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 ج 

 اإلىداء
 

 إلى ل  أكؿ شمع  لمى طرقؽ العمـ كالمعرة   مف أشعال إلى
 مف لممان  أف األلماؿ الكبقرة ال تتـ إال بالصبر كالعزقم  

 العزقزقف أطاؿ ا  ة  لمرىما. كالدمٌ  إلى

 مف تتسابؽ الكممات لتخرج معبرة لف مكنكف لطائو  إلىمف زرع التفاؤؿ ة  درب    إلى

مف سار مع  نحك ىدة  خطكة بخطكة..... زرلناه معان  كنقطفو معان  كسنبقى معان إف شاء  إلى
 رةقؽ درب  "ىقثـ". إلىا  

 أىؿ زكج  األلزاء كأخص بالذكر لم  كزكجتو. إلى

أكالدم "تقى   إلىقجعؿ ليـ الجن  مكلدا  مف أدلك ا بأف قكمؤىـ بعناقتو طكؿ المدل  كأف  إلى
 محمد  ساره  رىؼ".

  جزاىـ ا خقران  كأداميـ ذخران ة  كمق  الشرقع  ة  جامع  النجاح الكطنق األةاضؿ  أساتذت  إلى
 كالمسممقف الـسلإل

 كؿ مف لممن  حرةان  إلى

 أىدم ىذه الرسال  المتكاضع  راجق ن مف المكلى

 لنجاحلزكجؿ أف تجد القبكؿ كا

 
 
 

 
 



 د 

 الشكر والتقدير
 

ذلانػػػػػان   ﴿رؾ ألمػػػػػأشػػػػكرؾ ربػػػػػ  امتثػػػػػاالن كا                 

                                

    ﴾1 الذم أنعـ لم  بالصح  كالعاةق  كألانن  لمى إنجػاز ىػذه الرسػال      ةالحمد

 لمى خقر األناـ  سقدنا محمد صمى ا لمقو كسمـ كلمى آلو كصحبو أجمعقف. الـكالصالة كالس

" الػذم كػاف لػ  "مـروان القـدوميأسػتاذم الفاضػؿ الػدكتكر  إلػىأتقدـ بالشكر الجزقؿ كالعرةاف 
 تعػالى ىػذه الرسػال  كأمػدن  بالتكجقػو كاإلرشػاد كالتصػكقب  ةأسػأؿ االشرؼ بتكرمو باإلشراؼ لمػى 

أف قجزقو لن  كلف طمب  العمـ خقر الجزاء  كأف قبارؾ ةػ  كتتػو كلممػو. كمػا أتقػدـ بالشػكر الجزقػؿ 
المػػػذقف  جمػػػاؿ حشػػػاش.كالػػػدكتكر الفاضػػػؿ:   محمػػػد لسػػػاؼ ضػػػؿ:لألسػػػتاذقف الكػػػرقمقف الػػػدكتكر الفا

 الـسػاتش  ىذه الرسػال   سػائم ن المػكلى لػز كجػؿ أف قجزقيمػا لنػ  كلػف اإلتفضال بالمكاةق  لمى من
 كالمسممقف خقر الجزاء.

 " كالقاضػػػػػػػػػػػ  عبـــــــــــد ا  حـــــــــــربكأتػػػػػػػػػػػدـ ألظػػػػػػػػػػػـ كأسػػػػػػػػػػػمى لبػػػػػػػػػػػارات الشػػػػػػػػػػػكر لمقاضػػػػػػػػػػػ  "
" الذقف تامكا بالتدتقؽ القانكن  لمرسال . كما أنن  أتدـ قيس الحج حسن" كرئقس القمـ ""محمد القاسم

كػػػػؿ مػػػػف أسػػػػيـ كسػػػػالدن  ةػػػػ  إنجػػػػاز ىػػػػذه الرسػػػػال  كأخػػػػص  إلػػػػىألمػػػػؽ الشػػػػكر كأصػػػػدؽ العرةػػػػاف 
ــك داود"" كالقاضػػ  ""عبــود صــوانبالذكرالقاضػػ     ةجمػػقعيـ تحممػػكا لػػبء أسػػئمت  كاستفسػػارات  مال

 لمى الرغـ مف ضغكطات التزاماتيـ. 

 

 أف قجزم الجمقع لن  خقر الجزاء. تعالىا سبحانو ك كأسأؿ 
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 اإلرثدعوى تصحيح حجة حصر 
 إعداد

 تياني بكر أمين بكر
 إشراف

 د. مروان القدومي
 

 الممخص

 األمػر" كتػد ميػدت ليػذا اإلرثحكؿ "دلػكل تصػحقح حجػ  حصػر  الرسال مكضكع ىذه  قدكر
كممقزاتػػو  ثػػـ ذكػػرت كػػؿ مػػا قتعمػػؽ بػػو مػػف أركػػاف كشػػركط  الـسػػبالتحػػدث لػػف أىمقػػ  المقػػراث ةػػ  اإل

 كمكانع.

ة  المحاكـ الشػرلق   كمػا قترتػب لمػى  اإلرثبقاف كقفق  تسجقؿ حج  حصر  إلىتطرتت ثـ 
  كبقػػػاف مشػػػركلقتيا  كالكثػػػائؽ المطمكبػػػ  لتسػػػجقميا  اإلرثمػػػف تكضػػػقح لمفيػػػكـ حجػػػ  حصػػػر  ذلػػػؾ
جراءاتك   رسمق  مف المحاكـ الشرلق . إرثحج  حصر  إصدار ا 

ت بعػض األخطػاء التػ  قمكػف كتكليػا ةػ  مفيكـ الدلكل  كأركانيا  كشػركطيا  كبقنػ نتبقثـ 
حسػب نػكع الخطػأ  كالػدلاكل التػ  ترةػع   أم بحجػ  أك بػدلكل  رؽ تصػحقح ىػذا الخطػأالحج   كطػ

 ".اإلرثة  ىذا المجاؿ قطمؽ لمقيا "دلكل تصحقح حج  حصر 

سػػقر ىػػذه الػػدلكل ةػػ  المحػػاكـ الشػػرلق   مػػف كتػػت تقػػدقـ  إجػػراءاتكةػػ  الختػػاـ تػػدرجت مػػع 
سػػقرالدلكل ةػػ  مجمػػس القاضػػ  الشػػرل  مجرقػػات ك كقفقػػ  التبمقػػغ  إلػػىالطمػػب كرةػػع الػػدلكل كتقػػدىا 

ىػػػا لمػػػى سػػػقر الػػػدلكل كبقػػػاف طػػػرؽ أثر بيػػػا كأتػػػكاؿ المػػػدلى لمقػػػو ك  االدلػػػاءمػػػركران بػػػتالكة الالئحػػػ  ك 
اإلثبات  كالدةكع الت  قمكف إثارتيا  كانتياءن بالحكـ  كذكرت الطرؽ الت  قطعف بيػا ةػ  الحكػـ  كتػد 

مجمػػ  األحكػػػاـ  بمػػا قتناسػػب معيػػػا مػػف نصػػػكص القػػكانقف المتبعػػ  كمنيػػػا: جػػػراءاتدلمػػت معظػػـ اإل
الشخصػػػػق   األحػػػػكاؿ  كتػػػػانكف 59 لسنػػػػػػ ( 31رتػػػػـ )تػػػػانكف أصػػػػكؿ المحاكمػػػػات الشػػػػرلق    ك العدلقػػػػ 
   .كؿ بو ة  الضف  الغربق المعم 76 لسنػػ ( 61رتـ )األردن  
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 المقدمة

ك أشػػرؼ  تعػػالىلمػػى نبػػ  ا  الـبسػػـ ا الػػرحمف الػػرحقـ  كالحمػػد  رب العػػالمقف  كالصػػالة كالسػػ
 المرسمقف محمد صمى ا لمقو كسمـ كآلو كصحبو أجمعقف  أما بعد... 

كقفنػػى آخػػركف  كال قبقػػى ليػػـ إال  ىػػذه األثنػػاء قكلػػد أنػػاسإف لجمػػ  الحقػػاة تػػدكر شػػئنا أـ أبقنػػا  كةػػ  
أال –ىـ ةػػ  أمػػكر حقػػاتيـ  أك قشػػققيـ ءمػػا تػػد قعػػقف أبنػػا فالعمػػؿ الصػػالح كالػػذكر الطقػػب  كتػػد قتركػػك 

 كىناؾ آخركف ال قكفقيـ ألـ الفراؽ بؿ قراةقيـ ألـ الحرماف مما تيرؾ. -كىك الماؿ

بسػػبب بعػػض النسػػاء  لضػػعفيف ك  كال سػػقما ةػػ  حػػؽتحػػدث  -الحرمػػاف كاإلغفػػاؿ– األمػػكركمثػػؿ ىػػذه 
كمع ةاتػدم األىمقػ  إمػا لجيػؿ بمػا ىػك حػؽ   كثقرقفالزالت تائم  ة  نفكس ماالجاىمق  الت   العادات

مػا لمػا قحتػاج إدخػاليـ ةػ  "حصػر  ما لعجزىـ لف المطالبػ  بحقػكتيـ  كا   إجػراءات" مػف اإلرثليـ  كا 
"  كتػػد اإلرثلمػػى أنفسػػيـ المسػػاةات بمغفػػاليـ مػػف "حجػػ  حصػػر  فتانكنقػػ  تػػد تطػػكؿ ... ةقختصػػرك 

ةمػف غػاب لػف لقػكنيـ تػد قغقبػكه لػف  -زاؿمػاخاصػ  مػف طػاؿ غقابػو ك –تشمؿ ةػ  طقاتيػا الغائػب 
 أذىانيـ.

مف ةطمحت ألف تككف رسالت  بمثاب  القمـ الذم قرسـ الخطكط العرقض   كالتفرقعات الدتقق  لكؿ 
 الَخْيرِ  َعَمى الد ال   ِإن  »: مف تكلو صمى ا لمقو كسمـ قسعى لمحصكؿ لمى حقو انطالتان 

 .1«َكَفاِعِموِ 
  .ككف ة  مقزاف حسنات تلكجيو الكرقـ  كأف   ن خالص رسالت  ىذهككف تكأسأؿ ا العم  العظقـ أف 

 مشكمة الدراسة

 تحاكؿ ىذه الدراس  اإلجاب  لف ىذه األسئم :
 ؟اإلرثما ى  حج  حصر  -1
 ما مدل مشركلقتيا؟ -2

                                                 
م تدق ذذب يرذذ ر نذذبا  " سنن ا ترمذينن  "هذذ،(م 979) الترمذذ، م مدمذذ  يذذ  ن سذذة يذذ  سذذبر  يذذ  مبسذذة يذذ  ال ذذد   ) : 1

م يذذ س مذذ  اذذ ل الذذ ال ن ذذة ال  ذذر    ن ذذ  م 9672م ح ر338م ص4م(مج9998معذذرب م  ار البذذرس ايسذذيمو: ي ذذرب   )

ه،(م" صد ح الا مع الصب ر بز   ت "م 9492   األرقبر  ) : صدد  األلي نو) األلي نوم أيب ني  الردم  مدم  ن صر ال 

 م ي س در  األل (  9625م ح ر 339م ص9الم تس ايسيمو مج
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 ؟اإلرثما ى  األخطاء الممكف كتكليا ة  حج  حصر  -3
 ما شركط كأركاف ىذه الدلكل؟ -4
 ما القكالد اإلجرائق  المتبع  ة  ىذه الدلكل؟ -5
 ما الدةكع الت  قمكف إثارتيا ة  ىذه الدلكل؟ -6
  ما طرؽ إثبات ىذه الدلكل؟ -7

 أىمية الدراسة
 :مف خالؿأىمقتيا  تكتسب ىذه الدراس 

كثػػػرة المشػػػاكؿ كالخالةػػػات الناجمػػػ  لػػػف تكزقػػػع المقػػػراث  كنحػػػف ككنيػػػا تبحػػػث لػػػف الحمػػػكؿ ل .1
غقرصػػحقح   ةكػػاف مػػف  إرثحجػػ  حصػػر  إصػػداربالػػذكر ىنػػا تمػػؾ التػػ  تقػػـك لمػػى  صنخػػ

قترتػػب    كمػػا"اإلرث"حجػػ  حصػػر   الضػػركرم إقجػػاد لمػػؿ قجمػػع بػػقف طقاتػػو تكضػػقح ماىقػػ
 ".اإلرثمكانق  رةع دلكل "تصحقح حصر ا  لمى الخطأ ةقيا  ك 

مصػػدت   ال قعنػػ  زكاؿ حقػػكؽ  رسػػمق  "إرثمػػى "حجػػ  حصػػر قػػو لمػػى أف الحصػػكؿ لبلتنا .2
 الرسم  بتصدققيا مف المحكم . لطابعؿ لمتراجع لنيا لككنيا اتخذت انو السبقأ  ك قفمغفى المي 

قضػػائق   كخطػػكات ال جػراءاتمػف اسػػترجاع حقػو  ببقػػاف اإل لتمكقنػػو بالقػانكف تىبصػقر الجاىػػؿ .3
 سقر الدلكل بالمحاكـ الشرلق .

 أىداف الدراسة
 تتمخص أىداؼ ىذه الدراس  بما قم : 

 المصدت  مف المحكم . اإلرثبقاف إمكانق  تصحقح حج  حصر  .1
 .اإلرثذكر األخطاء الت  قمكف أف تقع ة  حج  حصر  .2
 .اإلرثدلكل تصحقح حج  حصر تكضقح  كقفق  سقر  .3
 .اإلرثدلكل تصحقح حج  حصر  خصكم تحدقد لمى مف تككف  .4
 .اإلرثة  دلكل تصحقح حج  حصر  طرح بعض الدةكع الت  قمكف إثارتيا .5
 .اإلرثدلكل تصحقح حج  حصر بقاف طرؽ إثبات  .6
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 أسباب اختيار الدراسة

الجيؿ بأمكر  إلىلككف المكضكع تائمان تشيده المحاكـ الشرلق  بشكؿ ىائؿ  إضاة   .1
 القضاء ككقفق  متابع  الحقكؽ.

لدـ كجكد جيد لمم  قجمع بقف ثناقاه كؿ ما ىك متعمؽ بيذه الدلكل  لمى الرغـ مف  .2
 ة.أثر كجكد معظـ التفرقعات ة  الجيكد السابق  لكنيا متن

كةؽ  اإلرثدلكل تصحقح حج  حصر ق  بدراس  متكامم  لف المستزكقد المكتب  اإل .3
 تسالد الناس ة  الحصكؿ لمى حقكتيـ.منيجق  لممق   ل

لمى إجازة إلماؿ محاماة شرلق   ةقد أحببت أف تككف رسالت  جامع  بقف  كلككن  حصمت .4
 دراست  لمماجستقر كبقف ما اكتسبتو مف لمـ ة  القضاء الشرل .

لممحػػػامققف كالقضػػػاة  لمدارسػػػقف ك كأرجػػػك مػػػف ا أف تكػػػكف لمػػػى درجػػػ  مػػػف اإلتقػػػاف لتكػػػكف مرجعػػػان 
 الشرلققف. 

 الدراسات السابقة
تعمق  بالقضاء الشرل  كالقانكف  لـ أجد دراس  لممق  جمعت بقف ممف خالؿ اطالل  لمى الكتب ال

نمػػا كانػػت متنػػ ة بػػقف مجمكلػػ  مػػف الكتػػب  ةمنيػػا مػػا ىػػك أثر طقاتيػػا ىػػذه الػػدلكل ةػػ  بحػػث مسػػتقؿ  كا 
 جػػػراءاتالػػػدلاكم   كمنيػػػا مػػػا ىػػػك ةػػػ  مجػػػاؿ اإل أصػػػكؿ محاكمػػػات شػػػرلق   كمنيػػػا مسػػػتقؿ بمػػػكائح

 القضائق   كمنيا ما ىك ة  الدةكع كاألحكاـ  كأخرل بطرؽ الطعف.

 كمف الكتب الت  تحدثت لف أجزاء ىذا المكضكع:

  لمػاف -"  دار الثقاةػ  لمنشػر كالتكزقػع" القضايا واألحكام الشرعيةلم  داكد  أحمد محمد   .1
 (.ـ2011)3ط
تنػػاكؿ ىػذا الكتػػاب ذكػر لػػكائح الػػدلاكم  كتتطػرؽ لػػذكر لمحػو لػػف ةقػػو كتػػد  ققػع ةػػ  جػزئقفك 

ةػػ  دلػػكل تصػػحقح     كتعػػرض بصػػكرة مختصػػرة جػػدا لكقفقػػ  سػػقر المحاكمػػاإلرثمكضػػكع 
 لكجكد حمؿ. إرثحصر 
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–  دار الثقاةػػ  لمنشػػر ك التكزقػػػع " أصــول المحاكمــات الشــرعية"لمػػ  داكد  أحمػػد محمػػد   .2
 (.ـ2011) 2ط  لماف

جػػزئقف كتػػد تنػػاكؿ ىػػذا الكتػػاب الحػػدقث لػػف القضػػاء كالقاضػػ  كالمػػدل  كالمػػدلى  ققػػع ةػػ ك 
 لمقو  كتكضقح طرؽ اإلثبات المعتمدة  بالمحاكـ الشرلق .

  دار الثقاةػػػ  لمنشػػػر "التشـــريعات الخاصـــة بالمحـــاكم الشـــرعية" الظػػػاىر  راتػػػب لطػػػا ا  .3
 (.ـ2010)1ط لماف   -كالتكزقع

 .المحاكـ الشرلق ب نصكص القكانقف الخاص   تناكؿ ىذا الكتاب الحدقث لفك 
دار الثقاةػػ  لمنشػػر  الشخصــية"، األحــوال"القــرارات االســتئنافية فــي لمػ  داكد  أحمػػد محمػػد   .4

 ـ(.2011)2  طلماف-كالتكزقع
القػرارات  إلػىتناكؿ ىذا الكتاب الحدقث لف القرارات االسػتئناةق   كتتطػرؽ ك  ققع ة  جزئقفك 

 .اإلرثقح حصر االستئناةق  ة  دلكل تصح
دار الثقاة  لمنشر "  الحقوق المتعمقة بالتركة بين الفقو والقانون لم  داكد  أحمد محمد  " .5

 (.ـ2009)1ط  لماف -كالتكزقع
ف لمتركػػػ   كتتطػػػرؽ ك ركػػػ   كالػػػدقكف  كالكصػػاقا  المسػػػتحقتنػػاكؿ ىػػػذا الكتػػػاب الحػػدقث لػػػف الت
 لمحدقث لف أركاف المقراث  كاسبابو.

 -دار الثقاةػ  لمنشػر كالتكزقػػع ، "شـرح قــانون أصـول المحاكمـات"،الناصػرأبػك البصػؿ  لبػد  .6
 .2إصدارـ(2005)1لماف  ط

تناكؿ ىذا الكتاب الحدقث لف المحاكـ الشرلق  مف حقث االختصاص  كلف طرؽ االلتراض لمى 
 األحكاـ. 

كتأصػػقؿ" لمطالػػب محمػػد  اف "أصػػكؿ المحاكمػػات الشػػرلق  لػػرضرسػػال  ماجسػػتقر بعنػػك  كتػػد نكتشػػت
 .15/2/2015النكاجع   ة  جامع  الخمقؿ بتارقخ 

مػػػع السػػقر ةػػ  الػػػدلكل الشػػرلق  )دراسػػ  مقارنػػ   إجػػراءاتبعنػػػكاف " ماجسػػتقر رسػػال  ككػػذلؾ نكتشػػت
مصػػػػػػمح  ةػػػػػػ  جامعػػػػػػ  النجػػػػػػاح الكطنقػػػػػػ  بتػػػػػػارقخ كاصػػػػػػؼ ةاقز  " لمطالبػػػػػػ  إسػػػػػػراءالػػػػػػدلكل المدنقػػػػػػ (

24/2/2015. 
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"دلػػػكل تصػػػحقح حجػػػ  حصػػػر اإلرث ةػػػ  المحػػػاكـ الشػػػرلق  ةػػػ  الضػػػف  ةػػػ  حػػػقف نكتشػػػت رسػػػالت  
 ـ.4/3/2015الغربق " بتارقخ 

ال تصػػؿ لشػػير ممػػا قؤكػػد لػػدـ اطػػالع أم منػػا لمػػى  الػػثالث بػػقف مناتشػػات الرسػػائؿ الزمنقػػ  كالفتػػرة
كتد لممت لف تمؾ الرسائؿ مف الدكتكر محمد مطمؽ لساؼ  حقػث إنػو كػاف مناتشػان  .اآلخررسال  

 خارجقان  لمرسائؿ الثالث.

 ما يميز ىذه الدراسة
"  ابتػداء بممحػ  اإلرثحصػر حجػ  تتمقز ىذه الدراس  برؤق  شامم  لجمقع جكانػب " دلػكل تصػحقح 

  كتكضػقح المصػطمحات المتعمقػ  بيػذه الػدلكل  الـسػمعرةتػو لػف المقػراث ةػ  اإل قجػب لف كػؿ مػا
 ستفادة منيا.التقاض  كةؽ منيجق  لممق   قسيؿ لمى القارئ ةيميا كاال إجراءاتكبقاف تفاصقؿ 

 فرضيات الدراسة
 إغفاؿ بعض الكرث . إلىأتكتع أف ضعؼ الكازع الدقن  مف األسباب الت  تؤدم  -1
ارتكاب خطأ ة  تكزقع الحصص  اإلرثحصر حج  أتكتع مف أسباب رةع دلكل تصحقح  -2

 ق .اإلرث
 حقو. إلىإرشاد لقصؿ  إلىأتكتع أف الميغفىؿ قحتاج  -3
 أتكتع أف تحدقد الخصكم  أساس  كضركرم حتى ال قرد القاض  الدلكل. -4
تتغقػػر حسػػب نػػكع الخطػػأ  اإلرثحصػػر حجػػ  أتكتػػع أف األكراؽ الثبكتقػػ  الالزمػػ  لتصػػحقح  -5

 .اإلرثالكاتع ة  حج  حصر 

 الدراسة منيجية
لػػذا ةػػمنن  نيجػػت ةػػ  دراسػػت    ف  ةيميػػا كنجاحيػػامػػال شػػؾ أف مػػنيج الدراسػػ  جػػزء ال قتجػػزأ      

 إلىبعد بقاف المقدم  تسمت البحث كتد   المنيج الكصف  التحمقم   كىك قتضمف المنيج االستقرائ 
 .ةصكؿ تميقد كثالث 
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 أسموب الدراسة:
 التالق :تتبعت ة  ىذه الدراس  الخطكات ك  

" حسػب مػا ىػك معمػكؿ بػو اإلرثحجػ  حصػر  تصػحقحتمت بتحدقد لنكاف رسػالت  "دلػكل  .1
 .كـ الشرلق  ة  الضف  الغربق ة  المحا

كمعناىػا المغػكم  إظيػار معناىػا إلػىالقانكنقػ  المصػطمحات الفقيقػ  ك  معظػـ أنن  لمػدت ةػ  .2
ذا كػػػاف بمقػػدكرم أف أشػػػرح ةاختػػػار تعرقفػػػات سػػيم  الفيػػػـ   صػػطالحاال ىػػػذا التعرقػػػؼ أك  كا 

 أكضحو بتعرقؼ آخر ةسأةعؿ   شرقط  أف ال أخرج لف المعنى العاـ لو.
أتػػكاليـ بػػقف تكسػػقف  مرتمػػا القػػكؿ بػػرتـ ةػػ  أسػػفؿ  أذكػػرأصحػػػابيا بػػاف  إلػػىألػػزك األتػػكاؿ ك   .3

مصػػػدره الػػػرئقس  معتمػػػدان أنػػػو إذا كػػػاف القػػػكؿ  إلػػػىالصػػػفح  أم ةػػػ  اليػػػامش أللقػػػد القػػػكؿ 
الكتػاب األصػػم   إلػىؿ ةمػػف آخػذه مػف مرجػع آخػر  حتػػى ألػكد ةقػو مكجػكدان ةػ  مرجػع مسػتق

 ةأنقؿ تكؿ المؤلؼ كأطمع لمقو.
 أما اليامش ةسقككف مبنقان لما قمر ة  الصفح  مف آراء كأتكاؿ لمعمماء  أك أحادقػث شػرقف   .4

)اسػػـ الشػػػيرة  أك بقػػاف لممصػػدر الػػذم أخػػذ منػػػو الػػرأم كالحػػدقث  معتمػػدان ةػػ  ذلػػػؾ مػػا قمػػ :
لػػػدداألجزاء إلقػػػو بحػػػرؼ ج    "اســـم الكتـــاب  ")سػػػن  الكةػػػاة ( األكؿاب  االسػػػـ لمؤلػػػؼ الكتػػػ

الجػزء )(  السن   )البمد -دار النشر  ران إلقيا بحرؼ طاتحققؽ: اسـ المحقؽ  رتـ الطبع  مش
 (.ر ح بحرؼ ران إلقوارتـ الحدقث مش)  (ران إلقيا بحرؼ صاالصفح  مش /ران إلقو بحرؼ جامش

 معظـ الكتب الفقيق  كالمعاجـ ة  المكتب  الشامم .التمدت ة  رسالت   .5
 كة  حال  كجكد المقابالت الشخصق  ةمنن  كثقتيا لمى النحك التال : .6

الصػف  الرسػمق  لمشػخص   مقابمـة شخصـية"،  "األكؿ)اسـ الشيرة لمشخص المقابؿ  االسػـ 
 بتارقخ )القكـ/ الشير/ السن (.

 مقابم  شخصق "  بتارقخ )القكـ/ الشير/ السن (.كة  حال  تكرارىا أكتف  ب)اسـ الشيرة  "
 تمت بتكثقؽ اآلقات الكرقم  حقثما كردت بذكر اسـ السكرة كرتػـ اآلقػ  ةػ  الحاشػق   كمقػزت .7

 اسبقف.كم  بقف تكسقف منمشٌ  كى  الكرقم  بخط آخر اتاآلق
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بػػػقف  أمػػا بالنسػػب  لألحادقػػػث الشػػرقف  ةقػػػد تمػػت بتمقزىػػا بالتشػػػكقؿ كبػػالمكف الغػػػامؽ كحفظتيػػا .8
ذا تكػرر كركدىػا  تكسقف مختمفقف  كتمت بتخرقجيا كالحكـ لمقيػا حػقف كركدىػا ألكؿ مػرة  كا 

 بقنت بالحاشق  أنو تد تـ تخرقجيا سابقان.
  كأخػػر القػػرآفكتمػت بملػػداد مسػػرد لاقػػات الكرقمػ   كانتيجػػت ةػػ  ترتقبيػػا ترتقػب السػػكر ةػػ   .9

 مف المتف. ألكؿالألحادقث الشرقف  مرتبان حسب الترتقب اليجائ  لمحرؼ 
 كاتبعت نظاـ إلادة ترتقـ التكثقؽ استقالالن لكؿ صفح . .10
لنػػد االكتفػػاء بػػذكر رأم ةقيػػ  كاحػػد ةػػ  بعػػض المسػػائؿ دكف التعػػرض لجمقػػع اآلراء الػػكاردة  .11

مػا ال قػتـ ذكػره  حقػث إفة  تمؾ المسأل  ةقكػكف ىػذا الػرأم ىػك الػراجح مػف مػذىب الحنفقػ   
( مػف تػانكف 183مػذىب الحنفقػ  حسػب مػا كرد ةػ  المػادة )بالقانكف قيؤخذ ةقو بػاألرجح مػف 

 .الضف  الغربق ػ  المعمكؿ بو ة  76الشخصق  األردن  لسنػ األحكاؿ
   كالمػػػادة القضػػػائق  مػػػف كتػػػب القضػػػػاء المسػػػجمعػػػت المػػػادة الشػػػرلق  مػػػف كتػػػب الفقػػػو اإل .12

 الشرل  كالقانكف.
ةػػ  أكؿ مػػرة كاإلكتفػػاء  صػػكص القانكنقػػ  المتعمقػػ  بالمكضػػكع  كذلػػؾ بػػذكر نصػػيالػػرض الن .13

 بذكر رتميا لند تكرارىا(.
الشخصػػق   األحػػكاؿالشخصػػق   ةالمقصػػكد بػػو  تػػانكف  األحػػكاؿلنػػد إطػػالؽ مصػػطمح تػػانكف  .14

  كتػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الضػػف  الغربقػػ المعمػػكؿ بػػو ةػػ   76 ( لسنػػػػ 61األردنػػ  رتػػـ )
  كلند إطالؽ 59 لسنػػ  (31الشرلق   المقصكد بو تانكف أصكؿ المحاكمات الشرلق  رتـ )

 مصطمح المجم  ةالمقصكد بيا مجم  األحكاـ العدلق .
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 التمييد:

 المسأىمية الميراث في اإل

حاجػ  ةػ  تشػتد ال الحاجػ     ذلػؾ أف قعالج تضق  مالق   كى  تضق  ىام الـسنظاـ المقراث ة  اإل
ىػػذه األرض  كبالتػػال  ىػػك  ةػػ  ان نسػػاف مسػػتخمفا جعػػؿ اإل حقػػث إفك الحػػرص لمقػػو   المػػاؿ طمػػب

ما قضمف لو إمكانق  البقاء كاالستخالؼ  ةالماؿ بو تقـك مصالح العباد  كبو تتحقػؽ كؿ  إلىمحتاج 
  ﴿تعػػػػػػػالىنسػػػػػػػاف تػػػػػػػاؿ حاجػػػػػػػات اإل                      ﴾1  

 نساف انقطعت حاجتو لو.داـ لمى تقد الحقاة ةمذا مات اإل نساف قحتاج لمماؿ ماةاإل

كالبغضػاء   منع النزاع كالمشػاحنلةكاف مف الضركرم أف قخمفو ة  مالو مالؾ جدقد  كلضبط ذلؾ  ك 
كالقطقعػػ  مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ لمػػى ذلػػؾ المػػاؿ كلػػدـ إضػػال  المصػػالح كتعطقػػؿ الحاجػػات  جعمػػت 

  إذ أف النػاس مجبكلػػكف لمػػى اقصػػاؿ أمكالػػوى مصػػقر الشػرقع  المػػاؿ ألتػػارب المقػت كػػ  قطمػػئف لمػ
 النفع لمف تربطيـ بيـ رابط  تكق   ةمذا مات الشخص كترؾ ماال ةمف الشرع جعؿ ىػذا المػاؿ مقسػمان 
لمى أتاربو بالعدؿ  األترب ةاألترب  ةالماؿ قككف لجي  البنكة كاألبكة مع إمكانق  الجمع بقنيما  كتد 

بعقػدة كىػـ األلمػاـ  لكػف ىنػا ال قمكػف اإلخكة كاألخػكات(  أك حاشػق   رقب  )كىـقككف ىناؾ حاشق  ت
 الجمع بقنيما ةال قمكف أف تجتمع الحاشق  القرقب  مع البعقدة.

