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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

ُ فِي "  َكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُْنَثَيْيِن ۚ َفإِْن ُيوِصيُكُم َّللاه أَْوََلِدُكْم ۖ لِلذه

ُكنه ِنَساًء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفلَُهنه ُثلَُثا َما َتَرَك ۖ َوإِْن َكاَنْت َواِحَدًة 

ا َتَرَك  ُدُس ِممه َفلََها النِّْصُف ۚ َوِْلََبَوْيِه لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ

ِه إِْن َكاَن لَُه وَ  لٌَد ۚ َفإِْن لَْم َيُكْن لَُه َولٌَد َوَوِرَثُه أََبَواهُ َفِِلُمِّ

ٍة  ُدُس ۚ ِمْن َبْعِد َوِصيه ِه السُّ لُُث ۚ َفإِْن َكاَن لَُه إِْخَوةٌ َفِِلُمِّ الثُّ

ُهْم أَْقَرُب  ُيوِصي ِبَها أَْو َدْيٍن ۗ آَباُؤُكْم َوأَْبَناُؤُكْم ََل َتْدُروَن أَيُّ

َ َكاَن َعلِيًما َحِكيًمالَُكْم َنْفعً  ِ ۗ إِنه َّللاه  " ا ۚ َفِريَضًة ِمَن َّللاه
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 شكر و تقدير

 

في البداية احمد اهلل سبحانو و تعالى اذ أتم فضمو عمي ووفقني في انجاز ىذا      
د :فال يسعني اال ان اتقدم بخالص شكري و تقديري الى استاذي العمل , و بع
لتفضمو بقبولو االشراف عمى ىذا البحث و الذي  رغد عبد االمير ةالفاضل الدكتور 

منحني من غزير عممو و رفيع خمقو مما ساعدني عمى تخطي جميع الصعوبات 
ارائو المستنيرة و التي صادفتني خالل مسيرة البحث , فكان لتوجيياتو القيمة و 

اتو السديدة االثر الكبير في اخراج البحث عمى ىذا النحو وفقو اهلل سبحانو و ظمالح
 تعالى .

وكذلك اقدم شكري الى عمادة كمية القانون و العموم السياسية و رئاسة قسم    
القانون و كذلك اقدم شكري الى كل من ساعدني في المكاتب العامة التي ذىبت 

 ء جمع المصادر .الييا اثنا

و في الختام اتقدم بكل الشكر و التقدير الى كل من قدم لي يد العون في انجاز ىذا 
 البحث .
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 املقدمة
الحمد هلل المالك الوارث الديان و الصالة و السالم عمى نبينا اليادي الى اقوال االديان و       

 عمى الو و صحبو الغر الكرام , و بعد:

فمن نافمة القول بيان ما لعمم الفرائض )المواريث( من اىمية كبرى في حياتنا اليومية اذ     
 -قل او كثر –الممكية الشخصية ذاتيا تقتضي التعريف بو و االلمام باحكامو . فحين كان المال 

 عند االنسان وجد موجب الكالم عمن يستخمفو فيو بعد موتو الذي ال مفر منو .

ل وان كان في االصل ممكًا هلل تعالى و ميراثًا لو وحده لقولو عز من قال : " افا نحن و الما     
نرث االرض و مع عمينا و الينا يرجعون " اال انو جعل وديعة بين ايدينا و امانة يرثيا من بعدنا 

هلل  اقرب الناس الينا اذ قال سبحانو " و انفقوا مما جعمكم مستخمفين فيو " و قال : " ان االرض
 يورثيا من يشاء من عباده " .

و االىمية تنظم نقل الممكية من السمف الى الخمف بطريق االرث انتيجت الشريعة        
االسالمية منيجًا خاصًا في تشريع القواعد و االحكام المتعمقة بالمواريث اثرت في التفصيل عمى 

 ت بوجو عام .االجمال خالفًا لممعيود في تشريعاتيا المتعمقة بالمعامال

اذا المعروف ان الشارع الحكيم قد اجمل االسس التي تقوم عميو المعامالت المالية بين      
الناس في اصول عامة ترشد الى تحصيل المصالح و حفظ النظام و رقي الحياة و غيرىا من 

ئيات القاصد الكمية التي ييدف الييا التشريع دون الدخول في التفاصيل و لمتطبيق عمى الجز 
المتشعبة التي تتاثر بالعرف و العادة بل ترك االمر فييا الى راي الفقياء و اجتيادىم بما يدل 

 عميو النظر في كل زمان و مكان .

اما بالنسبة لمميراث فقد وضع اهلل سبحانو و تعالى في قرانو المجيد " ال يأتيو الباطل من         
فصياًل و بين الحاالت المختمفة التي يكون عمييا الورثة بين يديو و ال من خمفو " احام التوارث ت

و حدد نصيب كل وارث تحديدًا دقيقًا شاماًل مختمف حاالتو , و ذلك تحقيقًا لبقاء ىذه االحكام و 
الستمراريتيا عمى الدوام النيا ميزان العدل الذي تتوزع بمقتضاه تركة المتوفي بين ورثتو من 



كل قاطع يمنع اسباب التخاصم بينيم في مقادير انصبتيم و يزيل اوالده و زوجتو و اقاربو بش
 الضعينة في قموبيم و يحفظ لالسرة وحدتيا و تماسكيا .

و الصعوبات التي واجيتني في كتابتي ليذا الموضوع ىو قمة المصادر التي تناولت ىذا      
 الموضوع و عدم توفر الوقت الكافي لكتابة بحثي ىذا .

