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  الرتكة

 متهيد
الميراث سبب من أسباب كسب الملكية الشرعية والقانونية خالفة لشخص توفى وترك شئ مادي يمكن توريثه، لذلك فإن 

 التعرض للموضوعات التاليةالحديث عن الميراث يستوجب بالضرورة 
 . الحقوق المالية عليها وترتيبها التركة وعناصرها وما هيبيان  -
 ليه والموانع القانونية منهوالشروط المطلوبة للحصول ع استحقاق الميراث بيان الميراث وأركانه وأسباب -
 المستحقين للميراث من أصحاب الفروض وأولي العصبة وذوي األرحام غيرهم، بيان  -
  وتوزيعهكيفية قسمة الميراث  -
 ألحوال خاصة في التركة كالميراث بالتقدير واإلستحقاق بغير ميراث.عرض الت -
  القوانين التالية المواريث في مصرالتركات و احكام  ينظمو 
 بشأن إصدار قانون المواريث. 1943لسنة  77القانون رقم  -
 بشأن إصدار قانون الوصية. 1946لسنة  71القانون رقم  -
 ثبشأن المواري 1943لسنة  77 القانون رقم بتعديل بعض أحكام 2017لسنة  219القانون رقم  -
 بشأن التركات الشاغرة. 1962لسنة  71القانون رقم  -

 الرتكة؟ هي ما

التركة هي كل ما يتركه الميت من األموال والحقوق غير 
الشخخخخخخصخخخخخية، بصخخخخخر  النار عما إذا كان المسخخخخختح  لها 

وارث، وهو ما عليه جمهور فقهاء المسلمين  غير وارثًا أو
 القانون. وأخذ به -ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة -

ححكام التركات والمواريث في ال قه  -د/ سعععععععععليت ح و ال تو 
طبلععة دار النصعععععععععر  -الكتععاا الو  -اإلسعععععععععنمي والقععانون 

 وما بلتها: 32ص  -2014 /2013
ومنهم المالكية والشخخخخخخافعية  -ما عليه جمهور فقهاء المسخخخخخخلمين 

أن التركخخة هيك كخخل مخخا يتركخخه الميخخت من األموال  -والحنخخابلخخة 
والحقوق غير الشخصية بصر  النار عما إذا كان المستح  

 وارث. غير لها وارثا أو

 ما هي عناصر تركة املتوفى؟
حسخخخخخخخخخخخخخخب إختال  ما يتركه المتوفى وما كان يملكه حال 

 حياته تختلف عناصر التركة، فهناك 
 ما يدخل في تكوين التركة باتفاق الفقهاء -
 ءالفقهاما يخرج عن التركة باتفاق وهناك  -
 من إعتبخخخخخخار مخخخخخخا اختلف الفقهخخخخخخاء في وهنخخخخخخاك  -

 .التركة عناصر

 وما بلتها: 34ص/  -المرجع السا ق -د/ سليت ح و ال تو 
إن المتتبع ألقوال الفقهاء وآرائهم في هذا الخصخخخخخو  يهد أنهم 
قد اتفقوا على أن أشخخخخخخخخياء بعينها تدخل في تكوين التركة وتكون 

ال تدخل في مكونات التركة  منها عناصخخخرها، وأن أشخخخياء بعينها
وال تكون من محتوياتها، واختلفوا في أشخخخخياء أخر  هل هي من 
التركة لتوريث، أم أنها خارجة عنها فال تنتقل إلى الورثة. وفيما 
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يلي نبين مخا اتف  عليخخه الفقهخخاء في هخذا األمر ومخا اختلفوا فيخخه  
 بشيء من التفصيل

 الرتكة عناصر من كونه علي الفقهاء امجع ما اوال
 حياته اثناء الميت يملكها كان التي االموال -1
 الحقوق المالية المحضة الثابتة للمتوفي في ذمة الغير كدين له أو نصيب غير مفرز له من تركة الغير -2
ق وخيارات الحقوق العينية التي ليسخخخخخخخخخخخخخخت في ذاتها أمواال، ولكنها في معنى المال أو تابعة له كح  التعلي وحقوق اإلرتفا -3

 األعيان
 ؟الرتكة( عناصر من كونها علي الفقهاء )امجاع حياته خالل امليت ميكلكها كان التي موالاأل -1

كل انواع العقارات والمنقوالت التي كان يملكها  -
الميت وتشخخخخخخخمل المباني واالراضخخخخخخخي والحيوانات 

 واالدوات واالت والنقود والبضائع واالثاث 
التركة تدخل تلك الممتلكات ضخخخخخخخخمن عناصخخخخخخخخر  -

 سواء كانت قيمية او مثلية.
تدخل تلك الممتلكات ضخخخخخخخخمن عناصخخخخخخخخر التركة  -

متوفي ملكية تامة او سخخخخخخخخخخخخخخواء كانت ملكيتها لل
 ملكية ناقصة.

 ون مالكا يقصخخخخد بالملكية التامة ان يك
 .لرقبتها و منفعتها معا

  الناقصخخة اذا كان مالكا رقبتها الملكية
كمخخخخخخا هو الحخخخخخخال في  منفعتهخخخخخخادون 

او حخال كون الممتلخخك تحخخت  االيهخخار
 يد غاصب.

 وما بلتها: 34ص/  -المرجع السا ق -د/ سليت ح و ال تو 
 أوال ما يدخل في تكوين التركة باتفاق الفقهاءك

الموا  التي كععان لمهك ععا الميععء حينععاا حيععا ععه الععا كععان  -1
 نوع ا

ان يملكهخخخخا الميخخخخت في فكخخخخل أنواع العقخخخخارات والمنقوالت التي كخخخخ
حياته من أراض ومبان وحيوانات وأدوات وآالت ونقود وبضائع 
وأثاث وثياب وحبوب وثمار وغيرها من األعيان المالية قيمية 
كخخخانخخخت أو مثليخخخة تخخخدخخخخل في تكوين تركتخخخه، بخخخل إنهخخخا تمثخخخل أهم 
عنصخخخر من عناصخخخر هذ  التركة على اإللالق، ذلك ألنها هي 

تفي بمصخخخخخخخخخخخخخالحهم ومتطلباتهم، بل بها التي تلبي حاجة الورثة و 
 قوام الحياة واستمرار الوجود.

وال يفوتنا أن نشخخخخخخخخير هنا إلى أن ملكية المتوفي لهذ  األموال قد 
 -فيما إذا كان مالكا لرقبتها ومنفعتها معا -تكون ملكية تامة 

 -فيما إذا ملك رقبتها دون منفعتها -وقد تكون ملكية ناقصخخخخخخخخخة 
الملك فإن المال ينتقل إلى الورثة في وبصخخخخخخر  النار عن نوع 

 كلتا الحالتين،.

 املنفعة ملكية انتقال / ناقصة ملكية مملوك املمتلك كان اذا للورثة امللكية انتقال
في حال الملكية الناقصخخخخخة ال تلول الملكية للورثة اال بعد 

 المحدد لمن تقررت له هذ  المنفعة.انتهاء االجل 
المسخخختأجر في االنتفاع بالشخخخئ وارث اسخخختمرار ح  مثالك 

ت المسخخخخخخختأجر األصخخخخخخخلي لحين انتهاء مدة الملجر بعد مو 
 ايهار 

 وما بلتها: 34ص/  -المرجع السا ق -د/ سليت ح و ال تو 
إال أن ملكية المنفعة في الملكية الناقصة ال تلول إليهم إال بعد 
انتهخخخاء األجخخخل المحخخخدد لمن تقررت لخخخه هخخخذ  المنفعخخخة من قبخخخل 

لو أن شخصا أجريت له ثم مات، كان للمستأجر أن المورث، ف
ينتفع بهخخخخذا البيخخخخت إلى انتهخخخخاء مخخخخدة اإلجخخخخارة، وال تعود ملكيخخخخة 
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إال بعد انتهاء  -مع أنهم تملكوا رقبة البيت  -االنتفاع للورثة 
هخخذ  المخخدة ومعنى ذلخخك أن األعيخخان المخخاليخخة تخخدخخخل في تكوين 

، أوكانت في يد التركة سخخواء كانت في حيازة المتوفي عند موته
يد نائبه كالمستأجر والمستعير والمودع لديه، بل ولو كانت في 

 غاصب
 

  الغري ذمة يف للمتويف احملضة املالية احلقوق -2
ينتقل إلى و غير   علىمالي يثبت لإلنسخخخخان  هي كل ح  

 ورثته من بعد 
 كالديون واألموال المستحقة له على الغير. -
 حصته من تركة أحد مورثيه. -
 حقه في مال شائع كالشركات -

 وما بلتها: 34ص/  -المرجع السا ق -د/ سليت ح و ال تو 
 ء في تكوين التركة باتفاق الفقها أوال ما يدخل

 كالحقوق المالية المحضة الثا تة لهمتوفي في ذمة الغير -2
فكل ح  مالي يثبت لإلنسخخخخخخخخخخخخخخان قبل غير  ينتقل إلى ورثته من 

تركته، وذلك كالديون التي بعد ، ويعد عنصخخخخخخخخخخرا من عناصخخخخخخخخخخر 
تكون له على الغير، ونصخخخخخخخخخخيبه من تركة الغير التي لم تقسخخخخخخخخخخم 
بعد، ونصيبه في غلة الوقف الذي لم يكن قد دخل في حيازته، 
وما قد يكون مسخخخخخخخخخخخختحقا له من دية أو غيرها، فكل هذ  الحقوق 
وما يشخخخابهها تحسخخخب ضخخخمن التركة بال خال ، ألن لها لبيعة 

كم أعيخخخان األموال من حيخخخث انتقخخخالهخخخا من مخخخاليخخخة تهعلهخخخا في ح
الميت إلى ورثته، وكذلك من حيث اسخخخخختيفاء المنافع المقصخخخخخودة 

 منها.

  له تابعه او املال معني يف ولكنها ذاتها يف ماال ليست التي العينية احلقوق -3
 من هذ  الحقوق نذكر األتي

في األرض  وهو ح  البقخخخخخاءأ( ح  الحكرك ) -
 للبناء أو الغرس. المحكرة

 )ب( ح  التعليك ح  البناء على عقار ما. -
ج( ح  االرتفاقك وهو ح  لعقار على أخرك ) -

 كح  المرور والمهر  والمسيل والشرب 
ح  حبس الشخخخخخيء المرهون لحين اسخخخخختيفاء )د(  -

 .الدين
ك خيخخخارات األعيخخخان، أو الخيخخخارات المخخخاليخخخة)ه(  -

ح  وهي ح  على المخخال كخيخخار العيخخب وهو 

 وما بلتها: 34ص/  -المرجع السا ق -د/ سليت ح و ال تو 
 ء في تكوين التركة باتفاق الفقها أوال ما يدخل

الحقوق اللينية التي ليسعععععء في ذا  ا حمواكن ولكن ا في  -3
 له ملنى الما  حو  ابلة

ويورث عن الميت باتفاق الفقهاء، فمما يضخخخم إلى التركة أيضخخخا 
ذلك النوع من الحقوق الذي ال يعد في ذاته ماال، ولكنه يلح  
بخخالمخخال أو يتبعخخه، وتصخخخخخخخخخخخخخخير لخخه في النهخخايخخة قيمخخة مخخاليخخة تكون 
موضخخخخخخخخخخخخخخوع اعتبار بين الناس، ومن هذ  الحقوق على سخخخخخخخخخخخخخخبيل 

 المثال ال الحصرك
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نعقد على أساس السالمة من يالعقد الذي فسخ 
 وغيرها. العيوب

المحكرة ح  الحكرك وهو ح  البقخخخخاء والقرار في األرض )أ( 
 للبناء والغرس، فإنه في معنى المال.

)ب( ح  التعليك وهو أن يكون إلنسخخخخخخخخخخخخخخخخان الح  في أن يعلو 
بناؤ  بناء غير  على وجه االسخخخخخخخخخخخخخختقرار والدوام، إذ أن هذا الح  
في معنى البناء نفسخخخخخخه، أي أنه وين لم يكن ماال فإنه في معنى 

 المال، وينتفع به كما ينتفع بالمال.
تفخخاقك وهي حقوق تتقرر على عقخخار لصخخخخخخخخخخخخخخخال  )ج( حقوق االر 

 عقار آخر ملوك لغير مالك العقار األول، ومن أمثلتهاك
  ح  المرورك وهو ح  صخخخخخخخخاحب األرض المحبوسخخخخخخخخة

عن الطري  العخخخام في أن يمر في أرض جخخخار  حتى 
 يستطيع الوصول إلى ملكه.

  ح  المهريك وهو ح  صخخخخخخخاحب األرض البعيدة عن
بخخأرض جخخار  الميخخا  الالزمخخة مورد الميخخا  في أن يمر 

 لري أرضه.
  ح  الشخخخخخربك وهو نوية االنتفاع بالماء سخخخخخةيا لل راعة

والدواب، أو هو ح  المالك في أن يروي أرضخخخخخخه من 
 مسقاة أو ترعة خاصة مملوكة لشخص آخر.

  ح  المسخخخخخخخخخخخخخخيلك وهو ح  صخخخخخخخخخخخخخخر  الماء ال ائد عن
الحاجة إلى مصخخر  عام عن لري  مرورة في أرض 

 هری خا  لذلك.الغير بواسطة م
  فهخخذ  الحقوق ومثيالتهخخا تورث بخخاتفخخاق، ألنهخخا وين لم

تكن مخخاال فخخإنهخخا تخخابعخخة للمخخال، تنتقخخل معخخه من يخخد إلى 
يد، ومن ملك إلى ملك، كما أنها تقوم بالمال وينتفع 

 بها كما ينتفع به.
)د( ح  حبس الشخخخخخخخخخخخخخيء المرهون لحين اسخخخخخخخخخخخخختيفاء الدين، وكذا 

فلو مات الدائن المرتهن كان  كحبس المبيع لحين استيفاء الثمن
لورثته الح  في إمسخخخخخخخخخخخخاك الشخخخخخخخخخخخخيء المرهون وحبسخخخخخخخخخخخخه إلى أن 
يسخخخخختوقفوا ما مان لمورثهم من دين على الراهن، وذلك أن الدين 
 الموث  بالرهن قد انتقل إليهم، فينتقل إليهم تبعا له ح  الرهن.
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والحكم كذلك بالنسخخخخخخخخخبة للبائع الذي يموت قبل أن يسخخخخخخخخخلم المبيع 
لمشخخخخخخخخخخخخختري ويةبض منه الثمن، فإن لورثته الح  في حبس إلى ا

المبيع لحين اسخخختيفاء ثمنه، ألن الثمن مضخخخمون بالشخخخيء المبيع 
 مادام لم يسلم بعد إلى المشتري.

)ه( خيارات األعيان، أو الخيارات الماليةك وفي تلك الخيارات 
التي تقرر حقا للمورث إزاء مال معين، فإنها تنتقل إلى الورثة 

 النتقال هذا المال إليهم، وهذ  الخيارات هيكتبعا 
  خيار العيبك وهو ح  فسخخخخخخخخخخخخخ العقد الذي انعقد على

أسخخاس السخخالمة من العيوب، فلو أن شخخخصخخا ثبت له 
خيخخار العيخخب ثم مخخات، انتقخخل هخخذا الح  إلى ورثتخخه، 
ألن العين وجبخخت لهم سخخخخخخخخخخخخخخليمخخة من العيوب، فخيخخار 

  بعين العيخخب إنمخخا كخخان من ح  الورثخخة ألنخخه قخخد تعل
مخخاليخخة دخلخخت في ملكهم، فخخانتقخخل إليهم الح  في هخخذا 

 الخيار تبعا لها، ضمانا لسالمتها من العيوب.
  خيار فوات الوصخخخخخخخخف المرغوب فيهك بمعنى أن يكون

العقد قد تم على أسخخخخخخخخاس أن في المبيع وصخخخخخخخخفا معينا 
يرغب فيه المشخخخخخخخخخختري، فإذا ثبت هذا النوع من الخيار 

ته من بعد ، فيكون لهم إلنسخخخخخخخخخخخخخخان فإنه ينتقل إلى ورث
الح  في فسخخخ العقد إذا لم يتحق  في المبيع ما اتف  
عليه، ألنهم قد ورثو  على أسخخاس أنه قد اشخختمل على 

 ذلك الوصف المرغوب فيه.
  خيار التعيينك ومفهومه أن تكون ملكية المورث ثابتة

في شخخخخيء ما على سخخخخبيل التعيين، فتنتقل هذ  الملكية 
التعيين الذي كان ثابتا لمورثهم، إلى الورثة مع خيار 

 حتى يستطيعوا إفراز ملكهم وتعيينه.
  الفقهاء باتفاق الرتكة عن خيرج ما ثانيا

 الفقهاء باتفاق الرتكة عن خيرج ما ثانيا: - الرتكة عناصر
اتف  الفقهخخخاء على أنخخخه ال يخخخدخخخخل في تكوين التركخخخة وال 
يحسخخخخخخخخخخخخخخب من عناصخخخخخخخخخخخخخخرها كل ما كان للميت من حقوق 
شخصية محضة، والحقوق الشخصية المحضة هي تلك 

 وما بلتها: 34ص/  -المرجع السا ق -د/ سليت ح و ال تو 
 ثانياك ما يخرج عن التركة باتفاق الفقهاءك
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الحقوق التي تثبت لإلنسخخخخان بالنار إلى شخخخخخصخخخخه وذاته، 
كحقه في الوظيفة وتطلي  ال وجة، وحضخخخخخخخخخانة الصخخخخخخخخخغير 

ه في الوكالة والوديعة والوالية على النفس أو المال، وحق
 وما شابه ذلك.

اتف  الفقهاء على أنه ال يدخل في تكوين التركة وال يحسب من 
عناصخخخخخخرها كل ما كان للميت من حقوق شخخخخخخخصخخخخخخية محضخخخخخخة، 

تلك الحقوق التي تثبت والحقوق الشخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخية المحضخخخخخخخخخخة هي 
لإلنسخان بالنار إلى شخخصخه وذاته، كحقه في الوظيفة وتطلي  
ال وجة، وحضخخانة الصخخغير والوالية على النفس أو المال، وحقه 
في الوكالة والوديعة وما شخخخخخخخخخخخابه ذلك، فكل هذ  الحقوق وغيرها 
مما ليسخخخخخخخخخخخت مال وال في معنا  وال تابع له ال تنتقل إلى الورثة، 

ثبت للمورث إال مراعاة لشخخخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخخه، ولم تكن له إال ألنها لم ت
العتبارات خاصخخخخخخخخخخخخخخة به، فال يخلفه فيها أحد من أقاريه بطري  

 الوراثة عنه.
  وإعتربها القانون ضمن عناصر الرتكة. صر التي اختلف الفقهاء يف كونها ضمن عناصر الرتكةثالثا :العنا

  الحقوق الشخصية ذات الشبه بالمال .1
 المنافع .2

 ثالثا: ما اختلف الفقهاء يف كونه من الرتكة ام ال -الرتكة عناصر 
الحقوق الشخخخخخخخخصخخخخخخخية ذات الشخخخخخخخبه بالمالك كح  الشخخخخخخخفعة 

ه، الثابت للمورث وح  قبول الوصخخخخخخخخخخخخخية أو ردها الثابت ل
 .والح  في خيار الرؤية للمشتري 

ح  الشخخخخخخخخخخخخخخفعة الثابت للمورث في عقار معين قبل مثالك 
بقصخخخخخخخخخخخخخخخخخد إحيخخخائهخخخا  موتخخخه، وح  تحهير األرض الموات

وتعميرها، وح  قبول الوصية أو ردها إن مات الموصى 
 .له دون أن يقبلها أو يردها

 وما بلتها: 34ص/  -المرجع السا ق -د/ سليت ح و ال تو 
ثخخالثخخاك مخخا اختلف الفقهخخاء في كونخخه من التركخخة ام الك فيمخخا يلي 

 بيان لهذ  األشياء التي وقع الخال  بشأنهاك
هناك نوع من  ية ذات الشخخخخخخخخخخبه بالمالكالحقوق الشخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخ -1

الحقوق يتمي  بأنه ذو لبيعتينك لبيعة شخخخخخخخخخخخخصخخخخخخخخخخخية، ولبيعة 
مالية، أي أن العنصرين الشخصي والمالي يتوفران له في نفس 
الوقت، وهذا ما أد  إلى اختال  الفقهاء فيه، أهو من التركة 
أم ال؟ فمن نار منهم إلى الهانب الشخخخصخخي فيه ورجحه على 

بأنه ال يحسخخخخخخخخخخخخخخب من التركة وال يورث. وهذا ما عليه غير  قال 
فقهاء المذهب الحنفي، ومن نار منهم إلى الهانب المالي فيه 
ورجحخخه على غير  عخخدد من التركخخة وقخخال بخخانتقخخالخخه إلى الورثخخة، 

 وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
ومن أمثلة هذا النوع من الحقوقك ح  الشخخخخخخخخخفعة الثابت للمورث 

موته، وح  تحهير األرض الموات بقصخخخخد  في عقار معين قبل
إحيخخخائهخخخا وتعميرهخخخا، وح  قبول الوصخخخخخخخخخخخخخخيخخخة أو ردهخخخا إن مخخخات 
الموصخخخخخخخخخخى له دون أن يقبلها أو يردها، والح  في خيار الرؤية 
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للمشتري، وفي خيار الشرط الثابت األحد المتبايعين، فكل واحد 
من هذ  الحقوق فيه جانب شخصي من حيث إنه رقية وشيئة، 

ب مخخالي من حيخخث تعلقخخه بخخالمخخال وكونخخه لري  إلى وفيخخه جخخانخخ
 تملكه.

  املنافع (2)
المنافعك منفعة الشخخخخخخخخخخخيء هي الفائدة التي تكتسخخخخخخخخخخخب منه، 

 والثمرة التي تهني من ورائه.
أي أن يكون اإلنتفاع بأرض زراعية  ح  االنتفاعمثالك 

 لشخص المورث فينتقل لورثته.
بمباد   وتلك الحقوق تدخل ضخخخخخمن عناصخخخخخر التركة أخذاً 

 القانون المدني ألنها تمكن أن تقوم بالنقود.

 وما بلتها: 34ص/  -المرجع السا ق -د/ سليت ح و ال تو 
ثخخالثخخاك مخخا اختلف الفقهخخاء في كونخخه من التركخخة ام الك فيمخخا يلي 

 بيان لهذ  األشياء التي وقع الخال  بشأنهاك
منفعة الشخخخخخخخخخخخخخخيء هي الفائدة التي تكتسخخخخخخخخخخخخخخب منه،  المنافعك -2

والثمرة التي تهني من ورائه، وال شخخخخخخخخخخخخخخك في أن المنفعة في أي 
شخخخخخخخخخخئ تتبع ذلك الشخخخخخخخخخخيء تبعية ضخخخخخخخخخخرورية، وترتب  به ارتبالا 
لبيعية، فملكية رقبة المال يتصخخخخخخخخل بها االنتفاع به وتحصخخخخخخخخيل 
، فوائخد ، وغخالبخخا مخا تقترن ملكيخخة الرقبخخة ملكيخخة ح  االنتفخخاع بهخخا

لشخخخخخخخخخخخص واحد في نفس الوقت، غير أنه في أي أنهما تكونان 
بعض الحخخخخاالت تكون ملكيخخخخة الرقبخخخخة لشخخخخخخخخخخخخخخخص، ويكون ح  
االنتفخخاع لشخخخخخخخخخخخخخخخص آخر. ويذا رجعنخخا إلى المبخخاد  العخخامخخة في 

هذا القانون، نهد أن المال في  القانون المدني، ويلى آراء شراح
ن يسخخخختفيد عرفهم هوك كل متقوم نافع يكون في مكنة اإلنسخخخخان أ

 به، وأن يستأثر به وحد ، وأن يبذله لغير  إذا أراد.
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 الرتكة احلقوق الواجبة علي

يتعلق بالتركة حقوق أخري غير الميراث مثل تجهيز الميت وتكفينه، وسداد الديون )حال كونه مدينًا(، وتفيذ الوصايا )حال كونه 
 قد أوصى(، وترتيب تلك الحقوق يكون كالتالي:

 ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمة نفقته من الموت إلي الدفن. -1
 ديون الميت. -2
 ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية. -3
 يوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة. -4

 فإذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب اآلتي:
 إستحقاق من أقر له الميت بنسب علي غيرة. -أ

 به فيما زاد علي الحد الذي تنفيذ فية الوصية ما أوصي  -ب
 *فإذا لم يوجد أحد من هؤالء آلت التركة أو ما بقي منها إلي الخزانة العامة.

 ما هو حق امليت ومن تلزمه نفقته يف التجهيز من الرتكة
هو أولى الحقوق وجوبًا على التركة وفقًا للقانون ويشمل 

 أمرين:
 التركة: حق الميت في التجهيز من -1

 بمعنى فعل كل ما يلزم للميت منذ وفاته وحتى دفنه 
في القبر كالغسل والتكفين دون ما يتم بعد دفنه، ويراعى 

 عدم اإلسراف في ذلك.
 حق تجهيز من تلزم الميت نفقته حال حياته: -2

ويعني ذلك فعل كل ما يلزم الميت على النحو سالف 
صاحب التركة البيان ولكن بالنسبة لشخص أخر مات قبل 

وكان مكلف باإلنفاق عليه مثل ولد الميت الصغير في 
السن أو العاجز عن الكسب أو أحد أبويه الفقيرين أو 

 زوجته ولو كانت غنية.
وقد يحدث ذلك عماًل إذا مات أي من هؤالء قبله ولو 
 بلحظات ولم يكن قد تم دفنه بعد، فإنه يجهز من تركته.

 1943لسنة  77( من القانون رقم 4المادة )-
 "يؤدي من التركة بحسب الترتيب االتي :

أوال: ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمة نفقته من الموت إلي 
 …".الدفن

 وما بعدها: 51ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح-
أوال: حق الميت في التجهيز من التركة: يراد بحق التجهيز: 

وفاته إلى أن يوارى في قبره، فعل ما يحتاج إليه الميت من وقت 
فيدخل في ذلك نفقات غسله وتكفينه وحمله ودفنه وكل ما يلزمه 
إلى أن يودع إلى مثواه األخير، ويراعى في هذا األمر أن يكون 
على وفق قواعد الشرع وما جرى به العرف من غير إسراف وال 
تقتير، وكل ما ينفق زائدة على هذا الحد وخارج هذا النطاق ال 

 فيد في شي، على خالف ما قد يظنه كثير من الناس اآلن.ي
وقد إختلف الفقهاء حول ترتيب هذا الحق على التركة ، هذا وقد 
أخذ القانون بما ذهب إليه الحنابلة، فجعل حق الميت في 
التجهيز مقدما على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة، بما في ذلك 

 قضاء ديون الميت أيا كانت نوعها.
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ا: حق تجهيز من تلزم الميت نفقته حال حياته: يقدم كذلك ثاني
حق تجهيز من كان الميت مكلفا باإلنفاق عليه حال حياته، فولد 
الميت الصغير في السن أو العاجز عن الكسب أو أحد أبويه 
الفقيرين إذا مات قبله ولو بلحظات ولم يكن قد تم دفنه بعد، 

كانت واجبة عليه في فإنه يجهز من تركته، ألن نفقة هؤالء 
حياته، فوجب عليه تجهيز من مات منهم قبله ولو بلحظات 
قليلة، فإذا مات قبل أن يقوم بأداء هذا الواجب فإنه يؤدي من 

 تركته بعد موته.
أخذ القانون بما ذهب إليه القائلون بتجهيز الزوجة من مال 
 زوجها، ألن عبارة من تلزمه نفقته الواردة في هذا النص عبارة

عامة فتشمل الزوجة من ضمن من تشمل، ألن نفقتها واجبة 
على زوجها حال حياتها حتى ولو كانت غنية، فوجب أن يكون 
تجهيزها من ماله بعد وفاتها طبقا لما جاء به النص، وقد 
صرحت المذكرة التفسيرية للقانون بهذا األمر، حيث ورد فيها 

لميت نفقته، كولد أنه قد: زيد على األصل نفقة تجهيز من تلزم ا
مات قبله ولو بلحظة وزوجته كذلك ولو غنية، فإنه يبدأ بإخراجها 
 من ماله كنفقة تجهيزه، وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الحنفية".

 املتوفى؟ ديون سداد حق هو ما

هو ثاني الحقوق وجوبًا على التركة بعد تجهيز الميت 
في الذمة ومن تلزمه نفقته، والدين هو ما ثبت من المال 

بسبب من األسباب الموجبة له، ومنها العقود كالبيع 
 والقرض، ومنها الفعل غير المشروع كاإلتالف.

ويراعى أن النص الشرعي سببًا من أسباب ثبوت المال 
في الذمة مثل الزكاة والكفارات، ولكن القانون قد قصر 
اإلستحقاق على التركة للديون التي لها مطالب من العباد 

 ذلك أخذًا برأي المذهب الحنفي.فقط و 

 1943لسنة  77( من القانون رقم 4المادة )-
 "يؤدي من التركة بحسب الترتيب االتي :

 …".ثانيًا: ديون المتوفى … 
 وما بعدها: 60ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح-

والدين هو ما ثبت من المال في الذمة بسبب من األسباب 
 األسباب تنحصر في األتي:الموجبة له، وهذه 

 العقد، كالقرض والبيع واإلجارة وغيرها من العقود. -1
الفعل، مثل غصب مال الغير، أو التعدي عليه بإتالفه أو  -2

 استهالكه. 
النص الشرعي، مثل الزكاة والكفارات ونفقة األقارب، ونحو  -3

 ذلك مما أوجبته النصوص الشرعية.
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ق ديون هللا تعالى على التركة، وقد إختلف الفقهاء في إستحقا
وأخذ قانون المواريث بمذهب الحنفية في مسألة ديون هللا تعالى 

المادة وديون العباد، فقد جاء في المذكرة  التفسيرية تعليقا على 
)المراد بالديون في المادة الديون التي لها  الرابعة من القانون:

طالب للتركة بها مطالب من العباد، وأما ديون هللا تعالی فال ت
 أخذا بمذهب الحنفية(.

 ما هو حق الوصية؟ 

هو الحق الثالث وجوبًا على التركة بعد تجهيز المتوفى 
ومن تلزمه نفقته وحق سداد الديون، الوصية: تصرف في 

 التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
ويتم تنفيذ الوصية في حدود ثلث التركة، فإذا زادت 

توقف ذلك على إجازة الورثة، وقد الوصية عن ثلث التركة 
تكون الوصية اختيارية )كتبها المتوفى(، وقد تكون واجبة 
 )بموجب القانون(، وكال الوصيتين يخرج من ثلث التركة.

 1943لسنة  77( من القانون رقم 4المادة )
 "يؤدي من التركة بحسب الترتيب االتي:

 …".يةثالثا: ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوص… 
 وما بعدها: 68ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح

الوصية: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، ومرتبتها 
 في األداء تلي مرتبة الدين، ودليل ذلك النص واإلجماع.

أما النص فما رواه الترمذي عن الحارث عن علي كرم هللا وجهه 
بالدين قبل الوصية"، وقد أن النبي صلى هللا عليه وسلم قضى 

أجمع الفقهاء على تقديم الدين على الوصية منذ عهد الرسول 
 صلي هللا عليه وسلم وإلى يومنا هذا.

وأما تقديم الوصية على الدين في اآلية الكريمة) من بعد وصية 
يوصي بها أو دين ( مع أن الحكم الشرعي أن الدين مقدم على 

في الذكر فقط، وليس تقديما في الوصية كما أسلفنا، فهو تقديم 
 الحكم، وقد يقول قائل: ما الحكمة من ذلك؟ 

والجواب: أن تقديم الوصية للعناية واالهتمام بها، ولحث الورثة 
على تنفيذها وحتى ال يتهاون الناس في أمرها، ألن الوصية لما 
كانت تبرعا محضا ليس في مقابلها عوض، فقد تشح تقوس 

فاوتون في إخراجها بخالف الدين، فإنه في الورثة بأدائها، ويت
مقابلة عوض، وهناك من يطالب به، وهو الخائن، فشن أجل 

)إن  بقوله:هنا قدمت الوصية، وقد عبر عن تلك بعض الفقهاء 
 الدين إيفاء بعد استيفاء بخالف الوصية فإنها تبرع محض(.
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على أن العطف ب"أو" ال يقتضي الترتيب لغة، فال يدل على 
م الوصية على الدين، وإنما تدل اآلية على تقديم مجموع تقدي

 الوصية والدين على اإلرث.
فإن جاءت الوصية في حدود الثلث نفذت بدون توقف على إرادة 
الورثة وإن زادت عليه توقف نفاذها فيما زاد على الثلث على 
إجازة الورثة فإن أجازوه وكانوا أهل اإلجازة نفذ، وإال بطل ولم 

ذا وقد تكون الوصية اختيارية، وقد تكون واجبة، وكال ينفذ، ه
 الوصيتين يخرج من ثلث التركة.

 ما هي الوصية الواجبة وما هي شروطها؟ 

هي وصية أوجبها القانون لألحفاد الذين يموت والديهم أو 
أحدهما في حياة أجدادهم فيأخذون نصيب ذلك الوالد عند 

قيد الحياة، ويشرط لها وفاة الجد، كما لو كان الوالد على 
 األتي:

 أن يتوفى األب أو األم في حياة الجد. -1
 أال يكون الفرع الموصى لـه وارثا من أصحاب التركة. -2
أال يكون الجد أو الجدة قد عوض فرع المتوفى في  -3

 حياته.
 أال يزيد مقدار الوصية الواجبة على ثلث التركة.  -4

 طوات هى:وإلستخراج الوصية الواجبة ثالث خ
أن يفترض الولد الذى توفى فى حياة أحد ابويه حًيا  -1

وارًثا وتقسم التركة عليه وعلى الورثة الموجودين كما لو 
 كان الجميع أحياء ليعرف مقدار نصيبه لو كان موجودًا.

