ػ
 وبيف الغبف إزالة بيف المشتري خي رَ  َبغبفٍ  باعَ  فإف الغبف، مع وكالبيعِ  ،«والصدقة كاليبة» كالتبرعات

 (48.)«الموت مرض المريض كبيعِ » الفسخ

 ونحوىا، كاليبةِ  عوٍض؛ بدوف كافَ  ما منيا يصح   ال الحجر قبؿ تصرفاتو بأف: المالكية وقاؿ
 .عوض وبغيرِ  بعوضٍ  وتصرفاتوِ  أفعالوِ  مف شيء ينفذُ  فال الحجر بعد أما

 َنَفَذ، الدَّيف عف فاضؿ ىو فيما كاف فإف يوقُؼ، فإنو ونحوه ببيعٍ  تصرؼَ  إذا: الشافعية وقاؿ
ال  .«السمـ الذي ىو بيع آجؿ بعاجؿ» الذ مة في والشراء البيع لو وأجازوا فال، وا 

 يتعمؽ الغرماء حؽ ألفَّ  سممًا؛ الذمة في البيعُ  وال تبرعاتُو، وال بيعوُ  يصح   ال: وقاؿ الحنابمة
 .(49بذمتِو ) ال بمالو

 الموت مرض ػ ثانياً 

و  بواجباتوِ  القياـِ  عف فيوِ  نسافاإل ويعجزُ  اليالؾُ  فيوِ  يغمبُ  الذي المرض ىو الموت مرض
 . 50واحدة وتيرة عمى سنة ويمتد   بالموت، ويتصؿ أعمالو المعتادة،

األداء،  أىمية عف الناتجة األحكاـ بعض تتغير ولكف ،51األىمية بو تنقص ال الموت ومرض

                                   

   اللبياب ،2/92 عابيد  ، ابي  حاشيية ،6/163 الصينائع، بيدائع ،622 ي 2/199 احلقائق، تبيُت 48
 للغرمياء،  بييع أن الشيافعية عنيد  صي  وال ،2/922 وأدلتيو، اإلسيالم  ال،قيو ،69 يي 6/66 الرتياب، شرح
 .6/194 احملتاج، مغٍت مع ادلنهاج  نظر

 ال يييييييالبُت، ضييييييةرو  ،612 - 629   ال،قهيييييييية، القييييييوانُت ،626 - 3/621 الدسيييييييوق ، حاشييييييية (49)
 ال،قيييييو ،969- 3/916 القنيييييا ، كشييييياف ،199 - 6/192 احملتييييياج، مغيييييٍت بعيييييدىا، وميييييا ،9/166

 .129   الزحيل ، زل د. د ال،قهية، النظر ات ،924 - 2/922 وأدلتو، اإلسالم 
 .العدلية األحرام رللة م  (1292) ادلادة  نظر 50

 احلجييي  أمحيييد لليييدكتور الشخصيييية األحيييوال ،669   اذل يييام، بييي  للر يييال ال،قيييو، أصيييول   التحر ييير 51
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 :وىذه بعض منيا

 والصدقة، واليبة، كالوصية، الحنفية؛ عند استحساناً  الثمث بحدود يصح تبرعو بأموالو ػ 1
 .الورثة إجازة عمى يوقؼ الثمث عمى زادَ  وما والوقؼ،

 .52الجميور مذىب وىذا غبف، عمى المشتمؿ المحاباة،وىو بيع ػ يوقؼ 6

ترث مف المريض مرض الموت زوجتو المطمقة طالقًا بائنًا في مرض الموت إذا مات وىي -3
 .53في العدة

 النسياف-ثالثاً 

الوجوب وال األداء، ولكنو يغير بعض األحكاـ، فيو عذر في إسقاط  النسياف ال يسقط أىمية
اإلثـ عند ا تعالى،لقوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ:"رفع عف أمتي الخطأ والنسياف وما استكرىوا 

:األوؿ: في العبادات بشرطيف عميو" فالمرفوع ىنا إثـ المذكورات)الخطأ والنسياف واإلكراه(،وىو عذر
داع لمفعؿ  ؾىنالؾ مذكر لمناسي ينبيو إلى ما ىو فيو مف العبادة. والثاني:أف يكوف ىنالأف ال يكوف 

الذي فعمو ناسيًا؛ مثؿ أكؿ الصائـ في رمضاف فإنو عذر، أما أكؿ المصمي في الصالة فميس بعذر. 
 . 54وال يعّد النسياف عذر في المعامالت المالية

 الحيض والنفاس-رابعاً 

 .يخرج مف رحـ المرأة في أياـ مف كؿ شير غالبًا حسب عادتياالحيض ىو الدـ الذي  
.والحيض والنفاس ال يسقطاف أىمية الوجوب والنفاس ىو الدـ الذي يخرج مف رحـ المرأة عقب الوالدة

                                                                                                     

 .69   الرردص،

 مييع الدسييوق  حاشييية ،926 ييي 6/923 ادلييذىب، أصييول   ادلييذىب ،6/262 عابييد  ، ابيي  حاشيية 52
 احملتيييياج، هنا يييية ،6/122 احملتيييياج، مغييييٍت ،611   ال،قهييييية، القييييوانُت 399 ييييي 3/326 الربييييَت، الشييييرح

 اإلسييالم ، ال،قييو ،116 ييي 3/112 للحجيياوص، قنييا اإل ،3/912 القنييا ، كشيياف بعييدىا، ومييا ،2/22
 ال،قهية، النظر ات ،69 ي 64   الرردص، احلج  أمحد. د الشخصية، األحوال ،921 ي 2/922 وأدلتو،

 .122   الزحيل ، زل د. د
 .19شرح قانون األحوال الشخصية،د. مص ،  الهباع ،  53
 .12شرح قانون األحوال الشخصية،د. مص ،  الهباع ،   54
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وال األداء،إال أنيما يغيراف بعض األحكاـ، فالحيض والنفاس يسقطاف الصالة عف المرأة حاؿ 
بعد انتيائيما، ويؤخراف الصوـ عنيا إلى ما بعد انتيائيما.وىناؾ أحكاـ  وجودىما،وال ُتطالب بقضائيا

لمعاشرة الزوجية، والصالة، والصوـ، ا أخرى يمكف أف تتغير حاؿ وجود الحيض والنفاس؛كحرمة
 .والطواؼ بالكعبة، والمكث في المسجد، وقراءة القرآف

 

 الجيؿ-خامساً 
ة، أو الوقائع التي يبنى عمييا التصرؼ،والجيؿ المراد بالجيؿ ىنا ىو الجيؿ باألحكاـ الشرعي

باألحكاـ ال أثر لو في األىمية، ولكنو عارض يغير بعض األحكاـ، فمف الجيؿ ماال يعّد عذرًا أصاًل 
.وىناؾ حاالت يعذر فييا الجاىؿ عذرًا متفاوتًا، 55لمقاعدة الكمية" العبرة بالجيؿ في دار اإلسالـ"

، ىو عذر مقبوؿ ويجوز القضاء بحسبو، والجيؿ الناشئ عف شبية فالجيؿ الناشئ عف اجتياد سائغ
وخطأ؛ كمف وطئ أجنبية يظنيا زوجتو، فيذا عذر يسقط الحّد، والجيؿ الناشئ عف عدـ العمـ بأحكاـ 

أو نشأ في موضع بعيد ال  -جديد العيد باإلسالـالشريعة اإلسالمية في غير دار اإلسالـ، كمف كاف 
وفعؿ ما ىو محـر مف غير أف يعمـ بحرمتو، فيذا عذر  -ف األحكاـ الشرعيةيوجد فيو عمماء ينشرو 

 .56مقبوؿ ال يؤاخذ صاحبو بنتائجو
  اليزؿ -سادساً 
اليزؿ  المجازي. و الىو أف ينطؽ المكمؼ بالمفظ، وال يقصد بو إيقاع معناه الحقيقي و و       

نطَؽ الشخُص بعبارٍة ال ُيريد بيا إنشاء فإذا  ال يعدـ األىمية وال ينقصيا، ولكنو يغير بعض أحكاميا.
نما قصَد اليزؿ واالستيزاء والعبث مستخدمًا صورة العقد القولي وألفاظو، فيؿ يعتد  تصرٍؼ أو عقٍد، وا 

 .57أـ أفَّ اليزؿ يمنُع انعقاد العقد وينعقد العقد، بعبارتو

 :(58)اختمَؼ العمماُء في المسألِة عمى قوليف

                                   
 .39األحوال الشخصية األىلية والنيابة الشرعية والوصية والوقف والًتكات، د.أمحد احلج  الرردص،  55
 .16شرح قانون األحوال الشخصية،د. مص ،  الهباع ،  56
 .69نظر ة العقد   ال،قو اإلسالم  وت بيقاهتا ادلعاصرة، د.صاحل العل ، د. باسل احلا ،  57
 ،324 و نظيير بعييدىا ومييا 9/326 البييزدوص، أصييول شييرح األسييرار كشييف ،9/6 عابييد  ، ابيي  حاشييية 58

 مع ادلغٍت ،3/963 الربَت الشرح مع الدسوق  حاشية ،332 ي 331   ادلنار، أصول عل  األنوار إفاضة
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 حيث اء مف الحنفية والحنابمة في المشيور عندىـ وأكثر المالكيةاألوؿ: مذىب جميور الفقي
يمنُع انعقاَد العقد في عقود المعاوضات المالية كالبيع، وكذا في العقود التي محميا  اليزؿ قالوا: إف

الماؿ كاليبة، والوديعة، والعارية. وال يترتب عمى عبارة اليازؿ فييا أي أثر لعدـ تحقؽ الرضا أو 
 ذي تقوـ عميِو اإلرادة العقدية.القصد ال

 وُيشترُط عند الحنفية أف ُيذكر اليزؿ صريحًا بالمساف، أو أف يتواضعا ويتفقا عمى ذلَؾ قبؿ العقد.

والطالؽ، والرجعة، واإلعتاؽ، 59مف ذلَؾ عند الحنفيَة خمسة تصرفات ىي: الزواج ويستثنى
الخمسة مف اليازؿ، وتصح  عبارتو  رفاتالتص فتصح  ىذه ،صحتيا أو انعقادىا يمنع واليميف، فال

 الشرعية. آثارىافييا وتترتب عمييا 

ثالٌث جدىفَّ جدٌّ وىزليفَّ جدٌّ: النكاح والطالؽ }:  وسبب استثناء ىذه الخمسة ىو حديث
 .(60{)اليميف»وفي رواية « الِعتاؽ»وفي رواية « والرجعة

إف عقود وتصرفات اليازؿ كميا تنعقُد قالوا:  حيث الثاني: مذىب الشافعية في الراجح عندىـ
عمى الرغـ مف وجود اليزؿ، سواٌء أكانت العقود والتصرفات مف المعاوضات  آثارىاوتترتُب عمييا 

والطالؽ. وذلَؾ عماًل باإلرادِة الظاىرِة ال بالقصِد  كالزواج وغير المالية؛المالية كالبيع واإلجارة، 
 61لعقود والمعامالت، فال ُيمتفت إلى دعوى اليزؿ.الداخمي، وحفاظًا عمى مبدأ استقرار ا

  اإلكراه-سابعاً 

 .بوسيمة مرىبة أو بتيديده بياحمُؿ الغير عمى أمٍر يكرىو وال يريد مباشرتو ىو 

                                                                                                     

 .14 ي 11/16 الربَت، والشرح ادلقنع مع اإلنصاف ،6/931 الربَت، الشرح
 .9/322 األسرار، كشف 59

 ما ال ال ، ك والًتمذص، ،1/222 ،6199 رقم اذلزل، عل  ال ال    باب  ،ال ال: ك داود، أبو 60
 راجيع   أو نري    أو طليق مي : بياب ال يال ،: ك ماجة، واب  ،3/941 ،(1149) رقم واذلزل، اجلد   جاء

 ،2/639: األوطار نيل 3/322 القد ر فيض والي ُت، العتا  روا ة تص  و  1/22 ،(6239) رقم العبا  
 .غر ب حه   : لًتمذصا وقال

 البغييوص كييالم ىييو احلييد   توجيييو   ادلنقييول والرييالم ،3/644 احملتيياج، مغييٍت ،2/993 احملتيياج، هنا يية61
 . 9/196 وأدلتو، اإلسالم  ال،قو 6/931 الربَت، الشرح مع ادلغٍت ،14 ي 11/16 اإلنصاف و نظر
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 اإلكراُه نوعاف:و 

، ويكوُف بالتيديد 62وىو اإلكراه الذي يعدـ الرضا وُيفسد االختيار«: التاـ» ئاإلكراه الممج-1
أو بإفشاء سر   ،الحبس المديد أو  كالضرب المبرح  ؛ديدػأو بإلحاِؽ أذى ش 63عضو بقتٍؿ أو قطعِ 

 .64خطيٍر، أو عمٍؿ مييٍف لذي جاٍه وغيرىا مف الوسائؿ الشديدة القوية عمى نفس الُمكَره

بوسيمة  وىو الذي يعدـ الرضا وال ُيفسد االختيار.ويكوف«: الناقص» ئػ اإلكراه غير الممج 6
 .65وكذا التيديد بضرٍب خفيؼ كمطمة« يوـ واحد فقط»يد بقيٍد أو حبس غير مديد التيدك خفيفة؛

 شروط اإلكراه:

 :66ذكر العمماء خمسة شروط لتحقؽ اإلكراه ىي

القاضي  كإكراهِ  ؛ػ أف يكوف إكراىًا بغير حؽ  مشروٍع، فمو كاف اإلكراُه عمى حؽ  مشروع 1
 صحة البيع. فياُه ىنا ال يؤثر المديف عمى بيع مالِو لقضاِء دينِو، فاإلكر 

ػ أف يكوف الُمْكِرُه قادرًا عمى إيقاع ما ىدَّد بِو، فإف لـ يكف قادرًا لـ يكف إكراىًا مفسدًا  6

                                   

 ال،عل اعتزام رلرد واإلرادة االختيار،  م أخص والرضا اإلرادة، م  أخص وىو االختيار، م  أعم اإلرادة 62
 ال،عييل   الرغبيية فهييو الرضييا أمييا تركييو، أو الشيي ء فعييل تييرجي  ميي  الييت ر  ف عنيياه االختيييار أمييا إليييو، واالجتيياه

 ألىيييون ترجيحييا   كييان   إذا فاسييدا   و ريييون حيير ة إرادة عيي  صييدر   إذا صيييحيحا    رييون واالختيييار. إليييو واالرتييياح
 .الشرّ  
 ميت ر  غيَت أو «سلتيارا  »  ر د ما خالف م  مت رنا    رون قد ادلر د أن االختيار م  أعم اإلرادة كون ومعٌت

 غيَت ولرنيو عدميو   مي  ومت رنيا   سلتيارا    ريون قيد اإلنهيان أن االختيار م  أخص الرضا كون ومعٌت ،«م ْرر ه»
 العيييام، ال،قهييي  ادليييدخل نظييير . القتيييال   رغبييية ال ن،هيييو   عييي  دفاعيييا     قاتيييل ك ييي  ليييو مرتييياح وغيييَت بيييو راضييي 

 .326 ي 1/322

 .9/633 القد ر، فت  63

 .621   الرردص، احلج  أمحد. ال،قه ،د ادلدخل ،1/329 العام للزرقا، ال،قه  ادلدخل 64

 .621   الرردص، احلج  أمحد. د ال،قه ، ادلدخل 65
. د ادليدخل، ،6/391 الشيرقاوص، حاشيية 621 يي 4/622 الربَت، الشرح مع ادلغٍت   الشرو  تنظر 66
 .9/619 وأدلتو ، اإلسالم  ال،قو ،626   الرردص احلج  أمحد
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 لمتصرفات، والقادُر عمى اإلكراه إما أف يكوف سمطانًا ونحوه أو أف يكوف بالتسمط كالمص ونحوه.

تالِؼ عضو  ؛الُمْستْكَره تضررًا شديداً ػ أف يكوف اإلكراُه بالتيديد بما يتضرر بو  3 كالقتِؿ وا 
 والضرب الشديد.

 ػ أف يغمب عمى ظف الُمْسَتْكَره وقوع أو نزوؿ الوعيد بو. 9

ػ أف يفعَؿ المستكره التصرؼ المطموب منو في حضرة الُمْكِره، فإف فعمو في غيبتِو كاف  2
 «.يعني ال أثر لإلكراه ىنا»تصرفًا صحيحًا لزواِؿ اإلكراه 

 

 :67التصرفات و أثر اإلكراه في العقود

اإلكراه ال يفقد األىمية، ولكنو يغير بعض أحكاميا، ويمكف بياف ذلؾ عبر المذاىب الفقيية، 
 المسألة مذىباف:ففي ىذه 

ال ينافي  ئوغير الممج ئذكر الحنفية أفَّ اإلكراَه بنوعيو الممج المذىب األوؿ: مذىب الحنفية:
 ىـعند يختمؼ أثر اإلكراه وال ينقصيا، ولكف ،«مية الوجوب وأىمية األداءبنوعييا: أى» األىمية

 إلى قسميف: ا التصرفاتباختالؼ نوع التصرؼ أو العقد؛ ولذلَؾ قسمو 

ال يشترط الرضا لصحة إنشائيا، وىي ما ال تقبؿ الفسخ بطبيعتيا، و  القسـ األوؿ: تصرفات
ُؿ، وىي خمسُة: النكاُح، والعتاؽ، والطالؽ، والنذر، عبروا عنيا بقوليـ: ما يستوي فييا الجد  واليز 

 واليميف.

فيذه التصرفات الخمسة ال يؤثر في صحتيا اإلكراه، فيي تصح مع اإلكراه قياسًا لإلكراه فييا 
 عمى اليزؿ بجامع عدـ وجود القصد مف الُمْكَره في كؿ  منيما.

ثالث جد ُىفَّ جدٌّ : »ى ا عميو وسمـالنبي صم وؿقبوقد ورد في الحديث عدـ تأثير اليزؿ فييا 

                                   

 احلن،يية   قيال وإن اإلكيراه بعيذر فعلهيا جييوز فيال والزىن واجلرح القتل   إال التصرفات أكثر    ؤثر اإلكراه 67
 حيىت بياإلكراه وجييوز. حليدا تيدرأ الييت الشبهة باب م  ىذا فإمنا ادلرره، الزا  ع  الزىن حد بإسقا  والشافعية

 .292 ي 6/292 ادلذىب، أصول   ادلذىب  نظر. باإلميان م  ئنا   قلبو   كان إن الر،ر برل ة   التل، 
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 .69«النكاُح والطالؽ والعتاؽ»وفي روايٍة:  68«وىزليفَّ جدٌّ: النكاح والطالؽ والرجعة

كالبيِع، واإلجارِة  ؛يشترُط الرضا إلنشائياو  التي تقبؿ الفسخ القسـ الثاني: التصرفات والعقود
يفسد ىذه العقود  ئ وغير الممجئالممج بنوعيو حنفية إلى أف اإلكراهأبو  ذىب إلخ، فقدوالرىف...

 .70ألنو يعدـ الرضا ويفسد االختيار ؛والتصرفات

 :71المذىب الثاني: مذىب الجميور

قالوا: اإلكراه يفسد العقود والتصرفات كميا ويبطميا، سواء أكانت مف العقود القابمة لمفسخ؛ 
ر القابمة لمفسخ؛ كالزواج والطالؽ. فكؿ عقد كالبيع واإلجارة واليبة أـ كانت مف العقود والتصرفات غي

ال طالَؽ وال »أو تصرؼ وقَع بسبب اإلكراه ال اعتبار وال أثر لو. واستدلوا لذلَؾ في الطالؽ بحديث: 
 ه ُأغمؽ عميِو الباب وُمِنَع مف الخروج.وفسروا اإلغالؽ باإلكراه، فكأف الُمستكرَ  72«عتاؽ في إغالؽ

 أخبر فقد.73«عف أمتي الخطأ والنسياُف وما استكرىوا عميو رفع»واستدلوا أيضًا بحديث: 
التصرفات الشرعية تكوُف لذلؾ فإف أف كؿ ما استكرىوا عميو عفو ال يؤاخذوف بو،  منطوؽ الحديث

                                   

 ال ال ، ك والًتمذص، ،1/222 ،6199 رقم اذلزل، عل  ال ال  باب ال ال ، ك داود، أبو أخرجو   68
 رقييم، ال ييال  ك ماجييو، وابيي  غر ييب، هيي ح: عنييو وقييال ،3/941 ،1149 رقييم واذلييزل اجلييد   جيياء ومييا

6239، 1/224. 

  : حجير ابي  وقيال «العتيا » الغيزاي عنيد ووقيع أجيده ،  : العيريب اب  وقال والعتق، روص: ادلناوص قال 69
 .3/322 القد ر، فيض  نظر  ص ،

 .92رردص، األحوال الشخصية األىلية والنيابة الشرعية والوصية والوقف والًتكات، د.أمحد احلج  ال 70

 ،1/194 القواعيد،   ادلنثيور ،3/649 احملتياج، مغيٍت ،6/326 الدسيوق ، حاشيية ميع الربَت الشرح 71
 ،1/369 العيام، ال،قهي  ادلدخل ،4/629 الربَت، الشرح مع ادلغٍت ،391 ي 6/392 الشرقاوص، حاشية

: داغيييي  القييييره ليييي ع. د،العقييييود   الرضييييا ومبيييدأ. 662 ييييي 629   البغييييا، مصيييي ، . د ادلعاوضييييات، فقيييو
 929 ي 1/991

 بيياب ال ييال ،   ماجييو ابيي  1693 ح ييي 1/222 الغليي ، عليي  ال ييال  بيياب ال ييال ،   داود أبييو 72
 .6292 ح ي 1/222 ادلرره، طال 

 ونقيل ادلناوص  وافقو و  ،1/222 ،9921 رقم الصغَت اجلامع   الهيوط  وصححو ال ربا ، أخرجو 73
 .9/32 القد ر فيض لو،  هلم و  حه  أنو النووص ع 
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 أثر ليا.ال  باطمةمع اإلكراه 

 الخطأ-ثامناً 

 .أصالً وىو أف يحصؿ التصرؼ مف المكمؼ مف غير أف يقصده     

؛كالعبادات، فيرفع اإلثـ ؛ عذرًا في حقوؽ ا تعالى دّ مع األىمية، ولكنو يعوالخطأ ال يتنافى 
كصائـ تمضمض في الوضوء فدخؿ الماء إلى جوفو، فيو معذور عند الشافعية وال يفسد صومو، أما 
عند الحنفية معذور في عدـ اإلثـ بينو وبيف ا تعالى،وغير معذور في فساد صومو، فينبغي لو 

كمف أتمؼ مااًل إلنساف يظنو مالو، فإنو  في حقوؽ العباد فال أثر لمخطأ فييا مطمقًا؛القضاء.أما 
 .74يضمنو

 السفر-تاسعاً 

السفر اليفقد األىمية وال ينقصيا، ولكنو يغير بعض األحكاـ، فيكوف سببًا في تخفيؼ بعض 
ئـ المسافر في الواجبات الدينية، حيث تقصر الصالة الرباعية إلى ركعتيف، ويباح اإلفطار لمصا

 .75رمضاف، ويمتد أجؿ المسح عمى الخفيف مف يوـ وليمة لممقيـ إلى ثالثة أياـ وليالييا لممسافر...الخ

                                   
 .34األحوال الشخصية األىلية والنيابة الشرعية والوصية والوقف والًتكات، د.أمحد احلج  الرردص،  74
 .34األحوال الشخصية األىلية والنيابة الشرعية والوصية والوقف والًتكات، د.أمحد احلج  الرردص،  75

 .16شرح قانون األحوال الشخصية،د. مص ،  الهباع ، 
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 تماريف:
 :اختر اإلجابة الصحيحة

 وعميو ىو مفيوـ : لو المشروعة الحقوؽ لوجوب اإلنساف صالحية -1
 أىمية الوجوب -1

 أىمية األداء -6

 أىمية الوجوب الناقصة -3

 
 1رقـ  الجواب الصحيح

 
 تقسـ أىمية الوجوب إلى أىمية وجوب: -6
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 الوحدة التعميمية الثانية
 النيابة الشرعية عن الغير

 
 الكممات المفتاحية:

 الوالية عمى الماؿ. –الواليةعمى النفس  –الوالية  –الوكالة  –النيابة الشرعية 

 
 الممخص:

النيابة الشرعية ىي قدرة الغير في إنشاء التصرفات عف غيره صحيحة غير موقوفة 
لة، والوالية نوعاف والية عمى عمى إجازة أحد، والنيابة الشرعية نوعاف: والية ووكا

 النفس ووالية عمى الماؿ.

 
 األىداف التعممية:

 عمى: في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادراً 

 التعرؼ عمى معنى النيابة الشرعية وأنواعيا. .1

 التعرؼ عمى معنى الوكالة والوالية وأنواعيا وأحكاميا. .2
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يـ القدرة عمى رعاية شؤونيـ مّر معنا في أثناء الحديث عف أىمية األداء أف بعض األفراد لـ يكف ل
بسبب عدـ بموغيـ السف الذي يؤىميـ،أو لعوارض طرأت عمييـ أعجزتيـ عف التصرؼ  -وتصرفاتيـ بأنفسيـ 
يحتاجوف إلى َمْف يتولى شؤونيـ، لذلؾ تأتي أىمية موضوع النيابة الشرعية الذي يشمؿ   -فيما يحتاجوف إليو

 الة القضائية. وسنبحث ىذه الموضوعات في ىذا الفصؿ.دراسة الوالية، والوصاية والقوامة والوك

 ( مف قانوف األحواؿ الشخصية السوري:163وقد جاء في )المادة: 

 ػػ النيابة الشرعية عف الغير تكوف إما والية، أو وصاية، أو قوامة أو وكالة قضائية. 1

عمى المجانيف والمعتوىيف ػػ الوالية لألقارب مف أب أو غيره، والوصاية عمى األيتاـ، والقوامة  2
 والمغفميف والسفياء، والوكالة القضائية عف المفقوديف.

 ػػ الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة. 3

 
 ةـــــالوالي

 مفيوـ الوالية  -أوال
الَِّذيَن آَمُنوْا ُيْخِرُجُيم  الّمُو َوِلي    ﴿ :قاؿ تعالى والسمطة،: النصرة،بفتح الواو وكسرىا في المغة الوالية 

َحا ُُ مَِّن الظ ُمَماِت ِإَلى الن ُوِر َوالَِّذيَن َكَفُروْا َأْوِلَيآُؤُىُم الطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَنُيم مَِّن الن وِر ِإَلى الظ   ْْ َِِك َأ ُمَماِت أُْولَـ
 .أي ناصرىـ [257]البقرة:    ﴾  النَّاِر ُىْم ِفيَيا َخاِلُدون

بالشيء محؿ الوالية  شرعية يسوغ لصاحبيا التصرؼسمطة  :"ىي الفقياء،في اصطالح ية الوالو 
والتصرفات، وتترتب  العقود إنشاء مف صاحبيا تمكف شرعية سمطة الوالية. و بمعنى آخر: 1تصرفًا نافذًا"

 .3الشرع بحكـ الغير عف نيابةً  العقود إنشاء أو ىي:. 2 الشرعية اآلثار عمييا

 ما ذكرناه سابقًا عف أىمية األداء الكاممة وآنفا عف الوالية أف ىناؾ فرقًا بينيما:ويبدو عبر 

 وىي ،«المتصرؼ» الشخص ذات عمى القاصرة الوالية ىي: التصرؼ )أىمية األداء الكاممة( أىمية-1 
 أحد. إجازة عمى الموقوفة غير النافذة العقود إنشاء مف يتمكف وبيا العاقؿ، لمراشد تثبت

                                   
 .68األحوال الشخصية، د. أمحد احلجي الكردي، مرجع سابق ص 1
 .4/139 وأدلته،د. وهبة الزحيلي اإلسالمي الفقه 2

 164 ص الصابوين، الرمحن عبد. د ،«الزواج» الشخصية األحوال قانون شرح 3
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 إف الوالية ثـ.عميو الشرعية آثاره وترتب العقد لنفاذِ  شرطٌ  وىي الغير، إلى يتعدى أثرىا فإف: لواليةا أما
 .4غيره عمى لو والية فال والسفيو كالمميز األىمية؛ ناقص أما األىمية، لكامؿِ  إال تثبت ال

 أقساـ الوالية -ثانياً 
 و والية ممؾ، ووالية متعدية.:والية قاصرة أ5تنقسـ الوالية مف حيث مصدرىا إلى قسميف

.وىذه البالغ العاقؿ عمى نفسو ومالوكامؿ األىمية وىي والية  الوالية القاْرة أو والية الممك: -1
الوالية فرع عف الممؾ،ومرافقة لو ما لـ تكف أىمية الممؾ ناقصة، فإذا كانت كذلؾ لعارض مف العوارض التي 

األىمية الكاممة( فإنيا تنزع منو ىذه الوالية عف ممكو ونفسو كميًا  ذكرناىا، أو كاف المالؾ صغيرًا)لـ يبمغ بعد
أو جزئيًا بحسب النقص الذي طرأ عمى أىميتو، أو لـ تثبت لو أصاًل كميًا أو جزئيًا إذا كاف بعد صغيرًا سواء 

ف مصدر والية الممؾ حقيقة ىو )ا تعالى(المشرع؛ألنو استودع ا لناس أكاف ممّيزًا أـ غير ممّيز. وا 
[.لذلؾ 7] الحديد، اآلية وأنفقوا مما جعمكم مستخمفين فيو :   واستخمفيـ عمى ما في أيدييـ، قاؿ تعالى

يد اإلنساف عمى ما عنده مف أمواؿ واستخمفو فييا ماداـ بالغًا عاقاًل، وجعمو واليًا عمييا مالـ   أطمؽ ا 
إف ا تعالى يسترد سمطتو عمى مالو ونفسو ُيَصب بعارض مف عوارض األىمية، فإذا ما أصيب بذلؾ ف

 وحينئذ يفوض ا تعالى ىذه السمطة إلى الغير.  

 حيث تتعدى المالؾ إلى غيره، التصرؼ عمى غيره،حؽ متعدية: و تعطي صاحبيا الوالية ال  -2
 :المباشر وىي نوعاف حسب مصدرىا

 . قو المعامالت، ومحؿ دراستيا فتسمى وكالةر المالؾ ففإذا كاف مصدرىا المباش

ذا كاف مصدرىا المباشر ال  ،وىي محؿ دراستنا.شرع تسمى: نيابة شرعيةموا 

 :6تنقسم النيابة الشرعية من حيث سببيا إلى قسمينو 

عمى أوالده القاصريف،ووالية األخ عمى كوالية األب  ؛القرابة ىوسبب ىذه الوالية والية قرابة: -1
ية والية مف واّله القريب؛ كوالية وصي األب ووصي ويدخؿ في ىذه الوال ،إخوتو القاصريف...إلخ

َيا أَي َيا الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَداَينتُم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل م َسمًّى َفاْكتُُبوهُ  ﴿ : ومستند ىذه الوالية قولو تعالى.الجد...إلخ

                                   

 .4/139 وأدلته، اإلسالمي الفقه 4
 .77-68األحوال الشخصية، د. أمحد احلجي الكردي، مرجع سابق ص 5

 
 .72-77األحوال الشخصية، د. أمحد احلجي الكردي، املرجع سابق ص 6
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َيْكُت َُ َكَما َعمََّمُو الّمُو َفْمَيْكُت ُْ َوْلُيْمِمِل الَِّذي َعَمْيِو اْلَحق  َوْلَيتَِّق الّمَو  َوْلَيْكُت ُ بَّْيَنُكْم َكاِت ٌُ ِباْلَعْدِل َواَل َيْأ َُ َكاِت ٌُ َأنْ 
ًِا َفإن َكاَن الَِّذي َعَمْيِو اْلَحق  َسِفيًيا َأْو َضِعيًفا َأْو اَل َيْسَتِطيُع َأن يُ  ِلي ُو ِملَّ ُىَو َفْمُيْمِمْل وَ َربَُّو َواَل َيْبَخْس ِمْنُو َشْي

ْوَن ِمَن الش َيَدا  َأن ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِيُدوْا َشِييَدْيِن من رَِّجاِلُكْم َفِإن لَّْم َيُكوَنا َرُجَمْيِن َفَرُجٌل َواْمرَأََتاِن ِممَّن َتْرضَ 
ِغيرًا َأو َكِبيرًا ِإَلى َتِضلَّ ْإْحَداُىَما َفتَُذكَِّر ِإْحَداُىَما اأُلْخَرى َواَل َيْأ َُ الش َيَدا  ِإَذا َما ُدُعو  َْ ْا َواَل َتْسَأُمْوْا َأن َتْكتُُبْوُه 

اِضَرًة تُِديُروَنَيا َبْيَنُكْم َفَمْيَس َأَجِمِو َذِلُكْم َأْقَسُط ِعنَد الّمِو َوَأْقوُم ِلمشََّياَدِة َوَأْدَنى َأالَّ َتْرتَاُبوْا ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة حَ 
ن َتْفَعُموْا َفِإنَُّو ُفُسوٌق َعَمْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ  ِبُكْم َواتَُّقوْا الّمَو  َتْكتُُبوَىا َوَأْشِيُدْوْا ِإَذا تََباَيْعُتْم َواَل ُيَضآرَّ َكاِت ٌُ َواَل َشِييٌد َواِت

 .(7)[282]البقرة: ﴾   َوُيَعمُِّمُكُم الّمُو َوالّمُو ِبُكلِّ َشْيٍ  َعِميم
الذي تثبت واليتو عمى كؿ قاصر أو ناقص األىمية إذا لـ يكف  كـوىي لمحا :السمطة العامة والية  -2

ىنالؾ ولي قرابة مستحؽ لموالية عميو. وينوب عف الحاكـ في ىذه الوالية القاضي الذي ىو ولي مف ال ولي 
( مف القانوف السوري بمنطوقيا:أف "القاضي ولي 24. وبينت المادة)لو، فوالية القاضي فرع عف والية الحاكـ

:    } السمطاُف َوِليُّ   رضي ا عنيا قالت: قاؿ رسوؿ اومستند ىذه الوالية حديث عائشة  ولي لو".ال مف 
 .(8)َمْف ال َوِلي َلُو {

والية عمى النفس ووالية تنقسـ والية القرابة ووالية السمطة العامة مف حيث موضوعيا إلى قسميف:و 
 عمى المال.