ا عمى اسموب البحث العممي في كتابة ىذا البحث اذ تمت مقارنة القانون المدني لقد اعتمدن    
العراقي مع الشريعة االسالمية بقدر االمكان و االستطاعة . و قد قسمت موضوع البحث عمى 

 المباحث االتية :

 

 المبحث االول : ماهية الميراث و شروطه و اسبابه و موانعه

 لغة و اصطالحًا و قانونًا  المطمب االول : تعريف الميراث

 المطمب الثاني : شروط الميراث و اسبابو

 المطمب الثالث : موانع الميراث

 المبحث الثاني : ميراث الفروع و دراسته التطبيقية

 المطمب االول : ميراث الفروع في القانون و الشريعة

 المطمب الثاني : دراسة تطبيقية لميراث الفروع

تم ختم البحث بخاتمة بينت فييا اىم النتائج التي توصمت الييا فيو و عقبتيا بقائمة مصادر      
 البحث و مراجعو .

 

 

 



 المبحث االول

 ماهية الميراث و شروطه و اسبابه و موانعه

من اجل ان يكون المعنى تجاه موضوع البحث واضح ال بد من التعرف عمى مصطمح الميراث و كذلك      
 مصدره الشرعي و القانوني و اركانو و شروطو و موانعو .

 المطمب االول

 تعريف الميراث لغة و اصطالحًا و قانوناً 

 معناه سنتناولو لغة ثم اصطالحًا .الميراث مصطمح لو داللة لغوية و اخرى اصطالحية و لمتعرف عمى 

 التعريف المغوي 

الميراث في المغة العربية مشتق من الفعل الثالثي )ورث( يرث ارثًا ميراثًا , ورثت فالنًا مااًل ارثو ورثًا و ورثًا      
وه ايراثًا حسنًا , , اذا مات مورثك فصار ميراثو لك , ورثو مالو و مجده , و ورثو عنو ورثًا ورثة وارثيو . و ارثو اب

و اورثو الشيء ابوه , و ىم ورثة فالن . و ورثو توريث , اي ادخمو في مالو عمى ورثتو , او جعمو من ورثتو و 
, و قال تعالى : "و  (2). و قال اهلل تعالى : " و ورث سميمان داوود "  (1)يقال : ورث فالن قريبو و ورث اياه 

ميراث في المغة ) انتقال الشيء من شخص الى شخص اخر , او من يقوم قوم و معنى ال (3)كنا نحن لموارثين " 
الى قوم , و ىم اعم من ان يكون بالمال و بالعمم و بالمجد و الشرف ( , و تعتبر صفة الوارث صفة من صفات 

من عمييا ,  اهلل عزوجل , و ىو الباقي الدائم الذي يبث الخالئق , يبقى بعد فنائيم , واهلل عزوجل يرث االرض و
 . (4)عمى وفق االية الكريمة قولو تعالى : " و زكريا اذا نادى ربو رب ال تذرني فردًا و انت خير الوارثين " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 276, ص 1994لفكر لمطباعة و النشر , بيروت , , دار ا 1, ط 3(: الزبيدي , تاج العروس , جـ1)

 ( .16(: سورة النمل  , االية )2)

 ( .58(: سورة القصص , االية )3)

 ( .89(: سورة االنبياء , االية )4)



و ىو خير الوارثين اي يبقى بعد فناء الكل , و يفنى من سواه فيرجع ما كان ممك العباد        
اليو وحده ال شريك لو , وصفو قول النبي الكريم محمد )ص( : ) العمماء ورثة االنبياء و ان 

 (1)االنبياء لم يورثوا درىمًا و ال دينارًا و انما ورثو العمم فمن اخذه اخذ بحظ وافر( 

 التعريف االصطالحي

المعنى االصطالحي لكممة الميراث لو عدة معاني و ان كانت بمجمميا تتعمق بتنظيم حال       
 تركة المتوفي بعد وفاتو و من تمك المعاني ما ياتي :

يسمى عمم الميراث بانو العمم الذي يعني بالقواعد الفقيية و الضوابط الشرعية الحسابية التي  -1
كا فرد وارث من التركة , و منيا حاالت الحجب و المنع و الرد و العول يعرف فييا نصيب 

 و التعصيب و غير ذلك .
 الميراث يطمق عمى المال الموروث و ىو يرادف التراث بمعنى االصل و البقية . -2
 الميراث ىو الوراثة او االرث بمعنى كون الشخص يحتحق نصيبو تركة المتوفي . -3
 . (2)مال الميت حقيقة او حكمًا بسبب القرابة او الزوجية الميراث ىو خالفة الحي في  -4
الميراث ىو عمم الفرائض و ىو عمم يعنى باصول الفقو و الحساب و تحدد بموجبو حق كل  -5

وارث نصيبو المقدر من تركة مورثو عمى الوجو الذي بينو القران الكريم و السنة النبوية 
 . (3)المطيرة او باجماع الناس 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: ابن منظور , لسان العرب , باب وارث1)

 85, مطبعة االرشاد , بدون سنة نشر , ص 1, ط 2(: د. احمد الكبيسي , االحوال الشخصية في الفقو و القانون , جـ2)
.. 

, دار حادر , بيروت , بدون سنة  1(: المحامي عادل عبد الرزاق القره غولي , احكام الميراث في الفقو االسالمي , ط3)
 . 19نشر , ص

 



 التعريف القانوني 

يجب االشارة الى ان التشريعات الوضعية العربية لم تحدد تعريفًا قانونيًا لمميراث , رغم       
ما يتبعو من احكام قانونية و فتاوى شرعية ال حصر ليا . و ربما  االىمية البالغة ليذا العمم و

نعزو ذلك الى ان ىذا العمم ىو الوحيد من بين كافة العموم الشرعية التي حدد احكاميا و 
مصادرىا القران الكريم و السنة النبوية الشريفة , و لم تتدخل مصادر التشريع الوضعية في تحديد 

بعض الحاالت الخاصة جدًا , و ميما يكن البد لنا من تصور تعريفًا قواعده و احكامو اال في 
قانونيًا يوضح ماىية عمم الميراث , و ىو : ) مجموعة القواعد الشرعية و القوانين الوضعية , و 

 . (1)التي يميز بيا المستحقون لمتركة , و يقضي بموجبيا بمقدار و نصيب كل وارث ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  www.ahewar.org(: محمد ابرام , تعريف الميراث و بيان اركانو و شروطو 1)

 

http://www.ahewar.org/


 المطمب الثاني

 شروط الميراث و اسبابه
شرط الشيء ىو ما يتوقف عميو ىذا الشيء و ال يكون جزءًا من حقيقتو و ماىيتو . و       

الميراث يتوقف عمى توفر شروط اربعة و ىي : موت المورث , و حياة الوارث , و وجود الصمة 
 بين الوارث و المورث بالقرابة او بالزوجية , و انتفاء مانع الميراث في الوارث .

