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أوال هلل عز و جل الذي وفقنا و ألهمنا العق ل   بالشكر و الحمدنتقدم    

من أجل إتمام ما بدأناه منذ بداية المشوار   سبيلالإلى   و أرشدنا  

أبو  "إلى الشيخ  الجزيل  و نتوجه بالشكر  ،حتى هذه اللحظة   الدراسي

إلى أستاذنا   ،على كل المعلومات و التوجيهات" محمد الجابري سالت

مكنه من  أعلى مساعدته لناو تسخير كل ما  " شريط محمد" المشرف  

.جهد من أجل إتمام هذا العمل بما يرضي الجميع  

بتوجيهاتهم القيمة، و كل من   إلى كل األساتذة الذين لم يبخلوا علينا  

كما نتقدم بالشكر و التقدير إلى  . العون في هذا العمل لنا يد أمد

اقشة و  في لجنة المن االشتراكبالموافقة على   تفضلوا  الذين األساتذة

.الحكم على عملنا المتواضع  

  



 

 ــداءـإه
 : بعد   و                      

 ملك في الوجودنهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى ما  ن

 ......حفظهما اهلل تعالىاألبوين و الوالدتين    إلى

 ......األحباب بدون استثناء    ء ودصدا ااألو   األسرتين و إلى كافة أفراد           

 هدي هذا العمل إلى كلنكم ا  

  .رفق اء الدراسة

 هذا نفعا يستفيد منه  نارجوا من اهلل تعالى أن يجعل عملن و في األخير    

 .بلين على التخ رججميع الطلبة المق

 زهرة و مليكة
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 .وبعد  واضع الذي وفقنا لهذا العمل المت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد هللإن    

نبيه صلى اهلل عليه و سلم، و  سنةلقد حظي علم الميراث بأهمية خاصة في كتاب اهلل تعالى و   
.عند علماء المسلمين قديما و حديثا  

كام فالناظر في القرآن الكريم المصدر األول ألحكام الشريعة اإلسالمية يجد أنه قد فصل أح     
جده في أحكام الشريعة األخرى، فعلى سبيل المثال قد أمر اهلل تعالى الميراث تفصيال كثيرا قلما ن

الصيام و الحج و لم يفصل أحكامها و جاءت مجملة، و ترك التفصيل للنبي صلى اهلل بالصالة و 
فقد بين القرآن . عليه و سلم و هي من أركان اإلسالم بينما أحكام الميراث قد فصلت تفصيال دقيقا

الكريم أحكام الورثة و بين نصيب كل واحد منهم بخالف سائر أحكام الشريعة اإلسالمية فإن 
، و جاءت السنة النبوية مؤكدة لهذا اإلهتمام فحثت على تعلمه و تعليمه و يها اإلجمالالغالب ف

بينت بعض أحكامه التي ترو في القرآن الكريم، و من  هذه األحاديث حديث النبي صلى اهلل عليه 
قال رسول اهلل صلى اهلل : و سلم في الحث على تعلم الميراث، فعن أبي هريرة رضي اله عنه قال

تعلموا الفرائض و علموه الناس، و هو أول علم ينسى، و هو أول علم ينزع من " ه و سلم علي
آية : العلم ثالثة، و ما سوى ذلك فهو فضل: " و يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم". أمتي

و  تعلموا الفرائض: "اهلل عليه و سلم كما يقول صلى". محكمة، و سنة قائمة، أو فريضة عادلة
الناس، فإن العلم سينقضي و تظهر الفتن، حتى يختلف اإلثنان في الفريضة فال يجدان من  علموه

".يفصل بينهما  

بهذا العلم، و أنه أول  فهذه األحاديث و غيرها تدل على اهتمام الرسول صلى اهلل عليه وسلم     
.علم يرفع من األرض لقلة من يعلمه  

روي عن لقد كثيرة في بيان هذا العلم و فضل تعلمه، فو أقوال الصحابة رضوان اهلل عليهم      
إذا لهوتم فالهوا " ، و قال كذلك "تعلموا الفرائض فإنها من دينكم: " عمر بن الخطاب أنه قال

".بالرمي، و إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض  
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".من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض: " و قال عبد اهلل بن مسعود       

ابة رضوان اهلل عليهم تتابع الفقهاء و العلماء في مختلف العصور على تعلمه و و بعد الصح     
.، و ال يكاد يخلوا كتاب من كتب الفقهاء قديما إال و فيه مبحث عن الميراثتعليمه  

و مازال هذا العلم له أهمية في عصرنا الحاضر فهو من البقية الباقية من علوم الشريعة      
.عصرنااإلسالمية المطبق في   

و مازالت القوانين العربية في مختلف األقطار تخضع ألحكام الشريعة اإلسالمية في الميراث،      
.يدرس هذا العلم في كليات الشريعة و كليات الحقوق في العالم اإلسالميو كذلك   

و تتالت المؤلفات فيه، فبعضها وضع باسم علم الفرائض، و بعضها باسم علم المواريث، و      
.هناك العشرات من هذه الكتب في المكتبات العامة و الخاصة  

و من باب التجديد في علم الميراث و تسهيال و تذليال لما يبدو فيه من صعوبة على      
هاهو ذا الشيخ أبو . الممارسين و المهتمين بعلم الميراث المتعاملين من الباحثين و الدارسين و

بطاقية عليه عنوان  تليدا خلعمحمد الجابري سالت إيمانا منه و احتسابا يضع بين أيدينا منتجا 
ع أجر من أحسن عمال و ييلقى الرضى عند من ال يض أن كرة رجاءاالفرائض بين الذكر و المذ

.شاء اهلل بالزيادة إنيحفل من القبول أن يكتب له النفع و اإلفادة و أن   

الموضوعأهمية :أوال   -  

  :دراسة موضوع البحث فيما يلي تتمثل أهمية وهدف 

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تطرح طريقة جديدة سهلة و شيقة لحل المسألة اإلرثية، وتذليل  
 .الصعوبات أمام دارسي علم الميراث، عن طريق حل النوازل على نحو هادف و مشوق 
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 اختيار الموضوع  أسباب:ثانيا 

 :األتي اختيارنا لموضوع الدراسة له أسباب ذاتية ، وموضوعية تتمثل في 

 . األسباب الشخصية-1
 .الرهبة التي يجدها الطلبة تجاه علم الميراث ، وعزوفهم عنه تجاوز  -
 .إضافة إلى إعجابنا بفكرة البطاقية وطريقتها الجديدة في حل النوازل اإلرثية   -
 .األسباب الموضوعية -2

 .  تعتبر أهمية هذا الموضوع سببا من أسباب إختياره -
 .ابغية تعميم العمل بهشرح ألية عمل البطاقية  -

:موضوع البحث له إشكالية رئيسية هي  البحث  إشكالية:ثالثا  -  
؟  ما المقصود ببطاقية الفرائض ومادورها في تقريب علم الميراث من الفهم -  

:وتتفرع عن اإلشكالية الرئيسية للبحث إشكاليات فرعية هي كما يلي  -  
نشأتها ؟ ومن هو صاحبها الذي جاء هو أصل  بطاقية الفرائض ؟ وماما هو تعريف  -

 بالفكرة ؟ وما هي آلية العمل بها ؟

 :الدراسات السابقة:رابعا 

مسألة ارثية في  05يا، إال أ هناك موقع يمكنه حل تجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة حديثة نسب 
.الثانية الواحدة للطبيب والمبرمج المصري الدكتور أسامة حسن الجزار   

    المنهج المتبع:خامسا 

التحليلي والوصفي وذلك في البحث عن أحكام الميراث ، كما اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج 
استعنا بالمقابلة كأداة من أدوات البحث العلمي وذلك لتبيان التجديد في علم الميراث من طرف 

.صاحب الفكرة   
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 خطة الدراسة : سادسا 

سنقوم بدراسة تفصيلية و تحليلية موجزة لعلم الميراث، باعتباره أساس لمعالجة إشكالية البحث    
 :عنا الخطة التاليةااتبعلم الميراث و ذلك من خالل هذه الدراسة، و من ثم التجديد في 

أحكام الميراث :لفصل األولا  

أصحاب المواريث و مواريثهم  :المبحث األول  

ف الورثة اصنأ :المطلب األول  

صفة التوريث  :المطلب الثاني  

  أصحاب الفروض: الفرع األول

الميراث بالتعصيب: الفرع الثاني  

  ميراث ذوو األرحام :الفرع الثالث

  رالميراث بالتقدي :المبحث الثاني

ميراث الحمل و الخنثى: المطلب األول  

ميراث الحمل: الفرع األول  

ميراث الخنثى : الفرع الثاني  

المفقود  ميراث التزامن و :المطلب الثاني  

  التزامن: الفرع األول

ميراث المفقود: الفرع الثاني  

بطاقية الفرائض :الفصل الثاني   
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بطاقية الفرائض: المبحث األول  

التعريف بصاحب البطاقية :المطلب األول  

التعريف ببطاقية الفرائض: المطلب الثاني   

آلية عمل البطاقية: المبحث الثاني  

جداول الورثة و التوريث  :المطلب األول  

.مراحل عمل بطاقية الفرائض: المطلب الثاني  

.خاتمة   

.تقتراحات اإل  
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أحكام الميراث: الفصل األول  
لقد وضعت الشريعة اإلسالمية نظام التوريث على أحسن النظم المالية و أحكمها و أعدلها،      

ما  انتقالملكية اإلنسان للمال، ذكرا أو أنثى، بالطرق الشرعية، كما قرر  اإلسالميفقرر الدين 
كان يملكه الشخص في حياته إلى ورثته بعد وفاته من الرجال و النساء، بدون تفريق بين صغير 

.و كبير، فقد بين أحكام الميراث، و أحوال كل وارث بيانا شامال شافيا  

:لمبحثين التاليينمن خالل هذا سنتناول في هذا الفصل ا   

أصحاب المواريث و مواريثهم  :المبحث األول          

الميراث بالتقدير :المبحث الثاني          
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أصحاب المواريث و مواريثهم : المبحث األول   
 :الميراث هو استحقاق الوارث مما تركه الميت بسبب من أسباب اإلرث، و له ثالثة أركان     