أن يخرج من التركة هذا القدر كما هو إن كان يساوى  -2
الثلث، ويقسم الثلث فأقل، فإن كان يزيد على الثلث يخرج 

هذا المقدار على أوالده قسمة الميراث، للذكر ضعف 
 األنثى.

يقسم الباقى بعد إخراج مقدار الوصية الواجبه على  -3
الورثة األحياء بتوزيع جديد من غير نظر إلى الولد الذى 

 ُفرض حيًا، ألن هذا المقدار هو الميراث لألحياء.

 :1946لسنة  71من القانون رقم  76المادة 
اذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته او مات 
معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته 
أو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا 
النصيب فى حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث وأال يكون 

اخر قدر ما  الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف
يجب له وإن كان ما اعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما 

 يكمله.
وتكون هذه الوصية ألهل الطبقة االولى من اوالد البنات وألوالد 
األبناء من أوالد الظهور وإن نزلوا على ما يحجب كل اصل 
فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل على فرعه وان 

ا لو كان اصله او اصوله الذين يدلى بهم نزل قسمة الميراث كم
 الى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .

 :1946لسنة  71من القانون رقم  78المادة 
 "الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا...".

دائرة األحوال الشخصية  -قضائية 63لسنة  29الطعن رقم 
قاعدة  -47نى )سنة مكتب ف -1996/11/25جلسة  -

 -صاحب الوصية الواجبة  ( الموجز:1387صفحة  -253
له حق معلوم في التركة وإن قدم على الورثة. مؤداه.  -كالوارث 

 أن أحكام الوصية تندرج ضمن أحكام المواريث.
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 ماهية املرياث واركانة وشرطه

 متهيد 

 .2017لسنة  219وفقًا ألخر تعديالته بالقانون رقم  1943لسنة  77القانون رقم ينظم الميراث في مصر بموجب 
 التالي للحقوق الثالثة التالية: ويعد الميراث أحد الحقوق على التركة ويأتي في الترتيب

 .ا يكفي لتجهيز الميتم ولا أ -
 .داد ديونهس ثانياا  -
 .الوصية ثم يوزع ما تبقي علي الورثة ثالثاا  -

 ودراسة الميراث تستلزم التعرف علي التالي:
 الميراث وأركانه. تعريف حق -
 .والوصية الميراث الفارق بين -
 حكمة تشريع الميراث. -
 الميراث.مزايا نظام  -
 أسباب إستحقاق الميراث. -
 .شروط استحقاقه -

 ما هو حق املرياث؟ وما هي أركانه؟

هو الخالفة عن الميت في ماله بسبب قرابة أو الميراث 
 زوجية أو ولء، وله أركان ثالثة هي:

المورث: وهو الميت سواءاا حقيقة أو حكماا، والميت  -1
إحتمال أن يكون حكماا هو من يعتبره القانون ميتاا مع 

 حيا كالمفقود.
الوارث: وهو الشخص الذي يرتبط بالمورث بسبب  -2

 من أسباب اإلرث، يستحق به نصيب من التركة.
الموروث: وهو ما يتركه المتوفي بعد موته مما يمكن  -3

 توريثة.
 
 

أحكام التركات والمواريث في الفقه اإلسالمي  -د/ سعيد أبو الفتوح
 - 2013/2014طبعة دار النصر  -ألولالكتاب ا -والقانون 

 وما بعدها: 72ص/ 
بأنه: الخالفة عن الميت في  في اصطالح الفقهاء عرف الميراث...

بأنه أما علم الميراث فيعرف  ،..ماله بسبب قرابة أو زوجية أو ولء.
مجموعة من القواعد واألحكام التي شرعها هللا عز وجل، وبينها 

يعرف بها المستحقون للتركة ونصيب  -وسلمصلى هللا عليه -رسوله 
 كل وارث.

 واركان الميراث ثالثة:
: وهوالميت الذي نريد أن نقسم تركته، سواء الركن األول: المورث

كان موته حقيقة، بأن عدمت حياته بالفعل، أوحكما بأن حكم 
القاضي بموته مع احتمال أن يكون حيا، كالمفقود، أو تقديرا، 

صل من أمه بجناية عليها، وإن كان القانون لم كالجنين الذي انف
يعتبر الموت التقديري، حيث صرح في المادة األولى بان استحقاق 

 اإلرث يكون بموت المورث حقيقة أو إعتباره بقضاء القاضي
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وهو الشخص الذي يرتبط بالمورث بسبب  الركن الثاني: الوارث:
ذا النصيب من أسباب اإلرث، يستحق په نصيب من التركة، قل ه

 أو كثر.
الموروث: وهو ما يتركه المتوفي بعد موته، وبعبارة  الركن الثالث:

 أخری التركة المراد تقسيمها.

 ما هو الفرق بني الوصية واملرياث؟

يتشابه الميراث والوصية في ان كل منهما ل يستحق إل 
بعد وفاة المورث او الموصي، كما أن القتل يعتبر مانع 

ومن الوصية، ولكن يختلف كل منهما عن من الميراث 
 األخر في عدة أوجه هي:

أنه ليس لكالهما ذات األولوية وإنما تتقدم الوصية  -1
 عن الميراث.

أن الوصية في الصل تصرف من صاحب المال  -2
حال حياته مضاف إلى ما بعد الوفاة، بينما الميراث 

 .ليس بتصرف من صاحب المال ول ينشأ إل بعد الوفاة
أن األصل في الوصية أنها عقد رضائي )بإستثناء  -3

الوصية الواجبة( تتوقف على إرادة الموصي والموصى 
له كما يشترط قبول الورثة فيما زاد عن الثلث، بينما 

 الميراث خالفة إجبارية ل يتوقف على إرادة أي منهم.
أن إختالف الدين أو إختالف الدارين ل يمنع من  -4

 ية ولكن قد يمنع من استحقاق الميراث. استحقاق الوص
أن الوصية ل تتجاوز ثلث التركة إل بموافقة الورثة،  -5

بينما يكون كل ما بقى من التركة ميراثا بعد حقوق 
 التجهيز والديون والوصية.

 1943لسنة  77من القانون رقم  4ة الماد
 يؤدى من التركة بحسب الترتيب اآلتى: ... )ثالثا(

به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية. ويوزع ما بقى بعد  ما أوصى
 …".ذلك على الورثة

 :25، 72، 68ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح
 الوصية: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. -
يعرف الميراث بأنه: الخالفة عن الميت في ماله بسبب  -

 قرابة أو زوجية أو ولء.
اإلسالم مزايا عديدة منها: أن اإلرث لنظام الميراث في  -

في اإلسالم إجباري بالنسبة إلى المورث والوارث، فليس 
للمورث أن يحرم أحد ورثته من ميراته، وليس للوارث أن 

 يرد إرثه من المتوفی.
 1946لسنة  71من القانون رقم  9المادة 

ة وتصح مع اختالف تصح الوصية مع اختالف الدين والمادة والمل
الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسالمي والموصي له غير 
مسلم تابع لبلد غير اسالمي تمنع شريعته من الوصية لمثل 

 .الموصي
 1946لسنة  71من القانون رقم  20المادة 

"تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دللة بعد وفاة 
 …".الموصي
 1946لسنة  71من القانون رقم  37المادة 

تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما 
زاد على الثلث ولتنفذ فى الزيادة ال إذا أجازها الوراثة بعد وفاة 

 …".الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونة
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 ما هي أسباب استحقاق املرياث؟

 يستحق الميراث بأحد أسباب ثالثة وهي:
 .الزوجية -أولا: ▪
 القرابة. -ثانياا: ▪
 .الولء -ثالثاا: ▪

 1943لسنة  77من القانون رقم  7المادة 
 أسباب اإلرث: الزوجية والقرابة والعصوبة السببية.

 يكون اإلرث بالزوجية بطريق الفرض.
ويكون اإلرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا، أو 

 والرد.بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب 
فاذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 

14 ،37 
 وما بعدها: 75ص  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح

 أسباب الميراث ثالثة: الزوجية والقرابة والولء.
 ؟الزوجية كسبب للمرياث

لزوجية التي تكون بعقد الزواج الصحيح المعتد به هي ا
مع مراعاة أن بقاء الزواج قد يكون حقيقة أو شرعاا، 

حكما كما في حالتي الطالق الرجعي حتى إنتهاء العدة 
أو الطالق البائن في مرض الموت دون رضى الزوجة 

 إذا مات المطلق خالل فترة العدة.

 وما بعدها: 75ص  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح
با للميراث وجود عقد الزواج الزوجية: المراد بالزوجية التي تكون سب

الصحيح المعتد به شرعاا، سواء دخل الزوج بزوجته بعد العقد عليها، 
أم أنه مات عنها، أو ماتت عنه قبل الدخول بها، وسواء أيضا 

 اختلى بها أم ل.
وبقاء الزوجية إلى حين الوفاة، قد يكون حقيقة، وذلك إذا لم يطرأ 

باب التفريق بين الزوجين، على عقد الزواج الصحيح سبب من أس
 كالطالق والفسخ وقد تكون باقية حكما.

وقد أخذ قانون المواريث بمذهب الحنفية القائل بتوريثها ما دامت 
 عدتها لم تنقض، فإذا انقضت العدة ثم مات بعد ذلك فإنها ل ترث.

 القرابة كسبب  للمرياث

هي عالقة بين الوارث ومورثه سببها الولدة،  القرابة
وتشمل هذه القرابة أنواعاا ثالثة من األقارب بحسب 

 توريثهم وهم:
أصحاب الفروض: وهم األقارب الذين لهم نصيب  -1

مقدر في التركة کالنصف والثلث ..... الخ مثل األب، 
 واألم، والبنت.

 وما بعدها: 75ص  -السابق المرجع -د/ سعيد أبو الفتوح
تمييزا لها عن القرابة الحكمية -القرابة ويقال لها: القرابة الحقيقية 

وهي عالقة بين الوارث ومورثه سببها الولدة،  -التي هي قرابة الولء
 وتشمل هذه القرابة أنواعا ثالثة من األقارب:

األول: أصحاب الفروض، وهم األقارب الذين لهم نصيب  -
التركة کالنصف والثلث ..... الخ مثل األب، مقدر في 

 واألم، والبنت.
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قدر العصبة النسبية: وهم طائفة من األقارب لم ت -2
لهم سهام في التركة، وإنما يأخذون الباقي بعد أصحاب 
الفروض، أو يأخذون التركة كلها عند انفرادهم أو انفراد 

 أحدهم بها، وهذا النوع يشمل من األقارب ما يأتي:
 الفروع: وهم البن وابن البن وإن نزل. -أ

 األصول: وهم األب والجد الصحيح وإن عال. -ب
ة المتوفي األشقاء أو ألب، الحواشي وهم: إخو  -ج

وأبناؤهم جميعا وإن نزلوا )جزء أبيه( وأعمام المتوفي 
 األشقاء أو ألب وأبناؤهم جميعا وإن نزلوا )جزء جده(.

ذووا األرحام: وهم بقية األقارب سوى أصحاب  -3
الفروض والعصبات کالعمة والخال والخالة وابن البنت 

 ونحوهم.
 

الثاني: العصبة النسبية، وهم طائفة من األقارب لم تقدر  -
لهم سهام في التركة، وإنما يأخذون الباقي بعد أصحاب 
الفروض، أو يأخذون التركة كلها عند انفرادهم أوانفراد 

ع أحدهم بها، أي إذا لم يوجد صاحب فرض، وهذا النو 
 يشمل من األقارب ما يأتي:

 )أ( الفروع: وهم البن وابن البن وإن نزل
 )ب( األصول: وهم األب والجد الصحيح وإن عل

)ج( الحواشي وهم: إخوة المتوفي األشقاء أو ألب، 
وأبناؤهم جميعا وإن نزلوا )جزء أبيه( وأعمام المتوفي 

 األشقاء أو ألب وأبناؤهم جميعا وإن نزلوا )جزء جده(.
الثالث: ذووا األرحام وهم بقية األقارب سوى أصحاب  -

الفروض والعصبات کالعمة والخال والخالة وابن البنت 
 ونحوهم.

 الوالء كسبب للمرياث 

صلة تربط الشخص بغيره فتجعله في بعض  هوالوالء 
 األحكام كأقاربه وهو ليس من أقاربه، والولء قسمان هما:

حكمية أنشأها الشارع ولء العتاقة: وهو قرابة  -
بين المعتق ومن أعتقه ولهذا يسمى ولء 
النعمة، ويسمى أيضا العصبة السببية، وهو 

 سبب من أسباب الميراث.
ولء الموالة: وهو عقد بين اثنين على أن يرث  -

كل منهما اآلخر إذا مات، ويعقل عنه إذا جنى 
)يؤدي عنه الدية(، وكان ذلك سبباا للتوريث 

الم ولكنه لم يصبح كذلك بعدما في أول اإلس
 صار الميراث ألولوا األرحام.

 
 

 وما بعدها: 75ص  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح
الولء: الولء لغة: النصرة، واصطالحا: صلة تربط الشخص بغيره 
فتجعله في بعض األحكام كأقاربه وهو ليس من أقاربه، والولء 

 الة.قسمان: ولء العتاقة وولء المو 
ولء العتاقة: وهو قراية حكمية أنشأها الشارع بين المعتق  -

ومن أعنته ولهذا يسمى ولء النعمة، ويسمى أيضا العصبة 
السببية، أي اآلتية من جهة السيب، تمييزا له عن العصبة 

 النسبية التي هي من جهة النسب وقرابة الدم.
والولء سبب من أسباب اإلرث من جانب واحد باتفاق 
الفقياء، ولم يخالف في ذلك إل أبو حنيفة، وقد أخذ به 
القانون في المادة السابعة، فيؤخر عن الرد على أصحاب 

 الفروض، وإرث ذوي األرحام.
ولء الموالة: وهو عقد بين اثنين على أن يرث كل منهما  -

ا جنى، وهو ما كان عليه اآلخر إذا مات، ويعقل عنه إذ
العرب في جاهليتهم على نحو ما ذكرنا، وقد أقره اإلسالم 
بداية، وأما جمهور الفقهاء فلم يعتبروا ولء الموالة سببا 
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موجباا للتوارث، وأنه كان موجودة في ابتداء اإلسالم، ثم 
نسخه هللا تعالى بآيات المواريث، وقد أخذ القانون بهذا 

 الرأي.

 شروط استحقاق املرياث؟ما هي 

 يشترط إلستحقاق الميراث شرطان هما:
 .موت المورث :أولا  -
 .تحقق حياة الوارث عند وفاة المورثثانياا:  -

 1943لسنة  77من القانون رقم  1المادة 
 يستحق اإلرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضى. 

 1943لسنة  77من القانون رقم  2المادة 
لستحقاق اإلرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو يجب 

وقت الحكم باعتباره ميتا. ويكون الحمل مستحقا لإلرث اذا توافر 
 .43فيه ما نص عليه فى المادة 

 وهل يستحق املرياث بهم مجيعا؟ ما هي أنواع املوت؟ 

تختلف أنواع الموت بين موت حقيقي وموت حكمي 
الميراث في النوعين األول وموت تقديري، ويستحق 

 والثاني فقط على النحو التالي:
الموت الحقيقي: وهو عدم الحياة بعد وجودها  -

ويثبت ذلك بالمشاهدة لمن كان موجودا وقت 
الوفاة، وبالبينة المتصلة بالقضاء بالنسبة 

 للغائب
الموت الحكمي: وهو الموت العتباري الذي  -

 يحكم به القاضي استنادا إلى القرائن
ومالبسات األحوال، مع التيقن من حياة 

 الشخص أو مع احتمال حياته.
َيتم الموت التقديري: وصورته الجنين الذي  -

على أمه فتلقيه ميتا بسبب الجناية  اإلعتداء
عليها، وأساسه افتراض أنه كان حيا قبل 
الضرب، وأنه مات بسببه، ولكنه ل يرث ول 

قهي القائل يورث بحكم القانون أخذاا بالرأي الف
 بذلك.

 

 1943لسنة  77من القانون رقم  1المادة 
 يستحق اإلرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضى. 

 وما بعدها: 83ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح
 ويشترط لستحقاق الميراث شرطان

الشرط األول: موت المورث: وهذا شرط أساسي في باب الميراث، 
الشخص إذا مات انعدمت أهليته للتملك، فيزول ملكه، وعندئذ ألن 

تبحث عن التركة وعن الوارث کي تنتقل الملكية من السلف إلى 
وهذا هو -الخلف، وموت المورث إما أن يكون موت حقيقية 

 أو موت حكمي أو موت تقديري  -األصل
الموت الحقيقي: وهو عدم الحياة بعد وجودها ويثبت ذلك  -

لمن كان موجودا وقت الوفاة، وبالبينة المتصلة بالمشاهدة 
 بالقضاء بالنسبة للغائب.

الموت الحكمي: وهو الموت العتباري الذي يحكم به  -
القاضي، استنادا إلى القرائن ومالبسات األحوال، مع 

 التيقن من حياة الشخص أو مع احتمال حياته.
الموت التقديري: وصورته الجنين الذي يعتدي على أمه  -

لقيه ميتا بسبب الجناية عليها، فموت هذا الجنين ليس فت
موت حقيقية، ألنه لم يكن مسبوقة بحياة حقيقة، وهو 
أيضا ليس موتا حكميا، إذ لم يصدر حكم قضائي باعتباره 
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ميتا وإنما هو موت تقديري أساسه افتراض أنه كان حيا 
قبل الضرب، وأنه مات بسببه، وبعبارة أخرى بسبب 

أمه، مع أنه من الجائز أن يكون قد مات الجناية على 
 قبل العتداء عليه.

وقد أوجبت الشريعة على الجاني في هذه الحالة تعويضا 
يسمى الغرة، مقداره نصف عشر الدية الكاملة، وقد اختلف 
الفقهاء في حكم هذا الجنين في الميراث وفيمن يستحق 
ا هذا التعويض، وقد أخذ القانون بالرأي القائل بأن هذ

 الجنين ل يرث ول يورث.

 ؟شرط حياة الوارث عند موت املورث
يشترط لستحقاق الميراث تحقق حياة الوارث وقت وفاة 
مورله، أو وقت الحكم باعتباره ميتا، ويثبت ذلك 
بالمشاهدة أو بالبينة إذا رفع األمر إلى القضاء وكان 

 الوارث غائبا.

 1943لسنة  77من القانون رقم  2المادة 
يجب لستحقاق اإلرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو 
وقت الحكم باعتباره ميتا. ويكون الحمل مستحقا لإلرث اذا توافر 

 .43فيه ما نص عليه فى المادة 
 وما بعدها: 83ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح

الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث: يشترط 
ق الميراث تحقق حياة الوارث وقت وفاة مورثه، أو وقت لستحقا

الحكم باعتباره ميتا، ويثبت ذلك بالمشاهدة أو بالبينة إذا رفع األمر 
 إلى القضاء وكان الوارث غائبا.
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  املرياث من واحلجب املرياث موانع

 املرياث؟ موانع هي ما

 موانع اإلرث هي:
 قتل المورث لمورثه. -1
 اختالف الدين. -2
 اختالف الدارين. -3

ملحوظة: ) الرق مانع من موانع الميراث بإتفاق الفقهاء 
غير موجود في عصرنا الحالي، بل هو محظور  ألنه

ومعاقب عليه، فلم تعد ثمة فائدة عملية من النص عليه 
 بين موانع اإلرث(.

 
 

 1943لسنة  77رقم  قانون المواريثمن  5المادة 
من موانع اإلرث قتل المورث عمدًا سواء أكان القاتل فاعال أصليا 

الحكم باإلعدام أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته الى 
وتنفيذه إذا كان القتل بال حق وال عذر وكان القاتل عاقال بالغا 
من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من األعذار تجاوز حق الدفاع 

 الشرعى.
 1943لسنة  77رقم  قانون المواريثمن  6المادة 

ال توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم 
لدارين ال يمنع من اإلرث بين المسلمين، من بعض، واختالف ا

وال يمنع بين غير المسلمين إال إذا كانت شريعة الدار األجنبية 
 تمنع من توريث األجنبى عنها.

 وما بعدها 91ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح
فالمانع من الميراث: وصف يقوم بالشخص يستوجب حرمانه من 

في غيره من الورثة، ويسمی ممنوعًا أو الميراث فال يرث وال يؤثر 
 -1محرومًا من الميراث، وموانع اإلرث كما ذكرها الفقهاء أربعة: 

 اختالف الدارين -4اختالف الدين     -3القتل     -2الرق    
أما الرق: فإنه مانع من موانع اإلرث باتفاق الفقهاء، ألن الرقيق 

وفي، فال يكون غير أهل للتملك، بل هو مملوك يورث عن المت
أهال للخالفة والميراث من غيره، ومن ناحية أخرى فإنه لوورث 
شيئا لصار الميراث إلى سيده ومالكه وهو أجنبي عن المورث، 
ونظرا ألن الرق غير موجود اآلن، فال داعي للحديث عنه أكثر 

 من ذلك.

  املرياث من املانع القتل

 يشترط ان يكون القتل عمدا. -

 القتل بال حق وال عذر.وأن يكون  -
ان يكون الوارث القاتل عاقاًل بالغًا من العمر  -

 خمسة عشر سنة.

 1943لسنة  77رقم  من قانون المواريث 5المادة 
من موانع اإلرث قتل المورث عمدًا سواء أكان القاتل فاعال أصليا 
أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم باإلعدام 
وتنفيذه إذا كان القتل بال حق وال عذر وكان القاتل عاقال بالغا 
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يعتبر الوارث قاتاًل سواءًا كان فاعاًل أو شريكًا  -
 أو شاهد زور أدت شهادته الي موت مورثه.

من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من األعذار تجاوز حق الدفاع 
 الشرعى.

يدخل في القتل العمد المباشر من أجهز ة للقانون المذكرة التفسيري
على شخص بعد أن أنقذ فيه مقتال من مقاتله، فإنما يمنعان من 
إرثه ويدخل في القتل بالتسبب اآلمر، والدال، والمحرض، 
والمشارك، والربيئة: وهو من يراقب المكان أثناء مباشرة القتل، 

 ه الحكم باإلعدام. واضع السم، وشاهد الزور الذي بني على شهادت

 للمرياث؟ مانع غري فيها القتل يكون التي احلاالت هي ما

هناك بعض حاالت القتل التي ال تمنع من الميراث 
 وهي:

 القتل قصاصا أو حياة. -

القتل في حالة من حاالت الدفاع الشرعي عن  -
النفس أوالمال، )ما هو منصوص عليه في 

من قانون  250، 249، 245المواد 
 العقوبات(.

قتل الزوج زوجته والزاني بها عند مفاجأتهما  -
عقوبات(، أو قتل أحد  237حال الزنا )المادة 

 محارمه حال التلبس بالزنا.

 20تجاوز حق الدفاع الشرعي )المادة  -
 عقوبات(.

 

 1943لسنة  77رقم  لقانون المواريثالمذكرة التفسيرية 
جميع األحوال، وأن وأن القتل العمد ال يمنع من الميراث في 

 األحوال التي ال يكون فيها مانع من اإلرث هي األحوال اآلتية:
 القتل قصاصا أو حياة. -1
القتل في حالة من حاالت الدفاع الشرعي عن النفس أوالمال،  -2

من قانون  250، 249، 245)ما هو منصوص عليه في المواد 
 العقوبات(.

مفاجأتهما حال الزنا )المادة قتل الزوج زوجته والزاني بها عند  -3
 عقوبات(، أو قتل أحد محارمه حال التلبس بالزنا. 237

 عقوبات(. 20تجاوز حق الدفاع الشرعي )المادة  -4

 املسلمني وغري املسلمني بني املرياث أحوال

إختالف الدين يمنع من الميراث في كل األحوال وذلك 
 فيما بين المسلمين وغير المسلمين.

القانون على أنه ال توارث بين مسلم وغير وقد نص 
 مسلم وذلك أخذًا برأي جمهور الفقهاء.

 

 1943لسنة  77رقم  من قانون المواريث 6المادة 
"ال توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم 

 …"من بعض
 وما بعدها: 103ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح

فبالنسبة إلرث غير المسلم من المسلم، فقد أجمع الفقهاء  -
على أن غير المسلم ال يرث من المسلم، فلو كان الزوج 
مسلما، وزوجته كتابية، فإن الزوجة الكتابية ال ترث من 



3 
 

زوجها المسلم، وكذلك لو أسلم مسيحي أويهودي مثال 
ثم مات بعد إسالمه، فإن زوجته وأوالده وسائر أقاربه 

ستحقون شيئا من تركته، وذلك النقطاع المواالة ال ي
بينهم بسبب اختالف الدين، وقد استدلوا على ذلك بقول 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أسامة بن زيد: " ال يرث المسلم الكافر وال 

 الكافر المسلم ".

أى جمهور لمسلم من غير المسلم فقد ر اوبالنسبة إلرث  -
 الفقهاء أال يرث المسلم من غير المسلم.

 املسلمني غري بني  املرياث أحوال

نص القانون على أنه يتوارث غير المسلمين بعضهم 
من بعض أخذًا برأي المذهب الحنفي والشافعي 

 والظاهرية وأحمد في رواية عنه.

 1943لسنة  77رقم  من قانون المواريث 6المادة 
مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم "ال توارث بين 

 …"من بعض
 وما بعدها: 103ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح

 اما عن توارث غير المسلمين بعضهم من بعض:
اختلف الفقهاء في توريث غير المسلمين بعضهم من بعض، وقد 

المسلمين أخذ القانون برأي جمهور الفقهاء في عدم التوارث بين 
وغيرهم، وبرأي الحنفية والشافعية والظاهرية وأحمد في رواية عنه 
 الذين يرون جواز التوارث بين غير المسلمين بعضهم من بعض.

 الدين بإختالف فيه يعتد الذي الوقت

العبرة في مسألة إختالف الدين ومدى كونه يمنع من 
 الميراث أم ال هي بوقت وفاة المورث.

 وما بعدها 103ص/  -المرجع السابق -الفتوحد/ سعيد أبو 
يری جمهور الفقهاء أن العبرة في اختالف الدين هي بوقت وفاة 
المورث، ألن هذا الوقت هو الوقت الحقيقي الستحقاق المال 

 الموروث.

 األحوال؟ كل يف املرياث من مينع الدارين إختالف هل

التي  والمعنى هنا ان ينتمي الوارث إلى دولة أخرى غير
 ينتمي إليها المورث.

وال يمنع إختالف الدارين من اإلرث بين المسلمين وفقًا 
 لنص القانون وأخذا بما أجمع عليه الفقهاء.

 1943لسنة  77رقم  من قانون المواريث 6المادة 
يمنع "... واختالف الدارين ال يمنع من اإلرث بين المسلمين، وال  

بين غير المسلمين إال إذا كانت شريعة الدار األجنبية تمنع من 
 توريث األجنبى عنها".
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كما أنه ال يمنع من اإلرث بين غير المسلمين،  حكمهم 
حكم المسلمين وفقًا لنص القانون وأخذًا برأي المالكية 

الة واحدة أخذ فيها ومن وافقهم، إال أن القانون استثني ح
بمذهب األحناف ومن معهم، وهي الحالة التي تمنع فيها 
الدولة األجنبية من توريث األجنبي عنها، فقد منع 

 الميراث في هذه الحالة معاملة بالمثل.
 

 وما بعدها: 114 /ص -لمرجع السابقا -د/ سعيد أبو الفتوح
المراد باختالف الدارين ) دار الوارث ودار المورث( اختالفهما 
في الحوزة والسلطان والمنعة والملك، فحينئذ تختلف الدار كما 

عبر فقهاء المسلمين، أو أن كال من الوارث والمورث ينتمي إلى ي
 دولة غير دولة اآلخر وله جنسية تختلف عن جنسية اآلخر.

هذا وقد اتفق الفقهاء على أن اختالف الدارين غير مانع من 
اإلرث بين المسلمين، فديار اإلسالم مهما تباعدت مواقعها تعتبر 

غير المسلمين، فقد اختلف الفقهاء كلها دارا واحدة، وأما بالنسبة ل
 في اعتبار هذا االختالف مانعا من اإلرث بينهم.

ولم يعتبر القانون اختالف الدارين مانع من التوارث بين 
المسلمين، وذلك ما أجمع عليه الفقهاء، وكذلك فيما يتعلق 
بالتوارث بين غير المسلمين، فقد أخذ برأي المالكية ومن وافقهم، 

كم المسلمين، إال أنه استثني حالة واحدة أخذ فيها وأن حكمهم ح
بمذهب األحناف ومن معهم، وهي الحالة التي تمنع فيها الدولة 
األجنبية من توريث األجنبي عنها، فقد منع الميراث في هذه الحالة 

 معاملة بالمثل.

 املرياث؟ من احلجب هو ما

هو منع من توافرت به أسباب اإلرث من أن الحجب 
لوجود شخص أخر أولى منه بالميراث، وقد يكون يرث 

 المنع كليا أو جزئيًا.
بخالف الحرمان الذي هو منع الشخص من الميراث 
 بسبب وجود مانع من موانع الميراث أفقده أهلية اإلرث.

 1943لسنة  77رقم  من قانون المواريث 23المادة 
لحجب هو أن يكون لشخص أهلية اإلرث ولكنه ال يرث بسبب ا
 جود وارث آخر، والمحجوب يحجب غيره.و 

 1943لسنة  77رقم  من قانون المواريث 24المادة 
 المحروم من اإلرث لمانع من موانعه ال يحجب أحدًا من الورثة. 

 وما بعدها: 184ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح
يعد الحجب من أعظم أبواب الفرائض واهمها، والحجب لغة: المنع، 

حجبه إذا منعه من الدخول، ومنه قيل للستر حجابًا، ألنه يقال: 
 يمنع النظر إلى الشيء، وكل شيء منع شيئا فقد حجبه.

واصطالحا منع من قام به سبب اإلرث من أن يرث بالكلية أو من 
أوفر حظية، فالشخص المحجوب لم يكن حجبه المعنى في نفسه، 

جود ذلك بل لوجود شخص أخر أولى منه بالميراث، ولوال و 
 الشخص لورث بالفعل، أو أخذ نصيبه األعلى کامال.
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 املرياث؟ من واملنع احلجب بني الفرق هو ما

 الفرق بين الحجب والمنع من الميراث يتمثل في األتي:
أن سبب الحجب هو وجود وارث أخر أولى  -١

بالميراث، بينما سبب المنع هو وجود مانع بالوارث يفقده 
 كالقتل أو إختالف الدين.أهلية اإلرث 

أن الحجب قد يكون حجب بالنقصان وقد يكون  -٢
بالحرمان تماما، بينما المنع  يكون منعًا من الميراث 

 تمامًا في كل األحوال.
أن المحجوب له أهليته ويمكن أن يحجب غيره،  -٣

بينما الممنوع من الميراث ال أهليه له وال أثر له بالنسبة 
 أن يحجب غيره.للورثة وال يمكنه 

 

 1943لسنة  77رقم  من قانون المواريث 23المادة 
الحجب هو أن يكون لشخص أهلية اإلرث ولكنه ال يرث بسبب 

 وجود وارث آخر، والمحجوب يحجب غيره.
 1943لسنة  77رقم  ن قانون المواريثم 24المادة 

 المحروم من اإلرث لمانع من موانعه ال يحجب أحدًا من الورثة.
 وما بعدها: 184ص/  -المرجع السابق -د أبو الفتوحد/ سعي

الفرق بين الحجب والحرمان، أن الحرمان هو منع الشخص من 
 الميراث بسبب وجود مانع من موانع الميراث أفقده أهلية اإلرث.

فالمحروم إذن ليس أهال للميراث، ألنه وإن وجد له سبب اإلرث 
والقتل( أبطل عمل  إال أن المانع الذي قام به )كاختالف الدين

السبب، أوحال بينه وبين ترتب الحكم عليه، وبهذا يعتبر وجوده 
بالنسبة لغيره من  -أو المحرم  -وعدمه سواء، فال أثر للممنوع 

الورثة بخالف المحجوب فإنه وإن لم يرث بالفعل لكنه قد يحجب 
غيره من الورثة لوجود أهلية الميراث لديه، وهكذا يظهر الفرق 

 بين الحجب والحرمان.واضحا 

 احلجب؟ أنواع هي ما

 للحجب نوعان هما:
حجب الحرمان: وهو منع الشخص من الميراث  -1

 منعا كليا لوجود شخص أخر أولى منه.
وهذا النوع من الحجب يمكن أن يكون لسبعة من 
أصحاب الفروض وهم: بنت االبن، األخت الشقيقة، 

الصحيح، األخت ألب، األخت ألم، األخ ألم، الجد 
الجدة الصحيحة، كما أن العصبة جميعا قد يحجبون 

 حجب حرمان باستثناء ابن الصلب.
حجب النقصان: وهو منع الشخص من الميراث  -2

جزئياً بمنعه من اخذ نصيبه األعلى لوجود شخص أخر 
 أولى منه.

 1943لسنة  77رقم  من قانون المواريث 25المادة 
تحجب األم الجدة الصحيحة مطلقًا وتحجب الجدة القريبة الجدة 

الجدة ألب، كما يحجب الجد الصحيح الجدة  البعيدة، ويحجب األب
 إذا كانت أصال له.

 1943لسنة  77رقم  من قانون المواريث 26المادة 
يحجب أوالد األم كل من األب والجد الصحيح وإن عال والوالد  

 وولد االبن وإن نزل.
 1943لسنة  77رقم  من قانون المواريث 27لمادة ا

نزل بنت االبن التى تكون يحجب كل من االبن وإبن االبن وإن 
أنزل منه درجة، ويحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منهما درجة 

 .19ما لم يكن معها من يعصبها طبقًا لحكم المادة 
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وهذا النوع من الحجب يمكن أن يكون لخمسة من 
ع الوارث، واألم أصحاب الفروض وهم: الزوجان مع الفر 

مع الفرع الوارث أو العدد من اإلخوة واألخوات مطلقًا، 
وبنت االبن مع البنت الصلبية الواحدة، واألخت ألب 

 مع األخت الشقيقة.
 

