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 شكر وعرفان                              

 

 هذا أداء على وأعاننا والمعرفة العلم درب لنا أنار الذي هلل الحمد

  العمل هذا انجاز إلى ووفقنا الواجب

 اما بعد...

 من أو قرٌب من ساعدنا من كل إلى واالمتنان الشكر بجزٌل نتوجه

 صعوبات، من واجهناه ما تذلٌل وفً العمل هذا انجاز على بعٌد

 ٌبخل لم الذي ) احمد علً برٌسم( المشرف األستاذ بالذكر ونخص

 هذا إتمام فً لنا عونا كانت التً القٌمة ونصائحه بتوجٌهاته علٌنا

 .البحث

كما اتقدم بجزٌل الشكر والعرفان الى اساتذتً فً كلٌة القانون 

 الذٌن لوالهم لما وصلة الى هذه المرحله 

موظفً كلٌة القانون لما ابدوه من تسهٌالت  إلى بالشكر نتقدم كما

 فً استعارة المصادر فجزاهم هللا خٌر جزاء

 

 

 

 

 الباحثه                                                          
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 المقدمة :

الحمد هلل رب العالمٌن ؛والصالة والسالم على اشرف المرسلٌن سٌدنا محمد     

 الصادق الواعد االمٌن وعلى من سار على دربه واهتدى بهداه الى ٌوم الدٌن

 

  أمابعد...

فً عصر الرسالة كان المسلمون ٌرجعون الى رسول هللا )صلى هللا علٌه      

وسلم( فً فتاواهم و قضاٌاهم و كان النبً )صلى هللا علٌه وسلم( ٌفتً و ٌحكم بٌنهم 

بما اراه هللا و كان القران ٌنزل تباعا حتى تم نزوله قبل وفاته بزمن قلٌل ، و بعد 

االحكام من القران الكرٌم و من هدى  ذونٌأخانقضاء ذلك العهد كانوا المسلمون 

رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( بقوله وفعله و تقرٌره و كان القران محفوظا كما 

ا لَُه لََحاِفُظونَ انزل بحفظ هللا تعالى ) ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ و  (9سورة الحجر اآلٌة )(َنْحُن َنزَّ

النبً  بال صحامجموعها محفوظة  اما السنة فلم تكن مدونة فً كتاب بل كانت فً

 و كانوا على تفاوت فً حفظها فمنها المكثر و منهم المقل .

فشرعه نظام الشرٌعة االسالمٌة على استمرار االنتفاع جمال المٌت حرصت 

و موانعه و كٌفٌة توزٌعه على مستحقٌه توزٌعا عادال ٌقطع المٌراث و بٌن اسبابه 

الثروة بٌد شخص او فئة من الناس فأبطلت  اسباب الخصومة بٌنهم و ٌمنع حصر

العادات الجاهلٌة التً تقوم على المٌراث و امتازت عن االنظمة التً تقتصر 

 المٌراث على االبن االكبر .

 

  همية البحثاوالً :ا

التً  اآلٌاتفقد وردت من هللا تعالى و ألهمٌتها ٌعد المٌراث من الحدود الواجبة      

وقد تفصل المٌراث حسب ظروفها اذا كانت الوارث الوحٌد او ٌشترك معها ورثة 

كان المٌراث البنت الصلٌبٌة وبنت االبن من االهمٌة بمكانه االمر الذي أختلف فٌه 

كثٌرا من الحاالت التً تتنوع مقادٌر االرث هما، فضالً عن هذا الموضوع من 

البنت الصلٌبٌة وبنت االبن من مٌراث  لألحواالمواضٌع التً تتطلب توضٌحاً 
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خالل بٌان عدد من الحاالت وعرضها عرضاً علمٌاً مرتكزاً الى الشرٌعة االسالمٌة 

 . من جهة والقانون من جهة اخرى

 

 إشكالية البحثثانياً :

اٌضا هنا ألهمٌة البحث فان االشكالٌة التً ٌناقشها البحث تنطلق  تبعاً لما تقدم فً   

 -من اسئلة عده اهما:

 البنت الصلبٌة ؟مٌراث ما المقصود ب .1

ما هً مقادٌر االرث للبنت الصلٌبٌة وبنت االبن وفقاً لحاالت عدد  .2

 المشتركٌن معها فً االرث ودرجة قربهم وبعدهم عن الوارث؟

 

  البحث منهجية: ثالثاً 

لطبٌعة البحث باعتماد موضوعٌن وهما البنت الصلٌبٌة وبنت االبن وفرعٌن من     

فروع العلم هما الشرٌعة والقانون فقد تم اعتماد المنهج المقارن فً بٌان محاور 

 البحث.

 

  البحث صعوبات: رابعاً 

تكمن صعوبة البحث وعلى الرغم من انه ٌدور فً موضوع واحد هو موضوع      

انه مسعى االنجاز بٌان االرث النوعٌن من الوارثٌن ، كما انه ٌخوض فً  االرث اال

منهج مقارن ٌتطلب منها واسعاً فً الشرٌعة والقانون ، فضالً عن ان الموضوع 

البحث بوصفة ٌتناول حدود الكل فً مسألة الوارث فقد وجد الباحث تطابق كبٌر فً 

على بٌان االختالفات التً تمكن  اغلب المصادر الذي تناولته كال حال دون القدرة

 الباحث ان ٌضع رأٌه وٌسهم فً تحلٌالته فً اغتناء البحث.

 

 هيكلية البحثخامساً: 
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لقد قسمت البحث هذا مبحثٌن حٌث تم تقسٌم المبحث االول بدوره الى       

 وادلة الصلبٌة والبنت المٌراث؛ ماهٌةمطلبٌن تناولة فً المطلب االول 

فً هذا المطلب تعرٌف المٌراث لغة واصطالحا  مشروعٌته حٌث تم

،وبعدها عرفت البنت لعة واصطالحا واختتمت هذا المطلب  وقانوناَ 

 حول اٌات الموارٌث؟بتساؤالت 

 واسبابه وشروطه المٌراث اركانالثانً فقد تناولة به اما فً المطلب 

 وفصلت فٌه الكالم كل حسب جزئه من العنوان وموانعه

 الشرٌعة فً الصلبٌة البنت مٌراث احوال وهوه المبحث الثانًوفٌما ٌخص 

 مٌراث احوالفلقد قسمته الى مطلبٌن المطلب االول بٌنت به  القانون و

 فً االبن بنت مٌراث احوال والمطلب الثانً قانونا و شرعا الصلبٌة البنت

 . تطبٌقٌة نماذج مع الشرٌعة و القانون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث االول                            
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 واركانه وشروطه واسبابه وموانعهماهٌة المٌراث 
 