كيا الولي، وتخولو الحؽ  بتدبير شؤوف القاصر المتعمقة بنفسو؛كتربيتو سمطة يممالوالية عمى النفس:-أ
 أخالقيًا وعقميًا ونفسيًا واجتماعيًا، ورعايتو الصحية،وتعميمو، واإلشراؼ عمى تزويجو...إلخ.

:تثبت ىذه الوالية لألب ثـ لمجد العصبي ثـ ألقربائو مف العصبات. 9ترتي ُ األوليا  عمى النفس- 
، ثـ األخ الشقيؽ، ثـ األخ مف األب، ثـ ابف األخ الشقيؽ، ثـ ابف األخ العصبي ب، ثـ الجدفالمقدـ ىو األ

 .مف األب، ثـ العـ الشقيؽ، ثـ العـ أخو األب مف أبيو، ثـ أبناؤىما وىكذا
( 21وقد أخذ القانوف السوري برأي الجميور فقصر الوالية عمى النفس عمى العصبات عبر المادة)

الزواج ىو العصبة بنفسو عمى ترتيب اإلرث بشرط أف يكوف محرمًا". وجاء ترتيب ىؤالء في  فقاؿ:" الولي في

                                   

ال حيسنن اإلمنالل لدقندة   ال يستطيي  ن  يلت : لصغر أو اختالل عقل. ضعيفًا: املستدين. الذي عليه الحق: ( 7) 
 .(لسانه وحنوها، واإلمالل هنا: أن يقرأ على الكاتب عقد الدين ليكتبه

. الرتمذي: النكاح، باب: ما جال ال نكاح إال بويل، 2784، 2783أبو داود: النكاح، باب:   الويل، رقم:  ] 8) 
 [.1887، 1879اجه: النكاح، باب: ال نكاح إال بويل، رقم: . ابن م1172رقم: 

, شنننننرح قنننننانون األحنننننوال الشخصنننننية 155د. مصنننننلفى السنننننباعي،ص (النننننزواج)شنننننرح قنننننانون األحنننننوال الشخصنننننية 9
 ،د. حممد احلسن البغا،ص.(األهلية...)السوري
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 (:العصوبة بالنفس جيات أربع مقدـ بعضيا عمى بعض في اإلرث عمى الترتيب اآلتي: 275)المادة 
ف نزؿ.  -1  البنوة، وتشمؿ األبناء، وأبناء االبف وا 
ف ع-2  ال. األبوة، وتشمؿ األب والجد العصبي وا 
ف نزلوا. -3  األخوة،وتشمؿ اإلخوة ألبويف واإلخوة ألب وأبناءىما وا 
ف -4 العمومة، وتشمؿ أعماـ الميت ألبويف أو ألب، وأعماـ جده العصبي إف عال، وأبناء مف ذكروا وا 

 نزلوا.
 :عمى النفس الواليةب السوري المتعمقة قانون األحوال الشخْية التي جا ت في وىذه بعض المواد

 (:061مادة)ال 
 .ثـ لمجد العصبي، والية عمى نفس القاصر ومالو، وىما ممتزماف بالقياـ بيا لألب، .1
 .والية عمى نفسو دوف مالو (10 :المادة)لغيرىما مف األقارب بحسب الترتيب المبيف في  .2
ابية، يدخؿ في الوالية النفسية سمطة التأديب والتطبيب والتعميـ، والتوجيو إلى حرفة اكتس .3

 .والموافقة عمى التزويج، وسائر أمور العناية بشخص القاصر
يعتبر امتناع الولي عف إتماـ تعميـ الصغير حتى نياية المرحمة اإللزامية سببًا إلسقاط واليتو،  .4

 .وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرىا في تنفيذ ذلؾ سببًا مسقطًا لحضانتيا
  (:060)المادة

 .وليو بو ُتَعيِّف المحكمة وصيًا خاصًا عمى ىذا الماؿ بماؿ لمقاصر عدـ تصرؼإذا اشترط المتبرع 

في شؤوف القاصر المالية، عبر اإلشراؼ عمييا  التصرؼالولي  سمطة تمنح الوالية عمى المال: - ُ
دارتيا، و تصح  .وحفظيا وتنميتيا، واإلنفاؽ مف أمواؿ القاصريف عمييـ بما تقتضيو مصمحتيـ وحاجاتيـ وا 

صرفات الولي نيابة عف المولى عميو، معاممة ومعاوضة؛ كالبيع أو شراء أو اإلجارة أو الوكالة...إلخ ت
مادامت تصرفات الولي في حدود المعتاد وفي مصمحة المولى عميو عمى تفصيؿ عند الفقياء في بعض 

 التصرفات.
 .والحاكـوقد تجتمع والية النفس ووالية الماؿ في بعض األشخاص، وىـ األب والجد 

، ثـ ، ثـ وصي األب، ثـ وصي الجدّ قدـ في والية الماؿ األب، ثـ الجدّ ي :المال عمىترتي ُ األوليا    -
 القاضي، ثـ وصيو. 

 ووصي الجد عمى القاضي كالحنفية  وصي األب عمى الجد ؛وقد يقدـ بعض الفقياء   -

( 177قرة األولى مف المادة)ىذا المعموؿ بو في قانوف األحواؿ الشخصية السوري  الذي نص في الفو   -
عمى أف" لألب ثـ لمجّد العصبي والية عمى نفس القاصر ومالو، وىما ممزماف بالقياـ بيا". وقد أكد ذلؾ 
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( بأنو لألب والجد الوالية عمى وضع اليد عمى ماؿ القاصر عمى أال يكوف 172القانوف في المادة)
ف جواز وصاية األب والجّد في الفقرة األولى مف لغيرىما ىذا الحؽ.غير أف القانوف السوري عاد فبيّ 

يجوز لألب ولمجد عند فقداف األب  أف يقيـ وصيًا مختارًا لولده القاصر أو " ( بقولو:176المادة )
 10الحمؿ ولو أف يرجع عف إيصائو".

 :عمى الماؿ الواليةب السوري المتعمقة قانون األحوال الشخْية التي جا ت في وىذه بعض المواد

 (:061لمادة:)ا

لألب ولمجد العصبي ػ عند عدمو ػ دوف غيرىما والية عمى ماؿ القاصر حفظًا وتصرفًا  .1
 .واستثماراً 

ال ينزع ماؿ القاصر مف يد األب والجد العصبي ما لـ تثبت خيانتو أو سوء تصرفاتو فيو،  .2
ىنو إال بإذف القاضي وليس ألحدىما التبرع بماؿ القاصر أو بمنافعو أصاًل، وال بيع عقاره أو ر 

 .بعد تحقؽ المسوغ
 (:062 )المادة:

إذا أصبحت أمواؿ القاصر في خطر بسبب سوء تصرؼ الولي أو ألي سبب آخر، أو خيؼ عمييا 
 .منو، فمممحكمة أف تنزع واليتو أو تحد منيا

ويجوز لمقاضي أف يعيد إلى حاضنة القاصر ببعض أعماؿ الولي الشرعي إذا تحقؽ لو أف مصمحة 
 القاصر تقضي بذلؾ، وبعد سماع أقواؿ الولي.

 (:063)المادة
تقؼ الوالية إذا اعتبر الولي مفقودًا، أو حجر عميو، أو اعتقؿ، وتعرضت باعتقالو مصمحة القاصر 

 .قت إذا لـ يكف لو ولي آخرؤ لمضياع، ويعيف لمقاصر وصي م
 (:064)المادة

أو عند تعارض    مع مصمحة وليو،  تعيف المحكمة وصيًا خاصًا عند تعارض مصمحة القاصر
 .مصالح القاصريف بعضيا مع بعض

 :المال الولي عمى شروط-
 :11الماؿ يمكف بيانيا في الجممة في ما يأتي عمى الولي في الفقياء ىناؾ شروط عدة ذكرىا

                                   
 .67-59الصابوين،ص ند.مصلفى السباعي،د. عبد الرمح(األهلية والوصية والرتكات)األحوال الشخصية    10
 165نظرية الدقد   الفقه اإلسالمي وتلبيقاهتا املداصرة،د.صاحل الدلي،د. باسل احلا .ص 11
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 ليس يةاألىم وناقص والعقؿ، بالبموغ ذلؾ ويكوف الكاممة، األداء أىمية: أي األىميِة، كامؿ يكوف أف -1
 .غيرهِ  عمى والية لو تكوف فال نفسو، عمى والية لو

 .الديني الرشد: الشافعية وأضاؼَ  بالماؿ، التصرؼ حسف وىو: الرشد -2
الظاىرة:وىي صفة في النفس تحمؿ صاحبيا عمى تقوى ا تعالى التي تقتضي اجتناب  العدالة -3

 عزلو فسقوِ  عبر ظيور  الظاىرة الوليعدالة  زالت فإف الكبائر وعدـ اإلصرار عمى الصغائر.
مامتو عدالتو زالت إذا الوالية عف القاضي ينعزؿُ  وكذا ،12منو الواليةَ  القاضي، ونزع  وظير وا 

 .13فسقوُ 
 يمي فال نفسو أمور عميو ليس لو والية عمى المحجور ألف وتبذير؛ لسفوٍ  عميو محجوراً  يكوفَ  ال أف -4

 .غيره أمور
 مسمـ غير األبُ  كافَ  فمو ونحوه، والسفيو كالقاصر واليتِو؛ تحت ىو مف مع لدِّيفا متَّحد يكوف أف -5

 .14المسمـ عمى المسمـ لغير واليةَ  ال ألنوُ  المسمـ، ابنوِ  أمورَ  يمي فال
 .لعبد والية فال: الحرية -6

 :و حقوقو واجبات الولي
يعاقب عمى التقصير فييا، لذلؾ  جعؿ العمماء حفظ ماؿ القاصر مف واجبات الولي التي: حفظ المال -1

أذنوا لو بكؿ الوسائؿ المشروعة التي مف شأنيا المحافظة عمى ماؿ القاصر؛كوضع مالو في مكاف 
أميف، واستئجار حارس لحفظو عند الحاجة وتكوف األجرة حينئذ مف ماؿ القاصر وليس مف ماؿ 

ولذا عميو أف عدي أو التقصير، والولي أميف عمى ىذا الماؿ، فال يضمف إال بالت. ...إلخ15الولي
ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُموَن َأْمَواَل اْلَيتَاَمى ُظْمًما   : ﴿يصونو، وقد حذر القرآف مف أكؿ أمواؿ اليتامى إذ قاؿ

َمْوَن َسِعيًرا ْْ . ويقاس عمى اليتامى غيرىـ ممف [17]النساء: ﴾  ِإنََّما َيْأُكُموَن ِفي ُبُطوِنِيْم َناًرا َوَسَي
                                   

 .4/375 احملتاج، هناية 12
 .3/75 احملتاج، مغين 13

 يصن  الداقنل املميز الصيب وإسالم. 752 ن 7/751 وأدلته، اإلسالمي الفقه ،6/569 الكبري الشرح مع املغين 14
 صحة عدم الشافدية عند   واحلنابلة،والصحي  واملالكية احلنفية من الفقهال مجهور مذهب وهو اإلسالم، بإعالنه   أصالةً 

 .البالغ من إالا  اإلسالم
،شننرح قنننانون األحننوال الشخصننية  السنننوري،د.حممد 87-86األحننوال الشخصننية،د. أمحنند احلجننني الكننردي،ص  15

 .23احلسن البغا،ص
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  .ر عمييـ في التصرفات المالية ويكونوف تحت رعاية غيرىـ مف ولي أو وصييحج
تثمير ماؿ القاصر حؽ لمولي وليس واجبًا عميو؛ألف االستثمار يحتاج إلى : تنمية المال وتثميره -2

خبرة، وقد ال تكوف متيسرة في الولي، ثـ إف التثمير في حقيقتو تعريض الماؿ لمخطر لذلؾ ال 
 وكاف في ذلؾ نفسو القدرة عمى االستثمار، في الولي إذا وجدف ،16جبًا عمى الولييمكف جعمو وا

بالطرؽ الشرعية؛كالمشاركة والمضاربة،  الماؿ يستثمر ىذامو أف فمصمحة لمف تحت واليتو 
حتى ال تذىبيا ػ أو:  ابتغوا في أمواؿ اليتامى: » النبيقوؿ  واإلجارة...إلخ. ومستند جواز التثمير

حتى تؤدوا الزكاة مف  . أي تاجروا في أمواليـ واطمبوا ليـ الربح فييا، (17)«مكيا ػ الصدقةتستي ال
  الربح، وال يذىب أصؿ الماؿ بأدائيا.

عمى ضرورة حفظ الولي ماؿ مف ىو   (172وقد نص قانوف األحواؿ الشخصية السوري في المادة)
ػ دوف غيرىما والية عمى ماؿ القاصر  لألب ولمجد العصبي ػ عند عدموفقاؿ:" تحت واليتو وتنميتو

 ."حفظًا وتصرفًا واستثماراً 
أف ينفؽ عمى مف تحت واليتو مف مالو حسب الحاجة، مف غير إسراؼ وال تقتير، حتى  ال يضيع  -3

وُىْم ِفيَيا َواْكُسوُىْم َواَل ُتْؤتُوْا الس َفَيا  َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل الّمُو َلُكْم ِقَيامًا َواْرُزقُ  ﴿ :ىؤالء. قاؿ تعالى
 . [5]النساء: ﴾ َوُقوُلوْا َلُيْم َقْواًل مَّْعُروًفا

 :والتبرع بماؿ القاصريف و االنتفاع ب
ألنو تصرؼ مضر ضررًا محضًا  ؛ليس لمف ولي قاصرًا أف يتبرع بشيء مف مالو ولو لوجوه الخير

قانوف متفقًا مع رأي الفقياء في ىذا وقد جاء نص ال بالقاصر، وىذا موضع اتفاؽ لدى جميع الفقياء.
  .18الموضوع

وأما انتفاع الولي بماؿ مف تحت واليتو لنفسو: فإف كاف أبًا أو جدًا، وكاف مستغنيًا بمالو، فميس لو أف 
كمكـ راع وكمكـ : »عماًل بقولو  ،و، ألف مف واجبو أف يرعى مصالحويأخذ شيئًا مف ماؿ مف تحت واليت

جاز لو أف يأخذ مف  ومحتاجًا إلى النفقة فإف كاف األب أو الجد غير مستغف بمالو.(19)«مسؤوؿ عف رعيتو

                                   
 87د احلجي الكردي،صاألحوال الشخصية،د. أمح 16

 .[24ن  2/23]األم: باب الزكاة   أموال اليتامى:  (17)
 .43شرح قانون األحوال الشخصية اجلزل الثاين أحكام األهلية والوصية،د. مصلفى السباعي،ص 18

 [.853]البخاري: اجلمدة، باب: اجلمدة   القرى واملدن، رقم:  (19)
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، 20ماؿ مف تحت واليتو قدر كفايتو مف غير إسراؼ وال تقتير، ويكوف ذلؾ مف قبيؿ نفقة الفروع عمى األصوؿ
َى ِإَذا َبَمُغوْا النَِّكاَح َفِإْن آَنْسُتم َواْبَتُموْا اْلَيتَاَمى َحتَّ  ﴿: قولو تعالى  ذلؾدؿ عمى  .ال مف قبيؿ األجرة عمى الوالية

َغِنيًّا َفْمَيْسَتْعِفْف َوَمن َكاَن َفِقيًرا مِّْنُيْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوْا ِإَلْيِيْم َأْمَواَلُيْم َواَل تَْأُكُموَىا ِإْسرَاًفا َوِبَداًرا َأن َيْكَبُروْا َوَمن َكاَن 
 .[6]النساء: ﴾  َدَفْعتُْم ِإَلْيِيْم َأْمَواَلُيْم َفَأْشِيُدوْا َعَمْيِيْم َوَكَفى ِبالّمِو َحِسيًباَفْمَيْأُكْل ِباْلَمْعُروِف َفِإَذا 

                                   
،شنننرح قنننانون األحنننوال الشخصنننية  السنننوري،د.حممد 91-97،صاألحنننوال الشخصنننية،د. أمحننند احلجننني الكنننردي 20

 .23احلسن البغا،ص
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 والوكالة القضاِية ةـــوامــالق
 القوامة -أوالً 

. والمكمؼ بذلؾ ىو 21القوامة مصطمح قانوني يعني إدارة أمواؿ المجانيف والمعتوىيف والسفياء والمغفميف
الَقيِّـ، وىو في إدارة أمواؿ ىؤالء بمثابة الولي والوصي في إدارة أمواؿ القاصريف مف حيث الشروط 

 .22إال في بعض األحكاـ  والصالحيات واألحكاـ
التي ىي بمثابة أسباب القوامة، وىي:الجنوف،  عوارض األىميةذكر بعض الفقياء أنو إذا طرأت بعض 

وغ والرشد فإف الوالية عمى الماؿ تكوف لمقاضي ولمف يعينو القاضي قيمًا عميو، بعد البم والعتو، والسفو، والغفمة
بينما ذىب بعض الفقياء اآلخريف إلى أف الوالية تعود لألب أو لمجد إذا كاف السبب جنونًا أو عتيًا،أما إذا 

 . 23عميو مف جيتو كاف السبب سفيًا أو غفمة فإف الوالية عمى الماؿ تكوف لمقاضي ولمف يعينو القاضي قيماً 
ذا كاف السبب  فيو قائمًا قبؿ بموغو، ثـ استمر معو إلى ما بعد البموغ، فإف الوالية عمى الماؿ تستمر  وا 
ألبيو وجده لدى الجميور ماداـ السبب جنونًا أو عتيًا، أما إذا كاف السبب سفيًا أو غفمة فإف الوالية عمى 

الحنفية، بينما ذىب جميور الحنفية إلى أف الوالية عمى الماؿ الماؿ تستمر ألبيو وجده عند الشافعية وبعض 
 .24تكوف لمقاضي ولمف يعينو القاضي قيمًا عميو مف جيتو

أما قانوف األحواؿ الشخصية السوري فذىب إلى أف عوارض األىمية مف الجنوف والعتو والغفمة والسفو  
والجد، وىو موافؽ لجميور  لألب مى الماؿ تستمربعده فإف الوصاية والوالية ع استمرتو قبؿ البموغ إذا كانت 
 : (052 )المادة( مف 4في الفقرة )فقد نص القانوف عمى ذلؾ  الفقياء.

تنتيي الوالية ببموغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لـ يحكـ قبؿ ذلؾ باستمرار الوالية عميو لسبب مف "
                                   

السفيه: الذي يبذر أموله وال حيسن التصرف فيها على مقتضى الشرع والدقل، واملغفنل: النذي ال يدنرص مصنلحته  21
التصنرف. والدتنه   أثنال تصرفاته، فيغنب   املداوضات. فالسفيه واملغفل عقلهم سليم ولكن ينقصهم حسنن التندبري و 

مننرص يسننرت الدقننل فيمندننه مننن اإلدراو الصننحي ، وهننو نننوع مننن اجلنننون يصننحبه هنندول، وقنند يكننون مدننه  ييننز في خننذ 
صننناحبه حكنننم الصنننيب املمينننز، وقننند ال يكنننون نينننزاً في خنننذ جكنننم الننننون. ياألحنننوال الشخصنننية   األهلينننة والوصنننية 

 {189،197،والرتكات،د. مصلفى السباعي،د. عبد الرمحن الصابوين
،شنرح قنانون األحنوال الشخصنية  السنوري،د.حممد احلسنن 121األحوال الشخصية،د. أمحند احلجني الكنردي،ص 22

 .33البغا،ص
 .121األحوال الشخصية،د. أمحد احلجي الكردي،ص 23

 
 .121األحوال الشخصية،د. أمحد احلجي الكردي،ص 24
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 ."عميو مف غير حكـأسباب الحجر أو يبمغيا معتوىًا أو مجنونًا فتستمر الوالية 

وىذا ما  .ولمف يعينو قيمًا عمييـ ،فإف األمر يعود لمقاضيبموغ الوأما إذا طرأت ىذه العوارض بعد 
 (:277 )المادة نص عميو قانوف األحواؿ الشخصية السوري في 

 المجنوف والمعتوه محجوراف لذاتيما، ويقاـ عمى كؿ منيما قيـ بوثيقة. -1

ف قضاًء، وتصرفاتيما قبؿ القضاء نافذة، ويقاـ عمى كؿ منيما قيـ بقرار السفيو والمغفؿ يحجرا -2
 الحجر نفسو أو بوثيقة عمى حدة.

 عد مف مثمو تبذيرًا.يالسفيو ىو الذي يبذر أموالو ويضعيا في غير مواضعيا بإنفاقو ما  -3

 يعرؼ  أف يحتاط في معاممتو لبالىتو. المغفؿ ىو الذي تغمب عميو الغفمة في أخذه وعطائو، وال -4

يالحظ أف القانوف عّد المعتوه كالمجنوف في تصرفاتو ولـ يفرؽ بيف ما إذا كاف ممّيزًا أـ غير          
ممّيز، لذلؾ فإف جميع أحكاـ المجنوف مف حيث الحجر وصحة التصرفات وبطالنيا تنطبؽ عمى المعتوه. 

توه إذا غمب عمى أمره فذىب عقمو فإنو يعّد مجنونًا ويأخذ حينئذ حكـ بينما ذىب بعض الحنفية إلى أف المع
ال يأخذ حكـ الصبي الممّيز  . 25المجانيف،وا 

 الوكالة القضاِية-ثانياً 

 لعجزىما عف التصرؼ بسبب الفقد والغيبة، عف المفقود والغائب الوكيؿ القضائي ىو النائب الشرعي 
قياء يحّدوف مف تصرفات الوكيؿ القضائي ضمف حدود التصرفات والف عمييا. يحافظعمى أمواليما و  فيشرؼ

دارتيا دوف استثمارىا، وىذا بخالؼ الولي والوصي   .26الضرورية، لذلؾ يجيزوف لو حفظ األمواؿ وا 

إف أحكاـ الوكيؿ القضائي مف حيث شروطو وصالحياتو وتعيينو وعزلو...إلخ يسري عميو فييا ما 
أحكاـ في قانوف األحواؿ الشخصية السوري الذي تناوؿ  -ا استثني بنصإال م-يسري عمى الوصي والقيـ 

 :عبرالمواد اآلتيةالوكالة القضائية 

المفقود ىو كؿ شخص ال تعرؼ حياتو أو مماتو، أو تكوف حياتو محققة ولكنو ال  (:111 )المادة:
 يعرؼ لو مكاف.

                                   
 .189فى السباعي،د. عبد الرمحن الصابوين،األحوال الشخصية   األهلية والوصية والرتكات،د. مصل 25
 .123األحوال الشخصية،د. أمحد احلجي الكردي،ص 26
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مف الرجوع إلى مقامو، أو إدارة  يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعتو ظروؼ قاىرة (:112 )المادة:
 شؤونو بنفسو أو بوكيؿ عنو، مدة أكثر مف سنة، وتعطمت بذلؾ مصالحو أو مصالح غيره.

إذا ترؾ المفقود وكياًل عامًا تحكـ المحكمة بتثبيتو متى توافرت فيو الشروط الواجب  (:113 )المادة:
ال عينت لو وكياًل قضائيًا.  توافرىا في الوصي، وا 

(27)(114 :)المادة
: 

 ينتيي الفقداف بعودة المفقود، أو بموتو، أو بالحكـ باعتباره ميتًا عند بموغو الثمانيف مف العمر. -1

ويحكـ بموت المفقود بسبب العمميات الحربية، أو الحاالت المماثمة المنصوص عميو في القوانيف  -2
 بع سنوات مف تاريخ فقدانو.العسكرية النافذة، والتي يغمب عميو فييا اليالؾ،  وذلؾ بعد أر 

يسري عمى القيـ والوكيؿ القضائي ما يسري عمى الوصي مف أحكاـ إال ما يستثنى  (:115 )المادة:
 بنص صريح.

 

                                   
والقاضنننني بتدننننديل قننننانون األحننننوال  31/12/1975تنننناري   34مننننن القننننانون رقننننم  29مددلننننة  وجننننب املننننادة  (27)

 الشخصية.
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 (1) ايةــــالْو
 أ ـ شروط األوْيا  وأقساميم 

 تعريف الوْي: 
ؼ فيو؛ كقضاء الديوف ورد الشخص الذي ُيعطى حؽ التصرؼ ػ غالبًا ػ فيما يحؽ لو التصر      

الودائع وتفريؽ الوصية والوالية عمى الصغار أو المجانيف    أو الذيف لـ يؤنس منيـ الرشد، والنظر في 
 أمواليـ والتصرؼ فييا.

  تقسيم الوْي:

 الوصي قسماف: 

 الوصي المختار: الشخص الذي يختاره األب أو الجد لإلشراؼ عمى أمواؿ األوالد واألحفاد. -1

 وصي القاضي: الشخص الذي يختاره القاضي لإلشراؼ عمى التركة واألوالد. - 2

 ويعدُّ وصي الميت أقوى مف وصي القاضي عند الفقياء خالفًا لمقانوف.

 

 وما بعدىا . 5/447وما بعدىا ، حاشية ابف عابديف  2/45لمسباعي2( شرح القانوف 1)
 شروط الوْي: 

 ة:  ـ الشروط المتفق عمييا وىي أربع

 اإلسالـ والبموغ والعقؿ والعدالة 

 وىي: الذكورة والبصر. ـ الشروط المختمف فييا

 ـ الذكورة: 

ذىب جميور الفقياء ومنيـ مالؾ والشافعي وأبو حنيفة إلى جواز اإليصاء إلى المرأة، ودليميـ بما     
واستدلوا ػ أيضًا ػ بأف المرأة ورد عف سيدنا عمر رضي ا عنو أنو أوصى إلى ابنتو حفصة رضي ا عنيا، 

 تصح شيادتيا وتصرفاتيا المالية كالرجؿ فتجوز وصايتيا أيضًا.

 وذىب عطاء إلى عدـ الجواز ؛ ألنيا ال تكوف قاضية فال تكوف وصية كالصبي. 

 وُيرّد عميو بأف الصبي ناقص التمييز، والمرأة تامة العقؿ و التمييز ؛ بدليؿ جواز تصرفاتيا المالية. 
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ّما عدـ جواز تولييا القضاء عند مف يقوؿ ذلؾ، فألمر اجتماعي ال عالقة لو بقدرتيا عمى النظر في أ
 شؤوف اليتامى وتدبير أمواليـ.

 ـ البْر: 

ذىب الجميور إلى صحة الوصاية إلى األعمى واستدلوا بذلؾ بأف الوصية تحتاج إلى الخبرة      
عمى مف أىؿ الشيادة والوالية في النكاح والوالية عمى أوالده وحسف التصرؼ والعمى ال ينفي ذلؾ، وبأف األ

 الصغار فصح أف يوصى إليو كالبصير. 

وقاؿ بعض أصحاب الشافعي ال تصح ؛ ألنو ال يصح بيعو وشراؤه ػ عندىـ ػ فكيؼ يوصى إليو بما ال 
 يممكو لنفسو ؟ 

دـ صحة ذلؾ منو، يمكنو أف وىذا باطؿ ألف الجميور عمى صحة بيع األعمى وشرائو،، ولو فرضنا ع
يوكؿ بالبيع والشراء، وأيضًا األعمى تصح منو الشيادة ولو الوالية عمى النكاح وعمى أوالده كالبصير، فكيؼ 

 ال يصح اإليصاء إليو ؟  

 ىل تبطل الوْايا بفقد أحد شروطيا ؟ 

؛ لكف اختمفوا في فقد شرط إف الفقياء اتفقوا عمى الشروط األربعة اإلسالـ والبموغ والعقؿ والعدالة    
 منيا ىؿ يبطؿ الوصايا، أـ تقع صحيحة ثـ يعزلو القاضي؟ 

 ىناؾ روايتاف عند الحنفية: 

صحت الوصايا،  -مثاًل  -وىي المعتمدة عندىـ ورواية عف اإلماـ أحمد: أف مف أوصى إلى خائف  األولى:
، فيو بالغ عاقؿ ؛ لكف تماـ النظر والتمكف ويعزلو القاضي؛ ألف أصؿ النظر والتمكف مف حيث التصرؼ ثابت لو

 غير موجود، فيخرجو القاضي.

 : وىي قوؿ ثاف عف اإلماـ أحمد أف ىذه الوصايا باطمة لفقداف شرط مف الشروط.الثانية

 متى تمزم الوْايا ؟

 إذا أوصي إلى إنساف ال تخمو مف الحاالت التالية: 

لموصي، ويستمر القبوؿ حتى وفاة الموصي، فتمزمو ػ أف يقبؿ الموصى إليو بالوصاية حاؿ حياة ا 1
 الوصاية.

ػ إذا رد الوصاية في حياة الموصي، ولكنو لـ يبمغو الرد عمى ذلؾ حتى مات فالوصاية الزمة  2
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 واليمكنو الرد.

ػ إذا رد الوصاية في حياة الموصي، وعمـ الموصي بذلؾ جاز ؛ ألنو ليس لو إلزامو اإلشراؼ عمى   3
 .شؤوف أوالده

 ػ إف لـ يقبؿ ولـ يرد حتى مات الموصي، فيو بالخيار بيف الرد والقبوؿ. 4

ف سكت فمـ يقبؿ ولـ يرد حتى مات الموصي ؛ ولكنو قاؿ بعد ذلؾ ال أقبؿ ثـ أعمف قبولو، كاف  5 ػ وا 
 لو ذلؾ إف لـ يخرجو القاضي مف الوصاية بعد رفضو.

؛ كأف يبيع شيئًا أو يشتري لمورثة كاف قبواًل ػ ولو سكت عف القبوؿ وتصرؼ بما يدؿ عمى القبوؿ  6
 كما لو قبميا بقوؿ صريح.

 ىل يجوز لمموْي عزل الوْي ؟ 

ال خالؼ في عزؿ الوصي مف قبؿ الموصي، سواء قبؿ قبوؿ الوصاية أـ بعدىا إذا كاف الوصي 
 حاضرًا.

 أّما إذا كاف غائبًا، فيؿ يشترط عممو بالعزؿ حتى ينعزؿ ؟ 

  يشترط، وقاؿ أبو يوسؼ يشترط فما تصرؼ بو قبؿ العمـ بعزلو يقع صحيحًا.قاؿ أبو حنيفة ال

 ىل يجوز لمقاضي عزل الوْي ؟ 

 يختمؼ الحاؿ بيف الوصي المختار ووصي القاضي، أما الوصي المختار فمو حاالت: 

 ػ أف يكوف عداًل كافيًا قادرًا عمى القياـ بشؤوف الوصاية وحده فميس لمقاضي عزلو. 

 وف عداًل ولكنو عاجز عف القياـ بيا وحده. فيضـ إليو غيره. ػ أو يك

 ػ أو يكوف عداًل عاجزًا عف القياـ بالوصاية مطمقًا، فيستبدؿ بو غيره 

 ػ أو يكوف غير عدؿ، فممقاضي عزلو وتنصيب آخر مكانو. 

 ػ أو يكوف عداًل، ولكف تقدـ الورثة بالشكوى منو فال يعزلو القاضي حتى تثبت خيانتو 

أو يكوف عداًل عند الوصاية ثـ فسؽ بعد ذلؾ، أو كاف عاقاًل فجف، فيعزلو القاضي ويولي غيره  ػ
 مكانو. 