 موت المورث حقيقة , او حكمًا , او تقديراً الشرط االول : 

 الموت الحقيقي : ما يثبت بالمشاىدة , او السماع , او البينة . 

الموت الحكمي : ما يكون بحكم القاضي لحكمو بموت المفقود بعد توافر الشروط المطموبة ليذا 
صدوره و اال فيرثو  الحكم . و ال يرث من مات قبمو ما لم يكن الحكم مستندًا الى وقت سابق عمى

 من كان وارثًا انذاك .

 الموت التقديري : كفرض موت الجنين الذي ينفصل عن امو باالعتداء عمييا .

فمن ضرب امراة حاماًل فالقت جنينيا ميتًا نتيجة ىذا الحادث تجب عمى المعتدي في االسالم   
ه الحالة تفترض حياة عقوبة مالية تسمى )الغرة( و ىي نصف عشر الدية الكاممة . ففي ىذ

 . (1)الجنين قبل االعتداء فما دامت حياتو مفترضة يكون موتو ايضًا فرضيًا ) تقديريًا ( 

 الشرط الثاني : حياة الوارث

ان تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث . و تقدر حياة الجنين في بطن امو فيتوقف لو ما       
ه واال فال شيء لو , اما الغرقى و الحرقى و يستحق عمى فرض حياتو , فان ظير حيًا اخذ

اليدمى و امثاليم ممن جعمت وفاتيم اييا كانت اسبق فيكون مال كل منيم لورثتو و ال يرث 
 . (2)بعضيم بعضًا اذا كانوا ذوي قرابة اال اذا عرف ترتيب موتيم فيرث المتاخر من المتقدم 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5, ص 2009(: الميندس مولود مخمص الراوي , عمم الفرائض و المواريث , بغداد , 1)

, دار البشائر لمطباعة و النشر و التوزيع , دمشق ,  3(: عبد الكريم محمد نصر , تسييل المواريث و الوصايا , ط2)
 . 30, ص 2002



 الشرط الثالث : قيام الصمة بين الوارث و المورث بالقرابة او الزواج

وجود ىذه الصمة في الواقع يكفي النتقال التركة اليو في حدود نصيبو , و لكن ليس       
 لمقاضي ان يحكم بذلك اال بعد اثبات ىذه الصمة امامو , فاالثبات شرط لمحكم فقط  .

رث مانع من موانع االرث التي تم ذكرىا بالمطمب الثالث , و الشرط الرابع : ان ال يقوم بالوا
انتفاء المانع من اىم شروط انتقال ممكية التركة الى الوارث و قد اىممو كثير من المؤلفين اكتفاء 

 . (1)بذكر الموانع في حين ان كل ما يكون وجوده مانعًا من تحقق الحكم يكون انتفاءه شرطًا لو 

 ( : ) شروط الميراث ثالثة ىي :86العراقي عمى ىذه الشروط في المادة )و نص المشرع        

 موت المورث حقيقة او حكمًا . -1
 تحقق حياة الوارث بعد موت المورث . -2
 . (2)العمم بجية االرث  -3

 اسباب االرث

السبب الشرعي : ىو ما جعمو الشارع دلياًل عمى الحكم الشرعي بحيث يتحقق الحكم بوجوده و 
 بانتفائة .ينتفي 

و االسباب الشرعية لميراث الوارث الخاص اثنان : الزوجية الصحيحة و القرابة و عند      
غياب ىذين السببين كمييما في تركة قائمة يحل محميما سبب ثالث لميراث الوارث العام و ىو 

 . (3)الوالية العامة فالدولة وارثة لمن ال وارث لو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: د. مصطفى ابراىيم الزلمي , احكام الميراث و الوصية و حق االنتقال في الفقو االسالمي المقارن و القانون , دار 1)
 19, ص 2006زيع , وائل لمطباعة و النشر و التو 

 . 19(: د. مصطفى ابراىيم الزلمي , مصدر سابق , ص2)

 /جـ( من قانون االحوال الشخصية العراقي .86(: المادة)3)

 



 السبب االول : الزوجية الصحيحة

 يتوارث الزوجان بشرطين :

كمن تزوج ان يكون عقد الزواج صحيحًا : فالمدخول بيا سبب شبيو , و المعقود عمييا عقدًا فاسدًا  - أ
اختو من الرضاع و ىو ال يدري ثم تبين لو ذلك كان عقده عمييا عقدًا فاسدًا فال يرثيا و ال ترثو فيثبت 
المير و العدة و النسب لمن يكون ثمرة ىذا الدخول , و الولد الثابت النسب عمى ىذا الطريق يرث اباه 

 و ان كانت امو ال ترث .
ان يكون الزواج قائمًا حقيقة , اما اذا كانت مطمقة فمالئمة فييا اراء قيام الزوجية عند الوفاة : و ذلك ب - ب

(1) . 
الطالق الرجعي : ال يمنع التوارث ما دامت في العدة اتفاقًا , سواء طمقيا في حالة صحتو او في حالة 

 مرض الموت . 

حالة الصحة دون الطالق البائن : ال خالف بين المذاىب اذا كان الطالق بائنًا و صدر من الزوج في 
 طمب من الزوجة فال ارث بينيما اجماعًا , اما محل الطالق اذا كان الطالق البائن في مرض الموت .