 ؛ والبنت الصلبٌة وادلة مشروعٌتهالمطلب االول: ماهٌة المٌراث

 

 :  قانوناَ و  الميراث لغة و اصطالحاَ تعريف  اوالَ:

من اجل ان ٌكون المعنى فً موضوع البحث واضح البد من التعرٌف على     

مصطلح المٌراث و كذلك مصدره الشرعً و القانونً و اركانه و موضوعه لذلك 

 سأعرض له على المطالب التالٌة : 

 : الميراث لغة  اوال

، المٌراث فً اللغة العربٌة مشتقا من الفعل الثالثً ) ورث ( ٌرث ارثا و مٌراثا 

ورثت فالنا ماال ارثه ورثا وورثا اذا مات موروثك عنه ورثا ورثه و ارثه تورٌثا و 

حسنا و اورثه الشًء ابوه و هم ورثة فالن و ورثه تورٌثا اي  ٌراثااورثه ابوه 

فما حاله على ورثته او جعله من ورثته و ٌقال : ورث فً حالة : ادخل فٌه ادخله 

من لٌس من اهل الوراثة
(1)

ك ٌعنً البقاء و ٌشهد لهذا المعنى حدٌث النبً و كذل 

)صلى هللا علٌه وسلم( الذي ٌقول فٌه ) انكم على ارث من ارث ابٌكم ابراهٌم ( اي 

على بقٌة من بقاٌا الشرٌعة
(2)

لفظ المٌراث لغة وٌراد منه تارة المصدر وٌطلق  

وتارة اسم المفعول أي الموروث فاذا اطلق بمعنى المصدر كان احد مصادر فعل 

ورث 
(3)

 

 : الميراث اصطالحا  ثانيا

هو انتقال الملكٌة من المٌت الى ورثته االحٌاء سواء كان المتروك ماال او عقارا او 

انتقال مال الغٌر الى الغٌر على سبٌل حقا من الحقوق الشرعٌة و بمعنى اخر 

الخالفة فالوارث ٌخلف المتوفً المورث فً ملك امواله بعد وفاته
(4)

  

 

 

 

                                                           
1
 352ص 1994 النشر و للطباعة الفكر دار بٌروت،  3ج،  الزبٌدي المرتضى الرزاق عبد بن محمد بن محمد،  العروس تاج - 
2
 www.ytemuae.net بالرابط  االنترنتمتاح على ،  الجامع المعانً معجم - 
3
 9نظام االرث فً الشرٌعة االسالمٌة ، احمد فرج حسٌن ومحمد كمال الدٌن، ص - 
4
 34ص الحدٌث دار المكرمة مكة،  الصابونً علً محمد،  االسالمٌة الشرٌعة فً الموارٌث - 



7 
 

  قانوناً : الميراث  ثالثا

ما ورد فً القران الكرٌم فً قوله تعالى ) و ورث سلٌمان داود (
(1)

و قال تعالى )  

و كنا نحن الوارثٌن (
(2)

 

 صفات هللا عز و جل و هو الباقً الدائم الذي ٌرث او تعتبر صفة الوارث صفة من 

 اآلٌةلخالئق و ٌبقى بعد فنائهم و هللا عز وجل ٌرث االرض و من علٌها على 

ال تذرنً فردا و انت خٌر الوارثٌن ( سورة الكرٌمة ) و زكرٌا اذ نادى ربه ربً 

من سواه فٌرجع و هو خٌر الوارثٌن اي ٌبقى بعد فناء الكل و ٌفنى  89االنبٌاء االٌه

العباد الٌه وحده ال شرٌك له و فً قول النبً الكرٌم )صلى هللا علٌه وسلم( ) العلماء 

ورثة االنبٌاء و انما ورثوا العلم من اخذه اخذ محظ وافر(
(3)

 . 

 

 ثانٌاَ : تعرٌف البنت لغة واصطالحا 
 

 بنتً الٌها نسبة و االوالد من االنثى البنت و بنات الجمع و(  اسم)  بنت:  لغة البنت
 بنات و شدائده الصدر بنات و العموم الصدر بنات و بنٌة تصغٌرها و ابنً و

 العرب تقول و الدمعة العٌن بنت و الراعً على تخفى التً المواضع االرض
 الخالص تصوره من افكاره بنات من هذا ٌقال و واحدة كلمة ال و عنه تصدر

   (4) االبل و االبقار بنات الى تشٌر الحمل بنات و االنتاجً

 

 االبنة الى سٌدة فهً اللغوٌة داللته عن البنت معنى ٌخرج لم:  اصطالحا البنت
 . االنثى

 
 

 ثالثاً: ادلة مشروعٌة المٌراث البنت الصلبٌة  
 المخلوقات من كثٌر على وفضله الحٌاة هذه فً اإلنسان وتعالى سبحانه هللا كرم لقد
ْمَنا َوَلَقدْ )   وجل عز قال كما  ِمنَ  َوَرَزْقَناُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ِفً َوَحَمْلَناُهمْ  آَدمَ  َبِنً َكرَّ

ٌَِّباتِ  ْلَناُهمْ  الطَّ نْ  َكِثٌر   َعلَى َوَفضَّ ( َتْفِضٌاًل  َخلَْقَنا   ِممَّ
 الحٌاة هذه فً واإلنسان،   (5)

 مصالحه به وتقوم واالستخالف البقاء هذا له ٌضمن ما إلى ومحتاج مستخلف
َفَهاءَ  ُتْؤُتوا َواَل )   تعالى قال كما للناس قٌاما المال تعالى هللا جعل وقد،  الدنٌوٌة  السُّ
ُ  َجَعلَ  الَِّتً أَْمَوالَُكمُ  اًما   لَُكمْ  هللاَّ ٌَ  وسٌلة وهو،  العباد مصالح تقوم فبالمال‘ ( 6) ... ( ِق
 انقطعت مات فإذا،  الحٌاة قٌد على دام ما اإلنسان إلٌه ٌحتاج ، المصالح تلك لتحقٌق
 المالك ذلك ُجعل فلو.  جدٌد   مالك   ماله فً ٌخلفه أن الضروري من فكـان ، حاجتـه

                                                           
1
 16االٌه النحلسورة  - 
2
 58االٌه القصصسورة  - 
3
 352ص 1994 النشر و للطباعة الفكر دار بٌروت،  3ج،  الزبٌدي المرتضى الرزاق عبد بن محمد بن محمد،  العروس تاج - 
4
  www.almaany.com  بالرابط االنترنت على متاح ، الجامع المعانً معجم - 
5
 71  اآلٌة اإلسراءسورة  - 
6
 5 اآلٌة النساءسورة   - 

http://www.almaany.com/
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ى ، وٌغلب علٌه وٌستولً المال ٌحوز لمن الجدٌد  بٌن والتنازع التشاحن إلى هذا ألدَّ
ولذلك قد اورد هللا سبحانه وتعالى  والبطش للقوة تابعة حٌنها الملكٌة وتغدو ، الناس