 وأما وصي القاضي فمو عزلو متى رأى المصمحة في ذلؾ.    

42 



 ىل يجوز لموْي عزل نفسو ؟ 

 إذا قبؿ الوصاية في حاؿ حياة الموصي فال يحؽ لو رفضيا بعد وفاتو، ويستثنى مف ذلؾ: 

 أف يكوف قد اشترط عمى الموصي أف يعزؿ نفسو متى شاء، وقبؿ الموصي.ػ 

 ػ أف يدعي عمى الميت عينًا، فيتيمو القاضي ويخرجو.

 كثرة أشغالو وعجزه عف القياـ بشؤوف الوصاية ويتأكد القاضي مف ذلؾ فيعزلو. -

 موقؼ القانوف: 

والحمؿ، وتعرض الوصاية عمى ( عمى أف لألب والجد اختيار وصيًا لمقاصر 176نصت المادة ) 
 المحكمة لتثبيتيا. 

 ( عمى أف لممحكمة العميا تعييف وصيًا في حاؿ لـ يكف لمقاصر والحمؿ وصي.177ونصت المادة ) 

( عمى شروط األوصياء في الفقرة األولى منيا، وىي: أف يكوف عداًل قادرًا عمى 178ونصت المادة ) 
 يكوف مف ممة القاصر. القياـ بالوصاية ذا أىمية كاممة وأف 

وىذه الشروط ىي التي نص عمييا الفقياء، ونصت الفقرة الثانية مف المادة المذكورة عمى أنو ال يجوز 
 أف يكوف وصيًا: 

ػ المحكوـ عميو في جريمة سرقة أو تزوير أو إساءة االئتماف أو جريمة مف الجرائـ المخمة باألخالؽ 
 واآلداب العامة.

 إلى أف يعاد اعتباره.ػ المحكوـ بإفالسو 

 ػ مف قرر األب أو الجد عند عدمو حرمانو مف التعييف قبؿ وفاتو إذا ثبت ذلؾ ببينة خطية.

ػ مف كاف بينو ىو أحد أصولو أو فروعو أو زوجو وبيف القاصر نزاع قضائي أو خالؼ عائمي يخشى 
 منو عمى مصمحة القاصر.

 الوْي المؤقت: 

صي مؤقت غير الوصي المختار أو المعيف مف قبؿ القاضي، فقد قد تقتضي مصمحة القاصر تعييف و 
عمى أنو إذا رأت المحكمة كؼ يد الوصي عينت وصيًا مؤقتًا إلى حيف زواؿ سبب  1( ؼ188نصت المادة )

 الكؼ أو تعييف وصي جديد.
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  ُ ـ ْالحيات األوْيا : 

 الوْي المختار:  -

محضًا، كقبوؿ التبرعات وقبض الديوف وتحصيؿ يتصرؼ في أمواؿ القاصريف بكؿ ما كاف نفعًا  -1
 الغالت. 

ويتصرؼ بما يحتمؿ النفع والضرر، كاإليجار بأمواليـ وبيع منقوالتيـ وشراء عقار أو منقوؿ،  -2
وتأجير عقارتيـ ومنقوالتيـ، كؿ ذلؾ بمثؿ الفيمة أو بغبف يسير، إذا بذؿ جيده في النصح وتحقيؽ 

 الفائدة. 
 نفسو لمقاصريف، وأف يشتري ماليـ لنفسو بشرط أف يكوف فيو نفع ظاىر ليـ. ولو أف يبيع ماؿ  -3
وليس لو أف يتصرؼ في أمواليـ بما ىو ضرر محض، أو ما يكوف ضرره أكبر مف نفعو، كالتبرع  -4

 بأمواليـ، والتنازؿ عف حقوقيـ، واإلقرار بحؽ غير ثابت عمييـ، وتأجير العقار أو بيعو بثمف فاحش. 
 ي القاضي: تْرفات وْ

 أما وصي القاضي فيو كالوصي المختار، يتصرؼ في كؿ ما كاف نفعًا محضًا لمقاصريف. 
ويقوـ باإلشراؼ عمى شؤونيـ، ويعمؿ عمى حفظ أمواليـ وتنميتيا ؛ إال في حاالت معينة يختمؼ فييا 

 عف الوصي المختار، وىذه ىي: 
اصر، وال أف يبيع شيئًا، بخالؼ الوصي ليس لوصي القاضي أف يشتري لنفسو شيئًا مف ماؿ الق -1

 المختار فإنو يجوز لو ذلؾ إذا كاف فيو منفعة ظاىرة لمقاصر كما تقدـ. 
 وصي الميت ال يقبؿ التخصيص عمى رأي أبي حنيفة، أما وصي القاضي فيقبؿ التخصيص.  -2
و شيئًا، ليس لوصي القاضي أف ماؿ القاصر لمف ال تقبؿ شيادتو لموصي، وال أف يشتري من -3

 بخالؼ الوصي المختار فإف لو ذلؾ. 
ليس لمقاضي سؤاؿ وصي الميت عف مقدار التركة، وال أف يتكمـ معو في أمرىا، بخالؼ وصي  -4

 القاضي..
 إذا أوصى وصي القاضي آلخر عمى تركتو، لـ يكف وصيًا عمى التركتيف بخالؼ الوصي المختار  -5
ة في عقار القاصر، فميس لو قبضو إال بإذف القاضي، إال وصي القاضي إذا كاف موكاًل بالخصوم -6

 أف يكوف قد وكمو بالخصومة والقبض معًا، أما الوصي المختار فإنو يممؾ القبض مف غير إذف. 
 ليس لوصي القاضي إيجار القاصر، أما الوصي المختار فمو ذلؾ كما تقدـ.    -7
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 ج ـ واجبات األوْيا : 
 وصياء في المواد التالية وىي:نص القانوف عمى واجبات األ

 ( وفييا: 183المادة ) 
إذا رأى الوصي قبؿ بموغ القاصر الثامنة عشرة أنو مجنوف أو معتوه أو أنو ال يؤمف عمى أموالو إذا   -

بمغ ىذه السف، فعميو أف يخبر المحكمة عف ذلؾ بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية 
 عميو. 

جراء التحقيؽ والفحص الطبي.تبت المحكمة في ذلؾ بم  -  وجب وثيقة بعد سماع أقواؿ القاصريف وا 
 ( وفييا: 184المادة ) 

عمى الوصي أف يودع باسـ القاصر في خزانة الدولة أو في مصرؼ توافؽ عميو المحكمة كؿ ما   -
يحصمو مف نقوده وما ترى المحكمة لزومًا إليداعو مف األسناد والحمي وغيرىا خالؿ خمسة عشر 

 مًا مف تاريخ تسممو إياىا، وال يسحب منيا شيء إال بإذف القاضي.يو 
 يرفع مف ىذه األمواؿ قبؿ إيداعيا مصاريؼ اإلدارة والنفقة المقررة لشير واحد.  -

 ( وفييا: 185المادة )

 عمى الوصي أف يقدـ حسابًا سنويًا مؤيدًا بالمستندات وفقًا لألحكاـ المقررة في ىذا القانوف.  -

أف يعفي الوصي مف تقديـ الحساب إذا كانت أمواؿ القاصر ال تزيد عمى خمسمائة ليرة  لمقاضي  -
 سورية.

 ( وفييا: 186المادة ) 

 لممحكمة أف تمـز الوصي بتقديـ  كفالة تقدرىا، وتكوف مصاريفيا عمى القاصر.  

 ( وفييا: 187المادة ) 

حكمة بناًء عمى طمب الوصي أف تحدد لو تكوف الوصايا عمى أمواؿ القاصر بغير أجر إال إذا رأت الم
 أجرًا .

النساء: ]  َوَمْن َكاَن َغِنّيًا َفْمَيْسَتْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقيرًا َفْمَيْأُكْل ِباْلَمْعُروِف  واألصؿ فييا قولو تعالى: 
ف6مف اآلية كاف فقيرًا  [، ىذا النص يفيد أف الوصي إذا كاف غنيًا وجب أف يقوـ بالوصاية مف غير أجر، وا 

يأخذ أجره بالمعروؼ، لكف المتأخريف أفتوا باألجر مطمقًا غنيًا كاف أو فقيرًا إذا أبى إال أف يأخذ األجر وذلؾ 
 لمصمحة القاصر.
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 د ـ انتيا  الوْاية وعزل األوْيا :
 انتيا  الوْاية: 

 ( بمايأتي: 189تنتيي الوصاية كما نصت المادة ) 
 موت القاصر. -
عشرة سنة إال إذا قررت المحكمة قبؿ بموغو ىذه السف استمرار الوصاية عميو أو  بموغو ثماني -

 بمغ مجنونًا أو معتوىًا.
 عودة الوالية لألب أو الجد.  -
 انتياء العمؿ أو انقضاء المدة التي حدد بيا تعييف الوصي المؤقت. -
 قبوؿ االستقالة. -
 زواؿ األىمية.  -
 موتو.  -
 عزلو. -

 عزل الوْي: 
 ( عمى أف الوصي يعزؿ في الحاالت اآلتية:197نصت المادة )

 (.178إذا تحقؽ فيو سبب مف أسباب الحرماف مف الوصاية المبينة في المادة ) -
إذا حكـ عميو بالسجف خالؿ وصايتو حكمًا مبرمًا عف جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز  -

 لمقاضي في ىذه الحالة االكتفاء بتعييف وصي مؤقت. 
أذا رأت المحكمة في أعماؿ الوصي أو إىمالو ما ييدد مصمحة القاصر،    أو ظيرت في  -

 حسابو خيانة.
 يكوف العزؿ بوثيقة بعد التحقيؽ وسماع أقواؿ الوصي وطالب العزؿ.  -

 الناظر وْالحياتو:

 (: 196المادة )

 يجوز تعييف ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي. 

 :( 197المادة ) 
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ػ يتولى الناظر مراقبة الوصي في أدارة شؤوف القاصر، وعميو ابالغ القاضي عف كؿ أمر تقضي 1
 مصمحة القاصر رفعة إليو. 

ػ عمى الوصي اجابة الناظر إلى كؿ ما يطمبو مف إيضاح عف أدارة أمواؿ القاصر، وتمكينو مف 2
 فحص األوراؽ والمستندات الخاصة بيذه األمواؿ. 

 : ( 198المادة ) 

 ػ إذا شغرت الوصاية وجب عمى الناظر فورًا أف يطمب إلى المحكمة إقامة وصي جديد. 1

ػ إلى أف يباشر الوصي الجديد عممو يقوـ الناظر مف تمقاء نفسو باألعماؿ التي يكوف في تأجيميا 2
 ضرر. 

 (:  199المادة ) 

ره عمى أعمالو ومسؤوليتو عف ػ يسري عمى الناظر فيما يتعمؽ بتعيينو وعزلو وقبوؿ استقالتو وأج1
 تقصيره ما يسري عمى الوصي مف أحكاـ. 

 ػ ينتيي النظر بانتياء الوصاية مع مالحظة ما توجبو المادة السابقة.    2
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 الوحدة التعميمية الثالثة

 ية ــلوصا
 

 الكممات المفتاحية:
 تزاحـ الوصايا. –موانع الوصية  –شروط الوصية  –الوصية 

 

 الممخص:
الوصية: ىي التبرع بالماؿ المضاؼ لما بعد الموت وىي مشروعة ولكف مقيده بثمث الماؿ، ويأخذ حكميا 

 األحكاـ التكميفية الخمسة.

 
 ة:األىداف التعميمي

 التعرؼ عمى معنى الوصية ومشروعيتيا وشروط صحتيا. (1

التعرؼ عمى موانع الوصية وتزاحـ الوصايا. (2
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 تعريف الوصية: 

 أ.في المغة 

الوصػػية واصيصػػا  لػػي المنػػة بمعنػػى واحػػد، تقػػوؿ اوصػػيت لفػػإف بكػػذا، او اوصػػيت  لػػى لػػإف بكػػذا      
ِمــْن ْعْعــِد ْوِصــي ة    ى بػػو، ومنػػو  ولػػو تعػػالى: بمعنػػى عيػػدت  ليػػو، وتكػػوف الوصػػية اسػػـ مفعػػوؿ بمعنػػى الموصػػ

المائػدة: مػف ]  ْشْياْدُة ْعْيِنُكْم ِإْذا ْحْضْر ْأْحْدُكُم اْلْمْوُت ِحـيْن اْلْوِصـي ِة  [ 12النسا : مف اآلية]  ُتوُصوْن ِعْيا
 [.106اآلية

 في الفقو 

 ليػػو باصشػػراؼ عمػػى شػػصوف القاصػػريف يفػػرؽ الفقيػػا  بػػيف المفظػػيف لقػػالوا:  ف معنػػى اوصػػيت  ليػػو عيػػدت 
 مثًإ، ومعنى اوصيت لو تبرعت لو ومّمكتو مااًل او غيره.

 ولموصية تعريفات متعددة، اشيرىا انيا: ) تمميؾ مضاؼ  لى ما بعد الموت عف طريؽ التبرع (.

الع مػف لالقوؿ ) تمميؾ ( يشمؿ الوصية باألعياف مف منقوؿ او عقار وغيرىما، كمػا يشػمؿ الوصػية بالمنػ
 سكنى دار او زراعة ارض.

والقوؿ ) مضاؼ  لى ما بعػد المػوت ( اخػرج نحػو اليبػة لتنيػا تمميػؾ لػي الحػاؿ امػا الوصػية لػإ تنفػذ  ال 
 بعد موت الموصي.

 والقوؿ عف ) طريؽ التبرع ( اخرج مثؿ الوصية بأف تباع داره لفإف، لتف ىذا تمميؾ بعوض.

يعرلػوف الوصػية التػي حػث الشػارع عمييػا كعمػؿ الخيػر يتػدارؾ بػو ويإحظ عمى ىذا التعريػؼ اف الفقيػا  
اصنسػػاف مػػا لاتػػو مػػف تقصػػير، لػػذلؾ ال يشػػمؿ كػػؿ انػػواع الوصػػايا ب كالوصػػايا المتعمقػػة بػػأدا  الوا بػػات كػػالح  
والزكػػاة، والمتعمقػػة بتسػػقاط ديونػػو عمػػى النرمػػا ، والمتعمقػػة بحػػؽ مػػالي كالوصػػية بتأ يػػؿ الػػديف عػػف المػػديف بعػػد 

 و ا مو، والمتعمقة بتقسيـ تركتو عمى ورثتو.حمول

: لقػػد عّرلػػت الوصػػية بأنيػػا: ) تصػػرؼ لػػي التركػػة مضػػاؼ  لػػى مػػا بعػػد المػػوت ( أّمــا فــي القــانون    
 وىذا التعريؼ يشمؿ كؿ انواع الوصايا. 207المادة 

 ب ـ مشروعية الوصية 

قطػع ليػو حػؽ الموصػي لػي مالػو األصؿ اف تكوف الوصية غير  ػائزة ألنيػا مضػالة  لػى زمػف  ػد ان     
ب  ذ المػػوت مزيػػؿ لمممػػؾ، ولكػػف الشػػارع ا ازىػػا لمػػا لييػػا مػػف مصػػمحة لمموصػػي وأل ربائػػو ولمم تمػػع، و ػػد ثبتػػت 
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 المشروعية لي الكتاب والسنة واص ماع.

ػْوُت ِ ْف ت ػر ؾ  اّما لػي الكتػاب: لفػي  ولػو تعػالى:  ـُ اْلم  ػد ُك ػر  ا ح  ـْ ِ ذ ا ح ض  م ػْيُك ِصػُيُة ِلْمو اِلػد ْيِف (ُكِتػب  ع  ْيػرًا اْلو  خ 
( )البقرة: م ى اْلُمُتِقيف  ّقًا ع  ْعُروِؼ ح  ِبيف  ِباْلم   (  180و اأْل ْ ر 

انػػو  ػػاؿ:   مػػا حػػؽ امػػر  مسػػمـ  واّمػػا السػػنة: لمػػا رواه عبػػد ا  بػػف عمػػر رضػػي ا  عنػػو عػػف رسػػوؿ ا   
 .1بة عند راسو { يبيت ليمتيف ولو شي  يريد اف يوصي بو  ال ووصيتو مكتو 

 واّما اص ماع: لقد ا مع الفقيا  منذ عصر الصحابة عمى  وازىا ولـ ُيصثر عف واحد منيـ منعيا.

 ج ـ أقسام الوصية 

 تنقسـ الوصية  لى وا بة ومندوبة ومباحة ومكروىة ومحرمة.    

 لالوا بة: وىي اصيصا  بما و ب لي ذمة الموصي كالزكاة والكفارات وغيرىما.

وليـا معحـث الوصية الوا بة بحكـ القانوف، الوصية ألوالد االبف الذيف مات ابوىـ  بؿ مػوت ال ػد،  ومف
 .خاص في فقرات آتية

والمندوبة: وىي الوصية لي و وه الخير كأىػؿ العمػـ والصػإح ولب ربػا  الػذيف ال يرثػوف ػ عنػد ال ميػور 
 ػ وذىب الظاىرية  لى اف الوصية ليـ وا بة.

 ي الوصية لصديؽ او لنني...والمباحة: وى

والمكروىة: وىي الوصػية بمػا كػره الشػارع لعمػو كبنػا  القبػاب عمػى القبػور، وكػأف يكػوف مالػو  ميػؿ وورثتػو 
 .2:   نؾ اف تذر ورثتؾ اغنيا  خير مف اف تدعيـ عالة يتكففوف الناس { لقرا  لقوؿ النبي 

 ، او لإلضرار بالورثة.والمحرمة كالوصية بما حرمو ا  تعالى كالوصية بالخمر

 

                                   
 ـ البخاري ومسلم. 1
 ـ البخاري. 2
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 أ ـ ركن الوصية 

ذىب بعض الفقيا   لى اف ركف الوصية اصي اب والقبوؿ كاليبة ب ألف الوصػية  ثبػات ممػؾ  ديػد،      
 وال يممؾ احد  ثبات الممؾ لنيره بدوف اختياره.

نمػػا القبػػوؿ شػػرط لمزوميػػػا، لػػإ يحتػػاج لييػػا  لػػ ى القبػػػوؿ وذىػػب رخػػروف  لػػى اف ركنيػػا اصي ػػػاب لقػػط، وار
عمػى اف الوصػية تنعقػد بالعبػارة او الكتابػة، لػػتذا  208كػالميراث، وىػذا مػا ذىػب  ليػو القػانوف، لقػد نصػت المػادة 

كػػاف الموصػػي عػػا زًا عنيمػػا انعقػػدت بتشػػارتو المفيومػػة. وىػػذا واضػػ  لػػي انعقػػاد الوصػػية بعبػػارة الموصػػػي او 
 كتابتو او  شارتو.

 عماذا تنعقد الوصية ؟ 

 ا  عمى انعقادىا بالمفظ ممف يقدر عميو، لتف ع ز لبالكتابة لتف ع ز لباصشارة.اتفؽ الفقي   

واختمفػػػوا لػػػي الكتابػػػة حػػػاؿ القػػػدرة عمػػػى النطػػػؽ، ولػػػي انعقادىػػػا باصشػػػارة لبخػػػرس لػػػي حػػػاؿ القػػػدرة عمػػػى 
 الكتابػػػة، لػػػذىب ال ميػػػػور  لػػػى انيػػػا تنعقػػػػد بالكتابػػػة ولػػػػو  ػػػدر عمػػػى النطػػػػؽ، سػػػوا  كتبيػػػا بنفسػػػػو او كتبػػػت لػػػػو

 وامضاىا، وذىب األكثروف  لى انيا ال تنعقد باصشارة  ذا احسف الكتابة.

 .  208و د  رى القانوف عمى راي ال ميور حسب المادة 

 ب ـ صحة الوصية

يشػػترط لصػػحة الوصػػية اف ال تكػػوف بمػػا نيػػى عنػػو الشػػارع ب كػػأف يوصػػي ببنػػا  خمػػارة، وىػػذا مػػا نصػػت 
 .209عميو المادة 

 تعميؽ الوصية وتقييدىا 

الوصية ال تكوف من ػزة بػؿ مضػالة لمػا بعػد المػوت، وي ػوز تعميقيػا بحػدوث امػر يقػع لػي المسػتقبؿ كػأف 
 يقوؿ  ذا شفيت مف ىذا المرض لقد  عمت ثمث مالي وصية.

وي وز اف تقيد بشرط صحي  وىو ما كاف ليو مصمحة مشػروعة لمموصػي   او الموصػى لػو او لنيرىمػا 
 (.210لمقاصد الشريعة ) المادة  ولـ يكف منييًا عنو وال مخالفاً 

مثاؿ ما ليو مصمحة لمموصي: كالوصية بثمث الماؿ عمػى اف يرعػى اوالده     او عمػى اف يسػدد مػا لػي 
 ذمتو.

مثاؿ ما ليو مصػمحة لمموصػى لػو: كػأف يوصػي بػأرض لفػإف عمػى اف تكػوف نفقػات  صػإحيا لػي تركػة 
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 الموصي.

 ره لفإف عمى اف يسقي مف مائيا حديقة  اره.ومثاؿ ما ليو مصمحة لنيرىما: اف يوصي بدا

لتذا  يدت الوصية بشرط غير صػحي  وكانػت الوصػية مسػتولية لمشػروط األخػرى صػحت الوصػية ولنػا  
 الشرط لمف اوصى لفإف بمبمغ مف الماؿ عمى اف     ال يتزوج صحت الوصية ولو اف يتزوج.

 

 ج ـ الرد والقعول 

ي ػػػاب، امػػػا القبػػػوؿ ليػػػو شػػػرط لػػػزوـ، و ػػػد بػػػيف القػػػانوف احكػػػاـ الػػػرد  منػػػا:  ف ركػػػف الوصػػػية ىػػػو اص     
 والقبوؿ، ومو زه لي اآلتي: 

(  225ػ  ذا كانت الوصية لنير معيف ػ كالوصية لمفقرا  ػ لإ تحتاج  لػى  بػوؿ وال تػرد بػرد احػد ) المػادة 
ف كانت لشخ  معيف وردىا ترد.  وار

 ػ ال عبرة بالرد  بؿ موت الموصي.

 (. 227الفورية بالرد او القبوؿ، بؿ عمى التراخي ) المادة ػ ال تشترط 

 ػ ال يشترط القبوؿ بمفظ  بمت ب بؿ يكفي عدـ الرد.

 ػ  د يت زا الرد، كأف يوصي بداره وارضو لفإف، لقبؿ الدار ورد األرض، لالوصية صحيحة بما  بؿ.

العكػػػس  ال  ذا ا ػػاز الورثػػة.) المػػادة ػػػ  ذا حصػػؿ الػػرد او القبػػوؿ لػػـ ت ػػز العػػودة مػػف الػػػرد  لػػى القبػػوؿ او 
229 .) 

 أ ـ شرائط الموصي 

 ، وذلؾ بأف تتولر ليو صفتاف:3يشترط لي الموصي اف يكوف اىًإ لمتبرع 

ػ العقؿ: لقد اتفؽ الفقيا  عمى ىذا الشرط، لإ تص  مف م نوف وال معتػوه وال منمػى عميػو ألف عبػارتيـ 
 ممناة.

 حة الوصية مف البالغ وعدـ صحتيا مف الصبي غير المميز ػ البموغ: اتفؽ الفقيا  عمى ص
عمػى اشػتراط البمػوغ لػإ -لػي ار ػ  القػوليف عنػدىـ  -واختمفوا لػي وصػية المميػز اتفػؽ الحنفيػة والشػالعية

                                   
 ـ أن يكون بالغ عاقل حر  3
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تصػػ  وصػػية المميػػز وغيػػر المميػػز، لكػػف تصػػ  لػػي وصػػيتو بت ييػػزه او تكفينػػو ودلنػػو مػػع مراعػػاة المصػػمحة وال 
 تص  ليما عدا ذلؾ. 

وذىػب المالكيػػة والحنابمػة  لػػى  ػواز وصػػية المميػػزب ألف تصػرؼ تمحػػض نفعػًا لػػو، لصػ  منػػو كاصسػػإـ 
 والصإة، واستدلوا بما روي عف عمر رضي ا  عنو ا از وصية غإـ يالع وىو الذي  ارب البموغ.

الغ لقربػو وا اب الحنفيػة ومػف والقيػـ لػي ىػذا الػراي اف عمػر رضػي ا  عنػو بػأف النػإـ اعطػي حكػـ البػ
 مف البموغ بدليؿ عدـ سصاؿ عمر بف الخطاب عف وصيتو ىؿ ىي لي و وه الخير اـ ال ؟ 

( عمػػػى اف  211و ػػػد ذىػػػب القػػػانوف  لػػػى مػػػا ذىػػػب  ليػػػو الحنفيػػػة ومػػػف والقيػػػـ، كمػػػا نصػػػت المػػػادة     ) 
ال تصػػ  وصػػية يشػػترط لػػي الموصػػي اف يكػػوف اىػػًإ لمتبػػرع  انونػػًا، لػػإ تصػػ  وصػػية الم نػػوف وال المعتػػوه كمػػا 

 الصبي ولو كاف مميزًا.
 ب ـ شروط الموصى لو 

 ن  الفقيا  عمى انو يشترط لي الموصى لو اف يكوف: مو ودًا ومعمومًا وغير وارث وغير  اتؿ.

 ـ أن يكون موجودًا:1

ذىػب  ميػػور الفقيػػا   لػػى انػػو يشػترط و ػػود الموصػػى لػػو حػػيف الوصػية، وتصػػ  الوصػػية لمحمػػؿ  ف ولػػد 
ف لػـ حيًا أل ؿ مف  ستة اشير مف تاريخ  نشا  الوصية، اّما المالكية لقد ا ػازوا الوصػية لمحمػؿ الػذي سػيو د وار

 يكف مو ودًا عند الوصية.

 ( مايمي: 236اّما القانوف لقد نصت الفقرة األولى مف المادة ) 

 .ذا ا ر الموصي بو ود الحمؿ حيف اصيصا  يشترط اف يولد حيًا لسنة لأ ؿ مف ذلؾ الحيف  

 ا كانػػػت الحامػػػؿ معتػػػدة مػػػف ولػػػاة او لر ػػػة بائنػػػة، يشػػػترط اف يولػػػد حيػػػًا لسػػػنة ايضػػػًا مػػػف حػػػيف  ذ
 و وب العدة.

  ذا لػػـ يكػػف الموصػػي مقػػرًا وال الحامػػؿ معتػػدة يشػػترط اف يولػػد حيػػًا لتسػػعة اشػػير لأ ػػؿ مػػف حػػيف 
 الوصية.

  ذا كانػػػت الوصػػػية لحمػػػؿ شػػػخ  معػػػيف يشػػػترط مػػػع مػػػا تقػػػدـ اف يثبػػػت نسػػػب الولػػػد مػػػف ذلػػػؾ 
 لشخ .ا

  ونصػػت الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة المػػذكورة عمػػى انػػو تو ػػؼ غمػػة الموصػػى بػػو منػػذ ولػػاة الموصػػي
  لى اف ينفصؿ الحمؿ حيًا لتكوف لو. 
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 ـ أن يكون معمومًا  2

زالتيػػا ب ألف ال يالػة التػػي ال يمكػف اسػػتدراكيا تمنػػع  اي اف ال يكػوف م يػػواًل  يالػة ال يمكػػف اسػتدراكيا وار
 بو  لى الموصى لو لإ تفيد الوصية.  مف تسميـ الموصى

وعمػػى ىػػذا لػػو اوصػػى بثمػػث مالػػو لر ػػؿ مػػف النػػاس ال تصػػ  الوصػػية، ولػػو اوصػػى لفػػإف او لػػإف اييمػػا 
 احب الوصي،  ازت الوصية ألف استدراؾ ال يالة ممكف باختيار الوصي ألحدىما.

الكيػػة ألنيػـ ال يحصػػوف، ولػػو ولػو اوصػػى بثمػث مالػػو لممسػػمميف لػـ تصػػ  الوصػية عنػػد الحنفيػػة خإلػًا لمم
 اوصى بثمث مالو لفقرا  المسمميف صحت باالتفاؽ ألنيا صد ة.

ولػػو اوصػػى ألرامػػؿ بنػػي لػػإف وعميػػانيـ، لػػتف كػػانوا ممػػف يحصػػوف صػػحت الوصػػية وال لػػرؽ بػػيف الننػػي 
ف كانوا ممػا ال يحصػوف يعطػي الوصػي الفقػرا  مػنيـ ألنػو حػيف تعػذر التمميػؾ ىنػا انصػرلت ا لوصػية والفقير، وار

   4 لى معنى القربة لتكوف كما لو اوصى لمفقرا .

 الوصية ألعمال الخير 

الوصػػية   تعػػالى لػػي اعمػػاؿ البػػر ليػػي صػػحيحة وتصػػرؼ لػػي و ػػوه الخيػػر كالوصػػية ألمػػاكف العبػػادة 
 (. 213والمصسسات العممية وسائر المصال  العامة ) المادة 

 ـ أن ال يكون وارثًا  3

ـ األئمة األربعػة  لػى انػو ال ت ػوز الوصػية لػوارث لقولػو صػمى ا  عميػو وسػمـ ذىب  ميور الفقيا  ومني
 )) ال وصية لوارث ((.

ُكِتـــْب  وذىػػب الشػػيعة واصماميػػػة وبعػػض ائمػػة الزيديػػػة  لػػى  ػػواز الوصػػػية لمػػوارث عمػػًإ بظػػػاىر اآليػػة 
]    ُة ِلْمْواِلـْدْيِن ْواأْلْْقـْرِعيْن ِعـاْلْمْعُروِف ْحّقـًا ْعْمـى اْلُمت ِقـينْ ْعْمْيُكْم ِإْذا ْحْضـْر ْأْحـْدُكُم اْلْمـْوُت ِإْن تْـْرْك ْخْيـرًا اْلْوِصـي  

 [.180لبقرة:
 الوا لتذا نسخ و وب الوصية ليـ بآيات المواريػث لػتف الػذي تػدؿ عميػو اآليػة بعػد ذلػؾ ىػو  ػواز الوصػية ليػـ، 

                                   
ــ اتللــل الاء ــاحل   الــص  الاانــل بــم  ــحي ونــون ومـحي   ونــونا أءــام  مــص فن  ــا وا أ  ــر مــحي ما ــ  أ ــم    4

  ونـون ف  بكلـاأ أو حسـاأ أ ـم   ونونا وبه أتذت احملا م الشرعي    منـرا وقـام أبـو يو ـل  فن  ـا وا 
ا 8الاءــه اال ــومد وأ،للــها  الــص لور وميبــ  ال حيلــدا   )ونـونا وقــام الشــاأهي   ميــم   يكــحي ا ــليها م ف   شـء .

 .( 34ص

55 



 

مـ واحػػػػد منيػػػػا عنػػػػد التمحػػػػي  و ػػػػد ا ػػػػابوا عػػػػف الحػػػػديث الػػػػذي اسػػػػتدؿ بػػػػو ال ميػػػػور   ابػػػػات متعػػػػددة ال يسػػػػ
 (1العممي.)

( عمػػى اف ال تنفػػذ الوصػػية لمػػوارث  ال  238اّمػػا القػػانوف لقػػد ذىػػب  لػػى مػػا ذىػػب  ليػػو ال ميػػور ) المػػادة 
  ذا ا ازىا الورثة.

 متى يشترط عدم اإلرث ؟

حػػاؿ الػػذيف  ػػالوا بعػػدـ  ػػواز الوصػػية لمػػوارث يعتبػػروف كونػػو وارثػػًا او غيػػر وارث حػػاؿ مػػوت المػػورث ال 
 صدور الوصية عنو، وخالؼ الظاىرية لي ذلؾ لقالوا لي حاؿ صدور الوصية ال لي حاؿ الموت.

 ىل تصح عإجازة الورثة ؟ 

ذىػب األئمػة األربعػػة  لػى اف الوصػية لمػػوارث تنفػذ  ذا ا ازىػا الورثػػة، لمػا  ػا  لػػي بعػض الروايػػات )) ال 
صػػ  ولػػو ا ازىػػا الورثػػة ألف ا  منػػع مػػف ذلػػؾ لمػػيس وصػػية لػػوارث  ال اف يشػػا  الورثػػة ((. و ػػاؿ الظاىريػػة ال ت

لمورثػػػة اف ي يػػػزوا مػػػا ابطػػػؿ ا  عمػػػى لسػػػاف رسػػػولو لػػػتذا ا ػػػازوا ذلػػػؾ كانػػػت ىبػػػة مبتػػػداة مػػػنيـ ال وصػػػية مػػػف 
 الموصي.