فعند الشافعية : ال توارث بين الزوجين في الطالق البائن و لو كانت الوفاة في حالة العدة و سواء كان 
م ال , و سواء تزوجت ام ال , الن الطالق في حالة الصحة او مرض الموت , سواء انقضت عدتيا ا

 الطالق البائن يقطع النكاح عندىم في جميع صوره .

و عند االحناف : اذا كان الطالق بائنًا و صدر من الزوج في مرض موتو دون طمب من الزوجة , و 
من  مات الزوج و ىي في عدة الطالق البائن ورثتو ما لم تنقضي عدتيا النو يعتبر في تمك الحالة فاراً 

 ارثيا فيعامل بعكس مقصوده , اما اذا مات بعد انقضاء العدة لم ترثو .

و عند الحنابمة : في الطالق البائن الصادر من الزوج في مرض الموت , ترثو لو انقضت عدتيا ما لم 
 تتزوج .

 . (2)و عند المالكية : في الطالق البائن الصادر من الزوج في مرض الموت ترثو لو تزوجت بعد العدة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 163(: د. احمد عبيد الكبيسي , مصدر سابق , ص 1)

 . 44ص -43(: د. عبد الكريم محمد نصر , مصدر سابق , ص2)



 السبب الثاني : القرابة

نسبية بين الوارث و المورث بالوالدة بان تكون ناشئة عن نسب شرعي و يثبت اي الصمة ال     
 ىذا النسب باحدى الطرق االتية :

قيام الزوجية الصحيحة بين من نسب اليو الولد و بين من انجبتو فيذه الطريقة ال تحتاج الى  -1
الولد لمفراش و اجراء شكمي كاالعتراف بالولد و اثبات نسبو بالبينة لقول الرسول )ص( : ) 

 العاىر لمحجر ( .
 االقرار بالنسب : و يشترط في االقرار بالنسب عمى نفسو توفر ما يمي : -2

 ان يكون المقر لو مجيول النسب . - أ
 ان يولد مثمو لمثمو .  - ب
 ان يصدقو المقر لو اذا كان مميزًا . - ت

المدعى عميو  ثبوت النسب بالبينة المقترنة بحكم القاضي و ىذا الثبوت ال يقتصر اثره عمى -3
 . (1)فحسب بل يتجاوز ذلك الى غيره 

 السبب الثالث : الوالية العامة

من مات ولم يكن لو وارث بالقرابة و الزوجية تكون تركتو لمدولة و ىي وارثة لمن ال وارث        
لو . لقول الرسول )ص( : ) من ترك مااًل فمورثتو و انا وارث من ال وارث لو اعقل عنو وارث ( 

 . (2)( من قانون االحوال الشخصية 88( و المادة ) 70اخذ بو المشرع العراقي المادة )و 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدار,  االراضي و االموال في المواريث و التركات احكام,  سمارة محمد . 50(: د. محمد سمارة , مصدر سابق , ص1)
 50, ص 2002,  التوزيع و لمنشر الثقافة دار و العممية

 . 15(: د. مصطفى ابراىيم الزلمي , مصدر سابق , ص2)

 



 المطمب الثالث

 موانع االرث
او بعبارة اخرى , ىو  يراد بالمانع من الميراث ما بوجوه ينتفي ما يوجبو السبب و يقتضيو      

 ما تفوت بو اىمية االرث و يمنع الوارث من اعتباره وارثًا ال ما يفوت بو االرث فقط .

الموانع المتفق عمييما من قبل الفقياء ثالثة موانع و ىي القتل و الرق و اختالف الدين بين 
 المسمم و غير المسمم :

استثناء قمة منيم عمى ان ال ميراث لمقاتل من تركة اواًل : القتل : اتفق فقياء االمة االسالمية , ب
مقتولو لما ثبت عن النبي )ص( انو قال : ) ليس لمقاتل من الميراث شيء و الن قتل الوارث 
لمورثو قد يكون سببًا استعجال الحصول عمى الميراث و من استعجل الشيء قبل اوانو عوقب 

 . (1)بحرمانو ردًا لقصده السيء عميو ( 

 الفقياء في انواع القتل اختالف

ذىب الشافعي الى ان القتل مطمقًا يمنع االرث بمختمف انواعو سواء كان عمدًا او شبو او        
خطأ و سواء كان مباشرة او بالتسبيب , و سواء كان بحق او بغير حق , و سواء كان القاتل 
عاقاًل بالغًا او صبيًا او مجنونًا . حتى لو قصد القاتل بضربو مصمحة المقتول كضرب االب 

 . (2)لده لمتأديب او الزوج زوجتو , فاذا مات المضروب لم يرث منو و 

مذىب الحنابمة , اعتبروا القتل الذي يوجب عقوبة ولو مالية قتاًل مانعًا من الميراث سواء كان 
مباشر او غير مباشر , و لو كان القاتل صبيًا او مجنونًا , و عمى ىذا فان كاًل من قتل العمد 

عمد و الخطأ يمنع الميراث عندىم ذلك الن االول منيا يوجب القصاص , و العدوان و شبو ال
 . (3)ىو عقوبة بدنية , و الثاني و الثالث يوجب الدية و ىي عقوبة مالية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجز احكام المواريث في الفقو االسالمي و القانون العراقي , مطبعة البصري , بغداد , (: د. احمد عمي الخطيب , 1)
 . 59, ص 1966

 . 59(: عبد الكريم محمد , مصدر سابق , ص2)

 . 63(: د. احمد عمي الخطيب , مصدر سابق , ص3)

 



فارة مع مذىب الحنفية , وصى ابو حنيفة الى ان القتل و ىو ما اوجب القصاص او الك        
الدية , و ذلك عنده في القتل العمد و شبو العمد و الخطأ و شبو الخطأ اما القتل بالتسبيب و 