 فً كتابه الكرٌم العدٌد من االٌات التً بٌن بها كٌفٌة توزٌع اموال المتوفً فقد:
  العزٌز كتابه فً تعالى قال – 1
ُ  ٌُوِصٌُكمُ ) َكرِ   أَْواَلِدُكمْ  ِفً هللاَّ نِ  َحظِّ  ِمْثلُ  لِلذَّ ٌْ ٌَ نِ اْثَنتَ  َفْوقَ  ِنَساءً  ُكنَّ  َفإِنْ   اأْلُْنَث  َفلَُهنَّ  ٌْ

هِ  النِّْصفُ  َفلََها َواِحَدةً  َكاَنتْ  َوإِنْ   َتَركَ  َما ُثلَُثا ٌْ ُدسُ  ِمْنُهَما َواِحد   لُِكلِّ  َوأِلََبَو ا السُّ  ِممَّ
ُكنْ  لَمْ  َفإِنْ   َولَد   لَهُ  َكانَ  إِنْ  َتَركَ  هِ  أََبَواهُ  َوَوِرَثهُ  َولَد   لَهُ  ٌَ لُثُ  َفِِلُمِّ  إِْخَوة   لَهُ  َكانَ  َفإِنْ   الثُّ
هِ  ُدسُ  َفِِلُمِّ ة   َبْعدِ  ِمنْ   السُّ ٌَّ ن   أَوْ  ِبَها ٌُوِصً َوِص ٌْ ُهمْ  َتْدُرونَ  اَل  َوأَْبَناُؤُكمْ  آَباُؤُكمْ   َد ٌُّ  أَ
َ  إِنَّ  هللاَِّ  ِمنَ  َفِرٌَضةً   َنْفًعا لَُكمْ  أَْقَربُ  (َحِكًٌما َعلًٌِما َكانَ  هللاَّ

(1) 
 

ُكنْ  لَمْ  إِنْ  أَْزَواُجُكمْ  َتَركَ  َما ِنْصفُ  لَُكمْ ) تعالى قال – 2  َولَد   لَُهنَّ  َكانَ  َفإِنْ   َولَد   لَُهنَّ  ٌَ
ُبعُ  َفلَُكمُ  ا الرُّ ة   َبْعدِ  ِمنْ   َتَرْكنَ  ِممَّ ٌَّ ن   أَوْ  ِبَها ٌُوِصٌنَ  َوِص ٌْ ُبعُ  َولَُهنَّ   َد ا الرُّ  إِنْ  َتَرْكُتمْ  ِممَّ
ُكنْ  لَمْ  ُمنُ  َفلَُهنَّ  َولَد   لَُكمْ  َكانَ  َفإِنْ   َولَد   لَُكمْ  ٌَ ا الثُّ ة   َبْعدِ  ِمنْ  َتَرْكُتمْ  ِممَّ ٌَّ  ِبَها ُتوُصونَ  َوِص
ن   أَوْ  ٌْ  ِمْنُهَما َواِحد   َفلُِكلِّ  أُْخت   أَوْ  أَخ   َولَهُ  اْمَرأَة   أَوِ  َكاَللَةً  ٌُوَرثُ  َرُجل   َكانَ  َوإِنْ   َد

ُدسُ  لِكَ  ِمنْ  أَْكَثرَ  َكاُنوا َفإِنْ   السُّ
لُثِ  ِفً ُشَرَكاءُ  َفُهمْ  َذَٰ ة   َبْعدِ  ِمنْ  الثُّ ٌَّ  أَوْ  ِبَها ٌُوَصىَٰ  َوِص

ن   ٌْ رَ  َد ٌْ ةً  ُمَضار   َغ ٌَّ ُ   هللاَِّ  ِمنَ  َوِص (َحلٌِم   َعلٌِم   َوهللاَّ
(2)  

 

ْسَتْفُتوَنكَ ) تعالى قال – 3 ُ  قُلِ  ٌَ ٌْسَ  َهلَكَ  اْمُرؤ   إِنِ   اْلَكاَللَةِ  ِفً ٌُْفِتٌُكمْ  هللاَّ  َولَهُ  َولَد   لَهُ  لَ
ِرُثَها َوُهوَ   َتَركَ  َما ِنْصفُ  َفلََها أُْخت   ُكنْ  لَمْ  إِنْ  ٌَ نِ  َكاَنَتا َفإِنْ   َولَد   لََها ٌَ ٌْ  َفلَُهَما اْثَنَت
لَُثانِ  ا الثُّ َكرِ  َوِنَساءً  ِرَجااًل  إِْخَوةً  َكاُنوا َوإِنْ   َتَركَ  ِممَّ نِ  َحظِّ  ِمْثلُ  َفلِلذَّ ٌْ ٌَ ٌِّنُ   اأْلُْنَث َب ٌُ  ُ  لَُكمْ  هللاَّ

ُ   َتِضلُّوا أَنْ  ء   ِبُكلِّ  َوهللاَّ ًْ (َعلٌِم   َش
(3) 

 

 :  بٌان و توضٌح
 المٌراث احكام اركان و الفرائض علم اصول  جمعت لكنها و ثالثة آٌات انها      
 و وارث كل نصٌب معرفة علٌه سهل فقد ادراكا و حفظا و فهما بها احاط فمن

 قسمة فً الجلٌلة هللا حكمة ادرك و وارث كل نصٌب معرفة علٌه سهل فقد ادراكا
 من ٌغفل لم و احد حق فٌه ٌنسب لم الذي العادل الدقٌق الوجه هذا على المٌراث
 على حقه حقا ذي لكل اعطى بل المرأة و الرجل و الكبٌر و الصغٌر شان حسابه
 بٌن التركة وزع و العدل اصول ارق و للمساواة صورة اروع و التشرٌع وجه اكمل

 شكوى او لمظلوم فعالة فٌه ٌدع لم بشكل و حكٌما عادال توزٌعا المستضعفٌن
 رفع او العدالة تحقٌق الى ٌهدف االرضٌة التشارٌع من لتشرٌع رأٌا او لضعٌف
انسان اي عن الظلم

(4)  

 :  تفسٌره فً القرطبً العالمة قال
 امهات من اهم و االحكام عمد من عمدة و الدٌن اركان من ركن االٌة هذه     