من الميراث ، إرث، وارث، و قد يكون ناتجا عن الزوجية إثر عقد صحيح، أو القرابة و يمنع مورث
عمدا و عدوانا، إختالف الدين، الردة و اللعان، و بتوفر األركان السابقة الذكر، و عدم وجود القتل 
، و علينا عندئذ أن نحدد من يستحق، فالورثة من الموانع المذكورة، نكون بصدد فريضة مانع

:و هذا ما سنبينه من خالل المطلبين التاليين. محددون شرعا و قانونا  

ف الورثة اصنأ :المطلب األول      

صفة التوريث :المطلب الثاني      

ف الورثةاصنأ: المطلب األول  
الميراث على أسباب واضحة لقد حددت الشريعة كل صنف من أصناف الورثة كما أقامت        

و محدودة تتمثل في الزوجية الصحيحة، و النسب  أو صلة القرابة الشرعية بين األشخاص من 
بنوة و أبوة و أخوة و عمومة و غيرها، بعد أن كانت قائمة في الجاهلية على أسس غير هذا، و 

أو الطفل، أو في قوة الساعد، و البطش و المقاتل دون الضعيف من الرجال أو النساء : هي
ألكثر األبناء أو لصاحب المال حق التصرف في التركة األوروبية الوضعية التي تجعلها  القوانين

.1كما يرغب و يحب  

فقط بالهبة أو الوصية، و " الثلث"أعطت الشريعة لصاحب المال حق التصرف في حدود  بل     
أبقت الباقي للورثة حسب طبيعة كل منهم بعد أداء الحقوق، ألن الورثة يعدون استمرار لحياة 

و إنما يتفاوتون فيه قربا و . المورث فهم أقرب إليه و أنفع بعد نفسه، لذا ال يحرمون من الميراث
من  621، فإن انعدم األقرب كان المال لألبعد، و قد حدد المشرع الجزائري بموجب المادة بعدا

.القرابة و الزوجية: قانون األسرة الجزائري، أسباب اإلرث في   

 

 
                                                           

.61، ص2162باوني محمد، محاضرات في الواريث، منشورات مكتبة إقرأ، الجزائر - 1  
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:و يحدد المخطط التالي أصناف الورثة       

 
1 دائــــــرة الورثــــــة  

 
                                                           

، اإليداع 8780027212821:ائري، دار نشر غ م الرقم التسلسليصالح ججيك الورثالني، الميراث في القانون الجز  - 1 
. 27ص ،2126/2118القانوني  
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:و يمكن أن نلخص الورثة في سبعة شعب        

.الك و إن عالهأبوي  و جدي ال: الكهأصول ال -6  

(.على إختالف سبب اإلرث)و إن نزل ( األبناء و البنات: )فروع الهالك -2  

.ألب، و إن نزل، اإلخوة و األخوات ألم ، األشقاء، أو(اإلخوة و األخوات ) :حواشي الهالك -1  

(.من حيث الذكور)أعمام الهالك و إن نزل  -2  

:الهالك اطبأحفاد و أس -5  

و : و ينزلون عند وجود االبن( بصفتهم فروعا) االبنأوالد االبن يرثون عند عدم وجود  -        
       . ذلك بصفتهم حفدة             

.اطبن بطريق الدفع لهم، و يسمون األسأوالد البنت و هم ذوي الرحم، و يرثو  -          

.زوج الهالك -1  

.بيت المال -7  

و تجدر اإلشارة إلى أن من تجمعهم الدائرة جميعهم ورثة محتملون، و كل واحد منهم يأمل      
في نصيب من التركة، و لكن من يرث و من ال يرث منهم، هو صلب، علم الفرائض، بجميع 

ير ذلك من غفروض، و عول، و تنزيل، و دفع، و قواعده من تعصيب و حجب، و أصحاب 
.1الخاصة المسائل  
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صفة التوريث: مطلب الثانيال  
 زديد الحقوق  المتعلقة بها و تجهييقرر الفقهاء أن التركة توزع على الورثة بعد حصرها و تح     

حد الطرق الميت، و تسديد الديون، و تنفيذ الوصايا فإن بقيت بقية من التركة فيستحقها الورثة بأ
و التعصيب معا، و ذلك حسب طبيعة  الفرض أو التعصيب أو الفرض: الثالثة في التوريث و هي

:، يقول صاحب الرحبية  1الورثة و أصنافهم  

لى ماقسما فرض وتعصيب عواعلم بأن اإلرث نوعان هما             

نص الكتاب ستة   ال فرض في اإلرث سواها البتةفالفرض في          

  نصف وربع ثم نصف الربع    والثلث والسدس بنص الشـــــــــرع       

     2والثلثـــــان وهما التمـــــــــــــــــــــــــــــــــام   فاحفظ وكل حافظ إمــــــــــــــــــــــــــام       

من قانون  621إلى  610و لقد نص قانون األسرة على أصناف الورثة وطرق التوريث في المواد  
: و سنشرح فيما يلي طرق التوريثاألسرة الجزائري   

أصحاب الفروض: ع األولالفر   

هو سهم مقدر شرعا لوارث معين بذاته فال يرث أكثر من هذا السهم، كأصل، و كمناب  :الفرض
مقدر له بموجب الشريعة اإلسالمية و القانون، و قد نقل حصته عن فرضه في حالة العول، و قد 

و قد عرفتهم المادة. 3في حالة الرد، و الفروض مقدرة و محددة في القرآن الكريم تزيد  

و " ذووا الفروض هم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا"  من قانون األسرة الجزائري 621 
، 6/8، 6/2،6/2)النصف، الربع، الثمن، الثلثين، الثلث، السدس، : هي الفروض ستة أسهم

و نختصرها في النصف و نصفه و نصف نصفه، و الثلثين و نصفه و  ،(6/1، 6/1، 2/1
األب، األم، الجد، الجدة، البنت، ) نصف نصفه يتمثل أصحاب الفروض في إثني عشر صنفا 

                                                           

.17باوني محمد،  مرجع سابق، ص - 1  
64،ص  8991سبط المارديني الرحيبة في علم الفرائض ،دار القلم ، دمشق    - 

2
  

.20صالح ججيك الورثالني، مرجع سابق، ص - 3  
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و لكن من حيث درجة ( شقيقة أو ألب، األخ ألم، األخت ألم، الزوجة، الزوج بنت االبن، األخت
:ستة و ذلك كمايليالصلة بالميت باإلمكان إرجاعهم إلى   

: استحقاق الزوجين من التركة -1  

في الميراث بالزوجية يكون المتوفى هو أحد الزوجين، فابالنسبة الستحقاق الزوج قد يكون      
.الوارث النصف في حالة عدم وجود الفرع الوارث، أو الربع في حالة وجود الفرع  

الزوجة فقد يكون الربع في حالة عدم وجود الفرع الوارث، و الثمن في حالة  الستحقاقأما بالنسبة 
  1.وجوده

:يقول سبحانه و تعالى   

ُبُع ِممَّا »  َتَرْكَن ِمن  َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإن لَّْم َيُكن لَُّهنَّ َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُّ
ُبُع ِممَّا َتَرْكُتْم ِإن لَّْم َيُكن لَُّكْم َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َبْعِد َوِصيَّ  َفَلُهنَّ ٍة ُيوِصيَن ِبَها َأْو َدْيٍن َوَلُهنَّ الرُّ

ن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكاَلَلًة َأو امْ  َرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو الثُُّمُن ِممَّا َتَرْكُتم مِّن َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبَها َأْو َدْيٍن َواِ 
ْنُهَما السُُّدُس َفِإن َكاُنَوْا َأْكَثَر ِمن َذِلَك َفُهْم ُشَرَكاء ِفي الثُُّلِث ِمن َبْعِد وَ  ِصيٍَّة ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد مِّ

.من سورة النساء 62اآلية  «ُيوَصى ِبَها َأْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم َحِليٌم   

المراد بالولد في هذه االية عند الجمهور الفرع الوارث بالفرض أو التعصيب ، وال يدخل فيه أوالد 
2.البنات فهؤالء من ذوي األرحام   

.من قانون األسرة الجزائري  622/625/621: وقد نصت على ميراث الزوج والزوجة المواد   

اإلستحقاق بالرد بشرط أن ال يكون لزوجته، عاصب أو صاحب و قد يرث الزوج على وجه       
.من قانون األسرة الجزائري 617/2فرض، أو ذوي رحم، طبقا للمادة   

                                                           

في الفقه اإلسالمي المقارن و القانون، دار وائل للنشر، مصطفى إبراهيم الزلمي، أحكام الميراث و الوصية و الحق اإلنتقال - 1 
.25، ص 2111األردن    
. 18،ص  8001محمد يوسف عمرو ، الميراث والهبة دراسة مقارنة ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان - 
2
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أن ترث أو يرثن، بالرد إذا توفي الزوج و ليس له عاصب و ( أو الزوجات)كما يمكن للزوجة      
من قانون األسرة  617/2ة الزوجة هذه فيرد لها طبقا للماد -غير –ال صاحب فرض مطلقا 

.الجزائري  

:مالحظات مهمة في ميراث الزوجين   

.ميراث الزوجين هو بالفرض دائما   

.من قانون األسرة الجزائري  617/2ال يرد على الزوجين إال بشروط شرعية وقانونية المادة   

. من قانون األسرة  611ال ميراث بالزوجية إال إذا كان عقد الزواج صحيحا المادة   

1.تشترك الزوجات في حالة التعدد في الربع أو الثمن   

: إستحقاق األبوين من التركة -2  

: لألب في الميراث ثالثة أحوال *  

فقط بطريق الفرض إذا كان للمتوفى فرع وارث ذكر، 6/1يرث  -أ  

: مصداقا لقوله تعالى   

ْنُهَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك ِإن َكاَن َلُه َوَلدٌ  َوأَلَبَوْيهِ  »           . من سورة النساء 66اآلية« ِلُكلِّ َواِحٍد مِّ
.من قانون األسرة الجزائري 620/6و هذا ما جاء في نص المادة     