 . (1)القتل بحق او بعذر و القتل من الصبي او المجنون فال يمنع االرث 

ثانيًا : اختالف الدين : توجييًا نحو وحدة االسرة البشرية و خضوعًا لدستور واحد و ىو الدستور 
يي االميز المعدل لمدساتير السماوية السابقة ) القران الكريم( و اعترافًا بوحدة الخالق ووحدة االل

االبوة قرر االسالم ان يكون اختالف الدين مانعا من الميراث عمى لسان الرسول )ص( ) ال 
يتوارث اىل الممتين( و لكن من جية اخرى اقر صحة الوصية مع اختالف الدين اخذًا بسماحة 

سالم الواسعة و تعويضًا لبعض ما خسره الوارث من التركة بسبب ىذا االختالف و الن في اال
 . (2)الوصية نوعًا من التكافل االقتصادي الذي امر بو االسالم 

ميراث المرتد: الردة ىي ترك االسالم و الرجوع عنو اختيارًا و ىي كفر بواح و حكم فاعميا القتل 
 حدًا اما ياتي :

ى : "و من يرتد منكم عن دينو قيمت و ىو كافر فاؤلئك حظيت اعماليم في الدنيا قولو تعال -1
 و االخرة و اؤلئك اصحاب النار ىم فييا خالدون " .

قولو )ص( : ) ال يحل دم امرئ مسمم اال باحدى ثالث و ذكر منيا التارك لدينو المفرق  -2
 لمجماعة( .

 قولو )ص(: ) من يذل دينو فاقتموه ( . -3
بن بردة قال قدم ابي موسى االشعري , معاذ بن جبل من البيت و اذا برجل عنده عن ىالل ا -4

فقال الرجل كان ييوديًا فاسمم ثم تيود و نحن نريده عمى االسالم منذ احسبو قال شيرين قال 
 معاذ واهلل ال اقعد حتى تضربوا عنقو , فضربت عنقو ثم قال معاذ قضاء اهلل و رسولو .

قاد او بالشك او بالقول او بالفعل فمن نفي الخالق و الرسل او حمل محرمًا وتكون الردة باالعت 
مجمع عمى تحريمو او انكر امرًا معمومًا من الدين بالضرورة او استيزأ بالدين او بالرسول , او 

 .( 3)سب الدين او الرسول او سجد لغير اهلل او القى المصحف او ما الى ذلك فيو مرتد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 34(: عبد الكريم محمد نصر , مصدر سابق , ص1)

 . 21(: د. مصطفى ابراىيم الزلمي , مصدر سابق , ص2)

 . 88(: د. محمد سمارة , مصدر سابق , ص3)

 



: ال خالف بين الفقياء و جميعًا من المسممين كميم يتوارثون فيما بينيم متى  ثالثًا: اختالف الدار
وجد سبب الميراث , ميما تناءت ديارىم و تباعدت اقطارىم الن دار االسالم واحدة و ان تعددت 
االقطار و اختمفت االمصار , المسمم اخو المسمم كما اخبرنا الرسول )ص( توكيدًا لقولو تعالى : 

لمؤمنون اخوة ( و لكن الخالف يظير و االشكال يثور بين الفقياء لمانع اختالف الدار ) انما ا
في حق غير المسممين فقط , و يريد الفقياء باصالح اختالف الدارين اختالف المتعة و 
السمطان في كل منيما بان يكون الىل كل دار جند يحمونيا و يدافعون عنيا و حاكم او سمطة 

واليتيا , و يرى االحناف ان اختالف الدارين قد يكون حقيقة مثل اختالف  حاكمة ينضمون تحت
دار المسيحي العراقي و قريبو المسيحي المقيم في امريكا و قد يكون حكمًا مثل اختالف دار 
المسيحي التركي و قريبو المسيحي االيراني المقيمين في ايران بمعنى ان االول عمى حد قولنا 

 . (1)نسية و االقامة , و الثاني اختالف في الجنسية فقط االن اختالف في الج

: فال يرث الرقيق بجميع انواعو و ال يورث , الن العبد و ما ممكت يداه لسيده ,  رابعًا : الرق
فاذا ورث العبد من غيره صار ميراثو الى سيده و ال ريب في اننا نذكر ىذا المانع استكمااًل 
لمموانع التي ذكرىا الفقياء , و اال فاسباب الرق قد زالت في نظر االسالم منذ زمن بعيد و 

نما اجاز الرق حيث كان الرق امرًا مشروعًا عند االمم كميا , و لقد وضع لو االسالم االسالم ا
 . (2)من المبادئ ما ىي كفيمة بتحريره 
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 . 69حمد عمي الخطيب , مصدر سابق , ص(: د. ا1)

 . 41(: عبد الكريم محمد نصر , مصدر سابق , ص2)

 



 المبحث الثاني

 ميراث الفروع و دراسة تطبيقية

الفروع في فقو المواريث ىم االوالد المنسوبون الى الشخص بكونيم مولودون لو مباشرة او        
 نًا او بنتًا او ابن االبن و ان شغل بمحض الذكور  بواسطة , و الفرع الوارث ىو الولد المباشر اب

و بذلك سوف نقسم ىذا المبحث الى مطمبين نتناول في االول : ميراث الفروع في القانون       
 و الشريعة و في الثاني : دراسة تطبيقية لميراث الفروع .

 المطمب االول

 ميراث الفروع في القانون و الشريعة

الميراث ىو خالفة اجبارية لموارث في مال مورثو او في حق قابل لمخالفة و الوارث ىو        
من يستحق تركة المتوفي كميا او بعضيا و من الورثة الفروع و ىم عند جميور الفقياء ابن و 

 بنت المتوفي و اوالدىم ذكور و اناث . 

 ن نزلوا .البنت  .  بنت االبن  .  ابن االبن  .  االبن , و ا

 البنت / و ليا ثالث حاالت شرعًا و واحد قانونًا :

ليا النصف اذا كانت واحدة و لم يكن معيا ابن ) االخ ( . و تثبت ىذه الحالة لمبنت منفردة  -1
 تبعًا لقولو تعالى : " و ان كانت واحدة فميا النصف ( .