 متى تعتعر اإلجازة ؟ 

زة لػي  اؿ  ميور الحنفية والشالعية والحنابمة ال تعتبر  ال بعد موت الموصػي و ػاؿ بعػض الفقيػا  اص ػا
حاؿ حياة الموصي صػحيحة والزمػة لػإ يصػ  ر ػوعيـ عنيػا. و ػد اخػذ القػانوف بػراي ال ميػور كمػا لػي المػادة 

238. 

 ـ أن ال يكون قاتاًل    4

ذىب الحنفية  لى اف  تؿ الموصػى لػو لمموصػي يمنػع مػف اسػتحقا و لموصػية سػوا   تمػو بعػد اصيصػا  اـ 
 .5 بمو لمحديث )) ال وصية لقاتؿ (( 

وذىػب المالكيػػة والشػػالعية لػػي اظيػػر القػػوليف عنػدىـ  لػػى اف القتػػؿ ال يمنػػع مػػف اسػػتحقاؽ الوصػػية ب ألف 
 اآليات واألحاديث التي  ا ت لي الوصية لـ تفرؽ بيف  اتؿ وغيره.

ف  وذىػػب بعػػػض لقيػػػا  الحنابمػػة  لػػػى تفصػػػيؿ حسػػػف، وىػػو  ف كانػػػت الوصػػػية  بػػؿ ال ػػػرح ليػػػي باطمػػػة وار
ألنيػا صػدرت مػف اىميػا عػف رضػا ولػي محميػا وألف القتػؿ لػـ يقػع بنيػة االسػتع اؿ كانت بعػده ليػي صػحيحة ب 

                                   
 ـ الصارقطين  والبي ءد. 5
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 كما لي  تؿ الوارث لمورثو.  

 (. 223وذىب القانوف  لى ما ذىب  ليو الحنفية ) المادة 

 اتحاد الدين 

ليس اتحاد الديف بيف الموصػي والموصػى لػو شػرطًا لػي صػحة الوصػية لقولػو صػمى ا  عميػو وسػمـ عػف 
 كتاب المواطنيف )) ليـ ما لممسمميف وعمييـ ما عمى المسمميف ((.اىؿ ال

 حكم وصايا غير المسممين

  ذا اوصى غير مسمـ بوصية لإ تخمو عف ثإث حاالت: 

   اف يكوف ما اوصى بو  ربة عندنا وعنده ) لي شريعتو ( كالصد ة عمى لقػرا  المسػمميف او بنػا
 فاؽ.مدرسة او مشفى ليذه القربات  ائزة باالت

  اف يكػػوف  ربػػة عنػػدنا ال عنػػده كمػػا  ذا اوصػػى مسػػيحي ببنػػا  مسػػ د، ليػػذه وصػػية باطمػػة باتفػػاؽ
 ابي حنيفة وصاحبيو.

  اف تكػػوف  ربػػة عنػػده ال عنػػدنا كمػػا  ذا اوصػػى مسػػيحي ببنػػا  كنيسػػة، لقػػاؿ ابػػو يوسػػؼ ومحمػػد
ألنيػا  ربػة لػي باطمة ألنيا ليست مما يتقرب بػو  لػى ا  لػي شػريعتنا، و ػاؿ ابػو حنيفػة صػحيحة 

 عقيدتو.

 (. 215و د ذىب القانوف  لى صحة الوصية مع اختإؼ الديف والممة بينيـ وبيف الموصي ) 

 د ـ شرائط الموصى عو 

 يشترط الفقيا  لصحة الوصية لي الموصى بو اف يكوف: 

 مااًل: ألف الوصية تمميؾ وال يممؾ غير الماؿ. -

   الوصية بالخمر والخنزير.متقومًا: اي لو  يمة لي عرؼ الشرع لإ تص -

  ابًإ لمتمميؾ  -

 اي ي ب اف يكوف الموصى بو مما يص  تممكو بعقد مف العقود.

ف  يػػؿ  ف اآليػػات تقػػدـ  - اف ال يكػػوف مسػػتنر ًا بالػػديف: لالػػديوف مقدمػػة لػػي التعمػػؽ بمػػاؿ الميػػت وار
النسػػػا : مػػػف ]   ْيـــن  ِمـــْن ْعْعـــِد ْوِصـــي ة  ُيوِصـــي ِعْيـــا ْأْو دْ  الوصػػية عمػػػى الػػػديف كقولػػػو تعػػػالى: 
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نمػػا ذلػػؾ لمتنبيػػو  لػػى اىميػػة الوصػػية وو ػػوب  11اآليػػة [ لاص مػػاع منعقػػد عمػػى تقػػديـ الػػديف ب وار
  خرا يا.

 . 6   ف ا  تصدؽ عميكـ بثمث اموالكـ عند مماتكـ {  اف ال تزيد عمى الثمث: لقولو  -

   7و ولو )) الثمث والثمث كثير ((.

 الثمث ؟ ىؿ لمورثة   ازة الزائد عمى 

 ذىب ال ميور  لى نفاذ الوصية ليما زاد عمى الثمث  ذا ا ازه الورثة، ومنع ذلؾ الظاىرية.

اّمػػا شػػروط الموصػػى بػػو لػػػي القػػانوف ىػػي ذات الشػػروط عنػػد الفقيػػػا   ال شػػرط اف يكػػوف مػػااًل لػػـ يػػػذكره 
 القانوف ب ألف الوصية ال تقتصر عمى الماؿ عنده كما ورد لي التعريؼ.

 الوصية أ ـ عطالن 
 تبطؿ الوصية لي الحاالت التالية: 

 نػػوف الموصػػي  نونػػًا مطبقػػًا متصػػًإ بػػالموت ب ألف الوصػػية عقػػد غيػػر الـز لي ػػوز لػػو الر ػػوع  -
 عنيا، ولي حاؿ ال نوف المتصؿ بالموت لقد طرا احتماؿ ر وعو عنيا لتبطؿ.

 موت الموصى لو  بؿ موت الموصي. -
 ف يوصي بفرس لتموت.ىإؾ الموصى بو  بؿ ولاة الموصي ب كأ -
 رد الوصية بعد ولاة الموصي. -
  تؿ الموصى لو لمموصي ولقًا لما ذكرنا سابقًا. -
 ر وع الموصي عف وصيتو. -

وىنػػػاؾ اسػػػباب اخػػػرى لػػػـ يتعػػػرض ليػػػا القػػػانوف لقمػػػة و وعيػػػا لكػػػف ذكرىػػػا الفقيػػػا  كػػػالردة والمحػػػوؽ بػػػدار 
 الحرب.  

 ب ـ الرجوع عن الوصية 
 ريقيف:يمكف الر وع عف الوصية بط

 ػ التصري  كقولو ر عت عف الوصية او عدلت او ابطمت، لسخت........... 1

                                   
 ـ ابحي ماجه والصارقطين. 6
 ـ البخاري ومسلم. 7
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ػ عػػف طريػػؽ الداللػػة، كػػأف يبيػػع الموصػػى بػػو او يسػػػتيمكو او يخمطػػو بحيػػث ال يمكػػف تمييػػزه كخمػػط  2
رض الد يؽ الموصى بو بالسكر او اف يزيد لي الموصى بػو زيػادة ال يمكػف تسػميمو  ال بيػا كمػا  ذا زرع لػي األ

 او بنى لييا بنا .... لخ.
واتفػؽ الفقيػػا  عمػى انػػو ال يعتبػر مػػف الر ػوع لػػي الوصػية ب كالتصػػرؼ لػي الموصػػى بػو بحيػػث ال يخػػرج 

 عف ممكو كأف يص ره او كقيامو بترميـ الدار او  عادة بنا  سقفيا... لخ.

 .222- 221 - 220و د ذىب القانوف  لى ما ذىب  ليو الفقيا  كما لي المواد

 الوصية ععد العطالن  حكم 

 يعود ما بطؿ  لى تركة الموصي كبقية اموالو.

 د ـ جحود الوصية 

 ذا اوصى ثـ عرضت عميو ل حد، ذىب ابو يوسؼ  لػى اف ال حػود ر ػوع عػف الوصػية، وذىػب محمػد 
و  لى انو ال يعتبر ر وعػًا، ألف الر ػوع عػف الوصػية  ثبػات ليػا لػي الماضػي، ونفػي لػي الحػاؿ، امػا ال حػود ليػ

نفػػي لػػي الماضػػي والحػػاؿ، لػػإ يكػػوف ر وعػػًا حقيقػػة بػػدليؿ اف لػػو  حػػد النكػػاح ال يكػػوف ذلػػؾ طإ ػػًا منػػو، وألف 
 نكار الوصية بعد ثبوتيػا يكػوف كػذبًا ليكػوف بػاطًإ بػو الحكػـ كػاص رار الكػاذب، والحتمػاؿ اف يكػوف  نكػاره ناشػئًا 

 عف نسيانو لإ يدؿ عمى الر وع. وبيذا اخذ القانوف.
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 صية عالمنافعالو 

ذىػػب  ميػػور الفقيػػا   لػػى  ػػواز اف يوصػػي اصنسػػاف بمنفعػػة بمػػا يممكػػو لشػػخ  معػػيف مػػع بقػػا  العػػيف 
 عمى ممؾ الورثة، وذىب بعض الفقيا   لى منع الوصية بالمنالع، و د اخذ القانوف براي ال ميور.

 وبو اخذ القانوف.وذىب ال ميور  لى  واز استنإؿ العيف الموصى بمنفعتيا  كأف يص رىا لنيره، 

 الوصية عالثمرة 

 ذا اوصػى بثمػرة بسػػتانو صنسػاف لػػتف  ػا  الػن  لييػػا عمػى التأبيػػد او مػدة حيػاة الموصػػى لػو كانػػت      
ف ن  لي الوصية عمى الثمرة المو ودة لو حاؿ ولاة الموصػى كػاف لػو مػا كػاف مو ػودًا منيػا عندئػذ،  كذلؾ، وار

 ػاـ الػدليؿ عمػى اف الموصػي اراد مػا كػاف مو ػودًا منيػا عنػد ولاتػو لتف لػـ يو ػد شػي  لػإ شػي  لػو وكػذلؾ لػو 
ف  ا ت الوصية مطمقة كاف لمموصى لو ما كاف مو ودًاعنػد الولػاة ومػا يسػو د لػي  ولو لـ ين  عمى ذلؾ، وار

 المستقؿ طوؿ حياتو،  ال  ذا  امت  رينة عمى خإؼ ذلؾ.

لى ىذا ذىب الشالعية وبو اخذ القانوف )المادة   (   249وار

اما لقيا  الحنفية لقد  الوا بذلؾ ليمػا  ذا كانػت الوصػية بالنمػة، وامػا  ذا كانػت الوصػية بػالثمرة لقػالوا:  ف 
لو ما كاف منيا  ائمًا و ت الولاة ال ما سيو د لي المستقبؿ، ألف الثمػرة اسػـ لممو ػود عرلػًا لػإ يتنػاوؿ المعػدوـ 

 ة لتنتظـ المو ود وما سيو د مرة بعد اخرى عرلًا. ال بداللة زائد كالتنصي  عمى األبد، واما النم

 نفقات الموصى عو 

  ذا كانت الوصية بالمنفعة ل ية، وبالر بة ل ية اخرى، صحت الوصيتاف وكانت 

( ؼ  250ى لػو بالمنفعػة ) المػادة الضرائب التي تفرض عمى العػيف وسػائر نفقػات االنتفػاع عمػى الموصػ
 عيع الموصى عمنفعتو 

بيع العيف الموصى منفعتيا او اف يبيعوا نصيبيـ منيا وىػذا راي ال ميػور ومعػو القػانوف )  ي وز لمورثة 
 ، وذىب الحنفية  لى انو يشترط   ازة الموصى لو. 2( ؼ  251
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 الوصية الواجعة

الوصية لب ػارب مسػتحبة عنػد ال ميػور مػنيـ ائمػة المػذاىب األربعػة، وال ت ػب عمػى الشػخ   ال بحػؽ 
ويرى بعض الفقيا  كابف حـز الظاىري اف الوصية وا بػة ديانػة و ضػا  لموالػديف واأل ػربيف الػذيف    او لمعباد.

اليرثػػوف، لح ػػبيـ عػػف الميػػراث، او لمػػانع يمػػنعيـ مػػف اصرث كػػاختإؼ الػػديف، لػػتذا لػػـ يػػو  الميػػت لب ػػارب 
عطػػاصه لموالػػديف بشػػي  و ػػب عمػػى ورثتػػو او عمػػى الوصػػي  خػػراج شػػي  غيػػر محػػدد المقػػدار مػػف مػػاؿ الميػػت وار 

( بػػالراي الثػػاني، لأو ػػب الوصػػية  257( والسػػوري )ـ  79ػ  76غيػػر الػػوارثيف و ػػد اخػػذ القػػانوف المصػػري )ـ 
لبعض المحػروميف مػف اصرث وىػـ األحفػاد الػذيف يمػوت ربػاصىـ لػي حيػاة ابػييـ او اميػـ، او يموتػوف معيػـ ولػو 

 حكمًا كالنر ى.

 من تجب لو ىذه الوصية 

لمصري ىذه الوصية ألوالد االبػف ميمػا نزلػوا، ولمطبقػة األولػى لقػط مػف اوالد البنػات، امػا او ب القانوف ا
ناثػػًا، دوف اوالد البنػػتب ألف ىػػصال  ال  القػػانوف السػػوري لتنػػو  صػػر ىػػذه الوصػػية عمػػى اوالد االبػػف لقػػط، ذكػػورًا وار

نمػػا ىػـ مػػف ذوي األرحػاـ الػػذيف يرثػوف لػػي  يحرمػوف مػف الميػػراث لػي ىػػذه الحالػة لو ػػود اعمػاميـ او عمػاتيـ، وار
راي الحنفيػػة عنػػد عػػدـ ذوي الفػػروض والعصػػبات. واألولػػى األخػػذ بمػػا ذىػػب  ليػػو القػػانوف المصػػري تسػػوية بػػيف 

 .8لئتيف مف  نس واحد سوا  لطبقة واحدة اـ ألكثر 

 شروط وجوب ىذه الوصية 

 اشترط القانوف المصري والسوري لو وب ىذه الوصية شرطيف:  

لػػرع الولػػد غيػػر وارث مػػف المتػػولي: لػػتف ورث منػػو، ولػػو ميراثػػًا  مػػيًإ لػػـ يسػػتحؽ ىػػذه  ػ اف يكػػوف األول
 الوصية. 

ػ اال يكوف المتولي  د اعطاه مايسػاوي الوصػية الوا بػة، بنيػر عػوض عػف طريػؽ رخػر كاليبػة او الثاني 
 الوصية. 

 مقدار الوصية الواجعة.

حياتػػو، عمػى اال يزيػد النصػػيب عػف الثمػػث،  يسػتحؽ األحفػاد حصػػة ابػييـ المتػػولي لػو اف اصػمو مػػات لػي
   لتف زاد كاف الزائد مو ولًا عمى   ازة الورثة. ىذا ىو مقدار الوصية الوا بة لي القانوف.

                                   
 .124ا ص8ـ الاءه اال ومد وأ،للها ال حيلدا   8
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 تزاحم الوصايا
 ـ التزاحم في الوصايا عين الععاد  1

ا ػػاز   ذا اوصػػى بعػػدة وصػػايا وزادت لػػي م موعيػػا عػػف الثمػػث ولػػـ ت ػػز الورثػػة  ال  نفػػاذ الثمػػث لقػػط او
الورثػػة انفاذىػػا ولكػػف التركػػة ال تكفػػي لينػػاؾ صػػورتاف: األولػػى: اف تكػػوف كػػؿ واحػػدة مػػف الوصػػايا ال تزيػػد عمػػى 
الثمث، كسدس لواحد وثمث آلخر، ليضرب كؿ سػيـ لػي الثمػث، اي يأخػذ كػؿ واحػد مػف الوصػية بنسػبة وصػيتو 

 وية اتفا ًا مف الثمث، وال يقسـ الثمث او التركة لي الحالة الثانية بينيـ بالس

الثانية: اف تكوف  حػداىما تزيػد عمػى الثمػث، كثمػث لواحػد وثمثػيف آلخػر لعنػد ابػي يوسػؼ ومحمػد يقسػـ بحسػب 
السيـ ايضًا كما لي الصورة اصولى، لتذا اوصى لخالد بثمػث مالػو ولبكػر بثمثػي مالػو  سػـ الثمػث بينيمػا اثإثػًا، لمخالػد 

 واحد ولبكر اثناف. 
بينيما مناصفة، لمكؿ مف خالػد وبكػر لػي المسػألة السػابقة نصػؼ الثمػث او نصػؼ وعند ابي حنيفة يقسـ 

 التركة. 
 ـ التزاحم في حقوق اهلل تعالى  2

 ذا اوصى بوصايا تزيد عف الثمػث وكميػا مػف حقػوؽ ا  تعػالى، لتمػا اف تكػوف متحػدة الرتبػة، او متفاوتػة 
 الرتبة، او مختمطة. 

كميػا لػرائض كػالح  والزكػاة او كميػا وا بػات او كميػا منػدوبات: يقػدـ لتذا كانػت متحػدة الرتبػة بػأف كانػت 
ذا اوصػى بكفػارة  لييا لي راي ابي حنيفة وصاحبيو ما بدا بو الميت اواًل، لتذا اوصى بح  وزكػاة،  ػدـ الحػ . وار

 يميف وكفارة ظيار،  دمت الوصية األولى، لتف لضؿ شي  مف الثمث لممثانية. 
ذا كانػت متفاوتػػة الرتبػػ ة: كػػأف كػػاف بعػػض الوصػايا بػػالفرائض، وبعضػػيا بالوا بػػات كصػػد ة الفطػػر عنػػد وار

 الحنفية. وبعضيا بالمندوبات كح  التطوع،  دـ الفرض ثـ الوا ب ثـ المندوب. 

 ـ التزاحم عين حق اهلل والععاد  3

قسػـ الثمػث او اما  ذا تزاحمت بيف حػؽ ا  والعبػاد، كمػا  ذا اوصػى لمحػ  والزكػاة ولزيػد والكفػارات، لتنػو ي
التركػػة عمػػى  ميعيػػا، وت عػػؿ كػػؿ  يػػة مػػف حقػػوؽ ا  مفػػردة بسػػيـ، وال ت عػػؿ كميػػا سػػيمًا واحػػدًا، لممحػػ  ربػػع 
 الثمث ولمزكاة ربػع الثمػث، ولزيػدربع الثمػث ولمكفػارات ربػع الثمػث. ىػذه األحكػاـ التػي لصػمناىا لػي تػزاحـ الوصػايا 

     9(. 259ػ  258 د ا ممت اكثرىا المادتاف )
                                   

9
،و شرح القانوف لمسباعي  2/328، و بداية الم تيد 6/414،و المنني 330/ 7انظر لفصؿ الوصية البدائع  

 وما بعدىا . 75/ 2

62 



 

 مارين:ت
 :السصاؿ األوؿ

 تاخذ التصرلات المالية لمريض مرض موت حكـ:
 اليبة. .1

 الو ؼ. .2

 الوصية. .3

 مو ولة عمى   ازة الورثة. .4

 .3ال واب الصحي  ىو ر ـ: 
 

 :السصاؿ الثاني
 تتقيد الوصية شرعًا و انونًا:

 بنصؼ الماؿ. .1

 بربع الماؿ. .2

 بثمث الماؿ. .3

 الموت.ت وز لي كؿ الماؿ ألنيا ىبة مضالة لما بعد  .4

 .3ال واب الصحي  ىو ر ـ: 
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 الوحدة التعميمية الرابعة

  مشروعية اإلرث في الشريعة اإلسالمية -1

 أسبابو وموانعو 
 

 الكممات المفتاحية:

 موانع اإلرث. –أسباب اإلرث  –مشروعية اإلرث 

 

 الممخص:

، يةالقرابة النسب وأسباب اإلرث ثالثة: –اإلرث مشروع وثبتت مشروعيتو بالقرأن والسنة واإلجماع 
 الرق.، اختالف الدين، القتل، وموانع اإلرث ثالثة الوالء.، عقد الزواج الصحيح

 

 األىداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادراً عمى:

 التعرف عمى أدلة ومشروعية اإلرث. .1

 التعرف عمى موانع وأسباب اإلرث. .2
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Wafaa
Textbox
أحكام المواريث



 

مشروعًا بناًء عمى إباحتيا لمممكية الفردية، وكل ما يجوز  الشريعة اإلسالمية تعدُّ اإلرث حقاً 
 تممكو جاز توريثو.

والشريعة اإلسالمية عندما أباحت اإلرث وضعت نظامًا دقيقًا وعاداًل في توزيعو عمى أقارب 
باحتيا لإلرث  الميت. وبشكل فريد ليس فيو ظمم ألحد، وكما تيدف الشريعة من وراء نظام اإلرث وا 

روة عمى الناس بشكل عادل حتى ال تتكدس األموال والثروات في يد قمة قميمة من الناس في توزيع الث
 المجتمع. وذلك لتحقيق العدالة االجتماعية في توزيع المال.

 
 مكانة عمم المواريث في الشريعة اإلسالمية:

العمم المواريث جمع ميراث،وىو اسم لما يورث عن الميت من أموال بعد الوفاة. ويسمى ىذا 
))عمم الفرائض(( وىو جمع فريضة، بمعنى مفروضة من الفرض والتقدير، ألن بعض الورثة ليم 

 نصيب معموم من الشارع، وىم أول من يأخذون نصيبيم من التركة.
 ويسمى العالم بيذا العمم )) فرضيًا وفارضًا((.

عرف بيا نصيب كل وقد عرف الفقياء عمم المواريث بأنو: )) عمم بقواعد فقيية وحسابية ي  
 1واحد من التركة(( 

وقد جاءت أحكام المواريث في الشريعة مفصمة تفصياًل كاماًل ودقيقًا، وىي جزء من نظام 
المال في اإلسالم يوضح الحقوق المتعمقة بأموال اإلنسان وتركتو بعد وفاتو، ويوضح من يستحق 

 الميراث ممن ال يستحقو، ونصيب كل وارث.
اهلل عميو وسمم عمى تعمم الفرائض، وبين أنيا أول ما ي رفع من العمم من  وقد حث النبي صمى

األرض فقال: )) تعمموا الفرائض وعمموىا الناس، فإنيا نصف العمم، وىو أول شيء ينزع من 
 2أمتي((.

 ويستمد عمم المواريث أحكامو من القرآن والسنة النبوية واإلجماع واجتيادات الصحابة الكرام.
 : لإلرث ثالثة أركان وىي:إلرثأركان ا -
 المورث: وىو الميت الذي ينتقل بموتو أموالو إلى الورثة.  -1

 الوارث: وىو الذي يستحق اإلرث بأحد أسبابو من الميت.  -2

                                   
 27ص 3انظر شرح القانون للسباعي ج 1
 رواه ابن ماجه والدار قطين. 2
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الموروث: وىو التركة التي يخمفيا الميت المورث بعد موتو، والتي تورث من بعده وتنتقل   -3
 لمورثة وقد اختمف الفقياء في تحديدىا.

 حديد التركة:ت
ذىب الحنفية إلى أن التركة ىي األموال والحقوق المالية التي كان الميت يممكيا، وىي تابعة 

 لألموال أو موثقة أو معينة أو خادمة.
 أما الحقوق الشخصية التي ال عالقة ليا باألموال، وال تعدُّ أموااًل في ذاتيا، فال تنتقل باإلرث.

 فالتركة تشمل ما يمي:
موال بجميع أنواعيا منقولة كانت أم عقارًا، وسواء كانت بيد الميت عند الوفاة أم بيد األ -"1

 وكيمو أم بيد مغتصب، وكذلك تشمل ديون الميت عمى الغير، وحقوقو التقاعدية إن كان موظفًا.
الحقوق العينية التي ليست مااًل ولكنيا تقوم بالمال أو متصمة بالمال، مثل حق العمو  -"2
 ل والمرور والرىن.والمسي

خيارات األعيان مثل خيار العيب، وخيار التعيين، وخيار الوصف، فإن ىذه الخيارات  -"3
 تنتقل لمورثة.

 ويخرج من التركة ما يمي:
المنافع ألن المنافع عند الحنفية ليست أموااًل مثل اإلجارة واإلعارة، فاإلجارة تنتيي  -"1

 بالموت وال تنتقل لمورثة.
الوصية: وذلك في حال ما إذا مات الموصى لو قبل الرد أو القبول، وع دَّ عدم الرد قبول  -"2

 قبواًل ولزمت الوصية.
 الخيارات الشخصية: كخيار الشرط، وخيار الرؤية، وحق الشفعة، ألنيا خيارات شخصية. -"3

، وما كان : أن الحنفية عدوا كل ما كان مااًل أو حقًا تابعًا لو فيو من التركةفالخالصةإذن 
 حقًا شخصيًا فميس من التركة.

بينما وسع جميور الفقياء مفيوم التركة بما يشمل المنافع ألنيا أموال عندىم، وبما يشمل 
 3الحقوق الشخصية أيضًا كالخيارات التي تتعمق بالعقود.

 
                                   

 37ص 3انظر شرح القانون للدكتور مصطفى السباعي ج 3
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 موقف القانون السوري:

يطبق الراجح من  منو 305لم يتعرض القانون السوري لمفيوم التركة، وبمقتضى المادة 
 المذىب الحنفي في عمل بو في القضاء.
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 أسباب اإلرث وموانعو
 أسباب اإلرث:  -1

 4لإلرث ثالثة أسباب:

 عقد الزواج الصحيح: .1

فمتى تم عقد الزواج بين رجل وفتاة، وكان العقد بينيما صحيحًا ثبت التوارث بينيما، ولو مات 
 قبل الدخول أو الخموة الصحيحة.

ذا تم الطال ق وكان رجعيًا، فإنيما يتوارثان إذا مات أحدىما خالل العدة، ألن الطالق وا 
 الرجعي ال يقطع الزوجية تمامًا خالل العدة.

أما المعتدة من طالق بائن فإنيا ال ترث من زوجيا إذا مات خالل عدتيا، ألنو يقطع الزوجية 
 سواء كان الطالق بائنًا بينونة صغرى أم كبرى.

لفقياء عدا الشافعية المطمقة طالق فرار فإنيا ترث من زوجيا إذا مات خالل واستثنى جميور ا
 (. 116عدتيا وىو ما أخذ بو القانون السوري في المادة ) 

 كما أنو ال توارث بين الزوجين في الزواج الفاسد ومن باب أولى في الزواج الباطل.

 قرابة النسب: .2

ثالثة أنواع من اإلرث وىي: اإلرث بالفرض، وىي كل صمة سببيا الوالدة، وىذا النوع يشمل 
 واإلرث بالتعصيب، وذوي األرحام.

 النسب الحكمي أو والء العتاقة: .3

 5فمن أعتق عبدًا ثم مات العبد وال وارث لو، ورثو السيد الذي أعتقو.

 موقف القانون السوري:
                                   

 253ني الفقهية البن جزيء ص، القوان24ص 2انظر املهذب ج 4
 25-2/24املهذب  -دار املعرفة بريوت 339ص 2بداية اجملتهد 

 حتقيق د. مصطفى البغا 31شرح الرحبية يف علم الفرائض لسبط املارديين ص
 2/361بداية اجملتهد  5

 37ص 3وشرح القانون للسباعي ج 32انظر شرح الرحبية يف علم الفرائض لسبط املارديين ص
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اإلرث، وىما ( عمى السببين األول والثاني من أسباب 263نص القانون السوري في المادة )
النسب والزوجية، ولم يذكر والء العتاقة، ألنو غير موجود اآلن، وأصبح من التاريخ بإلغاء نظام 

 الرق.

 (عمى ما يمي:263فقد نصت المادة )

 أسباب اإلرث الزوجية والقرابة. .1

 لإلرث ثالث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم. .2

لفرض أو العصوبة أو بيما معًا، أو بالنصيب الرحمي. يكون اإلرث بالقرابة بطريق ا .3
 .296، 271فإذا كان لوارث جيتا إرث، ورث بيما معًا مع مراعاة أحكام المادتين 

 

( تتعمقان بنصيب الجدات في الميراث ونصيب ذوي األرحام كما سيمر 271،296والمادتان)
 معنا.

 شروط اإلرث: -2

 شروط استحقاق اإلرث ثالثة وىي:

ت المورث حقيقة أو حكمًا أو تقديرًا، والمقصود بالموت الحكمي حكم القاضي بموت مو  -"1
 المفقود، وأما تقديرًا فكالجنين الذي سقط بضرب، فإنو يحكم بحياتو تقديرًا حتى تورث عنو ديتو.

 تحقق حياة الوارث عند موت المورث حقيقة أو تقديرًا كالحمل. -"2

 رث بالمورث.عدم قيام مانع من موانع اإل -"3

 موقف القانون السوري: -

( عمى الشرط األول والثاني من شروط استحقاق 261( والمادة )260نص القانون في المادة )
 اإلرث مع بيان شرط وراثة الحمل.

 عمى ما يمي: 260نصت المادة 

 يستحق اإلرث بموت المورث أو اعتباره ميتًا بحكم القاضي. -1

الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم  يجب الستحقاق اإلرث تحقق حياة -2
 .236باعتباره ميتًا، ويكون الحمل مستحقًا لإلرث إذا توافر فيو ما نص عميو في المادة 
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 ( عمى ما يمي:261ونصت المادة )

إذا مات اثنان ولم يعمم أييما مات أواًل فال استحقاق ألحدىما في تركة اآلخر، سواء أكان 
 ال.موتيما في حادث واحد أم 

 ( المذكورة سابقًا لشروط الوصية لمحمل.236وقد تعرضت المادة )

 6موانع اإلرث:  -3

 المانع شرعًا: ىو ما تفوت بو أىمية الوارث لإلرث مع وجود سببو.

وما تفوت بو أىمية الوارث لإلرث يخرج بيا المحجوب حجب حرمان فإنو أىل لمميراث ولكن 
احمو كالجد مع وجود األب، فالجد أىل لمميراث لوال وجود ال يأخذ من الميراث شيئًا، لوجود من يز 

 األب، بخالف القاتل مثاًل فإن القتل مانع من الميراث كما سيأتي، فال يبق القاتل أىاًل لمميراث.

 وخرج من التعريف األجنبي بقولنا ) مع قيام سببو( ألنو ليس أىاًل لمميراث.

اث، ال ي عدُّ موجودًا بين الورثة، ولذلك ال يحجب والمحروم الذي ال حظ لو وال نصيب من المير 
 غيره مطمقًا.

 وأما المحجوب فإنو يحجب غيره. وىذا الفرق بينو وبين المحروم.

 وأما موانع اإلرث األصمية والمتفق عمييا عند العمماء فيي خمسة موانع:

 اختالف الدار. -"5الردة      -"4اختالف الدين     -"3القتل       -"2الرق         -"1

وأما موانع اإلرث المجازية أو المختمف فييا عند العمماء والتي ترجع إلى فقد سبب أو شرط 
 من شروط اإلرث فيي:

 جيالة تاريخ الموت.   -"1

 جيالة الوارث.   -"2

 المعان.    -"3

 ولد الزنى. -"4

                                   
 2/24، املهذب 259وما بعدها، والقوانني الفقهية ص 2/352بداية اجملتهد جانظر  6
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 موانع اإلرث األصمية: -أوالا 

 الرق:  -"1

كاممة أم ناقصة ال يرث من قريبو الحر عند موتو، ألنو ليس أىاًل فالعبد ميما كانت عبوديتو 
 لمتممك إذ ىو ممك لسيده، فتوريثو توريث لسيده، وىذا ال يجوز شرعًا.

 وقد أصبح ىذا الحكم في ذمة التاريخ بعد إلغاء نظام الرق عالميًا في أواخر الدولة العثمانية.

 القتل: -"2

قتل مورثو فإنو ي منع من الميراث، ألن النبي صمى اهلل عميو  اتفق العمماء عمى أن الوارث إذا
 7وسمم قال: ) ليس لقاتل ميراث(.

 

وألن القاتل ىنا قد اتخذ القتل المحرم وسيمة لموصول إلى الميراث، والميراث مشروع، فيكون 
" من بذلك استعجل الوصول لحقو قبل أوانو بوسيمة محرمة فيعاقب بالحرمان. لمقاعدة الفقيية: 

 استعجل الشيء قبل أوانو عوقب بحرمانو "

 فال يجوز شرعًا اتخاذ المحرم وسيمة لتحصيل المصالح أو المنافع.

 أنواع القتل المانع من الميراث: -

مع أن الفقياء قد اتفقوا عمى أن القتل مانع من موانع الميراث ولكنيم اختمفوا في نوع القتل 
 المانع من الميراث عمى أقوال.

المالكية إلى أن القتل المانع من الميراث ىو القتل العمد ألنو من القتل عدوانًا  ذىب -1
بغير حق، وىو القتل الذي ي تصور فيو وجود عمة المنع من الميراث،وىي استعجال الشيء قبل 

8أوانو.
 