  .ذكرا كان أو مؤنثام إذا لم يكن للمتوفى فرع وارثيرث بالتعصيب فقط  -ب

و الباقي بعد الفروض األخرى تعصيبا و ذلك إذا كان معه فرع وارث  ،افرض 6/1يرث  -جـ
مؤنث و هو البنت الصلبية واحدة أو أكثر و بنت االبن كذلك مهما نزل أبوها، أما السدس فبنص 

ل رسول اهلل صلى اهلل عليه قا: اآلية، ثم يأخذ الباقي بالتعصيب، لما روي عن ابن عباس أنه قال
2.«رجل ذكر ىائض بأهلها فما بقي فهو ألولألحقوا الفر »  :وسلم  

 
                                                           

. 831، ص 8009للنشر والتوزيع ، وهران  بلحاج العربي ، أحكام التركات والمواريث ، على ضوء قانون األسرة الجديد ، دار الثقافة- 
1
 

.168، ص 2110والتوزيع، االردن  لقافة للشر، دار فقه و القانونأحمد محمد علي داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين ال    - 2 
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:و لألم في الميراث أيضا ثالثة أحوال*   

.وةخإذا وجد معها الفرع الوارث أو عند تعدد اإلكل التركة فرضا  6/1ترث  -أ  

.كل التركة فرضا بشرط عدم وجود الفرع الوارث و عدم تعدد اإلخوة 6/1ترث  -ب  

يقول سبحانه  1"المسألة الغراء" الزوجين إذا كان معها األب أحد  الباقي بعد فرض 6/1ترث  -جـ
ا َتَرَك ِإن َكاَن َلُه َوَلٌد َفِإن لَّْم َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَورِ » : تعالىو  ْنُهَما السُُّدُس ِممَّ َثهُ َوأَلَبَوْيِه ِلُكلِّ َواِحدٍ  مِّ  

ِه الثُُّلُث َفِإن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة فَ  ِه السُُّدُس َأَبَواُه َفأُلمِّ و يمكن أن يرد . من سورة النساء66اآلية « أُلمِّ
.من قانون األسرة الجزائري617على األم طبقا للمادة   

:ميراث البنت و بنت اإلبن -3  

2.لكل من بنت المتوفى و بنت ابنه حاالت متفرقة في بعض الصور و مختلفة في أخرى        

:استحقاق البنت من التركة*   

.بشرط أن تكون واحدة و ليس معها ابنا للمتوفى½ ترث  -أ  

.ألكثر من واحدة و ليس معها ابنا للمتوفى 2/1ترث  -ب  

. ترث وفقا لقاعدة للذكر مثل حظ األنثيين عند اإلجتماع مع ابن المتوفى -جـ  

ْثُل َحظِّ األُنثََيْيِن َفِإن ُكنَّ ِنَساء ُيوِصيُكُم الّلُه ِفي َأْواَلِدُكْم ِللذََّكِر مِ » : و ذلك مصداقا لقوله تعالى   
ن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصُف  .من سورة النساء 66اآلية   «َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ثُُلثَا َما َتَرَك َواِ   

  :استحقاق بنت االبن من التركة* 

.موقع البنت عند عدم وجود فرع مباشر للهالك وفقا للحاالت المذكورة سابقا االبنتأخذ بنت         

ترث السدس تكملة لفرض الثلثين سواء كانت واحدة أو أكثر بشرط إجتماعها مع بنت واحدة، و  -
.بناالعدم وجود ابن للمتوفى و أن ال يجتمع معها ابن   

                                                           

.160أحمد محمد علي داود، مرجع سابق، ص - 1  
.52مصطفى ابراهيم الزلمي، مرجع سابق، ص - 2  
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إذا انفردت أو كانت مع ذوي . الجزائريقانون األسرة  من617د ترث بالرد حسب المادة كما ق -
.1فروض آخرين، و ليس للهالك عاصب  

:ميراث األخت الشقيقة و األخت ألب -4  

:ميراث األخت الشقيقة*   

ترث األخت الشقيقة النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث ابن أو بنت و إن نزل، و عدم  -
م وجود األخ الشقيق الذي يعصبها وجود األخ األصل الوارث المذكر و إن عال، و بشرط عد

وبشرط عدم وجود أخت شقيقة أو أكثر حيث . بالغير فترث معه بقاعدة للذكر مثل حظ األنثيين
ترث معها عندئذ الثلثين فرضا، و ترث بالتعصيب مع الغير أي البنت أو البنات الصلبيات إذا 

.اجتمعن  

:ميراث األخت ألب*   

إذا انفردت بمعنى أنها وحيدة في موقعها، أي أن المورث و ترث األخت ألب النصف فرضا  -
أو أخ ألب آخر، و بشرط عدم وجود الفرع الوارث و األصل الوارث / ليس له أخت ألب، و 

 للمورث، كما ذكر سابقا في ميراث األخت الشقيقة، و شرط عدم وجود الشقيقة التي يحجبها حجب

2.لثلثيننقصان من النصف إلى السدس، تكملة ل   

  :ميراث اإلخوة و األخوات ألم -5

اإلخوة و األخوات ألم هم اإلخوة و األخوات من األم فقط و من أباء شتى، و يسمون          

نين لكونهم من أصلين يفي الع االختالفأخذا من الخيف بفتحتين و هو ( بني األخياف) 
3.مختلفين  

ْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكاَلَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد »: و دليل توريثهم قوله تعالى    َواِ 
ِلَك َفُهْم ُشَرَكاُء ِفي الثُُّلثِ  .من سورة النساء 62اآلية  «ِمْنُهَما السُُّدُس  َفِإْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن ذََٰ  

                                                           

 .11الورثالني، مرجع سابق، صصالح ججيك  - 1
 .17، صالمرجع نفسهصالح ججيك الورثالني،  - 2
 .121أحمد محمد علي داود، مرجع سابق، ص - 3
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:في الميراث ثالثة أحوالو لإلخوة ألم *   

السدس للواحد منفردا أخا أو أختا إن لم يكن هناك فرع وارث ذكرا أو أنثى أو أصل مذكر  -أ
.ألب أو الجداك  

الثلث لمن يوجد منهم إذا كانوا أكثر من واحد من الذكور أو اإلناث أو من النوعين، و يكون  -ب
.هذا الثلث لهم بالسوية ال فرق بين ذكر أو أنثى  

: يحجب اإلخوة ألم عن الميراث بمن يلي -جـ  

الفرع الوارث سواء كان مذكرا كابن و ابن االبن و إن نزل أو مؤنثا كالبنت و بنت اإلبن و إن  -
.نزل أبوها   

.، أما األم فال تحجبهم و هم يرثون معهااألصل المذكر كاألب و الجد الصحيح و إن عال -   

:استحقاق الجد و الجدة -6  

، و في التطبيق، و باختصار يمكن القول، أن إن ميراث الجد من أصعب المسائل في الفقه     
أو األب، يرث بالفرض و فرضه السدس عند وجود /الجد يرث بالتعصيب عند عدم وجود االبن و

االبن و إن نزل، و يرث سدس التركة إن اجتمع مع اإلخوة و كان السدس أحظى له، كما يرث 
.له ىد أصحاب الفروض إن كان األحضثلث الباقي بع  

اآلية  «َوأِلََبَوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس »: و الدليل في توريث الجد من الكتاب قوله تعالى     
الجد يسمى أبا مجازا، و الدليل على ذلك النصوص و قال الفقهاء أن . من سورة النساء 66

:القرآنية التالية  

ورة من س 27اآلية « ا َبِني آَدَم اَل َيْفِتَننَُّكُم الشَّْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمَن اْلَجنَّةِ يَ »: قال تعالى -
.األعراف  

.من سورة الحج 78اآلية « ِملََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيمَ  »:و قال تعالى -  

ْسَحاَق َوَيْعُقوبَ »: تعالى و قال -   .من سورة يوسف 18اآلية « َواتََّبْعُت ِملََّة آَباِئي ِإْبَراِهيَم َواِ 

.«إرموا بني إسماعيل  فإن أباكم كان راميا» :قوله صلى اهلل عليه و سلمو من السنة         
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على « ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس َوأِلََبَوْيِه لِ » : من هذه األدلة يتبين لنا أن نستدل باآلية الكريمة    
1.توريث الجد، إذ أن النص المذكور كما يستدل به على توريث األب يستدل به على توريث الجد  

و أما السنة الدالة على توريث الجد أنه أخرج البخاري و مسلم و ابن حنبل و غيرهم عن      
ماذا؟: لى اهلل عليه و سلم، قالأن عمر سأل عن فريضة رسول اهلل ص: الحسن البصري  

2.السدس: قال   

إذا اجتمع : " من قانون األسرة الجزائري على أحوال الجد حيث جاء فيها 658تنص المادة      
الجد العاصب مع اإلخوة األشقاء، أو مع اإلخوة لألب ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله األفضل من 

.جميع المال أو المقاسمةثلث   

: و إذا اجتمع مع اإلخوة و ذوي الفروض فله األفضل من  

.سدس جميع المال -6  

.أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض -2  

".أو مقاسمة اإلخوة كذكر منهم -1  

ذا وجد اثنان من  فإذا زاد عدد االخوة على اثنين أو االخوات على اربع صار الثلث خيرا له، وا 
ديه الثلث والمقاسمة ، واذا قل عدد االخوة عن اثنين بالنسبة االخوة او اربعة من االخوات استوى ل

3.للذكور وعن اربع بالنسبة لإلناث كانت المقاسمة أفضل له   

 

 

 

 
                                                           

 .155أحمد محمد علي داود، مرجع سابق، ص - 1
 .151، ص هنفس مرجعالأحمد محمد علي داود،  - 2
. 61،ص  8086دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر  أبراهيم محمد خيثر ، حقوق الورثة في ميزان الشرع والعقل،- 
3
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:ميراث الجدة*   

الصحيحة تأخذ السدس عند فقد األم، سواء كانت واحدة أو أكثر، كأم األم و أم األب، و  الجدة 
يقسم السدس بينهن بالسوية، و قد ثبت إعطاء السدس للجدة بالسنة المطهرة و بإجماع الصحابة 