 ء المتوفي المباشرين .ليا الثمثان اذا كانت اكثر من واحدة و لم يكن معين ابن من ابنا -2
ترث بالتعصيب اذا جاء معيا ابن ) اخ( فتقسم التركة ) لمذكر مثل حظ االنثيين ( , اذا وجد  -3

مع بنت المتوفي ابن صارت عصبة بو فترث منو التركة او الباقي منيا بعد سيام اصحاب 
ر فمو توفي الفروض و لمذكر ضعف االنثى الواحدة كانت او اكثر و االب واحدًا كان او اكث

من فقرة المواريث ( العصبة بالغير ىن ) البنات 19عن بنت و ابن كانت التركة بينيم اثالثًا ) م
 . (1)مع االيتام ( و يكون االرث بينيم لمذكر مثل حظ االنثيين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 59(: د. احمد عمي الخطيب , مصدر سابق , ص1)



الزوج  تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن لممتوفي ما تبقى من التركة بعد اخذ االبوين و -4
االخر فروضيم منيا و تستحق جميع التركة عند ىدم وجود اي منيم و ىذه الحالة جاءت في الفقرة 

( لسنة 21من ف رقم ) 8من قانون االحوال الشخصية العراقي بموجب المادة  91الثانية من المادة 
  (1) 1959( لسنة 188التعديل الثاني لقانون االحوال الشخصية رقم ) 1978
بن : المراد ببنت االبن : كل بنت سواء قربت درجة ابييا من المتوفي كبنت االبن او بعدت بنت اال

كبنت ابن االبن . و قد انعقد االجماع عمى ان اوالد االبن يطمق عمييم اسم االوالد و انيم يحمون محل 
نزلت درجة ابائين اوالده اذا لم يكن لو اوالد صمبيون و من ىنا اتفق الفقياء ان بنات االبناء و ان 

 . (2)ياخذن حكم البنات اذا لم يكن لممتوفي اوالد صمبيون 

  و لمبنت اربع حاالت :

 ليا النصف اذا كانت واحدة ولم يكن معيا من يعصبيا كابن االبن او االبن او البنت . - أ
 ترث بالتعصيب اذا جاء معيا ابن االبن اخوىا او ابن عميا . - ب
 و لم يكن معيا ابن او ابن االبن . ليا السدس اذا كانت معيا بنت - ت
 .( 3)اذا كانت اكثر من واحدة و لم يكن معيا ابن او بنت او ابن االبن  2/3ليا  - ث

ابن االبن : الفقياء شبيوا عمود النسب بالشيء المدلى من عمو فاصل كل انسان اعمى منو فمذلك 
الفروع و ان شغل اي و ان نزل و يقولون في االصل و ان عال و فروعو الدخل منو و لذلك يقولون في 

نحو ذلك فيو عكس الشجرة و ذلك الن مرتبة االصول ارفع من مرتبة الفروع في الشرف ال في االرث 
فتأدبوا مع االصول يجعميم في جية العمو و خرج بقولو بمحض الذكور ابن بنت االبن و نحوه و كذلك 

 (4) تعالى : " يا بني ادم " و قياسًا عمى االبن قل من نيتو لمميت انثى . و دليل توريثو في خطاب اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 39(: د. مصطفى ابراىيم الزلمي , مصدر سابق , ص1)

 الفقو في االوقاف و الوصايا و االسالمية الشريعة في االرث نظام, امام الدين كمال محمد. د و حسين فراج احمد. (: د2)
 . 138, ص  2010,  النشر و لمطباعة الجامعية الدار,  1ط,  االسالمي

 . 42(: د. مصطفى ابراىيم الزلمي , مصدر سابق , ص3)

 . 42(: القرطبي , العذب الفائض , ص4)



 ميراث ابن االبن عند الجعفرية

قال فقياء الجعفرية ولد الولد يقوم مقام الولد و ياخذ نصيب من يتقرب بو الى المتوفي فولد       
 البنت يقوم مقام البنت ذكرًا كان ام انثى , فاذا اجتمعا اخذ نصيب من يتقرب بو الى المتوفي .

 ابن البنت         بنت االبن       الورثة          
 1/3           2/3          الفروض          
  2           االسيم          

 

و لو اجتمع معيم االبوان يكون لكل واحد منيما السدس و الباقي يكون بينيم كما سبق . و      
لو اجتمع معيم احد الزوجين فمو نصيبو االوفى و الباقي بينيم كما ذكر في اصح القولين في 

كانوا ذكورًا و اناثًا توزع عمييم حصة والدتيم لمذكر مثل حظ  الفقو الجعفري ان اوالد البنت ان
 . (1)االنثيين و قيل يقتسمون بالتسوية 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 42ص – 41(: د. مصطفى ابراىيم الزلمي , مصدر سابق , ص1)

 



 ىو االبن المباشر لممتوفي و لو حاالت كثيرة اىميا :االبن : 

 عند االنفراد : قد يرث كل التركة و قد يرث باقييا بعد نصيب صاحب الفرض . – 1

 ابن             زوجة            الورثة           
 ق             1/8            الفروض           
 7             1             االسيم           

 

 عند التعدد : تكون التركة كميا او باقييا بينيم بالتسوية . – 2

 ابناء 3         زوج           الورثة            
 ق           1/4           الفروض           
 لكل واحد منيم 3    5             االسيم            

 

عند االجتماع مع بنات المتوفي توزع عمييم التركة كميا او باقييا ) لمذكر مثل حظ  – 3
 االنثيين(

 ابن    ,    بنت      زوج            الورثة          
 ق لمذكر مثل حظ االنثيين 1/4             الفروض          

 

 ابناء    ,    بنت 3     زوجة           الورثة         
 ق           1/8            الفروض        
 لكل ابن سيمان و البنت سيم واحد 7             االسيم        

                                                                                       (1) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 64(: د. مصطفى ابراىيم الزلمي , مصدر سابق , ص1)



 قوة قرابة االبن

يمنع جميع الورثة من الميراث باستثناء سبعة اصناف عند الجميور و ىم االبوان و الزوجان  –أ 
 و الجد و الجدة و بنت المتوفي .