وذىب الحنفية والحنابمة إلى أن القتل المانع من الميراث ىو القتل عدوانًا بغير حق  -2
وىذا يشمل القتل العمد والقتل شبو العمد، والقتل الخطأ. إذ كل ىذه األنواع من القتل مطمقًا، 
9عدوانًا.

 

                                   
 رواه أبو داود 7
 البن جزئي 259القوانني الفقهية ص 8
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وأما الشافعية: فقد توسعوا كثيرًا في ىذه المسألة، فذىبوا إلى أن كل أنواع القتل مانع  -3
10من الميراث سواٌء كان عدوانًا أم قتاًل بحق.

 

 

 موقف القانون السوري:
ري برأي المالكية في ىذه المسألة، وىو أن القتل المانع من الميراث ىو القتل أخذ القانون السو 

 11العمد فقط.
 اختالف الدين بين الوارث والمورث: -"3

أجمع العمماء عمى أن اختالف الدين مانع من الميراث بين المسمم وغير المسمم، فال يرث 
ن المسمم. واستدلوا بقول الرسول صمى المسمم من غير المسمم، وكذلك األمر ال يرث غير المسمم م

 اهلل عميو وسمم: )) ال يتوارث أىل ممتين شيء ((.
أما غير المسممين فيرث بعضيم بعضًا مع اختالف الدين باتفاق األئمة األربعة، فيرث 

 12الييودي من المسيحي والعكس صحيح.
 موقف القانون السوري:

 م التوارث بين المسمم وغيره.نص القانون السوري في المادة )     ( عمى عد
وسكت القانون عمى حكم التوارث بين المسممين، فيطبق المذىب الحنفي بمقتضى المادة 

(305 ) 
 الردة: -"4

الردة خروج المسمم عن دينو إلى دين آخر، والردة خروج عمى نظام المجتمع لألمة، وتمرد 
وكل األنظمة السائدة في العالم تعاقب من  عمى كيانيا وعقيدتيا، لشبية في العقل أو خبث في النية،

مثال ىؤالء عمى كيان األمة، ولذلك يخرج عمى نظاميا العام باإلعدام أو بالسجن أو بالنفي، لخطورة أ
زالة شبياتيم بالقتل لمرجل والسجن لممرأة.  يعاقب اإلسالم أيضًا أمثال ىؤالء بعد استتابتيم وا 

 نع من موانع اإلرث أيضًا ألن المرتد في حكم الميت.ولذلك أجمع العمماء عمى أن الردة ما
وأما حكم الوراثة منو، فقد ذىب أبو حنيفة إلى أن ما اكتسبو المرتد قبل زمن ردتو فإنو يورث 

                                                                                                     
 .292/  6، املغين: 542/  5الدر املختار:  9

 2/24املهذب  10
 د. مصطفى السباعي 45ص 3انظر شرح القانون ج 11
 واليت بعدها. 2/24، املهذب 259والقوانني الفقهية صواليت بعدها، 2/352انظر بداية اجملتهد  12
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عنو، وما اكتسبو بعد زمن الردة فيو لبيت المال ال يورث عنو، ألنو في حكم المال الذي ال مالك لو، 
ن كانت امرأة فيورث عنيا   13يت المال.ألنو في يحكم الميت، فيرثو ب ىذا إن كان المرتد رجاًل، وا 

 ماليا، ألنيا ال تقتل ولكنيا تحبس.
وذىب أبو يوسف ومحمد إلى أن مال المرتد يورث عنو سواء ورثو قبل الردة أم بعدىا، ألن 

، وتصح تصرفاتو ممكيتو ألموالو ال تزول بالردة عندىما، فيو كالمحكوم عميو باإلعدام، لو ذمة مالية
 14وكسبو.
وقد سكت القانون السوري عن حكم ىذه المسألة اكتفاًء بما ورد فيو عن اختالف الدين   -

 كمانع من موانع اإلرث.

 اختالف الدار: -"5
اتفق العمماء عمى أن المسمم يرث من المسمم ميما اختمفت أوطانيم  أو بمدانيم، ألن المسممين 

ُتُكْم ُأمَّةا َواِحَدةا َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدون)  أمة واحدة، وبالد اإلسالم وطن واحد، قال اهلل تعالى:  ِإنَّ َىِذِه ُأمَّ
ُتكُ }[،  92] األنبياء:  نَّ َىِذِه ُأمَّ  [. 52: سورة المؤمنون] { ْم ُأمَّةا َواِحَدةا َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَُّقونِ َواِ 

كما اتفق العمماء عمى أن المسمم يرث من المسمم ولو كان أحدىما من رعايا دولة غير 
إسالمية، فالمسمم العربي يرث من قريبو اإلنكميزي أو الروسي أو اليندي مثاًل، ألن والية المسمم 

 ا كان، وميما اختمفت قوميتو أو جنسيتو.لإلسالم أينم

وأما غير المسممين فإن كانوا من رعايا دول إسالمية، فإنيم يتوارثون فيما بينيم، فالمسيحي 
 السوري يرث من قريبو األردني وىكذا.

وأما إن كان أحدىما من رعايا دولة إسالمية واآلخر من رعايا دولة غير إسالمية فال يتوارثان، 
ف الدار، فالمسيحي السوري مثاًل ال يرث من قريبو األمريكي الختالف الدار بسبب اختال

 15والجنسية.

 

 موقف القانون السوري:

                                   
 .136/  7، البدائع: 102/  10املبسوط:  13
 .285/  3تبيني احلقائق:  14
 واليت بعدها 48ص 3انظر شرح القانون للسباعي ج 15
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سكت القانون السوري عن مسألة اختالف الدارين بين المسممين في شأن اإلرث، ولكن نصت 
انت قوانين بالده ( الفقرة )ج( عمى ما يمي: )) ال يمنع األجنبي حق اإلرث إال إذا ك264المادة )

 تمنح مثل ذلك لمسوريين((.

 والمقصود باألجنبي ىنا غير المسمم وغير المسيحي المقيم في بالد إسالمية.

 موانع اإلرث التبعية: -ثانيـاا 

 جيالة تاريخ الموت: -"1

من شروط اإلرث تحقق حياة الوارث حين موت المورث، فإذا مات مجموعة من األقارب في 
يق مثاًل أو غرق سفينة، وفييم من يرث اآلخر فال توارث بينيم لعدم العمم بمن وقت واحد في حر 
 توفي قبل اآلخر.

 جيالة الوارث: -"2

ومثال ذلك: كما لو أرضعت صبيًا مع ابنيا ثم ماتت، وجيمنا أييما ولدىا، فال يرثيا واحد منيما، 
 لجيالة الوارث. وليذه المسألة صور أخرى ال داعي الستقصائيا.

في ىذه الحالة يوضع المال في بيت، وتكون نفقتيما في بيت المال، وعندما يكبران يقتسمان و 
 المال بينيما بالتراضي.

  المعان: -"3

إذا وقع المعان بين الزوجين، وقعت الفرقة بينيما، وينفى نسب الولد من أبيو، فإذا مات ال 
 بت.يرث منو، ولكنو يرث من أمو عند موتيا ألن نسبو منيا ثا

  ولد الزنى: -"4

ال يرث من أبيو، ألن الزنا ال يمكن أن يكون سببًا لتحصيل المنافع والمصالح، فال نسب لولد 
 الزنى من أبيو، وبالتالي ال يرث منو من باب أولى ولكنو يرث من أمو ألنو ي نسب إلييا باتفاق.

 موقف القانون السوري من موانع اإلرث:

 ع اإلرث، وىذا نصيا:( عمى موان263نصت المادة )

 يمنع من اإلرث ما يمي:

 (.223موانع الوصية المذكورة في المادة ) -1
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 اختالف الدين بين المسمم وغيره. -2

 ال يمنح األجنبي حق اإلرث إال إذا كانت قوانين بالده تمنح مثل ذلك لمسوريين. -3

 

 لحقوق المتعمقة بالتركة: -4

 إذا مات المسمم تعمقت بأموالو الحقوق اآلتية:

 الديون المتعمقة باألعيان: -"1

فأول شيء يعمل بعد موت اإلنسان ىو سداد ديونو، وىو مقدم عمى تجييزه وتكفينو عند 
 جميور الفقياء.

وذىب اإلمام أحمد إلى أن سداد الديون يؤخر عن نفقات التكفين والدفن، وبيذا الرأي أخذ 
 (262القانون السوري في المادة ) 

 نو:تجييز الميت وتكفي -"2

اتفق العمماء عمى أن تجييز الميت مقدم عمى باقي الديون التي ال تتعمق بأعيان التركة 
 كالرىن مثاًل.

 كما يقدم تجييز الميت عمى إنفاذ الوصية.

 وتشمل نفقات التكفين والدفن والتعزية من غير إسراف.

 وتنقسم ديون الميت إلى أربعة أنواع وىي:قضاء ديونو:  -"3

نو وتعالى، كالزكاة والنذور والكفارات وتسقط بالموت عند الحنفية، أما جميور ديون هلل سبحا -أ 
 الفقياء فقالوا ال تسقط بالموت ويجب أداؤىا من تركة الميت.

ديون تتعمق باألعيان، وقد سبق أن أشرنا أن القانون السوري أخذ برأي الحنابمة في أنيا  -ب 
 مؤخرة عمى نفقات التكفين والدفن.

ذمة الميت ولزمتو في حال صحتو، وىذه تقدم عمى دين المرض، فإذا ديون تتعمق ب -ج 
 كانت التركة ال تكفي إال قضاء دين الصحة فيقدم أداؤه عمى دين المرض.
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ديون تتعمق بذمة الميت ولزمتو في حال المرض باإلقرار وىذه الديون تؤخر في األداء عمى ديون  -د 
 .مرض فيو شبية المحاباةالصحة عند الحنفية ألن اإلقرار بيا في زمن ال

 وذىب جميور الفقياء إلى عدم التفرقة بين ديون الصحة والمرض.

16وقد أخذ القانون السوري بمذىب جميور الفقياء في ىذه الحالة.
 

( من القانون عمى أن من مات ولو 257والتي نصت عمييا المادة ) الوصية الواجبة: -"4
و، وجب ألحفاده ىؤالء في ثمث تركتو وصية بالمقدار أوالد ابن وقد مات ذلك االبن قبمو أو مع

 والشرائط التي حددتيا تمك المادة.
 والقانون بذلك قدميا عمى إنفاذ الوصية االختيارية.

 إنفاذ وصية الميت من ثمث تركتو: -"5
وقد اتفق العمماء عمى أن إنفاذ الوصية مقيد بثمث المال وكما اتفقوا عمى أنيا مؤخرة عمى 

 ون الميت.قضاء دي
 تقسيم ما تبقى من التركة عمى ورثة الميت: -"6

 وىم كل من يستحق اإلرث بالفرض أو بالتعصيب.
 موقف القانون السوري:

 (عمى ما يمي:262نصت المادة )
 يؤدى من التركة بحسب الترتيب اآلتي: -1

 ما يكفي لتجييز الميت ومن تمزمو نفقتو من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع. -أ 

 الميت. ديون - ب

 الوصية الواجبة. - ت

 الوصية االختيارية. - ث

 المواريث بحسب ترتيبيا في ىذا القانون. - ج
 
 درجات الورثة في استحقاق اإلرث: -5

 درجات استحقاق الورثة من التركة عمى وفق مذىب أبي حنيفة عمى الترتيب اآلتي:

                                   
 واليت بعدها 3/54انظر شرح القانون للسباعي  16
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ة رسول وىم كل وارث لو سيم مقدر في كتاب اهلل تعالى، أو في سن أصحاب الفروض: -"1
اهلل صمى اهلل عميو وسمم، كالزوج والزوجة واألم والبنت واألخت أو الجدة، أو في اإلجماع كبنت 

 االبن، وابن االبن.

وىم قرابة الميت غير ذوي الفروض من الذكور الذين ال  أصحاب العصبات النسبية: -"2
و صمى اهلل عميو وسمم: )) تفصل بينيم وبين الميت أنثى. وىم يمون في الرتبة أصحاب الفروض لقول

 17ألحقوا الفرائض بأىميا فما بقي فألولى رجل ذكر((.

وىو إذا مات العبد بعد أن أعتقو سيده وليس لو وارث من أصحاب  مولى العتاقة: -"3
 الفروض أو العصبات، فإن مواله أي سيده ىو الذي يرثو، لقولو صمى اهلل عميو وسمم:

 مى اهلل عميو وسمم: )) الوالء لحمة كمحمة النسب((.)) الوالء لمن أعتق((. وقولو ص

 وبما أن الميراث يثبت بالنسب فكذلك الوالء مثمو.

وذلك إن مات العبد المعتق من غير وارث ذي فرض أو عصبة،  عصبة مولى العتاقة: -"4
وكان سيده قد مات، فإن اإلرث يثبت لعصبة سيده عمى ترتيب العصبات، أي فروع المعتق ثم 

 لو ثم إخوتو ثم أعمامو.أصو 

ويكون ذلك عندما يموت الرجل وليس في ورثتو إال أصحاب الرد عمى ذوي الفروض:  -"5
فروض، ويزيد أصل المسألة عمى سياميا، فيرد ما زاد عمييم بنسبة فروضيم، ويستثنى من ذلك 

 الزوجان.

قرابة من اإلناث، وىم القرابة غير أصحاب الفروض وال العصبات، وىم ال ذوو األرحام: -"6
 كالعمة والخالة، أو الذكور الذين تفصل بينيم وبين الميت أنثى، كاألب ألم أو ابن البنت وىكذا..

إذا لم يكن لمميت وارث ممن سبق ذكرىم، وكان المقر لو بنسب محمول عمى الغير:  -"7
أو يشاركو في الميت قد أقر بنسب شخص محمول عمى غيره، كأن أقر بأنو أخوه، فإنو يرث منو، 

 الميراث إذا لم يوجد أي وارث من نسب صحيح     أو زوجية.

إذا مات شخص ولم يكن لو وارث، فإن الموصى لو بما الموصى لو بما زاد عمى الثمث:  -"8
 زاد عن الثمث يأخذ تمام الموصى لو باتفاق العمماء.

                                   
 رواه البخاري ومسلم عن  ابن عباس 17
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مث المال أواًل، فمو مات شخص عن زوج وموصى لو بنصف المال، فإن الموصى لو يأخذ ث
ثم يأخذ الزوج نصف الباقي وىو الثمث ثم يأخذ الموصى لو بقية المال وىو الثمث. وىذا عند أبي 

 حنيفة الذي يقول بعدم الرد عمى الزوجين.

 وخالف القانون في ذلك، وذىب إلى وجوب الرد عمى الزوجين عند فقد ذوي األرحام.

لمميت، فإن المال كمو يؤخذ     أو يوضع في بيت إذا لم يوجد وارث مطمقًا بيت المال:  -"9
المال عمى أنو ليس لو مالك، كما أنو إذا لم يكن لمميت وارث سوى أحد الزوجين، فإن الباقي يكون 

 لبيت المال عند أبي حنيفة.

وبيت المال ليس وارثًا، ولكن المال الذي ليس لو وارث يوضع فيو عمى أنو كالمال الضائع، ولكن لو 
 وارث بعد ذك وأقام البينة فإنو يسترد المال من بيت المال.ظير 

 موقف القانون السوري من درجات االستحقاق في الميراث:
 ( عمى درجات الوارثين المستحقين من اإلرث كاآلتي:274نصت المادة )

إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو  -1
 نيا بعد الفروض لمعصبة من النسب.ما بقي م

 ( عمى ما يمي:278ونصت المادة )
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب ر دَّ الباقي عمى غير الزوجين  -1

 من أصحاب الفروض بنسبة فروضيم.

يرد باقي التركة عمى أحد الزوجين، إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب  -2
 د ذوي األرحام.الفروض أو أح

 
 
 

 (عمى ما يمي:289ونصت المادة )
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض وال من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي  -1
 األرحام.

 ( عمى ما يمي:262ونصت المادة )
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 إذا لم يوجد ورثة قضى ممن التركة بالترتيب اآلتي: -2

 استحقاق من أقر لو الميت بنسب عمى غيره. -أ 

 و فيما زاد عمى الحد الذي تنفذ فيو الوصية.ما أوصى ب -ب 

 إذا لم يوجد أحد من ىؤالء آلت التركة أو ما بقي منيا إلى الخزانة العامة. -ج 

 يالحظ من المواد السابقة ما يمي:

أخذ القانون السوري بمذىب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في توريث ذوي األرحام /المادة  .1
(289.) 

 1الفقرة 278د عمى ذوي الفروض ما عدا الزوجين، المادة ذىب القانون السوري إلى الر  .2

ن  .3 إذا انفرد أحد الزوجين، فإن وجد ذوي أرحام فإنيم يأخذون ما بقي عن فرض أحدىما، وا 
دَّ الباقي عمييما.  لم يوجد ر 

ويقدم عندئذ عمى المقر لو بالنسب، وعمى الموصى لو بما زاد عمى الثمث وعمى بيت المال. 
 262/المادة 

 رجات االستحقاق في القانون السوري كما يمي:د .4

 265أصحاب الفروض /المادة  .1

 274العصبات النسبية / المادة  .2

 278من المادة  1الرد عمى ذوي الفروض ما عدا الزوجين / الفقرة  .3

 289ذوو األرحام / المادة  .4

 278من المادة  2الرد عمى الزوجين عند فقد ذوي األرحام / الفقرة  .5

 محمول عمى ا لغير. المقر لو بنسب .6

 الموصى لو بما زاد عمى الثمث. .7

 8،7،6شممت الفقرات  262الخزانة العامة / المادة  .8

 

 

79 



 تمارين:

 :السؤال األول
 أسباب الميراث ثالثة أسباب منيا:

 عقد الزواج الفاسد. .1

 القرابة النسبية. .2

 الشركة في المال. .3

 .2الجواب الصحيح ىو رقم: 
 

 :السؤال الثاني
 نع من الميراث في القانون السوري:القتل الما

 القتل العمد. .1

 القتل شبو العمد. .2

 القتل الخطأ. .3

 كل ماسبق صحيح. .4

 .1الجواب الصحيح ىو رقم: 
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 اإلرث بالفرض -2

 

 الكممات المفتاحية:

 أصحاب الفروض. –اإلرث بالفرض 

 

 الممخص:

أصحاب الفروض ىم كل وارث وردلو نصيب مقدر في القأن الكريم أو السنة النبوية، وىم أول من يأخذ 
 نصيبو من التركة.

 

 األهداف التعميمية:
 ية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:في نيا

 التعرف عمى أصحاب الفروض من الورثة بأسمائيم)كالزوج والزوجة واألم و األخت والبنت ...الخ( .1

 التعرف عمى نصيب كل واحد منيم. .2
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لفرض من الرجال والوارثون با الوارثون عن طريق الفرض اثنا عشر وىم أربعة من الرجال وثمانية من النساء
 ىم: الزوج، واألب، والجد، واألخ ألم.

أما الوارثات من النساء فيم: الزوجة، واألم، والجدة، والبنت، وبنت االبن، واألخت الشقيقة، واألخت 
 ألب، واألخت ألم.

 أصحاب الفروض من الرجال. -

رث، يعني عند عدم ولو حالتان، يأخذ في الحالة األولى النصف بشرط عدم الفرع الوا الزوج: -"1
وجود أوالد لمزوجة منو أو من زوج آخر غيره، ذكرًا كان الفرع الوارث أم أنثى، كاالبن أو ابن االبن، أو 

ن نزل.  البنت، أو بنت االبن وا 

 وأما الحالة الثانية فيأخذ فييا الزوج الربع عند وجود فرع وارث لمزوجة منو أو من غيره.

ُبُع َوَلكُ  ودليل ذلك قولو تعالى: ْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإن لَّْم َيُكن لَُّهنَّ َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد َفَمُكُم الرُّ
ا َتَرْكَن ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصيَن ِبَها َأْو َدْيٍن.  [. 12: سورة النساء] ...ِممَّ

 ( من القانون السوري عمى ما يمي:268وقد نصت المادة ) -

ن نزل.لمزو  -1 ن نزل، والربع مع الولد أو ولد االبن وا   ج فرض النصف عند عدم الولد وولد االبن وا 

 مسائل وتطبيقات: -

 ماتت عن زوج وأب -1

 لمزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ولؤلب الباقي ألنو عصبة.

 ماتت عن زوج وابن: -2

 لمزوج الربع لوجود الفرع الوارث، ولبلبن الباقي ألنو عصبة

 األب: -"2

 األب لو ثبلث حاالت في اإلرث وىي كاآلتي:

ن  -أ  السدس: يأخذ األب السدس بالفرض، وذلك مع وجود الفرع الوارث المذكر، كاالبن وابن االبن وا 
 نزل.
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السدس بالفرض،والباقي من التركة بالتعصيب، وذلك مع الفرع الوارث المؤنث، كالبنت أو بنت  -ب 
 االبن.

 عدم الفرع الوارث ذكرًا كان أم أنثى.يرث بالتعصيب فقط، وذلك عند  -ج 

ا َتَرَك ِإن َكاَن َلُو َوَلٌد َفِإن لَّْم ..... }ودليل ما سبق ذكره قولو تعالى:  ْنُيَما السُُّدُس ِممَّ َوألََبَوْيِو ِلُكلِّ َواِحٍد مِّ
ِو الثُُّمُث.  ( سورة النساء11{ )...َيُكن لَُّو َوَلٌد َوَوِرَثُو َأَبَواُه َفؤُلمِّ

يث دل الشطر األول من اآلية أن نصيب األب مع وجود الولد الذكر السدس، واالبن يكون عصبة ح
 ألنو أقرب لمميت.

ودل الشطر الثاني من اآلية أن األم تأخذ الثمث مع عدم وجود الفرع الوارث وسكتت عن نصيب 
 األب، وىذا يعني أنو يأخذ الباقي بعد نصيب األم.

ون في الورثة بنت، فإن نصيب األب السدس بناًء عمى الشطر األول لآلية، ثم والحالة الثالثة عندما يك
 يأخذ الباقي ألنو أولى رجل ذكر إذا لم يوجد االبن أو ابن االبن.

 مسائل وتطبيقات: -

 مات عن زوجة وأب وابن: -1

 لمزوجة الثمن ولؤلب السدس ولبلبن الباقي ألنو عصبة.

 مات عن زوج وأب وبنت: -2

 لؤلب السدس،ولمبنت النصف، والباقي لؤلب ألنو عصبة.لمزوج الربع و 

 وىو كل جد ليس بينو وبين الميت أنثى، كأبي األبالجد الصحيح أوالعصبي:  -"3

وأما الذي ُيدلي إلى الميت بأنثى فيسمى بالجد الرحمي أوالفاسد، كأبي األم فيو من ذوي األرحام، 
 ولذلك ال يكون صاحب فرض وال تعصيب.

ْنُيَما السُُّدُس { )ثو من القرآن قولو تعالى: ودليل توري والجد  ( سورة النساء11} َوألََبَوْيِو ِلُكلِّ َواِحٍد مِّ
 يسمى أبًا مجازًا عند عدم وجود األب المباشر لمميت.

ودليل توريثو من السنة: فما رواه عمران بن حصين أن رجبًل أتى النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال: إن 
 ات فما لي من ميراثو فقال صمى اهلل عميو وسمم: لك السدس(( رواه أحمد وأبو داود.ابن ابني م

 وقد أجمع الصحابة عمى توريث الجد السدس عند عدم وجود األب.
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 أحوال الجد في الميراث: -

 عند عدم وجود اإلخوة معه: -أولا 

 جبتو تمك الواسطة((.ال يرث مع وجود األب ألن القاعدة: )) كل من أدلى إلى الميت بواسطة ح .1

يأخذ السدس فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر، االبن أو ابن االبن ميما نزل، وىو في ىذه الحالة  .2
 كاألب.

يأخذ السدس مع التعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث ) البنت أو بنت االبن ميما نزل(  .3
 كاألب.

 أم أنثى كاألب. يرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث مطمقًا ذكراً  .4

 والخبلصة أن الجد كاألب في الميراث عند فقد األخوة.

 موقف القانون السوري:

 .275 – 266 – 282نص القانون السوري عمى الحاالت السابقة كميا في المواد 

 الحالة الثانية لمجد عند وجود اإلخوة معه: -ثانياا 

ي ىذه الحالة إلى مذىبين، األول مذىب إذا وجد مع األب إخوة أشقاء أو ألب، اختمف الفقياء ف
الجميور حيث قالوا يرث اإلخوة مع الجد، أما المذىب الثاني فيو ألبي حنيفة الذي قال بأن الجد يحجب 

 اإلخوة األشقاء أو ألب في ىذه الحالة.

ي وقد اتفق الفقياء عمى أن الجد يحجب اإلخوة ألم عن الميراث،وكان العمل قديمًا في القضاء الشرع
عمى مذىب أبي حنيفة القائل بعدم توريث اإلخوة مع الجد, ثم أخذ القانون المطبق حاليًا بقول الجميور 

 بتوريث اإلخوة مع الجد، ولكنو ذىب في توريثيم مذىبًا ممفقًا عن مجموع أقوال الصحابة كاآلتي:

 موقف القانون السوي في توريث الجد مع اإلخوة: -

 يمي:( عمى ما 279نصت المادة )

إذا اجتمع الجد العصبي مع اإلخوة واألخوات ألبوين أو ألب فإنو يقاسميم كأخ إن كانوا  -1
ناثًا أو إناثًا عصبين مع الفرع الوارث من اإلناث.  ذكورًا فقط، أو ذكورًا وا 

إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور وال مع الفرع الوارث من اإلناث فإنو يستحق  -2
 الفروض بطريق التعصيب.الباقي بعد أصحاب 
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عمى أنو إذا كانت المقاسمة أو اإلرث بالتعصيب عمى الوجو المتقدم تحرم الجد من اإلرث،  -3
 أو تنقصو عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.

 وال يعتبر في المقاسمة من كان محجوبًا من اإلخوة واألخوات ألب. -4

خوة وارث آخر من أصحاب الفروض أم ال، بل والقانون السوري لم يفرق بين ما إذا كان مع الجد واإل
 أعطاه السدس في كل األحوال.

 مسائل وتطبيقات عمى ميراث الجد: -

 مات عن أب وجد وابن: -1

 لؤلب السدس، ولبلبن الباقي، وال شيء لمجد.

 مات عن زوجة، وجد وأختين شقيقتين: -2

 إلى ثبلثة عشر سيمًا. لمزوجة الربع، ولؤلختين الثمثان، ولمجد السدس، وتعول أصل المسألة

 مات عن جد، وأخ شقيق، وأخت شقيقة: -3

يقاسم الجد األخ واألخت في ىذه المسألة كأخ فيصبح أصل المسألة من خمسة أسيم، لمجد سيمان، 
 ولؤلخ سيمان، ولؤلخت سيم واحد.

 أولد األم: -"4

 اإلخوة ألم واألخوات ألم ليم ثبلث حاالت في اإلرث:

رع الوارث أو األصل المذكر الوارث أي مع االبن أو ابن االبن أو ال يرثون مع وجود الف -1
 البنت أو بنت االبن أو مع وجود األب أو الجد أبو األب.

يأخذ الواحد منيم السدس فقط إذا انفرد ذكرًا كان أم أنثى عند عدم الفرع الوارث أو األصل  -2
 الوارث المذكر.

، ويأخذون الثمث بالتسوية لمذكر مثل حظ لبلثنين فأكثر الثمث، ذكورًا كانوا أم إناثاً  -3
 األنثى،وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث أو األصل الوارث المذكر.

ن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكاَلَلةا َأو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِمُكلِّ َواِحٍد .... ودليل ميراثيم السابق قولو تعالى: َواِ 
ْنُهَما السُُّدُس َفإِ  ن َكاُنَوْا َأْكَثَر ِمن َذِلَك َفُهْم ُشَرَكاء ِفي الثُُّمِث ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى ِبَهآ َأْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضآرٍّ مِّ

َن الّمِه َوالّمُه َعِميٌم َحِميمٌ   [ 12: سورة النساء ]  َوِصيَّةا مِّ
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وقد أجمع المفسرون عمى أن  وقد اتفق الصحابة عمى أن المراد باإلخوة في ىذه اآلية اإلخوة ألم، -
 المراد بالكبللة ىو الميت الذي ليس لو والد وال ولد.

ولفظ الشركة الوارد في اآلية يدل عمى التسوية بين الذكور واإلناث لغة، فدلت اآلية عمى أن اإلخوة ألم 
ناثًا الثمث إن كانوا أكثر من واحد، والسدس إذا انفرد عند عدم الفرع الوارث أو األصل  يرثون بالتسوية كورًا وا 

 المذكر الوارث.

 مسائل وتطبيقات عمى اإلخوة ألم: -

 ماتت عن زوج وأخ ألم وأخ شقيق: -1

 لمزوج النصف لعدم الفرع الوارث، ولؤلخ ألم السدس، النفراده، ولؤلخ الشقيق الباقي ألنو عصبة.

 مات عن أب وابن وأخ ألم -2

 م محجوب فبل شيء لو.لؤلب السدس، ولبلبن الباقي بالتعصيب، واألخ أل

 ماتت عن زوج وجد وأخوين ألم: -3

 لمزوج النصف ولمجد الباقي، وال شيء لئلخوة ألم.

 المسألة المشتركة: -

 صورة المسألة المشتركة أن تموت امرأة وليا من الورثة أم وزوج وأخوين ألم وأخ شقيق وأخت شقيقة
 فيكون توزيع التركة حسب قواعد الميراث كاآلتي:

لسدس، ولمزوج النصف، ولؤلخوين ألم الثمث، وال يبقى لؤلخ الشقيق مع أختو الشقيقة شيء من لؤلم ا
 التركة ألنو يصبيا، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض.

لكن قواعد العدالة واإلنصاف التي ىي قاعدة من قواعد الشريعة تأبى أن يأخذ اإلخوة ألم ثمث المال 
من التركة أخوتيم من األب واألم، رغم أنيم يدلون باألب واألم إلى الميت. ويأخذ األخوة ألم الذين  ثم ُيحرم

 يدلون باألم فقط إلى الميت ثمث التركة

وقد وقعت ىذه المسألة في عيد عمر بن الخطاب مرتين، فقضى فييا في المرة األولى حسب قواعد 
، ثم لما ُعرضت عميو مرة أخرى، اعترض عميو اإلخوة األشقاء اإلرث ولم يعِط األخ الشقيق مع أختو شيئاً 

وقالوا لو: ىب أن أبانا حجرًا في اليم، أليست أمنا واحدة فتنبو عمر، فقضى أن يشتركوا جميعا في الثمث 
ناثيم بالتساوي،وأقره عمى ذلك كثير من الصحابة.  ذكورىم وا 
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 وأخذ بيذا اإلمام مالك والشافعي.

 السوري بهذا الرأي ألنه األقرب إلى قواعد العدالة واإلنصاف.وقد أخذ القانون 

 ( عمى ما يمي:262فنصت المادة )

ناثيم في القسمة سواء. -1  ألوالد األم فرض السدس لمواحد، والثمث لبلثنين فأكثر ذكورىم وا 

خوة أشقاء  -2 في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة، وكان مع أوالد األم أخ شقيق وا 
 النفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثمث بين الجميع عمى الوجو المتقدم.با

 أصحاب الفروض من النساء:  -

 : وليا حالتان فقط:الزوجة -1

فيي تأخذ الربع عند عدم وجود فرع وارث لزوجيا منيا أو من غيرىا ذكرًا كان أم أنثى، أو تأخذ الثمن 
يرىا، وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن، إن كان عمى عصمة في حالة وجود الفرع الوارث منيا أم من غ

 الزوج أكثر من واحدة.

ا َتَرْكُتْم ِإن لَّْم َيُكن لَُّكْم َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَمُهنَّ ...ودليل توريثيا قول اهلل تعالى:  ُبُع ِممَّ َوَلُهنَّ الرُّ
ا َتَرْكُتم مِّن َبْعِد وَ   [. 12: سورة النساء]      ِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبَها َأْو َدْينٍ الثُُّمُن ِممَّ

 مسائل وتطبيقات: -

 مات عن زوجة وأب وبنت

 لمزوجة الثمن بسبب وجود الفرع الوارث، ولؤلب السدس بالفرض والباقي بالتعصيب، ولمبنت النصف.

 : لؤلم ثبلث حاالت وىي اآلتيـة:األم -2

رًا كان أم أنثى، أو مع وجود عدد من اإلخوة أو األخوات تأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، ذك -أ 
 من جية كانوا اثنتين فأكثر.

 تأخذ الثمث كامبًل عند عدم وجود فرع وارث أو اثنين فأكثر من اإلخوة واألخوات. -ب 

أن يكون مع األم أب وأحد الزوجين ) زوج أو زوجة( فميا في ىذه الحالة ثمث الباقي بعد فرض   -ج 
 أحد الزوجين واألب.