تسأله ( رضي اهلل عنه)و روى أصحاب السنن أن الجدة جاءت إلى أبي بكر . رضوان اهلل عليهم  

، فسأل الناس، فقال المغيرة عي حتى أسأل الناسجمالك في كتاب اهلل شيء فإر : لها ا فقالميراثه
  1.بن شعبة حضرت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعطاها السدس فأنفذه لها أبو بكر

2.وعن ابن بريدة عن أبيه، ان النبي صلى اهلل عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم   

و إن اجتمعت الجدة ألم و الجدة ألب في فريضة واحدة فهما يقتسمان السدس، كما أن الجدة    
من  12الفقرة  620و هذا ما جاء في نص المادة ، 3ألب القربى ال تحجب الجدة ألم البعدى

.قانون األسرة الجزائري  

الميراث بالتعصيب: الفرع الثاني  

قرابة الرجل ألبيه، سموا بالعصبة ألنهم عصبوا به أي أحاطوا به، و أصل : العصبة في اللغة     
عصب القوم بالرجل إذا اجتمعوا و أحاطوا به، من أجل الحماية و : الكلمة مأخوذ من قولهم

ْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّا ِإًذا َقاُلوا َلِئْن َأَكَلُه الذِّْئُب َونَ  »: قال تعالى( عصبة)الدفاع، و يقال للجماعة األقوياء 
من سورة يوسف، تسمى القرابة عصبات ألنهم يحيطون بالقريب عند  62اآلية  «َلَخاِسُرونَ 
.، لحمايته و دفع العدوان عنهالخطب  

و قد عرف . هو كل وارث ليس له سهم مقدر صريح في الكتاب و السنة: و إصطالحا     
كل من يأخذ كل المال عند اإلنفراد، و : "و هوبتعريف اصطالحي موجز ( العصبة)الفرضيون 

  4.الباقي بعد أخذ  أصحاب الفروض فروضهم يأخذ
                                                           

محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة اإلسالمية في ضوء الكتاب و السنة، شركة أبناء شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة و  -1
 .16، ص2117النشر و التوزيع، لبنان

. 98،ص  8001ميراث المرأة في الشريعة االسالمية والقوانين المقارنة ، دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان  قيس عبد الوهاب الحيالي ،- 
2
  

  .15صباح الججيك الورثالني، مرجع سابق، ص -3
 .15، نفس المرجع، ص محمد علي الصابونيالشيخ  -4
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فالعصبة تعني أن العاصب ال يرث أنصبة محددة في التركة و إنما يرث كل التركة إذا  إذا     
انفرد فيها و ليس معه صاحب فرض، و إن وجد صاحب الفرض فإن العاصب يأخذ الباقي، و 

1.يرث عند تعدد أصحاب الفروض و استغراق التركة بالفروض أحيانا ال  

.جزائريمن قانون األسرة ال 651إستنادا للمادة    

و هذا ما جاء في . ، العصبة مع الغيرالعصبة بالنفس، العصبة بالغير: و العصبة ثالثة أنواع
.من قانون األسرة الجزائري 656نص المادة   

:العصبة بالنفس -1  

و يجتمعون في . و يقصد بها الورثة الذكور الذين تربطهم بالميت صلة قرابة ال تتوسطها أنثى    
:جهات أربع  

.فروع الميت الذكور و إن نزلوا -  

.أصول الميت و إن علوا -  

.حواشي الميت من جهة األخوة و هم إخوته الذكور أشقاء أو ألب -  

2.جهة العمومة و هم أعمام الميت و بنوهم سواء كانوا أعمام أشقاء أو ألب -  

.من قانون األسرة الجزائري 651و هذا ما جاءت به المادة    

  :العصبة بالغير -2

:و هي األنثى التي تستمد القوة و العصوبة من ذكر بشرطين        

.أن تكون في األصل وارثة بالفرض -  

.أن تكون و من يعصبها في درجة واحدة، و قوة واحدة -  
                                                           

 .18باوني محمد، المرجع السابق، ص -1
 .52سابق، صصالح ججيك الورثالني، مرجع  -2
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البنت أو البنات، بنت االبن أو بنات االبن، األخت أو األخوات ) :و المعصبات بالغير أربع و هن
من قانون األسرة  655و هذا ما جاء في نص المادة  1(.الشقيقات، األخت أو األخوات ألب

.الجزائري  

:العصبة مع الغير -3  

و هذا النوع من عصبة النساء بالنساء، و هي خاصة باألخوات الشقيقات أو ألب مع الفرع      
طاء األخت الباقي بعد نصيب الوارث المؤنث و قد ورد بتوريثهن األثر الوارد عن ابن مسعود بإع

.2البنت  

األخت الشقيقة، أو ألب : العاصب مع غيره" من قانون األسرة الجزائري  651جاء في المادة      
بشرط عدم وجود األخ  االبنو إن تعددت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب، أو بنات 

".المساوي لها في الدرجة، أو الجد  

األخت ألب عاصبة  ال تكون: " من قانون األسرة الجزائري على أنه 657تنص المادة  كما     
".إال عند عدم وجود أخت شقيقة  

ميراث ذوو األرحام : الفرع الثالث  

.القرابة و ذوو الرحم هم األقارب: الرحم في اللغة -  

.هم من يدلون إلى الميت بواسطة أنثى: االصطالحذوو األرحام في  -  

     

بات، فكل قريب له صلة قرابة سوا من أصحاب الفروض و ال العصو يقصد بهم األقارب الذين لي 
3.بالميت و ال يرث بطريق الفرض أو التعصيب فهو من ذوي األرحام  

: و مصطلح األرحام ذكر كثيرا في القرآن الكريم و نذكر منه قوله تعالى     
                                                           

 .52صالح ججيك الورثالني، نفس المرجع ، ص -1
 .656محمد ابو زهرة، أحكام التركات و المواريث، دار الفكر العربي، مصر، بدون سنة نشر، ص -2
 .601بن شويخ الرشيد، الوصية و الميراث في قانون األسرة الجزائري، دار الخلدونية الجزائر، بدون سنة نشر، ص - 3
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.من سورة النساء 6اآلية   « الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا َواتَُّقوا اللَّهَ  » 

.من سورة محمد 22اآلية  «َفَهْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم َأْن تُْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكم» 

:أصناف ذوي األرحام  

: أصناف و هيو ينقسم ذوو األرحام بحسب جهة قرابتهم إلى        

فروع الميت الذين ليسوا أصحاب فروض و ال عصابات، و المقصود بذلك أوالد البنات ذكورا  -6
.و إناثا، و أوالد بنات االبن ذكورا و إناثا  

الميت الذين ليسوا أصحاب فروض و ال عصابات، ونعني بهم الجد غير الصحيح  أصول -2
.كأب األم، و الجدة غير الصحيحة كأم أب األم  

فروع أبوي الميت الذين ليسوا أصحاب فروض و ال عصابات كأوالد األخوات الشقيقات أو  -1
إضافة إلى أبناء اإلخوة  ،ألمألب أو ألم ذكورا و إناثا، و كذلك بنات اإلخوة األشقاء أو ألب أو 

.ألم  

فروع أجداد الميت و جداته الذين ليسوا من أصحاب الفروض و ال عصابات، كالعمة  -2
1.الشقيقة، العمة ألب، العمة ألم، و الخال و الخالة و بنت العم، و ابن الخال  

هلل عليهم، و و قد اختلف الفقهاء في توريث ذوي األرحام تبعا إلختالف الصحابة رضوان ا     
.انقسموا بالنسبة لتوريثهم إلى فريقين  

يرون بعدم توريث ذوي األرحام و حججهم في ذلك أن ( الشافعية و المالكية): الفريق األول* 
األصل في الميراث أن يكون بنص شرعي قاطع، من كتاب اهلل أو من سنة رسوله صلى اهلل عليه 

 وسلم،

أخبرني جبريل أال »: أ ن النبي صلى اهلل عليه و سلم قد سئل عن ميراث العمة و الخالة فقال كما
.«...شيء لهما  

                                                           

 .601خ الرشيد، مرجع سابق، صبن شوي - 1
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كما أن المال إذا دفع لبيت مال المسلمين تتحقق منه منافع و فوائد كثيرة لجميع المسلمين      
.بخالف ما إذا أعطيناه لذوي األرحام فإن النفع منه يكون ضئيال  

و يذهب هذا الفريق إلى توريث ذوي األرحام إذا لم ( الحنفية و الحنبلية): ق الثانيالفري* 
:و استدلوا في ذلك بالكتاب و السنة و المعقول. يكن ثمة أصحاب فروض و ال عصابات  

اآلية «  َوُأْوُلوْا اأَلْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعٍض فـي ِكَتاِب اللَّهِ  »: كتاب فقوله تعالىالأما      
.سورة األنفال 75  
فقد استدلوا بما روي أنه لما مات ثابت بن الدحداح قال عليه السالم : أما السنة النبوية     

إنه كان فينا غريبا و ال نعرف له إال : هل تعرفون له نسب فيكم، فقال: لقيس بن عاصم
.عليه وسلم ميراثه لهفجعل رسول اهلل صلى اهلل ( لمنذرا أبو لبانة بن عبد)ابن أخته هو   

و استدلوا بالمعقول فقالوا إن بيت المال المسلمين تربطه بالميت رابطة اإلسالم، أما      
الرحم، و من كانت له قرابة من جهتين،ذوو الرحم فتربطهم بالميت رابطة اإلسالم و رابطة   

   1.فإنه أقوى ممن له قرابة من جهة واحدة 
و  ذوو األرحام أوالد البنات و أوالد بنات االبن يحصرائري فإنه أما قانون األسرة الجز      

يرث ذوو األرحام عند االستحقاق : " ق أج التي تنص على أنه 618ذلك حسب المادة 
: على الترتيب اآلتي  

أوالد البنات و إن نزلوا، و أوالد بنات االبن و إن نزلوا، فأوالدهم بالميراث أقربهم إلى      
، و إن الميت درجة، فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم

استووا في الدرجة و لم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، 
.اشتركوا في اإلرث  

من  681كما أشار المشرع الجزائري إلى ذوي األرحام في الفقرة األخيرة من المادة      
فإن لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي : " قانون األسرة التي جاء فيها

".، آلت إلى الخزينة العامة ااألرحام، فإن لم يوجدو   
 

 
                                                           

 .678محمد على الصابوني، مرجع سابق، ص -1
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الميراث بالتقدير: المبحث الثاني  
من خالل المبحث السابق خلصنا إلى أنه البد من وجود الوارث بعد وفاة المورث، وتطرقنا      

 إلى أنه يتغير مقدار اإلرث في كثير من األحوال باإلختالف بين الذكورة و األنوثة،و مرد هذا
أو عن " الخنثى المشكل"حول تحديد الجنس كما هي حال  التقدير يعود إلى الغموض الطارئ

موتا أو " المفقود" أو عن اإللتباس العالق حول " التزامن" لة األسبقية في الوفاة كما هي حال جها
حياتا أو عن تعذر التكهن في مصير الحمل، جنسا و عددا و هذا ما سيتم تبيانه في هذا المبحث 

:من خالل  

.ميراث الحمل و الخنثى: المطلب األول        

.فقود و التزامنميراث الم :المطلب الثاني        
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ميراث الحمل و الخنثى: لمطلب األولا  
ميراث الحمل: الفرع األول  

لم يعرف قانون األسرة الجزائري الحمل و إنما ترك ذلك للفقه و المقصود بالحمل هو الكائن      
َيا َأيَُّها  »: لقوله تعالى. 1و هو في طور التكوين. الحي الذي يوجد في بطن أمه و لم يولد بعد

ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ثُمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة 
َأَجٍل ُمَسمًّى ثُمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفاًل ثُمَّ  ُمَخلََّقٍة َوَغْيِر ُمَخلََّقٍة ِلُنَبيَِّن َلُكْم  َوُنِقرُّ ِفي اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَلىَٰ 

.من سورة الحج  5اآلية  «ِلَتْبُلُغوا َأُشدَُّكمْ   

ُه َوْهًنا َعَلىَٰ َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر  »: و قال تعالى ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُّ ْيَنا اإْلِ َوَوصَّ
.من سورة لقمان 62اآلية « ِإَليَّ اْلَمِصيرُ ِلي َوِلَواِلَدْيَك   

و الحمل و هو في بطن أمه يتردد بين الوجود و العدم ألنه إن ولد حيا استندت حياته إلى      
فإذا ولد حيا كان ذلك حكما له  2.وقت وفاة المورث، و أن ولد ميتا اعتبر معدوما وقت الوفاة

.لمورثبالحياة المستقلة المنفردة من وقت وفاة ا  

و قد اتفق علماء الشريعة على أن الحمل من جملة المستحقين للميراث إذا توافر فيه أسباب      
.اإلرث، و قد استدل العلماء في توريثه بالسنة و اإلجماع  

إذا أستهل »: فروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى اهلل عليه و سلم أنه قال: أما السنة -
4.، ويعرف ذلك باستهالله صارخا أو عطسه أو بكائه أو حركته حركة طويلة  3«المولود ورث  

.فلقد أجمع العلماء على توريث الحمل: أما اإلجماع -  

 

  
                                                           

.615بن شويخ الرشيد، مرجع سابق، ص - 1  
.261محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص - 2  
.521أحمد محمد داود، مرجع سابق، ص - 3  

. 818، ص  8006مباحث في علم المواريث ، دار المنارة للنشر والتوزيع ، جدة  مصطفى مسلم ، - 
4
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1:الفقهاء و كذا القانون للحمل جملة من األحكام نحددها فيما يلي رو قد  

ة الحمل و أقصاها، و أن يكون موجودا في بطن أمه وقت وفاة مورثه يقينا مع مراعاة أقل مد -6
أقل مدة الحمل ستة أشهر : " من قانون األسرة الجزائري، و التي جاء فيها 22التي حددتها المادة 

" أشهر( 61)و أقصاها عشر  

أن ينفصل من بطن أمه حيا، و ذلك ليكون أهال للملك، و تعرف والدته حيا بأن يستهل  -2
.صارخا  

التركة للحمل األكثر من يوقف "من قانون األسرة الجزائري على أنه  671نصت المادة  و قد     
فإن كان . حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان

  ".يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل و ال تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها

:حاالت ميراث الجنين  

2:ناك خمس حاالت لميراث الجنين و هيه       

.أن يكون الجنين غير أهل للميراث بسبب الحجب، أي وجود من هو أولى منه -6  

و هنا تقسم التركة بين الورثة حسب فروضهم و أنصبتهم دون حاجة للنظر للجنين، باستثناء      
ذا توافرت الضوابط حالة وجود وصية للجنين أو حالة التنزيل المنصوص عليها في القانون إ

.المنصوص عليها في القانون  

.أن يرث على أحد التقديرين، الذكورة و األنوثة، و ال يرث على التقدير اآلخر -2  

و هنا تقسم التركة بين المستحقين على تقدير أن الحمل وارث و يوقف نصيب الجنين إلى ما      
غير وارث رد الموقوف على الورثة نصيبه و إن ظهر أنه بعد الوالدة، فإن ولد حيا أخذ 

.المذكورين  
                                                           

.211محمد علي الصابوني، مرجع سابق، ص - 1  
 .617بن شويخ الرشيد، مرجع سابق، ص - 2
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أن يكون الحمل وارثا في جميع األحوال على فرض الذكورة و األنوثة معا، مع تغير النصيب  -1
و تحل المسألة على الوجهين و يوقف له أوفر النصيبين مع إعطاء الورثة . من حالة إلى أخرى

.النصيب األقل  

:و لقد انقسم الفقهاء بخصوص الحمل إلى رأيين       

.األول رأي الشافعية و المالكية الذين يرون بوقف التركة فال توزع لمظنة الشك -  

الثاني رأي الحنابلة و الحنفية يرون بأن يقتسم الورثة التركة على أن يوقف أكبر حظ على  -
.نثى احتمال ثانتقدير أن الحمل ذكر في احتمال أول و على تقديره أ  

.ق أج 671و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري بموجب المادة        

أن الحمل وارث ، إذ  حيث أن الراجح في الفقه االسالمي جملة هو أن تقسم التركة على اعتبار
يحسب مرة على أنه ذكر وأخرى على أنه أنثى ، ويوقف له أوفر النصيبين على أساس أنه 

1.شخصا واحدا   

  ميراث الخنثى: الفرع الثاني 

فيه عالمات الذكورة و  الخنثى المشكل هو الذي ال يعرف أذكر هو أم أنثى بأن تعارضت     
كأن يبول مما يبول الرجال و النساء معا أو أن يظهر له لحية و : األنوثة، و لم تترجح إحداهما

  2.بقةثديان في وقت واحد، أو لم تظهر عليه عالمة من العالمات السا

رواه " من حيث يبول:" و قد فصل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم حين سئل عن ذلك فقال     
.ابن عباس  

وال . الولد وولد االبن واألخ وولده والعم وولده : ويتصور وجود الخنثى في ثمانية من الورثة وهم  
ن زوجا وال زوجة ألنه ال تجوز يتصور الخنثى أبا وال أما وال جدا وال جدة ، كما ال يتصور أن يكو 

3.مناكحته مدام مشكال   
                                                           

841، ص  8081أوان عبد هللا الفيضي ، األحكام المتعلقة بحقوق الحمل ، دار الكتب القانونية ، مصر - 
1
  

.527محمد علي داود، مرجع سابق، صأحمد  - 2  
. 338،ص  8088نصيرة دهينة ، علم الفرائض والمواريث فقها وعمال دار الوعي ،الجزائر - 
3
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1:و للفقهاء رأيان في كيفية توريث الخنثى       

من كونه ذكرا،  منابيرى األحناف أن الخنثى المشكل في هذه الحالة، يرث أقل  :الرأي األول -
كذكر بين باقي الورثة مرة، و كأنثى بينهم  أو كونه أنثى، فتحل كل مسألة بها خنثى على وجهين،

.مرة أخرى، ثم يعطى أقل المنابين  

و دليلهم في ذلك أن الميراث ال يكون إال بيقين و اليقين هنا هو إعطاء الخنثى المناب      
.األقل  

و هو رأي اإلمام مالك، و وفقه يرث الخنثى منابا مساويا لنصف مجموع : الرأي الثاني -
و وفقه نجمع . على أساس حساب مسألته على الوجهين كذكر مرة، و كأنثى مرة أخرىالمنابين، 

، فنحصل على مناب الخنثى وفق منابه كذكر إلى منابه كأنثى و نقسم نتيجة الجمع على إثنين
.رأي اإلمام مالك  

كان يعطي على تقديره ذكرا سهمين، و على تقديره أنثى سهما واحدا فإنه يعطي سهما و  فإذا     
نصف، و هذا إذا كان يرث بالجهتين، و كان إرثه بهما مختلفا، و إذا كان يرث على فرض آخر 

  2.يعطى نصف نصيب على فرض إرثه فإنه

تعويال منه على االكتشافات " شكلالخنثى الم" قانون األسرة الجزائري لم يتعرض لحال و لعل      
و إذا زال اإلشكال فال معنى للتردد بين حظين " الهندسة الوراثية" الطبية الحديثة في سياق 

.وهميين  
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التزامن و ميراث المفقود: الثاني المطلب  
التزامن : الفرع األول  

يقصد بالتزامن هم كل جماعة يموتون معا، جراء حوادث طبيعية كالحريق و الهدم، و الغرق       
و حوادث المرور، و يسمون بالحرقى و الهدمى، و من في حكمهم، و موضوع الموتى في جماعة 

1.يعيدنا إلى أركان الميراث، فحياة الوارث لحظة وفاة المورث ركن و شرط لإلرث  

فإن علم السابق منهم . و القاعدة في الميراث في هذه الحالة، أننا ننظر إلى الميت األسبق     
فالحكم ظاهر، و هو أن نورث الثاني منه، ثم بعد موت الثاني ينتقل ميراثه إلى ورثته، فلو حصل 