 1943لسنة  77رقم  قانون المواريث من 28المادة 
 يحجب األخت ألبوين كل من االبن وابن االبن وإن نزل واألب.

 1943لسنة  77رقم  قانون المواريث من 29المادة 
يحجب األخت ألب كل من األب واالبن وابن االبن وإن نزل،  

كما يحجبهما األخ ألبوين واألخت ألبوين إذا كانت عصبة مع 
واألختان ألبوين إذا لم يوجد أخ  20غيرها، طبقًا لحكم المادة 

 ألب.
 بعدها:وما  185ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح

 الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان
النوع األول: حجب الحرمان ويراد به منع الشخص من الميراث 
كله بسبب وجود شخص آخر أولى منه، كحجب الجد الصحيح 

 باألب، وحجب ابن االبن باالبن
 والورثة بالنسبة لهذا النوع من الحجب قسمان:

م ستة من الورثة، خمسة قسم ال يطرأ عليه الحجب الكلي أبدا وه -
من أصحاب الفروض، وواحد من العصبات، وهم: الزوجة، الزوج، 
األب، األم، البنت الصلبية، االبن الصلبي، فإذا وجد أحد هؤالء، 

 فالبد أن يرث من التركة، فهم ال يحجبون حجب حرمان.
قسم آخر عرضة لحجب الحرمان، فتارة يحجبون إذا وجد  -

بون إذا لم يوجد، والذين يحجبون حجبا الحاجب وأخرى ال يحج
كليا من اصحاب الفروض سبعة وهم: بنت االبن، األخت الشقيقة، 
األخت ألب، األخت ألم، األخ ألم، الجد الصحيح، الجدة 
الصحيحة، والعصبة جميعا قد يحجبون حجب كليا باستثناء ابن 

 الصلب.

 ناحلرما حجب قواعد

 هم: قواعد حجب الحرمان ثالثة
أن كل من يدلي إلى الميت بوارث فإنه يحجب   -1

 حجب حرمان عند وجود
ذلك الوارث، بإستثناء اإلخوة واألخوات ألم، فإنهم يرثون 

 مع وجودها، بل يحجبونها حجب نقصان إذا تعددوا.

 وما بعدها: 185ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح
 حجب الحرمان يقوم على القواعد اآلتية:

ولى: أن كل من يدلي إلى الميت بوارث فإنه يحجب القاعدة األ
 حجب حرمان عند وجود

ذلك الوارث، ألنه إذا اجتمع الوارث ومن يدلي به إلى الميت، فإن 
أولى بالميراث منه، ألنه أقرب  -األخير الذي هو أصل القرابة 
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أن األقـرب يحجب األبعـد مطلقـًا، فـاألب يحـجـب  -2
و لم يكن الجـد وإن عال، واالبن يحجب ابن االبن ول

من فرعه، بأن كان ولد ابن آخر، واألخ يحجب ابن 
 األخ، والعم يحجب ابن العم وهكذا

أن األقوى قرابة يحجب األضعف، وهذا ال يكون  -3
 إال في اإلخوة والعمومة.

 

إلى الميت، وألن البعيد إنما اتصل بالمتوفي عن طريق ذلك 
القرابة المباشرة كانت أحق بالميراث من القرابة القريب، فإذا وجدت 

 غير المباشرة.
وهناك استثناء واحـد لهـذه القاعدة بالنسبة ألصحاب الفروض، وهـو 
خاص باإلخوة واألخوات ألم، فإنهم يرثون مع وجودها، بل 
يحجبونها حجب نقصان إذا تعددوا، فضاًل عن ميراثهم معًا، وقد 

القاعدة بقوله )كـل مـن يـدلى إلى عبر بعض العلماء عن هذه 
 الميت بواسطة يحجب بها ما عدا اإلخوة ألم(.

القاعدة الثانية: أن األقـرب يحجب األبعـد مطلقـًا، فـاألب يحـجـب 
الجـد وإن عال، واالبن يحجب ابن االبن ولو لم يكن من فرعه، 
بأن كان ولد ابن آخر، واألخ يحجب ابن األخ، والعم يحجب ابن 

 م وهكذا.الع
القاعدة الثالثة: أن األقوى قرابة يحجب األضعف، وهذا ال يكون 

 إال في اإلخوة والعمومة.
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 الفروض أصحاب مرياث

 الفروض؟ من هم أصحاب
أصحاب الفروض هم الورثة الذين قدرت لهم الشريعة 
أنصبة معينة في التركة وهم إثنى عشر شخصًا وينقسموا 

 إلى نوعان:
ألن  أصحاب فروض سببية: وهم الزوج والزوجة -1

 إرثهما بسبب الزوجية.
أصحاب فروض نسبية: وهم ثالثة من الرجال األب  -2

والجد واألخ ألم، وسبعة من النساء األم والجدة والبنت 
 وبنت االبن، واألخت الشقيقة واألخت ألب واألخت ألم.

ويرعى أن الفروض المقدرة شرعا هي: الريع، والثلث، 
وبعبارة أخرى، والنصف، والثمن، والثلثان، والسدس، 

 )الربع والثلث، وضعف كل منهما، ونصف كل منهما(.
 

 

 

 

 

  

 1943لسنة  77من القانون  8المادة 
الفرض سهم مقدر للوارث فى التركة، ويبدأ فى التوريث 

 بأصحاب الفروض وهم:
األب، الجد الصحيح وإن عال، األخ ألم، األخت ألم، الزوج، 

نزل، األخوات ألب وأم، الزوجة، البنات، بنات االبن وإن 
 األخوات ألب، األم، الجدة الصحيحة وإن علت.

أحكام التركات والمواريث في الفقه  -د/ سعيد أبو الفتوح
 /2013طبعة دار النصر  -الكتاب األول -اإلسالمي والقانون 

 وما بعدها: 120ص/  -2014
الفرض لغة له معان: منها التقدير واصطالحا: سهم مقدر 

 وارث بالكتاب والسنة أو اإلجماع شريعة لل
وأصحاب الفروض هم الورثة الذين قدرت الشريعة لهم أسهما 
معينة في التركة، ويبدأ في التوريث بهم بعد تجهيز الميت وسداد 

 ديونه وتنفيذ وصاياه في الحدود المقررة شرعا.
ودليل تقدمهم في الميراث على غيرهم من الورثة ما روي عن 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ألحقوا ابن عباس عن ر 
 الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ألولى رجل ذكر.

وتقديمهم مشروط بأال يكون الموجود محجوبًا بغيره، وأال يقوم 
 به مانع من موانع الميراث

وقد أشرنا فيما سبق أن أصحاب الفروض نوعان: أصحاب 
ما بسبب الزوجية، فروض سببية وهو الزوج، الزوجة، ألن إرثه

وأصحاب فروض نسبية بمعنى أن توريثهم من المتوفي لصلة 
النسب وقرابة الدم الثابتة بينه وبينهم وعدد هؤالء عشرة أفراد: 
ثالثة من الرجال: األب والجد، واألخ ألم، وسبع من النساء األم 
والجدة والبنت وبنت االبن، واألخت الشقيقة واألخت ألب 

بمن فيهم الزوج  -أصحاب الفروض جملة  واألخت ألم فعدد
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اثنا عشر شخصا، أربعة من الذكور وثمان من  -والزوجة 
 اإلناث.

 هل ميكن أن يرث أصحاب الفروض بالتعصيب؟
يمكن لبعض أصحاب الفروض أن يرثوا بطريق 

 التعصيب، حيث أن أصحاب الفروض أنواعًا ثالثة هم:
وبالتعصيب فقط أحيانا، من يرث بالفرض فقط أحيانا،  -1

وبالفرض والتعصيب معا أحيانا أخرى، وهما: األب، 
 والجد.

من يرث بالفرض فقط، وقد ينتقل من الفرض إلى  -2
التعصيب في بعض األحوال، وهن: البنت، وينت االبن، 
واألخت الشقيقة واألخت ألب، فمثال البنت ترث بالفرض 

ا تنتقل من الميراث إذا لم يكن معها ابن، فإذا وجد ابن فإنه
 بالفرض إلى الميراث بالتعصيب بالغير وهكذا.

من يرث بطريق الفرض فقط وهم ستة أفراد: الزوج،  -3
والزوجة، واألم، والجدة الصحيحة، واألخ ألم، واألخت 

 ألم.
 

 وما بعدها: 121ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح
بالفرض مع يالحظ أن أصحاب الفروض بالنسبة للميراث 

 التعصيب أنواع ثالثة
النوع األول: من يرث بطريق الفرض فقط وال يرث بطريق 
التعصيب، وهم ستة أفراد: الزوج، والزوجة، واألم، والجدة 

 الصحيحة، واألخ ألم، واألخت ألم.
النوع الثاني: من يرث بالفرض فقط أحيانا، وبالتعصيب فقط 

أخرى، وهما: األب، أحيانا، وبالفرض والتعصيب معا أحيانا 
 والجد.

النوع الثالث: من يرث بالفرض فقط، وقد ينتقل من الفرض إلى 
التعصيب في بعض األحوال، وهن: البنت، وينت االبن، 
واألخت الشقيقة واألخت ألب، فمثال البنت ترث بالفرض إذا لم 
يكن معها ابن، فإذا وجد ابن فإنها تنتقل من الميراث بالفرض 

 التعصيب بالغين وهكذا.إلى الميراث ب
الفروض المقدرة: والفروض المقدرة شرعا التخرج عن الريع، 
والثلث، والنصف، والثمن، والثلثان، والسدس، وبعبارة أخرى، 

 )الريع والثلث، وضعف كل منهما، ونصف كل منهما(.

 ما هي أحوال مرياث الزوج؟
 لميراث الزوج بطريق الفرض حالتين:

 عند عدم وجود الفرع الوارث.النصف فرضًا:  -1
سواء بالفرض كالبنت، أو بنت االبن وإن نزل، أو 
بالتعصيب كاالبن أو ابن االبن وإن نزل، وقد ذهب 
جمهور الفقهاء، إلى أن ابن البنت، أو بنت البنت منسوب 
 في الحقيقة إلى أبيه أو جده الصحيح وال ينسب إلى أمه.

 ارث.الربع فرضًا: عند وجود الفرع الو  -2
 وال يمكن أن يحجب من الميراث.

"َوَلُكْم ِنْصُف َما  قوله تعالى من سورة النساء 12من األية 
ُبُع  َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُهنَّ َوَلٌد َفِإْن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُّ

ا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصيَن ِبَها َأْو   َدْيٍن"ِممَّ
 1943لسنة  77من القانون  11المادة 

"للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد االبن وإن نزل، والربع 
 …".مع الولد أو ولد االبن وإن نزل

وما بعدها:  ١٢٢ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح
 للزوج في ميراث زوجته حالتين:
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 الحالة األولى: 
ا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع أن يرث النصف فرضا، وذلك إذ

وارث، إذ المراد من الولد في اآلية الكريمة الفرع الوارث بالفرض 
أوبالتعصيب، فالفرع الوارث بالفرض هو البنت، أو بنت االبن 
وإن نزل، أما الفرع الوارث بالتعصيب فهو االبن أو ابن االبن 

لزوج وإن نزل، يستوي في ذلك أن يكون الفرع الوارث من هذا ا
 أم من غيره.

وقد ذهب جمهور الفقهاء، إلى أن ابن البنت، أو بنت البنت 
منسوب في الحقيقة إلى أبيه أوجده الصحيح، وال ينسب إلى 

 أمه أو جده غير الصحيح.
الحالة الثانية: أن يرث ربع التركة فرضا، وذلك إذا كان لزوجته 

و الذي المتوفاة فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب على النح
 فصلناه.

 ما هي أحوال مرياث الزوجة؟
 لميراث الزوجة بطريق الفرض حالتين:

 الربع فرضًا: عند عدم وجود الفرع الوارث. -1
سواء بالفرض كالبنت، أو بنت االبن وإن نزل، أو 
بالتعصيب كاالبن أو ابن االبن وإن نزل، وقد ذهب 

منسوب  جمهور الفقهاء، إلى أن ابن البنت، أو بنت البنت
 في الحقيقة إلى أبيه أو جده الصحيح وال ينسب إلى أمه.

 الثمن فرضًا: عند وجود الفرع الوارث. -2
* ويراعى أنه في حالة تعدد الزوجات فإنهن يشتركن في 

 الفرض ذاته سواء الربع أو الثمن وذلك بالسوية بينهما.
 وال يمكن أن تحجب من الميراث.

 

ُبُع ِممَّا قوله تعالى " من سورة النساء ١٢من األية  َوَلُهنَّ الرُّ
ا َتَرْكُتْم  َتَرْكُتْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُكْم َوَلٌد َفِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ

 ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبَها َأْو َدْيٍن"
 1943لسنة  77من القانون  11المادة 

ة رجعيا إذا مات الزوج وهى فى "...وللزوجة ولو كانت مطلق
العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد االبن وإن 

 نزل، والثمن مع الولد أو ولد االبن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا فى مرض الموت فى حكم الزوجة اذا لم 
 ترض بالطالق ومات المطلق فى ذلك المرض وهى فى عدته".

وما بعدها:  124ص/  -مرجع السابقال -د/ سعيد أبو الفتوح
 للزوجة في ميراث زوجها حالتين:

الحالة األولى: أنها ترث الريع، وذلك إذا لم يكن لزوجها فرع 
وارث بطريق الفرض أو التعصيب، وهو االبن وابن االبن وإن 
نزل، والبنت وبنت االبن وإن نزل، سواء أكان هذا الفرع الوارث 

 منها أم من زوجة أخری. 
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لحالة الثانية: أنها تستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث على ا
 النحو الذي تقدم بيانه.

هذا وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا تعددت الزوجات للزوج 
المتوفي اشتركن في الريع أو الثمن، ألنهن جميعا زوجات، 
فيشتركن فيه ويقتسمنه بينهن بالسوية وذلك ألنه لو جعل لكل 

ند عدم الولد وولد االبن ألخذن التركة كلها، أو واحدة الريع ع
نصفها إن كان له ولد، وذلك إجحاف بباقي الورثة، ولذا يشتركن 

 في الريع أو الثمن حسب األحوال بالتساوي بينهن.
 ؟الصلبية ما هي أحوال مرياث البنت

 البنت الصلبية هي بنت المتوفي مباشرة بدون واسطة
 حاالت ثالثة: ولها في الميراث

النصف فرضاً: إذا إنفردت ) أي كانت بنت واحدة(  -1
 ولم يوجد من يعصبها.

الثلثين فرضأ: إذا تعددن )أي وجدت أكثر من بنت(  -2
ولم يوجد من يعصبها، وفي تلك الحالة يقسم الثلث 

 بالتساوي بينهم.
التعصيب مع الفرع الوارث المذكر: اذا وجد من  -3

يأخذن التركة أو ما بقي منها بعد يعصبها )اإلبن(، ف
 الفروض للذكر مثل حظ األنثيين.
 وال يمكن أن تحجب من الميراث.

ُ ِفي َأْواَلِدُكْم ِللذََّكِر " :من سورة النساء ١١من األية  ُيوِصيُكُم َّللاَّ
ا َتَرَك ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَيْيِن َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا مَ 

 َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصُف"
"مع مراعاة حكم  1943لسنة  77من القانون  12المادة 
: ) أ ( للواحدة من البنات فرض النصف لإلثنتين 19المادة 

 …"فأكثر الثلثان
"العصبة بالغير   1943لسنة  77من القانون  19المادة 
( البنات مع األبناء ... ويكون اإلرث بينهم فى هذه ١هن: )

 األحوال للذكر مثل حظ األنثيين".
: وما بعدها 124ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح

والبنت الصلبية هي بنت المتوفي مباشرة بدون واسطة، ولهذه 
 البنت في الميراث ثالث حاالت:

ن ترث بطريق الفرض، وفرضها النصف إذا الحالة األولى: أ
انفردت، بأن كانت واحدة، ولم يوجد معها من يعصبها، وبعبارة 
أخرى لم يوجد معها ابن صلبي في درجتها، حينئذ تستحق 

 النصف فرضا.
الحالة الثانية: إذا وجد أكثر من واحدة من بنات الصلب، ولم 

فرضا، يكن معهن أخ يعصبهن، فإنهن يأخذن ثلثي التركة 
 يشتركن فيه بالسوية.
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الحالة الثالثة: أن ترث بطريق التعصيب الى الفرض، وذلك إذا 
وجد معها أو معهما أو معهن ابن مباشر للمتوفى واحدا كان 
أو أكثر فتقسم التركة، أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض 
على البنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ األنثيين، فيكون 

مان، ولكل بنت سهم، أي النصف من نصيب لكل ابن سه
 األبن.

وبهذا يتبين لنا أن البنت ال تحرم من الميراث في تركة أبيها، 
 وال بد وأن ترث بطريق القرض أو التعصيب.

 ما هي أحوال مرياث بنت اإلبن؟
المراد ببنات اإلبن: كل أنثي تنتسب إلى الميت بواسطة 

بنت االبن، وبنت  االبن مهما نزلت درجة أبيها، فتشمل
 ابن االبن، وهكذا مهما نزل االبن، وحاالت ميراثها كاألتي:

النصف فرضا: إذا انفردت )بأن كانت واحدة( ولم  -1
 يوجد من يحجبها وال من يعصبها.

الثلثين فرضا: إذا تعددن )بأن وجدت أكثر من بنت  -2
 إبن( ولم يوجد من يحجبهن أو يعصبهن.

للثلثين مع البنت أو بنت ابن السدس فرضا: تكملة  -3
أعلى منها درجة، إذا إنفردت المكمل معها ولم يوجد من 

 يحجبها أو يعصبها.
التعصيب مع الفرع الوارث المذكر: إذا وجد معها من  -4

يعصبها )إبن إبن في درجتها وقد يكون أنزل درجة منها 
إذا إحتاجت إليه( ولم يوجد من يحجبها، فيأخذن التركة أو 

 قي منها بعد الفروض للذكر مثل حظ األنثيين.ما ب
 ويراعى أن بنت اإلبن يمكن أن تحجب في الحاالت األتية:

إذا لم يوجد من يعصبها، ووجد بنتين أو أكثر من  -1
بنات الصلب، أو بوجود بنات ابن أعلى منها درجة، فال 

 ترث فرضًا وال تعصيبًا.
 جة منها.إذا وجد معها اإلبن، أو ابن ابن أعلى در  -2

"مع مراعاة حكم  :1943لسنة  77من القانون  12المادة 
)ب( ولبنات االبن الفرض المتقدم ذكره عند : … 19المادة 

أو عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة، ولهن واحدة 
 أكثر السدس مع البنت أو بنت االبن األعلى درجة".

"العصبة بالغير هن:  1943لسنة  77من القانون  19المادة 
( بنات االبن وإن نزل مع أبناء االبن وإن نزل إذا كانوا 2...)

فى درجتهن مطلقًا أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك 
للذكر مثل حظ ... ويكون اإلرث بينهم فى هذه األحوال 

 األنثيين".
يحجب كل من  :1943لسنة  77من القانون  27المادة 

االبن وإبن االبن وإن نزل بنت االبن التى تكون أنزل منه درجة، 
ويحجبها أيضًا بنتان أو بنتا ابن أعلى منهما درجة ما لم يكن 

 .19معها من يعصبها طبقًا لحكم المادة 
 وما بعدها: 132ص/  -بقالمرجع السا -د/ سعيد أبو الفتوح

المراد ببنات اإلبن: كل أنثي تنتسب إلى الميت بواسطة االبن 
مهما نزلت درجة أبيها، فتشمل بنت االبن، وبنت ابن االبن، 

 وهكذا مهما نزل االبن
وقد اتفق الفقهاء على أن بنات االبن وإن نزل أبوهن يأخذن 

من صلبه حكم البنات الصلبيات، إذا لم يكن للمتوفی أبناء 
 مباشرة.
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*وينبغي العلم أن بنت اإلبن في حاالت الحجب يمكن أن 
 تستحق الوصية الواجبة إذا ما توافرت شروطها.

ولبنت االبن في الميراث ست حاالت، ثالث منها إذا قامت 
مقام بنت الصلب فتكون لها حاالتها الثالث، وثالث إذا لم تقم 

 مقام البنت الصلبية تبينها جميعا فيما يأتي:
الحالة األولى: أن ترث النصف فرضا، وذلك إذا انفردت، بأن 

  من يعصبها.كانت واحدة وال يوجد من يحجبها وال
الحالة الثانية: أن ترث بنات االبن الثلثين فرضا، وذلك إذا وجد 

 أكثر من واحدة، ولم يوجد من يحجبهن أو يعصبهن.
الحالة الثالثة: أن ترث بطريق التعصيب، وذلك إذا وجد معها 
من يعصبيا واحدة كانت أو أكثر والذي يعصبها ابن ابن في 

ابن عم لها، وقد يعصبها ابن  درجتها، سواء أكان أخا لها أم
ابن أنزل منها درجة من ناحية القرابة وذلك إذا كانت في حاجة 

 إليه.
الحالة الرابعة: أن ترث بنت االبن السدس فرضا، مع بنت 
الصلب الواحدة تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات، كما 
تستحق السدس أيضا إنا وجد معها بنت ابن أعلى منها درجة، 

 ال يوجد مع األعلى من يعصبها.بشرط أ
الحالة الخامسة: أن تحجب بنت االبن بالبنتين فأكثر من بنات 
الصلب، أو بوجود بنات ابن أعلى منها درجة، بشرط أال يوجد 
معها عاصب في درجتها أو أنزل منها درجة على نحو ما 
ذكرنا، ذلك أن وجود الينتين أو البنات ال يبقى شيئا من النصيب 

ض لهن وهو الثلثان، وبالتالي فإن بنت االبن ال يكون المفرو 
أمامها إال الميراث بطريق التعصيب، وال يوجد من يعصبهاء 

 فتحجب من الميراث.
الحالة السادسة: تحجب بنت االبن أيضا إذا وجد معها االبن، 
أو ابن االبن األعلى درجة، فال ترث شيئا، ولكنها قد تأخذ 

 بطريق الوصية.

 أحوال مرياث األب؟ما هي 
 لألب في الميراث ثالث حاالت:

 السدس فرضا: عند وجود الفرع الوارث المذكر. -1
ْنُهَما : من سورة النساء ١١من األية  "َوأَلَبَوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد مِّ

ا َتَرَك ِإن َكاَن َلُه َوَلٌد َفِإن لَّْم َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواُه  ُدُس ِممَّ السُّ
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 لباقي تعصيبًا: عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا.ا -2
السدس فرضا والباقي تعصيبًا: عند وجود الفرع الوارث  -3

 المؤنث، وهو البنت، وبنت االبن وإن نزل.
 الميراث.وال يكمن أن يحجب من 

ُدُس ِمن َبْعِد  ِه السُّ ِه الثُُّلُث َفِإن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفأُلمِِّ َوِصيٍَّة َفأُلمِِّ
 ُيوِصي ِبَها َأْو َدْيٍن"

"مع مراعاة حكم المادة  1943لسنة  77من القانون  9المادة 
لألب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن  21
 …".نزل

"اذا لم يوجد أحد  1943لسنة  77من القانون  16المادة 
من ذوى الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت 

 …".التركة أو ما بقى منها بعد الفروض للعصبة من النسب
"للعصبة بالنفس  1943لسنة  77من القانون  17المادة 

جهات أربع مقدم بعضها على بعض فى اإلرث على الترتيب 
( األبوة، وتشمل األب والجد الصحيح وإن 2اآلتى: ...)

 …".عال
أو  إذا اجتمع األب 1943لسنة  77من القانون  21المادة 

الجد مع البنت أو بنت االبن وإن نزل استحق السدس فرضًا 
 والباقى بطريق التعصيب.

 :وما بعدها 138ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح
 لألب في الميراث ثالث حاالت:

الحالة األولى: أن يرث السدس فرضا، وذلك إذا كان للميت 
 .فرع وارث مذكر وهو االبن وابن االبن وإن نزل

الحالة الثانية: أن يرث السدس فرضا والباقي تعصيبًا، وذلك 
في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث، وهو البنت، وبنت االبن 

 مهما نزل أبوها.
الحالة الثالثة: أن يرث بالتعصيب فقط، وذلك في حالة عدم 
وجود الفرع الوارث مطلقا: ال المذكر وال المؤنث، فيرث التركة 

 ي منها تعصيبًا.كلها أو الباق
 ومن ثم يتبين لنا أن األب ال يحرم من ميراث ولده مطلقًا.

 ما هي أحوال مرياث اجلد؟
هو  المقصود بالجد الذي يرث فرضًا )الجد الصحيح(:

الذي ينتسب إلى الميت عن طريق األب، فال يتوسط بينه 
إذا اجتمع الجد مع  1943لسنة  77القانون  22المادة 

 التان:اإلخوة واألخوات ألبوين أو ألب كانت له ح
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وبين الميت أنثی، كابي األب، وأبي أبي األب مهما علت 
 درجته.

 وأحوال ميراث الجد الصحيح هي:
السدس فرضًا: عند وجود الفرع الوارث المذكر، وعدم  -1

وجود األب أو جد صحيح أقرب منه، وعدم وجود اإلخوة 
 األشقاء أو ألب.

الباقي تعصيبًا: عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا،  -2
وعدم وجود األب أو جد صحيح أقرب منه، وعدم وجود 

 أو ألب. اإلخوة األشقاء
السدس فرضاً والباقي تعصيبًا: عند وجود الفرع الوارث  -3

المؤنث، وعدم وجود األب أو جد صحيح أقرب منه، وعدم 
 وجود اإلخوة األشقاء أو ألب.

األكثر بين السدس فرضًا والمقاسمة مع اإلخوة  -4
واألخوات األشقاء أو ألب: عند استحقاقهم لإلرث بطريق 

 التعصيب.
بين السدس فرضاً والباقي تعصيباً مع األخوات األكثر  -5

 الشقيقات أو ألب: عند استحقاقهم لإلرث بطريق الفرض.
ويراعى أن الجد الصحيح يمكن أن يحجب في حالة وجود 

 األب أو جد صحيح أقرب منه.
 

أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورًا فقط أو ذكورًا وإناثًا  -األولى 
 أو إناثًا عصبن مع الفرع الوارث من اإلناث.

أن يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض بطريق  -الثانية 
التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع 

 الوارث من اإلناث.
أو اإلرث بالتعصيب على الوجه  على أنه إذا كانت المقاسمة

المتقدم تحرم الجد من إرث أو تنقصه عن السدس اعتبر 
صاحب فرض بالسدس، وال يعتبر فى المقاسمة من كان 

 محجوبًا من اإلخوة أو األخوات ألب.
 وما بعدها:  141ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح

جد الصحيح، وهو المراد بالجد هنا ما يطلق عليه الفقهاء اسم ال
الذي ينتسب إلى الميت عن طريق األب، فال يتوسط بينه وبين 

 الميت أنثی، كابي األب، وأبي أبي األب مهما علت درجته.
والجد غير الصحيح هو الذي يتصل بالميت بواسطة األنثى، 
ويعبر عنه بعض الفقهاء بالجد الفاسد، واألول هو الشائع، لما 

نی غير كريم وذلك كأبي األم، وأبي في اإلطالق الثاني من مع
 أم األم، وأبي أم األب.

والجد الصحيح من أصحاب الفروض، ومن العصبات، أما 
الجد ميں الصحيح فليس من أصحاب الفروض وال من 
العصبات، بل هو من ذوي األرحام المؤخر إرثهم من أصحاب 

 الفروض والعصبات.
شقاء أو ألب: إذا لم أوال: ميراث الجد عند عدم وجود اإلخوة األ

يكن مع الجد أحد من اإلخوة أو األخوات األشقاء أو ألب فإنه 
 يأخذ أحوال األب، ويحجب به إذا وجد، فيكون له أحوال ثالثة:

أن يرث بالفرض، وفرضه السدس، وذلك عند وجود الفرع  -1
 الوارث المذكر.

أن يرث بالفرض والتعصيب معا، وذلك عند وجود الفرع  -2
الوارث المؤنث، فياخذ السدس فرضا، فإن بقي شيء من التركة 

 بعد استيفاء أصحاب الفروض فروضهم أخذه الجد تعصيبا.



9 
 

أن يرث بالتعصيب فقط، وذلك إذا لم يكن للمتوفي فرع  -3
وارث مطلقا ال من الذكور وال من اإلنات، فيأخذ التركة أو 

 الباقي منها بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.
ثانيا: ميراث الجد مع اإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب: اتفق 
الجميع على أن الجد يحجب األخوة واألخوات ألم كما يحجبهم 

 األب، وله حالتين:
الحالة األولى: ميراث اإلخوة بالتعصيب: الجد يقاسم اإلخوة 

 على أنه واحد منهم، بشرط أال ينقص نصيبة عن السدس.
ث األخوات بالفرض فقط: أن يكون مع الجد الحالة الثانية: ميرا

أخوات ليس معهن فرع وارث مؤنث وال أخوة، وفي هذه الحالة 
يرث الجد بالتعصيب ألنه أقرب عاصب، وال يقاسم األخوات، 
ألنهن يرثن بالفرض، فيأخذن فرضهن مع أصحاب الفروض 
األخرى إن وجدوا، وإال أخذن فرضهن من أصل التركة، ويأخذ 

قي تعصيب بشرط أال يقل عن السدس، وإال أخذ الجد البا
في  -إذن -السدس وزاحم أصحاب الفروض األخرى، فالجد 

 هذه الحالة يأخذ األفضل له من إرثه بالفرض أو بالتعصيب.

 ما هي أحوال مرياث األم؟
 لألم في الميراث ثالث حاالت:

السدس فرضًا: عند وجود الفرع الوارث، أو عند وجود  -1
فأكثر من اإلخوة أو األخوات من أي جهة كانوا اثنين 
 ألم(. -ألب -)أشقاء

الثلث فرضًا: عند عدم وجود الفرع الوارث، وعدم  -2
وجود اثنين فأكثر من اإلخوة أو األخوات من أي جهة 

ألم( ولم ينحصر اإلرث بينها وبين  -ألب -كانوا )أشقاء
 األب وأحد الزوجين.

عدم وجود الفرع الوارث،  ثلث الباقي من التركة: عند -3
وعدم وجود اثنين فأكثر من اإلخوة أو األخوات من أي 

ألم( وانحصار اإلرث بينها  -ألب -جهة كانوا )أشقاء

قوله تعالى "َوأَلَبَوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد  من سورة النساء ١١من األية 
ا َتَرَك ِإن َكاَن َلُه َوَلٌد َفِإن لَّْم َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَوِرَثُه  ُدُس ِممَّ ْنُهَما السُّ مِِّ
ُدُس ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة  ِه السُّ ِه الثُُّلُث َفِإن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفأُلمِِّ َأَبَواهُ َفأُلمِِّ

 ْو َدْيٍن"ُيوِصي ِبَها أَ 
"لألم فرض السدس  1943لسنة  77من القانون  14المادة 

مع الولد أو ولد االبن وإن نزل أو مع اثنين أو أكثر من اإلخوة 
واألخوات. ولها الثلث فى غير هذه األحوال. غير أنها اذا 
اجتمعت مع أحد الزوجين واألب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد 

 …".فرض الزوج
 وما بعدها: 154ص/  -المرجع السابق -لفتوحد/ سعيد أبو ا

 حاالت ميراث األم ثالث:
 الحالة األولى: أنها ترث السدس فرضا، وذلك في صورتين:
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وبين األب وأحد الزوجين )المسألتان الغراوتين أو 
 العمريتين(

 وال يمكن أن تحجب األم من الميراث.
 

إذا كان للميت فرع وارث مذكر أو مؤنث، سواء أكان هذا  -أ
الفرع واحدة أو أكثر، وهو االبن وابن االبن وإن نزل، والبنت 

 وبنت االبن وإن نزل.
ن للمتوفي اثنان فأكثر من اإلخوة أواألخوات من أي إذا كا -ب

جهة كانوا، أي سواء كانوا أشقاء أو ألب أو ألم، أو خليطا 
منهم، وسواء أكانوا ذكورًا فقط أم إناثا فقط أو خليط من الذكور 
واإلناث، وسواء أكان هؤالء اإلخوة وارثين أم كانوا محجوبين 

 عن الميراث.
األم ثلث التركة فرضا، وذلك إذا لم يكن الحالة الثانية: أن ترث 

للمتوفي فرع وارث، وال عدد من اإلخوة أو األخوات، ولم ينحصر 
 اإلرث بينها وبين األب وأحد الزوجين.

الحالة الثالثة: أن ترث األم ثلث الباقي من التركة بعد نصيب 
أحد الزوجين، وذلك في حالة انحصار اإلرث بينها وبين األب 

ن، فإن الزوج الموجود يأخذ نصيبه، ولالم ثلث وأحد الزوجي
الباقي بعد نصيب الزوج، ولألب الباقي تعصيبًا ويتحقق ذلك 

 في صورتين هما:
مات عن زوجة،  -ماتت من: زوج، أب، أم.         ب -أ

 أب، أم.
فالمسألة األولى من ستة، للزوج النصف ثالثة، ولألم ثلث 

والمسألة الثانية من أربعة، الباقي واحد، والباقي اثنان لألب. 
 للزوجة الريع واحد، ولألم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان لألب.