 علٌه هللا صلى) قال قد و العلم نصف انها حتى القدر عظٌمة الفرائض فأن االٌات

                                                           
1
 11 اآلٌةالنساء سورة  - 
2
 12 اآلٌةالنساء سورة  - 
3
 176 اآلٌةالنساء سورة  - 
4
 16-15ص الحدٌث دار المكرمة مكة،  االسالمٌة الشرٌعة فً الموارٌث،  الصابونً علً محمد - 
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 فأنً للناس علموها و الفرائض تعلموا و للناس علموه و القران تعلموا( ) وسلم
 فً االثنان ٌختلف حتى الفتن تظهر و سٌقبض العلم هذا ان و مقبوض امرؤ

 (  بٌنهما ٌفصل من بجد فال الفرٌضة
 عظٌم و الصحابة علم جل كان الفرائض ان فأعلم هذا اثبت اذا و:  القرطبً قال ثم

 كل و الحدٌث و القدٌم فً العلماء كتبه ما كل و صعبوه قد الناس لكن و مناظرتهم
 جمعت التً الكرٌمة االٌه لهذه توضٌح و بٌان هو فأنما الموارٌث علم فً لقوه ما

 حق ذي لكل ابانت و التوزٌع فصلت و التشرٌع احكمت و عدلت و قسمت و فأوعت
 ٌستأتٌه ال الذي المعجز كتابه فً االحكام شرع من فٌماذا مداراة او محاباة دون حقه

 تشرٌعه هللا حكمة جلت و حمٌد حكٌم من تنزٌل خلفه من ال و ٌدٌه بٌن من الباطل
الخالد الكامل

(1)  

 
 

 تساؤالت حول آٌات الموارٌث : 
 هل هناك آٌات غٌر هذه اآلٌات الثالث فً الموارٌث ؟ 

الجواب : انه وردت آٌات كرٌمة فً شأن الموارٌث غٌر هذه اآلٌات الثالث و لكنها 
مجملة تشٌر الى حقوق الورثة بدون تفصٌل و توضٌح ان لِلقرباء حقا فً المٌراث 

ارث و االٌات التً و االٌات التً اشارت الى دون تحدٌد او بٌان لمقدار كل و
 االرث هً : 

اوالَ : قوله تعالى )و اولو االرحام بعضهم اولى ببعض فً كتاب هللا ان هللا بكل 
شًء علٌم (
(2)  

 و المؤمنٌن من هللا كتاب فً ببعض اولى بعضهم االرحام اولو و) تعالى قوله:  ثانٌا
 ( 3) (مسطورا الكتاب فً ذلك كان معروفا اولٌائكم الى تفعلوا ان اال المهاجرٌن

 نصٌب للنساء و االقربون و الوالدان ترك مما نصٌب للرجال)  تعالى قوله:  ثالثا
 (4) (مفروضا نصٌبا كثر او منه قل ما االقربون و الوالدان ترك مما
 

ففً اآلٌة االولى و الثانٌة اشارة الى اصل القرابة احق بمٌراث قرٌبهم المٌت      
من غٌرهم عمن لٌس له صلة قرابة بالمٌت فهم احق باإلرث من المؤمنٌن و 
المهاجرٌن و قد كان المسلمون فً صدر االسالم ٌرثون لسبب الهجرة و الموافاة 

فكان المهاجر ٌرث اخاه التً اخا فٌها الرسول بٌن المهاجرٌن و االنصار 
االنصاري دون قرٌبه و االنصاري ٌرث اخاه المهاجر دون قرٌبه بسبب المؤاخاة 
فً الدٌن و استمر االمر على ذلك الى ان رست قواعده فنسخ هللا تعالى االرث 
بالهجرة و المؤاخاة و جعلها بالقرابة و النسب ، اآلٌة الثالثة اوضح بها هللا تعالى 

عٌفٌن الطفل و المرأة و عاملهما بالرحمة و رد الٌهما حقوقهما فً الظلم عن الض
االرث حٌث اوجب تورٌث الرجال و النساء و لم ٌفرق بٌن صغٌر و كبٌر و ال بٌن 
ذكر و انثى بل جعل لكل نصٌبا فً المٌراث سواء قل االرث ام كثر و سواء رضى 

                                                           
1
 65-61ص القرطبً تفسٌر -
2
 74 ٌةاآل االنفال سورة - 
3
 6 اآلٌةسورة االحزاب  - 
4
 7 اآلٌةسورة النساء  - 
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م الظلم و الحق بشأنهما المورث ام لم ٌرضى فرد الى النساء و االطفال و طفى عل
حٌث حدد هللا تعالى نصٌب لكل وارث و هً عماد علم المٌراث
(1)  

 

 المطلب الثانً
 اركان المٌراث وشروطه واسبابه وموانعه

 
 

  اوالً: اركان الميراث وشروطه

 االرث : هو انتقال ملكٌة التركة من المٌت الى ورثته االحٌاء و اركانه ثالثة : 

 المورث : حقٌقة او حكما كالمفقود   – 1

 هو الذي ٌنتمً الى المٌت بواحد من اسباب المٌراث   الوارث :  – 2

الحق الموروث : و هو التركة  – 3
(2)

  

 شروط االرث 

 وهً:المٌراث ٌتوقف على توفر شروط اربعه 

  او تقدٌرا موت الموروث حقٌقه او حكما -1

 حٌاة الوارث -2

 والموروث بالقرابة او الزواجقٌام الصلة بٌن الوارث  -3

 ان ال ٌقوم بالوارث مانع من موانع االرث -4

ان الشرط هوه ما ٌتوقف علٌة الشًء وال ٌكون جزء من حقٌقته وماهٌته فالى 

جانب االركان توجد الشروط التً تجب توفرها فً الشخص لكً ٌستحق االرث 

وال شرط من شروط انتقال االرث او تقدٌرا فموت الموروث حقٌقه او حكما 

صعوبه فً معرفة موت الشخص حقٌقتاَ لكونه فارق الحٌاة بصوره طبٌعٌه اال 

ان هناك صعوبه فً تحدٌد موت الموروث حكما كما فً المفقود والموت 

الحكمً هوه ماٌكون بحكم القاضً كحكمة بموت المفقود بعد توفر الشروط 

المطلوبه لهذا الحكم 
(3)

ان المفقود له بنات او اوالد وان حٌاة الوارث الفتراض  

شرط اٌضا وشرط ان ٌبقى الوارث حٌا ولو بعد لحظات من موت الموروث 

والشرط االخر هو هوه وجود الصله ووجود هذه الصله ٌكفً النتقال التركة  

                                                           
1
 16-15ص الحدٌث دار المكرمة مكة،  االسالمٌة الشرٌعة فً الموارٌث،  الصابونً علً محمد - 
2
 13ص م1997 هـ1418 1ط االسالمً المكتب بٌروت، 1ج،الشامً احمد صالح، الفرائض - 
3
 1981لسنة  78من قانون رعاٌة القاصرٌن رقم  93ٌنظر المادة  - 
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والشرط االخر هوه ان ال ٌوجد مانع من موانع الى الشخص فً حدود نصٌبه 