  ةكػـ مػف لمػى العالتػات القرقبػ  المعػامالت المالقػ )كتظير أىمق  ذلؾ مف خالؿ متابع  ما تيحدثو  
المالقػ   كأصػدؽ شػاىد لمػى ذلػؾ حصػكؿ كثقػر  لداكة نشأت بقف األتارب بسبب الظمػـ ةػ  المسػائؿ

مػف المنازلػػات بسػػبب الجػػكر ةػػ  تسػػم  المقػػراث بػقف األتػػارب  ممػػا قػػدؿ لمػػى أىمقػػ  االلتػػزاـ بأحكػػاـ 
         .2ة  تنظقـ الماؿ كمعامالتو  كضركرة الرضى بذلؾ حفاظان لمى تالحـ أةراد المجتمع( الـساإل

                                                 

)
 (5النساء:1
حػػث  لمػػادة الب  1ط  ،"أثــر اإليمــان فــي تحصــين األمــة اإلســالمية ضــد األفكــار اليدامــةالجربػػكع  لبػػد ا بػػف لبػػد الػػرحمف)2

 بتصرؼ(583/ص2ـ(  )ج2333-ىػ1423المممك  العربق  السعكدق   )/المدقن  المنكرة -العمم  بالجامع  اإلسالمق 
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مسػاكو  كمػا بػقف ا سػبحانو ك ةالناس مجبكلػكف لمػى الشػح بالمػاؿ كمحبتػ ﴿: تعػالىو كا    

       ﴾1 :كتكلو .﴿           ﴾2. 

التػ  رد االمصػادر التػ  تمثػؿ جانبػا ةػ  سػد الحاجػ  كغقػره مػف سػائر المػك  مػفكالمقراث ىػك مصػدر  
 َخْيـرٌ  َأْغِنَيـاءَ  َوَرَثتَـكَ  تَـَدعَ  َأنْ  ِإن ـكَ »صػمى ا لمقػو كسػمـ: -ألتبالو  كتد تػاؿ النبػ   الـسأتاحيا اإل

  3«َأْيِديِيمْ  ِفي الن اَس  َيَتَكف ُفونَ  َعاَلةً  َتَدَعُيمْ  َأنْ  ِمنْ 

بتكزقػػع التركػػ  لمػػقيـ ك تحدقػػد  أثربقػػاف المسػػتحققف لممقػػراث بنفسػػو  كاسػػت تعػػالىتػػكلى ا سػػبحانو ك ك 
كا باألىكاء أك بالمصمح  أك أثر غقره  ممف قت إلىلمالؾ الماؿ كال  األمرأنصبتيـ  دكف أف قترؾ ىذا 

قف اآلخػػر بزقػػادة لػػف  بمػؤثرات لارضػػو  ةقحقػػؼ ةػ  حكمػػو بحرمػػاف بعػض الكرثػػ   أك بمقثػػار الػبعض
 مما ىك مرةكض بالشرقع . 

جػاءت  الـسػألدؽ التفاصػقؿ  ةػ  حػقف أف معظػـ األحكػاـ ةػ  اإل كجاءت أحكاـ ىذا النظػاـ مفصػم 
 مجمم .               

تػاؿ رسػكؿ ا  -لضركرة مػا قعػالج كلمػا لػو مػف ممقػزات سػنبقنيا–كمف ىنا تظير أىمق  ىذا النظاـ 
   4«َذَكرٍ  َرُجلٍ  أِلَْوَلى َفُيوَ  َبِقيَ  َفَما ِبَأْىِمَيا، الَفرَاِئَض  أَْلِحُقوا»: -صمى ا لمقو كسمـ  -

 المساإل في مميزات نظام الميراث

ز بيػػا لػػف غقػػره مػػف األنظمػػ   كمػػف ىػػذه مٌقػػممقػػزات جمػػ  كلظقمػػ  تى لػػو  الـسػػنظػػاـ المقػػراث ةػػ  اإل
 الممقزات:

                                                 
 (23)الفجر:1

 (8)العادقات:2

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول ا  صـمى ا  عميـو )البخارم  محمد بف إسمالقؿ أبك لبدا الجعفػ   "3
 ىػػ( 1422دار طػكؽ النجػاة   )  1طحمػد زىقػر بػف ناصػر الناصػر  تحققػؽ: مج  9"  وسمم وسننو وأيامو = صحيح البخاري

 (2742(  )ح ر 3/ص4باب أف قترؾ كرثتو أغنقاء  )ج كتاب الكصاقا 

  (6732(  )ح ر 153/ص8باب مقراث الكلد مف أبقو كأمو  )ج)المصدر السابؽ  كتاب الفرائض  4
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 :1الربانية -1
أف تكػػكف تسػػم  المقػػراث تسػػم  إليقػػ  ال دخػػؿ لمعبػػاد ةقيػػا  ةتكالىػػا ا سػػبحانو  تعػػالىحقػػث شػػاء ا 

لػػدـ بكػؿ رحمػ  كلدالػ  كحكمػػ   ةمػك تػكلى العبػاد ىػذه القسػػم  لتتطػرؽ إلقيػا الظمػـ كالتخػبط ك  تعػالىك 
تتمػى   ـ التركػ  ةػ  آقػات ترآنقػس ػك الذم تى ى تعالىا سبحانو ك  حقث إفاقصاؿ الحقكؽ ألصحابيا. 

 .قـك الققام  إلى

 :رىاصَ قِ وبساطة العبارات و  2السيولة -2

 ةػػ بالكفػػاءة كالعدالػػ   كالػػذم قزقػػد ركلقػػت ةقػػو السػػيكل   بػػدكف تضػػحق   الـسػػنظػػاـ المقػػراث ةػػ  اإل
معػػػػدكدة كبسػػػػقط   لكػػػػف المتأمػػػػؿ ةقيػػػػا قكتػػػػب  ات الكرقمػػػػ  المشػػػػتمم  لمػػػػى األحكػػػػاـاآلقػػػػسػػػػيكلتو أف 
 المجمدات.   

 :3العدالة -3
أم لػـ قػكرث الػػذكر دكف   و بسػبب جنسػػوإرثػمػػف  ان كارثػلػػـ قحػـر  الـسػنظػاـ المقػػراث ةػ  اإل حقػث إف

﴿: تعػػػالىاألنثػػػى  حقػػػث تػػػاؿ                       

                          ﴾4   أك بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب

 ف قككف االبف األكبر ىك أكؿ أ  مثؿ كارثبذلؾ ال ةتشترط كجكد مكاصفات محدد  معتقدات خاطئ
 

                                                 
 (283ص) (ـ2338)انظر)الجندم  أحمد نصر  "المكارقث ة  الشرع كالقانكف"  دار الكتب القانكنق   1

االختيـار لتعميـل ىػػ( "683  أبػك الفضػؿ  مجػد الػدقف الحنفػ  )المتػكةى: بمػدح  لبد ا بػف محمػكد بػف مػكدكد المكصم انظر)ال
 (85/ص5ـ(  )ج1937 -ىػ 1356)  القاىرة –ع  الحمب  لمقيا تعمققات: الشقخ محمكد أبك دتقق    مطبج  5  المختار"

 مصدر سابؽ (172ص)ـ(  1994-ىػ1415دار القمـ  )  1ط"  عمم الفرائض والمواريث)المصرم  رةقؽ قكنس  "2
 "بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع"،ىػػ(  587انظر)الكاسان   لالء الدقف  أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الحنف  )المتػكةى: 3
 (127/ص6ـ(  )ج1986 -ىػ 1436دار الكتب العممق   )  2ج  ط7
 (7)النساء:4
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باب العػدؿ ةػ  ىػذا العمػـ   كمف 1كما ىك الحاؿ لند القيكد  ف كلغقره سيـ كاحداكلو سيم  مف قرث
  ء.نصقبو  كال قكصى ألم منيـ بش كارثلطاء كؿ إىك 
كالتبعػ   ةالقرقػب أكلػى مػف البعقػد  كمػف   القرابػدؿ  ألنػو تػائـ لمػى مرالػاة نظػاـ لػا الـسنظاـ اإل)ك

 .3(الغنـ بالغـر :2  حسب القالدة الفقيق كانت تبعاتو المالق  اكثر كانت حصتو أكبر
  كتحقٌػػؽ العدالػػ  كالحسػػد  كنسػػاء بالمسػػاكاة  كتبعػػد ركح الحقػػد كالكراىقػػ  ن كلدالتػػو تشػػعر الجمقػػع رجػػاال

 كاالخالتق  بأةضؿ صكرىا. جتمالق اال

 حماية الضعفاء من األطفال والنساء والرجال: -4
 حماية األطفال:
  لمكلد الصػغقر نصػقبان مػف مقػراث أبقػو قسػاكم نصػقب أخقػو الكبقػرر ةمػـ قيفػر ؽ المسجعؿ النظاـ اإل

  لػػـ المسػػةػػ  بطػػف أمػػو  كبػػقف الكلػػد الكبقػػر ةػػ  العائمػػ . كمػػا أف النظػػاـ اإل الػػذم مػػازاؿ بػػقف الحمػػؿ
كذلػؾ ألٌف  .4د  كما ىك كاتػع الحػاؿ ةػ  شػرقع  القيػكد المحٌرةػ األكالؽ بقف الكلد البكر كغقره مف ر  قيفى 

ماؿ قصكف معقشتيـ مف إخكانيـ الكبار الذقف لممكا كجمعكا ألنفسيـ  إلىالصغار تد قككنكف أحكج 
 ثركة خاص  بيـ  مستقم  لف ثركة أبقيـ. 

                                                 
إشػػراؼ كتخطػػقط ج  2  الموســوعة الميســرة فــي األديــان والمــذاىب واألحــزاب المعاصــرة")النػػدكة العالمقػػ  لمشػػباب اإلسػػالم  "1

 (533/ص1ىػ(  )ج 1423) دار الندكة العالمق  لمطبال  كالنشر كالتكزقع   4طكمراجع : مانع بف حماد الجين   
ج  2 " "تخجيل من حرف التوراة واإلنجيلىػ(  668انظر)الجعفرم  صالح بف الحسقف الجعفرم أبك البقاء الياشم  )المتكةى: 

ـ(  1998-ىػػػػػػ1419المممكػػػػػ  العربقػػػػػ  السػػػػػعكدق   )/الرقػػػػػاض-مكتبػػػػػ  العبقكػػػػػاف  1طتحققػػػػػؽ: محمػػػػػكد لبػػػػػد الػػػػػرحمف تػػػػػدح  
 (645/ص2)ج

ىػػػػ(  671لبػػػد ا محمػػد بػػف أحمػػػد بػػف أبػػ  بكػػػر بػػف ةػػرح األنصػػػارم الخزرجػػ  شػػمس الػػػدقف )المتػػكةى: انظر)القرطبػػ   أبػػك 
ظيــار محاســن اإلســالم"،" دار التػػراث  تحققػػؽ: أحمػػد حجػػازم السػػقا  اإلعــالم بمــا فــي ديــن النصــارى مــن الفســاد واألوىــام وام

 (197القاىرة  )ص –العرب 
 -ىػػ 1427دمشػؽ  ) – الفكػر   دار1ج  ط2"  األربعة المذاىب في تطبيقاتياو  الفقيية القواعدمصطفى  " محمد الزحقم  )2

 (1/543ـ(  )ج2006
  مصدر سابؽ(173ص)"  عمم الفرائض والمواريث)المصرم  "3

 مصدر سابؽ (533ص/ 1ج) " الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة")4
 مصدر سابؽ (645ص/ 2ج) "،واإلنجيلتخجيل من حرف التوراة ،"الجعفرمانظر)
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ر مػػف الػػذككر  ةضػػالن لػػف اإلنػػاث مػػف اقمنعػػكف الصػػغ الـسػػتبػػؿ اإل 1كلقػػد كػػاف العػػرب ةػػ  الجاىمقػػ 
   كققكلكف : ال قيعطى إال مف تاتؿ  كحاز الغنقم .ـأبقي إرث

 حماية المرأة:
﴿ -1: تعػػالىتػػاؿ                           

                      ﴾2 

  كالزكجػػ   كالبنػػت  كبنػػت االبػػف  كاألخػػت  ةػػاألـر  اإلرث  لممػػرأة نصػػقبان مػػف المسػػجعػػؿ النظػػاـ اإل
 كأمثاليٌف  ليٌف نصقبه مف ماؿ المقت قضمف ليٌف حقاة كرقم  خالق  مف ىػكاف الفاتػ   كمذل ػ  الفقػر.

عيػػد  أف بعػػض الػػنظـ كانػػت تى  إلػػىبخػػالؼ بعػػض األنظمػػ  التػػ  حرمػػت المػػرأة مػػف ذلػػؾ تمامػػان  إضػػاة  
 .المرأة مقراث

 التوازن: -6
  . ككػذلؾ المكازنػاإلرثبنصػقبيـ مػف   حؽ المكرث بمالو  كحفظ حؽ الكرثػ كالمقصكد بالتكازف حفظ

 لمماؿ.    كبقف الحاج  بقف تكة القراب
 لتحققؽ ذلؾ التكازف: الـسرالاىا اإلكمف الصكر الت  

حفظ حؽ صاحب الماؿ بعد مكتو بسداد الدقكف التػ  ةػ  ذمتػو لاخػرقف تبػؿ تقسػقميا لمػى  - أ
 . 3كق  لو لتبرئ  ذمتواألكلالكرث  ة

 حفظ حؽ صاحب الماؿ ة  مالو بعد مكتو بتمكقنو مف التصرؼ بثمث مالو  لف طرقؽ  - ب

                                                 

)
  جامع البيان فـي تأويـل القـر ن"ىػػ(  "313الطبرم  محمد بف جرقر بف قزقد بف كثقر بف غالب االمم   أبك جعفر)المتكةى: 1

 ( 325526/ص7ـ(  )ج2333 -ىػ1423مؤسس  الرسال   )  1طتحققؽ: أحمد محمد شاكر  ج  24
الجـامع ىػػ(  "671)المتػكةى: أحمد بف أب  بكر بف ةرح األنصارم الخزرج  شمس الدقف انظر)القرطب   أبك لبد ا محمد بف
بػػراىقـ أطفػػقش  ج  23 ألحكــام القــر ن = تفســير القرطبــي"،   القػػاىرة –دار الكتػػب المصػػرق    2طتحققػػؽ: أحمػػد البردكنػػ  كا 

 (13/ص5ـ(  )ج1964 -ىػ 1384)
 (7)النساء:2
بقػركت   –دار المعرةػ  ج  33 المبسـوط"،ىػػ(  "483سػيؿ شػمس األئمػ  )المتػكةى: انظر)السرخس   محمد بػف أحمػد بػف أبػ 3
 (43/ص28ـ(  )ج1993 -ىػ 1414)
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. تػػاؿ 1محػػـر  كأف ال قكػػكف ةقيػػا إضػػرار بالكرثػػ الكصػػق   لمػػى شػػرط أف ال تكػػكف ةػػ  أمػػر 
: ﴿تعػػػػػػػػػػالى                                

﴾2         

كػ  ال  3حفظ حؽ الكرث  ة  ماؿ مكرثيـ حاؿ حقاتو  مثؿ تمكقنيـ مف الحجػر لمػى السػفقو - ت
  ﴿تعػػالىقبػػدد المػػاؿ  ًلقىٍكًلػػًو                    ﴾4  كمثمػػو 

نسػاف المػرقض لػف الققػاـ بحكائجػو خػارج البقػػت كىػك أف قعجػز اإل–المػرقض مػرض المػكت 
داخػؿ البقػت مػرض ة  حؽ الرجؿ  أما بالنسب  لممػرأة ةقعتبػر لجزىػا لػف الققػاـ بمصػالحيا 

  5لمفػػراش أـ ال ان مػػكت  بشػػرط أف قسػػتمر ةػػ  حػػدكد السػػن   كقعقبػػو مػػكت سػػكاء كػػاف مالزمػػ
ةمػػف كػػاف كػػذلؾ لػػقس لػػو مطمػػؽ  –كقػػدخؿ ةػػ  حكمػػو كػػؿ شػػخص قغمػػب لمػػى حالػػو اليػػالؾ

 الحرق  بالتصرؼ بمالو.

فػاذ حقػو حفظ حؽ الكرث  ة  ماؿ مكرثيـ بعد مكتو  بثمث  الترك  بعد سداد دقكف المػكرث كن - ث
 .6بثمث مالو )الكصق (

                                                 

 
تحققػؽ صػالح ج  2 (، "النتف فـي الفتـاوى"،ىػ461انظر)السغدم  أبك الحسف لم  بف الحسقف بف محمد  حنف  )المتكةى: 1

 (817-816/ص2ـ(  )ج1984 - 1434)  األردف /لماف -دار الفرتاف  2طالدقف الناى   
 
 (12)النساء:2
 مصدر سابؽ (173/ص7)ج ، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،انظر)الكاسان 3
 (6)النساء: 4
 (253ص)ـ(  1998 -ىػ1418دار النفائس  )  1ط"  السياسة الشرعية في األحوال الشخصية)لمرك  لبد الفتاح  "5

  االحكام العدلية" مجمة"مف 1595انظر)المادة 
تحققػػؽ: نجقػػب ىػػكاكقن   الناشػػر: نػػكر  مجمــة األحكــام العدليــة"،لجنػػ  مككنػػ  مػػف لػػدة لممػػاء كةقيػػاء ةػػ  الخالةػػ  العثمانقػػ   ")

 (.محمد  كارخانو تجارًت كتب  آراـ باغ  كراتش 
دار ، ج8 ئـق شـرح كنـز الـدقائق"،البحـر الراىػػ(  "973انظر)ابف نجقـ  زقف الػدقف بػف إبػراىقـ بػف محمػد المصػرم )المتػكةى: 6

 (558/ص8الكتاب اإلسالم   )ج
"لسـان الحكـام ىػػ(  882انظر)ابف الشحن   أحمد بف محمد بف محمد  أبك الكلقد  لساف الدقف الثقف  الحمبػ  الحمبػ  )المتػكةى: 

 (422ـ( )ص1973 -ىػ 1393القاىرة  ) –الباب  الحمب    2ط"  في معرفة األحكام
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جاءت الشرقع  بأحكاـ احترازق  لمنػع التاللػب بػالفرائض كىػ  منػع المػكرث مػف أف قكصػ   - ج
 .1إال بمجازة بات  الكرث  كارث  ألنو ال كصق  لمكارثل

  التػػ  تكػػكف تائمػػ  لمػػى المحبػػ   كالقاتػػؿ  ف أسػػاس المقػػراث القرابػػأل 2)لػػدـ تكرقػػث القاتػػؿ( - ح
كػؿ مػف أراد اسػتعجاؿ مقراثػو  إمػاـلػدـ ةػتح المجػاؿ  إلػى    باإلضػاة محبه الذانتفت لنو ى

إضػػاة  لمقالػػدة الفقيقػػ  "مػػف  ،3«اْلَقاِتــلُ  َيــِرثُ  اَل »بقتػػؿ مكرثػػو  لقكلػػو صػػمى ا لمقػػو كسػػمـ: 
 . 4الش ء تبؿ أكانو لكتب بحرمانو" استعجؿ

 .الحقان مو فصٌ ني لمماؿ... ك ىذا ما سى   كالحاج  بقف تكة القراب  المكازن - خ
 ، ال نظام فردي5نظام عائمي المسنظام الميراث في اإل -7
ةيك قسعى لتفتقت الثركة كتكزقعيا  ةالشرقع  جمعت بقف مساقرتيا لمفطرة  كبقف لػدـ تمركػز الثػركة  

 ة  قد ةئ  دكف غقرىا. 
نفسػػيا ال تتعػػدل ةالتركػػ  تتشػػعب بػػقف أةػػراد العائمػػ   كال تتركػػز لػػدل كاحػػد منيػػا  إال اذا كانػػت العائمػػ  

تكقػػا كػػاالبف  كبػذلؾ ققػػؿ انتشػػار التركػػ . كقػػزداد انتشػػار التركػػ  كممػػا  كارثالفػرد الكاحػػد  ككػػاف ىػػذا الػػ
 كبر لدد أةراد لائم  المتكةى.

 : 6إجباريةمالية الميراث خالفة  -8
 كارثختقارقػػ   ةػػالمقراث قػػدخؿ ةػػ  ذمػػ  الػػاخالةػػ  إجبارقػػ   كلقسػػت خالةػػ   الـسػػإف المقػػراث ةػػ  اإل
حقػػو مػػف غقػػر اختقػػار منػػو  كمػػف ثػػـ ال قجػػكز  كارثةيػػك حػػؽ كاجػػب  ةقمتمػػؾ الػػ رضػػ  أـ لػػـ قػػرضى 

 .اإلرثلف حقو ة   أف قتنازؿ مقدمان  كارثلم
                                                 

ىػػػ(  616مػػازة  أبػػك المعػػال  برىػػاف الػػدقف محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف لبػػد العزقػػز بػػف لمػػر البخػػارم الحنفػػ  )المتػػكةى: انظػػر)ابف 1
  1طتحققػؽ: لبػد الكػرقـ سػام  الجنػدم  ج  9"  المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمـام أبـي حنيفـة رضـي ا  عنـو"

 ( 181/ص6ـ(  )ج2334 -ىػ  1424لبناف  ) –دار الكتب العممق   بقركت 
 مصدر سابؽ (815/ص2)ج " النتف في الفتاوى، "السغدمانظر)2
  (ىػػ255: المتػكةى) السػمرتندم التمقمػ  الصػمد  لبػد بػف بىيػراـ بػف الفضػؿ بػف الػرحمف لبػد بػف ا لبد محمد أبك الدارم  )3

 المممك  كالتكزقع  لمنشر المغن    دار1ط الداران   أسد سمقـ حسقف: ج  تحققؽ4 ،(الدارمي سنن) بـ المعروف الدارمي "مسند
( تػػاؿ األلبػػان  صػػحقح لغقػػره  3128(  )ح ر1989ص/ 4ج  بػػاب مقػػراث القاتػػؿ  )ـ(2000 - ىػػػ 1412السػػعكدق   ) العربقػػ 

"  إشػراؼ: زىقػر الشػاكقش  إرواء الغميل في تخريج أحاديث منـار السـبيلىػػ(  "1423األلبان   محمد ناصر الدقف )المتكةى : 
 (1672ر (  )ح118/ ص6ـ(  )ج1985 -ىػ  1435) بقركت  –المكتب اإلسالم    2ط
 صػححو كلمػؽ لمقػو: مصػطفى أحمػد "شـرح القواعـد الفقييـة"ىػػ(  1357 -ىػػ 1285الزرتا  أحمد بف الشػقخ محمػد الزرتػا ))4

 (471ـ(  )ص1989 -ىػ 1439)  دمشؽ / سكرقا -دار القمـ   2طالزرتا   
   مصدر سابؽبتصرؼ (142ص)" واريثمالفرائض والعمم )المصرم  "5
 مصدر سابؽ (283ص)"  "المواريث )الجندم 6
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 بوجود "التخارج" المستميز نظام الميراث في اإل -9
منفعتيػا كتقمتيػا   غقر تابم  لمقسم   ألنيا تتمؼ كتفقػد أمكاالالترك  نجد مف بقنيا  أمكاؿ إلىالنظر ب

 .زرالقػػ الرض أك األ سػػقؼال ؿأك أنيػػا تابمػػ  لمقسػػم  كلكنيػػا إف تسػػمت نقصػػت منفعتيػػا كتقمتيػػا. مثػػ
ا تنتفػ  الشػبي  ذكلمػى ىػ  كل لمػى صػماـ أمػاف  كىػك "التخػارج"ف نظػاـ المقػراث تػد احتػإكىنا نقػكؿ 

حػدكد  إلػىقفتػت الثػركة  و تػدحقػث إنػنظامو ة  المقػراث  مػف لمى  الـسالت  قثقرىا بعض ألداء اإل
 .  1غقر اتتصادق 

تخػارج: القػـك أخػرج كػؿ كاحػد مػنيـ نفقػ  لمػى تػدر نفقػ  صػاحبو كالشػركاء خػرج  مػف :2لغ  التخارجك 
 َيَتَخــاَرجَ  َأنْ  َبــْأَس  الَ »احبو بػػالبقع كةػػ  حػػدقث ابػػف لبػػاس: صػػ إلػػىكاحػػد مػػف شػػركتو لػػف ممكػػو  كػػؿ

 .4«َصاِحِبوِ  َعَمى َيْرِجعْ  َلمْ  أِلََحِدِىَما 3َتِويَ  َفِإنْ  َعْيًنا، َوَىَذا َدْيًنا َىَذا َفَيْأُخذَ  الش ِريَكاِن،
: إخراج بعض الكرث  لما قستحقو ة  الترك  بماؿ قدةع إلقو كسببو طمػب الخػارج مػف الكرثػ  5كشرلا

لنػػػد رضػػػى غقػػػره  كشػػػرطو أف ال تكػػػكف التركػػػ  مشػػػغكل  بالػػػدقف كميػػػا أك بعضػػػيا  كأف ال قكػػػكف مػػػا 
  أكثر مف نصقبو مف ذلؾ الجنس  كشرطو لند البعض أقضا أف تككف ألقاف الترك  معمكم ألطاه 

  بأنيا مف أم جنس لند الصمح.

  

                                                 
   مصدر سابؽبتصرؼ (145:ص)"  عمم الفرائض والمواريث)المصرم  "1

 (224"  دار الدلكة  )صالمعجم الوسيطكآخركف  " )مصطفى  إبراىقـ2
  1مػج   ط4 " معجم المغة العربية المعاصـرةبمسالدة ةرقؽ لمؿ  "ىػ( 1424  أحمد مختار لبد الحمقد )المتكةى: لمرانظر)

 (626/ص1ـ(  )ج2338 -ىػ  1429لالـ الكتب  )
3

 (ه   رول مم  بقع فو نص ي )تب :  

 (958ص/ 37ج) "مت ج العربسانظر)الزي   م "
 مصدر سابؽ (187ص/ 3جباب الصمح بقف الغرماء كأصحاب المقراث  ) كتاب الصمح  " صحيح البخاري)البخارم  "4
"البنايـة ىػػ(  855)العقن   أبك محمد محمكد بف أحمػد بػف مكسػى بػف أحمػد بػف حسػقف الغقتػابى الحنفػى بػدر الػدقف )المتػكةى: 5

 (38/ص13ـ(  )ج2333 -ىػ 1423لبناف  )/بقركت –دار الكتب العممق    1ج  ط13"  شرح اليداية
المعػػركؼ بػػابف لابػػدقف( بػػف لمػػر بػػف لبػػد العزقػػز لابػػدقف الحسػػقن   انظػػر)ابف لابػػدقف  لػػالء الػػدقف محمػػد بػػف )محمػػد أمػػقف

)مطبػكع ج  8" "قره عين األخيار لتكممة رد المحتـار عمـى "الـدر المختـار شـرح تنـوير األبصـارىػ(  1336الدمشق  )المتكةى: 
 (392/ ص8لبناف  )ج –بآخر رد المحتار(  دار الفكر لمطبال  كالنشر كالتكزقع  بقركت 
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 األولالفصل 

 الميراث ومقواتو

 

 .والتركة اإلرث: تعاريف عمم الفرائض و األولالمبحث 

 .: مصادر عمم الميراثنيالمبحث الثا

 .: أركان الميراثلثالثالمبحث ا

 .: أسباب الميراثرابعالمبحث ال

 .: شروط الميراثخامسالمبحث ال

 ومسقطاتو. : موانع الميراثدسالمبحث السا

 أسس الميراث :السابعالمبحث 

 .ن لمتركةو: المستحقالثامنالمبحث 
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 األولالفصل 

 الميراث ومقوماتو

كمصػػػادره  كأركانػػػو  كالحقػػػكؽ المتعمقػػػ  بػػػو  كىػػػك ماىقػػػ  المقػػػراث  -تػػػد تػػػـ اختقػػػار ىػػػذا المكضػػػكع 
لمتحػدث لنػو ةػ  بداقػ  ىػذه  -ف لمتركػ كأسسػو  كالمسػتحقك  كأسبابو  كشركطو  كمكانعػو  كمسػقطاتو 

"  لقتكػكف لػدل القػارئ اإلرثلبناء ةكرة متكامم  حكؿ مكضكع "دلكل تصحقح حج  حصػر  رالرسال 
كقػات بػالمقراث  األكلف لممقػراث  كمػا ىػ  أنصػبتيـ  كمػف ىػـ أصػحاب قك حػكؿ مػف ىػـ المسػتح ةكرة

الصػػحقح    تمػػؾالتػػ  ةقيػػا خطػػأ مػػف  اإلرثتمػػؾ المعمكمػػات قسػػتطقع إدراؾ حجػػ  حصػػر  أثػػركلمػػى 
 . األنصب تكزقع ك ق  اإلرثككقفق  تعدقؿ الخطأ مف ناحق  التقسقمات 

 كةوالتر  اإلرثاريف عمم الفرائض و تع: األولالمبحث 

لممكضكع  البد مف إظيار  ق األكلى لتحدقد معالـ الصكرة األكلتمكف مف رسـ الخطكط حتى أ
 .بتكضقح تعارقؼ مصطمحاتو كذلؾأساسقاتو 

 : لغة، وفيو ثالثة فروع:األولالمطمب 

 : عمم الميراث، أو عمم الفرائض.األولالفرع 
 صػػف  ىػػك أك لمكاتػػع  المطػػابؽ الثابػػت الجػػاـز االلتقػػاد ىػػك 1العمػػـ: ك لمػػـ المقػػراث ىػػك لمػػـ الفػػرائض

تػاؿ ا جمع ةرقض  كى  المقدرة  كالفرض التقػدقر لغ   2كالفرائض. النققض قحتمؿ ال تمققزا تكجب
﴿  تعالى     ﴾3  .كالمقصكد بالتقدقرىنا التحدقد كالبقاف 

 
                                                 

تـاج العـروس مـن ىػػ(  "1235الزبقدم  محٌمد بف محٌمد بف لبػد الػرٌزاؽ الحسػقن   أبػك الفػقض  الممٌقػب بمرتضػى )المتػكةى: )1
 (127ص/ 33ج)تحققؽ: مجمكل  مف المحقققف  دار اليداق  ج  43 جواىر القاموس"،

"  المطبعػ  العػامرة  طمبـة الطمبـة(  "ىػ537)النسف   لمر بف محمد بف أحمد بف إسمالقؿ  أبك حفص  نجـ الدقف )المتكةى: 2
 بتصرؼ(173ىػ(  )ص1311بغداد  ) -مكتب  المثنى

 (7)النساء:3
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     أو الميراث اإلرثالفرع الثاني: 

ثىو الش ءى: أىلقبو ًإقاه أىٍكرى
1 

" ر ةػػمٌف كارث"الػػ تعػػالى. كمنػػو اسػػـ ا  2معنقػػقف  ىمػػا: أحػػدىما : البقػػاءقطمػػؽ ةػػ  المغػػ  لمػػى  كىػػك
بكسػػػػر اليمػػػػزة  اإلرثإبػػػراىقـ   إرثىػػػػك مػػػػف  إرثتكلػػػو ةػػػػمنكـ لمػػػى  معنػػػاه البػػػػات  بعػػػد ةنػػػػاء خمقػػػػو.