وتسمى هاتان المسالتان بالغراوتين أو العمريتين، ويسميا بذلك 
 -لوضوحهما كالنجمة الغراء، وألن سيدنا عمر بن الخطاب 

أفتى بذلك في محضر من كبار الصحابة فلم  -رضي هللا عنه 
 ر عليه أحد منهم، فكان ذلك إجماعا.ينك
 
 

 ما هي أحوال مرياث اجلدة؟
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، وهي التي ال يدخل المقصود بالجدة هنا الجدة الصحيحة
في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، کأم األم وأمهاتها 

 وإن علت، وأم األب وأمهاتها وإن علت.
 وللجدة )ألم أو ألب( في الميراث فرض واحد هو: 

فرضًا: عند عدم وجود األم أو جدة ألم أقرب وذلك السدس 
بالنسبة للجدتين، كما يشترط عدم وجود األب أو جد أقرب 

 في حالة الجدة ألب.
* ويراعى أنه في حالة تعدد الجدات وكانوا متساويات في 
درجة القرابة فإنهن يشتركن في فرض السدس وذلك 

 بالسوية بينهما.
 راث في االحوال األتية:ويمكن أن تحجب الجدة من المي

عند وجود األم أو جدة ألم أقرب وهنا تحجب الجدة  -1
 ألم والجدة ألب.

عند وجود األب أو جد أو جدة ألب أقرب وهنا تحجب  -2
 الجدة ألب فقط.

"...والجدة الصحيحة  1943لسنة  77من القانون  14المادة 
 هى أم أحد األبوين أو الجد الصحيح وإن علت، وللجدة أو
الجدات السدس، ويقسم بينهن على السواء ال فرق بين ذات 

 قرابة وذات قرابتين".
 وما بعدها: 156ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح

المراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة، وهي التي ال يدخل في 
نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، کأم األم وأمهاتها وإن علون 

حة، ب وأمهاتها وإن علون جدة صحيبمحض اإلناث، وأم األ
 ، وللجدة في الميراث حالتان:وهذا باتفاق المذاهب األربعة

الحالة األولى: أن ترث السدس فرضا، واحدة كانت أو أكثر، 
إن كن صحيحات متساويات في درجة القرابة، ما لم تكن 
إحداهن محجوبة عن الميراث، ال فرق في ذلك بين التي من 

من جهة األم، وال بين ذات القرابة الواحدة  جهة األب والتي
 وذات القرابتين.

الحالة الثانية: أال ترث الجدة شيئا، بل تحجب عن الميراث، 
 وذلك في حاالت هي:

إذا كان معها أم، فإن األم تحجب الجدة أو الجدات مطلقا،  -أ
أي سواء كانت من جهة األم أو من جهة األب، أو من جهتهما 

دة أم بعدت، وذلك ألن توريث الجدة بسبب معا، قربت الج
األمومة، ألنها أم في الجملة، وعند اتحاد السبب يقدم األقرب 
على األبعد، وألن الجدة ألم تدلي إلى الميت باألم، والقاعدة أن 
من يدلي إلى الميت بشخص يحجب به، كما يحجب الجد 

 باألب.
الجدة إذا وجد مع الجدة األبوية أب، فإن األب يحجب  -ب

األبوية أو الجدات األبويات مطلقا ألنها مدلية إلى الميت به، 
 وهو أقرب منها فيحجبها.

أما الجدة األمية فترث معه ألنها ال تنتسب إلى الميت عن 
طريقه، وإنما من طريق األم، والختالف سبب إرثهما فاألب 
يرث بالعصوبة، وهي ترث باألمومة، أما إذا كانت الجدة ذات 
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ن، فإن األب ال يحجبها، ألنه وإن حجبها باعتبار أنها من قرابتي
جهة األب، فال يحجبها باعتبارها من جهة األم، فترث باعتبارها 

 جدة ألم.
إذا وجد مع الجدة جد تنتسب إلى الميت عن طريقه، فالجدة  -ج

األبوية تحجب بالجد ألب إذا كانت مدلية به، ألنه أقرب منها، 
 مدلية به فال يحجبها.أما إذا كانت غير 

أن القربي من الجدات تحجب البعدى منهن، فأم األم مثال  -د
تحجب أم أم األم، كما تحجب أم أبي األب، فإذا كانت الجدة 
القربي من جهة األب، فإنها ال تحجب البعدى من جهة األم، 

 أخذا بمذهب المالكية والشافعية.
 
 
 

 ما هي أحوال مرياث األخت الشقيقة؟
االخوات الشقيقات هم من يكونوا من أم واحدة وأب واحد، 
ويسمون أوالد األبوين )بني األعيان(، ولهم في الميراث 

 أربعة أحوال:
النصف فرضا: إذا انفردت )بأن كانت واحدة( وعدم  -1

وجود من يحجبها كاألب والفرع الوارث المذكر وال من 
الوارث يعصبها كاألخ الشقيق أو تتعصب معه من الفرع 

 المؤنث.
الثلثين فرضا: إذا تعددن )بأن وجدت أكثر من أخت  -2

شقيقة( وعدم وجود من يحجبها كاألب والفرع الوارث 
المذكر وال من يعصبها كاألخ الشقيق أو تتعصب معه 

 من الفرع الوارث المؤنث.
التعصيب باألخ الشقيق: فيكون لهن معه التركة أو  -3

الفروض للذكر مثل حظ الباقي منها بعد أصحاب 
األنثيين، وذلك عند عدم وجود من يحجبها كاألب والفرع 

قوله تعالى: "َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل َّللاَُّ  من سورة النساء 176األية 
ُكْم ِفي اْلَكالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها ُيْفِتي

ِنْصُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرُثَها ِإن لَّْم َيُكن لََّها َوَلٌد َفِإن َكاَنَتا اْثَنَتْيِن 
ا َتَرَك َوِإن َكاُنوْا ِإْخَوًة رَِِّجااًل َوِنَساء فَ  ِللذََّكِر ِمْثُل َفَلُهَما الثُُّلَثاِن ِممَّ

ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم" ُ َلُكْم َأن َتِضلُّوْا َوَّللاَّ  َحظِّ األُنَثَيْيِن ُيَبيُِّن َّللاَّ
"مع مراعاة حكم  1943لسنة  77من القانون  13لمادة ا

: ) أ ( للواحدة من األخوات الشقيقات فرض 20، 19المادتين 
 …"النصف ولالثنتين فأكثر الثلثان

"العصبة بالغير هن:  1943لسنة  77من القانون  19المادة 
( األخوات ألبوين مع اإلخوة ألبوين واألخوات ألب مع ٣… )

اإلخوة ألب ويكون اإلرث بينهم فى هذه األحوال للذكر مثل 
 حظ األنثيين".

"العصبة مع الغير  1943لسنة  77من القانون  20المادة 
و بنات اإلبن وإن هن: األخوات ألبوين أو ألب مع البنات أ

 نزل، ويكون لهن الباقى من التركة بعد الفروض.
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الوارث المذكر، فيأخذن الباقي تعصيباً بعد الفروض، سواء 
 إنفردت أو تعددت.

التعصيب مع الفرع الوارث المؤنث: )كالبنت أو بنت  -4
اإلبن وإن نزلت(، وذلك عند عدم وجود من يحجبها كاألب 

المذكر وال من يعصبها كاألخ، فتأخذ الباقي  والفرع الوارث
 تعصيبًا بعد الفروض، سواء إنفردت أو تعددت.

 ويمكن أن تحجب األخت الشقيقة في الحاالت األتية:
 عند وجود األب. -1
 عند وجود الفرع الوارث المذكر. -2

وفى هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقى العصابات كاإلخوة ألبوين 
 أو ألب ويأخذن أحكامهم فى التقديم بالجهة والدرجة والقوة"

 وما بعدها: 164ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح
نتسب إلى الميت بواسطة أبيه األخت الشقيقة هي كل أنثي ت

وأمه، ولذا يقال لها: األخت ألبوين، ويسمى اإلخوة واألخوات 
األشقاء بني األعيان لقوة قرابتهم بالميت، فعين الشيء خياره، 
وهؤالء خيار اإلخوة واألخوات إلرتباطهم بالميت من جهتين، 
 فكأنهم من ذاته وعينه، والشقيقة والشقيقات أحوال خمسة، وإليك

 البيان:
الحالة األولى: أن ترث النصف فرضا، وذلك إذا كانت واحدة، 
ولم يوجد من يحجبها، ولم تصر عصبة بأخ شقيق أو عصبة 

 مع الفرع الوارث المؤنث
الحالة الثانية: الثلثان لالثنتين فأكثر إذا لم يوجد من يعصبهن، 

 وال من يتعصبن معه، وال من يحجبون به كذلك.
التعصيب بالغير إذا كان مع األخت الشقيقة  الحالة الثالثة:

أواألخوات الشقيقات أخ شقيق يعصبهن، فيكون لهن معه التركة 
 أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ األنثيين.
الحالة الرابعة: التعصيب مع الغير وذلك إذا كان هناك فرع 

ثر وارث مؤنث، بنت أو بنت ابن، واحدة كانت األخت أو أك
ولم يوجد من يحجبهن وال أخ شقيق يعصبهن، فإن األخت أو 
األخوات الشقيقات يأخذن الباقي على أنهن عصبة مع الغير، 
وحينئذ تصير األخت الشقيقة كأنها أخ شقيق، فإذا لم يبق بعد 

 أصحاب الفروض شيء فال ميراث لها. 
الحالة الخامسة: أن تحجب األخت الشقيقة حجب حرمان، 

يعصبها أوال، وذلك في حالة  معها مننت أو أكثر واحدة كا
 وجود الفرع الوارث المذكر االبن، وابن االبن وإن نزل أو األب.

 ما هي أحوال مرياث األخت ألب؟
االخوات هنا من أب واحد وأمهات مختلفين، ويسمون أوالد 

 األب )بني العالت(، ولهم في الميراث خمسة أحوال:
ُقِل َّللاَُّ قوله تعالى: "َيْسَتْفُتوَنَك  من سورة النساء 176ألية ا

ُيْفِتيُكْم ِفي اْلَكالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها 
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انفردت )بأن كانت واحدة( وعدم النصف فرضا: إذا  -1
وجود من يحجبها كاألب أو األخ الشقيق أو الفرع الوارث 
المذكر أو أكثر من أخت شقيقة وال من يعصبها كاألخ 

 ألب أو من تتعصب معه من الفرع الوارث المؤنث.
الثلثين فرضا: إذا تعددن )بأن وجدت أكثر من أخت  -2

و األخ الشقيق أو شقيقة( وعدم وجود من يحجبها كاألب أ
الفرع الوارث المذكر أو أكثر من أخت شقيقة وال من 
يعصبها كاألخ ألب أو من تتعصب معه من الفرع الوارث 

 المؤنث.
السدس فرضًا: تكملة الثلثين عن وجود أخت الشقيقة  -3

واحدة وعدم وجود من يحجبها كاألب أو األخ الشقيق أو 
كاألخ ألب، سواء الفرع الوارث المذكر وال من يعصبها 

 انفردت أو تعددت.
التعصيب باألخ ألب: فيكون لهن معه التركة أو  -4

الباقي منها بعد الفروض للذكر مثل حظ األنثيين، وذلك 
عند عدم وجود من يحجبها كاألب أو األخ الشقيق أو 
الفرع الوارث المذكر، فيأخذن الباقي تعصيباً بعد الفروض، 

 سواء إنفردت أو تعددت.
التعصيب مع الفرع الوارث المؤنث: )كالبنت أو بنت  -5

اإلبن وإن نزلت(، وذلك عند عدم وجود من يحجبها كاألب 
أو األخ الشقيق أو الفرع الوارث المذكر أو أكثر من أخت 
شقيقة، وال من يعصبها كاألخ، فتأخذ الباقي تعصيبًا بعد 

 الفروض، سواء إنفردت أو تعددت.
 ألب في الحاالت األتية:ويمكن أن تحجب األخت 

 عند وجود األب. -1
 عند وجود األخ الشقيق. -2
 عند وجود الفرع الوارث المذكر. -3
 عند وجود أكثر من أخت شقيقة وعدم وجود أخ ألب. -4

ِنْصُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرُثَها ِإن لَّْم َيُكن لََّها َوَلٌد َفِإن َكاَنَتا اْثَنَتْيِن 
ا َتَرَك َوِإن َكاُنوْا ِإْخَوًة رِِّ  َجااًل َوِنَساء َفِللذََّكِر ِمْثُل َفَلُهَما الثُُّلَثاِن ِممَّ

ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم" ُ َلُكْم َأن َتِضلُّوْا َوَّللاَّ  َحظِّ األُنَثَيْيِن ُيَبيُِّن َّللاَّ
"مع مراعاة حكم  1943لسنة  77من القانون  13المادة 

: )أ( للواحدة من األخوات الشقيقات فرض 20، 19المادتين 
الثلثان. )ب( ولألخوات ألب الفرض النصف ولالثنتين فأكثر 

المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة، ولهن واحدة أو أكثر 
 السدس مع األخوات الشقيقة.

"العصبة بالغير هن:  1943لسنة  77من القانون  19المادة 
( األخوات ألبوين مع اإلخوة ألبوين واألخوات ألب مع 3… )

األحوال للذكر مثل  اإلخوة ألب ويكون اإلرث بينهم فى هذه
  حظ األنثيين".

"العصبة مع الغير  1943لسنة  77من القانون  20المادة 
هن: األخوات ألبوين أو ألب مع البنات أو بنات اإلبن وإن 

 نزل، ويكون لهن الباقى من التركة بعد الفروض.
وفى هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقى العصابات كاإلخوة ألبوين 

 أحكامهم فى التقديم بالجهة والدرجة والقوة" أو ألب ويأخذن
 وما بعدها: 167ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح

األخت ألب هي كل أنثي شاركت الميت في االنتساب المباشر 
 إلى أبيه فقط دون أمه

ولألخوات ألب في الميراث سبع حاالت، فميراثهن إما بالفرض 
 وإما بالتعصيب:

ن ترث بطريق الفرض، وفرضها النصف الحالة األولى: أ
للواحدة إذا انفردت عمن يساويها، وعمن يعصبها أويحجبها وال 

 يوجد بين الورثة أخت شقيقة. 
الحالة الثانية: الثلثان ألكثر من واحدة، إذا لم يوجد من يعصبهن 

 وال من يتعصبن معه وال من يحجبهن كذلك.
فرض مع األخت  الحالة الثالثة: أن تأخذ األخت ألب السدس

الشقيقة وذلك إذا كان ثمة أخت شقيقة واحدة، وأخت ألب، فإن 
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ند كون األخت الشقيقة عصبة مع الفرع الوارث ع -5
 المؤنث.

 

واحدة كانت  -الشقيقة تأخذ النصف فرضة، وتأخذ األخت ألب 
أو اكثر السدس تكملة الثلثين، وذلك ألن فرض األخوات هو 
الثلثان، وقد أخذت الشقيقة النصف، فتأخذ األخت ألب السدس 

خوات، وقياسا على بنات االبن مع الباقي من الثلثين فرض األ
بنت الصلب. وهنا تعتبر األخت ألب صاحبة فرض تستحقه 

 من التركة ولو زادت الفروض عن أصل التركة.
الحالة الرابعة: أن ترث األخت ألب واحدة أو أكثر بطريق 
التعصيب بالغير، وذلك إذا وجد معها أخ ألب أو أكثر، فإنها 

بالتعصيب مع تطبيق قاعدة: للذكر مثل في هذه الحالة ترث 
 حظ األنثيين.

الحالة الخامسة: أن ترث األخت ألب واحدة أو أكثر بطريق 
التعصيب مع الغير، وذلك إذا وجد معها فرع وارث مؤنث، 
كالبنت أو بنت االبن، وبشرط أال يوجد معها أخ يعصبها، ألنه 

والعصوبة إذا وجد معها كانت عصبة به )بالغير( ال مع الغير 
 بالغير أقوى من العصوبة مع الغير.

الحالة السادسة: أن تحجب بالشقيقتين فأكثر إذا لم يكن معها 
أخ ألب يعصبها، ألنها في هذه الحالة ترث بالفرض، وقد 

 استوفت الشقيقات نصيب األخوات.
الحالة السابعة: أن تحجب عن اإلرث مطلقا، وذلك إذا وجد 

يقة، وهو الفرع الوارث المذكر، أو معها من يحجب األخت الشق
األب، أو وجد معها أخ شقيق، أو أخت شقيقة صارت عصبة 

 مع الغير.
 ما هي أحوال مرياث اإلخوة واألخوات ألم؟

واإلخوة واالخوات هنا من أم واحدة وأباء مختلفين، 
ويسمون أوالد األم )بني األخياف(، ولهم في الميراث 

 أحوال ثالثة:
فرضًا: إذا إنفرد )أي وجد أخ واحد أو أخت السدس  -1

واحدة ألم( عند عدم وجود االب وإن عال وعدم وجود الفرع 
 الوارث.

قوله تعالى "َوِإن َكاَن َرُجٌل  من سورة النساء 12من األية 
ُدُس  ْنُهَما السُّ ُيوَرُث َكالَلًة َأو اْمَرأٌَة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد مِّ
َفِإن َكاُنوْا َأْكَثَر ِمن َذِلَك َفُهْم ُشَرَكاء ِفي الثُُّلِث ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة 

ُ َعِليٌم َحِليٌم"ُيوَصى ِبَها َأْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضارٍِّ َوِص  ِ َوَّللاَّ َن َّللاَّ  يًَّة مِِّ
"ألوالد األم فرض  1943لسنة  77من القانون  10المادة 

السدس للواحد، والثلث لالثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم فى القسمة 



16 
 

الثلث فرضًا: إذا تعددوا )أي وجد أكثر من أخ أو  -2
أخت ألم( عند عدم وجود األب وإن عال وعدم وجود الفرع 
الوارث، وهنا يقسم الثلث بالسوية بينهم ال فرق بين ذكر 

 نثى.وا
المشاركة في الثلث: بذات الشروط السابقة إذا  -3

استغرقت الفروض التركة فيشارك االخوة او األخوات ألم 
مع األخ الشقيق أو األخوة األشقاء باالنفراد أو مع أخت 

 شقيقة أو أكثر، وذلك بالسوية بينهم.
ويمكن ان يحجب اإلخوة أو األخوات ألم في الحاالت 

 األتية:
 الفرع الوارث. عند وجود -1
 عند وجود األب وإن عال. -2
 

سواء. وفى الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك 
ء باالنفراد أو مع أخت أوالد األم األخ الشقيق أو األخوة األشقا

 شقيقة أو أكثر، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم".
 وما بعدها: 162ص/  -المرجع السابق -د/ سعيد أبو الفتوح

اإلخوة واألخوات ألم هم الذين ينتسبون إلى الميت عن طريق 
األم انتسايا مباشرة، وإن اختلفت آباؤهم، ولذا سمي هؤالء ببني 

الختالفهم في نسب اآلباء، وال يرثون إال بطريق  األخياف
 الفرض ولهم في الميراث ثالث حاالت:

ذكر أكان أو  -الحالة األولى: أن يأخذ الواحد المنفرد منهم 
 السدس فرضا، وذلك عند عدم التعدد. -أنثی 

الحالة الثانية: أن يأخذ اإلخوة ألم الثلث فرضا إذا تعددوا، فكانوا 
اء كانوا ذكورًا أم إناثا، أم خليط من الذكور اثنين فأكثر سو 

 واإلناث، ويقسم الثلث بينهم بالسوية ال فرق بين الذكر واألنثی.
الحالة الثالثة: أن يحجب اإلخوة ألم فال يرثون شيئا، وذلك إذا 
وجد األصل المذكر أو الفرع الوارث مطلقا )أي مذكرة أو مؤنثة( 

 الصحيح وإن عال. والمراد باألصل المذكر األب والجد
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 العصبة وأولوا مرياث

 ؟ وما هي أنواعه؟هو املرياث بالتعصيبما 
هو اإلرث بال تقدير )أي بدون تحديد  المقصووووووووصيب  ل  صوووووووو  

فرض أو قدر محدد(، والعاصبببببببببا هو يس وارث ل   ل   ببببببببب   
مقدر، ف أخذ المال إذا إنفرد ول  يوجد ورثة أخرين أو الباقي من 

 المال بعد الفروض، والعصبات قسمان:
أوال: العصببببببببببة البسبببببببببة ة: و بببببببببةة ا القرابة الح    ة )قرابة الد ( 

صببببببببة عل  اإلدالب يقصبببببببد ب  العصببببببببة وعبدما يطلق لفظ الع
 البسة ة وأنواع ا ثالثة:

 عصبة البف . -1
 عصبة بالغير. -2
 عصبة مع الغير. -3

ثان ًا: العصببببة السبببةة ة: و بببةة ا العلق )علق السبببيد للعةد( وهي 
قرابة حكم ة، ألن السيد بإعطائ  الحرية لعةده أوجد صلة بيب ما 

العصبببببة يصببببعا وجودها تشببببب  الصببببلة بين الرجس وابب ، وتل  
في العصر الحالي ولكن المشرع قد نص علي ا في القانون فلز  

 إيضاح ا، ويأتي ب ان ا بعد الرد عل  أحد الزوجين.
 
 
 

َأْلِحُقوا  : " -صووووووووه ب بمه  ب سووووووووه -قصلبرسووووووووصلب ب
 الَفراِئَض بَأْهِل ا، َفما َبِقَي َفِِلَْوَل  َرُجٍس َذَكٍر" ملفق عل  .

اذا ل  يوجد أحد ب1943لسنةبب77الق نصنبمنبب16الم يةب
من ذوى الفروض أو وجببد ول  تسببببببببببببببلغرب الفروض اللريببة 
كانت اللرية أو ما بق  مب ا بعد الفروض للعصبببببببببببببببة من 

 البسا.
 والعصبة من البسا ثالثة أنواع:

 ( عصبة بالبف .1)
 ( عصبة بالغير.2)
 ( عصبة مع الغير.3)

 م بب171ص/بب-السوووو ل المرجعبب-ي/بسوووو  وبالصبال  ص 
   وه :

اللعصبببيا مصبببدر عصبببا يعصبببا تعصبببيبا، ف و عاصبببا 
ويجمع العاصبببببببببببا عل  عصببببببببببببة، وتجم  العصببببببببببببة عل  
عصببببات، أما اصبببطالحا: فالمراد بالعصببببة يس وارث ل   
ل   ببببب   مقدر صبببببري  في الكلاف والسببببببة، ف أخذ المال إذا 
إنفرد، أوالباقي مب  بعد أصببببببببببببحاف الفروض، والعصبببببببببببببات 

 قسمان: عصبة نسة ة، وعص ة  ةة ة:
فالعصببببببببببببة البسبببببببببببة ة تقو  عل  القرابة الح    ة، وهي قرابة 
الد ، وأما العصبببة السببةة ة فسببةة ا العلق وانعا  السببيد علي 
عةده، ف ي قرابة حكم ة والمراد من العصبببببببببة عبد اإلدالب 
العصبببببببة البسببببببة ة، ألن  ال مجال اان للكال  عن العصبببببببة 

 السةة ة.
عصبة البسة ة عل  ثالثة أنواع، عصبة بالبف ، وعصبة وال

 بالغير وعصبة مع الغير.
 م بب222ص/بب-المرجعبالسوووو ل ب-ي/بسوووو  وبالصبال  ص 

   وه :
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العصبببببببببة السببببببببةة ة هي المعِلق للعةد أو معِلق المعَلق، فإذا 
 -بفل  اللاء-أعلق اإلنسبببببببان عةدا مملويا ل  ومات المعلق 

يسببلحق إرث  من األقارف البسببةيين وترك مااًل ول  يلرك من 
ألن  بإعطائ  الحرية  -بكسر اللاء -أوالسةةيين ورث  معلق  

لعةده أوجد صببببببببلة بيب  و ين عةده بسببببببببةا هذه البعمة اللي 
 تشب  الصلة بين الرجس وابب .

 ما هي العصبة بالنفس؟ وكيف يتم الرتجيح بني أصحابها؟
العصبة بالبف : ه  أقارف الميت الذيور الذين ال تلو ط بيب   
و ين الميت أنث ، )كاإلبن وابن اإلبن وان نزل واألف والجد وان 

، الفروضعال وغيره ( وه  يرثون اللريببة أو مببا بقي مب ببا بعببد 
وُيقد  مب   األقرف فاألقرف، وللعصببببببببببببو ة بالبف  أر عة درجات 

 هي:
 الةبوة: تشمس األبباء وأبباء االبن وان نزل. -1
 األبوة: تشمس األف والجد الصح   وان عال. -2
خوة: تشببببببببببببببمبببس اإلخوة ألبوين واإلخوة ألف وأببببباء األ  اال -3

 يس مب ما. ألبوين وأبباء األ  ألف وان نزل
العمومببة: تشببببببببببببببمببس أعمببا  الميببت وأعمببا  أب بب  وأعمببا  جببده  -4

الصببببح   وان عال  ببببواء أكانوا ألبوين أ  ألف وأبباء من ذيروا 
 وأبباء أببائ   وان نزلوا.

 
فإذا تعدد أولي العصببببببببة بالبف  فإن اإلرث يكون للج ة األول  

لِلقوى حسبببا اللرتيا السبببابق، ث  لِلقرف درجة إل  الميت، ث  
قراببببة، فبببإذا اتحبببدا في الج بببة والبببدرجبببة والقوة يبببان اإلرث بيب   

 عل  السواء.
 

قول  تعال : " ِإِن اْمُرٌؤ  منبسوووصرةبالنسووو  ب176منباألي ب
ُك َما َتَرَك َوُهَو َيِرُثَ ا  َهَلَ  َلْ َ  َلُ  َوَلٌد َوَلُ  ُأْخٌت َفَلَ ا ِنصبببببببببببْ

 ِإن لَّْ  َيُكن لََّ ا َوَلٌد" 
للعصببة بالبف  ب1943لسنةبب77الق نصنبمنبب17الم يةب

ج بببات أر ع مقبببد  بعضبببببببببببببب بببا عل  بعض ف  اإلرث عل  
 اللرتيا اات :

 ( الةبوة، وتشمس األبباء وأبباء االبن وان نزل.1)
 ( األبوة، وتشمس األف والجد الصح   وان عال.2)
( اإلخوة، وتشمس اإلخوة ألبوين واإلخوة ألف وأبباء األ  3)

 باء األ  ألف وان نزل يس مب ما.ألبوين وأب
( العمومة، وتشببببمس أعما  الميت وأعما  أب   وأعما  جده 4)

الصبببببببببح   وان عال  بببببببببواء أكانوا ألبوين أ  ألف وأبباء من 
 ذيروا وأبباء أببائ   وان نزلوا.

إذا اتحدت العصببببة ب1943لسوونةبب77الق نصنبب18الم يةب
درجة إل   بالبف  ف  الج ة يان المسبببببببببببببلحق ل رث أقر   

الميببت، فبباذا اتحببدوا ف  الج ببة والببدرجببة يببان اللقببدي  بببالقوة. 
فمن يببببان ذا قرابلين للميببببت قببببد  عل  من يببببان ذا قرابببببة 
واحببدة. فبباذا اتحببدوا ف  الج ببة والببدرجببة والقوة يببان اإلرث 

 بيب   عل  السواء.
 م بب172ص/بب-المرجعبالسوووو ل ب-ي/بسوووو  وبالصبال  ص 

   وه :
األقارف الذين ال تبفرد باللو ببببببط بيب   العصبببببببة بالبف  ه  

و ين الميت أنث  وحدها، والعاصبببببببببا بالبف  البد أن يكون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB
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من الذيور، وال يبفرد في نسببببببببببةل  إل  الميت أنثي بمفردها، 
 ببببواء انلسببببا إل   مبا ببببرة بدون وا ببببطة، ياالبن واألف أو 
انلسببببببا إل   عن دريق الذير فقط يابن االبن، واف األف، 

  بوا بببببطة الذير واألنث ، مثس األ  الشبببببقيق أو انلسبببببا إل 
وابن األ  الشبببببببقيق، والع  الشبببببببقيق وابن الع  الشبببببببقيق، وقد 
 مي هؤالء عصبة بالبف  ألن العصو ة تثةت ل   بوصك 
ذاتي في  ، والعصبة بالبف  ج ات أر ع مرتبة ترتيا أولويًا 

 كاألتي:
ه  الج ة األول: ج ة الةبوة: وتشببببببببببببببمس أبباء الميت ث  أبباؤ 

 )أبباء األبباء( م ما نزلوا
الج ببة الثببان ببة: ج ببة األبوة: وتشببببببببببببببمببس أف الميببت، ث  جببده 

 الصح   )أف األف( وان عال
الج ة الثالثة: ج ة األخوة: وتشبببببمس األ  الشبببببقيق، ث  األ  
ألف، ث  ابن األ  الشبقيق، ث  ابن األ  ألف وأبباءه  م ما 

األ بببببببببببقاء واإلخوة نزلوا، فج ة األخوة قاصبببببببببببرة عل  اإلخوة 
ألف، وأبباء يس مب ما، أما اإلخوة أل  ف   أصبببببحاف فرض 

 وال يكونون عصبة، ألن   يدلون باأل .
الج ة الرابعة: ج ة العمومة، وتشبببببببمس الع  الشبببببببقيق، والع  
ألف، وابن الع  الشببببببببببببببقيق، وابن الع  ألف وأببببباءه  م مبببا 

 نزلوا.
من واحد واذا تعدد العصبببببببببببببببة بالبف ، أي وجد مب   أكثر 

ويانوا من ج ات مخللفة فإن اللفضببيس بيب   يكون بالج ة، 
 ث  بقرف الدرجة، ث  بقوة القرابة.

 

 ا هي العصبة بالغري؟م
بال صبةب  لغ ر:ب

هي يس أنث  صببببببببباحبة فرض يوجد مع ا عاصبببببببببا بالبف  من 
الببذيور من ج ل ببا ودرجل ببا وقوة قرابل ببا، وه  يرثون اللريببة أو 

ثيين، ُيقبد  مب   للبذير مثبس حظ األن الفروضما بقي مب با بعبد 
 .األقرف فاألقرف

قول  تعال  "ُيوصببببِ ُكُ   َُّ  منبسوووصرةبالنسووو  ب11منباأليةب
 .ِفي َأْوالِدُيْ  ِللذََّكِر ِمْثُس َحظِ  األُنَثَيْيِن"

َيْسَلْفُلوَنَ  ُقِس  َُّ قول  تعال  " منبسصرةبالنس  ب176األيةب
ُيْفِل ُكْ  ِفي اْلَكاَلَلِة ۚ ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَ  َلْ َ  َلُ  َوَلٌد َوَلُ  ُأْخٌت َفَلَ ا 
ُك َما َتَرَك ۚ َوُهَو َيِرُثَ ا ِإن لَّْ  َيُكن لََّ ا َوَلٌد ۚ َفِإن َياَنَلا  ِنصببببببببببببببْ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB
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 أصحاف العصو ة بالغير هن:
 الةبات مع األبباء. -1
يببانوا ف  ببببات االبن وان نزل مع أبببباء االبن وان نزل إذا  -2

 درجل ن مطلقًا أو يانوا أنزل مب ن إذا ل  ترثن بغير ذل .
األخوات ألبوين مع اإلخوة ألبوين واألخوات ألف مع  -3

 اإلخوة ألف.
 

 ويشلرط للحقق العصو ة بالغير  ردين:
أن تكون األنث  صبببببببباحبة فرض في األصببببببببس ويكون مع ا  -1

 من يعصة ا.
في الج ة والدرجة  أن يكون العاصبببببببببببببببا ملحدًا مع األنث  -2

وقوة القرابة، بإ لثباء ببت األبن فإن ا قد تعصا بإبن إبن أنزل 
مب بببا إذا احلببباجبببت إل ببب  وذلببب  عببببد وجود ببلين أو أكثر أعل  

 مب ا، ول  يكن مع ا ابن ابن في درجل ا.
فلكون الةبت عصببببببببببة مع أخي ا وهو االبن فقط، أما ببت اإلبن 

في درجل ا،  بواء أكان أخا ل ا فال يعصبة ا إال ابن اإلبن الذي 
أ  إبن عم ا، يما يعصة ا ابن ابن أنزل مب ا درجة إذا احلاجت 

 إل   في الميراث، واألخت الش  قة يعصة ا األ  الشقيق فقط.

اًء اْثَبَلْيِن  ا َتَرَك ۚ َوِان َياُنوا ِإْخَوًة رِ َجااًل َوِنسببببببببَ َفَلُ َما الثُُّلَثاِن ِممَّ
ُ ِبُكسِ   ُ َلُكْ  َأن َتِضلُّوا ۗ َو َّ َفِللذََّكِر ِمْثُس َحظِ  اأْلُنَثَيْيِن ۗ ُيَةيِ ُن  َّ

 َ ْيٍء َعِل ٌ ".
العصببببة بالغير ب1943لسوونةبب77الق نصنبمنبب19الم يةب

 هن:
 الةبات مع األبباء. (١)
( ببات االبن وان نزل مع أبباء االبن وان نزل إذا يانوا ٢)

ف  درجل ن مطلقبببًا أو يبببانوا أنزل مب ن إذا ل  ترثن بغير 
 ذل .

( األخوات ألبوين مع اإلخوة ألبوين واألخوات ألف مع ٣)
 اإلخوة ألف.

ويكون اإلرث بيب   ف  هببببببذه األحوال للببببببذير مثببببببس حظ 
 األنثيين.