 و باستثناء خمسة فقط عند الجعفرية و ىم االبوان و الزوجان و ابن المتوفي .

 يمنع كل من االم و الزوج و الزوجة من اوفر الحظين . –ب 

 . (1)بن من الميراث باي وارث ال يحجب اال -جـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: القاضي احمد محمود داوود , الحقوق المتعمقة بالتركة في الفقو و القانون و التجييز و الوصايا و المواريث و 1)
 . 78, مكتبة دار الثقافة لمنشر و التوزيع , عمان , بدون سنة نشر , ص 2اتيا , طتقسيم



 المطمب الثاني

 دراسة تطبيقية لميراث الفروع

 امثمة و مسائل عن ميراث البنت و االبن و بنت االبن و ابن االبن و ان نزل :

 / توفيت امراة عن ) اب , و ام , و زوج , و بنت , و بنت ابن (1مثال

( 1/6( فرضًا و لبنت االبن )1/2( فرضًا و لمبنت )1/4( فرضًا و لمزوج )1/6ن لالب )فا
 ( مع البنت الصمبية .2/3فرضًا تكممو )

شيئًا الن  فاذا كان مع بنت االبن في ىذه المسالة بعينيا ابن االبن فان بنت االبن ال تاخذ    
ميراثيا حينئذ يكون بالتعصيب , و ال ميراث بالتعصيب اال اذا بقي شيء من التركة بعد 
اصحاب الفروض , و في ىذه الحالة لم يبق شيء لمعصبة بعد اصحاب الفروض , فوجود ابن 

 االبن معيا سبب الحرمان و لذلك يدعى ) بالقريب المشؤوم ( .

/ توفي رجل عن ) بنت , و بنت ابن , و بنت ابن ابن , و ابن ابن ابن ابن , و بنت ابن 2مثال
 , ابن , ابن , ابن ( .

( تكممة لمثمثين و الباقي يقسم بين بنت ابن االبن , 1/6( فرضًا و لبنت االبن )1/2فممبنت )   
بن االبن النيا محجوبة بابن و ابن ابن ابن االبن لمذكر ضعف االنثى و ال شيء لبنت ابن ابن ا

 . (1)ابن ابن االبن اذ ىي انزل منو درجة , و لواله لم ترث بنت ابن االبن شيئًا 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 55ص – 54(: عبد الكريم محمد نصر , مصدر سابق , ص1)



 / توفي عن ) بنت , زوج , ام , اب ( .3مثال

اصل المسالة        اب     ام    زوج    بنت   الورثة   
12 

 13عالت الى 1/6    1/6    1/4    1/2    الفروض  
  2     2    3     6     االسيم   

 جاءت واحدة و لم يجتمع معيا ابن المتوفي . فتاخذ البنت نصف التركة النيا

 بنت , ام , اب ( .2/ توفي رجل عن ) 4مثال

 6اصل المسالة  اب      ام        بنت2     الورثة     
 المضاعف البسيط 1/6      1/6      2/3      الفروض     
  1       1       4      االسيم     

 . (1)النيا اكثر من واحدة و لم يجتمع معين ابن المتوفي فينا تاخذ البنت ثمثا التركة 

( ليرة سورية , 3000/ توفي رجل عن ) بنت , بنت ابن , ابن ابن ابن ( و ترك لورثتو )5مثال
 فما نصيب كل منيم ؟

( تكممة لمثمثين مع البنت و الباقي البن ابن 1/6( فرضًا و بنت االبن )1/2الحل / تاخذ البنت )
( و 6( اصل المسالة من )4/6=1/6+3/6= 1/6+1/2بًا و بجمع الفروض يكون )االبن تعصي

 .(2)( البن ابن االبن 2/6( و الباقي )1/6( و لبنت االبن )3/6( فيكون لمبنت )4عدد السيام )

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 38(:  د. مصطفى ابراىيم الزلمي , مصدر سابق , ص1)

 . 181(: د. محمد سمارة , مصدر سابق , ص2)



 و صورة المسالة كما يمي :

 المالحظات ابن ابن ابن   بنت ابن    بنت     الورثة    
 6اصل المسالة من  ع      1/6     1/2     الفريضة     
و ابن ابن االبن  2      1       3      السيام   

 ياخذ الباقي تعصيباً 
  2/6      1/6     3/6     الحصص باليام 

 و يكون نصيب كل شخص من التركة :

3000x3/6  =1500 ليرة سورية نصيب البنت 

3000x1/6  =500 . ليرة سورية نصيب بنت االبن 

3000x2/6  =1000  (1)ليرة سورية نصيب ابن ابن االبن . 

 بنات (4ابناء و 3ل عن )/ توفي رج6مثال

 10اصل المسالة عددىم     بنات 4ابناء  ,     3    الورثة         
ك بعد اعتبار كل ذكر انثيين  الفروض         

 لمذكر مثل حظ االنثيين
 

لكل ذكر سيمان و لكل  10 االسيم        
 انثى سيم واحد

 

الجتماع االبناء مع بنات المتوفي في ىذه المسالة فيكون نصيبيم ) لمذكر مثل حظ االنثيين ( 
(2) 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 181(: د. محمد سمارة , مصدر سابق , ص1)

 . 91سابق , ص (: د. احمد عمي الخطيب , مصدر2)

 



 / توفي رجل عن ) بنت , بنت ابن , ابن ابن ابن (7مثال

( فرضًا والباقي لبنت االبن , و ابن ابن االبن تعصيبًا الن بنت االبن 2/3الحل/ تاخذ البنتان )
تصير عصبة بمن دونيا او في مرتبتيا اذا احتاجت اليو كما في ىذه المسالة و ال تكون عصبة 