 .3لمكاف الكسرة  أم أنكـ لمى بقق  مف شرلو كأمره القدقـ قاءن  ةقمبت ًمٍكراث المقراث  كأصمو الكاك

تػـك آخػرقف   إلػى  أك مػف تػـك  بػال لقػد كال تبػرع نسػاف آلخػرإ: انتقػػاؿ الشػػ ء مػف  4الثان عنى كالم
الحمػؿ تبػؿ كالدتػػور أك  إلػىمكجػكد حقققػ   أك حكمػا  كانتقػالػػو  كارث إلػىحسقان كػافر كانتقػػػاؿ المػاؿ 

ْنِبَياءِ  َوَرَثةُ  الُعَمَماءَ »: معنػكقػانر كانتقاؿ العمـ كالخمؽ. كمف ذلؾ تكلو  .5«اأَل

كالذم قبدك أف المقراث لغ  قجمع بقف المعنقف السابققف ةيك قأت  بمعنػى انتقػاؿ الشػ ء الػذم  تبقػى 
 بعد ةناء صاحبو. 

 

 
                                                 

لســان ىػػػ(  "711  محمػد بػػف مكػـر بػػف لمػى  أبػػك الفضػؿ  جمػػاؿ الػدقف األنصػػارم الركقفعػى اإلةرققػػى )المتػكةى: )ابػف منظػػكر1

 (201ص/ 2ج)ىػ(  1414بقركت  ) –دار صادر   3ج  ط15"  العرب
2

 (93/ص9)مصط ة بآ رب م "المعام البس ط"م )ج
 (111/ص2)ج "لساف العرب" انظر)ابف منظكر  3

تحققػؽ: مكتػب تحققػؽ  القـاموس المحـيط"،ىػػ(  "817انظر)الفقركز آبادم  مجد الدقف أبػك طػاىر محمػد بػف قعقػكب )المتػكةى: 
لبنػاف  /بقػركت -الرسػال  لمطبالػ  كالنشػر كالتكزقػعمؤسسػ    8طالتراث ة  مؤسس  الرسال   بمشراؼ: محمػد نعػقـ العرتسيكسػ   

 (164ـ(  )ص2335 -ىػ  1426)
 (1324/ص2انظر)مصطفى كآخركف  "المعجـ الكسقط"  )ج 4
تحققػػؽ: محمػػد لػػكض ج  8"  "تيــذيب المغــةىػػػ(  373م  محمػػد بػػف أحمػػد بػػف اليػػركم  أبػػك منصػػكر )المتػػكةى: زىػػر انظر)األا

 (85/ص15ـ(  )ج2331)  بقركت – دار إحقاء التراث العرب   1طمرلب  
تحققػؽ: ج  2 "سـنن ابـن ماجـو"،ىػػ(  273ابف ماج   أبك لبد ا محمد بف قزقد القزكقن   كماج  اسـ أبقػو قزقػد )المتػكةى: )5

بػاب ةضػؿ العممػاء كالحػث لمػى طمػب العمػـ    ةقصؿ لقسى الباب  الحمبػ  -محمد ةؤاد لبد البات   دار إحقاء الكتب العربق  
(  صػححو األلبػان   األلبػػان   أبػك لبػػد الػرحمف محمػد ناصػػر الػدقف  بػػف الحػاج نػكح بػػف نجػات  بػػف 223(  )ح ر 81ص/1)ج

(  )ح ر 1379/ص2ىػ(  "صحقح الجامع الصغقر كزقاداتو"  المكتب اإلسالم   )ج1423آدـ  األشقكدرم األلبان  )المتكةى: 
6297) 
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 الفرع الثالث: التركة

: خمقتػػو ... كتركػػ  تركػػت الشػػ ء تركػػان  كققػػاؿ. 1التركػػ  مصػػدر بمعنػػى المفعػػكؿ أم الشػػ ء المتػػركؾ
 .2مف التراث المتركؾالرجؿ المقت: ما قتركو 

  ف:ا  كةقو ةرلًن ااصطالحالمطمب الثاني:  

 : عمم الميراث، أو عمم الفرائض  األولالفرع 

لمـ الفرائض  كىك لمـ قىعرؼ بو الكرث  ما قستحقكف مف المقػراث كمكانعػو ككقفقػ   ىك لمـ المقراث:
ىك تكالػد ةقيقػ  ك كسم  أقضا لمـ الفرائض  أم مسائؿ تسم  المكارقث  لمـ المقراث. ك تسمتو بقنيـ

 .3مف الترك  كارثكحسابق  قعرؼ بيا نصقب كؿ 

لمػى مسػتحققو  ةمػف خاللػو قػتـ تحدقػد الكرثػ   اإلرثةعمـ المقراث أك لمـ الفػرائض ىػك كقفقػ  تكزقػع 
 كبقاف أنصبتيـ.  

 التركة الفرع الثاني:

كمػا ال قػدخؿ بػقف  أك التركػ  بنػاءن لمػى مػا قػدخؿ اإلرثمصػطمح تعرقؼ لتحدقد ة   لفقياء ااختمؼ 
  رأققف  ىما:لمى  طقات ماىقتو

 

 
                                                 

  (91/ 27) " ،تاج العروس من جواىر القاموسالزبقدم  "انظر)1

 مصدر سابؽ (435/ 13) " لسان العرب)ابف منظكر  "2
 
الشػامؿ لألدلػ  الشػرلق  كاآلراء المذىبقػ  كأىػـ النظرقػات الفقيقػ  الفقـو اإلسـالمي وأدلتـو)  "ىالزحقم   كىبػو بػف مصػطفانظر)3

لمػػا تقػػدميا مػػف طبعػػات  12طقيا )كىػػ  المنق حػػ  المعد لػػ  بالن سػػب  لمػػا سػػب 4ج  ط13كتحققػػؽ األحادقػػث النبكقػػ  كتخرقجيػػا("  
 (7697/ص13دمشؽ  )ج /سكرق   –مصكرة(   دار الفكر 

دار الكتب   9ط"  حاشية ابن الخياط عمى شرح الخرشي لفرائض مختصر العالمو خميلانظر)محفكظ  خالد لبد الغن   "
 (99:ص)ـ( 9223 -ىػ9494)  لبناف-العممق   بقركت
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 1: لمحنفية  األولالرأي 

قػدخؿ ةػ  التركػ  الدقػ  ... ك ألمػكاؿغقػر بعػقف مػف الػف تعمػؽ حػؽ ال صػاةقان  ألمػكاؿالمقػت مػف ا  ترك
قاء  ةتقضػى األكلبعفك بعض  القصاص ماالن الكاجب  بالقتؿ الخطأ أك بالصمح لف العمد أك بانقالب 

 منو دقكف المقت كتنفذ كصاقاه...

 لمجميور)الشافعية والمالكية والحنابمو( :الرأي الثاني

تابؿ لمتجزم قثبت لمستحقو بعد مكت مػف كػاف لػو ذلػؾ   حؽالترك  ى  :  3كالمالكق  2لند الشاةعق 
 لقراب  بقنيما  أك نحكىا: كالزكجق  كالكالء.

 .كالحقكؽ الثابت  مطمقان  ألمكاؿالترك : ى  كؿ ما قخمفو المقت مف ا: 4لند الحنابم ك  

ذىب جميػكر الفقيػاء )المالكقػ  كالشػاةعق    اختمؼ الفقياء ة  تعرقفيا كمػا رأقنػا  ةػصطالح)ةف  اال 
 كحقكؽ. أمكاؿأف الترك  تشمؿ جمقع ما تركو المتكةى مف  إلىكالحنابم ( 

ِمِنينَ  َأْوَلـى َأَنـا»كتد استدلكا بقكلو صمى ا لمقػو كسػمـ:  ْْ  َمـااًل  َوتَـَركَ  َمـاتَ  َفَمـنْ  َأْنُفِسـِيْم، ِمـنْ  ِبـاْلُم
 .6«َلوُ  َفِِلُْدَعى َوِليُُّو، َفَأَنا َضَياًعا َأوْ  5َكاًل  َتَركَ  َوَمنْ  الَعَصَبِة، ِلَمَواِلي َفَماُلوُ 

 .كسمـ بقف الماؿ كالحؽ كجعميما ترك  لكرث  المقتةقد جمع النب  صمى ا لمقو 
                                                 

"رد المحتــار عمــى الــدر ىػػػ(  1252)ابػػف لابػػدقف  محمػػد أمػػقف بػػف لمػػر بػػف لبػػد العزقػػز لابػػدقف الدمشػػق  الحنفػػ  )المتػػكةى: 1
 (759/ص6ـ(  )ج1992 -ىػ 1412بقركت  )-دار الفكر  2ج  ط6  المختار"
 سابؽ مصدر(557ص/8ج) " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة الطوري"ابف نجقـ  انظر)

ىػػػ(  710انظػر)ابف الرةعػػ   أحمػػد بػػف محمػد بػػف لمػػ  األنصػػارم  أبػك العبػػاس  نجػػـ الػػدقف  المعػركؼ بػػابف الرةعػػ  )المتػػكةى: 2
ـ(  ألػػده 2009دار الكتػػب العممقػػ   )  1طتحققػػؽ: مجػػدم محمػػد سػػركر باسػػمـك  ج  21"  كفايــة النبيــو فــي شــرح التنبيــو"

 (145ص/ 12ج)  ز النخب العممق (لمشامم / ةرقؽ رابط  النساخ برلاق  )مرك
دار ج  4"  "حاشـية الدسـوقي عمـى الشـرح الكبيـرىػػ(  1233)الدسكت   محمػد بػف أحمػد بػف لرةػ  المػالك  )المتػكةى: انظر 3

 ( 457/ص4الفكر  )ج
 "كشـاف القنـاع عـنىػػ(  1351انظر)البيكت   منصكر بف قكنس بػف صػالح الػدقف ابػف حسػف بػف إدرقػس الحنبمػى )المتػكةى: 4

 (329/ص3دار الكتب العممق   )جج  6  متن اإلقناع"
 الكؿ:العقاؿ5

 (388ص/ 28ج) " تاج العركس)الزبقدم  "
 (6745(  )ح ر153/ص8بػػاب ابنػػ  لػػـ أحػػدىما أخ لػػالـ  كاآلخػػر زكج  )جكتػػاب الفػػرائض   "صــحيح البخــاري"،)البخػػارم  6

 مصدر سابؽ
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ق  لمتركػػ  ال تنبنػػ  لمقػػو ثمػػرة مػػف الكجيػػ  العممقػػ  إذ ال قترتػػب صػػطالحكاخػػتالؼ ىػػذه التعرقفػػات اال
ا  اصػػػطالحلمقػػػو تغققػػػر ةػػػ  أحكػػػاـ المكارقػػػث  ةيػػػك اخػػػتالؼ لفظػػػ  ةقمػػػا قطمػػػؽ لمقػػػو اسػػػـ التركػػػ  

لرةػػت كػػؿ طائفػػ  مػػف الفقيػػاء  ذالفقيػػ   إ صػػطالحذه الكممػػ  ةػػ  االالغػػرض منػػو تحققػػؽ معنػػى ىػػك 
 "الترك " بما اصطمحكا لمقو.

 المطمب الثالث:التركة قانوناً 
بػو المعمػكؿ  ـ1976 لسػن ( 61رتػـ )الشخصػق  األردنػ   األحكاؿتانكف مف  (183المادة ) جاء ة 

   ةمف ما لـ قنص لمقو القانكف قؤخذ بالراجح مف مذىب الحنفق . ة  الضف  الغربق 

 كاأف الػػػرأم الػػػراجح ىػػػك رأم الحنفقػػػ   حقػػػث حػػػدد قبػػػدك الػػػذمطػػػالع لمػػػى مػػػا سػػػبؽ ةالكمػػػف خػػػالؿ ا
 . مف الحقكؽ تعرقؼ الترك  بما قتـ تكرقثو  كلقس لمى جمقع ما تركو المقت

 مصادر عمم الميراثني: المبحث الثا

 الكريم: القر ن -1

 : تعالىقات أساسق  ة  المقراث ك مفصم   كى   تكلو آكمنيا  -أ

﴿                                      

                                  

                                         

                                  

                           ﴾ 1
 

                                                 
 (11)النساء:1
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2-                               

                             

                               

                                    

                             

                                     

﴾  
1 
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           ﴾2 

  :تعالىكمنيا اقات مجمم   كى  تكلو -ب
1- ﴿                               

                  ﴾3 

-2﴿                               

                    ﴾4 

                                                 
 (99)النساء: 1
 (176)النساء:2

 (7)النساء:3
 (33)النساء:4
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-3﴿                          

                            ﴾1  

كردت بعض األحادقث لف النبػ  صػمى ا لمقػو كسػمـ  كذلػؾ  األحاديث الواردة في المواريث: -2
 لبقاف مسائؿ ة  لمـ المكارقث  كمنيا:

 أَْلِحقُـــوا» صػػػمى ا لمقػػػو كسػػػمـ:مػػػا ركاه ابػػػف لبػػػاس رضػػػ  ا لنيمػػػا تػػػاؿ: تػػػاؿ رسػػػكؿ ا  -1
2«َذَكرٍ  َرُجلٍ  أِلَْوَلى َفُيوَ  َبِقيَ  َفَما ِبَأْىِمَيا، الَفرَاِئَض 

 

  3 «ابني؟ ابن أنا إرث وال إخوتي، دون ابني ابن يرثني» عباس: ابن وقال  -2

 األكؿبقف الكرث  حسب الجي  كما ةػ  القسػـ  ـتعرض ابف لباس لمكضكع التقدق ثرة  ىذا األ
حقػث ققػدـ    كالتقػدقـ بالقرابػ  كمػا ةػ  القسػـ الثػان حقػث ققػدـ ابػف االبػف لمػى اإلخػكة ثرمف األ

          .األب لمى الجد

ــِرثُ  الَ » كلػػف أسػػام  بػػف زقػػد تػػاؿ: تػػاؿ رسػػكؿ ا صػػمى ا لمقػػو كسػػمـ: -3 ــِممُ  َي ــاِفرَ  الُمْس  َوالَ  الَك
 4«الُمْسِممَ  الَكاِفرُ 

 .5«َشت ى ِمم َتْينِ  َأْىلُ  وارثَيتَ  اَل » أخر حقث تاؿ صمى ا لمقو كسمـ: كجاء ة  ركاق  أخرل بمفظ

 6اإلجماع -3

 نماذج مف اإلجماع:

                                                 
 (75)األنفاؿ: 1

 تـ تخرقجو سابقان()2
 (  مصدر سابؽ6736(  )ح ر8/959"  كتاب الفرائض  باب مقراث الجد مع األب كاإلخكة  )ج"صحيح البخاري )البخارم 3

 )
 ( 6764  )ح ر(156/ ص8باب ال المسمـ الكاةر كال الكاةر المسمـ  )ج  كتاب الفرائض  المصدر السابق4
 تخــريج فــي الغميــل إرواء(  تػػاؿ األلبػػان  حسػػف  األلبػػان   "2731  )ح ر(912ص/ 2ج) ماجــة"، ابــن ســننابػػف ماجػػو  ")5

 (1719  )ح ر(158 ص/6ج) السبيل" منار أحاديث
  1أحمػد  ط المػنعـ لبػد ةػؤاد "  تحققؽ:"اإلجماع  (ىػ319:  المتكةى) النقسابكرم إبراىقـ بف محمد بكر أبك ابف المنذر انظر)6

 (74-73ص) ـ( 2004 -ىػ1425كالتكزقع  ) لمنشر المسمـ دار
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الكػػرقـ  القػػرآف  كأطمػػؽ ألب كالجػػد  كالجػػد كػػاألب لنػػد لدمػػواألب قشػػمؿ الفػػظ  األصػػؿ أف  -1
:  ﴿ تعالىذلؾ ة  تكلو                  ﴾1. 

 االبف قشمؿ االبف كابف االبف ميما نزؿ  كابف االبف كاالبف لند لدمو. لفظ  -2
﴿  ى األكلػػػالمػػراد بػػػاألخ كاألخػػػت ةػػ  آقػػػ  الكاللػػػ   -3              

                                  

     ﴾2 ـأل:األخ كاألخت.   

﴿الثانقػػ    كالمػراد بػػاألخ كاألخػػت ةػػ  آقػػ  الكاللػػ -4                    

                                    

                                     

                        ﴾3  األخ كاألخػػػػػػػػػػػت ألبػػػػػػػػػػػكقف أك

 ألب.
 االبف الصمب  قحجب كلد االبف  حجب حرماف. -5
 ابف االبف قحجب ابف ابف االبف كسائر مف ىـ انزؿ منو درج  حجب حرماف. -6
. أمػػػػا حجبػػػػو لإلخػػػػكة كاألخػػػػكات ألبػػػػكقف  أك ألب ةفقػػػػو ـألالجػػػػد قحجػػػػب اإلخػػػػكة كاألخػػػػكات  -7

أنػو  7كالػراجح لنػد الحنابمػ  6كالشػاةعق  5  أما لند المالكقػ 4قحجب  لند الحنفق ةيك خالؼ 
 ال قحجب.أنو 
 

                                                 
1

 (38) بس : 
 (12)النساء:2
 (176)النساء:3

 مصدر سابؽ (559ص/8ج"   )البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة الطوريانظر)ابف نجقـ  "4

ىػػػػ(  684بػػػف لبػػػد الػػػرحمف المػػالك  الشػػػيقر بػػػالقراة  )المتػػػكةى: القراةػػػ   أبػػػك العبػػػاس شػػياب الػػػدقف أحمػػػد بػػػف إدرقػػس )انظػػر5
 (158ص/7ج)  ـ(1994بقركت  ) -دار الغرب اإلسالم   1طتحققؽ: محمد بك خبزة  مج  14 الذخيرة"،"
  مصدر سابؽ (91/ص9"  )جالبيان في مذىب اإلمام الشافعي"  انظر)العمران 6
المممكػػ  العربقػػ  السػػعكدق   /الرقػػاض-دار العاصػػم   1ج  ط2"  الممخــص الفقيــي)الفػػكزاف  صػػالح بػػف ةػػكزاف بػػف لبػػد ا  "7
 (242/ص2ىػ(  )ج1423)
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 1ةاجتياد الصحاب -4

رضػػ  ا لػػنيـ  ةكػػاف ةػػ  لػػدة مسػػائؿ: مثػػؿ مسػػائؿ   مقػػراث الػػذم ثبػػت مػػف اجتيػػاد الصػػحابأمػػا ال
اجتيػػػاد الصػػػحاب  بػػػأف األنبقػػػاء ال  ةػػػ  الحجػػػب  كمػػػف ذلػػػؾالعػػػكؿ  كمسػػػائؿ الػػػرد  كبعػػػض مسػػػائؿ 

 .قكرثكف

 االستحساف. إلى 3ةقد لدؿ بعض العمماء مف الققاس 2االستحسان -5

لصػػػبات     ةقػػػرل ىػػػؤالء أف الققػػػاس أف ال قػػػرث اإلخػػػكة األشػػػقاء ألنيػػػـ4كمػػػا ةػػػ  المسػػػأل  المشػػػترك 
ةػمنيـ أصػحاب ةػركض  كأصػحاب الفػركض مقػدمكف لمػى العصػبات   ـألبخالؼ اإلخكة كاألخكات 

بػػػاألثرلف لمػػػر بػػػف الخطػػػاب رضػػػ  ا لنػػػو شػػػف لمعصػػػبات. ك  ةػػػمذا لػػػـ قبػػػؽ شػػػف مػػػف التركػػػ  ةػػػال
شػػركاء ةػػ  الثمػػث بالتسػػاكم لمػػذكر مثػػؿ  فةقككنػػك  ـألخػػكة خػػكة االشػػقاء مػػع اإلاالستحسػػاف قػػرث اإلكب

 حظ االنثى. 

ةػ   الغربقػ  الضػف ـ المعمكؿ بو ة  1976لسن   الشخصق  األردن  اؿاألحك خذ بو تانكف أكالذم   
 المسأل  المشترك :

ةػػػرض السػػػدس كالثمػػػث لالثنػػػقف ةػػػأكثر  ذكػػػكرىـ كأنػػػاثيـ ةػػػ  القسػػػم  سػػػكاء  الـ( لإلخػػػكة 180المػػػادة)
 مث إذا استغرتت الفركض الترك .  كقشاركيـ اإلخكة األشقاء ة  الث

                                                 
 مصدر سابؽ (66ص)"الميراث في الشريعة اإلسالمية"،)درادكو  1
   مصدر سابؽ( بتصرؼ125-124)ص عمم الفرائض والمواريث"،)المصرم  "2
كلػـ قثبػت شػ ء مػف أنصػباء الكرثػ  بالققػاس ر ألنػو   إذا صار مجمعػا لمقػو )لقس لمققاس أك االجتياد ة  المقراث  مدخؿ إال 3

الفقـو اإلسـالمي ( . ال مجػاؿ لمققػاس ةػ  األشػقاء التقدقرقػ  ر لخفػاء كجػو الحكمػ  ػ أحقانػان ػ ةػ  التخصػقص بمقػدار دكف آخػر
 (7698ص/13ج) وأدلتو لمزحيمي

 مصدر سابؽ (426)ص  "،لسان الحكام)ابف الشحن   "4
كى  زكج كأـ كأخ كأخػت الـ كأخ كأخػت ألب كأـ ...ك تػكؿ أبػ  بكػر الصػدقؽ رضػ  ا  الحماريةكتسمى  المسالة المشتركة

لنو كلف سائر الصحاب  أجمعػقف إف لمػزكج النصػؼ كلػالـ السػدس كلػألخ كاألخػت الـ الثمػث كال شػ ء لػألخ كاألخػت ألب كأـ 
 لنو حتى تاؿ لو أكالد األب كاالـ ىب أف أبانا كاف حمارا أما كانت أمنػا ألنيما لصب  كال بات  كبو كاف ققكؿ لمر رض  ا

كاحدة ةتكتػؼ لمػر رضػ  ا لنػو كشػركيـ ةػ  الثمػث بقػنيـ بالسػكق  ال ةضػؿ لمػذكر لمػى األنثػى كىػك تػكؿ لثمػاف رضػ  ا 
 كزال  رحميـ ا.لنو كبو أخذ مالؾ كالشاةع  كاأل

 االشقاء ىب ابانا حجرا. ( نسب  لقكؿالحجريةكتسمى اقضا )
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 أركان الميراث: ثالثالمبحث ال

إذ ال بد مف تكةر جمقع  ىك اإلحاط  بأركانو  مف أكلى الخطكات المتبع  لمتعرؼ لمى ش ء ما
   .أركانو لتحقؽ كجكده

 : فا  كةقو ةرل: تعريف الركناألولالمطمب 

 لغة  :األولالفرع 

﴿ : تعػالى: جانبػو األتػكل لغػ . تػاؿ 1ركػف الشػ ء                ﴾2 ةالعػز الػركف   ك 

كجمػػع الػػركف أركػػاف كأركػػف   كأركػػاف اإلنسػػاف: جكارحػػو  كأركػػاف كػػؿ شػػ ء جكانبػػو التػػ    3 كالمنعػػ
 .4قستند إلقيا كققـك بيا

 اً اصطالحالفرع الثاني: 

جػػكد لػػذلؾ الشػػ ء إال بػػو مػػف )التقػػكـ( إذ تػػكاـ الشػػ ء بركنػػو ال مػػف )الققػػاـ(  ك ركػػف الشػػ ء: مػػا ال 
 .5كقكلنا: )الققاـ ركف الصالة(   كقطمؽ لمى جمقعياكقطمؽ لمى جزء مف الماىق  

  :ى ،6المطمب الثاني: أركان الميراث 

 قكرث. أك حقان  الذم ترؾ ماالن  ث  كىك المقت حققق  أك حكمان لمكر  ا – 1

                                                 
 مصدر سابؽ(185ص/13ج) لسان العرب"،)ابف منظكر  "1

 (  83)ىكد:2
 مصدر سابؽ (139ص/35ج"  )تاج العروس)الزبقدم  "3
  (111ص/ 35ج) المصدر السابق،)4
 مصدر سابؽ (448ص/ 1ج("  )الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتارانظر)ابف لابدقف  "5

 (636/ 3) " ةقو السن سابؽ  "انظر)سقد  6
-ىػػ1418"  مكتب  النجاح الحدقث  نابمس  كمكتبػ  خالػد بػف الكلقػد  )يث في الشريعة اإلسالميةر أحكام المواالقدكم   مركاف  "

  (93ص)  ـ(1998

  (49ص)  ـ(2313-ىػ1434دار النفائس  )  6ط الوجيز في الوصايا والمواريث"،)أبك لقد  لارؼ خمقؿ  "انظر
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 بقانيا. اآلت  اإلرثبسبب مف أسباب  اإلرث: كىك الذم قستحؽ كارثال -

كتركػػ . كىػػذا  ان ا كتراثػػكارثػػالمػػكركث: كىػػ  التركػػ  التػػ  قخمفيػػا المقػػت بعػػد مكتػػو. كقسػػمى مقراثػػا  - 3
 . أصالن  الركف ىك أىـ األركاف  إذ لكال كجكده لما كاف ىناؾ تكرقث

 أسباب الميراث: رابعالمبحث ال

 قجب تكةر أحدىا الستحقاؽ المقراث.ك   لممقراث لدة أسباب

 :فا  كةقو ةرلالسبب: تعريف األولالمطمب 

 : لغةاألولالفرع 

 غقره. إلىالحبؿ  ككؿ ش ء قتكصؿ بو   1السبب لغ 

 ااصطالحالفرع الثاني: 

 ما قمـز مف كجكده الكجكد  كمف لدمو العدـ لذاتو. :2ان اصطالح

   كى :3المطمب الثاني: أسباب الميراث

 أسباب خاص  متفؽ لمقيا.-أ

                                                 
 مصدر سابؽ (38ص/ 3ج"  )تاج العروس)الزبقدم  "1
ػػٍقبىان  )المتػػكةى: 2 "نيــل ىػػػ(  1135انظػػر)ابف أبػػ  تغمػػب  لبػػد القػػادر بػػف لمػػر بػػف لبػػد القػػادر بػػف لمػػر بػػف سػػالـ التغمبػػ  الش 

ـــب"، ػػػمقماف لبػػػد ا األشػػػقرج  2 المـــ رب بشـــرح دليـــل الطال  - ىػػػػ 1433)الككقػػػت  -مكتبػػػ  الفػػػالح  1ط  تحققػػػؽ: محمػػػد سي
 (55/ص2ـ(  )ج1983

 (13ـ(  )ص1983-ىػ1434السعكدق   )-  دار طقب 1"  ط"تسييل الفرائض انظر)العثقمقف  الشقخ محمد بف صالح 3
 مصدر سابؽ (55ص/ 2ج) نيل المارب بشرح دليل الطالب"،انظر )ابف أب  تغمب  "

ىػػ(  682الحنبمػ   أبػك الفػرج  شػمس الػدقف )المتػكةى: انظر)ابف تدامػ   لبػد الػرحمف بػف محمػد بػف أحمػد المقدسػ  الجمػالقم  
دار الكتػاب العربػ  لمنشػر كالتكزقػع  أشػرؼ لمػى طبالتو)لمشػامم (: محمػد رشػقد رضػا ج  2"  الشرح الكبير عمى متن المقنـع"

 (181/ ص7صاحب المنار  )ج
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: كىك االتصاؿ بقف إنسانقف باالشتراؾ ة  كالدة ترقب  أك بعقدة  كقنقسـ قراب  الحقققق )النسب(ال – 1
 ثالث  أتساـ: إلىالنسب 

ف لمكا.  )أ( األصكؿ: كىـ اآلباء كآباؤىـ كا 

ف نزلكا.  )ب( الفركع: كىـ األبناء كأبناؤىـ كا 

  )جػ( الحكاش : ىـ اإلخكة كبنكىـ كاأللماـ كبنكىـ. 

 ﴿  :تعػػػػػػػػػػػػػػػػالىتػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ                                

 ﴾1 

بمجػرد لقػد الػزكاج الصػحقح  اآلخػرمػف  اإلرث أحػد الػزكجقفقسػتحؽ : قراب  السببق  )النكػاح(ال – 2
 كارثةقو  كالطالؽ الرجع  ال قمنع التػ كارثكلك مف غقر دخكؿ أك خمكة... كأما النكاح الفاسد ةال ت

 ما دامت ة  العدة.

 :2(الكالءالقراب  الحكمق  ) – 3

ببو  كالمطمػكب سػ إلػىكالحكػـ قضػاؼ  .لقد قجػرم بػقف اثنػقفى  ك  4المكاالةك   3كىك ة  المغ  القراب 
كالمحالفػ    كؿ كاحد منيمػا التناصػر  كتػد كػانكا ةػ  الجاىمقػ  قتناصػركف بأسػباب منيػا: الحمػؼ مف 

 :  ىماكالكالء نكلاف

كالء العتاتػػ   أك كالء النعمػػ   كىػػك لالتػػ  حكمقػػ  بػػقف المعتػػؽ كلتققػػو    كىػػـ لصػػكب  سػػببيا  -1 
ىػػػذا المقػػػراث بعػػػد ةقػػػد صػػػاحب الفػػػرض أك  الـسػػػؽ لمػػػى رتققػػػو بػػػالعتؽ  كتػػػد ألطػػػى اإلنعمػػػ  المعتًػػػ

                                                 
 (75)األنفاؿ:1
 سابؽ(بتصرؼ  مصدر 114ص) الميراث في الشريعة اإلسالمية"،)درادك   "2

 –دار المعرةػ  ج  2"  أصـول السرخسـيىػػ(  " 483انظر)السرخسػ   محمػد بػف أحمػد بػف أبػ  سػيؿ شػمس األئمػ  )المتػكةى: 
 (81/ص8بقركت  )ج

 (مصدر سابؽ1358ص/ 2ج) " المعجم الوسيط"مصطفى كآخركف  )3
 ( مصدر سابؽ81 ص/8ج) المبسوط"،)السرخس   "4
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ةمػػات العبػػد كػػاف مالػػو لسػػقده الػػذم ألتقػػو  كىػػذا مػػف بػػاب الحػػث  ةمػػف ألتػػؽ لبػػدان   العصػػب  النسػػبق 
 الـَواَلءُ  ِإن َمـا»: -صػمى ا لمقػو كسػمـ  -  كمػا تػاؿ النبػ  الـسااللتاؽ الذم قحرص لمقو اإللمى 
 .2«الن َسبِ  َكُمْحَمةِ  ُلْحَمةٌ  اْلَواَلءُ » :-صمى ا لمقو كسمـ  -كتاؿ  ،1«َأْعَتقَ  ِلَمنْ 

كلك لـ  مف جي  كاحدة  ةقرث الكل  لبده الذم ألتقو  لكف العبد المعتؽ ال قرث مف سقده إرثكىك 
 قكف لو كرث .