يرث  غرق ألخين فمات أحدهما ثم بعد ساعة مات اآلخر فاألخ الثاني  الذي عاش بعد موت أخيه
من األول، و لو كانت مدة حياته قصيرة بعد موت أخيه، لتحقق الشرط و هو تحقق حياة حياة 

.الوارث بعد موت المورث  

أما إذا غرقا معا، أو احترقا معا، فماتا، و لم يعلم موت األسبق منهما فال توارث بينهما، و      
".و ال بين الهالكين بحادث ال توارث بين الغرقى، و الهدمى،: " هذا معنى قول الفقهاء  

و ذلك لعدم تحقق شرط اإلرث، و عليه فإننا نجعل مال كل واحد لورثته األحياء، و ال نورث      
.أحدهما من اآلخر  

:قال صاحب الرحبية       

أو حادث عم الجميع كالحرق      و إن يمت قوم بهدم أو غرق                  

قــــــــــقا من زاهـــــــحال السابق             فال تورث زاه و لم يكن  يعلم            

2الصائب فهكذا القول السديد    انب          ــــــــــهم أجــــــــــدهم كأنـــــو ع            

 

 
                                                           

.681صالح ججيك الورثالني، مرجع سابق، ص - 1  
.681ي الصابوني، مرجع سابق، صمحمد عل - 2  



راثــــــــيــــــــــــام المـــــــــــــــأحك: ل األولـــــــــصـــــالف  

 

 
31 

زائري التي تنص على جمن قانون األسرة ال 620و لهذا أخذ المشرع الجزائري بموجب المادة      
:أنه  

إذا توفي إثنان أو أكثر و لم يعلم أيهم هلك أوال فال استحقاق ألحدهم في تركة اآلخر سواء كان  "
".موتهم في حادث واحد أم ال  

ميراث المفقود: الفرع الثاني  

:المفقود في اللغة بمعنى الضائع، فقدت الشيء إذا عدمته، أو أضعته قال تعالى       

« َقاُلوا َنْفِقد ُصَواع اْلَمِلك  »  

.هو الغائب الذي انقطع خبره، و خفي أثره، فال يدري أحي هو أم ميت :و إصطالحا  

: حكم المفقود  

و قد جعل الفقهاء للمفقود أحكاما، فال تزوج امرأته، و ال يورث ماله، و ال يتصرف في      
و حياة، أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه إلى أن يعلم حاله، و يظهر أمره، من موت أ استحقاقه

مات فيها، و يحكم القاضي بموته، فقد أثبتوا له الحياة هنا باستصحاب الحال، الذي هو بقاء 
هي امرأة ابتليت : " األصل، حتى يظهر خالفه، لقول علي رضي اهلل عنه في المرأة المفقود

1".فلتصبر، ال تنكح حتى يأتيها يقين موته  

تعرض فيه إلى  665إلى  610ظم قانون األسرة أحكام الغائب و المفقود في المواد و قد ن     
تعريف المفقود و الغائب، فاعتبر المفقود هو الشخص الغائب الذي ال يعرف مكانه و ال يعرف 

.حياته أو موته  

اختلف الفقهاء في طبيعة المفقود من حيث سبب فقده، و من حيث غلبة الحياة و  و قد     
 الموت

بعد فقده ( ورثته)، الذي مات بعد فقدانه، و إرث غيره من (مورثه)و من حيث ارثه من غيره 
.أيضا  
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من قانون األسرة الجزائري فإن الشخص ال يعتبر مفقودا من  610و بالرجوع لنص المادة      
ية القانونية إال بحكم قضائي، و في منطوق الحكم بالفقدان يعين القاضي مقدما من األقارب الناح

.لتسيير أمواله و إدارتها، و هذا بعد أن يقوم بحصر أمواله كالزوجة أو األب  

و بمجرد تعيين المقدم يصبح وصيا عليه و يتولى إدارة مصالحه وفقا ألحكام الوصاية المنصوص 
.من قانون األسرة 611إلى  02من  عليها في المواد  

و أما الوفاة الحكمية فال تتقرر إال بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقدان إذا كانت ظروف      
1.الفقدان ترجح الوفاة  

و يعتبر منطوق الحكم الذي يقضي بوفاة المفقود الوثيقة النهائية التي يعتمد عليها في اعتبار      
.خها، لتوريث ورثته الشرعيين في هذا التاريخالمفقود ميتا بتاري  

فحكم القضاء بالوفاة يعتبر شهادة وفاة المحكوم عليه بواقعة الوفاة الحكمي، و عليه فإن      
2.المفقود ال نعتبره ميتا و ال تحرر له فريضة و ال توزع تركته في المدة ما قبل الحكم  

ويرى الفقهاء بأنه إذا حكم القاضي بموت المفقود وكان مورثا ، وقد قسم ماله على ورثته ، ثم 
3.رد إليه مابقي من أمواله في أيديهم . ظهر حيا بعد الحكم بموته   

 

 
                                                           

.671بن شويخ الرشيد، مرجع سابق، ص - 1  
.681صالح ججيك الورثالني، مرجع سابق، ص - 2  
.  894، ص  8009للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر  دغيش أحمد ، التنزيل في قانون األسرة الجزائري ، دار هومة -

3
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ضــــــــــة الفرائـــــــــــبطاقي: ل الثانيـــــالفص  

 

 

34 

بطاقية الفرائض :الفصل الثاني   

ليل ما يبدو فيه من صعوبة على أذهان ذو ت"علم الفرائض "ي تمهيد أرضية تسهيال و مساهمة ف     
ابو محمد الجابري " المتعاملين من الباحثين و الدارسين و المهتمين و الممارسين ،هاهو ذا الشيخ 

 نأ رجاء"الذكر و المذاكرة  بين الفرائض بطاقية" عنوان  يضع بين أيدينا منتجا ، خلع عليه" سالت 
.يكتب له النفع و االفادة  

:من خالل المبحثينو سنتناول في هذا الفصل بطاقية الفرائض بنوع من التفصيل        

     بطاقية الفرائض : المبحث األول    

آلية عمل البطاقية  :المبحث الثاني      
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بطاقية الفرائض : المبحث األول   
  "محمد الجابري سالت أبو " لتذليل الصعوبات التي يواجهها طالب علم الميراث وضع الشيخ      

آلية خلع عليها عنوان بطاقية الفرائض  بين الذكر و المذاكرة و سنشرح من خالل هذا المبحث 
:التعريف بالبطاقية  و بصاحبها من خالل المطلبين التاليين  

    التعريف بصاحب البطاقية  :المطلب األول    

التعريف ببطاقية الفرائض :المطلب الثاني      
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التعريف بصاحب البطاقية :ب األولالمطل    
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حياة الشيخ أبو محمد الجابري سالت :الفرع األول -  

ميالدي  3491ديسمبر  82:هجري الموافق ل3131ولد الشيخ أبو محمد سالت غرة محرم عام  
"نسبة لجوابر البيرين " " الجابري " البيرين الجلفة و سمي   

 األمير عبد القادر" ارتنة غوستاف مــــــة االبتدائية بمدرسـالفرنسية في المرحلالمدرسة  تتلمذ في -
.3493غاية سنة  إلى 3491من سنة وسط مدينة الجلفة ، وذلك " حاليا   

غاية  إلى 3491وذلك من سنة  –رحمه اهلل -"عيسى عايدي" إلتحق بالكتاتيب عند الشيخ  -
3494.  

و . 3431الى غاية 3494من صائفة  –رحمه اهلل  –" مسعودي  سي عطية اإلمام" ثم التحق بشيخه
ايا العلمية تحت لزو فيها تمت مراجعة و استيعاب القرآن الكريم و تدارس المتون التي تمنح عادة في ا

، -رحمه اهلل  -"سي عامر محفوظي " و بمعية الشيخ –رحمه اهلل  –إشراف الشيخ عطية مسعودي 
و في هذه المرحلة تحصل على  .المسابقة الوطنية األولى للقرآن الكريم توجت هذه الفترة بالفوز في

  .اإلجازة

.ميالدي كمعلم 3431التحق بعدها  بالتعليم في مسعد عام  -  

.و تولى إدارتها. الدييم 3434عام  درس بمتوسطة  مسعد -  

رياضيات عام لتكوين األساتذة و تخرج األول في الدفعة تخصص " بوزريعة " إلتحق بمعهد  -
  .ميالدي 3491

نه لم لك. لتمنح له مواصلة تعليمه الجامعي في المدرسة العليا ألساتذة بالقبة تخصص رياضيات  -
.يكمل الدراسة لظروف عائلية  

ميالدي و سنة  3491مابين سنة  "بن عياد " كأستاذ تعليم متوسط رياضيات بمتوسطة  التحق -
ميالدي  3429و سنة  3494بين سنة  ما إدارتهاميالدي ،ثم تولى  3494  
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 8119غاية  إلىميالدي  3429بحي اإلمام بربيح من سنة " حاشي  بلقاسم "فمديرا لمتوسطة  -
  .ميالدي تاريخ إحالته على التقاعد

وكل مساره المهني لم يمنعه من ممارسة النشاط الدعوي و اإلرشادي الذي شب عليه منذ نشأته في  -
 وسط العلم و التربية عند شيخه عطية مسعودي الذي كان يكن له عناية خاصة 

.بمكانة العالم و المرشد و المربييخصه  محفوظيكما كان  الشيخ سي عامر   

منذ  بالجلفة لت اإلشراف على مدرسة اإلخالص للتعليم القرآنيو تولى الشيخ أبو محمد الجابري سا
، وقد شارك في العديد من المؤتمرات والملتقيات الوطنية هذا  اغاية يومن إلى 8119أكتوبر من سنة 

. 8133عام  والدولية أخرها المؤتمر الدولي بتركيا حول رسائل النور  

سالتمؤلفات الشيخ أبومحمد الجابري :الفرع الثاني   

 ي القضايا االجتماعية و الفقهيةف اإلسهاماتالعديد من الكتابات و  لشيخ أبو محمد الجابري سالت ل 
الذي ال يزال قيد النشر ، الذي يتناول األحكام العامة للميراث و منها كتاب المسألة اإلرثية  نذكر