 م بب179ص/بب-المرجعبالسوووو ل ب-سوووو  وبالصبال  ص بي/
   وه :

العصببببة بالغير: هي يس أنثا صببباحبة فرض عصبببة ا ذير 
هو عصببببببببببة ببفسببببببببب ، و ببببببببباريل  في الميراث بالعصبببببببببو ة، 

 وتبحصر العصبة بالغير في أر ع من البساء:
 ببت االبن -2الةبت                                -1
 األخت ألف -4               األخت الش  قة        -3

وقد  ميت األنثي عصبة بالغير حيبئذ ألن ا ل  تكن عصبة 
ببفسببببببببب ا، إنما اكلسبببببببببةت العصبببببببببو ة من غيرها، وهو الذير 
العاصببا ببفسبب ، وترث العصبببة بالغير مع العصبببة بالبف  

 الذي عصة ا للذير مثس حظ األنثيين. 
ا ببت وتصببببببب  الةبت عصبببببببة مع أخي ا وهو االبن فقط، أم

اإلبن فال يعصببببببببة ا إال ابن اإلبن الذي في درجل ا،  ببببببببواء 
أكان أخا ل ا أ  إبن عم ا، يما يعصببة ا ابن ابن أنزل مب ا 
درجة إذا احلاجت إل   في الميراث، وذل  عبد وجود ببلين 
أو أكثر أعل  مب ببببا، ول  يكن مع ببببا ابن ابن في درجل ببببا 

 و الذي واألخت الشببببببببب  قة يعصبببببببببة ا األ  الشبببببببببقيق فقط، ف
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يسبببببببببببباوي ا في الج ة والدرجة وقوة القرابة، والذي يعصببببببببببببا 
األخت ألف هو األ  ألف وعل  هذا فشرط تحقق العصو ة 

 بالغير أمران:
أحدهما، أن تكون األنثا صباحبة فرض في األصبس ويكون 
مع ا من يعصببببة ا، فإذا ل  تكن في األصببببس صبببباحبة فرض 

ون عصببببببببة ال تكون عصببببببببة ب ، فإببة األ  الشبببببببقيق ال تك
بابن األ ، ألن ا ل ست من أصحاف الفروض، بس من ذوي 

 األرحا ، يذل  العمة الش  قة مع الع  الشقيق.
وثباني األمرين: أن يكون العباصبببببببببببببببا ل با ملحبدا مع با في 
الج ببة والببدرجببة وقوة القرابببة، فبباالبن ال يعصبببببببببببببببا األخببت، 
واأل  ال يعصبببببببببببببببا الةبت وال ببت االبن إلخلال  الج ة، 

 يعصببببببببة ا ابن االبن مطلقا، واألخت ال يعصببببببببة ا والةبت ال
ابن األ  الخلال  الدرجة، ول  يسبببببببببببببلثب  من ذل  إال ببت 
االبن اللي ال ترث بالفرض ومع ا ابن ابن أنزل مب ا فإن  
يعصبببببببببة ا، لئال يؤدي إل  أمر  ببببببببباذ في باف الميراث وهو 
إرث البعيببببد وحرمببببان القريببببا من ج ببببة واحببببدة، واألخببببت 

 صة ا األ  ألف ألن قوة القرابة ل ست واحدة.الش  قة ال يع
 

 ما هي العصبة مع الغري؟
هي يس انث  صاحبة فرض، تصير الَعَصَبة  الَ َصَبةبمعبالغ ر:

مع أنث  غيرها عبد عد  وجود من يعصببببة ا، فكس أخت  بببب  قة 
َبة مع الةبت أو ببت االبن عبد عد   أو أخت ألف تصببب  الَعصببَ

، الفروضوجود عاصا،  وهي ترث اللرية أو ما بقي مب ا بعد 
 وأصحاف العصو ة مع الغير هما:

 األخت الش  قة مع الةبت أو ببت االبن م ما نزلت. -1
 األخت ألف مع الةبت أو بت االبن م ما نزلت. -2

وتلحقق العصببببببة مع الغير ولو تعددت العاصببببببة أو المعصبببببا 
ف  أقرف )كاإلبن أو مع ا دالما ل  يكن هباك عاصبببببببببببببببا بالب

األف أو األ  الشببببببببببببقيق(، وتقد  االخت الشبببببببببببب  قة عل  األخت 
 ألف، يما تحجا يس مب ما من يحجب  أخي ا.

العصبببببببببببة مع  1943لسوووووونةبب77الق نصنبمنبب20الم يةب
الغير هن: األخوات ألبوين أو ألف مع الةبببببات أو ببببببات 
 اإلبن وان نزل، ويكون ل ن الباق  من اللرية بعد الفروض.

لبسبببببببة لباق  العصببببببابات ياإلخوة وف  هذه الحالة يعلةرن با
ألبوين أو ألف ويأخذن أحكام   ف  اللقدي  بالج ة والدرجة 

 والقوة.
 م بب179ص/بب-المرجعبالسوووو ل ب-ي/بسوووو  وبالصبال  ص 

   وه :
العصببببة مع الغير خاصبببة باألخوات الشببب  قات أو ألف مع 
الفرع الوارث المؤنث، فالمراد ب ا يس أنثا صبببببببببببباحبة فرض 

تصبببببببببببير عصببببببببببببة مع أنث  أخرى غيرها وال في األصبببببببببببس، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB
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فبببباألخببببت الشبببببببببببببب  قببببة حيبئببببذ تحجببببا األ  ألف ومن يل بببب  من 
العصبات البسة ة، ويذا الشأن في األخت ألف، إذ تحجا أبباء 

 اإلخوة واألعما  األ قاء وأبباءه .
المعصببببببببا مع ا ال تشببببببببلرك في الميراث بالعصبببببببببة  ويراع  أن

 فالةبت أو ببت االبن تظس يما هي صاحبة فرض.
 

تشببباري ا األخيرة في العصبببو ة، وهي مبحصبببرة في صببببفين 
 من أصحاف الفروض:
مع الةبت أو ببت  -واحدة أو أكثر-أوال: األخت الشببببببببببب  قة 

 .-واحدة أو أكثر-االبن م ما نزل 
مع الةبت أو بت االبن  -واحدة أو أكثر-ثان ا: األخت ألف 

 -كثرواحدة أو أ-م ما نزل 
وال تكون األخت الش  قة واألخت ألف عصبة مع الغير أي 
مع الفرع الوارث المؤنث، إذا وجد األ  الشببببببقيق مع األخت 
الشببببب  قة، أواأل  ألف مع األخت ألف، وانما تكون عصببببببة 

 بالغير وهو أخوها، ألن  األصس في اللعصيا.
ك ف ة ميراث العصبببببة مع الغير: تعلةر األخت الشبببب  قة في 

اللعصببيا مع الغير في حك  األ  الشببقيق، يما تكون  حالة
األخببت ألف في هببذه الحببالببة في حك  األ  ألف فلرث يببس 
مب مببا مثببس ميراث أخي ببا وتحجببا من يحجببب  ومن ث  فببإن 
كال مب ما تأخذ الباقي من اللرية بعد أصببببببببببببببحاف الفروض 
تعصبببيبًا، واذا ا بببلغرقت الفروض يس اللرية فال  بببيء ل ا، 

الشببببببببببب  قة حيبئذ تحجا األ  ألف ومن يل    كما أن األخت
من العصببببببببات البسبببببببة ة، ويذا الشبببببببأن في األخت ألف، إذ 
تحجا أبباء اإلخوة واألعما  األ بببببببببببقاء وأبباءه  وأما الةبت 

 أو ببت االبن فإن ا تظس يما هي صاحبة فرض.
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 املرياث يف خاصة أحوال

 ما هو الرد على أصحاب الفروض؟
ال تخرج عن األربعة على أصحححححححححححححح    ال ر   أحوال الرد 

 اآلتية:
ال  لة األ لى: أن يكون الورثة أصحححححح    حر   أح     ن 

تقسححححححححححححححد ال ر ححة على عحح د أححح  الج ن،نو  حه هححلح ال حح لححة 
 الرؤ س ا   اءًا.

ال  لة الث نية: أن يكون الورثة أصححححححححححح    ،ر     ع د و 
 ال يون  أح  الج ن،نو  تقسحححححححححد ال ر ة حه هلح ال  لة على 

 ع د السه م ال على ع د الرؤ س.
 ثححح ل :لححح :  ححح و عن أمو  أفوألن ألمو حل م السححححححححححححححححح سو 

السححححححححححححه م أ   ن  ل فوألن ألم الثلثو ح لمسحححححححححححح لة  ن ع د 
ثالثةو ألن ل م سحححححهم   ن سححححح ة أ  سححححح سو  ل فوألن ألم 
سححححهم،ن  ن سحححح ة أ  سحححح سحححح،نو    مو  السححححه م ثالثة  ن 

 س ةو حهو أصل المس لة.
ال  لة الث لثة: أن يكون الورثة أص    حر   اح و   عهد 
أح  الج ن،نو ح لق ع   أن ت عل المسححححححححححححح لة  ن  ق م حر  

 يقسد على ع د رؤ س الورثة. ن اليرد عليهو  الب قه 
حمثال: لو  ححح تحححو عن ب جو  بف ،نو حللج ج الرببو  البححح قه 

 يقسد على البف ،ن ب لسوألة )أ  على ع د الرؤ س(.
ال  لة الرابعة: أن يكون الورثة أصححححححححححححح    حر     ع د و 
 ب  نود أح  الج ن،ن هلح ال  لة يكون أصححل المسحح لة هو 

به  فهو ثد يقسححححححححد  خرج حر  أح  الج ن،ن  ألعطه نصحححححححح،
الب قه على أصححححححححححححح    ال ر   اللين يرد عل،هد  فسحححححححححححححبة 
سححه  هدو حا:ا اح  ج األ ر ىلى تصحح يح صحح  و المسحح لة 

 طبق  لقواع  ال ص يح الس بقة.
حا:ا   و شحححححححخج عن ب نةو  أمو  أفوألن ألمو ح لمسححححححح لة 
 ن أربعححة حللج نححة ربب ال ر ححة حردحححححححححححححححح   اححح   ن أربعححةو 

الب قية على األم ب ألفوألن ألم  قسحححححححححححححمو األسحححححححححححححهد الثالثة 
 فسححبة حردحح،هم و أ   فسححبة سحح س ل م ىلى ثلث ل فوألنو 

 1943لسنة  77من القانون  30المادة 
ى:ا لد تسححح  رل ال ر   ال ر ة  لد تون  عصحححبة  ن الفسححح  

الج ن،ن  ن أصحححححح    ال ر    فسححححححبة رد الب قى على ،،ر 
حر دححححححححححححححهدو  ألرد ب قى ال ر ة ىلى أح  الج ن،ن ى:ا لد يون  
عصبة  ن الفس  أ  أح  أص    ال ر   الفسبية أ  أح  

 : ى األرح م.
وحكام ال ركات والمواريث في ال قه  -د/ سععععععععالف وحو ال  و 
طباة دار النصعععععععععر  -الك اب األول -اإلسعععععععععنمي والقانون 

  وما بافها: 203ص/  -2014 /2013
حل  س ئل الرد: تخ لف طرألقة حل  س ئل الرد ب ف الف    
ى:ا   ن هف ك صحححححححححححح ح  حر   اح  أ  أ ثرو  ب ف الف    
ى:ا  ح ن  ب :   ال ر   أحح  الج ن،ن أ الو  ال يخرج :لح  

 عن األحوال اآلتية:
ال  لة األ لى: أن يكون الورثة أصحححححححححححح    حر   أح     ن 

 حه هحححلح ال ححح لحححة تقسححححححححححححححد ال ر حححة على عححح د أحححح  الج ن،نو 
الرؤ س ا   اءو تخلص   ن ال طوألل   صوال ىلى اله ف  ن 

 أيسر طرألق.
ال  لة الث نية: أن يكون الورثة أصحح    ،ر     ع د و  ال 
يون  أح  الج ن،نو  تقسحححححححححد ال ر ة حه هلح ال  لة على ع د 

 السه م ال على ع د الرؤ س.
ألن ألمو حل م السححححححححححححححححح سو  ثحححح ل :لحححح :  حححح و عن أمو  أفو 

 ل فوألن ألم الثلثو ح لمسحححححححححححححح لة  ن ع د السححححححححححححححه م أ   ن 
ثالثةو ألن ل م سحححححححهم   ن سححححححح ة أ  سححححححح سو  ل فوألن ألم 
سحححححهم،ن  ن سححححح ة أ  سححححح سححححح،نو    مو  السحححححه م ثالثة  ن 

 س ةو حهو أصل المس لة.
ال  لة الث لثة: أن يكون الورثة أصححححح    حر   اح و   عهد 

ق ع   أن ت عل المس لة  ن  ق م حر   ن أح  الج ن،نو ح ل
 اليرد عليهو  الب قه يقسد على ع د رؤ س الورثة.
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حل م  ن أربعة حردحححً   ردًاو  ل فوألن  ٢ىلى  ١أ   فسحححبة 
 حردً   ردًا  ف ص ة  ،فهم . ٤ ن  ۲ألم 

  ن الممكن حل هلح المسحححححححح ئل بطرألقة أفرىو  :ل  يكون 
نصحححححححححححححح،به  ألع بر  بعجل المونود  ن أح  الج ن،ن بع  أفل

الب قه   نه تر ة  سححححححححححح قلة توب   ن ن ي  على أصححححححححححح    
ال ر   اآلفرألنو في فل نه  حردحححح   ردا  فسححححبة حر دححححهد 

 على الونه الم ق م حه الصور  الس بقة.

حمثال: لو  حححح تححححو عن ب جو  بف ،نو حللج ج الرببو  البحححح قه 
 يقسد على البف ،ن ب لسوألة )أ  على ع د الرؤ س(.

ال  لة الرابعة: أن يكون الورثة أصحح    حر     ع د و  ب 
ال  لة يكون أصححححححححححححححل المسحححححححححححححح لة هو  نود أح  الج ن،ن هلح 

 خرج حر  أح  الج ن،ن  ألعطه نصححححححححححح،به  فهو ثد يقسحححححححححححد 
الب قه على أصحححححححححححححح    ال ر   اللين يرد عل،هد  فسححححححححححححححبة 
سححححه  هدو حا:ا اح  ج األ ر ىلى تصحححح يح صحححح  و المسحححح لة 

 طبق  لقواع  ال ص يح الس بقة.
حا:ا   و شخج عن ب نةو  أمو  أفوألن ألمو ح لمس لة  ن 

ج نة ربب ال ر ة حردححححححححح   اح   ن أربعةو  قسحححححححححمو أربعة حلل
األسححححححححححححححهد الثالثححة البحح قيححة على األم بحح ألفوألن ألم  فسححححححححححححححبححة 
حردحححححححح،هم و أ   فسححححححححبة سحححححححح س ل م ىلى ثلث ل فوألنو أ  

حل م  ن أربعة حردحححححً   ردًاو  ل فوألن ألم  ٢ىلى  ١ فسحححححبة 
 حردً   ردًا  ف ص ة  ،فهم . ٤ ن  ۲

طرألقة أفرىو  :ل  يكون   ن الممكن حل هلح المسحححححححححححححح ئل ب
بعجل المونود  ن أححح  الج ن،ن بعحح  أفححل نصحححححححححححححح،بححه  ألع بر 
الب قه   نه تر ة  سحححححححححححححح قلة توب   ن ن ي  على أصحححححححححححححح    
ال ر   اآلفرألنو في فل نه  حردحححححح   ردا  فسححححححبة حر دححححححهد 

 على الونه الم ق م حه الصور  الس بقة.
 ما هو مرياث ذوي األرحام؟

أ:ا لد يون  حه  رثة الم وحه  يقصعععععععف بملراال حوم ا رحام
أصحححححححححححححح    حر   أ  عصححححححححححححححبة  هد  ن يرتبطون للم،و 

 ب النثه   الفوال  الخ الو  ا ف ء الخ الو أ  االفوال.
 - أححححوال  ،راث  ب   االرح م   ل  له:

(  نود  ارث  ن ب   االرحححححححح م بم ردح لي   عحححححححه 1)
 أص    حر    ال عصب و يرث ال ر ة  له .

ب   االرح م حه االصف ف  ب أصف حهد حه ( عف  تع د 2)
الصحححف  ح،راعه ق ع   ال رت،   ت     ل صحححف الصحححف 

 ال  له له.
 - أصف ف ب   االرح م أربعة عله ال رت،  االته:

 1943لسنة  77القانون من  31 المادة
ى:ا لد يون  أح   ن العصححححححححححححححبة ب لفسحححححححححححححح   ال أح   ن : ى 
 ال ر   الفسبية   نو ال ر ة أ  الب قى  فه  لل ى األرح م.

 :   األرح م أربعة أصحححححححف ف  ق م بع حححححححه  على بع  حى 
 اإلرث على ال رت،  اآلتى:

أ الد البف و  إن نجلواو  أ الد  ف و اال ن  -الصححححححححححححفف األ ل 
  إن نجل.
ال   ،،ر الصحح يح  إن عالو  ال    ،،ر  -الث نى الصححفف 

 الص ي ة  إن علو.
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ا الد البفححح و  إن نجلو  ثحححل ا ن البفحححو  بفحححو اال ن  إن -أ
نجلو , أ الد  فح و اال ن  إن نجلو : ورا أ  انح ثح   ح  ن  فححو 

 فو  فو ا ن.ا ن أ    
أصححححححححححححححول الم وحه الحلين يرتبطون بح لم وحه عن طرألق - 

 االنثه   ل   )ا  الم(  إن عال .
حر   أ و  الم وحه  من ليسحححححححححححوا أصححححححححححح    حر    ال -ج

عصححححبة    الد االفواو الاححححويق و ,  بف و االفو  االشححححق ء 
 ال .

حر   ان اد  ن او الم وحه  من ليسوا اص    حر   -د
 طوائف ال عصبة  هد سو 

 أعم م الم وحه آلم , عم تة ,  أفوالة  ف الته -1
 أ الد المل ورألن حه الط ئ ه اال له- -2
اعم م ا  الم وحه الم  عم تة  افوالة  ف الته - -3

 ال وألن
 ا الد المل ورألن حه الط ئ ة الث لثة- -4
اعمحححححح م ا  اال  الم وحه الم  اعمحححححح م ا  أم - -5

 الم وحه  عم تهد  افوالهد
 ه الط ئ ة الخ  سةا الد المل ورألن ح- -6

( ا:ا تع د ب   االرح م    نوا  ن صحححححححححححححف  اح  أ   ن 3)
طحح ئ ححة  اححح ح حفقحح م االقر  حه الحح رنححة  أل  حح  ال حح له لححه 

 ح      فو البفو  فو ا ن البفو.
( ا:ا تسححححححححح    ب   االرح م حه الصحححححححححف  ال رنة فيكون 4)

ال قححح يد حه الم،راث بححح ال الد حمن يححح له اله الم،حححو  وارث 
ر  أ  عصححححححححححححححبة يق م  أل     ن ي له اله صحححححححححححححح ح  ح

الم،و  ج  رحد ،،ر  ارث  ت     فو  فو ا ن لحححححححححححح  فو 
  فو  فو

( ا:ا تسححححح    ب   االرح م حه الصحححححف  ال رنة  االدالء 5)
للم وحه حانه يق م االقو  حه القرابة حمن   ن يف س  للم،و 
ب  وألن اقر   من يف سحح  للم،و ب    اح  فيق م  فو اال  

 ق عله  فو اال  ال  ح   به .الاق،

أ ف ء اإلفو  ألم  أ الدهد  إن نجلواو  أ الد  -الصححححفف الث لث 
األفواو أل وألن أ  ألح هم   إن نجلواو  بف و اإلفو  أل وألن 
أ  ألححح همحح   أ الدهن  إن نجلوا.  بفحح و أ فحح ء اإلفو  أل وألن 

 الدهن  إن نجلوا.أ  أل   إن نجلواو  أ  
ياححححححمل سححححححو طوائف  ق م بع ححححححه  على  -الصححححححفف الرابب 

 بع  حى اإلرث على ال رت،  اآلتى:
أعمحح م الم،ححو ألم  عمحح تححه  أفوالححه  فحح التححه أل وألن  -األ لى 

 أ  ألح هم .
أ الد  ن : ر ا حى ال قر  السححححح بقة  إن نجلواو  بف و  -الث نية 

 ئهد  إن نجلواو  أ الد أعم م الم،و أل وألن أ  أل و  بف و أ ف
  ن : رنو  إن نجلوا.

أعمححح م أ ى الم،حححو ألم  عمححح تحححه  أفوالحححه  فححح التحححه  -الثححح لثحححة 
أل وألن أ  ألححححح همحححح   أعمحححح م أم الم،ححححو  عمحححح تهحححح   أفوالهحححح  

  ف الته  أل وألن أ  ألح هم .
أ الد  ن : ر ا حى ال قر  السححح بقة  إن نجلواو  بف و  -الرابعة 

أ  أل   بف و أ ف ئه  إن نجلوا  أ الد  أعم م أ  الم،و أل وألن
  ن : رن  إن نجلوا.

أعم م أ  أ  الم،و ألمو  أعم م أ  أم الم،و  -الخ  سحححححححححة 
 عم تهم   أفوالهم   ف التهم  أل وألن أ  ألح هم و  أعم م أم 
أم الم،ححو  أم أ يححه  عمحح تهمحح   أفوالهمحح   فح التهمحح  أل وألن أ  

 ألح هم .
ا حى ال قر  السححححححححح بقة  إن نجلواو أ الد  ن : ر   -السححححححححح دسحححححححححة 

 بفحح و أعمحح م أ  أ  الم،ححو أل وألن أ  أل و  بفحح و أ فحح ئهد 
  إن نجلواو  أ الد  ن : رن  إن نجلواو  هكلا.

 1943لسنة  77القانون من  32مادة ال
الصحححححححححفف األ ل  ن : ى األرح م أ الهد ب لم،راث أقربهد ىلى 
الم،و درنةو ح ن اسححححححح و ا حى ال رنة حول  صححححححح ح  ال ر  

  ى الرحد.أ لى  ن  ل  :
 إن اسححححح و ا حى ال رنة  لد يكن ح،هد  ل  صححححح ح  حر  أ  

   نوا  لهد ي لون بص ح  حر  اش ر وا حى اإلرث.
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( عف  ال سحححححححححححححح     ،ن ب   االرح م حه  ل شحححححححححححححح،  حه 6)
الصحححححف  الط ئ ة  ال رنة  االدالء  درنة القرابة حان ال ر ة 

 تقسد  ،فهد للل ر  ثل حظ االنث،،ن.
  ث ل )ان يكون الورثة ا ن  فو اف   ,  فو  فو افو(

 1943لسنة  77القانون من  33مادة ال
الصفف الث نى  ن : ى األرح م أ الهد ب لم،راث أقربهد ىلى 
الم،و درنةو ح ن اس و ا حى ال رنة ق م  ن   ن ي لى 

  ح،هد  ن ي لى بص ح  حر .  إن اس و ا حى ال رنة  لي
بص ح  حر  أ    نوا  لهد ي لون بص ح  حر  حان 
ات   ا حى ح،ج القرابة اش ر وا حى اإلرثو  إن اف ل وا حى 

 ال ،ج ح لثلث ن لقرابة األ   الثلث لقرابة األم.
 1943لسنة  77القانون من  34مادة ال

الصفف الث لث  ن : ى األرح م أ الهد ب لم،راث أقربهد ىلى 
 رنة    ن ح،هد  ل  ع ص  الم،و درنةو ح ن اس و ا حى ال

حهو أ لى  ن  ل  :ى الرحدو  إال ق م أقواهد قرابة للم،وو 
حمن   ن أصله أل وألن حهو أ لى  من   ن أصله أل و   ن 

   ن أصله أل  حهو أ لى  من   ن أصله ألم.
 حان ات   ا حى ال رنة  قو  القرابة اش ر وا حى اإلرث.

 1943لسنة  77القانون من  35مادة ال
وائف الصفف الرابب المب،فة ب لم د  حى الط ئ ة األ لى  ن ط 

ى:ا ان رد حرألق األ   هد أعم م الم،و ألم  عم تهو أ   ٣١
حرألق األم  هد أفواله  ف الته ق م أقواهد قرابةو حمن   ن 
أل وألن حهو أ لى  من   ن أل و   ن   ن أل  حهو أ لى 

  من   ن ألمو  إن تس   ا حى القرابة اش ر وا حى اإلرث.
  ال رألق،ن يكون الثلث ن لقرابة األ   الثلث لقرابة  عف  ان م 

األم  ألقسد نص،   ل حرألق على الف و الم ق مو  تطبق أحك م 
 ال قرت،ن الس بق ،ن على الط ئ  ،ن الث لثة  الخ  سة.

 1943لسنة  77القانون من  36مادة ال
حى الط ئ ة الث نية يق م األقر   فهد درنة على األبع   لو 

د ال ،ج يق م األقوى حى  ن ،،ر ح،جحو  عف  االس واء  ات  
 القرابة ىن   نوا أ الد ع ص  أ  أ الد :ى رحد.

ح ن   نوا  خ ل ،ن ق م  ل  الع ص  على  ل  :ى الرحدو  عف  
اف الف ال ،ج يكون الثلث ن لقرابة األ   الثلث لقرابة األمو 

     أص    ل حرألق يقسد عليه ب لطرألقة الم ق  ة.



 

5 
 

،ن على الط ئ  ،ن الرابعة  تطبق أحك م ال قرت،ن الس بق 
  الس دسة.

 1943لسنة  77القانون من  37مادة ال
ال اع ب ر ل ع د نه و القرابة حى  ارث  ن : ى األرح م ىال  

 عف  اف الف ال ،ج.
 1943لسنة  77القانون من  38مادة ال

 حى ىرث : ى األرح م يكون للل ر  ثل حظ األنث،،ن.

 حد الزوجني؟أما هو الرد على 
ح ئ  نعل الق نون الرد على أص    ال ر   عف   نود 

حه ال ر ححة  عحح م  نود عحح صحححححححححححححححح و  نعححل الرد على أححح  
 الج ن،ن حه  رحلة ت لية على  ،راث :   األرح م.

 ألاححححح رد للرد على أح  الج ن،ن ع م  نود  ارث صححححح ح  
حر و  ع م  نود ع ص  نسبهو  ال :  رحدو ح ،فئل يرد 
 الب قه  ن ال ر ة على أح  الج ن،ن بع  نص،به الم ر  .

ن ب نة حقط أفلو ال ر ة  له و الرألب حلو   و شححححححخج ع
حرد   ب ق،ه  ردًاو  لو   تو ا رأ  عن ب ج حقط أفل ال ر ة 

  له و الفصف حرد   الب قه ردًا.

  1943لسنة  77من القانون رقم  30المادة 
ى:ا لد تسححح  رل ال ر   ال ر ة  لد تون  عصحححبة  ن الفسححح  

بة رد الب قى على ،،ر الج ن،ن  ن أصحححححح    ال ر    فسحححححح
حر دححححححححححححححهدو  ألرد ب قى ال ر ة ىلى أح  الج ن،ن ى:ا لد يون  
عصبة  ن الفس  أ  أح  أص    ال ر   الفسبية أ  أح  

 : ى األرح م.
وما  221ص/  -المرجع السععععععاح  -د/ سععععععالف وحو ال  و 

 بافها:
نعححل القحح نون الرد على أححح  الج ن،ن حه  رتبححة تله  رتبححة 

 لد يونحح  صححححححححححححححح ححح   :   األرححح مو حححا:ا  نحح  أححح  الج ن،ن
حر  نسححبهو  ال ع صحح  نسححبهو  ال :  رحدو رد الب قه  ن 

 ال ر ة على أح  الج ن،ن بع  نص،به الم ر  .
حلو   و شححححححححححححخج عن ب نة حقط أفلو ال ر ة  له و الرألب 
حردححححح   ب ق،ه  ردًاو  لو   تو ا رأ  عن ب ج حقط أفل ال ر ة 

  له و الفصف حرد   الب قه ردًا.

 لعصبة السببية؟ما هو مرياث ا
 ع ق العب و  هه قرابة حكمية  الاصبة السببية يقصف حها

سححححببه  الع ق )ع ق السحححح،  للعب (و حا:ا أع ق اإلنسحححح ن عب ا 
 ملو   له    و المعَ ق  ترك   اًل  لد ي رك  ن يسححححححححححح  ق 

 ىرثه  ن األق ر  الفسب،،ن أ السبب،،ن  رثه  عِ قه.

وما  222ص/  -المرجع السععععععاح  -ف وحو ال  و د/ سععععععال
 بافها:

العصححححححححححبة السححححححححححببية هه المع ق للعب  أ   ع ق المع قو حا:ا 
 -ب  ح ال  ء-أع ق اإلنسحححححححححححح ن عب ا  ملو   له    و المع ق 

 ترك   اًل  لد ي رك  ن يسححححح  ق ىرثه  ن األق ر  الفسحححححب،،ن 
ل رألة ألنه باعط ئه ا -بكسححححر ال  ء -أ السححححبب،،ن  رثه  ع قه 
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أصحححححححححححح    ال ر    ت ته  رتبة العصححححححححححححبة السححححححححححححببية بع  
 العصححححححححححححب و الفسححححححححححححبية  الرد على :   ال ر   الفسححححححححححححبية 

   ،راث :   األرح م  الرد على أح  الج ن،ن.
 ألفب ه اإلشححححح ر  ىلى أن تل  العصحححححبة يصحححححع   نوده  حه 
العصحححححححححر ال  له  ل ن الماحححححححححر  ق  نج عل،ه  حه الق نون 

 حلجم ىي  حه و  أل ته  ي نه  بع  الرد على أح  الج ن،ن.

لعب ح أ ن  صحححححححححححلة  ،فه  ب،ن عب ح بسحححححححححححب  هلح الفعمة ال ه 
 تابه الصلة  ،ن الرنل  ا فه.

بكسححححححححححححححر  - ال وارث هف   ن ن ن   اح و ح لوارث هوالع تق 
 ال يرث الع ،ق  ع قهو  ال كمة حه تاححححححححححححححرألب اإلرث  -ال  ء 

بسحححححححححححححب  اإلع  ل هه تر،،  الف س حه ت رألر رق   العب، و 
  تج ل آث ره . ه تم ه العبودية 

 ت ته  رتبة العصححححححححححححححبة السححححححححححححححببية بع  أصحححححححححححححح    ال ر   
 العصححب و الفسححبية  الرد على :   ال ر   الفسححبية   ،راث 

 :   األرح م  الرد على أح  الج ن،ن
 ن  40و  39 هحححلا  ححح  نفح ىليحححه القححح نون  ب،ف حححه المححح دت،ن 

 أحك م العصبة السببية حه اإلرث
يرث  ن أع قهو حا:ا لد  - بكسححر ال  ء - على :ل  ح لمع ق 

يون  حعصبة المع قو  اإلرث ب لعصوبة السببية  إن   ن ال 
يجال  ونودًا ىلى اآلنو حانه يك د يفقطبو ح،ث ىن الرل ،،ر 
 ونودو  حححل    ور  فحححل ب ن طوألحححلو حال يونححح  رل ح ى 

 يون  ع ق   الء يكون سبب  حه اإلرث.
يسحححححح  قون   ق  : رن  ىرث العصححححححبة السححححححببية السحححححح  م ل  ن

 ال ر ة ب إلرث  ألن الق نون ق  نج عل،ه .
 

 ما هو اإلرث بالتقدير؟
هو الخالحة عن الم،و حه   له   قسحححيد تق ير  ،،ر  ،  و 
 :لحح  لعحح م ت قق حيحح   الوارث  قححو  ححح   المورث أ  لعحح م 

 ثبوو نف  الوارثو أ  لع م ثبوو نسبه.
ح لة ال ملو   ن ال  الو ال ه يكون ح،ه  اإلرث ب ل ق ير: 

 الم قود الحل  ال يعلد حيح تحه  ن  مح تحهو   حللح  ا ن الجنح و 
  ح لة الخفثى ال ه ال يعلد له  : ور  أ  أنوثه.

  ن هف  حق  ح د الق نون  يفية توبألب الم،راث حه  ثل تل  
 ال  الو   فه :

 ،راث ال محححل   ،راث الم قود   ،راث األسحححححححححححححح،رو   ،راث 
   ل  اللع ن.الخفثى   ،راث  ل  الجن  

وما  225ص/  -المرجع السععععععاح  -د/ سععععععالف وحو ال  و 
 بافها:

عرحف  فيم  سححبق أن  ن شححر د اإلرث  ح   المورثو  ت  قق 
 حي   الوارث  قو  وو  ورثه أ  ال كد بموته. .

 قحح  ي حح ث حه بع  ال حح الو أن ت ردد حه ثبوو أ ر  ن 
ملو أهو هلح األ ور حق  ت ردد حه  نود الوارث  م  حه ال 

 ونود  قححو  ححح   المورث ح،رثو أ  ،،ر  ونود حال يرث  
 على حر   نوبه ال ن ر  أهو : ر أم أنثى   ق  ن ردد حه 
حيحح   الوارثو  حح لم قود ال ه انقطب فبرح  ال نحح ر  أحه هو 
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أم  ،و   هلا  :اك يق  حححه  دحححب ال لول المف سحححبة اح ي د 
 لم  ق  تس ر عفه األح اث فيم  بع 

ل عل،ف  األ ر حه شخج  ونودو أهو : ر أم أنثى  ق  ياك
الف الد العال  و فيهو فيكف يرث   ألل ق  لل   ل  اللع ن 
  ل  الجن و حان  ال  فهم  لي  له نسححححححححححححححح  ث  و  ن أ يهو 

  ل فه  فسو  ىلى أ هو حمن أيهم  يرثو   ن يرثه  فهم .

 ما هو احلمل )اجلنني(؟ وكيف يتم توريثه؟
ال ف،ن حه بطن أ ه قبل  الدته  الل  ال ي يقن  الحمل هو

 ن  الدتححه حيححً   ال ي يقن  ن  ونححه : رًا أم أنثىو  ال ي يقن 
 ىن رادح أ  تع دح.

 تورألث ال مل يكون  وقف أ حر الفصحححححححححححح،ب،ن له  ن ال ر ة 
على تقححححح ير أنحححححه : رًا  أنثه ح ى ت قق  الدتحححححه   عرححححححة 

 د الرد ىلى  ن نفسححححهو حا:ا   ن يسحححح  ق الفصحححح،  األقل ح،
يسحححححح  ق  ن الورثةو  ق  يسحححححح  ق ال مل نصحححححح،  أ ثر  ن 
الموقوف له  م  حه ح لة  الد  أ ثر  ن  ولود  هف  يرنب 
على  ن دفلححو الجألحح د  حه نصحححححححححححححح،بححه لل  ملححة على القحح ر 

 الموقوفو  ألا رد ل ورألث ال مل شرط،ن هم :
أن ي  قق  نودح حه رحد أ ححه عفحح   وو  ورثححه  ألعلد  -1

الدتححه حه  حح   يرنح  عهحح  :لحح و  أ ثر  حح   لل مححل :لحح   و 
 ثالثم ئة  فمسة  س ون يو ً .