ف مػت ا  ك   4رشػياأجناقػ  ةعمقػؾ  ف جنقػتي مف ققكؿ لو كالقتػؾ كلاتػدتؾ ةػأالة : كالمكا3كالء المكاالة -2
ةقعقػؿ لنػو غقػره مػا لػـ قجػف جناقػ   إلػىؿ كالءه ف قحكٌ أكف لمى ما كااله كلاتده كلو ةمؾ مقراث  ةقك

ذا لكضػو لمقيػا ةػال مةقيا الرجػكع مػا لػـ قعكضػو لمقيػا ةػ  كىك كاليب   ف قحكؿأذا لقؿ ةمقس لو مة
 رجكع ةقيا.

 كىناؾ سبب مختمؼ ةقو  كىك: -ب

 . 6كالشاةعق  5كىـ المالكق   لند مف ققكؿ بوىك قرث بقت الماؿ ك 

                                                 
 (456(  )ح ر 98/ص1كتػاب الصػالة  بػاب ذكػر البقػع كالشػراء لمػى المنبػر ةػ  المسػجد  )ج صـحيح البخـاري"،)البخارم  "1

 مصدر سابؽ

"  "الســنن الكبــرىىػػػ(  458البقيقػػ   أحمػػد بػػف الحسػػقف بػػف لمػػ  بػػف مكسػػى الخسػػركجردم الخراسػػان   أبػػك بكر)المتػػكةى:  )2
بػػاب المقػػراث   ـ(2003 -ىػػػ  1424)ف  لبنػػا –دار الكتػػب العممقػػ   بقػػركت   3طتحققػػؽ: محمػػد لبػػد القػػادر لطػػا   ج  10

 (1668(  )ح ر 139/ص6  )ج"ارواء الغميل"(  صححو األلبان   األلبان   12381(  )ح ر 394/ص6بالكالء  )ج
 (بتصرؼ432-431ص/ 1ج) " النتف في الفتاوىالسغدم  ")3

 مصدر سابؽ (293-289/ ص2ج) تحفة الفقياء"،انظر)السمرتندم  "
 ( مصدر سابؽ169ص/ 4ج"  )، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعانظر)الكاسان 

 القصاص دكف الماؿ مكجبيا جناق  أرش كالمراد الجناق  ماؿ بدؿ ىك )األرش4
 مصدر سابؽ (383ص/ 5ج) " (المحتار رد) عابدين ابن وحاشية المختار لدرابف لابدقف  "ا

 مختصــر العالمــة خميــل"،ىػػػ( "776المػػالك  المصػػرم )المتػػكةى: بػػف إسػػحاؽ بػػف مكسػػى  ضػػقاء الػػدقف الجنػػدم اانظر)خمقػػؿ  5
 (261ـ(  )ص2335ىػ/1426القاىرة  )-دار الحدقث  1طتحققؽ: أحمد جاد  

"الحاوي الكبير في فقـو ىػ(  450الماكردم  أبك الحسف لم  بف محمد بف محمد بف حبقب البصرم البغدادم )المتكةى:انظر)6
الشػقخ لػادؿ أحمػد لبػد ك تحققػؽ: الشػقخ لمػ  محمػد معػكض ج  19 ختصـر المزنـي"،فقو مذىب اإلمام الشافعي وىـو شـرح م

 ( 73ص/ 8ج"  )ـ(1999-ىػ  1419لبناف  )/بقركت  -دار الكتب العممق   1طالمكجكد  
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قيمجػأ إلقػو إال ةػ  حالػ  لػدـ كجػكد أم نػكع مػف الكرثػ   كذلػؾ بنػاءن الػراجح  ةػال أف رأقيػـ  كالذم قبػدك
"  ةبقت الماؿ قتكلى اإلنفاؽ لمى مف ال مكرد لو كال معقؿ.  1لمى القالدة الفقيق  "الغنـ بالغـر

 شروط الميراث :خامسالمبحث ال
 .ستحؽ المقراثلممقراث لدة شركط  كقجب تكةرىا جمقعان حتى قي 

 :فاكةقو ةرل الشرط،:تعريف األولالمطمب 

 لغةالشرط : األولالفرع 

رط ط  كاشػػترط لمقػػو. كالش ػػط كقشػػري كالجمػػع شػػركط كشػػرائط. كتػػد شػػرط لمقػػو كػػذا قشػػرً  2الشػػرط لغػػ 
 اتيا.الم . كأشراط السال : لالمبالتحرقؾ: الع

 اً اصطالحالشرط الفرع الثاني: 

ةقػػو  كتقػػؿ: قمػػـز مػػف انتفائػػو  الشػػرط مػػا قتكتػػؼ لمقػػو كجػػكد الشػػ ء كلػػـ قكػػف داخػػالن  3صػػطالحةػػ  اال
  .كال قمـز مف كجكده كجكد المشركط انتفاء المشركط 

  4اإلرثالمطمب الثاني: شروط 

   المتفؽ لمقيا ى  أكؿ ثالث  شركط: ىناؾ شركط لام

                                                 
1

 (مصدر سابؽ1/543"  )جاألربعة المذاىب في وتطبيقاتيا الفقيية القواعد" الزحقم  ) 
 مصدر سابؽ(479ص/ 1ج) " المعجـ الكسقطانظر)مصطفى كآخركف  "2
 ( مصدر سابؽ117ص/ 2ج) البناية شرح اليداية"،)العقن   "3

("  الدر الثمين والمورد المعين )شرح المرشد المعين عمـى الضـروري مـن عمـوم الـدينانظر)مقارة  محمد بف أحمد المػالك   "
ـ(  ألػػده لمشػػامم / ةرقػػؽ رابطػػ  النسػػاخ برلاقػػ  )مركػػز 2338 -ىػػػ 1429القػػاىرة  ) -تحققػػؽ: لبػػد ا المنشػػاكم  دار الحػػدقث

 (114النخب العممق (  )ص
ج  2 اإلقناع في حل ألفاظ أبـي شـجاع"،ىػ(  "977انظر)الشربقن   شمس الدقف  محمد بف أحمد الخطقب الشاةع  )المتكةى: 

 (123/ ص1بقركت  )ج –تحققؽ: مكتب البحكث كالدراسات  دار الفكر 
ــــو الســــنةىػػػػػ( "1423بؽ  سػػػػقد )المتػػػػكةى: سػػػػاانظر)4  -ىػػػػػ  1397لبنػػػػاف  ) –دار الكتػػػػاب العربػػػػ   بقػػػػركت   3ج  ط3"  فق

 ( 637ص/ 3جـ( )1977
فتوحــات الوىــاب بتوضــيح شــرح مــنيج ىػػػ(  "1234انظر)الجمػػؿ  سػػمقماف بػػف لمػػر بػػف منصػػكر العجقمػػ  األزىػػرم )المتػػكةى: 

)منيج الطالب اختصره زكرقا األنصارم مف منياج الطالبقف لمنككم ثـ شرحو ة  شرح منيج الطالب المعروف بحاشية الجمل 
 (25/ص4دار الفكر  )جج  5الطالب("  
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   كالتكضقح كما قم :  أك تقدقرقان   أك حكمقان حققققان  مكت المكرث  كىك إما قككف مكتان  - 1

 ىك ةقداف الحقاة بعد كجكدىا  كقتحقؽ بالمشاىدة أك بالبقن . المكت الحققق :-1

م الػذم قحكػـ بػو القاضػ  مػع التػققف بحقػاة الشػخص  لتبار المكت الحكم : ىك المكت اال -2
 ألنػو ميػدر الػدـ  حكمػان  ةمنو قعتبر مقتػان   كالمرتد إذا حكـ القاض  بمحات  بدار الحرب مرتدان 

  .1«َفاْقُتُموهُ  ِديَنوُ  َبد لَ  َمنْ » صمى ا لمقو كسمـ:لقكلو 

ذا انقطعػػت أخبػػار كػػؿ إمػػكرث مػػع احتمػػاؿ حقاتػػو كػػالمفقكد كاألسػػقر أك ىػػك الحكػػـ بمػػكت ال
كلػػـ قظيػػرا  كلػػـ منيمػػا  كلػػـ قعمػػـ القاضػػ  مكانيمػػا  كال قعػػرؼ حقاتيمػػا  كال قػػدرم مكتيمػػا  

 .حكمان  ةكؿ كاحد منيما قعتبر مقتان قتبقف مكتيما ببقن   

 بأف ضربيا شػخص ةألقػت جنقنػان   فصؿ بجناق  لمى أمونالتقدقرم: كالجنقف الذم قالمكت  -3
كذلػػػؾ  كىػػ  خمسػػػكف دقنػػاران  2رة(قسػػمى )الغيػػػ جػػػب لمػػى الضػػػارب أك لاتمتػػو تعكقضػػػان ةق مقتػػان 

ليشر دق  أمو كى  تعادؿ خمسمائ  درىـ  تجعؿ ضمف تركػ  الجنػقف كتػكرث لنػو  ةأساسػو 
تبػػؿ الضػػرب كأنػػو مػػات بسػػببو   مػػع أنػػو مػػف الجػػائز أف الجنػػقف مػػات  اةتػػراض أنػػو كػػاف حقػػان 

 .     3تبؿ الضرب

بعػػد مػػكت المػػكرث حقققػػ  بالمشػػاىدة أك البقنػػ   أك تقػػدقرا كالحمػػؿ  ةمنػػو حػػ  ةػػ   كارثحقػػاة الػػ - 2
بعػد مػكت المػكرث  كارثالحكـ لقس إال لجكاز أف قككف الركح لـ قنفخ ةقػو بعػد. ةػمذا لػـ تعمػـ حقػاة الػ

كققسػػـ مػاؿ كػػؿ  بقػنيـ إذا كػػانكا ممػف قػرث بعضػػيـ بعضػان  كارثلغرتى كالحرتػى كاليػػدم  ةمنػو ال تػػكػا
 حقاء.منيـ لمى كرثتو األ

                                                 
  مصدر سابؽ (3317(  )ح ر 61/ص4باب ال قعذب بعذاب ا  )ج كتاب الجياد كالسقر  " صحيح البخاري)البخارم  "1

تحققػؽ: أبػك ج  5"  األصـل المعـروف بالمبسـوطىػػ(  "189حسػف بػف ةرتػد )المتػكةى: انظر)الشقبان   أبك لبد ا محمد بػف ال2
 (651/ص4كراتش   )ج –الكةا األةغان   إدارة القرآف كالعمـك اإلسالمق  

تحققػؽ: ميػدم ج  4"  الحجـة عمـى أىـل المدينـةىػػ(  "189انظر)الشقبان   أبك لبد ا محمػد بػف الحسػف بػف ةرتػد )المتػكةى: 
 (356/ص2ىػ(  )ج1433بقركت  ) –لالـ الكتب   3طحسف الكقالن  القادرم  

 مصدر سابؽ (118ص/ 3ج"  )تحفة الفقياءانظر)السمرتندم  "
3

 )بال بم  م   معرفة أ  الان   م   ي عل الا نو ام ال ن  طر ب االستع نة ي لطس الد  ث بال يرال(
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 لممقت  بقراب   أك النكاح  أك كالء. كارثبمعرة  إدالء ال رثالعمـ بالسبب المكجب لإل – 3
ىػػك الشػخص الػػذم تػػكةر لػػو سػػبب  اإلرث  : ةػػالممنكع مػػفاآلتقػ اإلرثأال قكجػد مػػانع مػػف مكانػػع  -4

 .اإلرثحؽ  كلكنو اتصؼ بصف  سمبت لنو اإلرث
 .ال حاج  لذكرىا ىنا كىناؾ شركط خاص  بأسباب المقراث

 ومسقطاتو1موانع الميراث: دسلساالمبحث ا
 . اإلرثنو حؽ صف   أك قطرأ لمقو طارئ  ةقيسمب مب كارثتد قتصؼ ال

 :فاكةقو ةرل، انعو : تعريف الماألولالمطمب 
 : لغةاألولالفرع 

 . دكف نعم: اسـ مف أسماء ا الحسنى  كمعناه: الحائؿ 2جمع مانع ك المانع لغ ى  

   اً اصطالحالفرع الثاني: 
كىك ما قمـز مف كجػكده لػدـ  .اإلرثمف  كارثكمكانع المقراث: ى  األكصاؼ الت  تكجب حرماف ال
 .3لدمو كجكد الحكـ لذاتوالحكـ  مع تقاـ السبب كتحقؽ الشرط  كال قمـز مف 

 ى :  ،المطمب الثاني: موانع الميراث

 ما ى  مكانع لذاتيا  كى : األسباب مف
  4: اختالف الديناألولالمانع  

                                                 
 (579ص/ 8ج) " رح كنز الدتائؽ كمنح  الخالؽ كتكمم  الطكرمالبحر الرائؽ ش انظر)ابف نجقـ  "1

 ( 49-38ـ(  )ص9987-ىػ9427  دار الصابكن   )5"  طالمواريث في الشريعة اإلسالمية)الصابكن   الشقخ محمد لم   "
 ( مصدر سابؽ179ص/ 7ج) " لساف العرب نظر)ابن منظور5 "ا2
 مصدر سابؽ( 234:)ص المسائل الخالفية"،)لبد ا  " 3

 مصدر سابؽ(374ص/ 7ج) " قره عين األخيار لتكممة رد المحتار عمي الدر المختار انظر)ابف لابدقف  "

 ( مصدر سابؽ571ص/8ج"  )البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة الطوريانظر)ابف نجقـ  " 4
 ( مصدر سابؽ133ص/ 13ج) ، "المبسوط"،انظر)السرخس 

 (36-35ـ(  )ص1998-ىػ1419  دار القمـ  )8ط الرحيبة في عمم الفرائض"،قن   سبط  "انظر)المارد
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لمػػػى دقػػػف آخػػػر  ةػػػاختالؼ الػػػدقف بػػػقف  كارثأف قكػػػكف المػػػكر ث )المقػػػت( لمػػػى دقػػػف  كالػػػ معنػػػاه ك 
  :بقف الشخصقف لو لدة صكر منيادقف كاختالؼ ال  بعضيـ مف بعض كارثخصقف قمنع مف تالش

أك غقرىما مػف ممػؿ الكفػر  كةػ   أك نصرانقان  قيكدقان  ان أككاةر  كارث  كالأف قككف المقت مسممان  -1
 – بػػػػال خػػػػالؼ بػػػػقف العممػػػػاء ةػػػػ  الجممػػػػ  –ىػػػػذه الحػػػػاؿ ال قػػػػرث الكػػػػاةر مػػػػف ترقبػػػػو المسػػػػمـ 

ــِرثُ  الَ » :لحػػدقث ــاِفرَ  الُمْســِممُ  َي ــِممَ  الَكــاِفرُ  َوالَ  الَك  ﴿: تعػػالىكلقكلػػو   1«الُمْس       

               ﴾2. 

  كة  ىذه الحاؿ ال قػرث المسػمـ ترقبػو الكػاةر ةػ  تػكؿ مسممان  كارثكال أف قككف المقت كاةران  -2
   جميكر أىؿ العمـ بدلقؿ الحدقث السابؽ.

مػػف ممػػ  أخػػرل. كتكجػػد اختالةػػات ةقيقػػ  ةػػ   كػػاةران  كارثمػػف ممػػ  كالػػ أف قكػػكف المقػػت كػػاةران  -3
﴿ تعػػػػالى  لقكلػػػػو 3تحدقػػػػد الممػػػػ  ةمػػػػنيـ مػػػػف تػػػػاؿ )الكفػػػػر كمػػػػو ممػػػػ  كاحػػػػده(       

 ﴾4  كمػػنيـ 6كالشػاةعق 5بعػػض كىػك الػػراجح لنػد الحنفقػػ مػف كف بعضػػيـ كارثػةبالتػال  قت  

 كارثكالنصرانق  ممػ  كمػا سػكاىما ممػ  كاحػدة  كلمقػو ةػال تػ مف تاؿ الممؿ ثالث القيكدق  مم 
 .7«َشت ى ِمم َتْينِ  َأْىلُ  وارثَيتَ  اَل »قكلو صمى ا لمقو كسمـ: بقنيـ  ل

كف ةقمػػا بقػػنيـ  ألنيػػػـ كارثػػالػػراجح ىػػك أف أىػػؿ الكفػػر ممػػ  كاحػػدة  أم أنيػػـ قت كالػػذم قبػػدك أف الػػرأم
ه قكمػؼ النػاس بأحكػاـ الػدقف   مسػمـ كغقػر أثػر   ةالتقسػقـ الػذم لمػى الـسػتشابيكا ة  الكفر كلدـ اإل

 ات لدقاناتيـ. التبار مسمـ  كلـ قفصؿ غقر المسمـ لمى 

                                                 
 )تـ تخرقجو سابقان( 1
 (141)النساء: 2

 ( مصدر سابؽ133/ 13"  )"المبسوطالسرخس   )3
 (6)الكاةركف:4
 مصدر سابؽ( 571ص/ 8ج"  )لبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة الطورياانظر)ابف نجقـ  "5

"نياية المحتاج إلى شرح ىػ(  1334انظر)الرمم   شمس الدقف محمد بف أب  العباس أحمد بف حمزة شياب الدقف )المتكةى: 6
 (28/ص6ـ(  )ج1984-ىػ1434بقركت  ) -دار الفكر  ط أخقرةج  8  شرح المنياج"

 تـ تخرقجو سابقا( )7
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 1المانع الثاني: القتل

القتػػؿ قمنػػع القاتػػؿ مػػف مقػػراث المقتػػكؿ  كال قمنػػع المقتػػكؿ مػػف مقػػراث القاتػػؿر كػػأف قجػػرح أبػػاه جرحػػان 
 .2مجركح حقاة مستقرة  ةمنو قرثوقسرم لمنفس  ثـ قمكت االبف كة  ال

  كلكػنيـ 3«اْلَقاِتـلُ  َيِرثُ  اَل »» :ة  ذلؾ  كىك تكلػو ثرالقاتؿ ال قرث لكركد األكأجمع الفقياء لمى أف 
 . ر كذلؾ أف القتؿ تسماف: تتؿ بغقر حؽ  كتتؿ بحؽالقتؿ المانع مف المقراث  اختمفكا ة  حققق 

   حقث تالكا:4لحنفق التساع البحث ة  ىذا المكضكع نكتف  بذكر رأم  ا كنظران 

ر كىك القتؿ بغقر حٌؽ   شػرقط  أف  اإلرثكؿ تتؿ أكجب تصاصان   أك كفارةن مع الدق    قمنع مف 
ػػػا القتػػػؿ  قكػػػكف بالمباشػػػرة  سػػػكاء أكػػػاف لمػػػدان  أك شػػػبو لمػػػد  أك خطػػػأ  أك جارقػػػان مجػػػرل الخطػػػأ. كأم 
بالتسب ب )كما لك حفػر بئػران   أك كضع حجران ة  الطرقؽ   ةقتؿ مكٌرثػو(  أك القتػػؿ بحػؽ  أك بعػذر  

 ةال قمنع مف المقراث .

 5الرقالمانع الثالث: 
 مػف الجػانبقف ةػال قػرث الرتقػؽ غقػره  ألنػو غقػر أىػؿ لممكقػ  المػاؿ  ككػذلؾ ال اإلرثةالرؽ مانع مػف 
 مقع ما ة  قده مف الماؿ ممؾ سقده.جنو ال ممؾ لو  ك قيكرث الرتقؽ أل

 ة  أقامنا ىذه. ان كىذا المانع لـ قعد مكجكد
 
 
 

                                                 
1 http://www.alargam.com/zakat/ragm77a.htm بتصرؼ 
 ( مصدر سابؽ56-53ص)"  "الوجيزظر)أبك لقد  ان
  ـ(2009-ىػػ1430لمػاف  ) -دار الثقاةػ   4ط"  الحقـوق المتعمقـة بالتركـة بـين الفقـو والقـانونداكد  أحمد محمد لمػ   ")2

 (275)ص
 تـ تخرقجو سابقان()3
 ( مصدر سابؽ48-46ص/ 33ج) ، "المبسوط"،انظر)السرخس 4
 مصدر سابؽ( 52ص) الوجيز"،)أبك لقد  "5

 (مصدر سابؽ766ص/ 6ج)  (257ص/ 4ج("   )الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتارانظر)ابف لابدقف  "
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 .1المانع الرابع: الردة
إذا كػػاف تمبػػو  ان كػػره ةػػال قعتبػػر مرتػػد  كأمػػا المي اختقػػاران ك  طكلػػان   الـسػػ: ىػػك الراجػػع لػػف دقػػف اإل2المرتػػد
 ﴿ :تعالىباالقماف  تاؿ ا  مطمئنان         ﴾3.   

لقكلػو كال خالؼ بقف الفقياء بعدـ مقراث المرتد مف غقره  النو ة  حكـ المقت السػتحقاتو المػكت    
قخالفػو   كال قرث ترقبو الذم قتفؽ معو ة  دقنو الجدقػد  ألنػو 4«الُمْسِمم َكاِفرُ ال َيِرثُ  الَ » الـلمقو الس

ةالكاةر ققر لمى دقنو ك المرتد ال ققر لمى ردتو  كأما تكرقث غقره منو ةقد اختمؼ الفقيػاء ةقػو  أمػا 
 6أبػػ  قكسػػؼ  ةعنػػد 5ةتكرقػػث كرثتػػو المسػػممقف تػػائـ لنػػدىـ  لمػػى اخػػتالؼ ةقمػػا بقػػنيـلنػػد الحنفقػػ   

  كالذم كسبو ة  حاؿ الرٌدة ىك مػاؿ كاحػد  كقرثػو كرثتػو الـسالماؿ الذم كسبو ة  حاؿ اإل 7كمحمد
دكف  الـسػػكرثتػػو المسػػممكف  كلنػػد أبػػ  حنقفػػ  الػػذم قػػكرث مػػف مػػاؿ المرتػػد ىػػك الػػذم اكتسػػبو ةػػ  اإل

مػػػذىب ةػػػ  ةػػػ ء لبقػػػت مػػػاؿ المسػػػممقف  كالػػػراجح  ةبو ةػػػ  الػػػردة  كمػػػا اكتسػػػبو ةػػػ  الػػػردالػػػذم اكتسػػػ
   ىك رأم أبك حنقف .8الحنفق 

  كذلؾ ىك أترب لمنفس  ةما كسبو كىك مسمـ لكرثتو  أما ما اكتسبو كىك مرتد ميدكر الدـ ةيك ة ء.   
 

                                                 
 (مصدر سابؽ37ص/33ج"  )المبسوطانظر)السرخس   "1
 مصدر سابؽ (221ص/ 4ج) "،الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار(ابف لابدقف  ")2
 (21)المائدة : 3
  تخرقجو سابقان()تـ 4
 ( مصدر سابؽ289ص/ 7ج)  البناية شرح اليداية"،انظر)العقن   "5
:  بسذ  أيذب اليبذ ا  م ال ذبفو األنصذ ر  دي ذس يذ  إيذراه م يذ   عقذبس (م 798 - 739=  هذ، 989 - 993) ُ بس  أُيب)6

 ي لدذ  ث بت قذ   ي ل بفذة بلذ   الدذ  ث د ذ ظ م  نيمةم فق ه       م،هي  نرر م  بأبل بت م ،هم دن  ةم أيو ايم م ص دس
  يفتذ م فذو بمذ   بالررذ   بالهذ    المهذ   أ ذ م ييبذ ا  الق ذ ل ببلذو"  الذرأ "  ن  ذ  فب ذس دن  ذةم أيذ  لزم ثم بالربا ةم

 فذو ال تذس ب ذع مذ  بأبل م!الذ ن   ق ذ   ق  ذو: ل  ب ق ل"  الق    ق  و"  ُ نو م  أبل بهب  الق  ل ن ة بهب ييب ا م
  دن  ة أيو م،هس ن ة ال ق م أصبل

 العمـ دار  15ج  ط8 األعالم"،ىػ(  "1396: المتكةى) الدمشق  ةارس  بف لم  بف محمد بف محمكد بف الدقف خقر )الزركم  
 (993ص/8ج)  ـ( 2002لممالققف  )

ْ َي نو 7  ي ل قذ  إمذ م: هللا نيذ  أيذب رذ ي  م ينذو مذبالو مذ  فرقذ م يذ  الدس  ي  مدم  (م 824 - 748=  ه، 989 - 939) الرَّ

 مذ  فسذمع ي ل بفةم بنرأ  يباسط ببل   مربم غبطة فو درستةم قر ة م  أص    دن  ة أيو ن م نرر الّ،  بهب باألصبلم
 إلذة الررذ    ذرج بلمذ   نزلذ  ثذم ي لرقذة الق ذ ل الررذ   فذباله يبذ ا م إلذة بانتقذل يذ  بنذر  م،هي  ن    بغ س دن  ة أيو

 بنعت ( ل ص دت  لق  م الدس م اي  مدم  ي بة القرآ  نزل أقبل أ  أر ل لب: )الر فعوّ  ق ل  الر  فو فم   صدي م  راس  
  الرأ  أهل يإم م اليب ا   ال ط س

 مص ر س يب(82ص/ 6ج) )الزر  وم "األنيم"م
 ( مصدر سابؽ37ص/33ج) المبسوط"،انظر)السرخس   "8
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 1المانع الخامس: اختالف الدارين
  ةمػػنيـ مػف تػاؿ بػاختالؼ الػدارقف كمػنيـ مػػف لػـ ققػؿ بػو  كلكػؿ ةرقػػؽ األمػراختمػؼ الفقيػاء ةػ  ىػذا 

و ىػػك حقػػث إنػػكتفػػ  بػػذكر الػػراجح مػػف مػػذىب الحنفقػػ  ال ضػػركرة لسػػرد ىػػذا الخػػالؼ  كأكىنػػا حجتػػو  
 الشخصق .  األحكاؿ( مف تانكف 183المعتبر ة  القانكف  بناءن لمى المادة )

 :كدار الكفر  كاالختالؼ أقضان نكلاف:حققق  كحكمان  الـسالمـ أف الدار نكلاف: دار اإلك)
الحربػػػ  ةػػػ  دار   كاحػػػد ةػػػ  داره  كصػػػكرتو  كػػػالحرب  كالػػػذم : مثػػػؿ أف قكػػػكف كػػػؿ اخػػػتالؼ حقققػػػ ن 

 .  بسبب اختالؼ الدار حققق اآلخر   إذا مات أحدىما: ال قرثالـسالحرب  كالذم  ة  دار اإل
داره   إلػػىكاخػػتالؼ حكمػػان: مثػػؿ أف قكػػكف كالىمػػا ةػػ  دار كاحػػدة  كلكػػف ةػػ  تصػػد أحػػدىما االنتقػػاؿ 

يمػػػا مجتمعػػػاف ةػػػ  دار كاحػػػدة  كلكػػػف مػػػف تصػػػد المسػػػتأمف: كصػػػكرتو  كالمسػػػتأمف كالػػػذم   ةػػػمف كمق
 دار الحرب  ةسم  بذلؾ اختالةان حكمان  ةمك مات أحدىما: ال مقراث لاخر. إلىاالنتقاؿ 

اخػػػتالؼ الػػػدارقف حقققػػػ  ال حكمػػػػان  كالمسػػػتأمف الػػػذم دخػػػؿ بػػػػالد المسػػػممقف بأمػػػاف  كىػػػك مػػػػف دار  
ب  ةػػمف الػػدار مختمفػػ  كتػػت كةػػاة أحػػدىما حقققػػ   الحػػرب  بالنسػػب  لقرقبػػو الػػذم قعػػقش ةػػ  دار الحػػر 

كطنو األصػم   كىمػا مػف  إلىأف المستأمف لمى كشؾ الرجكع  إلىلكنيا ال تختمؼ ة  الحكـ  نظران 
 .2  كة  الحال  الثالث  ال قمتنع(اإلرثققف قمتنع األكل  الحالتقف ةف دار كاحدة حكمان.

 وىي:  ما ىو مانع لغيره، األسباب ومن

 3السابع: الزنى والمعانالمانع 
نمػػػا لعػػػدـ ثبػػػكت النسػػػب كبالتػػػ ان كالزنػػػى لػػػقس مانعػػػ  ةالماللنػػػ كىػػػك  اإلرثال  انعػػػداـ سػػػبب لػػػذاتيا  كا 

 .  القراب
ال    كارثالزنػػى  النتفػػاء الرابطػػ  الشػػرلق  المكجبػػ  لمتػػكػػذلؾ  بػػقف الػػزكجقف المتاللنػػقف  ك  كارثتػػال 
النسػب  ككلػد الزنػا أك  اإلرثةمف المعركؼ أف مػف أسػباب  بقو بقف كلد الزنا أك كلد المعاف كأ كارثت

                                                 
 ( 33 ص/33ج)   المبسوطالسرخس   "انظر)1
"منحـة ىػػ(  855)العقنػ   أبػك محمػد محمػكد بػف أحمػد بػف مكسػى بػف أحمػد بػف حسػقف الغقتػابى الحنفػى بػدر الػدقف )المتػكةى: 2

تطػػػر   –كزارة األكتػػػاؼ كالشػػػؤكف اإلسػػػالمق    1ط"  تحققػػػؽ: أحمػػػد لبػػػد الػػػرزاؽ الكبقسػػػ   الســـموك فـــي شـــرح تحفـــة الممـــوك
 ( بتصرؼ447:اخ برلاق  )مركز النخب العممق (  )صـ(  ألده لمشامم / ةرقؽ رابط  النس2337 -ىػ 1428)

 ( مصدر سابؽ125ص/ 3ج"  )المحيط البرىاني في الفقو النعمانيانظر)ابف مازة  "3
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  اإلرثنعػداـ سػبب بقنيما إل كارث  ةال تلقو شرلان إقو كغقر منسكب أب إلىكلد المعاف مقطكع النسب 
كمػا   كالجػد كالعػـ كاألخ ألب  كال ممف أدلى بػو  كمف ىذا األب  ةال قرث الكلد كمف تفرع مف الكلد

كال ممػػف أدلػػى بػػو كال ممػػف تفػػرع لنػػو كىػػذا تػػكؿ رأم الحنفقػػ  كالمالكقػػ    الكلػػد ال قػػرث األب مػػف ىػػذا
 كالشاةعق  كالحنابم  .