وذلك ألننا لو أعطينا األم في ىذه الحالة ثمث المال كمو، ألخذ األب نصف نصيب األم، إذا كان 
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دة لمذكر مثل حظ األنثيين عند الزوج ىو الوارث والزوجة ىي الميتة، وىذا ال يجوز شرعًا، ألن القاع
 تساوييما في قوة درجة القرابة.

وكذلك يأخذ األب مثل نصيب األم زائدًا شيئًا قميبًل عنيا فيما إذا كان الزوج ىو المتوفى وترك زوجة 
 وأبًا وأمًا وىذا يخالف المعيود من أحكام الشريعة في اإلرث كما ذكرنا سابقًا.

يضاح ذلك كما يمي: -  وا 

 زوج وأم وأب: ماتت عن 

سيمان،  2سيام، فمو أخذت األم ثمث التركة وىو  3، يأخذ الزوج النصف وىو 6أصل المسألة من 
 سيم واحد، فيكون نصيب األم ضعف ما يأخذ األب. 1لبقي نصيب األب السدس وىو 

    مات عن زوجة وأم وأب 
 4األم ثمث المال كمو وىو سيام ولو أخذت  3سيمًا، تأخذ الزوجة الربع وىو  12أصل المسألة من 

ولذلك ذىب جميور  ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثََيْيِن {، } سيام وىذا يخالف نص اآلية الكريمة 5سيام، لبقي لؤلب 
 الفقياء إلى إعطاء األم في المسألتين السابقتين ثمث الباقي ليصبح نصيبيا نصف نصيب األب.

 يمي: ( عمى ما271نصت المادة) موقف القانون:
ن نزل أو مع اثنين فأكثر من اإلخوة واألخوات. -1  لؤلم فرض السدس مع الولد أو ولد االبن وا 

ليا الثمث في غير ىذه األحوال، غير أنيا إذا اجتمعت مع أحد الزوجين واألب فقط كان ليا  -2
 ثمث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.

 ميراث الجدة الصحيحة أو ))الثابتة((: -3
 في نسبتيا لمميت جد رحمي ) فاسد(، كأم األم، وأم األب، وأم أبي األب. وىي التي ال يدخل

أما الجدة الفاسدة فيي من ذوي األرحام، وىي التي يدخل في نسبتيا إلى الميت جد رحمي فاسد، كأم 
 أبي األم.

ا لم ودليل توريث الجدة ونصيبيا، ما رواه بريدة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم جعل لمجدة السدس، إذ
 يكن دونيا أم. رواه أبو داود

 والجدة الصحيحة لها حالتان في اإلرث:
: تأخذ السدس سواء كانت واحدة أم أكثر، وسواء كانت الجدة من جية األب أم من جية الحالة األولى

 األم، ويقسم بينين بالتساوي.
م. وكذلك تحجب القربى : تحجب الجدات مطمقًا باألم سواء كانوا من جية األب أم األالحالة الثانية
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 من الجدات بالبعدى منين مطمقًا وتحجب باألب أو الجد إذا أدلت بو إلى الميت.
 موقف القانون:  -

 ( عمى نصيب الجدة:272نصت المادة)
 )) لمجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينين عمى سواء ال فرق بين ذات قرابة وقرابتين((

 تطبيقات ومسائل: -
 وأم أم وأب مات عن أم، -1

 لؤلم ثمث المال، وال شيء ألم األم ألنيا محجوبة باألم ولؤلب الباقي ألنو عصبة.
 مات عن أب، وأب أم، وأم أب األب -2

 المال كمو ألبي األب وال شيء ألب األم ألنو جد فاسد وال ألم أب األم ألنيا محجوبة بأب األب.
 
 :نصيب البنت وميراثها -4

 ث ىي:لمبنت ثبلث حاالت في الميرا

 البنت الواحدة ليا نصف التركة إذا لم يوجد معيا أخ يعصبيا. -أ 

 بنتان فأكثر لين الثمثان بشرط عدم وجود أخ معين يعصبين. -ب 

أن يوجد أخ معين فيعصبين، فيكون المال كمو ليم. إذا لم يوجد معيم أصحاب فروض، أو يكون  -ج 
 ضعف نصيب أختو.ليم باقي التركة بعد نصيب أصحاب الفروض,. ونصيب الولد ىنا 

ُيوِصيُكُم الّمُه ِفي َأْوَلِدُكْم ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنثََيْيِن َفِإن ودليل نصيب البنت في الميراث ىو قولو تعالى: 
ن َكاَنْت َواِحَدةا َفَمَها النِّْصفُ   [. 11: سورة النساء]  ُكنَّ ِنَساء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَمُهنَّ ثُُمثَا َما َتَرَك َواِ 

وقد اتفق الفقياء عمى أن نصيب االثنتين الثمثان ألن اآلية لم تتعرض لين قياسًا عمى نصيب الثبلث 
 فأكثر.

 موقف القانون: -

 (277( ) مع مراعاة المادة 269نصت المادة )

فقد تحدثت عن  277لمواحدة من البنات فرض النصف ولبلثنتين فأكثر الثمثان. وأما المادة  -1
ر ومنين البنات مع األبناء، ونصت الفقرة الثانية منيا عمى أن اإلرث بينيم لمكر مثل حظ العصبة بالغي

 األنثيين.
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 :ميراث بنات البن -5

أجمع العمماء عمى أن نصيب بنات االبن ىو نفس نصيب البنات الصمبيات عند عدم وجودىن، ألنين 
 بنات مجازًا ونصيب بنات االبن كاآلتي:

 تأخذ النصف عند عدم البنت أو االبن. بنت االبن الواحدة -"1

 بنات االبن إذا كن اثنتين فأكثر فمين الثمثان عند عدم البنت أو االبن -"2

بنت االبن الواحدة ليا السدس إذا اجتمعت مع البنت الواحدة تكممة الثمثين. ويشتركن في السدس  -"3
 إن كن أكثر من واحدة.

 إنو يعصبيا، ويكون لمذكر مثل حظ األنثيين.إذا وجد ابن االبن مع بنت االبن ف -"4

إذا وجد مع بنت االبن، بنتان صمبيتان، فتحجب بنت االبن من الميراث إال إذا وجد معيا أو  -"5
ن نزل.  أسفل منيا من يعصبيا من الذكور، أي ابن االبن وا 

بن بابن االبن تحجب بنت االبن بكل ولد ذكر أعمى منيا درجة، فتحجب باالبن، وتحجب بنت اال -"6
 وىكذا.

( عمى الحاالت السابقة المتعمقة بميراث 277( مع مراعاة حكم المادة )269ونص القانون في المادة )
 بنت االبن

/: )) لبنات االبن الفرض المتقدم ذكره ) في الفقرة األولى من ىذه المادة 2(الفقرة /269نص المادة )
 عمى منين درجة(.المتعمقة بإرث البنات( عند عدم وجود بنت أ

 لين ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت االبن األعمى درجة. -3

 

 مسائل وتطبيقات: -

 مات عن بنت ابن، وابن ابن: -1

 ىما عصبية ألن ابن االبن يعصب بنت االبن ويقسم المال بينيما لمذكر مثل حظ األنثيين.

 ماتت عن زوج، وأب، وأم، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن -2
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ربع، ولؤلب السدس، ولؤلم السدس،ولمبنت النصف، وال شيء لبنت االبن ألنيا عصبة مع لمزوج ال
أخييا ابن االبن، ولم يبق ليما شيء من التركة، ولو كانت بنت االبن وحدىا ولم يوجد معيا أخوىا ابن االبن 

ما عصبيا. وأما ألخذت السدس، ولذلك سمى العمماء ىذا األخ باألخ المشؤوم ألنو حرميا من الميراث عند
 في القانون فيأخذان بالوصية الواجبة.

 مات عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن -3

الثمثان لمبنتين، والباقي البن االبن مع بنت االبن ألنو عصبيا، ولوال وجود ابن االبن لما ورثت بنت 
 ارك.االبن ألنيا ال تأخذ شيئًا مع البنتين، ولذلك سمى العمماء ىذا األخ بالغبلم المب

 ميراث األخوات الشقيقات: -6

 لؤلخوات الشقيقات ) البلتي من أب وأم( خمس حاالت في الميراث كاآلتي:

 النصف لؤلخت الشقيقة الواحدة إذا لم يوجد معيا أخ يعصبيا، أو أب أو ابن يحجبيا. .1

 الثمثان نصيب األختين فأكثر، إذا لم يوجد معين من يحجبين. .2

 ألخت أو األخوات فيأخذ عصبة لمذكر مثل حظ األنثيين.إذا وجد أخ شقيق أو أكثر مع ا .3

األخت الشقيقة أو األخوات مع البنات عصبات فتأخذ البنت النصف، والباقي لؤلخت أو األخوات  .4
 لقولو: } اجعموا األخوات مع البنات عصبة {.

ن نزل، كما يحجبن باأل .5 ب تحجب األخوات بالفرع الوارث الذكر، وىو االبن أو ابن االبن وا 
 جد عند أبي حنيفة خبلفًا لمجميور.باتفاق العمماء. ويحجبن بال

 مسائل وتطبيقات:

 مات عن: بنت وأخت شقيقة ألم وأم: -1

 لؤلم السدس، ولمبنت النصف، ولؤلخت الشقيقة الباقي ألنيا عصبة مع البنت.

 ماتت عن ابن وأخت شقيقة وأب: -2

 ألب واالبن والباقي لبلبنلؤلب السدس، وال شيء لؤلخت الشقيقة ألنيا محجوبة با

 مات عن بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخ شقيق: -3

 لمبنت النصف، ولبنت االبن السدس تكممة الثمثين والباقي لؤلخ واألخت لمذكر مثل حظ األنثيين.
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 ميراث األخوات ألب: -7

 لهن ست حالت في اإلرث: 

 ند عدم وجودىا.النصف لمواحدة منين، واألخت ألب تأخذ نصيب األخت الشقيقة ع -1

 الثمثان لبلثنتين فأكثر، كاألخوات الشقيقات. -2

 تكون األخوات ألب عصبة مع األخ ألب، لمذكر مثل حظ األنثيين. -3

 يصرن عصبة مع البنت أو بنت االبن، كاألخوات الشقيقات  مع البنات. -4

 يأخذن السدس مع األخت الشقيقة تكممة الثمثين. -5

قًا، وبالجد عند أبي حنيفة خبلفًا لجميور العمماء وأخذ تحجب األخت ألب أو أكثر باألب اتفا -6
 القانون برأي جميور العمماء.

كما تحجب األخت ألب بالفرع المذكر وباألخ الشقيق، وباألختين الشقيقتين فأكثر إال إذا كان مع 
 األخت ألب أخ ألب فيعصبين،وتحجب األخت ألب باألخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنت فبل ترث

 ولو كان معيا أخ ألب.

والخبلصة أن حاالت ميراث األخوات ألب مع األخوات الشقيقات نفس حاالت الميراث الذي لبنات 
 االبن مع البنات الصمبيات.

 موقف القانون 

)) لؤلخوات ألب الفرض المتقدم  2فقرة  278، 277( مع مراعاة حكم المادتين 272نصت المادة )
 لشقيقات( عند عدم وجود أخت شقيقة((.ذكره ) وىو فرض األخوات ا

 ( فنصت عمى أن األخت ألب ُيعصبيا أخوىا. 277أما المادة )

 ( عمى اعتبار األخت ألب عصبة مع البنات.278ونصت المادة )
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 مسائل وتطبيقات: -

 مات عن: زوجة،وبنت، وأخت ألب -1

ألب الباقي، ألنيا تصبح  لمزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وىو البنت، ولمبنت النصف، ولؤلخت
 عصبة مع البنت.

 ماتت عن: بنت، وأخ شقيق، وأخت ألب -2

 لمبنت النصف، والباقي لؤلخ الشقيق ألنو عصبة، وال شيء لؤلخت ألب ألنيا محجوبة بو.

 خالصة أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم:

 : نصيب خمسة من األفراد كاآلتي:فرض النصف -1

 مقًا ذكرًا كان أم أنثىالزوج عند عدم الفرع الوارث مط -1

 البنت عند عدم أخ معيا يعصبيا. -2

بنت االبن ميما نزلت إذا لم يكن معيا بنت، أو لم يكن معيا بنت أعمى منيا. ولم يكن معيا  -3
 أخوىا فيعصبيا.

األخت الشقيقة عند فقد البنت، وبنت االبن، واألخ الشقيق الي يعصبيا. وعند عدم األب، أو  -4
 بلفًا لمجميور والقانون.الجد عند أبي حنيفة خ

األخت ألب عند فقد األخت الشقيقة واألخ ألب واألخ الشقيق،واألب، والجد عند أبي حنيفة  -5
 والبنت وبنت االبن واالبن.

 : نصيب اثنين من الورثة وىما:فرض الربع -2

 الزوج مع وجود الفرع الوارث مطمقًا ذكرًا كان أم أنثى. -1

 ذكرًا كان أم أنثى. الزوجة عند عدم الفرع الوارث مطمقاً  -2

 : نصيب واحد من الورثة وىي الزوجة مع وجود الفرع الوارث مطمقًا.فرض الثمن -3

 : فرض أربعة من الورثة وىم:فرض الثمثين -4

 البنتان فأكثر عند عدم االبن. -1

 بنتا االبن فأكثر عند عدم البنت أو االبن أو ابن االبن. -2
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ن نزل، واألب والجد األختان الشقيقتان عند عدم األخ الشقيق والبن -3 ت واالبن وابن االبن وا 
 عند أبي حنيفة.

ن نزل، واألخ الشقيق،واألخ ألب،واألختين  -4 لؤلختين ألب عند عدم االبن والبنت وابن االبن وا 
 الشقيقتين، واألب والجد عند أبي حنيفة.

 : نصيب اثنين من الورثة:فرض الثمث -5

و العدد من اإلخوة أو األخوات من أي جية تأخذ األم ثمث كل المال مع عدم الفرع الوارث أ -1
 كانوا، وثمث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع األب.

 لبلثنين من اإلخوة أو األخوات ألم مع عدم الفرع الوارث واألب والجد. -2

 : نصيب سبعة من الورثة وىم:فرض السدس -6

 لؤلب مع وجود الفرع الوارث. -1

 لمجد مع وجود الفرع الوارث وعدم األب. -2

 د عند وجود الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من اإلخوة واألخوات.لمج -3

 لمجدة الصحيحة عند عدم األم. -4

 بنات االبن مع البنت عند عدم االبن أو ابن االبن. -5

 األخت ألب مع األخت الشقيقة إذا لم يكن معيا أخ ألب. -6

 األخ ألم عند فقد الفرع الوارث واألب والجد. -7
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 أصحاب الفروض. .2

 ذوو األرحام. .3

 الزوجان. .4

 .2الجواب الصحيح هو رقم: 

 

 :السؤال الثاوي

 وصية األم عىد وجود الفرع الوارث:

 الىصف. .1

 الرتع. .2

 الثمه. .3

 السدس. .4

 .3الجواب الصحيح هو رقم: 
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 اإلرث عن طريق التعصيب -3

 

 الكممات المفتاحية:
 ترتيب اإلرث بالتعصيب. –العصبات من األقارب  –اإلرث بالتعصيب 

 
 الممخص:

أصحاب العصبة من الورقة ىم كل وارث ذكر اليفصل بينو وبين الميت أنثى. كاالبن واألب 
واألخ الشقيق والعم. والوارث بالتعصيب يأخذ باقي التركة بعد أصحاب والجد أبو األب 

 القروض.
 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 التعرف عمى أصحاب العصبة من الورثة بأسمائيم )بألقابيم( .1

 التعرف عمى درجاتيم في القرابة واإلرث. .2
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 سبي ةالعصبة الن  
تعريف العصبة: ىم في الّمغة القرابة الّذكور اّلذين يدلون إلى المّيت بالّذكورة، أي ال  -1

 يفصل بينيم وبين المّيت أنثى، وسّمي قرابة الّرجل عصبة ألّنيم يحيطون بو لمنصرة والحماية.
الباقي من  والعصبة شرعًا في عمم المواريث ىم: كّل من يأخذ الّتركة كاممة إذا انفرد، أو يأخذ

ذا لم يبَق من الّتركة شيئًا بعد أصحاب الفروض فال  الّتركة بعد أصحاب الفروض إن اجتمع معيم، وا 
يأخذ العصبة شيئًا. فيم يمون أصحاب الفروض في اإلرث، حيث يأخذ أصحاب الفروض نصيبيم 

اّل ُحرموا لحديث رسول من الّتركة ثّم يأخذ الباقي العصبة إن بقي شيء من ألحقوا الفرائض } : ايا وا 
 .{ بأىميا، فما بقي فألّولى رجل ذكر

 والعصبة الّنسبّية كاالبن، واألب، واألخ، والعم، والبنت مع أخييا، واألخت مع البنت وىكذا.
 دليل مشروعّية اإلرث بالّتعصيب:  -2

[، ثّم 11اء: ]الّنس ﴾يوصيكم اهلل في أوالدكم لمذ كر مثل حظ  اأُلنثيين﴿ من القرآن قولو تعالى: 
 بّين القرآن نصيب األب واألّم فدّل عمى أّن نصيب األوالد الباقي لمّذكر مثل حّظ األُنثيين.

ن كانوا إخوة رجااًل ونساء فممذ كر مثل حظ  اأُلنثيين﴿وقال ا تعالى:   [.179]الّنساء:  ﴾وا 
 دّلت اآلية عمى أّن جية اإلخوة من العصبة الّنسبّية.

 ان الّسابقتان عمى أّن صاحبة الفرض من اإلناث تصبح عصبة بأخييا.كما ودّلت اآليت
ألحقوا الفرائض بأىميا فما أبقت } : ث بالّتعصيب من الّسّنة فيو قولووأّما دليل مشروعّية اإلر 

 مّتفق عميو. {الفرائض فألّولى رجل ذكر
ألب، فدّل الحديث والمراد من الحديث بأولى رجل ذكر، أولوّية القرابة من الّنسب من جية ا

عمى أّن اإلرث بالّتعصيب يثبت لكّل قريب من الّرجال يّتصل بالمّيت اّتصااًل نسبّيًا عن طريق 
ذا تعّددت العصبات فيرّجح األقرب  الّرجال، ولذلك ال يمكن أن تكون الّنساء طريقًا إلى الّتعصيب. وا 

 القرابة إذا كان العصبة من درجة واحدة. إلى المّيت في الّدرجة، فإن اختمفت الّدرجات، فيرّجح بقّوة
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 أنواع العصبة الن سبي ة
 تنقسم العصبة الن سبي ة إلى ثالثة أنواع:

 :العصبة بالن فس -أو الً 
 وىم كّل ذي نسب ليس بينو وبين المّيت أنثى، وىم أربعة أنواع بحسب جية القرابة:

ل ابن االبن ميما نزل، بشرط أن ال تتوّسط : جية البنّوة، وىم فرع الوارث، االبن و الن وع األو 
 بينيم أنثى.

: جية األبّوة، وىم األصل الوارث، كاألب والجّد ميما َعموا، بشرط أن ال تتوّسط الن وع الث اني
 بينيم أنثى.

: جية األخّوة، وىم فروع األب واألّم لممّيت، أي اإلخوة الّذكور وأبناؤىم، مّمن ال الن وع الثالث
 م وبين المّيت أنثى.تتوّسط بيني

جية العمومة، وىم فروع جّد المّيت الّذكور، وىم األعمام وأبناؤىم مّمن ال تتوّسط  الن وع الر ابع:
 بينيم وبين المّيت أنثى.

 وطريقة توريث العصبة بالّنفس كاآلتي: -
يقّدم في اإلرث األعمى فاألدنى درجة بحسب الّترتيب الّسابق، فال يرث األدنى درجة  -"1

بوجود األعمى، فيقّدم من كان من جية الّنبّوة عمى األبّوة، ثّم األبّوة عمى األخّوة، ثّم يقّدم األخّوة عمى 
 العمومة.

إذا اّتحدت جية القرابة، وكان العصبة من نوع واحد كالبنّوة، فال يرث األدنى مع وجود  -"2
طة حجبتو تمك الواسطة، فال يرث األعمى أو األقرب، وبعبارة أخرى كّل من أدلى إلى المّيت بواس

الجّد مع وجود األب، كما ال يرث ابن االبن مع وجود االبن، وال يرث ابن األخ مع وجود األخ، وال 
 يرث ابن العّم مع وجود العّم.

إذا اّتحدت جية القرابة ودرجتيا ولكن اختمفوا في القّوة، فيقّدم األقوى قرابة عمى غيره،  -"3
أبوين، فيقّدم عمى من كان قريبًا من األب، فيقّدم مثاًل األخ الّشقيق عمى األخ  فمن كان قريبًا من

 ألب.
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إذا اّتحدت جية القرابة وقّوة القرابة استحّقوا جميعًا الميراث، ويقسم المال بينيم بالّتساوي،  -"4
 كثالثة إخوة أو أربعة أبناء، وىكذا.

 العصبة بالغير: -ثانياً 

صاحبة فرض إذا وجد معيا ذكر من درجتيا، فإّنيا تصبح معو عصبة، تعريفيا: ىي كّل أنثى 
كالبنت مع االبن، واألخت الّشقيقة مع األخ الّشقيق، ويشترط لمعصبة بالغير اّتحاد الّدرجة وقّوة 

ستثنى العمماء القرابة، فال تكون مثاًل األخت الّشقيقة عصبة مع ابن األخ الّشقيق ألّنو أدنى درجة، وا
 من قاعدة اّتحاد الّدرجة، بنات االبن مع ابن االبن، فإّنيّن يكّن عصبة بو إذا احتاجت إليو.

 والعصبة بالغير ينحصر في أربع من الّنساء وىّن:

 البنات مع االبن. -"1

 األخوات الّشقيقات مع األخ الّشقيق. -"2

 األخوات ألب مع األخ ألب. -"3

 بن االبن أو مع األدنى منيّن إذا احتجن إليو.بنات االبن مع ا -"4

وّما سبق يتبّين لنا أّن األنثى اّلتي ال فرض ليا، ال تكون عصبة مع أخييا، ألّنيا ال تكون إاّل 
مّمن فرضيّن الّنصف أو الثّمثان من اإلناث، وبذلك ُيعمم أّن العّمة ال ترث مع العّم، وال بنت العّم مع 

 خ مع ابن األخ، ألّنيّن لسن من ذوات الفروض.ابن العّم، وال بنت األ

 العصبة مع الغير: -ثالثاً 

تعريفيا: ىي كّل أنثى احتاجت في عصوبتيا إلى أنثى، وال يكون ذلك إاّل لألخوات الّشقيقات 
اجعموا البنات مع األخوات }: أو األخوات ألب مع البنات أو بنات االبن، لحديث رسول ا 

 .{عصبة

 

99 



 القانون:موقف  -

 عمى ما يمي:274نّصت الماّدة 

إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو ُوِجَد ولم تستغرق الفروض الّتركة أو ما بقي منيا  -1
 بعد الفروض لمعصبة من الّنسب.

 العصبة من الّنسب ثالثة أنواع: -2

 عصبة بالّنفس -"1

 عصبة بالغير -"2
 عصبة مع الغير -"3

الّنفس جيات أربع مقّدم بعضيا عمى بعض في اإلرث عمى : لمعصوبة ب275ونّصت الماّدة 
 الّترتيب اآلتي:

ن نزل. -"1  البنّوة، وتشمل األبناء وأبناء االبن وا 
ن عال.  -"2  األبّوة، وتشمل األب والجّد العصبي وا 
ن نزلوا. -"ً 3  األخّوة، وتشمل األخوة ألبوين واألخوة ألب وأبناءىما وا 
لمّيت ألبوين أو ألب وأعمام أبيو كذلك وأعمام جّده العصبّي العمومة، وتشمل أعمام ا -"4

ن نزلوا. ن عال، وأبناء من ذكروا وا   وا 
 عمى ما يمي:  276ونّصت الماّدة 

 إذا اّتحدت العصبة بالّنفس في الجية كان المستحق لإلرث أقربيم درجة إلى المّيت. -1
ة، فمن  كانت قرابتو من األبوين ُقدَِّم إذا اّتحدوا في الجية والّدرجة كان الّتقديم بقّوة القراب -2

 عمى من كانت قرابتو من األب فقط.

 إذا اّتحدوا في الجية والقرابة والقّوة كان اإلرث بينيم عمى الّسواء. -3

 عمى ما يمي:  277وّنصت الماّدة 

 العصبة بالغير ىّن: -1
 البنات مع األبناء - أ
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ن نزل إذا كانو  - ب ن نزل مع أبناء االبن وا  ا في درجتيّن مطمقًا وكانوا أنزل بنات االبن وا 
 منيّن إذا لم يرثن بغير ذلك.

 األخوات ألبوين مع اإلخوة ألبوين واألخوات ألب مع اإلخوة ألب. - ت

 يكون اإلرث بينيم في ىذه الحالة لمّذكر مثل حّظ األُنثيين. -2

 عمى ما يمي: 278ونّصت الماّدة 

ن نزل، العصبة مع الغير ىّن: األخوات ألبوين أو ألب مع الب -1 نات أو أبناء االبن وا 
 ويكون ليّن الباقي من الّتركة بعد الفروض.

في ىذه الحالة تعتبر األخوات ألبوين كاإلخوة ألبوين،وتعتبر األخوات ألب كاإلخوة  -2
 ألب، ويأخذن أحكاميم بالّنسبة لباقي العصبات في الّتقديم بالجية والّدرجة والقّوة.

 عمى ما يمي:  289ونّصت الماّدة 

إذا اجتمع الجّد العصبي مع اإلخوة واألخوات ألبوين أو ألب، فإّنو يقاسميّن كأخ إن  -1
بَن مع الفرع الوارث مع اإلناث. ناثًا، أو إناثًا ُعصِّ  كانوا ذكورًا فقط أو ذكورًا وا 

إذا كان الجد مع أخوات لم ُيعّصبن بالّذكور وال مع الفرع الوارث من اإلناث، فإّنو يستحّق  -2
 عد أصحاب الفروض بطريق الّتعصيب.الباقي ب

عمى أّنو إذا كانت المقاسمة أو اإلرث بالّتعصيب عمى الوجو المتقّدم تحرم الجّد من  -3
 اإلرث أو تنقصو عن الّسدس اعتبر صاحب فرض سدس.

 وال يعتبر في المقاسمة من كان محجوبًا من اإلخوة واألخوات ألب. -4

 مسائل وتطبيقات: -

 ب، وعّمة.مات عن: بنت ابن، وأخت أل -1

 لبنت االبن الّنصف، وألخت األب الباقي، ألّنيا أصبحت عصبة مع البنت وال شيء لمعّمة.

 ماتت عن زوجن وأخ ألم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. -2

 لمزوج الّنصف، وألخ األّم الّسدس، والباقي لألخ واألخت لمذكر مثل حّظ األنثيين.
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 مات عن أب، وابن، وبنتن وأخت شقيقة. -3

دس فقط، ولالبن والبنت الباقي لمذكر مثل حّظ األُنثيين، وال شيء لألخت الشقيقة لألب السّ 
 ألّنيا محجوبة باالبن واألب.
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 تمارين:
 

 :السؤال األول

 يأخذ السدس من الورثة مايلي:

 الزوج. .1

 الزوجة. .2

 البنت. .3

 الجد. .4

 .4الجواب الصحيح هو رقم: 

 

 :السؤال الثاني

 يقة اإلرث:تزث األخوات مع البنات وتسمى طز

 عصبة بالنفس. .1

 عصبة بالغير. .2

 عصبة مع الغير. .3

 .3الجواب الصحيح هو رقم: 
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 الحجب وأنواعه وأحكامه -4
 
 

 الكممات المفتاحية:
 حجب نقصان. –أنواع الحجب : حجب حرمان.  –تعريف الحجب  –الحجب 

 احكام وقواعد الحجب.
 

 :الممخص
 الحجب ىو حرمان الوارث من الميراث كمية أو جزئيًا.

 
 األهداف التعميمية:

 

 اية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:في ني

 التعرف عمى معنى الحجب وأنواعو. .1

 التعرف عمى قواعد الحجب في الغرث. .2
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 تعريف الحجب والفرق بينه وبين الحرمان

 :تعريف الحجب -أّولا 

 الحجب لغة ىو المنع، ومنو الحجاب اسم لما ُيستتر بو الشيء.

فيو: منع شخص معّين قام بو سبب من أسباب اإلرث من كّل اإلرث أو بعضو  وأّما تعريفو شرعاً 
 لوجود شخص آخر.

أّما القول شخص قام بو سبب من اإلرث في الّتعريف فيو قيد ُيخرج األجنبي غير الوارث، فال ُيقال 
حجب  عنو إّنو محجوب، وأّما القول "من كّل اإلرث أو من بعضو" فيو يشير إلى نوعي اإلرث، وىما

 الحرمان وحجب الّنقصان.

والقول في الّتعريف "لوجود شخص آخر" أخرج الحرمان من الميراث، ألّنو ال يكون لمانع من موانع 
 اإلرث.

 افرق بين الحجب والحرمان:  -ثانياا 

 الحجب ىو المنع من الميراث كمّية أو نقصانًا، لوجود شخص أقرب إلى المّيت.

اإلرث لقيام مانع يمنعو من استحقاق الميراث مع قيام سببو، كالولد  أّما الحرمان فيو منع شخص من
 اّلذي يقتل أباه، فإّن سبب اإلرث قائم بو، ولكّنو منع من الميراث بسبب القتل الواقع منو.

 :أنواع الحجب -1
 : حجب حرمان، وحجب نقصان.الحجب نوعان وهما

ّية كابن االبن يحجب باالبن، والقاعدة تنّص حجب الحرمان: وىو أن ُيمنع الوارث من اإلرث بالكمّ  -"1
 عمى أّنو كّل من أدلى إلى المّيت بواسطة حجبتو تمك الواسطة.

حجب الّنقصان: وىو أن ينقص نصيب صاحب الفرض لوجود شخص آخر، كالّزوج مع الفرع  -"2
ّثمن، واألّم ينقص الوارث ينقص نصيبو من الّنصف إلى الّربع، وكالّزوجة ينقص نصيبيا من الّربع غمى ال

 نصيبيا مع وجود االبن من الثّمث إلى الّسدس.
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 أحكام الحجب -2

المحجوب من الورثة يحجب غيره، وُيعدُّ موجودًا، وأّما المحروم فال يحجب غيره، وُيعدُّ كأّنو غير 
ة كأّن الولد موجود، فمن مات عن ولد قاتل وزوجة وأب مثاًل، فتأخذ الّزوجة الّربع، والباقي لألب ألّنو عصب

 غير موجود.

وأّما في الحجب، فالوارث المحجوب ُيعدُّ موجودًان ويحجب غيره كما سبق ذكره، ومثال ذلك: كما لو 
 مات عن أب وأّم وأخوين شقيقين فتأخذ األّم الّسدس لوجود األخوين الّشقيقين مع أّنيما محجوبان باألب.

 :أحوال اإلرث في الحجب -3

ثالثة أنواع: نوع ال يحجب حجب حرمان بحال من األحوال، ونوع يحجب الورثة بالّنسبة لمحجب 
 حجب حرمان، ونوع يحجب حجب نقصان.

أّما الّنوع األّول من الورثة وىم اّلذين ال يحجبون حجب حرمان فيم ستة ورثة: )األب، واالبن، الّزوج، 
 األّم، البنت، الّزوجة(.

يحجبون حجب حرمان فيم ستة ورثة أيضًا: )الجّد، أوالد األّم،  وأّما الّنوع الثّاني من الورثة وىم اّلذين
 األخوات الّشقيقات، الجّدة، بنات االبن، األخوات ألب(.

وأّما الّنوع الثّالث من الورثة وىم اّلذين يحجبون حجب نقصان فيم: )الّزوج، الّزوجة، األّم، بنات االبن، 
 األخوات ألب(.

ليك أحوال الورثة بالّنسبة ألنواع الحجب المذكورة سابقًا:  وا 
 الّزوج: -"1

ُيحجب الّزوج حجب نقصان من الّنصف إلى الّربع مع وجود الفرع الوارث، وال يحجب حجب     
 حرمان.
 الّزوجة: -"ً 2

 تحجب الّزوجة حجب نقصان فقط من الّربع إلى الّثمن مع وجود الفرع الوارث، وال تحجب حجب
 حرمان.
 الجّد: -"ً 3

 يحجب حجب حرمان مع وجود األب، وال يحجب حجب نقصان.

 الجّدة: -"4
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 تحجب حجب حرمان مع وجود األّم، وال تحجب حجب نقصان. 

 األّم:  -"5

أو االثنين فأكثر من اإلخوة  تحجب حجب نقصان من الثّمث إلى الّسدس، مع وجود الفرع الوارث
 واألخوات من أّية جية كانوا.