أن يودحححححب ال ف،ن حيً   سححححح قرًاو  ألسححححح ع ن ب هل الخبر   -2
 الطبية حه :ل .

 م،راث –*  قح  حح د القح نون لم،راث ال محل  ن ،،ر أ يحه 
 ح ل ،ن: -األفو   األفواو أ   ،راث ى ن البفو  ،،ر :ل 

ب نيححة قحح ئمححة  قححو الوححح   المورثو  هفحح   أن يولحح   ن -1
يا رد أن يول  ال مل حيً  فالل   ئ  ن  سبع،ن يو ً  على 

 األ ثر  ن ت رألخ  ح   المورث.
أن يول  ألم  ع     ن  وو أ  حرقةو  هف  ياحححححححح رد أن  -2

يول  ال مل حيً  فالل ثالثم ئة  فمسححححححة  سحححححح ون يو ً  على 
 األ ثر  ن ت رألخ الموو أ  ال رقة. 

 1943لسنة  77من القانون  42المادة 
يوقف لل مل  ن تر ة الم وحى أ حر الفصحححححححححححح،ب،ن على تق ير 

 أنه : ر أ  أنثى.
 1943لسنة  77من القانون  43المادة 

ى:ا توحى الرنححل عن ب ن ححه أ   ع حح تححه حال يرثححه حملهحح  ىال  
ى:ا  ل  حي  لخمسحححححححححححة  سححححححححححح ،ن  ثلثم ئة يوم على األ ثر  ن 

 ت رألخ الوح   أ  ال رقة.
  ال يرث ال مل ،،ر أ يه ىال حى ال  ل ،ن اآلت، ،ن:

أن يول  حيً  لخمسحححححححححة  سححححححححح ،ن  ثالثم ئة يوم على  -األ لى 
األ ثر  ن ت رألخ الموو أ  ال رقة ىن   نو أ ه  ع     وو 

 أ  حرقةو    و المورث أثف ء الع  .
أن يول  حي  لسحححححححححححبع،ن    ئ ى يوم على األ ثر  ن  -الث نية 

 لمورث ىن   ن  ن ب نية ق ئمة  قو الوح  .ت رألخ  ح   ا
 1943لسنة  77من القانون  44المادة 

ى:ا نقج الموقوف لل مل عم  يسحححححححححححح  قه يرنب ب لب قى على 
 ن دفلو الجأل د  حى نصحححححححححححح،به  ن الورثةو  إ:ا باد الموقوف 

 لل مل عم  يس  قه رد الجائ  على  ن يس  قه  ن الورثة.
وما  226ص/  -المرجع السععععععاح  -د/ سععععععالف وحو ال  و 

 بافها:
 ألطلق على  ححح  حه  -ب  ح ال ححح ء-تعرألف ال محححل: ال محححل 

بطن  ل حبلىو  المراد به هف     حه بطن األد ية  ن  ل و 
يق ل: ا رأ  ح  ل  ح  لة ى:ا   نو حبلىو حا:ا حملو شححححححححح،ئ  

 على ظهره  أ  رأسه  حهه ح  لة ال ،،ر.
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 يفية تقسححححححححححححححيد ال ر ة ى:ا   ن حه الورثة حملو ح ل مل حه 
أ ه اليعلد  نودح  ال ع  هو  ال : ورته  ال أنوث هو  ال بطن 

ان رادح  ال تع تهو حا:ا رده الورثة    ف،ر القسمة ىلى  دب 
ال مل حهلا أ لی فر نً   ن الخالفو  ل  ون القسححححححححححححمة  ر  
 اح  و أ   ى:ا طل  الورثة أ  بع حححححححححححهد القسحححححححححححمة لد ي بر ا 

 على الصبرو  لد يعطوا  ل الم،راث.
ف ال قه ء حه طرألقة ال صححححححححححححححرف حه ال ر ة ح،فئلو  ق  اف ل

 أفل الق نون ب لرأ  الق ئل ب ن يوقف لل مل  ن ال ر ة أ حر 
 ال يرث ال ملو  ال و صححححح،ب،ن على تق ير أنه : ر أ  أنثهالف

 يورث عفه ىال بارط،ن:
أححح همحح : أن ي  قق  نودح حه بطن أ ححه عفحح   وو  ورثححهو 

:ل  ألن اإلرث فالحةو  لو  ن  نودح نط ة حه رحد أ هو   
 المع  م ال ي صحححور أن يكون فل ة عن أح و  ال مل  إن لد 
ت ن حيححح تحححه   ققحححة  قحححو  حححح   المورثو ىال أنحححه اع ،ر حيحححة 
ب ع ب ر الم لو  ألعلد  ونودح حه بطن أ ه عف   ح   المورث 
 والدتححه حه  حح   ي لحح  على ال ن أنححه  حح ن  ونودا حه بطن 

الم   تخ لف ب ف الف األحوالو أ ه  قو  ح    ورثه.  هلح 
ح حح ر  ت ون أقححل  حح   ال مححلو  أفرى ت ون أ ثرهحح و أ حح  أقححل 
 حح   ال مححل حلل قهحح ء ح،هحح  رأيحح ن: أ لهمحح   هو رأ  ال مهور 
أنه  سححح ة أشحححهر  ث ن،هم   هو رأ  بع  ال ف  لة أنه  تسحححعة 

 أشهر  ال قه ء حه أ ثر     ال مل آراء  ث،ر .
ي    سححححح قر و  ألعلد اسححححح قرار حي ته ث ن،هم : أن يودحححححب حي  ح

عف  الاحح حةية  ال ف  لة ى:ا اسحح هل صحح رف  لقول الفبه صححلى 
هللا عليه  سلد ى:ا اس هل المولود  رثو  م  تعرف حي ته بم  
لو عط و أ تثححح ء و أ  ج الثححح  و أ  تف    طححح ل ب ن 
ال ف  و أ   نحح   فحححه  حح  يحح ل على حيححح تححهو   ر ححة طوأللحححة 

اليسححححححح،ر   االدحححححححطرا   ال ف   اليسححححححح،ر   ن وه و أ   ال ر ة
الل  ال ي ل على ال ي   المسحححححححححححححح قر و حال عبر  بهو الح م ل 
 ون :لحح    ر ححة المحححل و و    ى شحححححححححححححححح  حه  نود ال يححح   

 المس قر  لد يرث.
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أفل الق نون فيم  ي علق ب قل     ال مل بم  ن ء حه  له  
حق اإل  م أحم و      رد عن ا ن تيمية ب نه  تسححححعة أشححححهر ر 

ب ل محلو  رع ية ل قحهو  إتبح ع  ل ،لح و  ق رو األشححححححححححححححهر 
 بم ئ ،ن  سبع،ن يو   ح ى ال تخ لف األحك م با نه .

 فيم  ي علق ب  ثر     ال مل أفل الق نون بمله    م   ن 
عب  ال كد ال ويه الم ل ه ب نه  سححححفةو ،،ر أن الق نون نعله  

 يو  ( أفلا  رأ  الط  الارعه 365سفة شمسية )
  اليرث ال مل  ن ،،ر أ يه ىال حه ال  ل ،ن األت، ،ن:

األ ل: أن يول  حي  لخمسة  س ،ن  ثالثم ئة يوم على األ ثر 
 ن ت رألخ الموو أ  ال رقة ىن   نو أ ه  ع     وو أ حرقة 

    و المورث أثف ء الع  .
الث نية: أن يول  حي  لسححححححححححححححبع،ن    ئ ه يوم على األ ثر  ن 

 ىن   ن حي   ن ب نية ق ئمة  قو الوح  . ت رألخ  ح   المورث

 ما هي أحوال مرياث احلمل وأحوال الورثة معه؟
 لم،راث ال مل أحوال فمسة هه:

حمححححححل ال يرث على حر  الححححححل ور   ال على حر   -1
األنوثححةو  حح لولحح  ألم )أ  أ  أفححو ألم( عفحح   نود األ  أ  

 ال ر  الوارث.
أنثىو   لول  ألم  حمل يرث ق رًا  اح ًا سحححححححححححححواء : ر أ  -2

عف   نود أفو شحححويقة  أفو ألم  أمو ح إلرث هو السححح س 
 حه ال  ل ،ن.

حمل يرث على أح  ال ق يرألن د ن األفرو  ول  اإل ن  -3
عف   نود أف ،ن شححححححويق ،ن  ع م  نود ع صحححححح و حان   ن 
: رًا حله العصححححححححححححححبة  إن   نو أنثى حال ترث ) ب حقه  حه 

 الوصية الوانبة.
على  ال ال قحح يرألن  ب ىف الف نصحححححححححححححح،بححه حمححل يرث  -4

  د ن أن ي    أح  الورثةو  ول  الم وحى )ى ن أ   فو(.
حمل يرث على  ال ال ق يرألن  فصحححححححححححح،   خ لف  ل ن  -5

يمكن أن ي  حح  الورثححةو  ولحح  الم وحى عفحح   نود اإلفو و 
  ح،فئل توقف القسمة ل ،ن الوالد .

وما  234ص/  -المرجع السععععععاح  -د/ سععععععالف وحو ال  و 
 بافها:

أحوال الورثة  ب ال مل: : رن  فيم    ححححححححححححححى أن الق نون ق  
أفل ب لرأ  الق ئل ب نه يوقف لل مل أ حر الفصحححححححححححححح،ب،ن على 

 تق ير أنه : ر أ  أنثىو  أ   أحوال  ن  عه  ن الورثة حال
 تخلو  م  ي ته:

ا ال: أن الوارث الححل  ال ي حح ثر نصحححححححححححححح،بححه  ححل ور  ال مححل  ال 
 نص،به    ال  ألوقف الب قه ىلى ظهور ال مل.ب نوث ه ي فل 

ثححح نيحححً : أن الوارث الحححل  يرث حه حححح ل د ن حححح ل ال يعطه 
 ش،ئ و الح م ل أن ي هر :ل  ال ق ير الل  ال يرث فيه.

ث لث : أن الوارث الل  يخ لف  ،راثه ب سحححححححح  ال ق دير يع  ل 
 ب ألدر.

رابع : توقف حر ل أنصب ء الورثة  تودب  ب نص،  ال مل 
 ت و ي  أ ،ن.

ف  س : ى:ا  ل  ال مل حه الم   الم  د  إلرث ال مل ق نون و 
ححان  ح ن الموقوف لحه قح ر لحه أفحلحو  إن  ح ن الموقوف أقل 
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 م  يسححححححححححححح  قه  م  لو   ن المولود أ ثر  ن  اح  رنب على 
 ن هو حه ي ح  ب قه  ،راثهو فيط ل   رد الجأل د  ال ه دفلو 

 ثر  م  يس  ق أفل نص،به حه نص،بهو  إن   ن الموقوف أ
  ن الموقوفو  رد الب قه ىلى  ن يس  قه  ن الورثة.

سحححححححححح دسحححححححححح : ى:ا تب،ن أن المرأ  لد ت ن ح  ال أ    نو ح  ال 
  حح و ال ف،ن قبححل أن يولحح و أ  لحح  بعحح  المحح   الم حح د  إلرث 

 ال مل ق نون  رد الموقوف کله ىلى الورثة.
 ح الو  ،راث ال مل: 

 مححل ال يرث على حر  الححل ور   ال على ال حح لححة األ لى: ال
 حر  األنوثة.

ال  لة الث نية: ال مل ال يرث ىال ق رًا  اح ًا سححححححححواء   ن : ر 
أ  أنثىو  ال ي حح تى :لحح  ىال ى:ا  حح ن ال مححل  ن أ الد األمو 
 حه هلح ال  لة ت ل المسحححححححح لة حال  اح  و  أل  ج نصحححححححح،  

ق،حح  ال مححل عفحح  أ ،ن يسححححححححححححححلمححه ىلى  ليححه عفحح  ظهورح على 
 ال ي  .

ال  لة الث لثة: أن يرث ال مل على أح  ال ق يرألنو  ال يرث 
على ال ق ير األفر  حه هلح ال  لة ت ل  س لة ال مل حل،ن 
أحححح همححح  على حر  الحححل ور و  األفر على حر  األنوثحححةو 
 أل   ظ  فصحح،  ال مل ت و ي  أ ،نو حان  ل  على ال ق ير 

لى ال ق ير الل  ال الل  يرث فيه أعطى نصححححح،بهو  إن  ل  ع
يرث فيه رد     قف للورثة اللين ت ،رو أنصححححححححححححححب ؤهد بكونه 

  ارث .
ال حححح لححححة الرابعححححة: أن يرث ال مححححل بكال االع بحححح رألن الححححل ور  
 األنوثحة  ألخ لف نصحححححححححححححح،بحه حه أحح همح  عن اآلفر حه هحلح 
ال  لة ت ل المسلة ب ل،نو أ له  على حر  الل ور   ث ن،هم  

ه  ل  ارث أقل الفصححح،ب،ن  أل  ظ على حر  األنوثةو  ألعط
لل مل أ حر الفص،ب،ن  ب حر ل األنصب ء   ن ي  ثر نص،به 
  عحح د ال مححل ي،فححل  فححه   ،ححل يل جم  رد  حح  أفححلح بألحح د  عمحح  

 يس  ق.
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ال  لة الخ  سححححححححححة: أن يكون ال مل  ارث  على  ال ال ق يرألنو 
حححح نبححح   ن  عحححه  ن الورثحححة ح ححح  حر ححح ن  لو على أحححح  

ىلى  الد   ،فئل حال تقسححححححد ال ر ةو  ل توقف  له ال ق يرألنو  ح
 ال مل.

 ما هو مرياث املفقود؟
 ن تفقطب أفب رح  ال يعلد  ك نه  ال  المقصعععود بالم قود هو

حي ته  ن  م تهو  هف  ال يمكن القسححمة    نه ألنه ق  يكون 
 حي و  م  أنه ال يمكن ىع ب رح  ارثً  ألنه ق  يكون  ، ً .

ال  لة يكون ب ن يوقف له نصحححححححح،به ىلى أن ح إلرث حه هلح 
ي ب،ن أ رح ب ل يقن  ن حي ته أ   م ته أ  ب كد الق دححححححححححححححه 

 بموته.
 ت د قسحححححححححححمة  سححححححححححح ئل الم،راث عف   ون أح  الورثة   قودًا 
 رت،نو  ر  على حر   وو الم قود   ر  على حر  
حي تهو ثد يف ر ىلى أنصححححححححححبة الورثة اللين يرثون  عةو حان 

على ال ردحححححححححححح،ن أعطى له األقلو  أل  ظ نصحححححححححححح،  الوارث 
ال رل  ،ن الفصحححححح،ب،ن  ب نصحححححح،  الم قود ح ى ي ب،ن أ رحو 
 إن لد يخ لف نصحححححححححححح،  الوارث  عه على ال ردحححححححححححح،ن أفل 
نصححح،به    الو  إن   ن الوارث    وألة على حر    ارثة 

 على حر  آفرو ال يعطه له شهء  ن ال ر ة.

 1943لسنة  77من القانون  45المادة 
ف للم قود  ن تر ة  ورثة نصحححححححححح،به ح،ه و ح ن ظهر حي  يوق 

أفلح  إن حكد بموته رد نصححححح،به ىلى  ن يسححححح  قه  ن الورثة 
 قححو  وو  ورثححهو ححح ن ظهر حيحح  بعحح  ال كد بموتححه أفححل  حح  

 بقى  ن نص،به ب ي ى الورثة.
وما  244ص/  -المرجع السععععععاح  -د/ سععععععالف وحو ال  و 

 بافها:
 ن ،،رح لعححح م ت قق شححححححححححححححرد  ىن الم قود  فحححة حقححح ح ال يرث

الوارث فيهو  هو ت قق حي ته  قو  وو المورثو ألن حي   
الم قود أثفحح ء حقحح ح ،،ر   ققححةو ى: ال تعلد حيحح تححه  ال  ححح تححه 

ى: ي  مل  - فة حق حو  ل ن لالح ي د     ح ة على حقوقه 
يوقف له نصحححححححححححححح،به  -أن يكون الم قود حي   قو  ح    ورثه 

وحه أثفححح ء حقححح حو ىلى أن ي ب،ن أ رح  ن تر حححة  ورثحححه الحححل  ت
بعودتححه أ  ب كد القحح دححححححححححححححه بموتححهو حححان عحح د الم قود  رث 
ب ل عل  ورثه  اسحح  ق نصحح،به الل  ح ظ له  ن ال ر ةو  إن 
ثب و  ح ته   ل،ل شححححححححححححححرعه حه  قو  ع،ن بع   ح    ورثه 
اسحححححححححححح  ق هلا الفصحححححححححححح،  ح،ث   ن حي   قو  ح   المورثو 

ث ه المونودين  قو  ح ته.  إن  ان قل هلا الفصححححححح،  ىلى   ر 
نب و  ح ته   ل،ل شححححححححححرعه حه  قو  ع،ن سحححححححححح  ق على  ح   
 ورثه لد يسححححح  ق هلا الفصححححح، و ألنه لد يكن حه  قو  ح   
 ورثهو  ع د :ل  الفصحححححح،  ىلى  رثة  ورثه المونودين  قو 
 ح   المورثو  إن حكد الق دحححححه بموو الم قود تطبيق  للم د  

اع بر  ،    ن ح،ن  ۱۹۲۹لسحححححححححححفة  ۲۰ ن الق نون رقد  ۲۱
حق ح ب لفسحححححححححححححبة لفصححححححححححححح،به الموقوف له  ن تر ة  ورثهو  ألرد 
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نصحححححححح،به الموقوف له ىلى  رثة  ورثه اللين   نوا يسحححححححح  قونه 
 ح ل  ح   المورث.

 يفية حل  سححححححححححححح ئل الم،راث ال ه ح،ه    قود: حل  سححححححححححححح ئل 
الم،راث ال ه يكون أححح  الورثححة ح،هحح    قود  حل،نو أححح همحح  

حر  أن الم قود حهو  اآلفر على حر  أنححه  ،حححوو على 
ثد يف ر ىلى أنصحححححححححححب ء الورثة اللين يرثون  عهو حان اف لف 
نص،  الوارث على ال رد،ن أعطى له األقلو  أل  ظ ال رل 
 ،ن الفصححححححح،ب،ن  ب نصححححححح،  الم قود ح ى ي ب،ن أ رحو  إن لد 
يخ لف نصحححححححححح،  الوارث  عه على ال ردحححححححححح،ن أفل نصحححححححححح،به 

ن الوارث    وألحححة على حر    ارثحححة على  ححح  الو  إن  ححح 
 حر  آفرو ال يعطه له شهء  ن ال ر ة.

 ما هو مرياث األسري؟
هو الحل   قب حه يح  األعح اء  اح  ج ح حه دار األسعععععععععلر 

ال ر  حا:ا   ن ،،ر  علوم حي ته أ م ته حانه يع  ل  ع لة 
الم قودو أ   ى:ا   ن  علوم حي ته حال أثر ألسر  على أحوال 

  ،راثة.

وما  245ص/  -المرجع السععععععاح  -د/ سععععععالف وحو ال  و 
 بافها:

األسحححححححححححححح،ر  هو الححل   قب حه يحح  األعحح اء  اح  ج ح حه دار 
ال ر  ى:ا انقطعو أي رح  ال يعرف شهء عن حي ته أ   م ته 
 م  ال يعرف شحححححححهء عن دي ن ه يححححححححححححححححححححح فل حكد الم قود الل  

 عرف أنه لد يرت  أسحححححححححل ف  ال الم عليهو أ   ى:ا عرحو حي ته 
 ن اإلسحححححالم ح كمه حكد سححححح ئر المسحححححلم،ن يرث  ألورثو  ال 
اع ب ر لونودح حه دار ال ر و ألن المسحححححححلد ال يسححححححح رل عف  

 نمهور ال قه ءو  ألنه  ن أهل دار اإلسالم حكم .
 
 

 ما هو مرياث اخلنثى؟
هو  ن  ن  فيه ع ححححححححححححححو الل ور   األنوثة أ  عرى الخنثى 

أح  ال ردححححححح،ن ط لم  ت ققو : ورته عفهم   هو يرث على 
 أ  أنوث ه.

أ   ى:ا   ن ففثى  اححححححححححححكل  هو الل  ال يمكن  عرحة  ونه 
: رًا أم أنثىو حانه يس  ق أقل الفص،ب،نو  ألرد الب قه على 

 الورثة.

  1943لسنة  77القانون من  46المادة 
للخفثى الماححححححححححححححكل  هو اللى ال يعرف أ: ر هو أم أنثى أقل 

 الفص،ب،ن     بقى  ن ال ر ة يعطى لب قى الورثة.
وما  250ص/  -المرجع السععععععاح  -د/ سععععععالف وحو ال  و 

 بافها:
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الخفثه هو  ن  نح  فيحه ع ححححححححححححححو الحل ور   األنوثحة أ  عر  
عفهم و ح لل   ن  فيه الع ححححححححححححححوان ىن   ن يبول  ن الل ر 

ر يرث  ،راث الحححل رو  إن  ححح ن يبول  ن ال رج حهو حهو : 
أنثى يرث  ،راث األنثهو  إن  حححح ن يبول  فهمحححح  حححححان  حححح ن 
البول يخرج  ن الححححل ر أ ال حهو : رو  إن  حححح ن يخرج  ن 
ال رج أ ال حهو أنثىو  إن   ن يخرج  فهم   ال سبق ألح هم و 
 حهو الخفثى الماححححكلو ىال أن أشححححك له لي  يق،ف و للل  يفب ه
أال يعطه له  ،راث الخفثى الماححححححكلو  ل يل يوقف أ رح ىلى 
   بع  البلوغو حان   و قبله تقرر اإلشححححححححححححححك ل حه حقهو  إن 
عحح إ ىلى  قححو البلوغ حححان فرنححو ل ، ححه أ   صححححححححححححححححل ىلى 
الفسححححححححححححححح ء أ  اح لد  محح  ي  لد الرنحح ل حهو : ر يرث  ،راث 
: رو  إن ظهر له ث   أ ح   أ حبل أ  أ كن  ط،ح حهو 

  يرث  ،راث أ رأ . ححححححان لد ت هر هحححححلح العال ححححح و أ  ا رأ 
ظهرو   ع ردحححححححححححة  م  ى:ا نب و ل ، ه   بر ث يه.   م  ى:ا 

 أ فه  ل رح  ح   ب رنه حهو ففثی  اكل.
 يفية تورألث الخفثه الماححححححححححححححكل: اف لف العلم ء حه تورألث 
الخفثى الماحححححكلو حله  ال ففية حه الرانح ىلى أن له أسحححححوأ 

 أفل به الق نون. ال  ل ،نو  هلا   

 ما هو مرياث ولد الزنا أو ولد اللعان؟
هو المقطو  الفسححح   أ ه ق  أتو به  ن  ع شحححر   ولف الزنا:

 ،،ر  ار عة.
هو المقطو  الفسحححححححح  الم كوم  ف ه نسححححححححبه  ن  ولف اللاان:

 أ يه بع  المالعفة  ،ن  ال يه.
  ،راث  لححح  الجنححح    لححح  اللعححح ن يكون  ن نححح حيحححة األم حقط 
لثبوو نسحبه له   ألكون  ،راثه ب ل ر   ل ن يمكن أن يرث 

 ب ل عص،   ن حرعه   إل ن.
 ألاحححححححححححححح رد ى:ا   ن حماًل  قو  ح    ورثه  ن األق ر  أن 
يول  حيً  فالل ثالثم ئة  فمسححححححححححة  سحححححححححح ون يو ً   ن ت رألخ 

 اإلس براء  ن الجن  أ  ال رقة ب للع ن.
 يرثونه.  حه المق  ل حان األم  األق ر   ن ن ح، ه 

  1943لسنة  77القانون من  47المادة 
يرث  43 ب  راعحح   المحح   المب،فححة بحح ل قر  األف،ر   ن المحح د  

  ل  الجن    ل  اللع ن  ن األم  قرا  ه و  ترثهم  األم  قرا  ه .
وما  252ص/  -المرجع السععععععاح  -د/ سععععععالف وحو ال  و 

 بافها:
  ل  الجن : هو ال ه أتو به أ ه  ن س   .

  ل  اللع ن: هو الول  الل  حكد يف ه نسححححححححححححححبه  ن أ يه بع  
المالعفححة  ،ن الج ن،ن بحح لصحححححححححححححح ححة المب،فححة حه القرآن ال رألدو 
  ل  فهم   قطو  الفسحححححح   ن األ و  إنم  يفسحححححح  ىلى األم 
حقط  ألرث  ل  الجن   اللع ن ب هة األم ال ،،رو ألن نسححححححححححححححبه 

ألم  ن نهة األ   فقطب حال يرث بهو  نسححححححححححححححبه  ن نهة ا
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ث  وو ح،رث به أ ه  إفوته  ن األم ب ل ر  ال،،رو   لل  
ترثه أ ه  إفوته أل ه حرد  ال ،،ر  ال ي صور أن يرث هو 
أ ألورث ب لعصححححوبة الفسححححبية ىال ب هة البفو  الن   ء العصححححوبة 
ب هة األ و   األفو   العمو ة  ألرث  ل  ن  ل  الجن   اللع ن 

ن أق ر  األم ى:ا   ن أ ه  أق ربهو  إنم  ياحححححححححححححح رد ل رث  
حمال أن يول   ل  فهم  حي  لخمسحححححة  سححححح ،ن  ثالثم ئة يو ً  

 على األ ثر  ن ت رألخ االس براء  ن الجن  أ ال رقة ب للع ن.

 هل ميكن استحقاق الرتكة بغري مرياث؟
الم،راث لي  هو ال ق األ ل على ال ر حححححة حهفححححح ك حقول 

ال يون  حق أفرى تسحححححححبقه   ل ق حه ال  ه،ج  حق سححححححح اد 
 الوصية حه ح ه  الق نونه.

 مححح  أن الم،راث لي  هو ال ق األف،ر على ال ر حححة ألنحححه 
عف   نود ال ر ة  ع م  نود الورثة )سواء أص    حر   
أ  عصحححححححححححححب و أ  :   أرح م( حان ال ر ة توب  ب ،ر طرألق 

 الم،راث على ال رت،  األته:
 اس  ق ل  ن أقر له الم،و  فس  على ،،رح. -1
 ححح  أ صححححححححححححححى بحححه فيمححح  باد على ال ححح  الحححلى تف حححل فيحححه  -2

 الوصية.
 ت  ر اإلشحححححححح ر  ىلى أنه عف  ع م  نود أح  الورثة  ال أح  

  ن ه،الء آلو ال ر ة أ     بقى  فه  الى الخجانة الع  ة.

  1943لسنة  77القانون من  4المادة 
ح :ا لد تون   رثة … ي،دى  ن ال ر ة ب س  ال رت،  اآلتى 

 ال ر ة ب ل رت،  اآلتى:ق ى  ن 
 )أ ال( اس  ق ل  ن أقر له الم،و  فس  على ،،رح.

)ثحح نيحح (  حح  أ صححححححححححححححى بححه فيمحح  باد على ال حح  الححلى تف ححل فيححه 
 الوصية.

ح :ا لد يون  أح   ن ه،الء آلو ال ر ة أ     بقى  فه  الى 
 …".الخجانة الع  ة 

وما  254ص/  -المرجع السععععععاح  -د/ سععععععالف وحو ال  و 
 بافها:

ى:ا لد يون  أح   ن الورثة السحححححححححححححح بق،ن ب ميب أنواعهدو   ن 
اسححححححح  ق ل ال ر ة ب ،ر طرألق اإلرثو  ل ن هلا االسححححححح  ق ل 
ئ  عن ىراد   لي  حه درنة  اح  و ألن  فه    يكون ن شحححححححححححححح
صحح ح  ال ر ة حه حي تهو   فه   ال يكون له ىراد  فيه.  فه 

إن   نو    ياحححححححححححبه اإلرث ألن المورث أراد أن ي عله  ارث    
ىرادته لد ت د حه ن ر بع  ال قه ء لع م توحر أسحح س اإلرث 
 هو ثبوو الفسححح و   فه   ال شحححبه له ب إلرث  ل هو  صحححية 
ف لصحححححححححة  ل فه  فرنو عن نط ل الوصحححححححححية الف حل  المق  ة 
على الم،راثو  هه الوصححححححححية ب  ثر  ن الثلث ال ه ت ع ر  

حه ال ر ة   ب حق الورثة ىن  ن  او  ن هف    ن االسحح  ق ل
 ب ،ر طرألق اإلرث الخ لج أنواع  ثالثة حس  قوته   هه:

 اس  ق ل المقرله ب لفس  على ال ،ر -۱
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 أس  ق ل الموصى له ب  ثر  ن الثلث  -۲
 اس  ق ل  ،و الم ل الخجانة الع  ة -٣

 ما هو استحقاق املقر له بالنسب على الغري؟
 اإلقرار ب لفس  نوع ن:
على المقر :اتهو    ل الفسححححححححححح   ن األ ل: ىقرار  فسححححححححححح  

البفو   األ و   األ و ة  ب شححححححححححححححر   ألل ق  هد الج نيةو  هف  
ط لم  تواحرو س ئر شر د اإلقرار حان المقر له يكون  ارث  

  س ئر أق ر  الم وحى.
الث نه: ىقرار  فسحححححححححححححح  على ،،ر المقرو  هو اإلقرار بقرابه 

:ا أقر شخج يكون ح،ه   اسطة  ،ن المقر  المقر لهو  م  ى
ألفر بحح نححه أفوح أ  عمححه أ  نحح ح أ  ا ن ا فححه أ   فححو ا فححه 
 هححلا الفو   ن االقرار ال يثبححو بححه نسححححححححححححححح   أل وب الرنو  
 عفهو  ل ه تس  ق ال ر ة به يفب ه تواحر ع   شر د هه:

 أن يكون المقر له   هول الفس . -1
 أال يثبو نس  المقر له  ن ال ،ر. -2
 ى هلا اإلقرار.أن يص دل المقر له عل -3
 أن يموو المقر  صرا على ىقرارح. -4
أن يكون المقر لححه  محح  ي صححححححححححححححور أن يولحح   ثلححه لمثححل  -5

 المقر عليه ب لفس .
أن يكون المقر له حي   قو  وو المقر أ   قو ال كد  -6

 ب ع ب رح  ،  .
 أال يقوم به   نب  ن  وانب اإلرث. -7

 1943لسنة  77القانون المادة الراباة من 
ح :ا لد تون  … ي،دى  ن ال ر ة ب سححححححححححححححح  ال رت،  اآلتى: 

  رثة ق ى  ن ال ر ة ب ل رت،  اآلتى:
 … ".)أ ال( اس  ق ل  ن أقر له الم،و  فس  على ،،رح 

ى:ا أقّر الم،و ب لفسحح   من القانون سععالا الركر: 41المادة
على ،،رح اسححححححح  ق المقّر له ال ر ة ى:ا   ن   هول الفسححححححح  

  لد يثبو نسبه  ن ال ،ر  لد يرنب المقّر عن ىقرارح.
 ألاحححححححححححححح رد حى هلح ال  لة أن يكون المقّر له حي   قو  وو 
المقر أ   قححو ال كد بحح ع بحح رح  ، حح و  أال يقوم بححه  حح نب  ن 

  وانب اإلرث.
وما  255ص/  -المرجع السععععععاح  -ال  و د/ سععععععالف وحو 

 بافها:
 اإلقرار ب لفس  نوع ن 

أ لهم : ىقرار  فسححححححححح  على المقر  هو اإلقرار بقرابة ال يكون 
ح،ه   اسطة  ،ن المقر  المقر له  ألف صر حه اإلقرار ب صل 
الفسحححححححححححححح   ن البفو   األ و   األ و ة  ب شححححححححححححححر و  م  ى:ا أقر 

الفو   ن اإلقرار  ی  شححححححححححححححخج ألفر ب نه ى فه أ  أ و حهلا
تواحرو فيه الار د ال ه : ره  ال قه ء لص  ه صح اإلقرار 
 ثبو به نسحححححححححححححح  المقر له ب لبفو  أ  األ و  للمقرو ح،رث بع  
 ح ته   سحححح ئر أ ف ئه  بف ته  ال ي وب الرنو  عن هلا اإلقرار 
بع  صحح  هو  ألف صححر حه اإلقرار ب إل ن  البفو  األ   األم 

ل كد اإلقرار بح لج نحة ى:ا لد يونح   ح نب  ن  ألل ق  هد حه ا
 وانب الج نية  قو اإلقرار  ه و  المقر له حه هلح الصححححححححححور  
يصحححححححححبح  ن اصححححححححح    ال ر   أ   ن العصحححححححححب و أ   ن 

 الورثة الفسب،،ن.
 ث ن،هم : ىقرار  فسحححححححححححح  على ،،ر المقرو  هو اإلقرار بقرابه 

ر شحححخج يكون ح،ه   اسحححطة  ،ن المقر  المقر لهو  م  ى:ا أق
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ألفر بحح نححه أفوح أ  عمححه أ  نحح ح أ  ا ن ا فححه أ   فححو ا فححه 
 هلا الفو   ن االقرار ال يثبو به نسحح   أل وب الرنو  عفهو 
 ل ن يع  ل المقر بمق  ى ىقرارح فيصح حه حق ن سه   ی 
ت ققو شحححر د صححح  ه ألن هلا اإلقرار ت حححمن أ رألن: ىقرار 

ه   ل المقر  فسححححح  على ال ،ر  اقرار ب سححححح  ق ل المقر له ح
بع   ح تهو ح،رد ىقرارح ب لفسححححححححححح  ل ونه ىقرارا على ،،رح  ألقبل 
ىقرارح ب سحححححححححححححح  ق ل   له ل ونه ىقرارا على ن   المقر فيع  ل 
بمق  حححححححححه ىقرارح حه ال قول الم لية ح،ث ال يل ق ال حححححححححرر 
ب ل ،ر حا:ا   و المقر  فسحححححححححح  علی ،،رح  لد يون  له  ارث 

  ق  ي نه  اسحح  ق المقر أصححال بسححب   ن أسححب   اإلرث السحح
 له تر  ه ب ،ر اإلرث على    اف  رح الق نون ب لار د اآلتية

( أال يثبو نس   ۲( أن يكون المقرله   هول الفس  )  ١) 
المقرلححه  ن ال ،ر الححل  نسحححححححححححححححح  ىليححه بحح   طرألق  ن طرل 

( أن يصحححححححححححححح دل المقر له على هلا  ۳اإلثب و الاححححححححححححححر ية ) 
( أن  ٥ صحححححححححححرا على ىقرارح ) ( أن يموو المقر  ٤اإلقرار ) 

يكون المقر له  م  ي صححححححححححححححور أن يول   ثله لمثل المقر عليه 
( أن يكون المقر له حي   قو  وو المقر أ   ٦ب لفسحححححححححححح  ) 

( أال يقوم به   نب  ن  وانب  ۷ قو ال كد ب ع ب رح  ،   ) 
 اإلرث.