ف كلػد الزنػا قػرث مػف جيػ  أمػو أعاف مع أمو: اتفؽ أىؿ العمـ لمػى بقف كلد الزنا ككلد الم كارثأما الت
محػػؿ اتفػػاؽ جميػػكر  كىػػذا  رثد ألنػػو كلػػدىا  كألنػػو منسػػكب إلقيػػا كالنسػػب سػػبب لػػإلاألكالكغقػػره مػػف 

 :1  كالراجح لند الحنفق العمماء  لكنيـ اختمفكا ة  لصب  كلد الزنا ككلد الماللن 
أف كلد الزنا ال لاصب لو ةمذا مات قأخذ كؿ ذم ةرض ةرضو كالبات  قرد لمػى أصػحاب الفػركض 

صػػبتيا بقػػت المػػاؿ لنػػد مػػف ال ققػػكؿ بػػالرد ةػػال تكػػكف أمػػو كال ل إلػػىلنػػد مػػف ققػػكؿ بػػالرد أك قصػػرؼ 
 .2لصب  لو كبيذا تاؿ الحنفق  كالمالكق  كالشاةعق 

 3المانع الثامن: الشك والجيالة
الشؾ المقصكد ةيك إما شؾ بمػكت أك حقػاة  ذاتو كلكف النعداـ شرط التحقؽ  ك بحد  ان كىك لقس مانع

 كى :

 الشؾ ة  مكت المكركث كاألسقر كالمفقكد.-1

ال ةػال الشؾ ة  حقاة المكلكد ةػمف اسػتيؿ صػارخا -2 الصػراخ الحركػ   كال ققػـك مقػاـ  كرث ككرث كا 
 إال أف قطكؿ أك قرضع. كالعطاس

                                                 
المعتصـر مـن المختصـر ىػ(  "833انظر)الممط   "قكسؼ بف مكسى بف محمد  أبك المحاسف جماؿ الدقف الحنف " )المتكةى: 1

 (327/ص1بقركت  )ج –الكتب لالـ ج  2"  من مشكل اآلثار
 مصدر سابؽ (434)ص لسان الحكام"،انظر)ابف الشحنو  "

 
بدايـة ىػػ(  "595انظر)ابف رشد  أبك الكلقد محمد بف أحمػد بػف محمػد بػف أحمػد القرطبػ  الشػيقر بػابف رشػد الحفقػد )المتػكةى: 2

 (139/ص4جـ(  )2334 -ىػ 1425القاىرة  ) –دار الحدقث ج  4"  المجتيد ونياية المقتصد
 ( مصدر سابؽ159ص/ 8ج) الحاوي الكبير"،انظر)الماكردم  "

 
 ( مصدر سابؽ23ص)"  أحكام المواريث في الشريعة اإلسالميةانظر)القدكم   "3
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 األنصػػػب و قكػػػكف مػػػف بػػػاب تكزقػػػع مرثػػػ  ة1)الخنثػػػى(  لػػػدـ التػػػققف مػػػف الػػػذككرة أك األنكثػػػالشػػػؾ ك  -3
ققاؼ ما قتػ ةيػك مػانع  بالػذككرة كاألنكثػ   ةيػك مػف صػكر االحتقػاط ةػ  تكزقػع المقػراث  أثرالقققنق   كا 

 كلقس لجمقعو.     لنسب  مف نصقبو بالترك

 جيال   مثؿ:ال 
 كذلؾ بمسائؿ  منيا: 2بأف التبس بغقره كارثجيال  ال-1

   ال قرثيا كاحد منيما.اآلخرلدىا كماتت كلـ قعمـ كلدىا مف مع ك  لك أرضعت امرأة صبقان 

 كمقتقف تحت ىدـ أكغرؽ. كارثجيال  أقيما تقدـ  مكت المكركث أك ال -2

 سبؽ ذكرىا. لمخالفتيا شركطان  كارثةف  جمقع ىذه الحاالت ال ت 

 3اإلرثمسقطات المطمب الثالث:
 بسبب مف األسباب التالق :مف بقف الكرث   كارثتد قسقط  

 .اإلرثمانع: كالقتؿ  ةقاتؿ المكرث قحـر مف -1

 حجب حرماف.-2

 .4)استغراؽ( لاصب لـ قيبؽ لو أصحاب الفركض شقئان -3

 5ن لمتركةو:أنواع المستحقالسابعالمبحث 

تسع  أصناؼ مقدـ بعضيا لمى  كىـ المستحقكف لمترك لبقاف كقفق  تكزقع الترك  لمى الكرث   نذكر 
 :اآلت بعض بالترتقب 

                                                 
 ( مصدر سابؽ543ص/ 8ج"   )البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة الطوريانظر)ابف نجقـ  "1
 (141ـ(  )ص1975-ىػ1359"  )الحياة الزوجية والحقوق اإلرثية)العرب   محمد حمزة  "انظر2
 ( مصدر سابؽ135ص)عمم الفرائض والمواريث"،)المصرم  "3
) رث ام ع التر ة نن  ان را هم ب رث م   تيقة ل  يع  أصذد س ال ذرب م ب،لذ  مثذل م تذ  نذ  زبج بأ ذ  رذق قة بأ   4

 ألس: ف رث الزبج النص م باأل   الرق قة النص م بال  تيقة ر ئ ً لأل  ألس( 
 (7ـ(  )ص1931-ىػ1353بالقدس  )-مطبع  بقت المقدس الفريدة في حساب الفريضة"،)البقطار  محمد نسقب  "5
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أك ةػ  سػن   تعػالى: كىػـ كػؿ مػف كػاف لػو سػيـ مقػدر ةػ  كتػاب ا 1: أصحاب الفروضاألولالنوع 
ىػػػ : النصػػػؼ  كالربػػػع  كالػػػثمف  كالثمػػػث  أنصػػػبتيـ  ك  أك باإلجمػػػاع  الـالصػػػالة كالسػػػرسػػػكلو لمقػػػو 

 َفُيـوَ  َبِقـيَ  َفَمـا ِبَأْىِمَيـا، الَفـرَاِئَض  أَْلِحقُـوا»: الـبدأ بيـ  لقكلو لمقو الصػالة كالسػكقي   كالسدس كالثمثاف
 مػف القػرث إال بػالفرضالنسػاء  ك اثنا لشر  أربع  مف الرجاؿ كثمان  مػف  ىـك    2«َذَكرٍ  َرُجلٍ  أِلَْوَلى
 (.ـألكاألخت  ـألكالجدة كالزكج  كالزكج كاألخ  ـأل)ا ىـك  ست 

 ك أصحاب الفركض تسماف  كى :

أصػحاب ةػركض نسػبق : أم الػذقف قسػتحقكف ةركضػػيـ بسػبب تػربيـ كنسػبيـ مػف المقػت  كػػاألب  -أ
 كالبنت كاألخت الشققق . ـألكا
أصحاب ةركض سببق : كىـ الذقف قستحقكف ةركضػيـ بسػبب الزكجقػ   كىػـ اثنػاف ةقػط: الػزكج  -ب

 كالزكج . 

  كالجػػػد  كالجػػػدة  كالبنػػػات  كبنػػػات ـألكأصػػػحاب الفػػػركض إجمػػػاال اثنػػػا لشػػػر: الزكجػػػاف  كاألب  كا
 .   ـألاالبف  كاألخكات الشقققات  كاألخكات ألب  كاإلخكة كاألخكات 

: ىػػـ ترابػػ  الرجػػؿ مػػف أىػػؿ أبقػػو  كىػػـ الػػذقف ال تتكسػػط بقػػنيـ كبػػقف 3عصــبة النســبيةالنــوع الثــاني: ال
  كىػػػػ  لمػػػػى ثالثػػػػ  الشػػػػققؽ  كاألخ ألب العػػػػـ  كاألخالمقػػػػت أنثػػػػى  كػػػػاالبف  كابػػػػف االبػػػػف  كاألب  ك 

 أصناؼ: 

 المقت أنثى  كىـ أربع  أصناؼ  كى : إلىةكؿ ذكر ال قدخؿ ة  نسبتو  نفسالالعصب  ب -1
ف سفمكا.جزء المقت   أم البنكف  ثـ بنكىـ كا 

ف لال.  ثـ أصؿ المقت أم األب  ثـ الجد أب األب كا 
ف سفمكا.   ثـ جزء أبقو أم األخكة  ثـ بنكىـ كا 
ف سفمكا.  ثـ جزء جده أم األلماـ  ثـ بنكىـ كا 

                                                 
 بتصرؼ  مصدر سابؽ (65ص)"  "الوجيز)أبك لقد  1

 ( مصدر سابؽ89-86ص/ 5ج"  )االختيار لتعميل المختار  "مكصم انظر)ال

 )تـ تخرقجو سابقان(2
 ( مصدر سابؽ438-437"  )صمنحة السموك في شرح تحفة المموكانظر )العقن   "3
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قعنػ  ال   : كؿ أنثى ةرضيا النصػؼ: تصػقر لصػب  بأخقيػا  ةػال قفػرض ليػاغقرالالعصب  ب -2
أم بقف األنثى الت  ةرضػيا النصػؼ  كبػقف   بالتفاضؿ بؿ قككف الماؿ بقنيما ققدر ليا سيـ

 أخقيا الذم صارت ى  لصب  بو.
أك ألب:   كػػاألخكات ألب كأـ نثػػى تصػػقر لصػػب  مػػع أنثػػى أخػػرلاألغقػػر  أم اللصػػب  مػػع -3 

 .كبنات االبفأتصقر لصب  مع البنات 
أم غقػػر ىػػؤالء المػػذككرات مػػف النسػػاء  كبنػػت األخ مػػع ابػػف   كال قعصػػب لصػػب  أخقػػو غقػػر ىػػؤالء 

 مألف األنثػػػى مػػػف ذكم األرحػػػاـ  كذك  األخ  ككالعمػػ  مػػػع العػػػـ  ةػػمف المػػػاؿ كمػػػو لمػػػذكر دكف األنثػػى 
 َيْجَعلُ  الَ ، َعَصَبةً  اْلَبَناتِ  َمعَ  اأَلَخَواتِ  َيْجَعلُ  َكانَ » ف زقد بف ثابتإحقث  األرحاـ قسقطكف بالعصب .

 .   1«َبِقيَ  َما ِإال   َلُين  
ء والالـ": الـ: كى  القراب  الحكمق  الت  سببيا العتؽ  لقكلو لمقو السػ2النوع الثالث: العصبة السببية

العبػد بعػد  أم كصم  ككصم  النسب  ةمك أف رجال ألتؽ لبدا لػو كمػات ذلػؾ 3"لحمة كمحمة النسب
 لو  كرثو مكاله المعتؽ. كارثأف صار حرا كترؾ ماال  كال 

دكف أصػػػحاب الفػػػركض السػػػببق   بقػػػدر اسػػتحقاتيـالنسػػػبق   لمػػػى ذكم الفػػركض 4النـــوع الرابـــع: الـــرد
 .كاألزكاج

رب الػذقف لقسػكا اتػىػـ األك : ىك كؿ مف تتكسط بقنو كبقف المقت أنثى  5األرحام والنوع الخامس: ذو 
  كبنػػػات  بنػػػات األخ  كالخػػػاؿ  كالخالػػػ أكالدعصػػػبات  كػػػأكالد البنػػػات  ك ال  مػػػفبأصػػػحاب ةػػػركض  كال

األخػػت  ةيػػؤالء ليػػـ حػػؽ ةػػ  المقػػراث إذا لػػـ قكػػف لممقػػت أحػػد مػػف أصػػحاب الفػػركض  كال أحػػد مػػف 
 العصبات النسبق . 

                                                 
(  تػػػاؿ الطرقفػػ  ضػػػعقؼ  الطرقفػػػ   لبػػػد العزقػػػز بػػػف مػػػرزكؽ 1899/ص4)ج  بػػػاب ابنػػػ  كأخػػػت  "سػػػنف الػػػدارم ")الػػدارم   1

 -مكتبػػ  الرشػػد لمنشػػر كالتكزقػػع  1ط"  التحجيــل فــي تخــريج مــا لــم يخــرج مــن األحاديــث واآلثــار فــي إرواء الغميــلالٌطرقفػػ   "
 (334ـ(  كتاب الفرائض  )ص2331 -ىػ  1422الرقاض  )

 ( مصدر سابؽ438"  )صلمموكمنحة السموك في شرح تحفة اانظر)العقن   "2

 )تـ تخرقجو سابقان(3
 ( مصدر سابؽ76ص/ 8ج) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة الطوري"،انظر)ابف نجقـ  "4
 ( مصدر سابؽ41ص/ 3ج) المحيط البرىاني في الفقو النعماني"،انظر)ابف مازة  "5
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 .1مكلى المكاالةالنوع السادس: 

  هإتػػػرار لمػػى  كمػػات المقػػر مصػػػران  تػػػرار: المقػػر لػػو بالنسػػػب كلػػـ قثبػػػت نسػػبو بػػذلؾ اإل2النــوع الســـابع
   محمكؿ لمى الغقر. تراركاإل

 3: المكصى لو بجمقع الماؿالنوع الثامن

  4: بقت الماؿالنوع التاسع

 األحػكاؿ( ةقػرة )ج( مػف تػانكف 181كالذم قمثمو القكـ ىك كزارة األكتػاؼ. حسػب مػا جػاء ةػ  المػادة)
كزارة األكتػػػاؼ  إلػػػىتػػػرد تركتػػػو المنقكلػػػ  كغقػػػر المنقكلػػػ   5الشخصػػػق :)إذا لػػػـ قكجػػػد لممقػػػت ممػػػف ذكػػػر

    .6العام (

 أسس الميراث: الثامنالمبحث 

إف المنشػػأت تقػػـك لمػػى أسػػس معقنػػ  تػػدلميا كتقكقيػػا كتسػػالد لمػػى اسػػتمرارق  كجكدىػػا كترسػػقخ ثقػػ  
   تقكـ لمقيا  كى : القائمقف ةقيا  كلممقراث ثالث  أسس 

 وىي: : وجود معايير تحكم نظام التوريث،األولاألساس 

          .9كالقكة 8كالدرج 7القراب 

                                                 
 ( مصدر سابؽ831ص/ 2ج"  )، "النتف في الفتاوىانظر)السغدم 1

 مصدر سابؽ (477/ ص9  )ج"البناية شرح اليدايةانظر)العقن   "2

 ( مصدر سابؽ7ص)"  الفريده)البقطار  "3
 ( مصدر سابؽ193ص/ 29ج) المبسوط"،انظر)السرخس   " 4
  )كتد تـ ذكر الكرث  ة  بداق  البحث( 5
  ـ(2011-ىػػ1432لمػاف  ) -دار الثقاةػ   2ج  ط2"  الشخصية"القرارات االستئنافية في األحوال أحمد محمد لم   )داكد 6

 ( 646/ص9)ج
 ( مصدر سابؽ115ص)"  عمم الفرائض والمواريثانظر)المصرم  "7

 ( مصدر سابؽ55ص)"  الميراث في الشريعة اإلسالميةانظر)درادكو  "
 ( مصدر سابؽ367ص/ 7ج"  )قره عين األخيار لتكممة رد المحتار عمي الدر المختارانظر)ابف لابدقف  "8
 ( مصدر سابؽ774ص/ 6ج) الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار("،انظر)ابف لابدقف  "9
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 ﴿ح الصحقت  كىذا ما دؿ لمقو النقؿ قأف قعط  الماؿ لقرابات الم تعالىشاء ا         

                       ﴾1.  كةػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػذا رده لمػػػػػػػػى النظػػػػػػػػاـ

الشػقكل  الػػذم قسػػتكل  لمػػى المػػاؿ لتحػػكزه الدكلػػ  كىػذا خػػالؼ الفطػػرة لػػدا لػػف ككنػػو قضػػاد الشػػرع  
ةػػػ  دائػػػرة األسػػػرة ال  ان المقػػػراث محصػػػكر  الـسػػػةيػػػك خػػػالؼ مػػػا ةطػػػر ا لمقػػػو العبػػػاد  ةقػػػد جعػػػؿ اإل

يػـ أكثػر حقث إنقتعداىا  كلذا ال تثبت إال ة  كجكد أسبابيا  كى : نسب صحقح  أك زكجق  تائم   
  كة  ذلؾ  تقكق  أكاصػر المػكدة  كتعػاكف لمػى تحققػؽ السػعادة كالخقػر. كحرمػاف صم   كأشد تعاكنان 

كال   الخزانػ  العامػ  إلػىلمػاؿ ىؤالء مف المقراث قجعؿ الناس ة  شقاء كة  بػالء مػال  حقػث قؤخػذ ا
الكسػػؿ ةػػ  ىػػذه  إلػػىأك الزكجػػ   ةيػػذا خػػالؼ الفطػػرة  كذلػػؾ قػػؤدم  ـألقنتفػػع بػػو الكلػػد أك البنػػت أك ا

لىالحقاة  ك   .األم تأخر  إلىلدـ جمع الماؿ  مما قؤدم  ا 

 حقػث إفكقظير ة  المقراث بالتعصقب جيات كدرجات كتكة  كقتـ مرالاة كتقدقـ األتػرب ةػاألترب  
أربػػػػع جيػػػػات: جيػػػػ  الفػػػػركع )البنػػػػكة(  كجيػػػػ  األصػػػػكؿ )األبػػػػكة(  كجيػػػػ   إلػػػػى  مقسػػػػم اإلرثجيػػػػات 

التػػرجقح  كالتقػػدقـ لمػػى  التبػػار( ةقػػتـ الحكاشػػ  القرقبػػ  )األخػػكة(  كجيػػ  الحكاشػػ  البعقػػدة )العمكمػػ 
 النحك التال :

صػمو لمػى كققػدـ أ  أكال بالجي  لند االجتمػاع  ةققػدـ جػزؤه كػاالبف كابنػو لمػى أصػمو كػاألب  كأبقػو 
 كأبنائيـ. لماـبقو لمى جزء جده كاألكأبنائيـ  كققدـ جزء أ جزء أبقو كاإلخكة

كال قرث األلماـ مػع كجػكد   قرث اإلخكة مع كجكد األب   كالتعصقبان  االبفمع كجكد األب ةال قرث 
  .اإلخكة

التقػدقـ بالدرجػ   ةػال قػرث ابػف األخ ك كبعد الترجقح بالجي  إذا تعدد أىؿ تمؾ الجيػ  التبػر التػرجقح  
 كققدـ االبف لمى ابنو كاألب لمى أبقو كاألخ لمى ابنو لقرب الدرج . مع كجكد األخ 

                                                 
 (75)األنفاؿ:1
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ةققػدـ األخ ا قكػكف ةػ  جيػ  األخػكة كالعمكمػ   ذكبعد اتحاد الجي  كالقراب  قعتبر التػرجقح بػالقكة  كىػ 
 الشققؽ لمى األخ ألب ككذا أبناؤىـ  كققدـ العـ الشققؽ لمى العـ ألب. 

 إذا اجتمع لاصباف )بالنفس( ةأكثر ةميـ حاالت:

: أف قتحػػدا ةػػ  الجيػػ  كالدرجػػ  كالقػػكة كػػابنقف  أك أخػػكقف  أك لمػػقف  ةفػػ  ىػػذه الحالػػ  ىاألولــالحالــة 
 الماؿ بالسكق .قشتركاف ة  

أف قتحػػدا ةػػ  الجيػػ  كالدرجػػ  كقختمفػػا ةػػ  القػػكة كمػػا لػػك اجتمػػع لػػـ شػػققؽ كلػػـ ألب  الحالــة الثانيــة:
 ةققدـ بالقكة ةقرث العـ الشققؽ دكف العـ ألب.

: أف قتحػدا ةػ  الجيػ  كقختمفػا ةػ  الدرجػ  كمػا لػك اجتمػع ابػف  كابػف ابػف  ةققػدـ بقػرب الحالة الثالثـة
 لالبف. الدرج  ةقككف الماؿ

ف كػاف بعقػدان ةػ  الدرجػ  لمػى الحالة الرابعة : أف قختمفا ة  الجي  ةققدـ ة  المقراث األتػرب جيػ  كا 
ف كػػػاف ترقبػػػان ةػػػ  الدرجػػػ   ةػػػابف االبػػػف مقػػػدـ لمػػػى األب أم أف االبػػػف قػػػرث تعصػػػقبان ) األبعػػد جيػػػ  كا 

 .  كققدـ ابف األخ ألب لمى العـ الشققؽكاألب قرث ةرضان(

 1إذا استوت قرابتيم اإلرثعدم تخصيص صنف من القرابات بألساس الثاني: ا

المقػػػت ظمػػػـ   إلػػػىدكف صػػػنؼ إذا اسػػػتككا ةػػػ  تػػػرابتيـ  اإلرثإف تخصػػػقص صػػػنؼ مػػػف القرابػػػات بػػػ 
كمضقع  لمصنؼ الذم حـر سكاء كاف ابنان أك بنتان  أبان أك أمان  كأخان أك أختان  ةال نكرث االبف كنمنع 

مػؼ أصػناةيـ إذا ةيذا ظمـ  كلذلؾ البد مػف أف قػرث القرابػات بمخت ـألالبنت  أك نكرث األب كنمنع ا
  كلػذلؾ تػاؿ 2ةمذا كرث القرقب ة  ىذه الدرج  تكرث أقضػان القرقبػ  ةػ  ىػذه الدرجػ تساكت تراباتيـ  

                                                 
 مصدر سابؽ (259  )ص"تحفة المموك"انظر)الرازم  1
مػػع أبنػػاء اإلخػػكة  )كقسػػتثنى مػػف ذلػػؾ لػػدـ تكرقػػث بنػػات اإلخػػكة األشػػقاء كالشػػقققات  ككػػذلؾ بنػػات اإلخػػكة ألب كاألخػػكت ألب2

األشقاء كالشقققات  أك ألب ألنيف لسف كارثات  كال ترث العمات مع األلماـ شقئا  كال بنػات العػـ مػع أبنػاء العػـ  حقػث إف ا 
تعالى ذكر األخكات كالبنات كلـ قذكر العمات كبنات األلماـ كبنات اإلخػكة كقسػتفاد تكرقػث أبنػاء األخػكة كاأللمػاـ كأبنػائيـ مػف 

 (   199ص/ 8جث"ألحقكا الفرائض بأىميا كما بق  ةألكلى رجؿ ذكر"( انظر شرح مختصر خمقؿ لمخرش  )الحدق



44 

﴿: تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى ا                          

                       ﴾1.  

األلمػاؿ  ك مػف المناصػب  أكبػر ممػا تطققػوالجاىمقػ  المعاصػرة التػ  ألطػت المػرأة كىذا ةقو رد لمى 
 .2  ةزاد الشر  كانتشر الفسادألمكاؿتستحقو مف ا كأكثر مما

حقػػث كػػانكا ال قكرثػػكف إال الػػذككر الكبػػار  ةػػال قكرثػػكف إال مػػف  الـسػػالجاىمقػػ  القدقمػػ  تبػػؿ اإلكلمػػى  
كثػػػب لمػػػى ظيػػػكر الخقػػػؿ  كطعػػػف بػػػالرمح كضػػػارب بالسػػػقؼ كأحػػػرز الغنقمػػػ   ةػػػأكبر اإلخػػػكة قأخػػػذ 

تػػاؿ   3رث ةكقػؼ سػترثك  د الصػغار ال قأخػذكف  كالمػرأة ال تأخػذ درىمػان كاحػدان  ةيػ  تيػاألكالالمقػراث ك 
﴿ :تعػػػػالى                          ﴾4 رث ك  كانػػػػت تيػػػػيػػػػا إن. أم

د الكبػار كالقرابػات كقجتمعػكف األكالت  قػأة  ثكىارً إذا مات زكجيا ك  يـحقث إننيا ال ترث ةقط  إلقس 
  .5لو بدكف اختقارىا إلقيا تبؿ ثكب صاحبو صارت ممكان كصؿ ثكبو مف ك  لمقيا ثكبان  يـكؿ منقيمق  ك 
كىػ  كضػع  العمػـ كالحكمػ  إلػىكلذلؾ قختـ ا آقات الفرائض بمػا قشػقر  الظمـ  تتنزه لفشرقع  اة

﴿ :  ققػػػػػػكؿ جػػػػػػؿ كلػػػػػػػالالشػػػػػػ ء ةػػػػػػ  مكضػػػػػػػعو                

                                         

                                     

                                    

                                                 
 (7)النساء:1
   مصدر سابؽ(بتصرؼ392ص/ 4ج) موسوعة الفقو اإلسالمي"،)التكقجرم  "2
 مصدر سابؽ( 533ص/ 1ج"  )الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة)الندكة العممق   "3

 ( مصدر سابؽ197"  )صاإلعالم بما في دين النصارى من الفساد واألوىامانظر)القرطب   "
 (19)النساء:4

ىػػػ    1432" تػػـ تحمقمػػو ةػػ : المحػػـر 0–أرشــيف منتــدى الفصــيح انظر)ىقئػػات كلجػػاف مخصصػػ )مجمكل  مػػف المػػؤلفقف(  "5
 (19232  )صhttp://www.alfaseeh.comـ  رابط المكتع:   2313دقسمبر 

http://www.alfaseeh.com/
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     ﴾1. 

 األساس الثالث: إعطاء كل قريب ما يناسب قربو ودرجتو وحالو
إلطػػاء كػؿ ترقػػب مػا قناسػػب مكانتػو كتربػػو كدرجتػػو  لمػى ق المسػػةػػ  الشػرقع  اإلققػـك نظػػاـ المقػراث 

بػػقف  ال قسػػاكم شػػرع الحكػػقـ الخبقػػر ة  ألف نفقاتػػو كثقػػرة المػػاؿ مػػف البنػػت إلػػىكحالػػو  ةػػاالبف أحػػكج 
 ألسباب كتكالد  منيا:    الذكر كاألنثى 

ةيػػك خاضػع لعمػػـك المسػػؤكلقات كاألحكػاـ  ةيػػك حكػػـ ا  الـسػمػف جممػػ  نظػاـ لػػاـ ةػػ  اإل -1
 رةاف حقػػػكؽ العبػػػاد كمصػػػالحيـ  الظػػػاىالػػػذم تضػػػمف كمػػػاؿ العػػػدؿ ككمػػػاؿ الحكمػػػ  كضػػػم

 اآلجم .  العاجم  ك ك كالخفق   
 .2الحاج  أساس التفاضؿ بقنيما-2

ف  إلػػىأف االبػػف أحػػكج  المػػاؿ مػػف البنػػت  ةالبنػػت إف كانػػت لنػػد أبقيػػا نفقتيػػا لمػػى أبقيػػا  كا 
ف طي  أبقيػػا  ةمػػا لنػػدىا مػػدخر ةػػ   إلػػىمقػػت رجعػػت نفقتيػػا تزكجػػت نفقتيػػا لمػػى زكجيػػا  كا 

جقبيػػا ال تصػػرؼ منػػو شػػقئا  كىػػ  مكفقػػ  المؤنػػ  كالنفقػػ  أقنمػػا كانػػت ةػػ  شػػرقع  ا  كمػػف 
ألنثػى سػكاء كػاف زكجػان أك أبػان  ةمػا لنػدىا تػدخره العار أف قطمب الرجؿ أقان كاف نفقػ  مػف ا

كلمى غقره  ةالرجؿ ال قستقر  كر ةيك مكمؼ باإلنفاؽ لمى نفسوكتتزقف بو  كأما الرجؿ الذ
 الماؿ ة  جقبو.

حػػػظ االبػػػف  كىػػػذا شػػػرع ا الػػػذم ال  إلػػػىةالبنػػػت ليػػػا حػػػظ مػػػف مػػػاؿ أبقيػػػا  لكػػػف ال قصػػػؿ 
  لكػػف ىػػذا مػػف بػػاب تعػػالىكلقالػػو سػػبحانو ك محابػػاة ةػػ  شػػرلو ألحػػدو مػػف خمقػػو ةيػػـ خمقػػو 

                                                 
 (11)النساء:1
 ( مصدر سابؽ7774ص/ 13ج"  )الفقو اإلسالمي وأدلتو لمزحيميانظر)الزحقم   "2

"تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق لثماف بف لم  بف محجف البػارل   ك ىػ(  743انظر)الزقمع   ةخر الدقف الحنف  )المتكةى: 
  " ٍمًب    (231/ص6)ج ىػ( 1313بكالؽ  القاىرة  ) -مقرق  المطبع  الكبرل األ  1ج  ط6كحاشق  الش 
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المقػراث ممحػػكظ  حقػػث إف تعػػكقض مػادمىػ  بػؿ  المصػمح  لعبػاده. ةالزقػػادة لػقس تفضػػقالن 
 ةقو الجانب المادم. 