الذي يعالج قضية الدعم الفالحي وبعض اإلشكاليات اإلجتماعية المستجدة، تقدير كشكول الفوائد 
عالج إشكالية باإلضافة الى األجر الوطني األدنى المضمون في تقدير الديات واألروش والمهور 

  .الدين القديم

التعريف ببطاقية الفرائض :  المطلب الثاني  
تساؤل توجه به أحد طلبة الحقوق  إلىكر و المذاكرة يعود أصل نشأة بطاقية الفرائض بين الذ     
وده أن و هو أن لديه فكرة مبعثرة حول الميراث وكان ب" أبو محمد الجابري سالت " الشيخ  إلى

أو المفتاح و انطلق الشيخ من هذه األرضية منشئا بذلك  المفتاح األول  . يجمعها أو يلخصها
  .يرتب الورثة ترتيبا سهال للحفظ الصغير للبطاقية و هو جدول الورثة الذي
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تحمل كل بطاقة منها . مجموعة من البطاقاتعن وبطاقية الفرائض بين الذكر و المذاكرة هي عبارة 
 ،عالقة الزوجية أو القرابة تعكسفكل بطاقة .العالقة بين الحي الموجود في البطاقية و ما بين الميت 

  .ي الموجود في البطاقية و بين الميتحفكل بطاقة تعطينا وصفا بين ال إذا .أو عالقة الدنو من القرابة
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قسم يشمل . قسمين إلىوكل قسم ينقسم . قسمين قسم للذكور و قسم لإلناث إلىو تنقسم البطاقية      
.1ذكروا للتشويش فقط إنماالورثة احتماال ،و قسم يشمل الثلث لغير الورثة تماما، و  ل الثلثين ويشم  

نسبة للمرحلة الفب رسينللمتم( 38+92)ورقة  31بتدئين ،و ورقة للم 92و تحتوي البطاقية على      
:ثمان و أربعين ورقة مقسمة كاآلتيو هي المرحلة السلسلة أو مرحلة المبتدئين تحتوي على    األولى  

احتماالوارثا  33في كل قسم ورقة لإلناث ذات لون مغاير  89 ورقة للذكور ذات لون معين و 89-  

.خارج مصنف التوريث الذي سيتم التطرق له الحقا من خالل جدول الورثة 2و   

                                                           
1
 . 00.11على الساعة  7102جانفي  10بتاريخ " أبو محمد الجابري سالت " مقابلة مع الشيخ    



ضــــــــــة الفرائـــــــــــبطاقي: ل الثانيـــــالفص  

 

 

41 

رسة ثلة من الفرسان فرادى أو جماعات او قانون هذه المرحلة هو أنه يجتمع حول مائدة المد     
.9أو 1ولعل أوسطها هما العددان  92عددهم أحد قواسم العدد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متنافس كل  لحاز 9القسمة على  اخترنافلو  تقسم البطاقات على الفرسان بالتساوي لونا و عددا، -
.(3+3)ورقة  38على   

تنهى الجولة بإتمام شوط واحد يتمثل الشوط في حل المسائل التي عددها بعدد المتنافسين و      
.يرتبون األول فاألول حسب نقاطهم  

: ورقة مقسمة كاآلتي 31رسين فتحتوي على مرحلة المتمالمرحلة الثانية وهي أما        

.ورقة لإلناث ذات لون مغاير 11ورقة للذكور ذات لون معين و  11  
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.خارج جدول الورثة 31و  احتماالوارثا  81و في كل قسم من القسمين المذكورين أعاله   

   :و قانون هذه المرحلة هو أنه

و  31الفرسان فرادى أو جماعات عددهم أحد قواسم العدد يجتمع حول مائدة المدارسة ثلة من      
 .، مع البدء بتوزيع األوراق المعلمة( 9+9) توزع عليهم بالتساوي لونا و عددا  3لعل أوسطها  العدد 

رس أما غيره فتستبعد األوراق اإلثنى بالنسبة للمتم( نثىخ ،حمل فقد، تزامن، وصية، تنزيل،)  38الــــــ
.الباقي تسهيال على المبتدئينعشر و يوزع   

 

 

 

 

 

 

 

يتمثل الشوط في حل المسائل التي عددها بعدد .تنهى الجولة بإتمام شوط واحد أو عدة أشواط      
.المتنافسين و يرتبون األول فاألول حسب نقاطهم  
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آلية عمل  بطاقية الفرائض: المبحث الثاني  
على بطاقية الفرائض يتطلب االستعانة أوال بمفتاحها الصغير و  اعتماداإن حل المسائل اإلرثية      

 إلىمراحلها المختلفة بغية الوصول و جدول التوريث ثم إتباع  الورثةالكبير و هما على التوالي جدول 
 نصيب كل وارث 

: وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خالل       

   جداول الورثة و التوريث  :المطلب األول    

.مراحل عمل بطاقية الفرائض :المطلب الثاني      
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جداول الورثة و التوريث : المطلب األول   
، و الجديد في الكتب المتعلقة بعلم الميراث إن الورثة معروفون لكنهم يوجدون بطريقة مبعثرة     

من واحد الى ثمانية و الورثة هو ترقيم الورثة الذكور " ابري سالت جأبو محمد ال "الذي جاء به الشيخ 
و هذا الترقيم يساعدنا على الحفظ السريع حفظ ال نسيان . ثمانية فتحة إلىاإلناث من واحد فتحة 

فبمجرد أن يتذكر الطالب  هذا الترتيببأما  .ت نثرا أو نظما ال بد من أن تنسىكان فربما لو ،بعده
.و ترتيبهم حسب أولوية كل وارث ،األرقامد تصور الورثة أصحاب هذه ، يجد نفسه قاألرقام  

وذلك من خالل المفتاح الصغير لبطاقية الفرائض وهو جدول الورثة و يمثل الجدول التالي      
.1أصناف الورثة و ترقيم كل وارث منهم  
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 . 00.11على الساعة  7102فيفري  72بتاريخ " أبو محمد الجابري سالت " مقابلة مع الشيخ   
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ةالورثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدول   
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الفروض المقدرة في كتاب اهلل تعالى من خالل "أبو محمد الجابري سالت "كما حدد الشيخ       
:كما هو مبين فيما يلي. ي أطلق عليه اسم جدول التوريث المفتاح الكبير لبطاقية الفرائض و الذ  

 جدول التوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث
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مراحل عمل بطاقية الفرائض : المطلب الثاني   
       مرحلة التصفية و مرحلة الحل : للعمل ببطاقية الفرائض مرحلتان أساسيتان     

: أربعة خطوات وهي تشمل هذه المرحلة و :مرحلة التصفية -1  

ترتيب األوراق وفق جدول التصنيف وهو جدول الورثة المذكور أعاله حيث  يتضمن مجموعة  -أ
 إلىثمانية و مجموعة الورثة من النساء يرقمون من واحد  فتحة  إلىيرقمون من واحد الورثة الذكور 

.ثمانية فتحة  

االبن و البنت،  إلىفتحة  اثنانو  اثنان ،الزوج و الزوجة إلىفيشير الرقمان واحد وواحد فتحة      
األب و األم، خمسة و  إلى، أربعة و أربعة فتحة ابن االبن و بنت االبن إلىفتحة  ثالثة و ثالثة
األخ الشقيق و األخت الشقيقة،  إلى، ستة و ستة فتحة (أو الجدات )الجد و الجدة  إلىخمسة فتحة 

ر شير الى الحرف ت ثمانية، (األبوية ) و األخت ألب ( أبوي ) األخ ألب  إلىسبعة و سبعة فتحة 
أنه الحرف المشترك في هذه العبارة، و هنا  إلىو تم تسميتها بالحرف راء نسبة . هو أقرب رجل ذكرو 

:فيما يلينحصي ما ال نهاية من القرابة و نحددها   

على انتهت الفرقة أو العرش و تقدم ابن العم الشقيق  إذا إالالعم و الذي ال ينتهي  ابن ،األخ ابن
و ال فرق في ميراثه بين الذكر و األنثى و هو ولد  اإلناث، و بقي عنصر يستوفي الذكور و األبوي

   .الرقم الثمانية فتحة في األم ولم يجد له مكان تم وضعه

على  استنادافبعد أن رتبنا الورثة على أساس أسبقيتهم في الميراث وذلك  :فصل غير الوارث -ب
البطاقات التي ذكر  الخطوة التالية وهي فصل غير الوارث و ذلك بحذف إلىالورثة ننتقل  جدول 

  .1، فهؤالء ليس لهم حق في الميراث أصالبالتبني أو زوجة االبن كاالبن أصحابها للتشويش فقط 

                                                           
1
 . 00.11على الساعة  7102مارس  10بتاريخ " أبو محمد الجابري سالت " مقابلة مع الشيخ   
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وهنا نفصل أو نحذف الوارث الذي له في األصل حق في الميراث و  :فصل الممنوع وصفا -ج
، أو خارجا عن ملة يكون الوارث قاتال عمدا وعدوانا أنك. ليه طارئ منع من الميراثلكن طرأ ع

.المتوفىأو متزامنا في الوفاة مع  اإلسالم  

 فهو إذا، ت الورثة الذين يحجبون حجب حرمانأي حذف بطاقا :إسقاطافصل المحجوب  -د
و ( مذكر أو مؤنث ) و الفرع الوارث  (و األم  األب)  األبوان: يشمل جميع الورثة عدى خمسة منهم

المرحلة الثانية وهي  إلىوبعد االنتهاء من مرحلة التصفية ننتقل ( الزوج أو الزوجة ) جينو أحد الز 
.مرحلة الحل  

   :وتشمل هذه المرحلة هي األخرى أربعة خطوات تتمثل فيما يلي :مرحلة الحل -2 

  .وذلك بتعيين مناب كل وارث :تعيين المقادير –أ
كانت  إذاوفي هذه الخطوة نحدد أصل المسألة و القيام بالتصحيح  :تصحيح –تأصيل  -ب