 وتحجب حجب نقصان من ثمث الكّل إلى ثمث الباقي في مسألة األب وأحد الّزوجين.

 أوالد األّم: -"6

 يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث وباألب والجّد باالّتفاق، وال يحجبون حجب نقصان.

 األخوات الّشقيقات: -"7

ن بالجّد عند الجميور خالفًا ألبي يحجبن حجب حرمان بالفرع الوارث المذّكر، وباألب اّتفاقًا، وال يحرم
 حنيفة، وال يحجبن حجب نقصان.

 األخوات ألب: -"8

يحجبن حجب حرمان مع وجود الفرع الوارث المذّكر، وباألب باّتفاق العمماء، وال يحجبن بالجّد خالفًا 
بيّن، ويحجبن ألبي حنيفة، ويحجبن باألخ الّشقيق، وباألختين الّشقيقتين، إذا لم يكن معيّن أخ ألب يعصّ 

 حجب نقصان مع األخت الّشقيقة.

 بنات االبن: -"9 

 يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث، وبالجّد اّتفاقًا، وال يحجبون حجب نقصان.

 عمى أحكام الحجب كاآلتي:  287إلى  281موقف القانون: نّصت المواد من 

 :281الماّدة 
 يرث بسبب ووجود وارث آخر. الحجب ىو أن يكون لّشخص أىمّية اإلرث،و لكّنو ال -1
 المحجوب يحجب غيره. -2

 :282الماّدة 

 المحروم من اإلرث لمانع من موانعو ال يحجب أحدًا من الورثة.
 :283الماّدة 
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 تحجب الجّدة الثّابتة باألّم مطمقًا، والجّدة البعيدة بالجّدة القريبة، والجّدة ألب باألب. -1
 لو. الجّد العصبي يحجب الجّدة إذا كانت أصالً  -2

 :284الماّدة 

ن نزل. ن عال، وبالولد ولد االبن وا   يحجب أوالد األّم باألب وبالجّد العصبي وا 
 :285الماّدة 

ن نزل، بنت االبن اّلتي تكون أنزل منو درجة. -1  يحجب كّل من االبن وابن االبن وا 
لحكام المااّدة  يحجبيا أيضاًا بنتاان أو بنتاا ابان أعماى درجاة منياا ماا لام يكان معياا مان يعّصابيا طبقااً  -2

277. 

 :286الماّدة 

ن نزل.  يحجب األخت ألبوين كّل من األب، واالبن وابن االبن وا 

 :287الماّدة 

ن نزل، كما يحجبيا األخ  ألبوين واألخت  يحجب األخت ألب كّل من األب واالبن وابن االبن وا 
 ين إذا لم يوجد أخ ألب.، واألختان ألبو 278ألبوين، إذا كانت عصبة مع غيرىا طبقًا لحكم الماّدة 
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 تمارين:
 :السؤال األول

 تحجة األم حجة ًقصاى هي الثلث إلى السدس توا يلي:

 بالزوجة. .1

 بالجد. .2

 بالفرع الوارث أو االثنين من األخوة واألخوات فأكثر. .3

 بالجدة. .4

 .3الجواب الصحيح هو رقن: 

 

 :السؤال الثاًي

 يحجة أوالد األم حجة حرهاى توا يلي:

 بالزوجة. .1

 األم.ب .2

 بالفرع الوارث أو األب أو الجد. .3

 بالعم. .4

 .3الجواب الصحيح هو رقن: 
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 أصول المسائل والعول والّرد -5

 المفتاحية:الكممات 
 قواعد الرد. -الرد  -العول  -أصل المسألة  -صاحب فرض 

 الممخص:

سيام كّل وارث وحّصتو  ذكر عمماء الفرائض قواعد حسابّية من أجل معرفة أصول المسائل اإلرثّية لمعرفة
ل ىو زيادة مجموع السيام عن أصل والعو  .من غير كسر وليذه األصول تصميفات عديدة وأمثمة تطبيقية

المسألة، فنقوم برد الزائد عمى الورثة أصحاب الفروض  المسألة. والرد ىو نقصان سيام الورثة عن أصل
 .بحسب أنصبائيم

 
 التعميمية:األهداف 

 
 في نياية ىذا الجزأ يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 حل المسائل اإلرثية.  .1
 معرفة سيام كل وارث وحصتو.  .2
 مشروعيتو وتطبيقو.  تعريف العول وتحديد .3
 تعريف الرد وتطبيق قواعده. .4
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 أصول المسائل وتصحيحها
ذكر عمماء الفرائض قواعد حسابّية من أجل معرفة أصول المسائل اإلرثّية لمعرفة سيام كّل وارث 

 وحّصتو من غير كسر، وىي كاآلتي:
رض وحده، فأصل المسألة مخرج حّصة ذلك إذا كان الوارث صاحب فرض وكان صاحب الف -1
 الفرض,

يأخذ الّزوج الّربع وىو  4ومثال ذلك: كزوج وابن، فنصيب الّزوج الّربع، والباقي لالبن، وأصل المسألة من 
 سيام والباقي لالبن ألّنو عصبة. 4سيم واحد من 

ف والّربع، أو إذا ُوجد في المسألة وارثان من أصحاب الفروض، وكانا من صنف واحد، كالّنص -2
 الثّمث والّسدس.

 فأصل المسألة ىو المخرج األكبر، الّذي يشمل صنف أو صنفي نصيب الوارث اآلخر الّذي اجتمع معو.

فالّسّتة مثاًل مخرج الّسدس ىو أصل المسألة اّلتي تضمن وارث لو الّسدس مع آخر لو الثّمث، ألّن الّسّتة ىي 
 صنف الّثالثة. 

صل المسألة التي تتضمن وارث لو الثمن مع آخر لو الربع، أو مع وارث لو والثمانية مثاًل ىي أ
 النصف.

كما لو مات وترك زوجة وبنت وعم. فأصل المسألة من ثمانية وىي مخرج نصيب الزوجة، ولمبنت 
 النصف والباقي لمعم.

 سيام. 3سيام، والباقي لمعم وىو  4فتأخذ الزوجة سيم واحد، والبنت 

مسألة صاحب فرض من الصنف األول يعني نصف أو ربع، واجتمع مع الصنف إذا وجد في ال -3
ن كان الربع مع  6الثاني وىو السدس أو الثمث فإن كان النصف مع السدس كان أصل المسألة من  سيام وا 

 سيم. 12الثمث كان أصل المسألة من 

ن كان الثمن مع السدس كان أصل المسألة من   سيم. 24وا 
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ليك بعض األمثم -  :ة والتطبيقاتوا 

 مات عن زوجة وأم وعم: -"1

سيام، ولمعم  4الثمث وىو  3/  1سيام، ولألم  3وىو   1/4سيم، لمزوجة الربع  12أصل المسألة من 
 الباقي ألنو عصبة وىو خمس سيام.

 مات عن أم، وبنت، وأخ شقيق: -"2

وىو سيم واحد،  6/  1سيام، ولألم السدس  3النصف وىو  2/  1سيام، لمبنت  6أصل المسألة من 
 والباقي لألخ الشقيق وىو سيمان.

 " مات عن زوجة وبنتين، وأم، وأخ شقيق.3

سيم،  16الثمثان وىو  3/  2سيام ولمبنتين  3وىو  8/  1سيم، لمزوجة الثمن  24أصل المسألة من 
 سيام والباقي لألخ الشقيق وىو سيم واحد. 4السدس وىو  6/  1ولألم 

 [ وال تخرج عن ذلك. 24، 12، 8، 6، 4، 3، 2ن أصول المسألة ىي: ] ومما سبق نستنتج أ

 :تصحيح المسائل -
قد ال تقبل سيام أصل المسألة القسمة عمى الورثة المستحقين دون باقي، وفي ىذه الحالة يجب 
 تصحيح أصل المسألة بحيث ُيقسم بال باقي، وذلك بأن ُيضرب أصل المسألة بأقل عدد يمكن أن تنقسم معو

 أصل المسألة بعد تصحيحيا دون باقي. وذلك وفق القواعد اآلتية:
إذا كان اإلنكسار في طائفة واحدة من الورثة، فينظر إلى النسبة بين السيام المنكسرة وعدد  -1
 الرؤوس:

فإن كان بينيما توافق أو تداخل، فجزء السيم ىو حاصل قسمة عدد الرؤوس عمى القاسم المشترك األعظم 
 السيام.بينيا وبين 

 سيام ألن البنات يأخذن الثمثين، واألم السدس. 6بنات وأم، أصل المسألة من  8ومثال ذلك: مات عن 
=  4/  8سيام. والباقي سيم واحد، ولتصحيح المسألة نحسب جزء السيم:  4تأخذ األم سيم واحد، والبنات 

 سيام ىو أصل المسألة. 11=  5×  2

112 



 8=  2×  4لمبنات 
 2=  1×  2ولألم 

ن كان بينيما تباين فجزء السيم ىو عدد الرؤوس:  وا 
 بنات. 5مثل: مات عن: أب، 

 4=  3/  2لمبنات  6أصل المسألة من 
 6=4+2ولألب السدس والتعصيب ، ولمبنات الثمثان 

 وىو أصل المسألة بعد تصحيحيا . 31=  6×  5جزء السيم 
 21=  5×  4فيصبح نصيب البنات 

 11=  5×  2ولألب     
ذا كان االنكسار في أكثر من طائفة، تأخذ جزء السيم لكل فرقة عمى حدة بالطريقة السابقة، ثم  -2 وا 

نضمو إلى أجزاء السيم بالنسبة لمطوائف األخرى، ثم تأخذ من أجزاء السيام سيمًا مشتركًا بينيا، بنفس 
مسألة فيكون الناتج ىو الطريقة التي تأخذ بيا جزء السيم بين عدد الرؤوس والسيام، فتضربو في أصل ال

 تصحيح المسألة:

 مثال ذلك ما يمي: 
 سيم. 12أخوات شقيقات، وعمين، أصل المسألة من  3مات عن: زوجتين، 

 ، واألعمام التعصب.3/  2، ولألخوات 4/  1لمزوجتين 
 سيم واحد لمعمين. 1لألخوات، والباقي   8لمزوجتين،  3وتوزيع السيام: 

رؤوسيا، فنجد بين عدد الزوجات وسيامين تباينًا، فنأخذ عدد الزوجات كما ىو ننظر بين سيام كا طائفة و 
، ونجد بين العمين 3، ثم نجد بين عدد األخـوات وسـيامين تباينًا أيضـًا، فنأخذ عدد األخوات كمـا ىو  2

وبما أن رقم  ، 2، 2،3وبين سـياميما تداخاًل  فنأخذ عدد األعمام ألنو العدد األكبر، فيكون الحاصل معنا: 
، 6،  نجد بينيما تباينًا فنضرب أحدىما باآلخر ويكون الناتج 3، 2مكررًا نكتفي برقم واحد فيبقى معنا    2

، وىذا ىو أصل المسألة بعد التصحيح 72فيكون الناتج  12وىذا ىو جزء السيم، نضربو في أصل المسألة 
ب الزوجات ثم نضرب سيام األخوات بجزء وىو نصي 18=  6×  3ثم نضرب سيام الزوجات بجزء السـيم 
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نصيب  6=  6×  1وىو نصيب األخوات ثم نضرب سيام األعمام بجزء السيم  48=  6×  18السيم 
 .72األعمام فيصبح المجموع 
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 العول

 ـ تعريف العول: لغة الجور والظمم وتجاوز الحد.

 واصطالحًا: ىو زيادة مجموع السيام عن أصل المسألة.

 وعية العول:ـ دليل مشر 

أول من قضى بالعول ىو عمر بن الخطاب، حيث وقعت في عيد أول مسألة إرثية نقص أصميا عن 
بالعول، فوافق ذلك رأي عمر،  استيعاب فروضيا. فشاور الصحاب الكرام، فأشار عميو زيد بن ثابت 

قسم المال عميكم بالحصص، وقال: واهلل ما أدري أيكم قدم اهلل وأيكم أخر، وما أجد شيئًا ىو أوسع لي أن أ
فأدخل عمى كل ذي حق ما دخل عميو من عول الفريضة، ووافقو عمى ذلك أكثر الصحابة، وأخذ برأيو 

والتي نصت: إذا زاد أنصباء القروض عمى  273جميور العمماء، وبيذا الرأي أخذ القانون السوري في المادة 
 التركة قسمت بينيم بنسبة أنصبائيم في اإلرث.

، ال تعول مطمقًا. وأن أصول المسائل التي تقول 8، 4، 3، 2ل \بت باالستقراء أن أصول المساوقد ث
 فقط.   24، 12، 6ىي: 

 :عول الستةـ 

 [ وىذه بعض األمثمة. 11، 9، 8، 7سيام، فإنو قد يعول إلى ]  6إذا كان أصل المسألة من 

 ـ ماتت عن زوج وأختين أشقاء.1

 3/  2ن الثمثين ، ولألختي2/  1لمزوج النصف 

سيام، فيعول أصل  4سيام ولألختين الثمثين وىو  3سيام، لمزوج النصف وىو  6أصل المسألة من 
 سيام. 7المسألة إلى 

 ـ ماتت عن زوج وأختين وأم: 2

سيام،  6أصل المسـألة من  6/  1، ولألم السدس   3/  2، ولألختين الثمثين  2/  1لمزوج النصف 
 سيام. 8سيام، ولألم سيم واحد، فتعول المسألة إلى  4لألختين لمزوج ثالثة سيام، و 
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 ـ ماتت عن زوج وأختين ألب وأخوين ألم: 3

 9سيام وتعول إلى  6لمزوج النصف، ولألختين ألب الثمثين، ولألخوين ألم الثمث أصل المسألة من 
 سيام.

 ـ ماتت عن زوج، وأخت شقيقة، وأخت ألب، وأخوين ألم وأم.4

، ولألخوين ألم 6/  1، ولألخت ألب السدس 2/  1، ولألخت  الشقيقة النصف 2/  1لمزوج النصف 
 سيام. 11سيام، ويعول إلى  6أصل المسألة من   6/  1، ولألم السدس 3/  1الثمث 

 ـ عول االثني عشر:

 :[ وىذه بعض األمثمة 17، 15، 13سيم فإنو قد يعول إلى: ]  12إذا كان أصل المسألة من 

 ـ مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت ألم:1

 6/  1ولألخت ألم السدس  6/  1، ولألم السدس 2/  1، ولألخت النصف 4/  1لمزوج الربع 

 سيم. 13سيم، ثم تعول إلى  12أصل المسألة من 

 ـ مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت ألم، وأخت ألب:2

، 6/  1ولألخـت ألم السدس  6/  1، ولألم السـدس  2/  1صـف  ، ولألخـت الن4/  1لمـزوجـة الربـع  
 .6/  1ولألخت ألب السدس 

 سيم.  15سيم، ثم تعول إلى  12أصل المسألة من 

، 6/  1، ولألم السدس 4/  1ـ مات عن زوجة، وأم، وأختين شقيقين، وأختين ألم: لمزوجة الربع 3
 .3/  1، ولألختين ألم الثمث 3/  2ولألختين الثمثين 

 سيم. 17سيم، ثم تعول إلى  12أصل المسألة من 

 (: 42عول الـ )  -

 فقط. 27سيم فإنو قد يعول إلى  24إذا كان أصل المسألة من 

116 



 ومثال ذلك المسألة اآلتية:

 مات عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين:

 .3/  2، ولمبنتين الثمثين 6/  1، ولألم السدس 6/  1، ولألب السدس 8/  1لمزوجة الثمن 

 سيم. 27سيم، ثم تعول إلى  24أصل المسألة من 

ُسئل عنيا وىو عمى المنبر فأجاب عنيا بديية ثم تابع  وتسمى ىذه المسألة بالمنبرية، ألن عميًا 
 خطبتو.
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 الرد
تعريف الرد: ىو نقصان سيام الورثة عن أصل المسألة، فنقوم برد الزائد عمى الورثة أصحاب الفروض 

 بحسب أنصبائيم.

 وقد جرى الخالف بين الفقياء حول الرد بسبب وقوع الخالف بين الصحابة في ذلك عمى النحو اآلتي:

 :ـ مذىب اإلمام عمي  1

 ذىب عمي إلى الرد عمى أصحاب الفروض جميعًا ما عدا الزوجين وبرأيو أخذ أبو حنيفة واإلمام أحمد.

 ـ مذىب زيد بن ثابت: 2

عمى أحد من أصحاب الفروض، ألن اهلل قدر لكل وارث نصيبو،  ذىب زيد بن ثابت إلى أنو ال يرد
والرد زيادة عمى ما قدر اهلل فال يجوز، وبيذا الرأي أخذ اإلمام مالك والشافعي، فال يرد عمى أحد من ذوي 

 الفروض، بل ُيعطى الزائد إلى من يأتي في االستحقاق بعد العصبات، فإن لم يوجد فيوضع في بيت المال.

خروا المالكية والشافعية إلى الرد عمى ذوي الفروض إال الزوجين. إذا كان بيت المال غير وذىب متأ
 منتظم.

 ـ مذىب عثمان بن عفان: 3

 إلى الرد عمى أصحاب الفروض بما فييم الزوجان. وذىب عثمان بن عفان  

 

 :موقف القانونـ 

عنيما من وجوب الرد عمى أخذ القانون السوري من حيث المبدأ بمذىب عثمان وعمي رضي اهلل 
أصحاب الفروض، ولكنو فرق في الرد عمى الزوجين، فإذا لم يوجد عصبة من النسب رد الباقي عمى 

 (. 288أصحاب الفروض ما عدا الزوجين بنسبة فروضيم ) وىذا معنى الفقرة األولى من المادة 

ذا لم يوجد من النسب وال أحد من أصحاب الفروض،، وال أحد من ذوي  األرحام، ثمَّ رد الباقي من وا 
 (. 288التركة إلى أحد الزوجين ) الفقرة الثانية من المادة 
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وىذا التفصيل لم يأخذ بو أحد من الفقياء، ولكنو يتفق عمى العموم مع المذاىب التي قالت بمشروعية 
حاالت أخرى. الرد عمى جميع الفروض في بعض الحاالت. ومع المذاىب التي تستثني الزوجين من الرد في 

وىو منسجم أيضًا مع روح الشريعة وقواعدىا، ألن الزوجين أحق بالمال من بيت المال بعد أخذ فرضو إذا لم 
 يوجد أحد من الورثة من األقرباء.

 :قواعد الردـ  

 إذا لم يوجد في المسألة اإلرثية من ال ُيرد عميو:-"1

د رؤوسيم كما لو مات عن خمس بنات، فأصل فإن كان الورثة صنفًا واحدًا، فأصل المسألة يكون عد
سيام.  5سيام، ويتم تصحيحيا بجعل عدد رؤوس البنات أصاًل لممسألة فيصبح أصل المسألة من  3المسألة 

 تأخذ كل واحد منين سيمًا واحدًا.

ن كان الورثة من صنفين فأكثر، فأصل المسألة مجموع السيام التي يستحقونيا.  ـ وا 

وأخت شقيقة، وأخت ألب، لألم السدس، ولألخت النصف، ولألخت ألب السدس  مثل لو مات عن: أم،
سيام  5سيام وسيم واحد لألخت ألب فيصبح المجموع  3سيام، لألم سيم واحد، ولألخت  6أصل المسألة  من 
 ىو أصل المسألة.

 إذا وجد في الورثة من ال ُيرد عميو: -"2
 وىنا نميز بين حالتين:
كانوا أكثر من صنف واحد، فيجعل أصل المسألة مخرج نصيب من ال يرد عميو، الحالة األولى: إذا 

ذا احتاجت المسألة إلى تصحيح يتم  ويعطي فرضو، ثم يقسم الباقي عمى من يرد عميو بنسبة أنصبائيم. وا 
 تصحيحيا.

 مثال: مات عن زوجة وأم وأخوين ألم.
 سيم. 12، أصل المسألة من 3/  1الثمث  ، ولألخوين ألم6/  1، ولألم السدس 4/  1لمزوجة الربع  

سيام، وىو مخرج نصيب الزوجة ثم نعطي الزوجة الربع وىو اسيم،  4نجعل أصل المسألة من 
سيم، واألخوين ألم  1سيام نقسمو بين األم واألخوين ألم بنسبة سدس إلى ثمث، فنعطي األم  3والباقي وىو 

 سيمان. 2الثمث 
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 .12/  6ب األخوين ألم ونصي 12/  3فيكون نصيب األم 
أما الحالة الثانية: أن يكون من يرد عميو صنفًا واحدًا، فنعطي من ال ُيرد عميو نصيبو المقدر لو. والباقي 

 يأخذه من يرد عميو، ويقسم بينيم عمى عدد رؤوسيم إن تعددوا.
 بنات. 3مثال ذلك: ماتت عن زوج، 

  8=  3/  2سيام والثمثين لمبنات  3=   4/  1سيم، ُيعطي الزوج الربع  12أصل المسألة من 
 سيم. 11فيصبح المجموع 

ثالثة أرباع عمى البنات الثالث، نأخذ كل واحدة  4/  2ُنعطي الزوج الربع، ثم نقسم الباقي من التركة وىو 
 منين الربع.

 ـ أمثمة وتطبيقات عمى الرد:

 ـ مات عن أخت فقط.1
 .ليا كل التركة، نصفيا فرضًا ونصفيا رداً 

 بنات: 3ـ مات عن  2
 لين كل التركة فرضًا وردًا، لكل واحدة منين الثمث.

 ـ مات عن بنت واحدة وبنت ابن: 3
سيام لمبنت، ولبنت االبن  3سيام  6، أصل المسألة من 6/  1لمبنت، والسدس لبنت االبن  2/  1

 سيام يصبح أصاًل لممسألة. 4سيم فيصبح المجموع 
 .4/  1، ولبنت االبن 4/  3يام، تأخذ البنت س 4ثم نجعل أصل المسألة 

 ـ مات عن: زوجة وأم وأخ ألم:4
 6/  1، ولألم ألم 3/  1الربع، ولألم الثمث  4/  1لمزوجة 

 سيم. 12أصل المسألة من 
 سيام 9سيمان =  2سيام +  4سيام +  3فيصبح أصل المسألة 

، 3/  2سـم بيـن األم واألخ ألم، لألم يق  4/  3، والباقي وىـو  4/  1ُتعطى الزوجة نصيبيا وىو 
 .3/  1ولألخ ألم 

 فيصبح نصيب األم من جميع المال النصف، ونصيب األخ ألم الربع، ونصيب الزوجة الربع.
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 تمارين:
 هي قواعد الرد؟ما 
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 ميراث ذوي األرحام

 الكممات المفتاحية:

 

 .طريقة أىل القرابة -طريقة أىل التنزيل  -طريقة أىل الرحم  - أصناف ذوي األرحام

 

 الممخص:

ذوو األرحام ىم األقرباء النسبيون الذين ىم ليسو من أصحاب الفروض أو العصوبة، وينقسم ذوو األرحام 
 .أربعة، وليم ثالثة طرق لتوريثيم؛ طريقة أىل الرحم، طريقة أىل التنزيل، طريقة أىل القرابةإلى أصناف 

 

 األهداف التعميمية:

 :في نياية ىذا الجزأ يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى

 .تعريف ذوي األرحام وتصنيفيم .1
 .تمييز طرق توريث ذوي األرحام .2
 .تطبيق قواعد توريث ذوي األرحام .3
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الوحدة التعليمية الخامسة



 

 ي األرحامأصناف ذو 
 ذوو األرحام: األقرباء النسبيون الذين ىم ليسو من أصحاب الفروض أو العصوبة.

 ينقسم ذوو األرحام إلى أصناف أربعة، ىي:  

: الفرع وىم أوالد البنات، وأوالد بنات االبن وأن نزلوا، ذكورا كانوا، كابن البنت وابن بنت الصنف األول
 بنت االبن. االبن، أو أناثا كبنت البنت، وبنت 

: األصول، وىم األجداد الرحميون، والجدات الرحميات غير الثابتات ومن فوقيم من الصنف الثاني
 أصوليم الذكور واإلناث. كالجد أبي األم، وأمو، وأبيو، ومن فوقيما 

: فروع األبوين: وىم أوالد األخوات الذكور واإلناث من أي جية كن، وأوالداإلخوة ألم، الصنف الثالث
ناثا، وأوالد بنات األخ الشقيق أو ألب، ذكوًرا كانوا أم إناثًا، وأوالد بنات األخوة مطمقًا.....   ذكور وا 

: فروع أجداد الميت، وفروع جداتو، وأن عموا من أي جية كانوا، كالعم ألم، والخال الصنف الرابع
ذلك خال األم، وخال األب، وعمة األم، مطمقًا، والعمة مطمقًا، والخالة مطمقا، ثم فروع ىؤالء وفروعيم...، وك

 وعمة األب، وفروعيم... 

والصنف الرابع ىذا ينقسم إلى مراتب، وكل مرتبة منيا تنقسم إلى طبقات، فالفروع المباشرون الجد أو 
الجدة المباشران ىم الطبقة األولى من ىذه المرتبة وىي المرتبة األولى، وىم العم ألم، والعمة، والخال، 

ة، وأما فروع ىؤالء المباشرون، وىم ابن وبنت العم ألم، وابن وبنت العمة مطمقًا، وابن وبنت الخال والخال
 والخالة مطمقا، فم الطبقة الثانية، وفروع ىؤالء المباشرون ىم الطبقة الثالثة... وىكذا. 

ون منيم ىم الطبقة أما فروع جد األب وجد األم، وجدة األب، وجدة األم، فيم المرتبة الثانية، والمباشر 
األولى من ىذه المرتبة، كعم األب ألمو، وعم األم ألميا، وعمة األب، وخال األب، وخال األم ، وخالة األب، 
وخالة األم، أما فروع ىؤالء المباشرون فيم الطبقة الثانية من ىذه المرتبة، وفروع الطبقة الثانية ىم الطبقة 

 الثالثة.... و ىكذا. 
وجد الجدة، و جدة الجدة، ىم المرتبة الثالثة، وىم طبقات متتابعة كما في المرتبة  وفروع جد الجد،

 الثانية واألولى.

123 



  1عال الجد أو الجدة زادت مرتبتة ، وكمما نزل فرعو عنو زادت طبقتو.وىكذا كمما    
 طريقة توريثهم: 

 ىناك ثالثة طرق لتوريثيم، وىذه الطرق ىي: 
 أ ـ طريقة أهل الرحم: 

الء يقولون بالتسوية بين ذوي األرحام في اقتسام التركة، وال فرق بين البعيد والقريب، أي بين وىؤ 
ن كانت بنت  الصنف األول والرابع، فمن مات عن بنت، وابن بنت ابن عمة، كانت التركة بينيما نصفين، وا 

 البنت أقرب إلى الميت. 
، ومخالفتيا لروح التشريع في المواريث مطمقًا، ولم يقل وىذه الطريقة لم يأخذ بيا الفقياء لبعدىا عن المعقول

 ..2بيذا الرأي إال حسن بن ميسر ونوح بن ذراح 

 ب ـ طريقة أهل التنزيل:

وىؤالء يقولون بوجوب النظر إلى من أدلى بو ذوو األرحام إلى الميت ممن كانوا أصحاب فروض أو 
رثة األحياء، ثم نعطي نصيب كل واحد منيم إلى عصبات، فنفرز نصيبيم من التركة كما لو كانوا ىم الو 

 فروعو من ذوي األرحام لمذكر مثل حظ األنثيين، فيجعل ولد البنت كالبنت وولد األخ كاألخ...وىكذا.

ويستثنى من ذلك األخوال والخاالت فإنيم بمنزلة األم، وكذلك األعمام ألم والعمات فإنيم بمنزلة األب، 
الثمث، ولألب الباقي وىو الثمثان، فيعطى نصيب األم لمخالة ونصيب  لمخالةفمن مات عن خالة وعمة كان 

 األب لمعمة.

وذىب إلى األخذ بيذه الطريقة ىم الحنابمة ومتأخرو الشافعية والمالكية بعد أن أفتوا بتوريث ذوي 
 األرحام.

ناثًا.  إال أن الحنابمة يسوون بين ذوي األرحام ذكورًا وا 

عن ابن مسعود فيمن مات عن بنت بنت، وبنت أخت، أن المال بينيما  ويؤيدون رأييم بما روي
نصفان، وما ذلك إال ألن البنت واألخت لو كانتا عمى قيد الحياة تقاسما المال كذلك، فأعطيت كل بنت 

 نصيب أميا.

 

                                     
 .298ـ الكردي، ص 1
 .4، ص3، املبسوط للسرخسي، ج 123ـ السباعي، ص 2
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 ج ـ طريقة أهل القرابة: 

ميت عمى أصولو، وأصولو وىؤالء يرون أن درجات ذوي األرحام كدرجات العصبان، يقدم منيم فروع ال
 عمى فروع أبويو، وىؤالء عمى فروع جديو.

وىذه الطريقة أخذ بيا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحابيم، ويؤيدون رأييم بأن عميًا قضى 
فيمن ترك بنت بنت، وبنت أخت، فأعطى بنت البنت المال كمو، فدل عمى أن الترجيح بين ذوي األرحام بقوة 

 القرابة.

 ذا ما ذىب إليو القانون السوري وكذا المصري.وى
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 توريثهم عمى طريقة أهل القرابة قواعد
 قواعد توريث الصنف األول: 

ـ أوالىم بالميراث أقربيم درجة إلى الميت، فمن مات عن ابن بنت وابن بنت ابن كان المال كمو لألول 
 ؛ ألنو أقرب درجة إلى الميت من الثاني.

جة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت بنت ابن وابن ـ إن استووا في الدر 
ن استوت مع ابن بنت البنت في الدرجة إال أنيا صاحبة فرض.  بنت بنت كان المال كمو لألولى ؛ ألنيا وا 

ـ إذا كانوا كميم متساوين في الدرجة ويدلون بصاحب فرض أو كميم يدلون بذي رحم كان المال بينيم 
ًا لمذكر مثل حظ األنثيين، فمن مات عن ابن بنت وبنت بنت كان المال بينيما أثالثًا البن البنت الثمثان جميع

ولبنت البنت الثمث ؛ ألنيما استويا في الصنف وقرب الدرجة واإلدالء بذي فرض، ومن مات عن بنت ابن 
 ب الدرجة واإلدالء بذي رحم.بنت وبنت بنت بنت كان المال بينيما نصفين ألنيما استوتا في الصنف وقر 

 

 قواعد توريث الصنف الثاني: 

ـ إذا تعدد أصحاب ىذا الصنف قدم أقربيم إلى الميت درجة فمن مات عن أبي أم وأبي أم أب كان 1
 المال كمو الألول ألنو أقرب إلى الميت درجة. 

ـ إذا استووا  في الدرجة قدم من يدلي إلى الميت بصاحب فرض عمى من يدلي إليو بذي رحم فمن 2
 مات عن أبي أم أم وأبي أم أبي أم كان المال كمو لألول ألنو يدلي بصاحبة فرض وىي الجدة أم أم األم. 

 ـ إذا استووا في الدرجة واإلدالء بصاحب فرض أو باإلدالء بذي رحم ينظر. 3

إن كانوا جميعًا من جانب األب أو من جانب األم اشتركوا في الميراث لمذكر مثل حظ األنثيين فمن أـ ف
مات عن أبي أم أبي اب وأبي أم أم كان المال بينيما نصفين الستوائيما في الدرجة والقرب واإلدالء بصاحب 

 من حيز واحد وىو جانب األب. فرض وىي الجدة الثانية أم أبي أب في األول وأم أم األب في الثاني وىما 

ن كانوا مع استوائيم في الدرجة واإلدالء مختمفين في الحيز فبعضيم من جية األب وبعضيم  -ب  وا 
من األم كان لقرابة األب الثمثان ولقرابة األم الثمث فمن مات عن جدة ىي أم أبي أم أب وجدة أخرى ىي أم 

لألولى ألنيا جدة الميت من جية أبيو والثمث لمثانية النيا جدتو من أبي أبي أم كان المال بينيما أثالثًا الثمث 
 حية أمو.    
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  :قواعد توريث الصنف الثالث

ـ إذا تعدد ذوو األرحام من ىذا الصنف كان أوالدىم بالميراث أقربيم درجة إلى الميت فمن مات عن 1
 بنت أخت وبنت أبن أخ كان المال لألولى ألنيا أقرب إلى الميت. 

ن تساووا في الدرجة قدم ولد العصبة عمى ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت ابن أخ وابن بنت  2 ـ وا 
أخت كان الميراث لألولى ألنيا ولد عصبة وىو ابن األخ فتقدم عمى الثاني وىو ابن بنت األخت ألنو ولد 

 ذي رحم. 