كةى  ذلػػؾ أف تػػكالػذم قػػدؿ لمػػى ذلػػؾ جعػػؿ نصػػقب ابػػف المتػػكةى أكثػػر مػػف نصػػقب أبػػ  الم
مػاؿ قحفػظ  إلىألنو بحاج  ةقط  ماؿ المقت مف أبقو  إلىاالبف قستقبؿ الحقاة  ةيك أحكج 

 شقخكختو كقحفظو مف ذؿ الحاج .
 .التكازف بقف الحقكؽ كالكاجبات  أم الغنـ بالغـر-3

لػػقس مػػف بػػاب تفضػػقؿ الػػذكر لمػػى األنثػػى  ةاألتػػارب ةػػ  درجػػ  كاحػػدة سػػقرثكف لكػػف ةيػػذا  
حتمػان كؿ كاحػدو سػقرث مػا قناسػب حالػو بمقػدار نفعػو لممقػت الػذم مػات  كاالبػف نفعػو أكثػر 

كجزمان. كىػك أحػكج منيػا بسػبب مػا ذكرنػا سػابقا  ةالزقػادة ةػ  نصػقب الػذكر راجعػ  لطبقعػ  
  .المسالتكالقؼ المناط  بو ة  النظاـ اإل

 الـسػلقس لمػى إطالتػو  ةمقػد أكػـر اإل -تفاضؿ الذكر لمى األنثى–أف ىذا  إلىكباالضاة  -4
 قم :  كما 1المرأة كألطاىا ما قناسب حاليا مف المقراث

تأخػػػػذ نصػػػػؼ مػػػػا قأخػػػػذه الػػػػذكر  كىػػػػ  أربػػػػع حػػػػاالت  مثػػػػؿ مقػػػػراث االبػػػػف كالبنػػػػت  - 1
 .2بالتعصقب لمى أف قككف لمذكر مثؿ حظ االنثققف

 ـألةمػػػةقػػػط إف كػػػاف معيمػػػا إنػػػاث كاألب   ألـمثػػػؿ ا  كتػػػارة قكػػػكف نصػػػقبيا أتػػػؿ منػػػو - 2
 .لصب ىناؾ إف لـ قكف  تعصقبان  السدس  كلألب السدس كالبات 

إذا اجتمعػػػكا قرثػػػكف  ـألرة تأخػػػذ مثػػػؿ نصػػػقب الػػػذكر كمػػػا ةػػػ  اإلخػػػكة كاألخػػػكات كتػػػا - 3
 ـألنثى  ك كما ة  اركاء بالثمث دكف تفاضؿ لمذكر كاألبالسكق   ةقككنكا جمقعيـ ش

ناث ةمكؿ مف ا  كاألب السدس. ـألمع األب إف كاف معيما أكالد ذككر  أك ذككر كا 

                                                 
 (بتصرؼ18522542ـ(  )ص1999)1"  نيض  مصر  طميراث المرأة وقضية المساواة)سمطاف  صالح الدقف  "1
 (بتصرؼ  مصدر سابؽ923"  )صقر ن والسنةمختصر الفقو اإلسالمي في ضوء ال)التكقجرم  "2

-http://tawasoul.over لػػػػػػػف مكتػػػػػػػع  ميـــــــراث المـــــــرأة وقضـــــــية المســـــــاواة"،انظر)السػػػػػػػمطاف  صػػػػػػػالح الػػػػػػػدقف  "

blog.net/pages/_-1137279.html) 
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أخػػػذ االبػػػف جمقػػػع التركػػػ  بػػػانفراده نفػػػراد ةقتسػػػاكل الػػػذكر كاألنثػػػى  ةػػػ  حالػػػ  اإلكتػػػد ق -4
 .كردان  ةرضان ككذلؾ البنت تأخذىا  بانفرادىا   تعصقبان 

ك تػػد تػػرث األنثػػى كال قػػرث نظقرىػػا الػػذكر  مثػػؿ كجػػكد زكج كأخػػت شػػققق  كأخ ألب   -5
 صؼ  كال قبقى لألخ لألب شقئان.  ةقرث الزكج النصؼ  كاألخت الن
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 الفصل الثاني

 حجة حصر اإلرث وتصحيحيا، والدعوى ومقوماتو 
ـــة، و  تيا،ومشـــروعي ،اإلرثحصـــر حجـــة : األولالمبحـــث  ـــائق المطموب جـــراءاتوالوث  ام

  اإلرثحجة  إصدار

  : مفيوم الدعوى، ومشروعيتيا، وأركانيا، وشروطياثانيالمبحث ال

)أســباب دعــوى  اإلرثمكــن وقوعيــا بحجــة حصــر تــي ي: األخطــاء اللــثالمبحــث الثا
 (اإلرثتصحيح حصر 

 .لوجود حمل إرثتصحيح حجة حصر  رابع:المبحث ال

   .لوجود مفقود إرث: تصحيح حجة حصر بحث الخامسالم

 .لمن يدعي حقًا في التركة إرثصر تصحيح حجة ح :بحث السادسالم

 بسبب الردة. وارثلحرمان  إرث: تصحيح حجة حصر بحث السابعالم

 لطالق الفار. إرث: تصحيح حجة حصر بحث الثامنالم
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 الفصل الثاني

 حجة حصر اإلرث وتصحيحيا، والدعوى ومقوماتو 

لمكاصػػم  التقػػدـ ةػػ  مجرقػػات الرسػػال   كلتحققػػؽ اليػػدؼ المنشػػكد منيػػا  كىػػك القػػدرة لمػػى رةػػع "دلػػكل 
"  كػػػاف البػػػد مػػػف متابعػػػ  التفاصػػػقؿ ةػػػ  التفرقعػػػات الالزمػػػ   السػػػتكماؿ إرثتصػػػحقح حجػػػ  حصػػػر 
 الصكرة ة  األذىاف.   

ـــة، و  تيا،ومشـــروعي ،اإلرثحصـــر : حجـــة األولالمبحـــث  ـــائق المطموب جـــراءاتوالوث  ام
 اإلرثحصر حجة  إصدار

 :فاكةقو ةرل، اإلرث: معنى مفيوم حصر األولالمطمب 

 : لغةً األولالفرع 

  .1األشخاص الذقف قحؽ ليـ كراث  المتكةىتعققف : اإلرثحصر 

 اً اصطالحالفرع الثاني: 
كتاضػ   كتد تـ المقػاء بسػماح  كزقػر األكتػاؼ حالقػان لـ أجد تعرقؼ ليا    لدل رجكل  لمكتب الفقيق

: ىػػ  كثققػػ  تصػػدر مػػف المحكمػػ  اإلرث)حجػػ  حصػػر ةأكػػد أف:الشػػقخ قكسػػؼ ادلػػقس القضػاة سػػابقان 
لممحكمػػ  متضػػمنان  قيقػػدـشػػرل   بنػػاءن لمػػى اسػػتدلاء  كارثالشػػرلق  المختصػػ   بنػػاءن لمػػى طمػػب مػػف 
  كتكػػػكف ىػػػذه الكثققػػػ  كقثبػػػت ذلػػػؾ بمةػػػادة مخبػػػرقف لػػػدلقف جمقػػػع أسػػػماء كرثتػػػو األحقػػػاء كتػػػت كةاتػػػو 

 حسب ترتقبيا ة  سػجؿ حفػظ مصدت  كمكتع  مف تبؿ القاض  كمؤرخ  كتحمؿ رتمان معقنان متسمسالن 
الجيػػػات المختصػػػ   إمػػػاـ( كال قطعػػػف بيػػػا إال اإلرثالكثػػػائؽ مػػػف ىػػػذا النػػػكع )سػػػجالت حفػػػظ حجػػػج 

  2بالتزكقر(

                                                 
 مصدر سابؽ (81/ ص1)ج ،"معجم المغة العربية المعاصرةلمر  ")1
 ـ(15/9/2014  بتارقخ)الشرلق  كالشؤكف الدقنق  ة  راـ ا كزقر األكتاؼ مقابمة شخصية"،" قكسؼ   ادلقس)2
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ىػػك كثققػػ ه تصػػدرىا المحػػاكـ الشػػرلق  لبقػػاف الكرثػػ  كبقػػاف حصػػ  كػػؿو مػػنيـ  : اإلرثحصػػري حجػػ  ك  
كما  ان كبقف ككنو مالكان كارثةرؽ بقف ككف الشخص ثم  بذاتو ال قعتبر إثباتان لمتممؾ  ة اإلرثكحصر 

داـ أف أراضػ  المتػكةى تػد تسػمت بػػقف الكرثػ  كتصػرؼ كػؿ مػنيـ ةػػ  حصػتو  ةػال قممػؾ أحػد نقػػض 
 .1تمؾ القسم  أك المطالب  بحص  ةقما تـ تقسقمو

مثؿ  ىا : ىك كثائؽ التممؾ الصادرة مف الجيات الرسمق  المختص  بمصدار إثبات لمممكالذم  قعتبر 
  تممؾ األرض قثبت بالطابك.

 منو: الحكمةو  اإلرث: مشروعية حجة حصر المطمب الثاني
ةػػ  مصػػادر التشػػرقع  كىػػ  ذات األدلػػ  التػػ  تػػـ   بمعناىػػا المغػػكم ثابتػػ اإلرثإف مشػػركلق  حصػػر 

أصػػحاب   ت المسػػتحققف لممقػػراث  كحػػددت أنصػػبيػػا بقنػػحقػػث إنضػػاحيا ةػػ  مصػػادر لمػػـ المقػػراث اق
 الفركض  ككقفق  مقراث العصبات.  

  لكػػف ظيػػكر المصػػطمح بطابعػػو 2كتػػـ اسػػتخداـ المصػػطمح لمػػى معنػػاه المغػػكم لنػػد الفقيػػاء األربعػػ 
كىػذا  الحقػاة    إلقػو  كلكػف لمكاكبػ  تطػكراتالقانكن  الرسم  اإللزام  لـ قكف منذ القدـ  لعػدـ الحاجػ

 كلػقس إلغػاء  كال التبػارب ليػا قتعرض ةمـ الشرع لنيا سكت الت  كى : 3مف باب المصالح المرسم 
 .لمقو لتقاس النص بو كرد نظقر ليا
 الدكاكقف. كتدكقف  القرآف جمع إلى دلت الت  المصمح : مثؿ

                                                 
1 http://ar.islamway.net/fatwa/42831(تػػارقخ1434رجػب19  ثػـ حصػر اإلرث لػػقس كسػقم  لمتممػؾ  تػػارقخ النشػر  ) 

 ـ(. 9/9/2014الزقارة )
 مصدر سابؽ (588ص/ 8ج) الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة الطوري"،البحر انظر)ابف نجقـ  "2

 مصدر سابؽ(480ص/4ج  )"حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرانظر)الدسكت   "
 مصدر سابؽ (428/ص4  )ج"فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منيج الطالب المعروف بحاشية الجملانظر)الجمؿ  " 

ــر شــرح ىػػػ(  "885الػػدقف أبػػك الحسػػف لمػػ  بػػف سػػمقماف الدمشػػق  الصػػالح  الحنبمػػ  )المتػػكةى: انظر)المػػرداكم  لػػالء  التحبي
السػعكدق /  -مكتبػ  الرشػد   1طتحققؽ: لبد الرحمف الجبرقف  لػكض القرنػ   أحمػد السػراح  ج  8 التحرير في أصول الفقو"،

 (4190/ ص8ـ(  )ج2000 -ىػ 1421الرقاض  )
 لمطبالػ  الرقاف   مؤسس 1ط الفقو"، أصول عمم تيسيرُ الجدقع  " القعقكب قعقكب بف لقسى بف قكسؼ بف ا )العترم  لبد 3

 (199ـ(  )ص1997 - ىػ 1418لبناف  ) بقركت/ -كالتكزقع كالنشر

http://ar.islamway.net/fatwa/42831/%25


51 

 :1المرسم  بالمصمح  االحتجاج كابطض

 تخػػالؼ ال بيػػا  جػػاء التػػ  المصػػالح جػػنس مػػف تكػػكف بػػأف الشػػرع  لمقاصػػد مالئمػػ  تكػػكف أف ػػػ1
 .أحكامو أدل  مف دلقالن  تناة  كال أصكلو مف أصالن 

 قجػػرم مػػا أك التعبػػدات ةػػ  ال التفصػػقؿ  كجػػو لمػػى كجيػػو كأدرؾ معنػػاه لقػػؿ ةقمػػا تكػػكف أف ػػػ2
 إذ التفصػقؿ  كجػو لمى معانقيا تدرؾ ال التعبدات ةمف كالصـك  كالصالة كالكضكء مجراىا 

 .الشرع دالل  بغقر ةقيا المصالح كجكه تدرؾ ال

 الػػػدقف ةػػ  الـز حػػػرج رةػػع أك  ألمػػكاؿكا كاألنفػػػس الػػدقف كحفػػػظ ضػػركرم حفػػظ إلػػػى ترجػػع أف ػػػ3
 .كتقسقران  تخفقفان 

 .اإلرثكجمقعيا تنطبؽ لمى حج  حصر 
( كىػ  2)   ةػ  المػادةـ1959( لسن 31رتـ )  صكؿ المحاكمات الشرلقتانكف أة   اكتد تـ ذكرى  

حج  الكراث  مػف  التبارتضمف ت( حقث 4)   ةرعممحاكـ الشرلق الكظقف  لختصاص االتنص لمى 
كصػػاق  كالكالقػػ   ككػػاف البػػد منيػػا غقرىػػا مػػف الحجػػج كال إلػػىاختصػػاص المحػػاكـ الشػػرلق  باإلضػػاة  

   ، ومنيا ألنيا:عدة حكمل الحج  ى  ما قحتج بيا صاحبيا لمى حقو حقث إف

قعمـ نصػقبو مػف  كارثكؿ  حقث إفحصر الخالةات بقف الناس  تتمنع الشقاؽ كالنزاع  ك  -1
 قف.اآلخر بأمزج   ان ترك  مكرثو كال قككف نصقبو مرىكن

صػػػدكر حجػػػ  حصػػػر  حقػػػث إفو كتسػػػجقميا بأسػػػماء أصػػػحابيا  كتثبقػػػت الحقػػػكؽ المكركثػػػ -2
 لف المحكم  قككف ةقيا طابع اإللزاـ لككنيا رسمق ن كتانكنق . اإلرث

 ؽحكأخذىا مف أصحابيا بغقر   كلمى الناس أف قتقكا ا لز كجؿ كأف قحذركا مف غصب األراض
 .ةقد حذر النب  صمى ا لمقو كسمـ مف ذلؾ أشد التحذقر

                                                 
 (201ص) الفقو"، أصول عمم تيسيرُ ) العترم  ""1
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 اأْلَْرضِ  ِمـنَ  َأَخـذَ  َمـنْ »: كجاء ة  الحدقث لف سالـ لػف أبقػو تػاؿ: تػاؿ النبػ  صػمى ا لمقػو كسػمـ
     .1«َأَرِضينَ  َسْبعِ  إلى الِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبوِ  ُخِسفَ  َحقِّوِ  ِبَغْيرِ  َشْيًئا

مف الكسائؿ الت  اتتضاىا العصػر  كتعمقػت بيػا حاجػ  النػاس  مػف أجػؿ  اإلرثكتعتبر حج  حصر 
تسػػػيقؿ لممقػػػ  التعامػػػؿ مػػػع الحقػػػكؽ المكركثػػػو  ةيػػػك قسػػػيؿ لممقػػػ  نقػػػؿ التركػػػ   كتسػػػجقميا بأسػػػماء 

 .  كارثـ كؿ سيألبقاف  إرثكائر المختص  إال بكجكد حج  حصر المستحققف  كال قتـ نقؿ الممؾ بالد
القكانقف المطبق  ة  ةمسطقف تيمـز أف تككف القسم  المتعمق  باألراضػ  مسػجم  لػدل دكائػر  حقث إف 

تسجقؿ األراضػ  )الطػابك( حتػى تكػكف القسػم  ناةػذة كتترتػب لمقيػا آثارىػا  كلكػف ىػذا اإللػزاـ خػاص 
رط تسػػجقؿ ةقيػػا ةػػال قشػػت 3  كأمػػا األراضػػ  التػػ  لػػـ تػػتـ التسػػكق 2باألراضػػ  التػػ  خضػػعت لمتسػػكق 

ف لػـ تسػجؿ لػدل الت  لػـ تػتـ تسػكقتيا تكػكف صػحقح  القسم  لنفاذىا. كلمقو ةمف تسم  األراض    كا 
 اتترتػب لمقيػ األمػددكائر تسجقؿ األراض   كما نتج لف ىذه القسم  مف التصػرؼ ةقيػا مػدةن طكقمػ ى 

ككػذلؾ ةػمف تصػرؼ  .4  إال إذا كانػت أراضػ  أمقرقػ آثاره شرلان  ةقصح البقع كاليب  كالكتؼ كنحكىػا
القضػاء لممطالبػ  بحػؽ  إمػاـالمالؾ ةػ  ممكػو مػدةن طكقمػ ن دكنمػا التػراض مػف أحػدو  قمنػع رةػع تضػق  

الفقياء تد بٌقنػكا أف حػؽ التقػادـ قكػكف سػببان ةػ  منػع االسػتماع لمػدلكل بعػد مضػٌ  مػدةو  حقث إفما  
أك خمػس لشػرة سػن  أك غقػر ذلػؾ  ألف إىمػاؿ صػاحب الحػؽ لحقػو ىػذه   و كسػت كثالثػقف سػن معقن

السنكات الطكقم  بال لذرو  مع تمكنو مف التقاض  قدؿ لمى لدـ الحؽ غالبان. كىذا مػا لمقػو العمػؿ 
 .5ة  القكانقف المطبق  ة  بالدنا

                                                 
 (2454(  )ح ر130/ص3كتػػاب المظػػالـ كالغصػػب  بػػاب إثػػـ مػػف ظمػػـ شػػقئان مػػف األرض  )ج صــحيح البخــاري"،)البخػػارم  "1

 مصدر سابؽ
مم د ث إ  األرا و التو  تم تسا  ه  فو  ائر  األرا و يع  9995)بالمقصب  ف   ق نب  تسب ة األرا و بتسا  ه  لسنة 2

 المتق م  ( ب ع إني  ي لتسا ل فو ار    رسم ة لتي   إ      هن   ص دس دب غ ر
 الط يب بهب التسب ة بهو األرا و الم رز  بالمسا ة بالمعربفة الد ب  بالُمي  

  م( 99/99/9294ن ئس م  ر  ائر  الط يب فو ق ق   ة بمد سيه م يت ر خ) "يقابلة شخصية"،)نزالم أرر م  
 را و الي ر بتعتم  ن ة ق ب  م ل ة باألرا و التو لم تتم ف ه  التسب ة هو أرا و الم ل ة غ ر المسا ة بتسمة األ 3

 م( 99/99/9294م يت ر خ) "يقابلة شخصية")نزالم 
  )بهو األرا و التو ت ب  رقيته  ل  بلة بمن عته  لألفرا م بهو مرتقة م  أم ر( 4
5  http://ar.islamway.net/fatwa/42831 (  تػارقخ1434رجػب19حصر اإلرث لقس كسقم  لمتممػؾ  تػارقخ النشػر)  ثـ 

 ـ(. 9/9/2014الزقارة )
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مػػف  (9662) كالمػػدة الزمنقػػ  المعتمػػدة ةػػ  بالدنػػا ىػػ  خمػػس لشػػرة سػػن  حسػػب مػػا جػػاء ةػػ  المػػادة
( مػػف 9669سػت كثالثػقف سػن   حسػب المػادة ) إلػىأمػا ةػ  تضػاقا الكتػؼ ةتسػمع الػدلكل  .1المجمػ 
 .2المجم 

 بػال الكاتػع الػزمف مػركر ىػك  الػدلكل السػتماع المػانع الػزمف مػركر ةػ  أم  البػاب ىػذا ةػ  كالمعتبر
 أك مجنكنػػان  أك صػػغقران  المػػدل  ككػػكف الشػػرلق  األلػػذار بأحػػد الحاصػػؿ الػػزمف مػػركر كأمػػا  ةقػػط لػػذر

 مػف خصػمو كػاف أك السػفر مػدة أخػرل دقػار ةػ  ككنػو أك لو قكف لـ أك كص  لو كاف سكاء  معتكىان 
 ال مػػثال. العػػذر كانػػدةاع زكاؿ تػػارقخ مػػف الػػزمف مػػركر مبػػدأ قعتبػػر ةمػػذلؾ   لػػو التبػػار ةػػال المتغمبػػ 
 تػػػارقخ مػػػف الػػػزمف مػػػركر قعتبػػػر بػػػؿ المػػػدل  صػػػغر أك لتػػػو أك جنػػػكف حػػػاؿ مػػػر الػػػذم الػػػزمف قعتبػػػر
 تغمػب زمف تدادالم االدلاء قمكنو كلـ دلكل المتغمب  أحد مع ألحد كاف إذا كذلؾ البمكغ حد كصكلو
نما الدلكل الستماع مانعان  قككف ال زمف مركر كحصؿ خصمو  زكاؿ تارقخ مف الزمف مركر قعتبر كا 
 ( مف المجم .1663) لمادة  كىذا ىك نص االتغمب

كبالتال  ال بد مف أف ترةع لممحاكـ الشرلق  ك  تنظر   جدان كشائؾ لمغاق  ةأمر التركات أمر خطقر
مػػع لمقػػو إال بعػػد البحػػث  كتػػد ط  ال قي  كارثةقيػػا كتحقػػؽ  أك مشػػاةي  أىػػؿ العمػػـ بيػػا  ةقػػد قكػػكف ىنػػاؾ 

تككف ىناؾ كصاقا أك دقكف أك حقكؽ أخرل ال لمـ لمكرث  بيا  كمف المعركؼ أنيا مقدم  لمى حؽ 
الماؿ  ةال قنبغ  إذان تسػـ التركػ  دكف مراجعػ  المحػاكـ الشػرلق   تحقققػان لمصػالح األحقػاء  الكرث  ة 

 .األمكاتك 

 :اإلرثلمحصول عمى حجة حصر  ةالمطمب الثالث: الوثائق المطموب
  مطبػػػكع كمكتػػع مػػػف صػػػاحب اإلرثحجػػ  حصػػػر اسػػتدلاء قتضػػػمف طمػػب الحصػػػكؿ لمػػػى  .1

مػػف قنػػكب لنػػو تانكنػػان  كقػػتـ ةقػػو بقػػاف اسػػـ أحػػد الكرثػػ  أك  كىػػك قكػػكفالعالتػػ  )المسػػتدل ( 
ثتو الػذقف انحصػر  و ةػقيـ  كقيقػدـ إرثػالمتكةى كتارقخ كةاتو كمكاف إتامتو لند الكةاة كًذكر كرى

                                                 
 العقػػػارات ةػػػ  كالمقاطعػػ  الممػػؾ كالمقػػػراث كالعقػػػار الكدقعػػ  كالػػػدقف لمعمػػـك أك الكتػػػؼ ألصػػؿ العائػػػدة غقػػر الػػػدلاكل تسػػمع ال)1

 .سن ( لشرة خمس تركيا بعد كالغم  المشركط  كالتكلق  باإلجارتقف التصرؼ أك المكتكة 
 إذا مػثال سػن  كثالثػقف سػت مػركر بعػد تسػمع كال سن  كثالثقف ست إلى الكتؼ أصؿ حؽ ة  كالمرتزت  المتكل  دلكل )تسمع 2

 كتفػ  مسػتغالت مػف ىػك العقػار ذلػؾ إف: تائال كتؼ متكل  ادلى ثـ سن  كثالثقف ستا الممكق  كجو لمى لقار ة  أحد تصرؼ
 .دلكاه( تسمع ةال
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لممحكمػػ  ةػػ  منطقػػ  المتػػكةى  كقمكػػف أف ققػػدـ لممحكمػػ  التػػ  ققػػقـ ةػػ  منطقتيػػا المسػػتدل  
حؿ إتام  المتكةى خارج الػبالد كذلػؾ بمكجػب الفقػرة ق  إذا كاف ماإلرثطمبان لتعققف الحصص 

 .1( مف تانكف أصكؿ المحاكمات الشرلق 4ى مف المادة )األكل
 اليكق  الشخصق  لمقدـ االستدلاء. .2
بػػقف الكرثػػ  المسػػتحققف حسػػب  اإلرثققػـك المكظػػؼ المخػػتص ةػػ  المحكمػػ  الشػرلق  بتقسػػقـ  .3

 الفرقض  الشرلق  كقدتؽ التقسقـ مف تبؿ القاض .
رةػػع المعاممػػ  مػػع التقسػػقـ قتضػػمف أكثػػر مػػف ثػػالث كةقػػات تي  اإلرثسػػتدلاء حصػػر ذا كػػاف اإ .4

 دقكاف تاض  القضاة لمزقد مف التدتقؽ. إلى
ةػػػػ  المجمػػػػس  تعػػػػالىمعرةػػػػاف )شػػػػاىداف( قحمػػػػالف البطاتػػػػ  الشخصػػػػق   قخبػػػػراف  حضػػػػكر  .5

 بالكرث  المذككرقف. اإلرثبحصكؿ الكةاة كانحصار  الشرل 
)صكر لشيادة كةاة المكرث  كصكر ىكقات الكرث   لكف ىذا لقس لمى سبقؿ االلزاـ بؿ ىك  .6

 اإلرث  ةحجػػ  حصػػر ان احتػػرازم  كىػػك راجػػع لقنالػػات القاضػػ  كمػػا قػػراه مناسػػب إجػػراءمجػػرد 
 تقـك لمى أمرقف ىامقف  ىما: 

  2مجمس شرل ( ة      شيادة الشيكد-2المستدل                 إترار-1
خصػػكم  بخػػالؼ  ال تكجػػد كسػػماع الشػػيكد ألنػػو ترارالحجػػج الشػػرلق  بػػاإلةػػ  قيكتفػػى  وحقػػث إنػػ
   ةتعتبر شيادة الشيكد ة  الحجج إخباران كلقس بقن  شخصق .الدلاكل

 :3اإلرثالالزمة لمحصول عمى حجة حصر  جراءاتالمطمب الرابع: اإل
 كى  المحكم  الت  تككف ة   ةضقم  تاض  المحكم  الشرلق  إلىستدلاء كتقدقمو كتاب  اال-1

                                                 
لمػػػاف   -إصػػػدار ثػػػان   دار الثقاةػػػ -9"  طمجموعـــة التشـــريعات الخاصـــة بالمحـــاكم الشـــرعيةالظػػػاىر  راتػػػب لطػػػا ا  ") 1
 ـ(.9292)

 ـ(99/9/9294"  رئقس تمـ محكم  تمققمق  الشرلق   بتارقخ )مقابمة شخصية)الحج حسف  تقس كجقو  "2
 ـ(10/9/2014)"  تاض  محكم  نابمس الغربق   بتارقخ مقابمة شخصية)حرب  لبدا  "3

 اإلرث  تػػػػػػػارقخ  حصػػػػػػػرhttp://82.213.48.2:8089/pmositeqog/ShowDetailService.php?recordIDانظػػػػػػػر)
 ـ(9/9/2014الزقارة)

http://82.213.48.2:8089/pmositeqog/ShowDetailService.php?recordID=حصر


55 

 إلػىسػتدلاء اال كقػتـ تحكقػؿ مكاف كةاة المكٌرث  أك مكاف إتام  صاحب االستدلاء كىك أحد الكرث  
 مف تبؿ ةضقم  القاض  الشرل .  1تمـ المحكم 

دلاء لممحكمػػ  سػػتحتفػػاظ بنسػػخ  مػػف االحقػػث قػػتـ تحضػػقر ثػػالث نسػػخ مػػف االسػػتدلاء  كقػػتـ اال-2
القرقػب مػف المػكٌرث الػذم كػاف ققػقـ  شػرح لمػى النسػخ  الثانقػ  لتعمػؽ لمػى المسػجدقلتقسقـ الكراث   ك 

حسػب تقػكد دائػرة تسػجقؿ األراضػ     كالنسخ  الثالثػ  لمطػابك أك المالقػ  لمتحقػؽ مػف اسػـ المتػكةىةقو
نمػػا لحفػػظ حقػػكؽ النػػاس كىػػ  راجعػػ  لقنالػػات  أك دائػػرة المالقػػ  ةػػ  المحاةظػػ  كىػػذه لقسػػت إلزامقػػ  كا 

قحضػر المسػتدل    كى  راجعػ  لقنالػات القاضػ  الالزم  لمتعمقؽ بعد مركر المدة الزمنق   القاض 
 مع اثنقف مف الشيكد  كبعد سماع الشيكد قتـ التكتقع لمقيا مف تبؿ القاض   كقشترط بالشيكد:

قف  أك ال قكػكف ليمػا أب  كال أـ  كال كارثأف ال قككنكا مستفقدقف مف الترك   أم أف ال قككنكا  -أ
 زكج  مف بقف الكرث . 

 كرث  المتكةى  مف حقث: جمقع بالكةاة لقانان أك سمالان  كتارقخ الكةاة  كقعرةكف اقشيدك أف  -ب

قعرةػػكا الكرثػػ  إف كػػانكا ىـ  كأسػػماؤىـ  ك   كلػػدداإلرثصػػم  القرابػػ  التػػ  جعمػػتيـ قسػػتحقكف  
   قكجد مف ضمنيـ تاصر أك ةاتد األىمق .بالغقف متجاكزقف سف الرشد أـ 

 بعد تكتقع القاض  تحكؿ لمقمـ  كىناؾ تمر بعدة مراحؿ  ى :  -3

   كى :2)رسـك الحصكؿ لمى الحج  أك المعامم ( المقررة أكؿ المراحؿ ة  القمـ دةع الرسكـ 

                                                 
هب مامبنة م  المبظ     تر ر ب  فو تنظ م بإ راج الداج بالق     فو المد مة ب ت ب  م  رئ س الق ذم )ق م المد مة 1

بهب م  ر المد مة بهذب  قذبم يتذ ق ب ام ذع الداذج بالق ذ    التذو تصذ ر نذ  المد مذةم برئذ س رذعية ال  ذيط بهذب  قذبم 
ص يت ق ب ام ع الداجم بم  ر األ تذ م الذ،    ذتص ي يررا  ن ة ام ع الق     باألد  مم برئ س رعية الداج بهب م ت

 يمت يعة ام ع رؤب  األ ت م بالق صر  م بمد سس المد مة بهب  تبلة إست   ل ام ع الرسبم ن   ل م   ص ر ن  المد مة(
  م(    99/99/9294رئ س رعية ال يط فو مد مة ق ق   ةم يت ر خ ) ، "يقابلة شخصية"،)صير م نيل

 ـ( 9/9/2014)تارقخ بمحاسب  محكم  تمققمق  الشرلق    مقابمة شخصية"،لبد الرحقـ لطق   "صكاف  كفاح )2 
 اإلرث  تػػػػػػػػارقخ حصػػػػػػػػر http://82.213.48.2:8089/pmositeqog/ShowDetailService.php?recordIDانظػػػػػػػػر)
 ـ9/9/2314الزقارة)

http://82.213.48.2:8089/pmositeqog/ShowDetailService.php?recordID=حصر
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الكةقات  ةقضاؼ   كىذه الرسـك ة  حال  كجكد كةاة كاحدة  أما اذا تعددت شقكالن  40رسكـ الحج : 
كةقػػات    كاذا كانػػت ثػػالثشػػقكالن 75 35+40ةقكػػكف    ةػػمذا كانػػت كةػػاتقفشػػقكالن  35لمػػى كػػؿ كةػػاة 

    لمرة كاحدة ةقط. اإلرث  كقزكد المستدل  بأصؿ حج  حصر   كىكذاشقكالن 110 40+35+35

إذا كانػت   كىػذه الرسػـك ةػ  حالػ  كجػكد كةػاة كاحػدة  أمػا شػقكالن  20: كتسػجقميا رسكـ صػكرة الحجػ 
مضػػػػى لمػػػػى  إرث  ككػػػػذلؾ إذا كػػػػاف المطمػػػػكب صػػػػكرة حصػػػػر شػػػػقكالن  40كةػػػػاتقف أك أكثػػػػر ةقكػػػػكف 

  شقكالن. 40سن  ةقككف أقضان  20ىا أكثر مف إصدار 
( الصػادر بمقتضػى 1983( لسن  )55رتـ ) 1( مف نظاـ رسكـ المحاكـ الشرلق 22كنصت المادة )

( 52( المعػػدؿ بالنظػػاـ )1972( لسػػن  )19( مػػف تػػانكف تشػػكقؿ المحػػاكـ الشػػرلق  رتػػـ )35المػػادة )
 اإلرث)قستكةى رسـ مقطػكع مقػداره خمسػ  دنػانقر لنػد تسػجقؿ حصػر :لمى ما قم   (1997لسن  )

دةع لػػػػف كػػػػؿ مناسػػػػخ  خمسػػػػ  أف قػػػػ 2مناسػػػػخ لػػػػف  اإلرثإذا زادت معاممػػػػ   كقشػػػػترط ةػػػػ  ذلػػػػؾ أنػػػػو
 .(9/9223شكاتؿ بالتعمقـ 7مع العمـ بأف الدقنار األردن  تد تـ تثبقتو لمى   دنانقر(

مػػف تبػػؿ كاتػػب المحكمػػ  الشػػرلق   المخصػػص ةػػ  القمػػـ سػػجؿالثانقػػ  قػػتـ تسػػجقميا لمػػى ال كالمرحمػػ  
كتأخػػػػػػذ الحجػػػػػػ  رتمػػػػػػان لمػػػػػػى شػػػػػػكؿ   كقكتػػػػػػع كػػػػػػؿ مػػػػػػف المسػػػػػػتدل  كالشػػػػػػاىدقف كالكاتػػػػػػب كالقاضػػػػػػ 

 ثػػػػـ قػػػػتـ التكتقػػػػع لمقيػػػػا ةػػػػ  القمػػػػـ مػػػػف تبػػػػؿ  100/50/20مثػػػػؿ الػػػػرتـ  5/العػػػػدد4/الصػػػػفح 3السػػػػجؿ
 القاض . إماـكالشاىدقف المذقف شيدا لمى ما تضمنو االستدلاء حب العالت   صا المستدل 

 رسػمق  اإلرثكبتكتقعيا مف تبؿ القاض  تككف المعامم  تد انتيت  كمف ثػـ تصػدر حجػ  حصػر -4
بكاتعػ  الكةػػاة  كحصػر الكرثػػ   كبقػاف أسػػيـ كػؿ مػػنيـ  كمؤرخػ  بتػػارقخ صػدكرىا  كتحمػػؿ رتمػان معقنػػان 

  كمختكم  حسب األصكؿ كقتـ تسمقـ اإلرثحصر متسمسالن حسب كركدىا ة  سجؿ تسجقؿ حجج 

                                                 
1

-دار الثقاةػ   1ج  ط2"  القرارات االستئنافية في أصول المحاكمـات الشـرعية ومنـاىج الـدعوىداكد   أحمد محمد لم   ") 
 (.ـ1998-ىػ1418لماف  )

  قتسم( لم ق ئم الم راث بأصل بارث يع  بارث مب  بهب)2

 (84ص/ 7ج) ال بة"م  "ته، س األزهر م
 المخصص لتسجقؿ حجج حصر اإلرث كقحمؿ رتمان.السجؿ ىك السجؿ  3
 الصفح  ى  رتـ الصفح  الت  بدأت كتاب  حج  حصر اإلرث لمقيا. 4
 العدد ىك رتـ الحج  منذ بداق  السن . 5
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عالت  الحج  أك المعامم  الخاص  بو. كبعد صدكر الحجػ  لمػى الصػكرة المػذككرة  تصػبح صاحب ال
 حج  رسمق  ال قطعف ةقيا إال بالتزكقر )حسب القانكف(.