  .تصحيح إلىالمسألة تحتاج 
في حالة التنزيل أو التوريث بالتقدير  المسألةو هو حالة تفرع  :تشعب المسألة -ج  
و في هذه الخطوة األخيرة نحدد مقدار ما يأخذه كل وارث  :توزيع السهام و األنصبة -د

و في كل مرحلة من المراحل السابقة الذكر يتم التنقيط خطوة بخطوة، . اإلرثيةفي هذه المسألة 
  .في حالة الصواب أو الخطأ

أو عند حل مسألة من  .في حالة عدم وجود عاصب إضافيةوهناك مكافأة تتمثل في نقاط 
.1و يحدد المخطط التالي مراحل عمل بطاقية الفرائض .المسائل الخاصة  
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  طو ــــــــــــالش ـــــــــــــمتقويــــــــــــــــــــــــ
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الى أن تقوم الساعة ،فنظام . إن نظام الميراث مفروض على البشرية منذ خلقها األول        

الميراث مرتبط أساسا بأصل الحياة و الموت و هو األصل األزلي الذي ال خيار للبشرية 
.فيه  

ي قواعده و يراعي ، الذي يجب أن يحمنظام مفروض على المجتمع إذايراث فالم     
، و تشريعات محكمة فإذا اقتنعنا أن نظام الميراث  كالدورة الدموية ال يمكن امه بقوانينكأح
التجديد عبر مراحل حياة  التحكم فيها بقانون معرض للتعديل و اإللغاء و و يستحيل بل

.ام يتطلب قواعد ثابتة، ال تتغير عبر األزمنةدخل في قناعة أن هذا النظن، المجتمع  

وهذا ما أراده العلي القدير، الخالق للبشر، و العالم بأسرار الكون و القاضي بالعدل     
المطلق فلقد أمدنا سبحانه و تعالى بقواعد دقيقة مجسدة في عمليات حسابية متناهية الدقة 

كها المولى عز و جل لفكر البشر، تخص الميراث دون سواه من العلوم األخرى التي تر 
كعلوم الطبيعة و الرياضيات و غيرها  من العلوم وتعتبر بطاقية الفرائض بين الذكر و 

لتي يواجهها ، ووسيلة تسهيل و تذليل الصعوبات اة آلية لجذب العازفين عن الترائكالمذاكر 
، ويسرنا أن نكون من السباقين لشرح هذه اآللية التي تساعد على الدارس لعلم الميراث

 إلى إضافة، سها على نحو هادف و مشوق و متنوعتطرح نف يتلاالتدريب في حل النوازل 
عنصر  إدخالما هو أفيد و أمتع تحصيال للمذاكرة و تحقيقا للذكر و  إلىصرف الوقت 

  .لصدفةلمتبارية مع تضييق خناق الحظ و االمنافسة و اإلثارة و المفاجأة بين األطراف ا

النتائج:أوال   

استحداث بديل شرعي رشيد و جذاب بمنأى عن أنشطة اللهو و اللعب و بالتالي التحول  -1
.لعبة تحيي  الوقت إلىمن األلعاب التي تقتل الوقت   

على استيعاب ما يستجد في العلوم والسيما علم الميراث  تأكيد قدرة الشريعة اإلسالمية-2  

اإلقتراحات:ثانيا     

.رائض كبديل من البدائل البرمجية ننصح بتداول بطاقية الف -1     
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تداولها على مستوى األعمال الموجهة كأداة معينة و مساعدة لألستاذ و الطالب في  -2   
.حل النوازل اإلرثية  
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.القرآن الكريم -1  

:المراجع -2  

ار هومة للنشر والتوزيع أبراهيم محمد خيثر ، حقوق الورثة في ميزان الشرع والعقل، د-
. 2112،الجزائر  

أحمد محمد علي داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه و القانون، التجهيز و الديون و  -
. 2112الوصايا و المواريث و تقسيماتها، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن  

2112أوان عبد اهلل الفيضي ، األحكام المتعلقة بحقوق الحمل ، دار الكتب القانونية ، مصر  -   

.2112محمد، محاضرات في الواريث، منشورات مكتبة إقرأ، الجزائرباوني  -  

بلحاج العربي ، أحكام التركات والمواريث ، على ضوء قانون األسرة الجديد ، دار الثقافة -
. 2112  للنشر والتوزيع ، وهران  

الجزائر، الخلدونية بن شويخ الرشيد، الوصية و الميراث في قانون األسرة الجزائري، دار  -
.بدون سنة نشر  

دغيش أحمد ، التنزيل في قانون األسرة الجزائري ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،  -
. 2112  الجزائر  

.بو زهرة، أحكام التركات و المواريث، دار الفكر العربي، مصر، بدون سنة نشرأمحمد  -  

الميراث والهبة دراسة مقارنة ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان  محمد يوسف عمرو ،_  
2112  

محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة اإلسالمية في ضوء الكتاب و السنة، شركة  -
.2112أبناء شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة و النشر و التوزيع، لبنان  
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2112دار المنارة للنشر والتوزيع ، جدة  مصطفى مسلم ، مباحث في علم المواريث ، -  

مصطفى إبراهيم الزلمي، أحكام الميراث و الوصية و الحق االنتقال في الفقه اإلسالمي  -
.2112المقارن و القانون، دار وائل للنشر، األردن،   

. 2111  نصيرة دهينة ، علم الفرائض والمواريث فقها وعمال دار الوعي ،الجزائر -  

  -    1222ة في علم الفرائض ،دار القلم ، دمشق ني، الرحبيسبط الماردي

رقم اإليداع القانون الجزائري، دار نشر غ م صالح ججيك الورثالني، الميراث في  -
.2222222212228 :يالتسلسل  

دار  قيس عبد الوهاب الحيالي ، ميراث المرأة في الشريعة االسالمية والقوانين المقارنة ، -
2112الحامد للنشر والتوزيع ،عمان   

 وانين و األوامر الق_  8
 .قانون األسرة الجزائري المتضمن  2112_ 12_ 22المؤرخ في  12=  12األمر رقم 
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 السورة األية رقمها الصفحة

1اآلية  32 َحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَليأُكمأ َرِقيًبا».  َرأ  «َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْلأ
 

سورة 

 النساء

41  

 

 

11اآلية   

ُف »  َواُجُكمأ ِإن لَّمأ َيُكن لَُّهنَّ َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد َوَلُكمأ ِنصأ َما َتَرَك َأزأ

ُبُع  َن ِمن َبعأِد َوِصيٍَّة ُيوِصيَن ِبَها َأوأ َديأٍن َوَلُهنَّ الرُّ ُبُع ِممَّا َتَركأ َفَلُكُم الرُّ

ُتمأ ِإن لَّمأ َيُكن لَُّكمأ َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُكمأ وَ  ُتم ِممَّا َتَركأ َلٌد َفَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَركأ

ن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكاَلَلًة َأو  مِّن َبعأِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبَها َأوأ َديأٍن َواِ 

َثَر ِمن  نأُهَما السُُّدُس َفِإن َكاُنَواأ َأكأ ٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد مِّ َرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأوأ ُأخأ امأ

ء ِفي الثُُّلِث ِمن َبعأِد َوِصيٍَّة ُيوَصى ِبَها َأوأ َديأٍن َغيأَر َذِلَك َفُهمأ ُشَرَكا

«ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم َحِليٌم   

 

سورة 

 النساء

11اآلية  41 نأُهَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك ِإن َكاَن َلُه َوَلٌد َفِإن لَّمأ  َوَْلَبَويأهِ »   ِلُكلِّ َواِحدٍ  مِّ

 َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَوِرَثهُ 

ِه السُُّدُس  َوٌة َفأُلمِّ ِه الثُُّلُث َفِإن َكاَن َلُه ِإخأ «َأَبَواُه َفأُلمِّ  

سورة 

 النساء

11اآلية  41 َق  ُيوِصيُكمُ »   الّلُه ِفي َأوأاَلِدُكمأ ِللذََّكِر ِمثأُل َحظِّ اْلُنثََييأِن َفِإن ُكنَّ ِنَساء َفوأ

ُف  ن َكاَنتأ َواِحَدًة َفَلَها النِّصأ «اثأَنَتيأِن َفَلُهنَّ ثُُلثَا َما َتَرَك َواِ   

سورة 

 النساء

12اآلية  41 َرَج َأَبَويأُكمأ  َبِني آَدَم اَل َيفأِتَننَُّكمُ َيا  »  «  ِمَن الأَجنَّةِ  الشَّيأَطاُن َكَما َأخأ  

 

سورة 

 اْلعراف
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11 اآلية 34 الذِّئأبُ  َأَكَله َلِئنأ  َقاُلوا  نُ  ُُ َبةٌ  َوَنحأ «اَلَخاِسُرونَ  ِإذً  ِإنَّا ُعصأ  

 

سورة 

 يوسف

12 اآلية 41  « َحاقَ  ِإبأَراِهيمَ  آَباِئي ِملَّةَ  َواتََّبعأتُ  سأ َوَيعأُقوبَ  َواِ   سورة «

 يوسف

87 اآلية 41 «ِإبأَراِهيمَ  َأِبيُكم ِملَّةَ    سورة «

 الحج

 
 
 

38 

 
 
 

 

41 اآلية يأَنا»  نأَساَن ِبَواِلَديأِه َحَمَلتأُه ُأمُُّه َوهأًنا َعَلٰى َوهأٍن َوِفَصاُلُه ِفي  َوَوصَّ اْلأِ

ُكرأ ِلي َوِلَواِلَديأَك ِإَليَّ الأَمِصيرُ  « َعاَميأِن َأِن اشأ  

 

 

 

سورة 

 لقمان

11اآلية 32  . « َحاَمُكم َفَهلأ َعَسيأُتمأ  ِض َوتَُقطُِّعوا َأرأ َرأ ِإنأ َتَولَّيأُتمأ َأنأ تُفأِسُدوا ِفي اْلأ » 
 

سورة 

 محمد
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