  ف افصلها الحقاَ.المٌراث والتً سو

  ثانيا :اسباب الميراث وموانعه

القرابة و الزوجٌة و الوالء او  سباب المٌراث فً الفقه االسالمً هً ثالثةا     

رحم و نكاح و والء على حد قول بعض الفقهاء او نسب او سبب كما عبر الفقهاء 

النكاح الصحٌح و الجعفرٌة و ٌرثون بالنسب القرابة و الرحم و بسبب الزوجٌة او 

كذلك الوالء بأنواعه
(1 )

الفقهاء بأحد االسباب الثالثة و نقول  باتفاق، فالمٌراث ٌنبت 

 االن : 

القرابة و النسب : اي قرابة المرأة من جهة نسبه و هً الوالدة او رابطة  – 1

و اصحاب الفروض و العصبات و و فروعه  بأصولهالنسب التً تربط الشخص 

 ٌدخل فٌها اٌضا بالنسب محال على الغٌر ذوي االرحام و 

الزوجٌة او النكاح الصحٌح : اي الزواج الذي ٌكون صحٌح شرعا و لو لم  – 2

العقد حقٌقة او حكما ٌعتبر حكما  فإنماٌحصل دخول و ٌشترط ان ٌكون الزوجٌن 

متى حدث الوفاة او عدة طالق مطلقا او من طالق بائن اذا طلقها فً مرض موت 

 ٌعتبر مثلها عند جمهور الفقهاء 

الوالء : و هً قرابة حكٌمة حاصلة ، على ان المشرع العراقً اعتبر طالق  – 3

فً قانون االحوال  35ادة المرٌض المدن غٌر واقع اصال بنص الفقرة الثانٌة من الم

الشخصٌة
(2)

 

 

 

 موانع االرث : 

الممنوع من االرث : هو الشخص الذي توفر سبب االرث و لكنه اتثفت بصفة سلبت 

عنه اصلٌة االرث ٌسمى هذا الشخص محروما
(3)

 . 

 موانع االرث ثالثة : 

 : الرق فال ٌرث الرقٌق و ال ٌورث ألن العبد و ما ملكت ٌداه لسٌده  اوالً 

                                                           
1
،  17ص بغداد جامعة الزلمً ابراهٌم مصطفى،  القانون و المقارن مما االصل الفقه فً االنتقال حق و الوصٌة و المٌراث احكام - 

18 
2
 .14ص، م1997-هـ1418 1ط االسالمً المكتب بٌروت،1ج،الناي احمد صالح الفرائض: ٌنظر - 
3
 .156- 152ص طاحون، الدٌن كمال نبٌل ، اإلسالمٌة الشرٌعة فً الموارٌث أحكامٌنظر:  - 
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ثانٌا : القتل الوارث مورثه فأنه ٌحرم المٌراث و ال فرق فً ذلك بٌن ان ٌكون القتل 

 ظلماً  مورثه الوارث قتل فإذاعمدا او خطأ سدا للذرٌعة و لئال ٌدعً انه قتل خطأ 

 للقاتل لٌس ):قال وسلم علٌه هللا صلى النبً أن النسائً رواه لما اتفاقاً  ٌرثه ال فإنه

(شًء
(1)

 

فارث ثالثا : اختالف الدٌن : بأن ٌكون ادهما على مله و االخر على ملة اخرى 

المسلم من غٌر المسلم فذهب جمهور الفقهاء الى ان المسلم ٌرث من غٌر المسلم 

الن االسالم ٌعلوا وال ٌعلى علٌه
(2)

، و كذلك لو تزوج مسلم نصرانٌة فمات احدهما 

ن السٌد المسلم ٌرث النصرانً بالوالءفأن االخر ال ٌرث منه ٌستثنى من هذا ا
(3)

  

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 277، صالنسائً شعٌب بن أحمدالسنن الكبرى ،  
2
 159المعدل ، علً محمد ابراهٌم الكرباسً ،ص 1959لسنة  188شرح قانون االحوال الشخصٌة رقم  - 
3
 م1997 1ط االسالمً المكتب بٌروت،  1ج،  الفرائض،  الشامً احمد صالح - 
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 المبحث الثانً

 نماذج مع القانون و الشرٌعة فً الصلبٌة البنت مٌراث احوال

  تطبٌقٌة

 المطلب االول                            

 قانونا و شرعا الصلبٌة البنت مٌراث احوال

 
ُ  ٌُوِصٌُكمُ ) تعالى قال     َكرِ  أَْواَلِدُكمْ  ِفً هللاَّ نِ  َحظِّ  ِمْثلُ  لِلذَّ ٌْ ٌَ  ِنَساءً  ُكنَّ  َفإِن  اأْلُنَث

نِ  َفْوقَ  ٌْ (النِّْصفُ  َفلََها َواِحَدةً  َكاَنتْ  َوإِن  َتَركَ  َما ُثلَُثا َفلَُهنَّ  اْثَنَت
(1)

 

 

 :  احوال ثالث الصلبٌة للبنت ان الكرٌمة اآلٌة افادت لقد

 او واحدة البنت كانت سواء للمتوفً ابن معها كان اذا بالتعصٌب االرث  -1

  االنثٌٌن حظ مثل للذكر ٌكون و اكثر او واحدا االبن و اكثر

  ٌعصبها للمتوفً ابن معها ٌكن لم اذا للواحدة النص  -2

ٌعصبهن للمتوفً اكثر او ابن معهن ٌكن لم اذا فأكثر لِلثنتٌن الثلثان  -3
2

 

 :  علٌه متفق امر الصلبٌة البنت فرض

 و النصف هو الواحدة الصلبٌة البنت فرض ان السنة اهل الجعفرٌة فقهاء وافق

 ان اال الجمٌع قبل من علٌه متفق حكم فهو الثلثان هو واحدة من االكثر فرض

 دالله من ٌأخذونه الجعفرٌة فقهاء ان هو البنتٌن لفرض بالنسبة ٌالحظ الذي

 ألنهم ذلك بالقٌاس او بالسنة االخذ دون االجماع من و ذاته القرآنً النص

 بنت و ابن هناك كان لو ان المذكورة القرأنٌة اآلٌة نصً من المستفاد ان ٌقولون

 و االنثٌٌن حظ مثل الفرض هذا فً للذكر ان تعالى هللا حكم ٌكون فقد فٌكون

  البنتٌن حظ( الثلثان) اي انهما منه فٌفهم ثلثان هنا للذكر

 و الصحابة عصر بعد ذلك على انعقد قد االجماع ان العلماء بعض ذكر قد و

 المٌراث ألحكام بالنسبة الجعفرٌة فقهاء بهما اختص امرٌن الى التنبٌه ٌجب هذا

 :  هما

 تقدم اذ قلنا كما المراتب او الطبقات بحسب ٌكون المٌراث ان هو:  االول االمر

 الثالثة و الثانٌة على االولى المرتبة
(3)