  تأرقخ الحج  بالتارقخ اليجرم كالمقالدم.-5

رغبػػ  صػػاحب العالتػػ  باسػػتخداـ الحجػػ  خػػارج أراضػػ  السػػمط  الفمسػػطقنق   ال بػػد مػػف  ةػػ  حػػاؿ -6
 مف: ياقتصدق

 دقكاف تاض  القضاة.-1

 كزارة الشؤكف الخارجق .-2

 سفارة الدكل  المنكم استخداـ الحج  ةقيا. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 كةقو ةرلاف:، اإلرثوحجة حصر  اإلرثنماذج عن استدعاء حصر  المطمب الخامس:

 )إعالن وراثة(  إرثحصر  1: نموذج الستدعاءاألولالفرع 

 المحتـر تاض  محكم    ...........    الشرلق  ةضقم 

 لمقكـ كرحم  ا كبركاتو الـالس

 المستدل  ............... مف ............... ىكق  رتـ ..........

 .إرثالمكضكع: طمب تسجقؿ حج  حصر 

 ألرض لفضقمتكـ:

 بناحق  ..........تكة  كالدم المرحكـ .......... قكـ ........  المكاةؽ .......   كدةف 

 لف كرث  شرلققف ىـ:

كلـ قتػرؾ المتػكةى أم ةػرع قسػتحؽ كصػق   زكجتو .......... كأكالده منيا كىـ................. ةقط
 جب   كلقس لو مف قرثو سكل مف ذكر  كأف جمقع الكرث  المذككرقف بالغكف.كا

مػع  إرثتسجقؿ حج  حصػر  لذلؾ قمتمس المستدل  بعد االطالع لمى ىذا الطمب كشيادة الكةاة 
 ة  الترك . كارثبقاف نصقب كؿ 

 كتفضمكا بقبكؿ ةائؽ االحتراـ

 مقدـ الطمب أك المستدل 

 ممحكظ : إذا كاف بقف الكرث  تاصركف قذكر ذلؾ ة  استدلاء الكراث .

                                                 
 (5ـ( )ص1997المنقا  )-  مكتب  األلفى القانكنق  6"  طالشامل في صيغ الدعاوى القانونيةسالـ  قحقى أحمد  ")1
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 1كما تسجل في المحاكم الشرعية اإلرثالفرع الثاني: نموذج إلحدى حجج حصر 

المجمس الشرل  المعقكد بمحكم ..............الشرلق  لدم أنا....... تاضػقيا تحقػؽ إلػ  كةػاة ة  
و الشػرل  ةػ  كرثتػو زكجتػو إرثػةالف بف ةالف الفالن  مف أىال  ..... كذا بتػارقخ ...... كانحصػار 

لغقف )أك ةالنػػػ  بنػػػت ةػػػالف الفالنػػػ  كأكالده منيػػػا ةالف)االسػػػـ الربػػػال ( كةالف)االسػػػـ الربػػػال ( البػػػا
كال مسػتحؽ لتركػػ  المتػكةى المػػذككر شػرلان سػػكل مػف ذيكػػر كذلػؾ بنػػاءن لمػػى  كارثالقاصػرقف( كأنػػو ال 

قف الثقتػقف لػدقنا ةػالف كةػالف. بنػاءن لمقػو  كارثطمب ال ةادة المخبرى البالغ ةالف المذككر كتقرقره لدقنا كا 
ق  الشرلق  مف كذا سيمان  لمزكج  منيػا كػذا سػيمان  كلكػؿ كاحػد مػف الكلػدقف اإلرثةقد صحت المسأل  

 كذا سيمان  تحرقران ة  )التارقخ المقالدم كاليجرم(        

 ، وشروطياوأركانيامفيوم الدعوى، ومشروعيتيا، لثاني: المبحث ا

 : كةقو ةرلاف: مفيوم الدعوى، األولالمطمب 
 : لغةاألولالفرع 

كالػػػذم قتناسػػػب مػػػع معناىػػػا االصػػػطالح   ىػػػك: دقػػػدة قشػػػمميا المعنػػػى المغػػػكم  إطالتػػػات للمػػػدلكل 
 ﴿: تعػالىر كما جاء ة  تفسقر تكلو أك باطالن كاف  . حقان لو حقان  : زلـ أفادلاءل  دٌ : قى 2لزلـا

        ﴾3 كاألكاذقػػػػب   تأكقمػػػػو الػػػػذم كنػػػػتـ مػػػػف أجمػػػػو تػػػػدلكف األباطقػػػػؿ  

  .4كدلكل مف الطمب

 اً اصطالحالفرع الثاني: 

كالمػػػدل  مػػػف ال قجبػػػر لمػػػى الخصػػػكم     : ىػػػ  إخبػػػار بحػػػؽ لػػػو لمػػػى غقػػػره5الػػػدلكل لنػػػد الحنفقػػػ 
ذكر أنػو  قنان ه  ةمف كاف دى دري ـ جنسو كتى مً كالمدلى لمقو مف قجبر  كال تصح الدلكل إال بذكر ش ء لي 

                                                 
  (بتصرؼ996-995"  )صأصول اإلجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية" )أبك سردان  1
 مصدر سابؽ (48ص/ 38ج"  )تاج العروس)الزبقدم  "2
 (97)الممؾ: 3
4

 (986ص/ 9ج) "م المعام البس ط )مصط ة بآ رب م "
"  تحققؽ: خرح آقاتػو كأحادقثػو خمقػؿ لمػراف ممتقى األبحر ىػ(  "956)الحمب   إبراىقـ بف محمد بف إبراىقـ الحنف  )المتكةى: 5

 (344-342ـ(  )ص1998 -ىػ 1419لبناف/ بقركت  ) -دار الكتب العممق    1طالمنصكر  
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ف كاف نقمقا ذكر أنو قطالبو بو  لى لمقو بغقر حؽ  كأنو قطالبو بو كال بد مف إحضاره ة  قد المد كا 
ف تعذر قذكر تقمتو.  إف أمكف لقشار إلقو  لند الدلكل كالشيادة أك الحمؼ  كا 

 : ى  خبر لف حؽ قتعمؽ بالمخبر لمى غقره.1كلند المالكق 

 : إخبار لف كجكب حؽ لمى غقره لند حاكـ.2كلند الشاةعق :

نفسػػو اسػػتحقاؽ شػػ ء ةػػ  قػػد غقػػره  أك ةػػ  ذمتػػو. كالمػػدلى لمقػػو  مػػف  إلػػىةتو : إضػػا3كلنػػد الحنابمػػ 
 قضاؼ إلقو استحقاؽ ش ء لمقو.

ىػ  طمػب أحػػد حقػو مػف آخػر ةػ  حضػػكر  أف الػدلكل (1613ةػػ  المػادة ) كالػذم أخػذت بػو المجمػ 
 القاض    كققاؿ لو المدل    كلاخر المدلى لمقو.

م الراجح ىك رأم الحنفق  ألنيـ تطرتكا بالتعرقؼ لتكضقح كمف خالؿ ما سبؽ ةمف الذم قبدك أف الرأ
 أركاف الدلكل كبعض طرؽ اإلثبات  ةكاف األترب إلقصاؿ الصكرة بشكؿ أةضؿ لمقارئ.

 المطمب الثاني: مشروعية الدعوى

  الكرقـ  كمنيا: القرآفة  -1

 ﴿ -أ                                

                           ﴾4  

                                                 
الفـروق = ىػػ(  "684)القراة   أبك العباس شياب الدقف أحمد بف إدرقس بف لبد الرحمف المالك  الشػيقر بػالقراة  )المتػكةى: 1

 (17ص/ 1جلالـ الكتب  )ج  4 ق"،أنوار البروق في أنواء الفرو
مغني المحتاج إلى دار الكتب العممق   "  1  طىػ(977)الشربقن   شمس الدقف  محمد بف أحمد الخطقب الشاةع  )المتكةى: 2

 (399ص/ 6جـ(  )1994 -ىػ 1415)ج  6"  معرفة معاني ألفاظ المنياج
حمد الجمالقم  المقدس  ثـ الدمشق  الحنبمػ   الشػيقر بػابف تدامػ  )ابف تدام   أبك محمد مكةؽ الدقف لبد ا بف أحمد بف م 3

 (242ص/ 10ج)  ـ(1968 -ىػ 1388مكتب  القاىرة  )ج  13"  المغني البن قدامةىػ(  "623المقدس  )المتكةى: 
 (58)النساء: 4
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  كلمػػى كجػػكب الحكػػـ بػػقف النػػاس األمانػػاتكجػػو الداللػػ : نصػػت اآلقػػات الكرقمػػ  لمػػى كجػػكب أداء 
مػػف رةػػع النػػزاع لمقضػػاء  لفػػض النػػزاع بػػقف األطػػراؼ المتنازلػػ   بالعػػدؿ  كإلتامػػ  العػػدؿ كالحػػؽ ال بػػد

كالحكـ ةقيا بناءن لمى ما جاء ة  الشرع الحنقؼ  كما ال قتـ الكاجب إال بو ةيك كاجب  كىذا إف دؿ 
  لمى شف دؿ لمى مشركلق  الدلكل.

 ﴿  -ب             ﴾1 

 لمػى كالقمػقف البقنػ  ب المػدل  تكمقػؼىػك   ة  اآلقػ  الكرقمػ  الخطاب فصؿب كجو الدالل : المقصكد
كل  كىػػذا ض الخصػػكمات المتقدمػػ  لمػػى صػػكرة دلػػكىػػذه ىػػ  الطرققػػ  المتبعػػ  ةػػ  ةػػ لمقػػو  المػدلى

 قدؿ لمى مشركلقتيا.

  ة  السن  الشرقف   كمنيا: -2
 مْ أمـواليوَ  ِرَجاٍل، ِدَماءَ  َناٌس  اَلد َعى ِبَدْعَواُىمْ  الن اُس  ُأْعِطيَ  َلوْ »تكؿ النب  صمى ا لمقو كسمـ: -أ 

 .2«َعَمْيوِ  اْلُمد َعى َعَمى اْلَيِمينَ  َوَلِكن  

 .3«َعَمْيوِ  الُمد َعى َعَمى َوالَيِمينَ  الُمد ِعي، َعَمى الَبيَِّنةَ »كحدقث:  -ب
قكمنػا  إلػىالصػحاب  كالتػابعقف منػذ ليػد النبػ  صػمى ا لمقػو كسػمـ ك : كجدت الدلاكل 4اإلجماع-3

  كبمػػا أنيػػـ أجمعػػكا لمػػى لمقػػو المػػدلى لمػػى كالقمػػقف المػػدل   لمػػى البقنػػ  أف لمػػى أجمعػػكاك    ىػػذا
 ذلؾ ةمف ىذا قدؿ لمى مشركلق  الدلكل  الت  أجمعكا لمى طرؽ إثباتيا. 

                                                 
 (92)ص: 1
حققػػو كخػػرج ج  12 الســنن الكبــرى"،ىػػػ(  "303)النسػػائ   أبػػك لبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعقب بػػف لمػػ  الخراسػػان  )المتػػكةى: 2

مؤسسػ      1ط   أحادقثو: حسف لبد المنعـ شمب   أشرؼ لمقو: شعقب األرناؤكط  تػدـ لػو: لبػد ا بػف لبػد المحسػف التركػ 
إركاء الغمقػػؿ ةػػ  تخػػرقج أحادقػػث   صػػححو األالبػػان   األلبػػان   "(427ط/ 5جـ(  )2001 -ىػػػ  1421بقػػركت  ) –الرسػػال  

 (264ص/ 8ج) " منار السبقؿ
ػػٍكرة بػػف مكسػػى بػػف الضػػحاؾ  أبػػك لقسػػى )المتػػكةى: 3 ســنن  -الجــامع الكبيــر ىػػػ(  "279)الترمػػذم  محمػػد بػػف لقسػػى بػػف سى

إركاء   صححو األلبػان   "(19/ 3ـ(  )1998)بقركت   –تحققؽ: بشار لكاد معركؼ  دار الغرب اإلسالم  ج  6  الترمذي"
 (1938ح ر)  (357ص/ 6ج) " الغمقؿ ة  تخرقج أحادقث منار السبقؿ

 مصدر سابؽ(65ص) اإلجماع"،" انظر)ابف المنذر 4
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رضػػ  ا  أبػػ  مكسػػى األشػػعرم إلػػىرضػػ  ا لنػػو  آثػػار الصػػحاب : كتػػب لمػػر بػػف الخطػػاب -4
 َتَكم ـمٌ  َيْنَفـعُ  اَل  َفِإن ـوُ  ِإَلْيـكَ  ُأْدِليَ  ِإَذا َفاْفَيمْ ،  ُمت َبَعةٌ  َوُسن ةٌ  ُمْحَكَمةٌ  َفِريَضةٌ  اْلَقَضاءَ  َفِإن   َبْعدُ  َأم ا: »لنو
 َواَل  َحْيِفـكَ  ِفي َشِريفٌ  َيْطَمعَ  اَل  َحت ى َوَعْدِلكَ   َوَوْجِيكَ  َمْجِمِسكَ  ِفي الن اسِ  َبْينَ   سِ ، َلوُ  َنَفاذَ  اَل  ِبَحق  

ــْمحُ ،  َأْنَكـــرَ  َمــنْ  َعَمـــى َواْلَيِمــينُ  اد َعـــى َمـــنِ  َعَمــى اْلَبيَِّنـــةُ ،  َجــْوَركَ  َضـــِعيفٌ  َيَخــافَ   َبـــْينَ  َجـــاِئزٌ  الصُّ
 َنْفَسـكَ  ِفيـوِ  رَاَجْعـتَ  سِ ألمِبـا َقَضْيَتوُ  َقَضاءٌ  َيْمَنُعكُ  اَل ، َحاَلاًل  َحر مَ  َأوْ  َحرَاًما َأَحل   ُصْمًحا ِإال   اْلُمْسِمِمينَ 

ن   َقِديمٌ  اْلَحق   َفِإن   اْلَحق   ُترَاِجعَ  َأنْ  ِلُرْشِدكَ  ِفيوِ  َوُىِديتَ   َخْيـرٌ  اْلَحـقِّ  َوُمرَاَجَعـةَ  َشْيءٌ  ُيْبِطُموُ  اَل  اْلَحق   َواِم
 َوَأْشـَبِيَيا الم ـوِ  إلـى َأَحبَِّيـا إلـى َفاْعَمـدْ  َذِلـكَ  ِعْنـدَ  ُيْخـَتَمجُ  ِفيَمـا اْلَفْيـمَ  اْلَفْيـمَ ، اْلَباِطلِ  ِفي الت َماِدي ِمنَ 

ال   َبيَِّنةً  َأْحَضرَ  َفِإنْ  ِإَلْيوِ  َيْنَتِيي َأَمًدا ِلْمُمد ِعي َواْجَعلْ  َتَرى ِفيَما ِباْلَحقِّ  ْيتَ  َواِم  َفـِإن  ،  اْلَقَضـاءَ  َعَمْيوِ  َوج 
 َحـد   ِفي َمْجُموًدا ِإال   َبْعضٍ  َعَمى َبْعُضُيمْ  َبْيَنُيمْ  ُعُدولٌ  اْلُمْسِمُمونَ ،  اْلُعْذرِ  ِفي َمغُ َوَأبْ  ِلْمَعَمى َأْجَمى َذِلكَ 
ًبــا َأوْ  ــرَاِئرَ  ِمــْنُكمُ  َتــَول ى الم ــوَ  َفــِإن  ، َقرَاَبــةٍ  َأوْ  َواَلءٍ  ِفــي َظِنيًنــا َأوْ  ُزورٍ  َشــَياَدةِ  ِفــي ُمَجر   َعــْنُكمْ  َوَدرَأَ  الس 

َجرَ  ِإي اكَ  ُثم  ، ِباْلَبيَِّناتِ   ُيوَجـبُ  ال ِتـي اْلَحـقِّ  َمـَواِطنَ  ِفـي ِلْمُخُصومِ  َوالت َنكُّرَ  ِبالن اسِ  َوالت َأذِّيَ  َواْلَقَمقَ  َوالض 
 َوَبـْينَ  َبْيَنـوُ  َمـا الم ـوُ  َيْكِفـوِ  الم ـوِ  َوَبْينَ  َبْيَنوُ  ِفيَما ِني َتوُ  ُيْخِمُص  َمنْ  َفِإن وُ ، الذِّْكرُ  ِبَيا َوَيْحُسنُ  اأْلَْجرُ  ِبَيا

 1«الم وُ  َشاَنوُ  َذِلَك، َغْيرَ  ِمْنوُ  الم وُ  َيْعَممُ  ِبَما ِلمن اسِ  َتَزي نَ  َوَمنْ ، الن اسِ 

 : أركان الدعوىلثالثالمطمب ا
القػكؿ الصػادر لػف المػدل  قطمػب ةقػو حقػو  كقػكؿ  الصػقغ   كىػ  : ىػك2ركف الػدلكل لنػد الحنفقػ 

لػ  لمػى أحمػد خمسػػ  دراىػـ ترضػان  أك تػكؿ المػدل  لمقػػو ةػ  دلػكل الػدةع  تضػقت حػػؽ  :المػدل 
ةالف  أك أبرأن  لف حقو  أك ما ققاؿ مقاـ ىذا القكؿ مف كتاب  أك إشػارة  كتػد اختمفػكا ةػ  أف الػركف 

  أك إشارة  أك أنو ىك مدلكؿ ذلؾ التعبقر  أك أنو كال ىؿ ىك مجرد التعبقر الطمب  مف تكؿ أك كتاب
كػؿ  إلػى  كبعبارة أخرل ىؿ ركف الدلكل ىك الداؿ أك المدلكؿ أك كالىما؟ كتد ذىػب قف جمقعان األمر 

أف الػػركف لػػقس القػػكؿ نفسػػو  إنمػػا مػػدلكؿ  إلػػىكاحػػد مػػف ىػػذه األتػػكاؿ جمالػػ  مػػنيـ  كذىػػب بعضػػيـ 
                                                 

ىػػػ(  385)الػدارتطن   أبػػك الحسػػف لمػػ  بػػف لمػػر بػف أحمػػد بػػف ميػػدم بػػف مسػػعكد بػف النعمػػاف بػػف دقنػػار البغػػدادم )المتػػكةى: 1
حققػو كضػبط نصػػو كلمػؽ لمقػو: شػػعقب االرنػؤكط  حسػف لبػػد المػنعـ شػمب   لبػػد المطقػؼ حػػرز ا  ج  5 سـنن الــدارقطني"،"

(  تػاؿ األلبػان  4472(  )ح ر369ص/ 5جـ(  )2004 -ىػػ  1424)لبنػاف   –مؤسسػ  الرسػال   بقػركت   1طأحمد برىػـك  
 (241ص/ 8ج) السبيل"، منار أحاديث تخريج في الغميل "إرواءمرسؿ  األلبان   

 مصدر سابؽ (222ص/ 6ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،انظر)الكاسان   "2
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نفسػو  سػكاء أكػاف أصػقالن  كىػك المػدل  ةػ   إلػىإضػاة  الحػؽ  القكؿ  أم ما قدؿ لمقػو القػكؿ  كىػك
مػػػف أنػػػاب لػػػف المػػػدل  أك  إلػػػىالػػػدلكل األصػػػمق   أك المػػػدلى لمقػػػو ةػػػ  دلػػػكل الػػػدةع  أك إضػػػاةتو 

 المدلى لمقو  كالككقؿ كالكص .    

 :2كالشاةعق  1أركاف الدلكل لند المالكق 
 كالجػػكاب -القاضػػ  إمػػاـالقػػكؿ المقػػدـ  كالمقصػػكد بيػػا ىنػػا–كىػػ  تػػدكر لمػػى خمسػػ  أركػػاف: الػػدلكل 

 كالنككؿ كالبقن . كقمقف المدلى لمقو

 أركان الدعوى كما ذكرت في المجمة:
حضػكر القاضػ  ألجػؿ المحاكمػ    قكمػؼ المػدل  أكال بتقرقػر  إلى( إذا أتى الطرةاف 1816المادة )

ف كانت دلكاه تػد ضػبطت تحرقػران   تبػؿ الحضػكر تقػرأ ةقصػدؽ مضػمكنيا مػف المػدل . ثانقػان  دلكاه كا 
قسػػتجكب القاضػػ  المػػدلى لمقػػو كىػػك أف قسػػألو بقكلػػو: إف المػػدل  قػػدل  لمقػػؾ بيػػذا الكجػػو ةمػػاذا 

 تقكؿ.

    حضػػكر القاضػػ    كققػػاؿ لػػو المػػدل ( الػػدلكل ىػػ  طمػػب أحػػد حقػػو مػػف آخػػر ةػػ1613المػػادة )
 كلاخر المدلى لمقو.
لػػراجح ىػػك مػػا ذىػػب إلقػػو القػػانكف كىػػك الػػذم ذكرتػػو المجمػػ   ةاشػػتممت أركػػاف كالػػذم قبػػدك أف الػػرأم ا

الدلكل بناءن لمى ىذا الرأم لمػى كػؿ مػف: المػدل  كالمػدلى لمقػو كالمػدلى بػو كأف قكػكف ذلػؾ ةػ  
مجمػػػس تضػػػائ  الػػػذم قعطقيػػػا طػػػابع الرسػػػمق  كاإللػػػزاـ  أمػػػا بالنسػػػب  لمحنفقػػػ  ةػػػمنيـ قفػػػردكف الصػػػقغ  

  قعتبركنػػو مػػف المقكمػػات  كأمػػا بالنسػػب  لممالكقػػ  كالشػػاةعق  ةقػػد أدخمػػكا ةػػ  أركػػاف بككنيػػا ركنػػان كالبػػات
ى التفرقػؽ بػقف األركػاف كطػرؽ األكلػالدلكل طرؽ اإلثبات التػ  تمػـز خػالؿ سػقر الػدلكل  ةكػاف مػف 

 الإلثبات.  

                                                 
"التــاج ىػػػ(  897)المػػكاؽ  محمػػد بػػف قكسػػؼ بػػف أبػػ  القاسػػـ بػػف قكسػػؼ العبػػدرم الغرنػػاط   أبػػك لبػػد ا المػػالك  )المتػػكةى: 1

 (253-252ص/ 8جـ(  )1994-ىػ1416دار الكتب العممق   )  1ج  ط8 واإلكميل لمختصر خميل"،
تحققؽ: أحمد محمكد إبػراىقـ   ج  7"  الوسيط في المذىبىػ(  "505)الغزال   أبك حامد محمد بف محمد الطكس  )المتكةى: 2

 (399ص/ 7جىػ(  )1417)القاىرة   –دار السالـ   1طمحمد محمد تامر  
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 :كةقو ةرلاف، 1: شروط الدعوىالرابعالمطمب 

  كشػركط أخػرل خاصػ  اإلرثىناؾ شركط لام  لكؿ الدلاكل كمف ضمنيا دلكل تصػحقح حصػر 
 بيذه الدلكل  كى :  

 : شروط عامة لكل الدعاوى األولالفرع 
مػػػى ىػػػذا أف دلػػػكل المجنػػػكف أف قكػػػكف لػػػاتالن  كقنبنػػػ  ل   أمالمػػػدل  كالمػػػدلى لمقػػػو 2)أىمقػػػ -1

قشػػترط أف مػػف المجمػػ : ) (1616المػػادة ) ممقػػز غقػػر صػػحقح   كذلػػؾ مػػا جػػاء ةػػ الغقػػر كالصػػب  
قح  إال أنػو قككف المدل  كالمدلى لمقو لاتمقف كدلكل المجنكف كالصب  غقر الممقز لقسػت بصػح

 .(  أك مدلى لمقيماقصح أف قككف كصقاىما  أك كلقاىما مدلققف

الشػػرلق  ةػػ  الػػدلكل  كذلػػؾ بػػأف قكػػكف لػػو شػػأف ةػػ   االدلػػاءأف تتػػكةر ةػػ  المػػدل  صػػف  حػػؽ -2
ةعيػػا  كػػأف قطالػػب بػػالحؽ المػػدلى بػػو لنفسػػو  أك لغقػػره بطرقػػؽ الككالػػ  أك الكصػػاق   أك أف قكػػكف ر 

 مدل  حسب  باسـ الحؽ العاـ الشرل . 

 .3أف تككف ىناؾ خصكم  حقققق (-3

ذا شػػأف ةػػ  الػػدلكل بػػأف قكػػكف أصػػقالن ةقيػػا أك نائبػػان لنػػو بالككالػػ  أك  أف قكػػكف المػػدلى لمقػػو-4 
كقنبن  لمى ذلؾ أنو إذا تاؿ المدل  ل  لمػى أحػد مػف أىػؿ القرقػ  مقػدار  معمكمان  الكالق   كأف قككف

                                                 
 مصدر سابؽ (110ص/ 2ج"  )االختيار لتعميل المختار  "مكصم انظر)ال1

الػػدقف أبػك لبػػد ا محمػد بػػف محمػد بػف لبػػد الػرحمف الطرابمسػػ  المغربػ   المعػػركؼ بالحطػاب الر لقنػػ   )الحطػاب  شػمسانظر
  (  ـ1992 -ىػ 1412دار الفكر  )  3ج  ط6 مواىب الجميل في شرح مختصر خميل"،ىػ(  "954المالك  )المتكةى: 

 (125ص/ 6ج)
"أســنى المطالــب فــي شــرح  ىػػػ( 926قف أبػػك قحقػػى )المتػػكةى: انظر)السػػنقك   زكرقػػا بػػف محمػػد بػػف زكرقػػا األنصػػارم  زقػػف الػػد

 (39ص/ 4ج)  دار الكتاب اإلسالم ج  4"  روض الطالب
 ةال( ال كمف لمقو لمكجكب أىال كاف الصالحق  ىذه ةقو كاف ةمف الكجكب لحكـ الصالحق  )األىمق  ى  2

 (339ص/9ج) السرخس "  )السرخس   "أصكؿ
ـ(  2011-ىػػػػػػػ1432لمػػػػػػاف  ) -دار الثقاةػػػػػػ   2ج  ط2 المحاكمــــــات الشــــــرعية"، أصــــــول)داكد  أحمػػػػػػد محمػػػػػػد لمػػػػػػ   "3

 بتصرؼ (171-164/ص1)ج
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قشػػػترط أف قكػػػكف المػػػدلى لمقػػػو مػػػف المجمػػػ : ) (1617المػػػادة )  ةفػػػ  1مػػػف المػػػاؿ ال تصػػػح دلػػػكاه
بناء لمقو إذا تاؿ المػدل : لػ  لمػى أحػد مػف أىػؿ القرقػ  الفالنقػ . أك لمػى أنػاس مػف أىميػا  معمكمان 

 .(كف تعققف ال تصح دلكاه كقمـز لمقو تعققف المدلى بومقدار كذا بد

قشػػترط حضػػكر الخصػػـ مػػف المجمػػ : )( 1618المػػادة )  كمػػا جػػاء ةػػ  أف قكػػكف الخصػػـ حاضػػران -5
ذا امتنػػع المػػدلى لمقػػو مػػف الحضػػكر  المحكمػػ  أك إرسػػاؿ ككقػػؿ لنػػو ةالمعاممػػ   إلػػىحػػقف الػػدلكل. كا 

 الت  تجرم ة  حقو ستذكر ة  كتاب القضاء.

قشػترط أف قكػكف ) مػف المجمػ : (1619المػادة )  كىػذا مػا جػاء ةػ   أف قككف المدلى بو معمكمػان -6
 .(  كال تصح الدلكل إذا كاف مجيكالن المدلى بو معمكما

  أك الكصػؼ كالتعرقػؼ  كىػك إذا معمكمق  المدلى بو تككف باإلشػارة مف المجم : ) (1620المادة )ك 
ذا لػـ قكػف حاضػران مس المحاكم  ةاإلشػارة إلقػو كاةقػ مجة     ككاف حاضران كاف لقنا منقكالن  قكػكف    كا 

ذا كػػاف لقػػاران بكصػػفو كتعرقفػػو كبقػػاف تقمتػػو عمكمػػان م ذا كػػاف دقنػػان قعػػقف ببقػػاف حػػدكده   كا  قمػػـز بقػػاف    كا 
 .(جنسو كنكلو ككصفو كمقداره

ىػػك ظيػػكر المقػػر  تػػرارحكػػـ اإلمػػف المجمػػ : ) (1628المػػادة )  حسػػب ببان لمممػػؾسػػترار أال قتخػػذ اإل-7
لمممػػؾ   بنػاء لمقػو لػك ادلػػى المػدل  لمػى المػػدلى  سػببان  تػراربػو ال حدكثػو بػداءة كليػػذا ال قكػكف اإل

 ....(ه ةقط ال تسمع دلكاه إترار لمقو شقئا كجعؿ سببو 

قشترط أف مف المجم : ) (1629المادة )  بناءن لمى ما جاء ة  أف تككف الدلكل محتمم  الثبكت-8
بشػ ء كجػكده محػاؿ لقػال أك لػادة    االدلػاءو محتمػؿ الثبػكت بنػاء لمقػو ال قصػح قككف المدلى بػ

و معػركؼ بأنػو ابنػو ال تصػح أك ة  حػؽ مػف نسػب مثال إذا ادلى أحد ة  حؽ مف ىك أكبر منو سنان 
 دلكاه.