ن كانوا متساويين في الدرجة وكانوا جميعًا أوالد عصبة أو كانو 3 ا جميعًا أوالد ذي رحم قدم األقوى ـ وا 
قرابة فمن كان أصمو ألبوين حجب من أصمو ألحدىما فقط ومن كان أصمو ألب حجب من كان أصمو ألم 
فمن مات عن بنت ابن أخ شقيق وبنت ابن أخ ألب كان المال كمو لألولى ألنيا أقوى قرابة مع استوائيما في 

بنت أخ ألب وبنت أخ ألم كان المال كمو لألولى ألنيا أقوى  الدرجة والقرب واإلدالء بعاصب ومن مات عن
 قرابة.

ن كانوا متساويين في الدرجة وكان منيم ولد ذي فرض ومنيم ولد ذي تعصيب كان الحكم 4 ـ وا 
كالمسألة السابقة يقدم األقوى قرابة فمن مات عن بنت أخت شقيقة وبنت أخ ألب كان المال كمو لألولى ألنيا 

 يالحظ أن األولى بنت صاحبة فرض وىي األخت الشقيقة والثانية بنت عصبة وىو األخ ألب. أقوى قرابة و 

ن كانوا متساويين في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا جميعًا في اإلرث لمذكر مثل حظ األنثيين فمن 5 ـ وا 
لنصف ويأخذ االبن مات عن بنتيين ألخ ألم وابن ألخ ألم كان المال مشتركًا بينيم مناصفة تأخذ البنتان ا

النصف الستوائيم في الصنف والدرجة وقوة القرابة وىنا أعطى الذكر مثل حظ األنثيين مع أن ذوي األرحام 
( في ميراث  297من أوالد األخوة ألم ألن القانون أخذ بيذا الرأي وىو رأي أبي يوسف رحمو اهلل ففي الفقرة )

 شمل أوالد األخوة ألم. ذوي األرحام مطمقًا لمذكر مثل حظ األنثيين ف

 

 قواعد توريث الصنف الرابع:

ـ كل مرتبة من مراتب ىذا الصنف بجميع طبقاتيا تحجب مافوقيا من المراتب بجميع طبقاتيا فمن 1
مات عن عمة وعمة أب كان المال كمو لألولى ألنيا أقرب درجة ومن مات عن بنت عمو وبنت عم أبيو 

 كان المال لألولى. 

ولى من كل مرتبة من مراتب ىذا الصنف إذا وجد فييا متعددون وكانوا كميم من جانب ـ الطبقة اال2
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األب فقط كالعمات أو جانب األم فقط كالخاالت قدم األقوى قرابة ذكرًا كان أم أنثى فمن مات عن عمة 
المال كمو البوين وعمة الب كان المال كمو لألولى ألنيا أقوى قرابة ومن مات عن عمة الب وعمة ألم كان 

 لألولى ألنيا أقوى قرابة. 

ـ إن كان المتعددون من طبقة واحدة متساوية في قوة القرابة اشتركوا في اإلرث لمذكر مثل حظ  3
األنثيين فمن مات عن خالين ألب وأم كان المال بينيما نصفين الستوائيم في الطبقة وقوة القرابة ومن مات 

 المال بينيما نصفين الستوائيما في طبقة وقوة القرابة.  عن عمتيين ألب وأم أو عمتين ألم كان

 ومن مات عن عم ألم وعمة ألم كان المال بينيما أثالثًا لمعم الثمثان ولمعمة الثمث. 

ذا كان أفراد الطبقة الواحدة من أي مرتبة مختمفين فبعضيم كان من جية األب وبعضيم كان من 4 ـ وا 
فيعطون الثمثين وبين فئة األم فيعطون الثمث ثم يوزع نصيب كل فريق بين جية األم قسم المال بين فئة األب 

أفراده بحسب قوة القرابة فينفرد بيا من بينيم من كان منيم أقوى قرابة فإن استووا في القرابة قسم المال بينيم 
 لمذكر مثل حظ األنثيين. 

قرب منيم درجة عمى األبعد ولو ـ في الطبقة النازلة من كل مرتبة من مراتب ىذا الصنف يقدم األ5
كان أحدىما من قرابة األب واآلخر من قرابة األم فمن مات عن بنت عمو وبنت بنت عمو ألمو كان المال 

 كمو لبنت العمة ألنيا أقرب درجة إلى الميت. 

ذا استووا في الدرجة وكانوا جميعًا من جانب واحد أي من قرابة األب أو من قرابة األم قدم و 6 لد ـ وا 
العصبة عمى ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت العم العصبي ) ألب وأم أو ألب ( وابن العم ألم كان المال 

 كمو لبنت العم العصبي ألنيا تدلي بعاصب وال شيء البن العم ألم ألنو ولد ذي رحم. 

قرابة فمن مات ـ إذا كانوا جميعًا مع استوائيم في الدرجة أوالد عصبات أو أوالد ذي رحم قدم األقوى 7
ن استوت مع الثانية في الصنف ودرجة  عن بنت عمو ألبوين وبنت عمو ألب كان المال كمو لألولى ألنيا وا 
القرب واإلدالء بذي رحم إال إنيا أقوى منيا قرابة فتختص بالمال كمو ومن مات عن ابن عمة ألب وابن عمة 

 ألم كان المال كمو لألول لما ذكرنا. 

ساويين في الدرجة ولكنيم كانوا مختمفين في جانب القرابة فبعضيم من جية األب ـ إذا كانوا مت8
وبعضيم من جية األم كان ثمثا التركة لفريق األب والثمث الباقي لفريق األم ثم يوزع نصيب كل فريق بين 

 أفراده بحيث يقدم ولد ذي العصبة عمى ولد ذي الرحم ثم يقدم األقوى قرابة عمى األضعف.  

 بجميع فقراتها.  492ـ  492ـ  492ه األحكام كمها التي بيناها أخذ القانون في المواد وبهذ
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 تمارين:
 ما هي أصناف ذوي األرحام؟

129 



 
 في الحمل والمفقود وغيرهما

 

 الكممات المفتاحية:

 ميراث الهدمى والحرقى. –ميراث المفقود  –ميراث الحمل 
 

 الممخص:

بحث العمماء طريقة ميراث الحمل والمفقود والحاالت النادرة كاحرقى والهدمى، من أجل إيصال الحقوق 
 ألصحابها بعد موتهم.

 

التعميمية:األهداف   

 التعرف عمى قواعد توريث الحمل. .1

 التعرف عمى قواعد توريث المفقود. .2

 التعرف عمى قواعد توريث الحاالت النادرة والمسائل األرثية النادرة. .3
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 1ميراث الحمل

 تعريف الحمل - 1

 في المغة عمى الولد في البطن، وعمى ثمرة الشجرة عميها.2الحمل يطمق 

الفرائض: ولد المرأة المتووفى عنوف فوي بطنهوا، وروو يورث، أو يحجو  فوي والمراد بالحمل في عمم 
 جميع التقادير، أو بعضها.

 دليل إرث الحمل - 2

 .4« المولود َوِرَث 3إذا استهل : » -صمى اهلل عميف وسمم-دليل إرث الحمل قولف 

 5شروط إرث الحمل  -

 أواًل: 

ورثته حمل في بطنن أمنه فه نه يح ن  ال خالف بين العمماء في أن الميت إذا مات وكان من 
 ح ابه في تق يم التركة بشرطين. 

 و أن يكون حيًا عند موت مورثف. 1

و أن يفصل عن أمف حيًا ولو مات بعود دقوائق ثوم رول يشوترط أن ينفصول كموف حيوًا أم أكثور  قوال 2
خورج رأسوف أواًل األئمة الثالث يشترط أن ينفصل كمف حيًا وقوال أبوو حنيفوة يشوترط أن ينفصول أكثور فو ذا 

ذا خرج من رجميف كان األكثر بخروج السرة.   كان األكثر بخروج الصدر وا 

 والقانون أخذ برأي األئمة الثالثة مخالفًا رأي أبي حنيفة في رذا. 

                                     

 العربية لمككةامل - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة، عبد الكرمي الالحم، طبعة الفرائضـ  1
 .هـ1241: النشر تاريخ وما بعدها،161/ ص  1ج .السعودية

 بفتح احلاء وسكون امليم.ـ  2
 االستهالل: الصراخ أو الصوت مطكقا، كالعطاس، والبكاء.ـ  3
 .257/  6باب مرياث احللمل البيهقي،  السنن الكربى،ـ  4
 وما بعدها. 151ـ السباعي،  5
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والحيوواة عنوود األئمووة الووثالث رووي الحيوواة المسووتقرة كالبقوواء والتثوواد  والعطوواس وموود اليوود وعنوود أبووي 
 طة والتنفس ولو قمياًل. حنيفة تكفي الحركة البسي

 ثا يًا ن هل تق م التركة حال وجود الحمل؟ 

قووال األئمووة الووثالث الشووافعي وأحموود وأبووو حنيفووة تقسووم التركووة حووال وجووود الحموول ويحتوواط لمحموول 
وبرأيهم أخذ القانون ولكن إذا رضي الورثة بوقف القسومة حتوى يولود الحمول ف نوف ال خوالف بوين الفقهواء 

الحمل محجوبًا عمى كل تقدير ف نوف ال خوالف بيونهم بانهوا تقسوم فوورًا وال معنوى لمتوقوف بوقفها ف ذا كان 
ذا كووووان حاجبووووًا لمموجووووودين ولووووو عموووووى بعووووض التقووووديرات فوووو ن التركووووة توقووووف وال يعطوووووى  واالنتظووووار وا 
الموجووودين منهووا شوويئًا أمووا إذا كووان الحموول مشوواركًا لمموجووودين بيوور حاجوو  وال محجووو  ولكنووف يحتموول 

ن ذكووورًا وأن يكووون أنثوووى ويختمووف نصووويبف بووين الوووذكورة واألنوثووة أو كوووان وارثووًا عموووى تقووودير دون أن يكووو 
تقودير ف نوف يحوتفظ لوف باحسون النصويبين ويعطوى الورثوة عموى فورض أدنوى النصويبين ثوم نفورض المسووالة 

 ثانيًا عمى أنف أنثى لنعرف نصيبف ثم نحتفظ لف باحسن النصيبين.      

 :6وضع الحمل ق مة التركة قبل -   

 )أ( إذا رضي كل الورثة بتاجيل القسمة إلى وضع الحمل.

 وفي رذ  الحالة ال تقسم.

) ( إذا طم  الورثة أو بعضهم قسمة التركة،قبل وضع الحمول، وفوي روذ  الحالوة يوقوف لمحمول 
   األكثر من نصي  ذكرين أو أنثيين ثم تقسم.

 تقادير الحمل: -

 لمحمل ستة تقادير وري كما ياتي:

 .أن يولد ميتاً  - 1

 .أن يولد ذكراً  - 2

 أن يولد أنثى. - 3

 أن يولد ذكرين. - 4

                                     
 وما بعدها.161/ ص  1ج الحم، ، عبد الكرمي الالفرائضـ  6
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 أن يولد أنثيين. - 5

 أن يولد ذكرا وأنثى. - 6

   أما كونف أكثر من اثنين فنادر، والنادر ال حكم لف، فال يحتاج إلى تقدير.

 أحوال الوارث مع الحمل، وما يعامل به في كل م ها: -

 ثالث حاالت: لموارث مع الحمل

: أال يختمف نصيبف في جميع التقادير، وروذا يعطوى نصويبف كوامال، ألن الحمول ال الحالة األولى
 يدثر عميف.

حتى يوضوع الحمول، الحتموال  : أن يسقط في بعض التقادير، ورذا ال يعطى شيئاً الحالة الثا ية
 أن ُيوَلد من يسقطف.

ووَقط، ورووذا يعطووى األقوول الحتمووال أن يولوود : أن يوونقص فووي بعووض التقووادير، والالحالننة الثالثننة  ُيسق
 من ُينقِقُصف. 

 ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل: - 

 يوقف لمحمل األكثر من نصي  ذكرين أو أنثيين لما ياتي:

 أن الحمل باثنين كثير فياخذ حكم الغال . - 1

   ين نادرا والنادر ال حكم لف.نأن ما زاد عن االث - 2

  ائل الحمل:صفة العمل في م -

 صفة العمل في مسائل الحمل كما ياتي:

 يجعل لكل تقدير مسالة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. - 1

يوجد المضاعف المشترك األصغر لممسائل كمهوا، بطريوق النسو  األربوع، أو بقاعودة إيجواد  - 2
 المضاعف المشترك بين األعداد، وذلك رو الجامعة لممسائل.

 المسائل كمها، وما يخرج عمى كل مسالة فهو جزء سهمها. تقسم الجامعة عمى - 3

 يضر  نصي  كل وارث من كل مسالة في جزء سهمها. - 4

يقارن بين نصي  كل وارث في كل مسوالة ويعطوى األنقوص منهوا، ومون ال يختموف نصويبف  - 5
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-دَّ البواقي يعطا  كامال من إحدى المسائل، ويوقف الباقي إلوى وضوع الحمول، فو ذا ولود أخوذ نصويبف َورُ 
 عمى مستحقف. -إن كان

 :  7صفة العمل في القا ون 

ذكوور أنووف يوقووف الحموول موون تركووة المتوووفى أكبوور النصوويبين عمووى تقوودير أنووف  299ورد فووي المووادة 
 ذكر وعمى تقدير أنف أنثى، ورذا يتفق مع ما ذكرنا سابقًا.

 يرثوف حممهووا إال إذا نووص عموى أنوف إذا توووفي الرجول عوون زوجتوف أو معتدتوف فووال 333وفوي الموادة 
 ولد حيًا ثابت النس  منف.

نصت الفقرة األولى منها عمى أنف إذا نقص الموقوف لمحمل عموا يسوتحقف بعود  331وفي المادة 
والدتوف، يرجووع بالبوواقي عمووى مون دخمووت الزيووادة فووي نصويبف موون الورثووة، ونصووت الفقورة الثانيووة منهووا عمووى 

 رد الزائد عمى من يستحقف من الورثة. أنف إذا زاد الموقوف لمحمل عما يستحقف 

 8ميراث المفقود

 تعريف المفقود:- 1

 المفقود في المغة " المعدوم".

وفي اصطالح عمماء المواريث: اآلدمي الذي يختفي وينقطع خبور ، فوال يعموم لوف حيواة وال مووت، 
 ورو يدثر عمى الورثة أو بعضهم.

 حاالت المفقود: - 2

 لممفقود من حيث بمبة السالمة أو الهالك عميف حالتان:

 الحالة األولى:

 أن يغم  عميف السالمة، كمن سافر لتجارة أو نزرة أو طم  عمم، أو نحو ذلك.

أن يغموو  عميووف الهووالك، كموون فقوود موون بووين أرمووف، أو فووي المعركووة أو كووان فووي  الحالننة الثا يننة:
عمووم كونووف موون أي الفووريقين، أو اختطووف وانقطووع خبوور ، سووفينة بوورق بعووض ركابهووا وسوومم بعضووهم، ولووم ي

                                     

 .159ـ السباعي، ص 7
 وما بعدها. 173/ ص 1ـ الفرائض، عبد الكرمي الالحم، ج 8
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 ونحو ذلك. 

 9مدة ا تظار المفقود:  -

 )أ( إذا كان الغال  عميف السالمة:

إذا كان الغال  عمى المفقود السالمة انتظور تسوعين سونة منوذ ولود، فو ن فقود بعود التسوعين اجتهود 
 الحاكم في تحديد المدة.

 توجيف االنتظار: - 1

 : أن األصل حياتف فال يحكم بموتف حتى يغم  عمى الظن موتف.وجف االنتظار

 توجيف التحديد بالتسعين: - 2

 وجف ذلك: أن الغال  أنف ال يعيش أكثر منها.

 ) ( إذا كان الغال  عميف الهالك:

 إذا كان الغال  عمى المفقود الهالك ف نف ينتظر أربع سنين منذ فقد .

 توجيف التحديد باربع سنين:

أن روووذ  المووودة يتكووورر فيهوووا توووردد المسوووافرين والتجوووار، فانقطووواع خبووور المفقوووود روووذ  المووودة األول: 
 يرجح رالكف؛ ألنف لو كان باقيا لما انقطع خبر  كل رذ  المدة.

 الثاني: أن الصحابة حددوا المرأة المفقود رذ  المدة.

 أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل م ها: -

 ثالث حاالت: لموارث مع المفقود

 األولى: أال يدثر المفقود عميف، ورذا يعطى نصيبف كامال.

 الثانية: أن يسقطف المفقود ورذا ال يعطى شيئا.

                                     

ما ذكر يف حتديد مدة انتظار املفقود هو مذهب احلنابكة. والراجح من أقوال العكلماء يف هـذ  املسـةلة، هـو ـ  9
 .174/ ص  1ج  -الفرائض  . واهلل أعكم.أن يرجع يف تقدير مدة املفقود وحتديدها إىل اجتهاد احلاكم
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   الثالثة: أن ينقصف وال يسقطف ورذا يعطى األقل.

 " إرثه من غيره: 

 لمفقهاء قوالن رئيسان: 

 الميت عمى أن الغائ  بير حي. أ و أنف يعتبر ميتًا فال يرث عن بير ، وتقسم التركة بين ورثة

  و أنووف يعتبوور حيووًا ويفوورز لووف نصوويبف عمووى رووذا األسوواس حتووى يتبووين خووالف ذلووك، ورووذا رووو 
 .  10" 332المفتى بف في المذار  األربعة ورو الذي مشى عميف القانون المادة 

 11 صفة العمل في م ائل المفقود: -

 صفة العمل في مسائل المفقود كما ياتي:

سالة يقدر فيهوا ميتوا، ويعامول فيهوا الورثوة عموى روذا التقودير، وتصوحح إن احتاجوت يجعل م - 1
 إلى تصحيح.

يجعوول مسووالة يقوودر فيهووا المفقووود حيووا، ويعاموول فيهووا الورثووة عمووى رووذا التقوودير وتصووحح إن  - 2
 احتاجت إلى تصحيح.

 ينظر بين المسالتين بالنس  األربع وما يحصل فهو الجامعة. - 3

 معة عمى كل مسالة، وما يخرج فهو جزء سهمهما.تقسم الجا - 4

 يضر  نصي  كل وارث في كل مسالة في جزء سهمها. - 5

يقارن بوين نصويبي كول وارث فوي المسوالتين، ويعطوى األقول، ويوقوف البواقي إلوى أن يتضوح  - 6
 أمر المفقود، أو يحكم بموتف ثم يعطى لمستحقف. 

 12ميراث الخ ثى

 تعريف الخ ثى: - 1

الخنثى عنوود عمموواء المواريووث: اآلدمووي الووذي لووف  لووة ذكوور و لووة أنثووى، أو شوويء ال يشووبف المووراد بوو

                                     

 .163ـ السباعي، ص 10
 وما بعدها. 173/ ص 1ـ الفرائض، عبد الكرمي الالحم، ج 11
 .181، ص1ـ الفرائض، عبد الكرمي الالحم، ج 12
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 واحدا منهما.

 حاالت الخ ثى المشكل: - 2

 لمخنثى المشكل حالتان:

 الحالة األولى:

 أن يرجى اتضاح حالف، ورو الصغير الذي لم يبمغ.

 الحالة الثا ية:

 مغ ولم يتضح. أن ال يرجى اتضاح حالف، ورو من مات صغيرا أو ب

 أحوال الخ ثى من حيث اإلرث بالذكورة أو باأل وثة: -
 لمخنثى بهذا االعتبار أربع حاالت:

 األولى: أن يرث بالذكورة دون األنوثة، مثل بنتين وولد ابن خنثى.
 مثل زوج وشقيقة وولد أ  خنثى. الثانية: أن يرث باألنوثة دون الذكورة،

 مثل بنت وابن وولد خنثى.الثالثة: أن يرث بهما متفاضال، 
 مثل زوج وأم وولد أم خنثى.  الرابعة: أن يرث بهما متساويا،

 إرث الخ ثى ومن معه: -
يعطووى الخنثووى المشووكل أقوول النصوويبين عمووى فوورض ذكورتووف وعمووى فوورض أنوثتووف ورووذا عنووود  -

 الحنفية والشافعية. 

عطووى الخنثووى نصووف وذروو  المالكيووة إلووى أنووف تفوورض المسووالة عمووى فرضووين ذكووورة وأنوثووة، ثووم ي
 نصي  الذكر ونصف نصي  األنثى 

 وذر  الحنابمة إلى أنف:
إن كان يرجى اتضواح حالوف أعطوي روو ومون معوف اليقوين، ووقوف البواقي إلوى أن يتضوح أمور   و  

 أو يستمر مشكال ثم يعطى لمستحقف.
ن كان ال يرجى اتضاح حالف أعطي رو ومن معف نصف ما يسوتحقف فوي كول تقودير ولوم  ) ( وا 

   يوقف شيء.
 موقف القانون: 

ذا وجوود فيكووون العموول بمووذر   لووم يتعوورض القووانون السوووري لحكووم الخنثووى ألنووف ال يكوواد يوجوود، وا 
 .335أبي حنيفة وفقًا لممادة 
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 تمارين:
 ما ري شروط أرث الحمل.
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 لوقفأحكام ا
 

 الكممات المفتاحية:

 أحكام الوقف. –شروط الوقف  –الوقف الذري  –معنى الوقف 

 

 الممخص:

الوقف ىو حبس عين المال لممنفعة العامة، وقد بّين العمماء شروطو وأحكامو. ونظميا قانون األحوال 
 الشخصية السوري.

 

 األهداف التعميمية:

 نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:في 

 لتعرف عمى معنى الوقف وشروطو.ا .1

 التعرف عمى أحكام الوقف. .2
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 :ومشروعيتهتعريف الوقف لغة واصطالحا 

 الوقف في المغة:تعريف  -أولا 

وجمعو أوقاف، يقال: وقف الشيء وأوقفو وحبسو وأحبسو وسّبمو بمعنى الوقف: الحبس والمنع، 
 واحد.

 وأما في االصطالح:

 اهلل تعالى، وصرف منفعتيا عمى من أحب.  حبس الواقف العين عمى حكم ممك

 مشروعية الوقف: -ثانياا 

الوقف مشروع باتفاق الفقياء، وىو مباح ومندوب إليو لمن كان غنيًا ألنو صدقة، والصدقة قد 
ا ثبتت مشروعيتيا في الكتاب والسنة واإلجماع ومنيا قولو تعالى:  (َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُْنِفُقوا ِممَّ

 ( 92ُتِحبُّوَن َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء َفِإنَّ المََّو ِبِو َعِميٌم( )آل عمران:
األصل في مشروعيتو السّنة الثابتة عن رسول الّمو صمى اهلل عميو وسمم أما مشروعية الوقف خاصة ف

 وكذلك إجماع األمة.

ماال بخيبر لم أصب أن عمر قال: يا رسول الّمو، إني أصبت » أما السنة: ففي الصحيحين 
قط ماال أنفس عندي منو، فما تأمرني فيو ؟ قال: "إن شئت حبست أصميا وتصدقت بيا غير أنو ال 

 «.يباع أصميا وال يوىب وال يورث 

فتصدق بيا عمر عمى الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الّمو وابن السبيل والضيف، وال 
 عروف أو يطعم صديقا غير متمول فيو.جناح عمى من ولييا أن يأكل منيا بالم

: لم يكن أحد من أصحاب -رضي الّمو عنو -والوقف مما اختص بو المسممون، قال جابر 
 النبي صمى اهلل عميو وسمم ذو مقدرة إال وقف.
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 : 1حكمة مشروعية الوقف 

روا من ُيرغِّب َمْن وسَّع الّمو عمييم من ذوي الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات ويكث -
القربات فيخصصوا شيئا من أمواليم العينية ما يبقى أصمو وتستمر المنفعة منو خشية أن يؤول المال 
بعد مفارقة الحياة إلى من ال يحفظو وال يصونو فينمحي عممو ويصبح َعقُبو من ذوي الفاقة 

ياة ليباشر واإلعسار، ودفعا لكل ىذه التوقعات ومشاركة في أَعمال الخيرات شرع الوقف في الح
الواقف ذلك بنفسو ويضعو في موضعو الذي يريده ويتمناه وليستمر مصرف ريعو بعد الوفاة كما كان 

 في الحياة.

الوقف سبب رئيسي في قيام المساجد والمدارس والربط ونحوىا من أعمال الخير  -2
ل إن كل ما والمحافظة عمييا، فإن أغمب المساجد عمى مدى التاريخ قامت عمى تمك األوقاف، ب
 يحتاجو المسجد من فرش وتنظيف ورزق القائمين عميو كان وال يزال مدعوما باألوقاف.

 :وأنواعه ألفاظ الوقف

 ألفاظ الوقف: -أولا 

 لو ألفاظ صريحة وىي: 

 وقفت وحبست وسّبمت.

 وأما األلفاظ الكنائية فيي:

 تصدقت وحّرمت وأبدت.

 د من ثالثة أمور:وتكون ألفاظ الكناية دالة عمى الوقف بواح

 النية، فإذا نطق ونوى بواحدة من ىذه األلفاظ الكنائية صار موقفا.  - 1

إذا اقترنت األلفاظ الكنائية بواحدة من األلفاظ الصريحة أو الكنائية كتصدقت بكذا صدقة  - 
 موقوفة أو محّبسة أو مسّبمة أو مؤبدة أو محرمة.

                                   

 وا ـــ   ة واألوقـــ   اإلســيةي  ا شـــ ون وزارة، ا ن شــ  النا ســـ  غــ م بـــ  صــ ح، امليســـ  ا فقــ  يف رســـ    ـــ  1
 وة  بع ه . 79، صهـ5241: ا نش  ت ريخ، ا سع دي  ا ع بي  اململك  - واإلرش د
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تباع وال توىب. وكما يصح الوقف بالقول  أن يصف العين بأوصاف، فيقول: محرمة ال -3
كواحد من األلفاظ الصريحة أو الكنائية عمى ما ُذكر فإنو يصح بالفعل كمن جعل أرضو مسجدا 

 وأذن لمناس في الصالة فييا.

 أنواع الوقف: -ثانياا 

 ينقسم الوقف باعتبار الجية األولى التي وقف عمييا إلى نوعين:

 خيري - 1

 وأىمي. - 2

 قف الخيري:الو  - 1

ىو الذي يوقف في أول األمر عمى جية خيرية ولو لمدة معينة، ويكون بعدىا وقفا عمى 
شخص معين أو أشخاص معينين، كأن يقف أرضو عمى مستشفى أو مدرسة ثم من بعد ذلك عمى 

 أوالده.

 الوقف األهمي أو الذُّري: - 2

أو أشخاص معينين ويجعل  وىو الذي يوقف في ابتداء األمر عمى نفس الواقف أو أي شخص
 آخره لجية خيرية. كأن يوقف عمى نفسو ثم عمى أوالده ثم عمى جية خيرية من بعدىم.

 :وشروطه محل الوقف

ىو المال الموجود المتقّوم من عقار أرضا أو دارا باإلجماع، أو منقول ككتب  محل الوقف -1
لد فإنكم تظممون خالدا فإنو احتبس وأما خا» وثياب وحيوان وسالح، لقولو صمى اهلل عميو وسمم: 

واتفقت األمة عمى وقف الُحصُر والقناديل في المساجد من غير «. أدرعو وأعتده في سبيل الّمو 
 نكير.

 ويصح وقف الحمي لمبس واإلعارة ؛ ألنو عين يمكن االنتفاع بيا دائما فصح وقفيا كالعقار.

 شروط الواقف:-2

ال فال وىي: يشترط في الواقف شروطا إذا توافرت  فيو صح وقفو وا 

أن يكون أىال لمتبرع، فال يصح الوقف من غاصب وال من مشتر لم يستقر لو الممك  - 1
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 استقرارا تاما.

 أن يكون الواقف عاقال، فال يصح الوقف من مجنون وال معتوه ونحوىما. - 2

 أن يكون بالغا، فال يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز. - 3

 أن يكون رشيدا فال يصح الوقف من محجور عميو لسفو أو فمس أو غفمة. - 4

 شروط الموقوف: -3

 ولكي يكون الوقف نافذا في الموقوف فيشترط لذلك شروطا:

 أن يكون ماال متقّوما من عقار وغيره. - 1
 أن يكون الموقوف معموما محددا. - 2
 أن يكون الموقوف ممموكا لمواقف حال الوقف. - 3
 أن يكون الموقوف معينا غير شائع فال يجوز وقف نصيب مشاع  - 4
 أن ال يتعمق بالموقوف حق لمغير. - 5
 أن يمكن االنتفاع بالموقوف عرفا. - 6
 أن يكون في الموقوف منفعة مباحة. - 7

 الفرق بين الوقف والوصية:

لى ما بعد أن الوقف تحبيس األصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمميك مضاف إ - 1
 الموت بطريقة التبرع سواء كان في األعيان أو في المنافع.

أن الوقف يمزم وال يجوز الرجوع فيو في قول عامة أىل العمم لقول الرسول صمى اهلل  - 2
 «.إن شئت حبست أصميا وتصدقت بيا فتصدََّق » عميو وسمم لعمر: 

 ا أوصى بو أو بعضو.أما الوصية فإنيا تمزم ويجوز لموصي أن يرجع في جميع م
الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمميك ألحد وتخصيص المنفعة لمموقوف عميو، بينما  -3

 الوصية تتناول العين الموصى بيا أو منفعتيا لمموصى لو.

تمميك منفعة الوقف يظير حكميا أثناء حياة الواقف وبعد مماتو، ولمتمميك في الوصية ال  -4
 ت الموصي. يظير حكمو إال بعد مو 

الوقف يجوز  -6الوقف ال حد ألكثره بينما الوصية ال تتجاوز الثمث إال بإجازة الورثة.  -5
 لوارث والوصية ال تجوز لوارث إال بإجازة الورثة.
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 : 2إدارة أمور الوقف 

ذىب الجميور إلى أن الواقف ىو المسؤول عن إدارة الوقف مدة حياتو، ولو أن ينيب غيره 
اًل عنو، فإذا مات الواقف، فإن إدارة الوقف تنتقل لمن يعينو إلدارة الوقف، فإن لم عنو ويكون وكي

ال انتقمت إلى القاضي، فيشرف عميو ويعين نائبًا عنو يسمى  يعين كانت لوصيو إن كان لو وصي، وا 
الناظر، وربما يسمى المتولي أو القيم، وذىب بعض الفقياء إلى أن المتولي والقيم ىما المشرفان 

 عمى أعمال الوقف والناظر مراقب عمى أعمال المتولي والقيم.

 شروط الناظر عمى الوقف:  -1

يشترط فيو البموغ والعقل والرشد والعدالة والقدرة عمى إدارة الوقف، وذىب بعض الفقياء إلى 
 اشتراط اإلسالم والحرية والذكورة إضافة لما سبق، وذىب الجميور إلى عدم اشتراط ذلك. 

 بات الناظر: واج -2
جارة  عميو االلتزام بشروط الواقف الصحيحة أواًل، ثم يقوم بما فيو صالح الوقف، من عمارة وا 

 وترميم، ويوزع ما يتوفر لديو من غمة الوقف عمى مستحقيو، فإن أساء التصرف فإنو يعزل.
 أجرة الناظر: -3

ن لم يعين لو شيئًا، جاز لمقا ضي أن يحدد لو أجرة المثل، إذا عين لو الواقف أجرة أخذىا، وا 
 سواء أكان غنيًا أم فقيرًا ؛ ألنو يحبس نفسو لمصمحة الوقف.

 ىل تكون األجرة من غمة الوقف ؟ 
ذىب الجميور إلى أنيا من غمة الوقف مطمقًا، وذىب بعض المالكية إلى أنيا من بيت المال 

 إال أن يعين الواقف شيئًا لو فتكون في الوقف.
 : بيع مال الوقف -4

ذىب الفقياء إلى أن بيع عين مال الوقف باطل ؛ ألنو مناقض لمعنى الوقف أصاًل، إال أنيم 
استثنوا حاالت عمى اختالف فيما بينيم في ىذه الحاالت، وذلك بشرط مجمع عميو وىو أن يجعل 

 ثمنيا وقفًا بداًل منيا، وىو ما يسميو الفقياء باالستبدال.
  الوقف في القوانين السورية: -5

                                   

 .212ـ ا ك دي،  2
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تدار بيد  1949كانت األوقاف األىمية " الذرية " والخيرية والمشتركة في سوريا قبل عام 
بعد انقالب حسني الزعيم  1949النظار والقضاة عمى وفق األحكام الشرعية المتقدمة، وفي عام 

ع صدر مرسومان تشريعيان عنو يقضي األول بمنع األوقاف الذرية، وحل القائم منيا وتصفيتو، وتوزي
أعيانو عمى المستحقين، ويقضي المرسوم الثاني بضبط األوقاف الخيرية وعزل النظار القائمين 
عمييا، ونقل األشراف عمييا بداًل منيم إلى مديرية األوقاف العامة، ودمج ىذه األوقاف كميا مع 

لغاء شروط الواقفين.     بعضيا، وا 

  

 

 تمارين:

 ؟لوصيةالفرق بين الوقف واىو ما 
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