 الق نون لد ي عل المقر له  ارث  ألن أسححححححححححححح س الم،راث ثبوو 
يثبوو  إنم  نعله الق نون  سححح  ق  ال ر ة اح را ً  الفسححح   لد 

إلراد  المقر  ر،ب ححهو ألن هححلا اإلقرار حه نهحح ي ححه ي، ل ىلى 
 ونه  صحححححححية في   تف ،له و ىال أنه لم    نو هلح الوصحححححححية 
له  شحححبه ب لم،راث لد ت ن  صحححية ف لصحححةو للل  ق  و على 

 الوصية بم  باد على الثلث.

 له بأكثر من الثلث؟ ما هو استحقاق املوصى
الوصحححححححححية  ق  ة على الم،راث ط لم    نو حه ح  د الثلث 
 ل ن ى:ا بادو الوصحححححية على ثلث ال ر ة حانه يوقف ن  :ه  

 فيم  باد على ثلث ال ر ة على ىن ب  الورثة للل .

  1943لسنة  77القانون من المادة الراباة 
ح :ا لد تون  … ي،دى  ن ال ر ة ب سححححححححححححححح  ال رت،  اآلتى: 

  رثة ق ى  ن ال ر ة ب ل رت،  اآلتى:
 )أ ال( اس  ق ل  ن أقر له الم،و  فس  على ،،رح.



 

17 
 

حا:ا لد يون   ارث  ال  ن ياححححححححححححبهه   لمقرله  فسحححححححححححح  على 
الوصححححححححححية ح ى  لو   ن ال ،ر لد يكن هف ك   نب  ن تف ،ل 

 الموصه له  خ ل ة حه ال ين للموصه.
 

ال حح  الححلى تف ححل فيححه  )ثحح نيحح (  حح  أ صححححححححححححححى بححه فيمحح  باد على
 … ".الوصية 

وما  257ص/  -المرجع السععععععاح  -د/ سععععععالف وحو ال  و 
 بافها:

ى:ا لد يكن للم وحی  ارث أصحححححححححححال ب   سحححححححححححب   ن أسحححححححححححب   
اإلرثو  لد يون   قرله  فسححح  على ال ،رو   ن   وصحححی له 
بحح  ثر  ن ثلححث ال ر ححة أ  بكححل المحح لو أفححل الموصححححححححححححححه لححه 

ال ر ة أ  أ ثر  ن ثلث ال ر ة. الموصحححححی به سحححححواء   ن  ل 
ألن الوصححححححححححححححية ب لجأل د  ىنم  ي وقف ن  :ه  على ىن ب  الورثة 
رع ية ل قوقهدو حا:ا لد يون   ارث  ال  ن ياححححححححححححبهه   لمقرله 
 فسحح  على ال ،ر لد يكن هف ك   نب  ن تف ،ل الوصححية ح ى 
 لو   ن الموصه له  خ ل ة حه ال ين للموصهو ألن ص ة 

ف على ات  د ال ين  ،فهم و بخالف الم،راث الوصححححية ال ت وق
حان ال ين   نب  ن اإلرثو  هلا قول ال ففية  ال ف  لة  هو 

 لق نون    افل به ا

 ما هو استحقاق  بيت املال )اخلزانة العامة(؟
ى:ا لد يون  للم،و  رثة  ال  ن اقر له الم،و  فسحححححححححح  على 

تس  رل  ل ال ،ر  ال  س  ق لوصية تجأل  على الثلث   ال 
الم ل حان ال ر ة أ     بقه  فه  ي، ل ىلى الخجانة الع  ة 

  وبار  الم لية.

  1943لسنة  77القانون من  4المادة 
ح :ا لد تون   رثة … ي،دى  ن ال ر ة ب س  ال رت،  اآلتى 

 ق ى  ن ال ر ة ب ل رت،  اآلتى:
 )أ ال( اس  ق ل  ن أقر له الم،و  فس  على ،،رح.

أ صححححححححححححححى بححه فيمحح  باد على ال حح  الححلى تف ححل فيححه  )ثحح نيحح (  حح 
 الوصية.

ح :ا لد يون  أح   ن ه،الء آلو ال ر ة أ     بقى  فه  الى 
 …".الخجانة الع  ة 

وما  258ص/  -المرجع السععععععاح  -د/ سععععععالف وحو ال  و 
 بافها:

ى:ا لد يون  للم،و  ارث أصحححححال  ال  قرله  فسححححح  على ال ،ر 
أ   ن   لد تسحح  رل الوصححية   ال  وصححی له ب  ثر  ن الثلث

ال ر ةو تودب ال ر ة أ  الب قه  فه  حه  ،و الم ل على أنه 
  ل دححححححححح ئب ال  سححححححححح  ق لهو ح صحححححححححبح ال ر ة أ الب قه  فه  
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ل ميب المسحححححلم،ن تصحححححرف حه  صححححح ل هد ال بطرألق اإلرثو 
 ل ب ع ب ر أن  ،و الم ل هو فجانة ال  لة ال ه تودححححب ح،ه  

ه و  ال تف ل ح،ه  أحك م الم،راثو األ وال ال ه ال  سحححححححححححححح  ق ل
 ل يسححححححححححححححو  ح،ه   ،ن الل ر  األنثىو  أل فل  فه   ن لد يكن 
 ونودًا  قو  ح   الم،وو  م  أن   ل ،،ر المسلد ي، ل ىلى 
 ،ححو  حح ل المسححححححححححححححلم،ن  ب اف الف الحح ينو   ححلهحح  ال ففيححة 
 ال فحح  لححة هوالحل  يع بر  ،ححو المحح ل ،،ر  ارث   احقهد على 

 ن سححححححححححححححرأل   ن الاححححححححححححححح حةيةو  هو    افل به :ل  المجنه  ا
 الق نون.
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 القسمة العملية للمرياث

 ما هو ترتيب استحقاق املرياث؟
 /2013طبأة دور وحنصععععر  -وحك اب وألول -احكام وح ركات ووحمفوريث في وح قه وإلسععععواي ووحقا ف   -د/ سععععأبو الف وح  ف 

 واا بأوها: 117ص -2014
 رتب قانون المواريث المصري االستحقاق بطريق الميراث على الوجه األتي: وقد

 أوال: أصحاب الفروض .  
 ثانيا: العصبة النسبية.

 ثالثا: الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين.
 رابعا: ذوي األرحام.

 خامسا: الرد على أحد الزوجين.
 سادسًا: العصبة السببية. 

 العتاقة. سابعا: العصبة الذكور لمولى
 فإذو حم يفجو احو ان وحفرثة تكف  وح ركة او وحباقي انها حثوثة ا فوع يس حقف ها بغبر طريق وحمبروث، وهم 

 أواًل: المقر له بنسب على الغير.
 ثانيا: الموصى له بأكثر من الثلث.      

 ثالثا: بيت المال.
 كيف يتم توزيع املرياث؟

 يتم األتي:لكي يتم توزيع الميراث يجب أن 
تجهيز الميتتت ومن تلزمتته نفقتتته منهتتا ثم ستتتتتتتتتتتتتتتداد  -1

الديون وتنفيذ الوصتتتايا حي حدود الثلثم ثم بيان الورثة 
وقرابتهم بالمتوحىم ثم بيان المستتتتتتتتتحق ليرث من غير  
حتتت ذا وجتتتد من بين األنتتتتتتتتتتتتتت تتتا  من  و ممنو  من 
الميراث أو محجوب يراعى موقفتتتهم حتتتالممنو  كتتتأن لم 

 كر سبب حجبه.يكن والمحجوب يذ
نبدأ بأصتتتحاب الفروض حن ره لهم أنصتتتبتهم وحقًا  -2

للمقرر نتتتتتتتتتتتتتترعًام ثم ما بقى بعد ذل  يكون للعصتتتتتتتتتتتتتتبة 
النستتتتتبية  يقستتتتتم بينهم للذكر مثي ح  األنثيينم ح ذا لم 
تكن  ناك عصتتتتتتتتبة نستتتتتتتتبية ح ننا نرد الباقي من التركة 
على أصتتتتتتتتتتتتتتحاب الفروض غير الزوجينم ح ذا لم يكن 

وض غير الزوجين )أي أن المتوحي  ناك أصتتتتحاب حر 
لم يترك إال زوجتتتتتتتتهم أو أن المتوحتتتتتتتا  لم تترك إال 
زوجها(م ح ن الميراث بعد نصتتتتتتتيب أحد الزوجين يكون 
لذوي األرحامم ح ذا لم يوجد أحد من ذوي األرحام ح ننا 

 نرد الباقي على الزوه الموجود.

احكعام وح ركعات ووحمفوريعث في وح قعه  -د/ سعععععععععأبعو الف وح  ف -
 /2013طبأة دور وحنصععر  -وحك اب وألول -وإلسععواي ووحقا ف  

 واا بأوها: 117ص -2014
عن كيفية توزيع الميراث ح ننا نبدأ أوال بأصتتتتتتتتتتحاب الفروضم حهم 

من عدا م من الورثةم حتعطيهم حروضتتتتتتتتتتتتتتهمم ثم ما  مقدمون على
بقى بعد ذل  يكون العصتتتبة النستتتبيةم يقستتتم بينهم للذكر مثي ح  
األنثيينم ح ذا لم تكن  ناك عصتتتتتتتتتتبة نستتتتتتتتتتبية ح ننا نرد الباقي من 
التركة على أصتتتتتتتتحاب الفروض غير الزوجينم ح ذا لم يكن  ناك 

يترك إال أصتتتتتتتتتتتحاب حروض غير الزوجينم بمعنى أن المتوحي لم 
زوجتتتتتهم أو أن المتوحتتتتا  لم تترك إال زوجهتتتتام حتتتت ن الميراث بعتتتتد 
نصتتتتتتتتتتيب أحد الزوجين يكون لذوي األرحامم ح ذا لم يوجد أحد من 
ذوي األرحام ح ننا نرد الباقي على الزوه الموجود  و ذا  و المراد 
من الرد على أحتتتد الزوجينم حتتتالموجود منهمتتتا حي  تتتذ  الحتتتالتتتة 

حرضتتتتتتا وردًام ح ذا لم يكن للمتوحى أحد مطلقا  ستتتتتتياخذ التركة كلها
يكون الميراث للعصتتتتتبة الستتتتتببيةم و و كما تقدم مولي العتاقةم وال 
يكون  تتذا إال إذا كتتان المتوحي ر يقتتا ثم أعتق قبتتي الوحتتا  حتت ذا لم 
يكن المعتق موجودا انتقتتتي حق ا رث إلى األقرب حتتتاألقرب من 
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حتتتت ذا لم يكن للمتوحى أحتتتتد مطلقتتتتا يكون الميراث  -3
الستتتتتتببية )مولي العتاقة( وال يكون  ذا إال إذا  للعصتتتتتتبة

كتتتان المتوحي ر يقتتتا ثم أعتق قبتتتي الوحتتتا  حتتت ذا لم يكن 
المعتق موجودا انتقتي حق ا رث إلى األقرب حتاألقرب 
من عصبته الذكورم ح ذا لم يكن أحد من  ؤالء مطلقام 
نكون أمتتام االستتتتتتتتتتتتتتتحقتتاق بغير ا رث على ترتيتتب أن 

ير أوالم ثم الموصتتى له بأكثر المقر له بنستتب على الغ
 من الثلث ثانيام ثم بيت المال.

ء مطلقام نكون أمام عصتتتتتتتتتتتتتتبته الذكورم ح ذا لم يكن أحد من  ؤال
 االستحقاق بغير ا رث على الترتيب الذي ذكرنا  آنفا.

 واا بأوها: 191ص  -وحمرجع وحسالق -د/ سأبو الف وح  ف 
إذا أردنا أن نقستتتتتم التركة بين مستتتتتتحقيها حعلينا بعد ستتتتتداد الديون 
وتنفيذ الوصتتتتتتتتايا حي حدود الثلث أن نعرق المستتتتتتتتتحق ليرث من 

بين األنت ا  من  و ممنو  من الميراث أو غير م ح ذا وجد من 
محجوبم كان من الواجب توضتتتتتتتتتتتي، ذل  جيدًام حالممنو  كأن لم 
يكنم والمحجوب يذكر سبب حجبهم ثم بعد ذل  إن كان الموجود 
من الورثة واحد  أخذ كي التركةم ستتتتتتتتتتتتتتواء كان صتتتتتتتتتتتتتتاحب حرض 
 أوعصتتتتتتتتبة أو من ذوي األرحامم أما إذا تعدد الورثة حعلينا أن نتبع

 ال طوات اآلتية:
 أوال: تحديد أنصبة أصحاب الفروض حي المسألة إن وجدوا. 

 ثانيا: ننتقي إلى بيان أصي المسألة.
ثالثا: تحدد ستتتتتتتتتتتتتتهام كي وارثم ح ن كان الوارث من أصتتتتتتتتتتتتتتحاب 
الفروض من قسمة أصي المسألة على مقام كي كسر من أنصباء 

صتتتتبات الورثة وضتتتترب النات  حي بستتتت  الكستتتترم ولذا كان من الع
حعدد ستتتتتتتتتهامه  و الباقي بعد أصتتتتتتتتتحاب الفروض إذا كان واحدام 

 ويقسمة الباقي عليهم إذا كانوا أكثر من واحد.
رابعا: تقستتتتم التركة على أصتتتتي المستتتتألة  يما إذا كانت عادلةم أو 
على عولها إذا كانت عائلةم أو على مجمو  الستتهام إذا كان حيها 

 حد من التركة.ردم ليكون النات   و مقدار السهم الوا
خامستتتتتتتتتا: إذا عرحنا ستتتتتتتتتهام كي وارثم ومقدار الستتتتتتتتتهم الواحد من 
التركة ضتتتتتتتتتر نا مقدار الستتتتتتتتتهم حي عدد ستتتتتتتتتهام كي وارثم حالنات  

 نصيب كي وارث من التركة.
ستتتادستتتا: و ذا كله  يما إذا كان الورثة من ذوي الفروض حق م أو 
ت كان بعضهم من العصباتم ح ن كان الورثة جميعا من العصبا

يكون أصتتتتتتي المستتتتتتألة  و مجمو  عدد م إن كانوا ذكورًا حق م أو 
إناثا حق م ح ن كانوا خليطا من الذكور وا ناث كان أصي المسألة 
 و عدد ا ناث مع ضتتتتتتتتتتعو عدد الذكورم ولمعرحة نصتتتتتتتتتتيب كي 
واحد من العصتتبات قستتم التركة على أصتتي المستتألة  يكون النات  

ون النات   و نصتتتتتتتتتتيب نصتتتتتتتتتتيب األنثىم و ضتتتتتتتتتتر ه حي إإثنين يك
 الذكر.
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 ما هي أنواع مسائل املرياث؟
عند تقستتتتيم الميراث وتحديد أصتتتتي المستتتتألة وأستتتتهم كي 
وارث حقد يكون المجمو  ال يقبي القستتتتتتتتتتتتتتمة على عدد 

 الورثةم لذا توجد أنوا  ثالثة لمسائي الميراث  ي:
مستتتتتتتائي عادلة: و ي التي تتستتتتتتتاو  حيها الفروض  -1

أو تنقص عنها ويوجد عاصتتتتتتتب مع أصتتتتتتتي المستتتتتتتالةم 
يأخذ الباقيم ألنه لم يدخي حيها على األنصتتتتتتتتتتبة نقص 

 وال زياد .
مستتتتتتتتتتتتتتتائي عائلة )بها عول(: و ي التي تزيد حيها  -2

الستهام على أصتي المستألةم وستميت بذل  لتل  الزياد  
حي الستتتتتتتتتتتهامم أو ألنه ينقص حيها األنصتتتتتتتتتتتباء حيدخلها 

يتتتتتتتاد  أو الجور أي النقصم ومن معتتتتتتتاني العول الز 
 النقص.

مستتتتتتتتائي قاصتتتتتتتتر  )بها رد(: و ي التي تنقص حيها  -3
الفروض من أصتتي المستتألة وال يوجد عاصتتب يستتتحق 

 الباقي من التركة بعد سهام أصحاب الفروض.
 

 واا بأوها: 193ص/  -وحمرجع وحسالق -د/ سأبو الف وح  ف 
عند تقستتتتتتتتيم التركة قد يحدث أن تكون ستتتتتتتتهام حريق من الورثة ال 

علي عدد م قستتتتمة صتتتتحيحة ال كستتتتر حيهام كما إذا مات  تنقستتتتم
عن زوجةم و نتم وأختين نتتتتتتتتتتتتتتةيقتينم حللزوجة الثمن حرضتتتتتتتتتتتتتتتًام 
وللبنت النص حرضتتتتتتتتتتتتًام وللقتتتتتتتتتتتتةيقتين الباقي تعصتتتتتتتتتتتتيبًا مع الغير 

الزوجة منها ستتهمم وللبنت أر عة  8مناصتتفة بينهمام حالمستتألة من 
ثة عليها قستتتتة أستتتتهمم ولنختين ثالثة أستتتتهمم وال تكن قستتتتمة الثال

صتتتتحيحةم وتفاديا من استتتتر الستتتتهام على أصتتتتحابها نضتتتتطر إلى 
تعديلهام بحيث يكون لكي وارث عدد صتتتتتتتتتتتتتتحي، من الستتتتتتتتتتتتتتهام ال 
كستتتر يهم و نا  و الذي يستتتمى حي االصتتتطالح بالتصتتتحي،م وقبي 
أن نبين طريقة التصحي، نبين أنوا  مسائي الميراثم أنوا  مسائي 

 الميراث:
التي تتستتتتتتاو  حيها الفروض مع أصتتتتتتي مستتتتتتائي عادلة: و ي  -١

المستتتتتتتتتتالةم أو تنقص عنها ويوجد عاصتتتتتتتتتتب يأخذ الباقيم ألنه لم 
 يدخي حيها على األنصباء نقص وال زياد .

مستتتتتتتتتتتتائي عائلةم و ي التي تزيد حيها الستتتتتتتتتتتتهام على أصتتتتتتتتتتتتي  -٢
المستتتتتألةم وستتتتتميت بذل  لتل  الزياد  حي الستتتتتهامم أو ألنه ينقص 

باء حيدخلها الجو  ر أي النقصم ومن معاني العول حيها األنصتتتتتتتتتتتتتت
 الزياد  أو النقص.

ح ذا ماتت عن: زوهم وثالث أخوات نةيقاتم ح ن للزوه النضو 
ولنخوات الثلثينم حأصتتتتتتتي المستتتتتتتالة من ستتتتتتتتهم ومجمو  الستتتتتتتهام 

 سبعة.
مستتتتتائي قاصتتتتتر  حيها رد: و ي التي تنقص حيها الفروض من  -٣

لتركة بعد أصتتتتتي المستتتتتألة وال يوجد عاصتتتتتب يستتتتتتحق الباقي من ا
 سهام أصحاب الفروض.

وذلت  كمن متات عن أخوين ألمم وجتد  م حت ن للجتد  الستتتتتتتتتتتتتتتد م 
ولنخوين ألم الثلثم وأصتتتتتتتي المستتتتتتتألة من ستتتتتتتته م للجد  ستتتتتتتهمم 
ولنخوين ألم ستتتتتتتتتتتتتهمانم وحي  ذ  الحالة يت ذ مجمو  الستتتتتتتتتتتتتهام 

 أصاًل جديدًا للمسألة اختصارًا.
ي المستتتألة أو كيفية التصتتتحي،: طريقة التصتتتحي، أن يضتتترب أصتتت

عولها أو ما ردت إليه حي أقي عدد ممكن معه أن يكون حاصتتتتتي 
الضتتترب منقستتتما على الورثة قستتتمة صتتتحيحة و ذل  ينتقي أصتتتي 

 المسألة من الرقم األول إلى الرقم الجديد بعد التصحي،.
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 ما هو العول؟ وما هي أحواله؟
زياد  حي مجمو  السهام المفروضةم ونقص  وحأفل هف

حي أنصباء الورثةم بحيث يكون أصي المسألة أقي من 
 مجمو  االسهم المستحقة للورثة.

لذل  يلزم زياد  أصتتتتتي المستتتتتألة حتى تستتتتتتوعب التركة 
جميع أصتتتتتتتتتتحاب الفروضم  يعم النقص جميع الورثةم 

 دون أن يحرم أحد.
عول مطلقا وأصتتتتتتتول المستتتتتتتائي ستتتتتتتبعةم أر عة منها ال ت

م ح ذا كان أصتتتتتتي المستتتتتتألة من  ۸م  ٤م  ۳م  ۲و ي 
 ذ  األعداد ح نه ال يمكن أن يكون حي المستتتتتتتتألة عول 

  ٢٤م ١٢م  ٦وثالثة تعول و ي: 
 . ۱۰م  ۹م  ۸م  ۷( تعول إلى  ٦حالستة ) 

 .١٧م ١٥م ١٣(  يعول إلى  ۱۲وأما االثنا عقر ) 
 .۲۷(  يعول إلى  ٢٤وأما األر عة والعقرون ) 

وحي مستتائي العول نصتترق الننر عن األصتتي األولم 
ويت ذ مجمو  الستتتتهام بعد العول أصتتتتال جديد  تنستتتتب 
إليه سهام الورثةم ولذا يدخي النقص على كي أصحاب 
الفروض بمقدار الفرق بين ستتتهامه منستتتو ة إلى أصتتتي 

 المسألة وسهامه منسو ة إلى عولها.
أخ م يقة: زوه ,   أخت نتتتتتتتتتةماتت امرأ  عن إذا :مثال

 حتدان(  28)التركة عبار  عن 
      االخ       االخت القتتتتتتتتتتتتةيقة     للزوه                
 أصي المسأله

                            ½             ½1/6            
6            

         1 :            3:             3  لستتتتتتتتتتتتتتهاممجمو  ا
   =7 

ة مع أصتتتتتي المستتتتتألة حتقستتتتتم حهنا ال تتستتتتتاوي االنصتتتتتب
التركة عول بأن يقستتتتتتتتتتتتتم التركة علي مجمو  الستتتتتتتتتتتتتهام 

  يمة السهم   40,    7حدان/ 280
 حدان 3X  40    =120نصيب الزوه       
 حدان X40    =120 3نصيب االخت      
 حدان    X 40    =40 1نصيب االخ آلم    

 

اذا زادت أنصتتتتتباء  :1943حسعععنة  77ان وحقا ف   15وحمادة -
أصتتحاب الفروض على التركة قستتمت بينهم بنستتبة أنصتتبائهم حى 

 ا رث.
واا  199ص/  -وحمرجع وحسعععععععععالق -د/ سعععععععععأبو الف وح  ف -

 بأوها:
العول اصتتتتتتتتتتتطالحا:  و زياد  حي مجمو  الستتتتتتتتتتتهام المفروضتتتتتتتتتتتةم 

 ونقص حي أنصباء الورثة
ق وال يكون ذل  إال عند تزاحم الفروض وكثرتهام بحيث تستتتتتتتتتتتتتتتغر 

جميع التركةم ويبقى بعض أصتتتتتتتتتتتتحاب الفروض بدون نصتتتتتتتتتتتتيبم 
حتضتتطر عند ذل  إلى زياد  أصتتي المستتألة حتى تستتتوعب التركة 
جميع أصتتتتتتتتتتتتتتحتتاب الفروضم  يعم النقص جميع الورثتتةم دون أن 

األصتتتتتتول التي تعول والتي ال تعول: علم باالستتتتتتتقراء -يحرم أحد 
ة منها ال وتتبع مستتتتائي الميراث أن أصتتتتول المستتتتائي ستتتتبعةم أر ع

م ح ذا كان أصتتتي المستتتألة من  ۸م  ٤م  ۳م  ۲تعول مطلقا و ي 
 ذ  األعداد ح نه ال يمكن أن يكون حي المسألة عول وثالثة تعول 

 ۱۰م  ۹م  ۸م  ۷( تعول إلى  ٦حالستتتتتتتة )  ٢٤م ١٢م  ٦و ي: 
. 

 .١٧م ١٥م ١٣(  يعول إلى  ۱۲وأما االثنا عقر ) 
 .۲۷عول إلى (  ي ٢٤وأما األر عة والعقرون ) 

مثتتتتتال: توحى عن زوجتتتتتة و نتين وأب وأم  يكون للزوجتتتتتة الثمن 
وللبنتين الثلثين ولنب الستتد  ولنم الستتد   يكون أ  المستتألة 

 .٢٧وتعول إلى  ٢٤من 
وحي مستتتتتتتتتائي العول نصتتتتتتتتترق الننر عن األصتتتتتتتتتي األولم ويت ذ 
مجمو  الستتتهام بعد العول أصتتتال جديد  تنستتتب إليه ستتتهام الورثةم 

خي النقص على كي أصتتتتتتحاب الفروض بمقدار الفرق بين ولذا يد
 سهامه منسو ة إلى أصي المسألة وسهامه منسو ة إلى عولها.
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 ما هو الرد؟
إعاد  تقستتتتيم الباقي من التركة  وحرد عكس وحأفل، وهف

بعد الفروض على أصتتتتتحاب الفروض النستتتتتبية بنستتتتتبة 
حروضتتتتهم إذا لم يوجد عاصتتتتبم لكون أصتتتتي المستتتتألة 

 أكثر من مجمو  االسهم المستحقة للورثة.
 ويلزم للرد نرطين  ما:

أن يوجد أصتتتتتحاب حروض ال تستتتتتتغرق حروضتتتتتهم  -1
 كي التركة.

الباقي بعد  أال يوجد عاصتتتتتتتتتتتتتتبم إذ لو وجد ألخذ -2
 أصحاب الفروض.

 
بنت       بنت      زوجة  حلو تتتوحتي وتتترك   -مثال:
 حدان 800والتركة     ابن 

                          1/8                 ½1/6   
 X  800  =100 1/8حهنا تأخذ الزوجة نصتتتتتتتتتتتتتتيبها 

حتتدان وت ره من التركتتة وتكون التركتتة بعتتد أستتتتتتتتتتتتتتتنزال 
بتتتتتتتتنت      بتتتتتتتتنت أبن         أصي  نصيب الزوجة  

 المسألة
                                            ½1/6                  

4 
               1   +      3                  مجمو  الستتتتتتتتتتتهام    

  =4 
 4÷ 700بعد نصتتتيب الزوجة  تقستتتم الباقي من التركة

 =175 
 حدان  X 175  =525 3نصيب البنت 

 حدان X    175  =175 1نصيب بنت االبن   
مات وترك ثالث أخو  آلم وقسمت التركة أخر:  متتتتتتثال

 بينهم كي واحد منهم الثلث حرضا
أم   :   أخت    :     أخ الم       توحي وتركأخر:  مثال

 جنيه 5000والتركة 
       1/6       :    1/2:       1/6ام          سهال   

 6أصي المسألة    
     1     +     3     +     1      مجمو  الستتتتتتتتتتهام  

          =5 

"إذا لم تستتتتتتتتتتتتتتغرق  :1943حسعععععععععنة  77ان وحقا ف   30وحمادة 
 لنسب رد الباقى على...".الفروض التركة ولم توجد عصبة من ا

 واا بأوها: 203ص/  -وحمرجع وحسالق -د/ سأبو الف وح  ف 
الرد اصتتتتتتتطالحًا  و إعاد  تقستتتتتتتيم الباقي من التركة بعد الفروض 
على أصتتتتتتتحاب الفروض النستتتتتتتبية بنستتتتتتتبة حروضتتتتتتتهم إذا لم يوجد 

 عاصب.
وغني عن البيان أن الرد ضتتتتتتتتتتتتتتد العولم ألن حي العول نقص حي 

وضم وزياد  حي أصتتتتي المستتتتألةم وحي الرد نقص ستتتتهام ذوي الفر 
 حي أصي المسالةم وزياد  حي مقادير السهام المفروضة.

 وعلى  ذا ال يتحقق ا رث بالرد إال إذا تواحر أمران:
أحد ما: أن يوجد أصتتتتتتتتحاب حروض ال تستتتتتتتتتغرق حروضتتتتتتتتهم كي 
التركتتة ثتتانيتتا: أال يوجتتد عتتاصتتتتتتتتتتتتتتتبم إذ لو وجتتد ألختتذ البتتاقي بعتتد 

 أصحاب الفروض.
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             5000/5م التركتتتتة علي مجمو  الستتتتتتتتتتتتتتهتتتتام   ستتتتتتتتتتتتتتتق
 جنيه 1000=          

         X  1000  1               ونصتتتتتتتتتتتتتتيتتب االم     
 جنية  1000=          

       X   1000   3نصتتتتتتتتتتتتتتيب االخت                  
 جنية 3000=          

      X   1000   1نصتتتتتتتتتتتتتتيب االخ الم                 
 جنية 1000=          

 هل جيوز لوارث التنازل عن حصته يف املرياث؟ وكيف يتم ذلك؟
طالما أن الميراث ستتتبب من استتتباب كستتتب الملكية حي 
القانون المدني المصتتتتتتتتتريم ح ن ما إكتستتتتتتتتتبه ا نستتتتتتتتتان 
بالميراث يكون له الحق حي التصتتتتتتترق  يه ولستتتتتتتتعماله 
ولستتتتتتتتتتتغالله كيفما نتتتتتتتتتتاء طالما تواحرت أ ليته القانونية 

التصتتتتتتتتتتتتتترحتتات تنتتازلتته عن ملكتته بغير مقتتابتتي ومن تلتت  
 )الهبة(.

وتقضتتتتي النصتتتتو  القتتتترعية بأن لمال  القتتتتيء وحد  
 حق استعماله واستغالله والتصرق  يه.

ل عععععاري :  4493وح  فى رقم:  -دور وإلف عععععاص وحمصععععععععععريعععععة
حق  -فضبلة وحوك فر/ احمو سبو طنطاوي  - 28/06/1989

  -حمن يشععععععععاصوإل سععععععععا  في وح نايل عن  صععععععععببه في وحمبروث 
تقضي النصو  القرعية بأن لمال  القيء وحد  حق استعماله 
واستتتغالله والتصتترق  يهل حملكية ا نستتان للقتتيء تجعي له الحق 
حي الحصتتتتتتتتول على كي مناحعه ستتتتتتتتواء أكان ذل  باستتتتتتتتتعمال  ذا 
القتتيء أو استتتغالله أو التصتترق  يهم و ما أن المواطن المستتؤول 

عن طريق نتتتترعيم و و الميراث كما  عنه قد امتل  عقاًرا آل إليه
 و مذكورم ح نه يكون حر التصرق  يهم و ما أنه قد قرر التنازل 
عنه  حد  الجهات الحكومية بدون مقابي أو على أن ينفق ريعه 
على الفقراء كما ذكرم ح ن تنازله  ذا صتتتتتتتتتتتتتتحي،  نتتتتتتتتتتتتتترًعا ما دام 

 الق ص المتنازل عاقاًل وأ اًل لهذا التصرق.
 األنثى من استحقاق مرياث أبيها؟ هل جيوز منع

من مزايتتا الميراث أنتته إجبتتاري بتتالنستتتتتتتتتتتتتتبتتة إلى المورث 
والوارثم حليس للمورث أن يحرم أحد ورثته من ميراثهم 

 وليس للوارث أن يرد إرثه من المتوحى.
كما أن الورثة ال يملكون تعديي نصتتتتتتتتتتتتتتيب أحد م وال 
حرمتتتتتانتتتتته من ميراثتتتتتهم وحرمتتتتتان ا نتتتتتاث من الميراث 
م الو ألحكام الميراث القتتتتتتتترعية الر انيةم بي  و من 
مواريث الجا لية التي جاء ا ستتتتتتتتتتتتتتالم باجتثاثها ول الة 
التراب عليهتتتا إلى األبتتتدم و تتتذا الحرمتتتان  و من أكتتتي 
أموال النتتتا  بتتتالبتتتاطتتتيم و و من كبتتتائر التتتذنوب التي 

 َتَوعَّد عليها هللا تعالى مرتكبها بقديد العذاب.
 