 اعلى مرتبة من احد وجد اذا بحٌث 

 و المباشران فأالبوان حرمان حجب االدنى المرتبة فً هم من جمٌع حجب

                                                           
1
 11 ٌةاآل النساءسورة  - 
2
،  داود علً محمد احمد القاضً،  تقسٌمها و الموارٌث و الوصاٌا و الدٌون و التجهٌز القانون و الفقه بٌن بالتركة المتعلقة الحقوق - 

 353ص التوزٌع و للنشر الثقافة دار مكتبة عمان
3
 68ص المٌراث احكام االول القسم الخطٌب علً احمد،  الشخصٌة االحوال قانون شرح - 
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 درجة االقرب الوارث ان كما اوالدهم و االخوات و االخوة و الجدات و االجداد

 فال اٌضا حرمان حجب درجة منه بعد اال ٌحجب كان مرتبة اٌة فً المتوفً الى

 البنت بنت ال و االبن بنت ال و البنت ابن ال و االبن ابن البنت او االبن مع ٌرث

 لمٌراث بالنسبة العراقً المشروع اخذ بهذا و االخرى للمراتب بالنسبة هكذا

 الحجب فً جعلها اذ الشخصٌة االحوال لقانون التعدٌل قانون بموجب البنت

 الزوجٌن احد و االم و االب عدا جمٌعا الورثة تحجب فهً تماما االبن ٌحكم

 اذا بالقرابة او بالتعصٌب او بالفرض ٌرثون الورثة كون عن النظر بصرف

 واحدة هً تاخذ و فقط فرضه الزوجٌن احد او االبوٌن من معها وجد لمن ٌعطً

 .  فرضها اكثر او كانت

 عدا السهام ذوي على ٌرد التركة فاضل و باطل التعصب ان هو:  الثانً االمر

 هذا معنى و االتً التفصٌل على حجبها من وجود مع االم و الزوجة و الزوج

 كما فرضا تأخذ ال ٌجعلها فأكثر االبن مع متعددة او كانت واحدة البنت وجود ان

 قرابة الفروض اصحاب عند الباقً تاخذ انما و السنة اهل فقهاء عند االمر هو

االنثٌٌن حظ مثل للذكر تعصبا ال
(1)

 البنت اخذ بعد التركة من شًء فضل اذا اما 

 ٌرد الباقً هذا فأن مرتبتها فً هو احد معها لكن و لم و فرضها فأكثر الواحدة

 العراقً المشرع ان على درجة او المرتبة فً دونها هو لمن ٌعطى ال و علٌها

 الورثة كل مع مطلقا و العراقٌٌن جمٌع الى بالنسبة عاما فجعله الحكم هذا عدل

 او فرضها على زٌادة البنات او البنت على ٌرد وجوده حالة فً الفضل ان اذ

 من غٌرهم على ال و الزوجٌن احد او االبوٌٌن على منه شًء ٌرد ال و فرضهن

 قلنا كما فٌها ٌحجبون الزوجٌن احد و االبوٌٌن غٌر ألنهم ادلى باب
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 71 - 69ص ، المٌراث احكام االول القسم الخطٌب، علً احمد ، الشخصٌة االحوال قانون شرح - 
2
 88-87،ص  1موجز احكام المٌراث فً الفقه االسالمً والقانون العراقً ، احمد علً الخطٌب ، ط  - 
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 على الفقه الجعفري: الصلبٌة البنت مٌراث عن تطبٌقٌة امثلة

 

 من وارث كل سهام مقدار ما شقٌق اخ و بنت و زوجة عن شخص توفى  -1

  تركته؟

 تركة نصف البنت تاخذ و له وارث فرع لوجود زوجها تركة ثمن الزوجة تأخذ

 لالخ شًء ال و(  للمتوفً ابن اي)  لها اخ معها لٌس و واحدة النها ابٌها

 فٌرد الباقً اما بالبنت محجوبا ٌكون ألنه الثانً التعدٌل قانون بحكم الشقٌق

 بالشكل حلها طرٌقة و المسألة وضع ٌكون و فرضها على زٌادة البنت على

  االتً

  شقٌق اخ                 بنت                 زوجة      

  بالبنت محجوب                1/2                  1/8      

  شًء ال                   4+3                     1     

 للبنت ٌكون و سهام ثمانٌة الى قسمت التً التركة من واحد سهم للزوجة ٌكون

 سهام نسبة استحقت انها اي بالرد الباقٌة الثالثة السهام و بالفرض سهام اربعة

  الثمانٌة السهام مجموعة من

 كل سهام مقدار ما ابناء ثالث و بنات اربع و زوج عن امرأة توفٌت  -2

  ؟ تركتها من وارث

 و االبناء ٌشترك و لها وارث فرع لوجود الزوجة تركة ربع الزوج ٌأخذ

 االنثى حظ ضعف للذكر ٌكون بحٌث بٌنهم ما فً ٌقتسمونه و الباقً فً البنات

 الفقهٌن فً واحد اذا فالحل الجعفري الفقه فً قرابة او السنً الفقه فً تعصٌبا

   الصورة بهذه السنً و الجعفري

 3 ابن             4 بنت               زوج       

     1/4                                

                                      

 بالتعصٌب او القرابة للذكر مثل حظ االنثٌٌنق.ع      3                     1        

     11                    31 

 ٌكون و قسما اربعٌن الى قسمت التً التركة كل من سهام عشرة للزوج ٌكون

 من ابن لكل ٌكون و سهما اربعٌن من سهام ثالثة االربع البنات من بنت لكل

 سهما اربعٌن من سهام ستة االبناء

 

  ؟ شقٌق اخ ابن و زوج و بنت عن توفٌت  -3
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  تعصٌبا الباقً الشقٌق االخ ألبن و الربع للزوج و النصف للبنت

  ؟ ألب اخ و زوجة و بنتٌن عن توفً  -4

  تعصٌبا الباقً الب لالخ و الثمن للزوجة و الثلثان للبنتٌن

  ؟ بنت و زوجة و اب و ام عن توفً  -5

 تعصٌبا و فرضا لالب الباقً و الثمن للزوجة و السدس لالم و النصف للبنت

  ؟ زوجة و اب و ام و بنتٌن عن توفً -6

 تحول التً المسائل من هً و الثمن للزوجة و السدس لالم و الثلثان للبنتٌن

 27 الى
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 الثانً المطلب

 نماذج مع الشرٌعة و القانون فً االبن بنت مٌراث احوال

 تطبٌقٌة

 :  اربع احوال لهن قانونا االبن بنات مٌراث

 