( بل تاخذ نصيبيا ثم يكون لو الباقي و ليذا 6تحتج اليو كما في المسالة ) بمن دونيا اذا لم
اطمق عمى االخ في ىذه المسالة االخ المبارك . و بما ان بنت االبن , و ابن ابن االبن ثالث 

= 3÷1/3حصص اي لمذكر مثل حظ االنثيين فيكون نصيب الحصة الواحدة او بنت االبن = 
1/3x1/3=1/9 ( و بجمع الفروض و العصبات 2/9بن االبن الضعف اي )و نصيب ابن ا

 يكون :

فيكون  9و تصح من  3(    اصل المسالة من  9/9= 6/9+1/9+2/9= 2/3+1/9+2/9)
( , وصورة المسالة كما 2/9( و البن ابن االبن )1/9( و لبنت االبن )6/9نصيب البنتين )

 :(1)يمي

 المالحظات ابن ابن ابن  بنت ابن   بنتان     الورثة   
 اصل المسالة عصبة    عصبة     2/3     الفرض  
 و تصح 3من  2     1       6      السيام  

 9من    2/9      1/9       6/9      الحصص بالسهام
 

 / توفي عن )ام , اب , بنت , بنت ابن , ابن ابن ابن (8مثال

( فرضًا و 1/6( فرضًا و لبنت االبن )1/2( فرضًا و لمبنت )1/6( فرضًا و لالب )1/6لالم )
ابن ابن االبن عصبة ياخذ باقي التركة , لكن الفروض استغرقت كل التركة فمم يبق لو شيء 

 . (2)يستحقو ميراثًا و من ىنا يستحق وصية واجبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 142(: د. احمد فراج حسين و د. محمد كمال الدين , مصدر سابق , ص1)

 . 185(: د. محمد سمارة , مصدر سابق , ص2)



 / كمن توفي عن ) بنت , بنت ابن , ام , اب ؟ فان المسالة تكون كاالتي :9مثال

 اب     ام      بنت ابن    بنت     الورثة    
 +ق تعصيباً 1/6 1/6      1/6      1/2     الفريضة    
 1    1       1       3     االسيم    

 اما اذا كانت البنت اكثرمن واحدة :

 اب        ام       بنت ابن    بنت 2    الورثة     
محجوبة  2/3      الفريضة     

 الستغراق الثالثين
+ق 1/6  1/6      

 تعصيباً 
 1     1       4      االسيم    

اما اذا كان مع بنت االبن ابن ابن فانيا ال تحجب و انما تتعصب بو فترث معو بالتعصيب 
 بالغير .

 مثال ذلك :

 اب      بنت ابن  ,   ابن ابن بنت 2     الورثة     
ق تعصيبًا لمذكر مثل  2/3     الفريضة   

 حظ االنثيين
 +ق تعصيباً  1/6

 1       1        4      االسيم    
اذن يرث ابناء االبن مع البنت اذا كانوا ذكورًا او ذكورًا و اناثًا و كانت البنت واحدة او اكثر و 

 . (1)كانت البنت واحدة ال اكثر 
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(: م. قحطان ىادي عبيد , ميراث البنت في الفقو االسالمي و القانون العراقي , مجمة جامعة تكريت لمعموم القانونية و 1)
 . 278ص – 277, ص 7السياسية , العدد

 

 



 اخلامتة
اهلل تعالى عمى عباده المؤمنين المواريث تنظيمًا دقيقًا في كتابو الكريم و في سنة رسولو نظم      

محمد )ص( و الصادق االمين حتى يطبق المسممون ىذا النظام العزيز في واقع حياتيم دون 
 اخالل بو و بذلك يفوزون برضا اهلل و محبتو و دخول جنتو .

عو و بين ليم ان من يتعدى حدود اهلل و نظامو في ىذا و قد حذرىم من المخالفة في تشري      
االمر يكون في االخرة من الخاسرين و صدق اهلل بعد ان ذكر ايات المواريث لقولو : " تمك 
حدود اهلل و من يطع اهلل و رسولو يدخمو جنات تجري من تحتيا االنيار خالدين فييا و ذلك 

عدى حدوده يدخمو نارًا خالدًا فييا و لو عذاب ميين الفوز العظيم و من يعصي اهلل و رسولو و يت
. " 

 التوصيات
بعد ختام ىذه الدراسة وجدت من الضروري ان ارفق معيا توصيات تجاه معالجة لمنصوص     

النافذة التي يعترييا النقص في البنيان الييكمي او نحو اضافة االحكام القانونية ليا و عمى وفق 
 ما يمي :

دراسة قانون االحوال الشخصية النافذ بشكل عام و قضايا االرث بشكل خاص ان تتم اعادة  -1
و بيان النقص الذي اعترى فقدانو من خالل التطبيق عمى مدى االعوام التي كان فييا محاًل 

 لمتطبيق .
العمل عمى توحيد االحكام القانونية المتعمقة بارث المراة و جعميا منطبقة عمى الجميع دون  -2

 مراة و اخرى من اصل الدين الواحد .تمييز بين ا

 

 

 

 



 

 النتائج 
توصمت من خالل بحثي باعتبار القتل مانع من الميراث و اختمف فيو الفقياء فمنيم من  -1

مانعًا من الميراث سواء القتل الخطأ او العمد او قام بالقتل مجنونًا و  اعتبر القتل بانواعو
 منيم من استثنى من ذلك المجنون الذي يقوم بالقتل و لم يعتبره مانع من االرث .

ان حاالت بنت االبن و استحقاقيا نفس حاالت استحقاق البنت باستثناء حالة واحدة و ىي  -2
 السدس .حالة اجتماعيا مع البنت فينا ليا 

 توصمت الى ان االبن ال يحجب من الميراث بأي وارث . -3
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