حمصعععععععععع ح ع عفى رقم:  -ريعععععةدور وإلف عععععاص و ل عععععاريع   3982و
حكم  -وألس اذ وحوك فر/ شفقي إلروهيم عوم - 26/10/2016

 حراا  وحمراة ان ابروثها:
ا منهن م تتالو ألحكتتام  حرمتتانا ا نتتاث من الميراث بغير رضتتتتتتتتتتتتتتتً
الميراث القتتتتتترعية الر انيةم بي  و من مواريث الجا لية التي جاء 

ا إلى األبدم و ذا الحرمان ا ستتتتتتتتتتتتتتالم باجتثاثها ول الة التراب عليه
 و من أكتتي أموال النتتا  بتتالبتتاطتتيم و و من كبتتائر التتذنوب التي 
َتَوعَّد عليها هللا تعالى مرتكبها بقتتتتتتتديد العذابل ح نه تبارك وتقد  

: ﴿ِتْلَ  -وقولاه الحق  -قال بعد آيات الميراث من ستتتتتتتتور  النستتتتتتتتاء 
وَلها يادْ  ودا هللِا َوَمْن ياِطِع هللا َوَرستتتتتتتتتتتتتتا دا ِخْلها َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها حا

وَلها  اأْلَْنَهارا َخاِلِديَن ِحيَها َوَذِلَ  اْلَفْوزا اْلَعِنيما ۞ َوَمْن َيْعِص هللا َوَرسا
﴾ ]النستتتتتتتتتتتتتتاء:  وَد ا ياْدِخْلها َناًرا َخاِلًدا ِحيَها َوَلها َعَذاب  ماِهين  دا َوَيَتَعدَّ حا
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َمْن َحرَّ ِمْن »وآله وستتتتتتتلم: [م وقال النبي صتتتتتتتلى هللا عليه 13-14
ِة َيْوَم اْلِةَياَمةِ  أخرجه ابن « ِميَراِث َواِرِثِهم َقَطَع هللاا ِميَراَثها ِمَن اْلَجنَّ

ماجه حي "الستتتتتتتتتتتتتتنن" من حديث أنس بن مال  رضتتتتتتتتتتتتتتي هللا عنهم 
وأخرجه البيهقي حي "نتتتتعب ا يمان" من حديث أبي  رير  رضتتتي 

ولاهام َقَطَع َمْن َقطَ »هللا عنه مرحوًعا بلف :  ها هللاا َوَرستتتتا َع ِميَراًثا َحَرضتتتتَ
 «.هللاا ِبِه ِميَراًثا ِمَن اْلَجنَّةِ 

ت أحكام القضتتتتتتتاء المصتتتتتتتري صتتتتتتتراحة على بطالن أيِ   وقد نصتتتتتتتَّ
تصرق يكون من نأنه التحايي على أحكام ا رث المقرر  نرًعام 
ال حيتتتث  أو حرمتتتان وارث من إرثتتتهم أو اعتبتتتار غير الوارث وارثتتتً

كما حي الطعن رقم -ي أحكام محكمة النقض المصتتتتتتتتتتتتتترية جاء ح
ما  -525   15   1964 /4 /9ق جلستتتة  29لستتتنة  355

لتعلق ا رث بالننام -يأتي: ]التحايي الممنو  على أحكام ا رث 
 و متتا كتتان متصتتتتتتتتتتتتتتاًل بقواعتتد التوريتتث وأحكتتامتته المعتبر   -العتتام

م أو نتتتتتتتتتترًعال كاعتبار نتتتتتتتتتت ص وارًثا و و حي الحةيقة غير وارث
العكسم وكذل  ما يتفر  عن  ذا األصي من التعامي حي التركات 
المستتتتتتتتتتتتتتتقبلتتةل كتت يجتتاد ورثتتة قبتتي وحتتا  المورث غير َمن لهم حق  

 الميراث نرًعام أو الزياد  أو النقص حي حصصهم القرعية.
ويترتب على  ذا: أن التصرحات المنجز  الصادر  من المورث حي 

يحة ولو كان المورثا قد قصد حالة صحته ألحد ورثته تكون صح
بهتتا إلى حرمتتان بعض ورثتتتهل ألن التوريتتث ال يقوم إال على متتا 
يا لفتته المورث وقتت وحتاتتهم أمتا متا يكون قتد خره من ملكتته حتال 

 حياته حال حق للورثة  يه[ ا ت. وهللا سبحانه وتعالى أعلم.
 هل حرمان الوارث من استحقاق مرياثه جرمية؟

 و من نتتتتتتتتتتتتأنه حرمان الوارث من جرم القانون كي ما 
ميراثتتته حيتتتث حرض عقتتتاب على كتتتي من امتنع عمتتتًدا 
عن تستتتتتتتليم أحد الورثة نصتتتتتتتيبه القتتتتتتترعى من الميراث 
رضتتاًء أو قضتتاًء نهائيام ويعاقب بذات العقو ة كي من 
حجب ستتتتتنًدا يؤكد نصتتتتتيًبا للوارث أو امتنع عن تستتتتتليم 

 ذل  السند حال طلبه من أ  من الورثة القرعيين.

ل أويل بأض احكام وحقا ف   2017حسعععععععععنة  219وحقا ف  رقم 
)وحمادة وألوحى( "  -بشعععععععععي  وحمفوريث 1943حسعععععععععنة  77رقم 

بشعي  وحمفوريث باب  1943حسعنة  77يضعا  إحى وحقا ف  رقم 
(،  صها 49تاسع بأنفو  )وحأقفبات( ي ضمن اادة جويوة لرقم )

 :وآلتى
ينص عليها أ   مع عدم ا خالل بأية عقو ة أنتتتتتتتتتتتتد (:49اادة )

قانون آخرم يعاقب بالحبس مد  ال تقي عن ستتتتتتة أنتتتتتهر و غرامة 
ال تقتي عن عقتتتتتتتتتتتتتترين ألو جنيته وال تجتاوز متائتة ألو جنيتهم أو 
بتت حتتد   تتاتين العقو تينم كتتي من امتنع عمتتًدا عن تستتتتتتتتتتتتتتليم أحتتد 
الورثة نصتتتيبه القتتترعى من الميراثم أو حجب ستتتنًدا يؤكد نصتتتيًبا 

م ذل  الستتتتتتتتتتتند حال طلبه من أ  من لوارثم أو امتنع عن تستتتتتتتتتتتلي
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الورثة القتتتتتتتتتترعيينم وتكون العقو ة حى حالة العود الحبس الذ  ال 
 … ".تقي مدته عن سنة

 



                                                        
            

 

 جدول ميراث أصحاب الفروض

 حاالت الحجب األحوال والشروط الميراث المستحق الوارث

 الزوج
 عند عدم وجود الفرع الوارث النصف فرضا  

 ال يمكن أن يحجب من الميراث
 عند وجود الفرع الوارث الربع فرضا  

 الزوجة
 )انفردت أو تعددت(

 عند عدم وجود الفرع الوارث الربع فرضا  
 ال يمكن أن تحجب من الميراث

 عند وجود الفرع الوارث الثمن فرضا  

 البنت
 يوجد فرع وارث مذكرت بنت واحدة( ولم إذا إنفردت )أي كان النصف فرضا  

 يوجد فرع وارث مذكرإذا تعددن )أي وجدت أكثر من بنت( ولم  ا  الثلثين فرض ال يمكن أن تحجب من الميراث

 فيأخذن ما بقي من التركة بعد الفروض للذكر مثل حظ األنثيينإلبن(، ااذا وجد من يعصبها ) الفرع الوارث المذكربالتعصيب 

 بنت اإلبن

د اإلبن، أو ابن ابن أعلى ووج عنددد -1 يوجد من يحجبها وال من يعصبهام إذا انفردت )بأن كانت واحدة( ول النصف فرضا  

 درجة منها.

بنتين أو أكثر من بنددات د ووجعنددد  -2

بنات ابن أعلى منها درجة  الصدددلب، أو

 .د من يعصبهاووجوعدم 

 إذا تعددن )بأن وجدت أكثر من بنت إبن( ولم يوجد من يحجبهن أو يعصبهن الثلثين فرضا  

 السدس فرضا  
أو بندت ابن أعلى منهدا درجة، إذا إنفردت المكمدل معهدا ولم تكملدة للثلثين مع البندت 

 يوجد من يحجبها أو يعصبها

 أنزل درجة منها إذا إحتاجت إليه()إبن إبن في درجتها وقد يكون إذا وجد معها من يعصبها  الفرع الوارث المذكربالتعصيب 

 األب
 عند وجود الفرع الوارث المذكر السدس فرضا

 عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا الباقي تعصيبا   من الميراث األب ن أن يحجبال يمك

 عند وجود الفرع الوارث المؤنث، وهو البنت، وبنت االبن وإن نزل السدس فرضا والباقي تعصيبا  

 األم

 السدس فرضا  
فأكثر من اإلخوة أو األخوات  عند وجود الفرع الوارث، أو عند وجود اثنين 

 ألم(  -ألب -من أي جهة كانوا )أشقاء

 الثلث فرضا   ال يمكن أن تحجب األم من الميراث
عندددد عددددم وجود الفرع الوارث، وعددددم وجود اثنين فدددأكثر من اإلخوة أو 

 الزوجيناألخوات ولم ينحصر اإلرث بينها وبين األب وأحد 

 ثلث الباقي من التركة
عندددد عددددم وجود الفرع الوارث، وعددددم وجود اثنين فدددأكثر من اإلخوة أو 

 رث بينها وبين األب وأحد الزوجيناألخوات وانحصار اإل

 الجد

 السدس فرضا  
عند وجود الفرع الوارث المذكر، وعدم وجود األب أو جد صددحيأ أقرب منه، 

 أو ألبوعدم وجود اإلخوة األشقاء 

صدددددددحيأ الجد الوجود األب أو  عند

 قرب منهاأل

 الباقي تعصيبا  
عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، وعدم وجود األب أو جد صددددددحيأ أقرب 

 منه، وعدم وجود اإلخوة األشقاء أو ألب

 السدس فرضا  والباقي تعصيبا  
منه،  عند وجود الفرع الوارث المؤنث، وعدم وجود األب أو جد صحيأ أقرب

 وعدم وجود اإلخوة األشقاء أو ألب
األكثر بين السدس فرضا  والمقاسمة 

 بطريق التعصيب الميراث اإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب عند استحقاق مع اإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب

 األكثر بين السدس فرضا  والباقي

 الفرضبطريق  الميراث اإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب عند استحقاق ألبتعصيبا  مع األخوات الشقيقات أو

 الجدة

 ألب أو ألم
 )انفردت أو تعددت(

 السدس فرضا  
عند عدم وجود األم أو جدة ألم أقرب وذلك بالنسبة للجدتين، كما يشترط عدم 

 وجود األب أو جد أقرب في حالة الجدة ألب.

عند وجود األم أو جدة ألم أقرب  -1

 الجدة ألم والجدة ألب.وهنا تحجب 

جدة  -2 جد أو  عند وجود األب أو 

ألب أقرب وهنددا تحجددب الجدددة ألب 

 فقط.

األخت 

 الشقيقة

 النصف فرضا
إذا انفردت )بأن كانت واحدة( وعدم وجود من يحجبها كاألب والفرع الوارث المذكر 

 تعصب معه من الفرع الوارث المؤنثوال من يعصبها كاألخ الشقيق أو ت

 وجود األب. عند -1

عدددنددددد وجدددود الدددفدددرع الدددوارث  -2

 المذكر.

 وبذات الشروط السابقةإذا تعددن )بأن وجدت أكثر من أخت شقيقة(  الثلثين فرضا

 التعصيب باألخ الشقيق
فيكون لهن معه التركة أو الباقي منها بعد أصددددددحاب الفروض للذكر مثل حظ األنثيين، 

 انفردت أو تعددت -والفرع الوارث المذكربها كاألب وذلك عند عدم وجود من يحج

التعصيب مع الفرع 

 الوارث المؤنث

كاألب والفرع  ها  )كالبنت أو بنت اإلبن وإن نزلت(، وذلك عند عدم وجود من يحجب

 إنفردت أو تعددت -الوارث المذكر وال من يعصبها كاألخ، فتأخذ الباقي تعصيبا  

 األخت ألب

 ا  النصف فرض
وعدم وجود من يحجبها كاألب أو األخ الشدقيق أو الفرع الوارث المذكر أو إذا انفردت 

 عند وجود األب. -1  تعصب معه من الفرع المؤنثأكثر من أخت شقيقة وال من يعصبها كاألخ ألب أو من ت

 عند وجود األخ الشقيق. -2

 عند وجود الفرع الوارث المذكر. -3

عند وجود أكثر من أخت شقيقة  -4

 وجود أخ ألب.وعدم 

عند كون األخت الشقيقة عصبة  -5

 مع الفرع الوارث المؤنث.

 

 الثلثين فرضا
إذا تعددن وعدم وجود من يحجبها كاألب أو األخ الشدددددقيق أو الفرع الوارث المذكر أو 

 أكثر من أخت شقيقة وال من يعصبها كاألخ ألب أو من تتعصب معه من الفرع المؤنث

 السدس فرضا  
الثلثين عن وجود أخت الشددددددقيقة واحدة وعدم وجود من يحجبها كاألب أو األخ تكملة 

 الشقيق أو الفرع الوارث المذكر وال من يعصبها كاألخ ألب، سواء انفردت أو تعددت

 و تعددتول-عند عدم وجود من يحجبها كاألب أو األخ الشقيق أو الفرع الوارث المذكر التعصيب باألخ ألب

الفرع التعصيب مع 

 الوارث المؤنث

وذلك عند عدم وجود من يحجبها كاألب أو األخ الشدددددددقيق أو الفرع الوارث المذكر أو 

 سواء إنفردت أو تعددت -أخت شقيقة، وال من يعصبها كاألخأكثر من 

األخوة 

واألخوات 

 ألم

 وإن عال وعدم وجود الفرع الوارث عدم وجود االبوإذا إنفرد  السدس فرضا  

 وجود الفرع الوارث.عند  -1

 عند وجود األب وإن عال. -2

 الثلث فرضا  
إذا تعددوا )أي وجد أكثر من أخ أو أخت ألم( عند عدم وجود األب وإن عال 

 وعدم وجود الفرع الوارث، وهنا يقسم بالسوية بينهم ال فرق بين ذكر وانثى

 المشاركة في الثلث
شقيق و األخوات ألم مع األخ الأخوة قت الفروض التركة فيشارك األإذا استغر

 .بذات الشروط السابقة ،أو مع أخت شقيقة أو أكثر اءأو األخوة األشق

 



                                                        
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العصبات ميراث جدول 

نوع 

 العصبة
 الميراث والحجب حاالت بـــاصـالع

كيفية 

 التوريث
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 ال يحجب اإلبن من الميراث اإلبن

ض
و
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 يحجبه اإلبن واإلبن األبن األعلى منه درجة إبن اإلبن وإن نزل

 األب
يحجبه الفرع الوارث المذكر حجب حرمان فال 

 يرث بالتعصيب فقط ويرث بالفرض

 قرب منهاألصحيح الجد الاألب أو  يحجبه الجد وإن عال

 الفرع الوارث المذكر أو األبيحجبه  األخ الشقيق

 األخ ألب
أو األخ  الفرع الوارث المذكر أو األبيحجبه 

الشقيق أو األخت الشقيقة إذا صارت عصبة 

 مع الفرع الوارث المؤنث

 ابن األخ الشقيق
يحجبه األخ ألب وكل من يحجبه واألخت ألب 

 العصبة مع الغير

 يحجبه إبن األخ الشقيق وكل من يحجبه ابن األخ ألب

 العم الشقيق
 العصباتيحجبه الجهات الثالث من 

 البنوة واألبوة واألخوة

 يحجبه العم الشقيق وكل من يحجبه العم ألب

 يحجبه العم ألب وكل من يحجبه إبن العم الشقيق

 يحجبه ابن العم الشقيق وكل من يحجبه إبن العم ألب

 وكل من يحجبه إبن العم ألبيحجبه  عم األب الشقيق

 الشقيق وكل من يحجبهيحجبه عم األب  عم األب ألب

 يحجبه عم األب ألب وكل من يحجبه ابن عم األب الشقيق

 يحجبه ابن عم األب الشقيق وكل من يحجبه ابن عم األب ألب

ير
لغ

با
ه 

صب
ع

 

 الفرع الوارث كاإلبن اذا وجد البنت يعصبها اإلبن

ن
يي

نث
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 ا
ل
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ر 
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لل
 

 بعصبها إبن اإلبن وإن نزل بنت اإلبن
معها من يعصبها )إبن إبن في إذا وجد 

درجتها وقد يكون أنزل درجة منها إذا 

 إحتاجت إليه(

 يعصبها األخ الشقيق األخت الشقيقة
عند عدم وجود من يحجبها كاألب والفرع 

 انفردت أو تعددت -الوارث المذكر

 يعصبها األخ ألب ألب تاألخ
عند عدم وجود من يحجبها كاألب أو األخ 

انفردت أو  -الفرع الوارث المذكرالشقيق أو 

 تعددت

ير
لغ

 ا
ع
 م

بة
ص

ع
 

 األخت الشقيقة 

 مع البنت أو بنت اإلبن وإن نزلت

عند عدم وجود من يحجبها كاألب والفرع 

 -الوارث المذكر وال من يعصبها كاألخ

 إنفردت أو تعددت

ة 
رك

لت
 ا
ن
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ي

بق
ا 
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 األخت ألب 

 نزلتوإن  مع البنت أو بنت اإلبن

عدم وجود من يحجبها كاألب أو األخ عند 

الشقيق أو الفرع الوارث المذكر أو أكثر من 

سواء  -أخت شقيقة، وال من يعصبها كاألخ

 إنفردت أو تعددت

 



 قضايا املواريثأبرز 
 

 طلب/ دعوى إعالم الوراثة
هو الطلب الذي يقدم عند وفاة شخص من أحد الورثة أو 
مستحقي الوصية الواجبة إلى المحكمة المختصة بطلب 

ومستحقي  اإلشهاد بتحقق الوفاة وببيان الورثة الشرعيين
 الوصية الواجبة إن وجدوا.

ويشترط أن تكون الوفاة ثابتة بمستند رسمي حتى يتم قبول 
الطلب، ويلزم أن يقوم الطالب بإعالن سائر الورثة 

 ومستحقي الوصية الواجبة بجلسة المحكمة.
وبعد تحقق القاضي يصدر إشهاد الوفاة والوراثة والوصية 

الكافة فيما جاء به، الواجبة إن وجدت بما يعد حجة على 
 مالم يصدر حكم على خالفه.

ويراعى أنه عند عدم تحقق الوفاة أو عند عدم ثبوت الورثة 
 الشرعيين تختص محكمة األسرة بالدعوى.

صورة  -بيان المستندات المطلوبة )إشهاد وفاة المورث
بطاقة ساريه لمقدم الطلب علي ان يكون من احدي الورثة 

بيان بأسماء الورثة   -متوفيأو صهر أومن  اقارب ال
طلب لرئيس محكمة االسرة/ صحيفة   -الشرعيين للمتوفي

 دعوى(.

باصدار قانون تنظيم  2000لسنة  1من القانون رقم  24المادة 
  بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل االحوال الشخصية:
 على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا

بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة واال 
كان الطلب غير مقبول .ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر 
موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم 
ان وجدوا، وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في 

، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من الميعاد المحدد لنظر الطلب
يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات اإلدارية حسبما يراه، فإذا ما 
أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان 
اإلنكار جدي، كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة االبتدائية 

 المختصة فيه.
يكون اإلشهاد الذي  :2000لسنة  1من القانون رقم  25المادة 

يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة 
 والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خالفه.

 دعوى إبطال مادة الوراثة
هي الدعوى التي يرفعها أحد الورثة حال إغفال ذكر إسم 

إعالم في إعالم الوراثة كوريث مطالبًا بإبطال أو إلغاء 
 الوراثة السابق اصداره من ذات المحكمة.
ما يفيد صلة  -بيان المستندات المطلوبة ) إعالم الوراثة

بيان بأسماء الورثة الشرعيين  -قرابة مقدم  الطلب للمتوفى
 صحيفة دعوى اإلبطال(. -للمتوفى

وإذا ثبت أن مقدم طلب إعالم الوراثة الباطل أغفل اسم 
من الميراث جاز لألخر بعد أحد الورثة بقصد حرمانه 

صدور حكم نهائي ببطالن إعالم الوراثة التقدم ببالغ 

يكون اإلشهاد الذي  :2000لسنة  1من القانون رقم  25المادة 
يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة 

 والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خالفه.
قضائية دائرة األحوال  ٧٢لسنة  ٥٨١الطعن رقم  -محكمة النقض

دعوى إبطال  الموجز: -٢٠٠٩/٠٥/١٨جلسة  -الشخصية 
إعالم الوراثة إلغفال ذكر أحد الورثة . من دعاوى إثبات الصفة 
في الوقف أو الميراث وليست من دعاوى المال لالستحقاق في 

 الوقف أو اإلرث .



للنيابة العامة لتحريك جنحة تزوير في إعالم شرعي ضد 
 مقدم إعالم الوراثة الباطل.

: حجية اإلعالم الشرعى . كيفية دفعها . بحكم يصدر من  الموجز
المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع في دعوى 

 مة.قائ

 دعوى املطالبة بتسليم حصة املرياثية
هي الدعوى التي يرفعها أحد الورثة بطلب تسليمه الحصة 
الميراثية الخاصة به من تركة مورثه المفرزة والمجنب 
حصته منها بموجب قسمة بين الورثة سواءًا كانت قسمة 

 رضائية أو قضائية.
إعالم  -بيان المستندات المطلوبة )إشهاد وفاة المورث

ما  -المستندات الدالة على ملكية وتركة المورث -الوراثة
 يفيد تمام القسمة وفرز حصص الورثة(.

 المدنىمن القانون  204المادة 
اإللتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه  

نا بالذات يملكه هذا الحق، إذا كان محل اإللتزام شيئا معي
 الملتزم، وذلك دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

  المدنىالقانون من  205المادة 
( إذا ورد اإللتزام بنقل حق عينى على شىء لم يعين إال ١)

 بنوعه فال ينتقل الحق اال بإفراز هذا الشىء.
أن يحصل  ( فإذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه، جاز للدائن٢)

على شىء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى 
أو دون استئذانه فى حالة االستعجال، كما يجوز له أن يطالب 
 بقيمة الشىء من غير إخالل فى الحالتين بحقه فى التعويض.

  المدنىمن القانون  206المادة 
سليم الشىء اإللتزام بنقل حق عينى يتضمن اإللتزام بت

 والمحافظة عليه حتى التسليم.
 دعوى ندب اخلبري حلصر الرتكة

هي الدعوى المستعجلة التي يرفعها أحد الورثة بطلب 
حصر أعيان تركة مورثه عن طريق انتداب أحد الخبراء 
المختصين بذلك خشية التنازع مستقباًل على ما يدخل في 

الدعوى إلدارة التركة من عدمه وتعهد المحكمة بإحالة 
الخبراء بوزارة العدل، لتندب بدورها أحد خبرائها المختصين 
للقيام بتلك المهمة، وهي دعوى تحفظية على الما وقد 
 تكون تمهيداً إلجراء القسمة عليها سواء رضائياً أو قضائيًا.

إعالم  -بيان المستندات المطلوبة )إشهاد وفاة المورث
 ملكية وتركة المورث(. المستندات الداله علي -الوراثة

ارية والمدنية من قانون اإلثبات في المواد التج 133المادة 
 1968لسنة  25رقم 

يجوز لمن يخشى معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام 
القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من 

هذه قاضي األمور المستعجلة االنتقال للمعاينة وتراعى في 
 الحالة األحكام المبنية في المواد السابقة.

 ةثبات في المواد التجارية والمدنيمن قانون اإل  134المادة 
يجوز للقاضي في الحالة المبنية في المادة السابقة أن يندب 
احد الخبراء لالنتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين , 

ات الخصوم وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع مالحظ
 على تقرير الخبير وأعماله.



 والتجنيب دعوى القسمة والفرز
هي الدعوى التي يرفعها أحد الورثة بطلب قسمة المال 
الثابت لمورثه بفرز أعيان التركة وتجنيب حصة كل وارث 
على حدة كما يمكن أن تتضمن طلب بيع العقار جميعه 

 عند تعذر القسمة.
إعالم  -)إشهاد وفاة المورثبيان المستندات المطلوبة 

أي مستندات داله علي ملكية وتركة المورث مثل  -الوراثة
كشف رسمي من  –شهادة قيود ومطابقة للتركة إن وجدت 

الضرائب العقارية عن صاحب التكليف والمالك وواضع 
 اليد محضر بقسم الشرطة إن وجد(.

 المدنىمن القانون  834المادة 
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا  

على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، وال يجوز 
بمقتضى االتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، 
فإذا كان األجل ال يجاوز هذه المدة نفد االتفاق فى حق الشريك 

 وفى حق من يخلفه.
  المدنىمن القانون  839المادة 

( متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد ١)
عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء 

( فإن كانت ٢كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه. )
الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق 

فى محضرها وتصدر حكما االقتراع، وتثبت المحكمة ذلك 
 بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

  المدنىمن القانون  840المادة 
إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه 
األهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن 

 يصبح نهائيا، وذلك وفقا لما يقرره القانون.
  المدنىمن القانون  841المادة 

إذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير 
فى قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى 
قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا 

 باإلجماع.

 دعوى إنتهاء حالة الشيوع
يرفعها أحد الورثة بطلب انتهاء حالة هي الدعوى التي 

الشيوع الخاصة بتركة مورثهم لقسمة أعيان هذه التركة 
 قسمه فعلية بين الورثة.

ويشترط لهذه الدعوى أن يقسم الورثة التركة بينهم، أو 
يضع كل وارث يده على جزء من التركة مفرزًا يعادل 
نصيبه الشرعي وال يجاوزه، وأن يتعامل على هذا الجزء 

 المدنىمن القانون  834المادة 
اء الذين يملكون على األقل ثالثة أرباع المال الشائع، للشرك 

أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية 
على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء. ولمن خالف من 
هؤالء حق الرجوع إلى المحكمة خالل شهرين من وقت 

رة اإلعالن. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضا



كمالك له، مثل أن يقوم بإستعماله أو إستغالله أو التصرف 
 فيه.

إعالم  -بيان المستندات المطلوبة )إشهاد وفاة المورث
ما  -أي مستندات داله علي ملكية وتركة المورث -الوراثة

 يفيد التعامل على العقار(.

بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف 
 واجبا.
  المدنىمن القانون  835المادة 

للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة 
التى يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص األهلية وجبت مراعاة 

 اإلجراءات التى يفرضها 

 طالبة بالريعدعوى امل
هي الدعوى التي يرفعها أحد الورثة بطلب الزام المنتفع 
بالعين بأن يؤدي للمالك على الشيوع قيمة الريع المستحق 

 له عن حصته من تركة مورثه.
إعالم  -بيان المستندات المطلوبة )إشهاد وفاة المورث

 -المستندات الداله علي ملكية وتركه المورث -الوراثه
الشرطة ضد من قام باالستئثار ببعض أو محضر بقسم 

انذرا رسمي على يد المحضر المختص بتسليم  -كل التركة
 -الريع من تاريخ استئثاره بالنفع الناتج عن التركة وحيازتها

 شهادة قيود ومطابقة للتركة إن وجدت(.

 المدنىمن القانون  804المادة 
لحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد لمالك الشىء ا

 نص أو اتفاق يخالف ذلك.
  المدنىمن القانون  805المادة 

ال يجوز أن يحرم أحد من ملكه إال فى األحوال التى يقررها 
 القانون، وبالطريقة التى يرسمها، ويكون ذلك فى مقابل تعويض 

 دعوى تعيني حارس قضائي
مستعجلة يرفعها أحد الورثة بتعيين حارس هي دعوى 

قضائي على أعيان التركة، لتكون مهمته إدارة المال 
وصيانته وحفظه وقبض ريعه، أو التصرف فيه إذا تطلب 

 األمر.
إعالم  -بيان المستندات المطلوبة )إشهاد وفاة المورث

 أي مستندات داله علي ملكية وتركة المورث(. -الوراثة

 المدنىمن القانون  729المادة 
الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول  

أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق 
فيه غير ثابت. فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع 

 غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
  المدنىمن القانون  730دة الما

إذا كان صاحب  -٢… يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة: 
المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من األسباب 
المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجال من بقاء المال تحت يد 

 …".حائزه 
  المدنىمن القانون  732المادة 



ارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت يكون تعيين الح
قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضى 

 تعيينه.

 دعوى املطالبة بتقديم كشف حساب
هي الدعوى التي يرفعها أحد الورثة بطلب إلزام الوصية 
بتقديم كشف حساب عن إدارة أموال القاصر خالل مدة 

كافة المستندات المؤيدة لبيانات  الوصاية علهم مع تقديم
 الحساب.

إعالم  -بيان المستندات المطلوبة )إشهاد وفاة المورث
أي مستندات داله علي ملكية  -قرار الوصاية -الوراثة

 وتركة المورث(.

بشأن الوالية  1952نة  لس  119قانون رقــم  45المادة 
 على المال

دات عن إدارته قبل على الوصي أن يقّدم حسابًا مؤيدًا بالمستن
أول يناير من كل سنة. ويعفى الوصي من تقديم الحساب 
السنوي إذا كانت أموال القاصر ال تزيد على خمسمائة جنيه ما 
لم تر المحكمة غير ذلك. وفي جميع األحوال يجب على 
الوصي الذي يستبدل به غيره أن يقّدم حسابًا خالل ثالثين يومًا 

 من تاريخ 

 اإلستحقاق عن طريق املرياثدعوى 
هي الدعوى التي يرفعها الوارث بعد قيد اإلرث في السجل 
العيني لوارث ظاهر مطالبًا باستحقاقه العقار الموروث، 
ويراعى فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل بقيد 

 حق اإلرث للوارث الحقيقي.
 إعالم -بيان المستندات المطلوبة )إشهاد وفاة المورث

إفادة  -المستندات الداله علي ملكية وتركة المورث -الوراثة
 من الشهر العقاري بطلب قيد حق اإلرث والتأشير به(.

بنظام السجل  1964لسنة  142من القانون رقم  30المادة
 العينى:

يجب على الوارث قيد حق اإلرث إذا اشتملت التركة على حقوق 
لحق اإلرث مع قوائم جرد عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت 

التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وال يجوز قيد 
أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق إال بعد 
إتمام القيد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، ويجوز أن 
يقتصر قيد حق اإلرث على جزء من عقارات التركة، وفى هذه 

حدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الحالة يعتبر هذا الجزء و 
الورثة، وال يجوز قيد أى تصرف من الوارث طبقا ألحكام الفقرة 
السابقة إال فى حدود نصيبه الشرعى فى كل وحدة، وال يجوز 
قيد أى تصرف فى أى عين من األعيان التى انتهى فيها الوقف 

بدون  إال بعد قيد إلغائه، وفى جميع الحاالت السابقة يكون القيد
 رسم.

 
 
 



 دعوى البطالن بالنسبة للمرياث
هي الدعوى التي يرفعها أحد الورثة ببطالن التصرف الذي 
تم بالتعامل على التركة لكونه صادر عن غير مالك لها، 

 سواء كان المالك وارث أو من الغير.
إعالم  -بيان المستندات المطلوبة )إشهاد وفاة المورث

ما  -علي ملكية وتركة المورثأي مستندات داله  -الوراثة
 يفيد التعامل على العقار(.

  المدنىمن القانون  466المادة 
( إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو ال يملكه، جاز ١)

للمشترى أن يطلب إبطال البيع، ويكون األمر كذلك ولو وقع 
( وفى كل حال ٢جل. )البيع على عقار، سجل العقد أو لم يس

ال يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز 
 المشترى العقد.

  المدنىمن القانون  467المادة 
( إذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا ١)

( وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق ٢فى حق المشترى. )
 المبيع إلى البائع بعد صدور.المشترى إذا آلت ملكية 

 اإلدالء بأقوال كاذبة يف إعالم الوراثة بقصد منع أحد الورثة من إرثهجنحة 
هي القضية/ المحضر الذي يبلغ فيه أحد الورثة عن القائم 
بإإلقرار بأقوال غير صحيحة عن وقائع اعالم الوراثة 
وضبط اإلعالم على هذا أساس هذه األقوال، أو إستعمل 
ذلك اإلعالم وهو عالم بعدم صحة وقائعه، وذلك ليتم 

 عقاب المقرر أو المستعمل عن فعله.
الحكم  -بيان المستندات المطلوبة )اعالم الوراثه الباطل 

قائم لصورة بطاقة سارية ل -الصادر بإبطال إعالم الوراثة
 باإلبالغ وبيان قرابته بالمتوفى(.

 

 قانون العقوباتمن  226المادة 
يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنتين أو بغرامة ال تزيد على 
خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة 
والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ اإلعالم أقواال 

أو غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها 
يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط اإلعالم على أساس هذه 

 األقوال.
ويعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنتين أو بغرامة ال تزيد على 
خمسمائة جنيه كل من استعمل إعالما بتحقيق الوفاة والوراثة 
والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين فى الفقرة األولى من 

 بذلك.هذه المادة وهو عالم 
 أو مستنداته جنحة اإلمتناع عن تسليم املرياث

هي القضية/ المحضر الذي يبلغ فيه أحد الورثة عن 
إمتناع أخر عن تسليمه نصيبه الشرعي من الميراث، أو 
كان قد حجب سندًا يؤكد نصيبه أو إمتنع عن تسليم ذلك 

 السند ليتم عقابه عن ذلك.
أي مستندات داله  -وراثهبيان المستندات المطلوبة )اعالم 

محضر إثبات امتناع تسليم  -علي ملكية و تركه المورث

"يضاف  -: 2017لسنة  219قم المادة األولى من القانون ر 
بشأن المواريث باب تاسع  1943لسنة  77إلى القانون رقم 

(، نصها 49بعنوان )العقوبات( يتضمن مادة جديدة برقم )
  (:49اآلتى: مادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، 
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن 



انذار رسمي على  –ركةالميراث ضد واضعي اليد على الت
المختص ضد واضع ومانع الميراث ويجب  يد المحضر

أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد 
 في اإلنذار(.

شرين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين ع
العقوبتين، كل من امتنع عمًدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه 
الشرعى من الميراث، أو حجب سنًدا يؤكد نصيًبا لوارث، أو 
امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة 

 الشرعيين.
الذى ال تقل مدته عن  وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس

 سنة.
ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى 

 …".أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باًتا
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