 اخوها هو و المعصب عن و االخت عن انفردت اذا النصف لها:   اوال    

)  منها االعلى الوارث الفرع وجود عدم عند و االبن كأبن درجتها فً الذي

 طبقة ٌوجد ال عامة بصورة و الصلبٌة البنت او الصلبً كأالبن( انثى او ذكرا

 بالنسبة فكان منها اعلى االبن ابن الن ترث ال ابن ابن مع ابن كبنت منها اعلى

 الصلبً كاالبن لها

 الذي اخوها هو و معصب وجود عدم ٌنشرط فصاعدا لالثنتٌن الثلثان:  ثانٌا   

 ( انثى او ذكرا) منها االعلى الوارث الفرع وجود عدم و درجتها فً

 الواحدة الصلبٌة البنت مع فرضا السدس االبن بنت ترث السدس:  ثالثا   

 فً هو ممن ٌعصبها من لها ٌوجد لم اذا البنتٌن فرض الذي الثلثٌن تكملة

عمها ابن او كأخٌها درجتها
(1)

. 

 

 :  بطرٌقتٌن بالتعصٌب االبن بنت ترث

 

 عمها ابن او كاخٌها درجتها من ٌعصبها الذي العاصب كان اذا:  االولى الحالة

 اال و االنثٌٌن حظ مثل للذكر بٌنهما التركة فقسمت سواهما وارث ٌكن لم و

 فقد هذا على و حقوقهم الفروض اصحاب فً بٌنو ان بعد كذلك الباقً استحقو

 نستفرق فروض اصحاب هناك كان اذا ما حالة فً علٌها شؤما العاصب ٌكون

 مع التركة من شًء ٌبقى لم دام ما شٌئا تاخذ ال سوف النها التركة فروضهم

 معٌنا نصٌبا ألستحقت موجودا ٌكن لم لو العاصب هذا ان
(2)

  . 

 السدس لالب فأن ابن بنت و بنت و زوج و ام و اب عن امرأة توفٌت:  مثال

 و فرضا النصف للبنت و فرضا الربع للزوج و فرضا السدس االم و فرضا

 . الصلبٌة للبنت ثلثٌن تكملة السدس االبن لبنت

 

 

 

                                                           
1
 55 - 53 ص، نصر محمد الكرٌم عبد،  فقهٌة احكام و الوصاٌا و الموارٌث تسهٌل - 
2
 29ص،  الزلمً ابراهٌم مصطفى ، المقارن االسالمً الفقه فً االنتقال حق و الوصٌة و المٌراث احكام: ٌنظر - 
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 تاخذ ال االبن بنت فان االبن ابن بعٌنها المسالة هذه فً االبن بنت مع كان فاذا

 بعد التركة من شًء بقً ان اال بالتعصٌب مٌراث ال و حٌنئذ مٌراثها ألن شٌئا

 اصحاب بعد للعصبة شًء ٌبقى لم الحالة هذه فً و الفروض اصحاب

 . الحرمان لها سبب معها االبن ابن فوجود الفروض

 تكون ان فأما درجة منها اقل ٌعصبها الذي العاصب كان اذا:  الثانٌة الحالة

 نصٌبها استحقت فرض صاحبة كانت فأن تكون ال او فرض صاحبة

 اقل هو الذي العاصب ٌرثه ذلك بعد الباقً و السالف النحو على المفروض

 صلبٌتان بنتان الورثة فً كان بأن الفرض صاحبة تكن لم ان و منها درجة

االنثى ضعف للذكر كان و منها درجة اقل كان الذي الولد عصبها
(1)

. 

 و فرضا ثلثٌن للبنتٌن فأن ابن ابن و اب بنت و ابنتٌن عن رجل توفً:  مثال

 فأن ٌعصبها ألن االنثى ضعف للذكر االبن بنت و االبن ابن بٌن ٌقسم الباقً

 تاخذ لم االبن بنت فأن موجودا ٌكن لم االبن ابن ان المسألة هذه فً فرضنا

 لذلك و سٌئا ترث لم االبن ابن لوال اذ الصلبٌتٌن بالبنتٌن محجوبة ألنها شٌئا

  المبارك بالقرٌب ٌدعى

 و ابن ابن ابن ابن و ابن ابن بنت و ابن بنت و بنت عن رجل توفً:  مثال

 و للثلثٌن تكملة سدس االبن لبنت و فرضا نصف فللبنت ابن ابن ابن ابن بنت

 ال و االنثى ضعف للذكر االبن ابن ابن ابن و االبن ابن بنت بٌن ٌقسم الباقً

 منه انزل هً اذ ابن ابن ابن أبن محجوبة ألنها ابن ابن ابن ابن لبنت شًء

شٌئا االبن ابن بنت ترث لم اله ولو درجة
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 38ٌنظر: المصدر سابق ص  - 
2
  55ص البشائر دار، ، نصر محمد الكرٌم عبد،  ومسائل محلوله فقهٌة احكام و الوصاٌا و الموارٌث تسهٌل - 
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 فً االبن بنت إلدخال بالنسبة الجعفري و السنً الفقهٌن بٌن خالف هناك     

 :  ٌأتً فٌما بأٌجاز نوضحه الفروض اصحاب عداد

 المجاز الى ٌصار فقهٌة قاعدة االسالمً الفقه فً المعروفة الكلٌة القواعد من

 جمهور ٌرى االساس هذا على و احماله من اولى الكالم اعمال الن ذلك

 هم( اوالدكم فً هللا ٌوصٌكم) الكرٌمة االٌه فً المذكورون االوالد ان الفقهاء

 و اناث او ذكورا مباشرة صلب من النازلون الظهور اوالد اي حقٌقٌون اوالد

 لمفهوم بالنظر المجاز بطرٌقة اوالد ٌسمون النهم البنات و االبناء اوالد االفهم

 االبناء اوالد ذلك فً مثلهم و ابٌهم الى ٌنتسبون الصلب اوالد الن ذلك النسب

 الذٌن بناته اوالد دون االولٌن انعدام عند مجازا المباشرٌن اوالده بمثابة النه

ابائهم الى ٌنتسبون
(1)

  

 حالة فً للمتوفً بنتا االبن بنت باعتبار القول الى السنة اهل ذهب فقد لهذا و

 على باالوالد بالمراد حمال و جهة من القرأنً للنص اكماال ذلك و وجود عدم

 فً البنت مقام تقوم االبن بنت فان علٌه و اخرى جهة من المجازٌن االوالد

 بأعتبارها موجودة كانت لو اما السابقة الثالث الحاالت فً االرث استحقاق

 :  فحاالتها فرض صاحبة

 للمتوفً ٌكن لم و االخت و االخ عن انفردت اذا التركة نصف تأخذ:  االولى

  مباشرون اوالد

 الفروض اصحاب بعد التركة من الباقً اكثر او كانت واحدة تاخذ:  الثانٌة

 حظ مثل لذكر للمتوفً ابن ابن معهن او معها وجد اذا بالغٌر تعصٌبا

االنثٌٌن
(2)

 

 مثال:

 الورثة هم     زوج    ، ابن ،بنت

        1/4الفروض       

 3 ق للذكر مثل حظ االنثٌٌن                              

 

 :  ثالث بحاالت االبن بنات تحجب:  حرمان حجب

  درجة منها االعلى االبن ابن و  الصلبً االبن مع االبن بن ترث ال – 1

 فً عاصب معها ٌكن لم اذا الصلبٌٌن البنتٌن وجود مع االبن بنت ترث ال – 2

  منها انزل او درجتها

                                                           
1
 95ص،  1ط الخطٌب علً احمد، العراقً القانون و االسالمً الفقه فً المٌراث احكام موجز - 
 72ص المٌراث احكام فً االول القسم،   الخطٌب علً احمد. د الشخصٌة االحوال قانون شرح - 2

3
 45احكام المٌراث والوصٌة، مصطفى الزلمً ، ص  - 
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 ٌكن لم اذا درجة منها االعلى االبن بنات وجود مع االبن بنت ترث ال – 3

منها انزل او درجتها فً عاصب معها
(1)

  

 فً حرمان حجب السنً الفقه فً المٌراث من تحجب االبن بنت تقدم مما

 :  االتٌة االحوال

 ابن بنت هً كانت اذا اي درجة منها اعلى مذكر فرع للمتوفً وجد اذا:  اوال

   مطلقا ترث ال فهنا ابن ابن و

 من ٌوجد ال بشرط درجة منها اعلى صلبٌتان بنتان للمتوفً كان اذا:  ثانٌا

ترث لكً له احتاجت و درجة منها انزل او ٌعصبها
(2) 

 

 الخاتمة

 

فً ختامنا لموضوع مٌراث البنت الصلبٌة وبنت االبن فً القانون   

والشرٌعة االسالمٌة توصلنا الى ان المٌراث ٌعد من الحدود الواجبة من 

هللا تعالى واهمٌتها فقد وردة اآلٌات التً تفصل المٌراث حسب ظروفها 

االهمٌة وتوصلنا الى وقد كان لمٌراث البنت الصلبٌة وبنت االبن من 

 -النتائج التالٌة:

ماهٌة المٌراث وهوه انتقال الملكٌة من المٌت الى ورثته االحٌاء  -1

 .سواء كان المتروك ماالً او عقاراً او حقا من الحقوق الشرعٌة

وكذالك فً ادلة مشروعٌة مٌراث البنت الصلبٌة كما فً قوله تعالى  -2

والبحر ورزقناهم من )ولقد كرمنا بنً ادم وحملناهم فً البر 

 (.الطٌبات وفضلناهم على كثٌر ممن خلقنا 

 المٌراث ٌتوقف على عدة شروط واسباب -3

 ضمان المٌراث ٌتوقف على عدة اركان وموانع. -4

ان احوال مٌراث البنت الصلبٌة شرعا وقانونا لها ثالث احوال ارث  -5

بالتعصٌب والنصف للواحدة والثلثان لالثنٌن فاكثر فرض البنت 

 ٌة امر متحقق علٌة وقد اتفق علٌة فقهاء الجعفرٌه واهل السنه.الصلب

                                                           
1
 56تسهٌل الموارٌث والوصاٌا احكام فقهٌة ومسائل محلوله ، عبد الكرٌم محمد نصر، دائر البشائر للنشر ،ص - 
2
 99،ص 1،طموجز احكام الموارٌث ، احمد علً الخطٌب  - 
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فً احوال مٌراث بنت االبن فً القانون والشرٌعة االسالمٌة لها  -6

اربعة احوال لها النصف اذا انفردة ولها الثلثان لالثنٌن فاكثر 

والسدس فرضا مع البنت الصلبٌة الواحده وترث بالتعصٌب 

 بطرٌقتٌن.

 

 :التوصٌاتاما 

  الموت استباق عدم و هللا قضاء انتظار – 1

  بالتوصٌة المٌراث من نصٌبا للمحتاجٌن جعل – 2

 هللا كتبه بما الرضا – 3

                                                           19 

 المصادر                                                      

 اوالً: القران الكرٌم

 ثانٌا :الكتب

، مؤسسة الرسالة، المملكة العربٌة الكبرى السنن النسائً، شعٌب بن أحمد -1

  م2111السعودٌة،

 احكام االول القسم،  الشخصٌة االحوال قانون شرح، الخطٌب علً احمد   -2

 م1982 ، بغداد، الوطنٌة المكتبة النشر و للطباعة الكتب دار ، المٌراث

 االسالمٌة الشرٌعة فً االرث نظام الدٌن، كمال ومحمد حسٌن فرج احمد -3

 م2112 ،، لبنانالحقوقٌة الحلبً منشورات،

 مكتبة، ، القانون و الفقه بٌن بالتركة المتعلقة الحقوق، داود علً محمد احمد -4

 م1965، ، عمانالتوزٌع و للنشر الثقافة دار

 ،القاهرة ، المصرٌة الكتب دار، القرطبً تفسٌرشمس الدٌن القرطبً،  -5

 م1964

 م1997 ،بٌروتاالسالمً المكتب، الفرائض،الشامً  احمد صالح -6

دار ، فقهٌة احكام و الوصاٌا و الموارٌث تسهٌل، نصر محمد الكرٌم عبد -7

 م1992البشائر، الكوٌت،

 188 رقم الشخصٌة االحوال قانون شرح،الكرباسً  ابراهٌم محمد علً -8

 ، المعدل 1959 لسنة
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،  3ج،  العروس تاج، الزبٌدي المرتضى الرزاق عبد بن محمد بن محمد  -9

  م1994 ، بٌروت،النشر و للطباعة الفكر دار

 دار ،االسالمٌة الشرٌعة فً الموارٌث،  الصابونً علً محمد -11

 م1991 المكرمة، مكة الحدٌث،

 االنتقال حق و الوصٌة و المٌراث احكام ، الزلمً ابراهٌم مصطفى -11

 بغدادالمكتبة القانونٌة، ،  القانون و المقارن الفقه فً

 ، اإلسالمٌة الشرٌعة فً الموارٌث أحكام طاحون، الدٌن كمال نبٌل -12

 م 1984 ،جدة، الحدٌثة الخدمات ةمكتب

 م1981 لسنة 78 رقم القاصرٌن رعاٌة قانون من 93 المادة  -13
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