                                                 
 -ىػػ9339  مطبع  لم  سكر بمصػر  )9"  طمباحث المرافعات وصور التوثيقات والدعاوى الشرعية)األبقان   محمد زقد  "1

  (بتصرؼ99ـ(  )ص9993



66 

قشػترط مػف المجمػ : ) (1630المادة )   ء لمى ةرض ثبكتياأف تككف الدلكل ممزم  الخصـ بش-9
كظيػػر  لػػك ألػػار أحػػد آخػػر شػػقئان  ـ المػػدلى لمقػػو بشػػ ء ةػػ  حالػػ  ثبػػكت الػػدلكل مػػثالن أف قحكػػـ كقمػػز 

: أنػػا مػػف ذكقػػو ةمقعرنػػ  إقػػاه ال تصػػح دلػػكاه. كػػذلؾ لػػك ككػػؿ أحػػد آخػػر شػػخص آخػػر كادلػػى تػػائالن 
ر ألف لكػؿ تو أنسب ةال تصػح دلػكاهبخصكص ما ةظير شخص آخر كادلى بقكلو: أنا جاره كبككال

اء كأف قككؿ بأمكره مف قشاء كلمقو ةبتقدقر ثبكت ىذه الدلاكل كأمثاليا ال كاحد أف قعقر مالو مف ش
 .(قترتب ة  حؽ المدلى لمقو حكـ ما

 أف تككف الدلكل ة  مجمس القضاء.-10

 أف ال قككف ىناؾ تناتض ة  الدلكل. -11

بطال حجة حصر  استثناءاتشروط و الفرع الثاني:   :اإلرثخاصة بدعوى تصحيح وام

البػػد أف قبػػقف تػػارقخ تػػاطع لمكةػػاة حتػػى قمكػػف االلتمػػاد  اإلرثكةػػ  دلػػكل تصػػحقح حجػػ  حصػػر -1
ثبػػػػات ل مػػػػف القػػػػرارات  (15568رتػػػػـ )   كىػػػػذا مػػػػا جػػػػاء ةػػػػ  القػػػػراراإلرثمقػػػػو ةػػػػ  تحمقػػػػؿ النسػػػػب كا 
 ستئناةق  ة  أصكؿ المحاكمات الشرلق .اال

 تسماف: اإلرثدلاكل تصحقح  حقث إف

 النسب.دلاكل تقتض  تحمقؿ -أ

   مثػػؿ أخ شػػققؽ بػػدؿ لػػف أخ اإلرثػػدلػػاكل ال تقتضػػ  تحمقػػؿ النسػػب لكػػف تصػػحقح النصػػقب -ب
 ألب.  

 هد سػبب الكراثػ  الخػاص الػذم بمقتضػا)ككذلؾ قشػترط ةػ  شػيكد ىػذه الػدلاكل أف قكضػح الشػاى-2
 .1أصؿ كاحد( إلىحتى قمتققا  كارثكرث بو المدل  المقت  بحقث قذكر نسب المقت كال

                                                 
 (430ـ(  )ص2000دار محمكد لمنشر كالتكزقع  )  6ط الشخصية"،صيغ دعاوي األحوال )البكرم  محمد لزم   "1
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لو سكاه  ةتقبؿ تكالن كاحػدان لكػف لػقس بيػذا المفػظ  بػؿ قشػيد أنػو ال قعمػـ  كارث)شيادة البقن  أف ال -3
 .1ان سكاه  مع خبرتو بباطف أحكالو ة  سفره كحضره  كتغقرات أمكره  ةال بد مف ىذا تطعان(كارثلو 

ىػك  اإلرثدلػاكل الخصـ ة  : الشخصق  األحكاؿ( مف القرارات االستئناةق  ة  10455القرار )-4
المقت  أك دائف المقت  أك مف لنده لممقت كدقعو أك غصب أك لمقو لو  كارثأحد أربع  أشخاص: 

  .دقف  كالمكصى لو مف تبؿ المقت

 اإلرثالشخصق : )دلكل تصحقح حصر  األحكاؿ( مف القرارات االستئناةق  ة  10225القرار) -5
  (قتضػرر مػف الػدلكل لمػى ةػرض صػحتيا كارثمػى ال تقاـ لمى جمقع الكرث   بؿ قكف  أف تقاـ ل

إال بمكاجيػ   اإلرث( مػف أصػكؿ المحاكمػات: ال تقػاـ دلػاكل النسػب ك 43ككذلؾ مػا جػاء ةػ  المػادة)
مػع العمػـ الخصـ الحققق  ة  دلػكل مسػتقم   أك ضػمف دلػكل أصػمق  مػف كظقفػ  المحكمػ  رؤقتيػا. 

 .  مجم ال( مف 78حج  تاصرة حسب ما جاء ة )المادة  تراربأف البقن  حج  متعدق  كاإل

المعقنػػ  تػػنص لمػػى أف: )بقػػاف السػػياـ أك الحصػػ   الشػػرلق  ( مػػف أصػػكؿ المحاكمػػات45المػػادة )-6
...(   كةػػ  دلػػكل التصػػحقح قشػػترط ذكػػر سػػياـ التصػػحقح اإلرثقيغنػػ  لػػف ذكػػر المػػاؿ ةػػ  دلػػاكل 

( مف القرارات االستئناةق  27975القرار )  كبقاف كقفق  التقسقـ المدلى بو  كىذا ما جاء ة  لمكرث  
 .الشخصق  األحكاؿة  

ةػمف )لػدـ سػماع  الشخصػق  األحػكاؿةػ   ( مف القػرارات االسػتئناةق 25593كحسب القرار رتـ ) -7
 ق (.اإلرثالصف   ىقسرم لمى الحؽ المكركث  ال لم 2الدلكل لمركر الزمف

 الشرلق .( مف أصكؿ المحاكمات 4كحسب المادة ) -8

                                                 
"  تحققػػؽ محمػػد "أدب القضــاء أو الـدرر المنظومــات فــي األقضــية والحكومـات)المعػركؼ  شػػياب الػدقف إبػػراىقـ بػف لبػػد ا  1

 (  325ـ(  )ص1987-ىػ1407بقركت  )-دار الكتب العممق   1طلبد القادر لطا  
سػن ( لمػػى الحػؽ دكف المطالبػ  بػػو دكف لػذر شػرل  ةػػمذا 95شخصػ  ىػػك مػركر مػدة معقنػػ  كىػ  ))مػركر الػزمف ةػػ  الحػؽ ال2

 مف المجم . (9663تـ رةع دلكل لممطالب  بذلؾ الحؽ بعد تمؾ الفترة ال تسمع ىذه الدلكل. ىذا ما جاء ة  المادة ) تارقخ
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بأنػو ال قنتصػب أحػد  الشخصػق : األحػكاؿمف القرارات االستئناةق  ة   (18572كحسب القرار ) -9
نتصب أحػد الكرثػ  خصػمان لػف ةق اإلرثخصمان لف أحد بغقر ككال  أك نقاب  أك كالق  إال ة  دلكل 

 .البقق 

ال قؤثر لمى سياـ القاصرقف أك ة  مصػمحتيـ  ةػال قكػكف  التصحقحإذا كاف الحكـ ة  دلكل -92
( مػف تػانكف أصػكؿ المحاكمػات 938الشػرلق  حسػب المػادة ) الحكـ تابعػان لتػدتقؽ محكمػ  االسػتئناؼ
لمػػػػػػى محكمػػػػػػ  االسػػػػػػتئناؼ الشػػػػػػرلق  األحكػػػػػػاـ الصػػػػػػادرة  إلػػػػػػىالشػػػػػػرلق : )ترةػػػػػػع المحػػػػػػاكـ البدائقػػػػػػ  

 القاصرقف...(.

تػػػارقخ  35296تاصػػػرقف ةػػال بػػػد أف قبمػػغ ممػػػثميـ )القػػرار  إرثح الحجػػ  إذا مػػس حكػػـ تصػػػحق-99 
ذا لـ قتمثمكا ة  الدلكل ةال بد مف تبمقغ الحكـ لمف قمثميـ.99/99/99  (  كا 

نمػا بصػفتيا كصػ  مؤتػت )القػرار  ألـال تخاصـ ا-99 لف صغقرىا الذم كاف حمالن بصفتيا أمو  كا 
 الشخصق . ؿاألحكا( مف القرارات االستئناةق  ة  99239

إف الحكـ الصادر بمكاجي  أحد الكرثػ  ال قعتبػر غقابقػان بحػؽ بػات  الكرثػ   ألنيػـ لػـ قتمثمػكا ةػ  -93
الدلكل  كلـ قككنػكا طرةػان ةقيػا  مػع أنػو قحػؽ ليػـ أف قعترضػكا بطرقػؽ التػراض الغقػر لمػى الحكػـ  

نما التراض الغق كارثةال  ر.الذم لـ قتمثؿ ة  الدلكل لقس لو االستئناؼ كا 

 استعماالت الكثائؽ محصكر بأمكر محددة  مثؿ: -94

 شيادة الكةاة تثبت حادث  الكةاة لمشخص المذككر ةقيا ةقط  كال تثبت القراب .-9

 كثقق  الزكاج تعتبر ة  إثبات الزكاج ةقط كال تعتبر ة  إثبات النسب.-9

ف كانت كاةق  إلثبات الكةاة  إال أنو ال قعتمد لمقي-3  ا ة  إثبات تارقخ الكةاة.حج  الكراث  كا 

 99339شيادة المقالد تفقد ة  إثبات حادث  الكالدة  كال تعتبر حج  ة  إثبات النسب )القرار -4
 الشخصق . األحكاؿ( مف القرارات االستئناةق  ة  97/8/89تارقخ 
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ى إتامػػ  دلػػكل حسػػب األكلػػقنبغػػ  تكمقػػؼ مػػف قػػدل  خػػالؼ مػػا ىػػك مػػدكف ةػػ  حجػػ  الكراثػػ  -95
 ال تسجقؿ حج  أخرل.األصكؿ 

إف بقنػػ  االبػػف أف أبػػاه أبانيػػا ةانقضػػت لػػدتيا أكلػػى مػػف بقنػػ  المػػرأة أنػػو مػػات كىػػ  لمػػى نكاحػػو -96
 الشخصق . األحكاؿالقرارات االستئناةق  ة   ( مف54/ 99/3تارقخ  8375)القرار 

طالؽ زكج  المكرث  كادلت أف المكرث طمقيا كتزكجػت مػف آخػر ثػـ طمقػت  كارثإذا ادلى ال-97
منو  كبعد انتياء لدتيا تزكجت المكرث بعقد جدقد  كمات كى  لمى ذمتو  ةبقنتيا أكلػى ةػ  إثبػات 

 الشخصق .  األحكاؿ( مف القرارات االستئناةق  ة  93/8/73تارقخ  97692الزكجق  )القرار 

)أســباب دعــوى  اإلرثمكــن وقوعيــا بحجــة حصــر تــي يالاألخطــاء لــث: المبحــث الثا
 (اإلرثتصحيح حصر 

إال  تصػػػػبح حجػػػػ  رسػػػػمق  ال قطعػػػػف ةقيػػػػا ةػػػػ  المحكمػػػػ  الشػػػػرلق  اإلرثتسػػػػجقؿ حجػػػػ  حصػػػػر  بعػػػػد
( مف القرارات القضائق  ة  أصكؿ المحاكمػات الشػرلق :)إذا صػدرت 11768) قرار  ةف  البالتزكقر

مػػف محكمػػ  شػػرلق  ثػػـ صػػدرت حجػػ  أخػػرل  ةػػمف األتػػدـ تارقخػػان ىػػ  المعتبػػرة كال  إرثحجػػ  حصػػر 
ثبات شرل (    1قجكز تغققر محتكقاتيا إال بدلكل كا 

( مػػػف القػػػرارات االسػػػتئناةق  ةػػػ  أصػػػكؿ المحاكمػػػات الشػػػرلق   تػػػنص لمػػػى: 10069) قػػػرارككػػػذلؾ ال
تامػ  )السبقؿ الكحقد لتعدقؿ أق  حج  كراث  مسجم  ىك الدلك  تسػجقؿ حجػ   البقنػ  كال ققبػؿ طمػبل كا 

 ى(األكلكراث  تناتض حج  الكراث  

ذا اتتضت الضركرة تعدقؿ    :الفىذه الحج   ةالمسأل  ةقيا تفصق)كا 

 أك مكػػاف كةػػاة المػػكرث أك تػػارقخ كةاتػػو    مثػػؿ الخطػػأ ةػػ  اسػػـ أحػػد الكرثػػ ان مقإذا كػػاف الخطػػأ شػػك-1
المحكمػػػ   إلػػػى احب العالتػػػ  مػػع البقنػػػاتىنػػػا قػػػتـ تصػػحقح  بمكجػػػب اسػػػتدلاء ققػػػدـ مػػف صػػػ خطػػأةال

كتصدر حج  مصحح  كقؤشر لمػى األصػؿ الثابػت ةػ  السػجؿ  الشرلق  الت  صدرت منيا الكثقق  
                                                 

-ىػػػ1410دار االقمػػاف  )  1ط"  الشــرعية القــرارات القضــائية فــي أصــول المحاكمــات)لمػػرك  الشػػقخ لبػػد الفتػػاح لػػاقش  "1
 ـ( 1990
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  كة  ىػذه الحػاالت تصػحح ق اإلرثبحصكؿ التصحقح  كمثمو الخطأ مف المحكم  بتقسقـ الحصص 
المحاكمات الشرلق : )قجكز ( مف أصكؿ 158المحكم  خطأىا مف تمقاء نفسيا لمالن بنص المادة )

لممحكمػػػ  ةػػػ  كػػػؿ كتػػػت أف تصػػػحح مػػػف تمقػػػاء نفسػػػيا أك بنػػػاء لمػػػى طمػػػب أحػػػد الخصػػػمقف األغػػػالط 
 الكتابق  أك الحسابق  الت  تقع ة  األحكاـ كالقرارات لف طرقؽ السيك المحض(.

حؽ   مثػػؿ كتمػػاف كرقػػث أك أكثػػر مػػف الكرثػػ   أك إغفػػاؿ مػػف قسػػتان كأمػػا إذا كػػاف الخطػػأ مكضػػكلق -2
  أك الخطػػػأ ةػػػ  ترتقػػػب تػػػارقخ كةػػػاة المتػػػكةققف الػػػذقف تضػػػمنتيـ الحجػػػ   أك إضػػػاة  1الكصػػػق  الكاجبػػػ 

أك  اإلرثه أنثػى لنػد تقسػقـ التبػار كقػتـ  ان أسماء غقر مكجكده أصالن )سبؽ أف تكةقت(  أك قككف ذكػر 
الكرثػ  الػذقف ال قتـ التعدقؿ كالتصحقح إال مػف خػالؿ دلػكل قتقػدـ بيػا أحػد   كة  ىذه الحال العكس 

 .  2حصتو سمبان بنتقج  الدلكل( أثرآخر  تت كارثحصتيـ إقجابان بنتقج  الدلكل لمى  أثرتت

 لوجود حمل إرثتصحيح حجة حصر رابع: المبحث ال
ــو األولالمطمــب  ــو، وفي ــو، وأدلــة توريث : تعريــف الحمــل، وموقــف الشــريعة مــن توريث

 ثالثة فروع:

 : تعريف الحملاألولالفرع 
 ي  حامؿ.ةذكر أك أنثى  كتد حممت المرأة   ما كاف ة  البطف مف 3الحمؿ

  كذلػؾ أنيػا إذا حبمػت التػأخقر. كىػك مػف أنسػاءن  سػاءن ئت  كنً ًسػسػكء  كتػد نى كققاؿ ليػا أكؿ مػا تحمػؿ: نى 
 تأخر حقضيا.

     4الفرع الثاني: موقف الشريعة من توريثو
  ةقو أسباب المقراث كانتفت مكانعو أجمع أىؿ العمـ لمى أف الحمؿ قرث بالجمم  إذا تكةرت

                                                 
 ـ( أك بعد ذلؾ(1/12/1976)إذا كاف تارقخ كةاة المكرث  قـك )1
 ـ(8/9/2014  بتارقخ)ة  راـ ا تاض  بالمحكم  الشرلق  العمقا مقابمة شخصية"،حسقف لم    "])أبك زقد  الشقخ صالح 2
التمخيص فـي ىػػ(  "395سيؿ بف سعقد بف قحقى بف ميراف )المتكةى: نحك  انظر)العسكرم  أبك ىالؿ الحسف بف لبد ا بف3

 (34ـ(  )ص1996دمشؽ  )-دار طالس لمدراسات كالترجم  كالنشر  2ط"  تحققؽ: لزة حسف  معرفة أسماء األشياء
 مصدر سابؽ (574ص/ 8ج"  )البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة الطوريانظر)ابف نجقـ  "4

 مصدر سابؽ (224ص/ 8ج"  )شرح مختصر خميل لمخرشيانظر)الخرش   "
 مصدر سابؽ (171ص/ 8ج"   )الحاوي الكبيرانظر)الماكردم  "
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 :كى 1 كتحققت شرائطو -ذلؾ ذكر سابقان ك -
 : أف قككف مكجكدان ة  بطف أمو لند مكت مكرثو  قققنان أك ظنان.األكؿالشرط 

ةالكراث  خالة   كالمعدكـ ال قمكػف أف قكػكف خمقفػ  أحػد مػا  كأدنػى درجػات الخالةػ  الكجػكد  كالنطفػ  
المآؿ  كقستدؿ لمى  التبارتفسد ةي  معدة لمحقاة  ةقحكـ ليا حكـ الحقاة بإذا كجدت ة  الرحـ كلـ 

 كجكده بالمدة الت  قكلد ةقيا. 
ى  مف األمكر الت  ةقيا خالؼ كال سػبقؿ ىنػا لػذكرىا حتػى ال قطػكؿ البحػث  الت  قكلد ءةقيا المدةك 

أشير كذكر ذلػؾ ةػ   ة  أمكر أشبعت بحثان  كلكف نذكر أف أتؿ مدة حمؿ أخذ بيا القانكف ى  ست 
( مف تانكف األحكاؿ الشخصق   كأكثر مدة حمؿ أخذ بيا القانكف ى  سن  كقظير ذلػؾ 148المادة )

 ( مف تانكف األحكاؿ الشخصق (.148-147ة  المادة)
الدتػو حقػان الشرط الثان : أف قنفصؿ لف أمو حقان  ألف كجػكده ةػ  بطنيػا قحتمػؿ الحقػاة كالمػكت  كبك 

 .اإلرثتققف حقاتو لند مكت مكرثو ةقأخذ نصقبو مف تة  ك قترجح جانب الحقا
كتفػػ  بػػذكر المعمػػكؿ بػػو ةػػ  المحػػاكـ  أمػػع كجػػكد خػػالؼ لػػف كقفقػػ  االسػػتدالؿ لمػػى كالدتػػو حقػػان  ك 

 .كىك الراجح مف مذىب الحنفق   كىك خركج أكثره حقان 
   كى :الفرع الثالث: أدلة توريثو من السنة واالجماع

 مف السن :
   3«ُورِّثَ  اْلَمْوُلودُ  2اْسَتَيل   ِإَذا»تكلو صمى ا لمقو كسمـ:  -1
ِبيُّ  َيِرثُ  اَل »كتاؿ رسكؿ ا صمى ا لمقو كسمـ:  -2  4«َصاِرًخا َيْسَتِيل   َحت ى الص 

 : ةقد أجمع العمماء لمى تكرقث الحمؿ.5أما اإلجماع

 
                                                 

 (587ـ(  )ص2010لماف  ) -دار دجم   1ط المسائل الخالفية في عمم الفرائض وأسبابيا"،)لبد ا  ىادم محمد  "1
 صكت( رةع أك لضك كحرك  حقاة لمى قدؿ ما منو قككف أف )قستيؿ: أم2

 (568/ 96) "تاج العركسانظر)الزبقدم  "
"سـنن أبـي ىػػ(  275)أبك داكد  سمقماف بف األشعث بف إسػحاؽ بػف بشػقر بػف شػداد بػف لمػرك األزدم السجسػتان  )المتػكةى: 3

صػححو األلبػان     (128ص/ 3جبقػركت(  )/صػقدا  -تحققؽ: محمد محق  الدقف لبد الحمقػد  المكتبػ  العصػرق ج  4"  داود
 .(121 ص/1ج)"  صحقح الجامع الصغقر كزقادتواأللبان   "

إركاء الغمقؿ ة  تخرقج   تاؿ األلبان  صحقح مرسؿ  األلبان   "مصدر سابؽ (919ص/ 2ج) "،ةسنن ابن ماج  " )ابف ماج4
 .(150ص/ 6ج) " أحادقث منار السبقؿ

 (74 ص) )ابف المنذر  "اإلجماع" 5
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 :كةقو ةرلافالمطمب الثاني: موقف الفقياء من تقسيم التركة مع وجود حمل، 

 :1: ما أجمع عميو الفقياء من أحكام الحملاألولالفرع 

لمػى جمقػع التقػدقرات ةػال قكتػؼ لػو شػف مػف  ان أك محجكب كارثتقسقـ الترك  إذا كاف الحمؿ غقر -1
مع كجكد األب   ان الترك   ألنو ال قرث مطمقان ذكران كاف أـ أنثى  كاحدان أـ أكثر  كأف قككف الحمؿ أخ

 ةمنو ال قرث شقئان.

الكرثػػ   قحجػػب بػػات أك  التركػػ  قػػرث كػػؿ لمػػى أكثػػر األنصػػب  كتػػؼ تقسػػقـ التركػػ  إذا كػػاف الحمػػؿ-2
  لكنػػو محجػػكب بػػو كلػػك لمػػى بعػػض التقػػدقرات كارثأصػػالن  أـ كػػاف معػػو  كارثسػػكاء لػػـ قكػػف معػػو 

لمػى حػقف كالدتػو لقتبػقف أمػره  إلػىةقجب أف قكتؼ تقسقـ الترك  ألجمو أك قكتؼ أحسف التقػدقرقف لػو 
حػقف  إلػى  ةال خالؼ بقف الفقياء ة  أف الحكـ ة  ذلؾ أف تكتؼ الترك  كميػا أم مف التقدقرات ىك

ذلػػؾ: إذا تػػكة  رجػػؿ لػػف زكجػػ  ابنػػو الحامػػؿ كشػػققؽ  ةالحمػػؿ ىنػػا قحتمػػؿ أف قكػػكف  الػػكالدة  كمثػػاؿ
  يػػا النصػػؼ كلمشػػققؽ البػػات  تعصػػقبان ذكػػران ةمػػو كػػؿ المػػاؿ كال شػػف لػػألخ  كقحتمػػؿ أف تكػػكف أنثػػى ةم

 كنصقبو ة  ىذه المسأل  جمقع الترك . 

كج  ابنو الحامؿ ةقػط  ةػمذا كلػد تكتؼ الترك  كميا إذا لـ قكجد مع الحمؿ كرث ر كما إذا تكة  لف: ز 
 حقان أخذ جمقع الترك  بال خالؼ.

 قف.اآلخر مستحققو مف الكرث   إلىال قرث الحمؿ إذا كلد مقتان  ةقرد ما أكتؼ لو  -3

 قكتؼ تقسقـ الترك  إذا رض  جمقع الكرث  بكتؼ القسم  حتى قكلد الحمؿ بال خالؼ أقضان. -4

حقث لدد األجن   كةػ  معظػـ األحقػاف قمكػف االلتمػاد  مفكالقكـ قمكف االلتماد لمى الرأم الطب  
لمػػى الطػػب مػػف حقػػث  معرةػػ  جػػنس الجنػػقف  مػػع أخػػذ كفالػػ  ممػػف تتغقػػر أنصػػبتيـ ةػػ  حػػاؿ كػػاف 

 المكلكد لمى غقر الجنس المتكتع.

                                                 
 مصدر سابؽ (588-587"  )ص"المسائل الخالفية انظر)لبد ا 1

 مصدر سابؽ(528-526"  )صالحقوق المتعمقة بالتركة بين الفقو والقانونانظر )داكد  "
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 الفرع الثاني: ما اختمف عميو الفقياء من أحكام الحمل:

ر مػػا قكتػػؼ: لنػػدما قكػػكف مشػػاركان لمكرثػػ  اختمػػؼ الفقيػػاء ةػػ  كقفقػػ  تكرقػػث الحمػػؿ كسػػببو كمقػػدا-1
كال محجػكب  كتػػرددت اآلراء بػػقف الكتػؼ كالتقسػػقـر بنػػاءن لمػى لػػدـ معرةػػ   1المكجػكدقف غقػػر حاجػػب

المعتػاد كالغالػب ةػ   إلػىلدد الحمؿ  كالذم أخذ بػو القػانكف ىػك الػراجح مػف مػذىب الحنفقػ  اسػتنادان 
 .األنصب كقكزع لمى البات  أتؿ  األنصب   كقحفظ لو أكةر 2أف المرأة ال تمد إال كلدان كاحدان 

 الخالؼ ة  تقدقر حقاتو كثبكتيا كسببو  كىك خالؼ ة  أتؿ مدة حمؿ  كأكثرىا. -2

 .الجنقف المنفصؿ لف أمو بجناق  لمقيا إرثالخالؼ ة  -3

ف ةػػمذا ضػػرب شػػخص بطػػ كتجػػب لمػػى الضػػارب الغػػرة  قػػكرث ك الػػراجح لنػػد الحنفقػػ  ىػػك أنػػو قػػرث ك 
كىػ  نصػؼ لشػػر  كىػ  خمسػػمائ  درىػـ  امػرأة ةألقػت جنقنػا مقتػػا كجبػت الغػرة لمػى لاتمتػػو ةػ  سػن 

 .3الدق 

 :  كةقو ةرلافلوجود حمل اإلرثالمطمب الثالث: تصحيح حجة حصر 
 في حال وجود حمل اإلرث: كيفية توزيع األولالفرع 

ة  حال  كجكد حمؿ  مع العمـ بكجكد خالةات كثقرة ة   اإلرثقمـز بداق ن تكضقح كقفق  كآلق  تكزقع 
حسػب مػا جػاء بالقػانكف أك الػراجح  األمػركلكػف ىنػا نكضػح  -أشػرنا إلقػوأف كما سبؽ –ىذا المجاؿ 
   ةقما لـ قتعرض لو القانكف.قفحنالمف مذىب 

                                                 
 حجػب كالثػان  حرماف حجب األكؿ كقسمى آخر شخص لكجكد بعضو أك كمو إما مقراثو لف معقف شخص )الحجب ىك منع 1

 نقصاف(
 (562ص/ 8ج) " شرح كنز الدتائؽ كمنح  الخالؽ كتكمم  الطكرمالبحر الرائؽ انظر)ابف نجقـ  "

)كة  أقامنا ىذه لـ قعد الباب مفتكحان إماـ الخالؼ بعدد الحمؿ  لما تكصؿ القو العمـ الحدقث مف معرة  لػدد األجنػ   إضػاة  2
 (  ة  معظـ األحقاف معرة  جنس الحمؿإمكانق  إلى 

3
مصػدر  (389ص/ 8 ج203ص/ 2ج"  )ز الدقائق ومنحـة الخـالق وتكممـة الطـوريالبحر الرائق شرح كنانظر)ابف نجػقـ  " 

 سابؽ



74 

قػػ  الحمػػؿ لمػػى أنػػو نفػػر كاحػػد كمػػا ىػػك الػػراجح ةػػ  مػػذىب الحنف التبػػارةفػػ  حالػػ  كجػػكد حمػػؿ قػػتـ 
 ان لمى الغالب  ثـ قتـ احتساب نصقب ىذا الحمؿ لمى ثالث  أكجو  كى :التبار 

 أكالن: ذكر                      ثانقان: أنثى                          ثالثان: مقتان 

لمحمؿ ةتحفظ لػو  كقػكزع لمػى بػات  الكرثػ  أتػؿ  األنصب أكةر  إلىكتكحد أصكؿ المسائؿ ثـ قنظر  
 كف ةقما لك كضعت الحامؿ أكثر مف كاحد  لحفظ حؽ الحمؿ.اآلخر   كأف قكفؿ الكرث  األنصب 

 مثاؿ لمى ذلؾ:

 تكة  لف زكج  حامؿ كابف كبنت.

 ات:التبار ق  لمى ثالث  اإلرثنحؿ المسأل  

 ان الحمؿ ذكر  التبارلمى -1

 8*5 40*12 480 

 60 5 1 1/8 زكج 

2 
 ابف

 14 7 ع

14 

168 

168 

 84 7 بنت1

 ككف الحمؿ ذكران( إلىاالبف المكجكد باإلضاة   التبارابف لمى  2)
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 الحمؿ أنثى التبارلمى -2

 8*4 32*15 480 

 60 4 1 1/8 زكج 

 210 14 7 ع ابف1

 7 بنت2

7 

105 

105 

 ككف الحمؿ أنثى( إلىالبنت المكجكدة باإلضاة   التباربنت لمى  2)   

 ان الحمؿ مقت التبارلمى -3

 8*3 24*20 480 

 60 3 1 1/8 زكج 

 280 14 7 ع ابف1

 140 7 بنت1

 الحمؿ مقتان( التبار)ىنا تـ 

  168ةػمف أنصػب  الحمػؿ تراكحػت بػقف )  ات الثالثػلتبػار كبالنظر ة  الحمػكؿ السػابق  بنػاءن لمػى اال 
سػػيمان أم بنػػاءن لمػػى ككنػػو ذكػػران   (168لمحمػػؿ ىػػك ) األنصػػب   صػػفر(  كلمػػى ذلػػؾ ةػػمف أكةػػر 105

   كىك كما قم :األنصب كنعط  بات  الكرث  أتؿ 

 ات.لتبار ةنصقبيا ثابت لمى جمقع اال سيمان  (60تعطى الزكج  ) 
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 ( سيمان.168( ةقعطى أتميا كىك )280  210  168أما االبف ةأنصبتو ى  )

 سيمان. (84( كتعطى أتميا كىك )140  105  84أما البنت ةأنصبتيا ى  )

  قأخذ ما أكتػؼ لػو مػف التركػ  كقبقػ  الحػاؿ كمػا ىػك لمقػو  مػف مذا تـ كضع الحمؿ كتبقف أنو ذكرة
 ق .اإلرثحقث الحصص 

ىػا أنثػى  كقػرد مػا تبقػى لمػى بػات  الكرثػ  التبار أما إذا كاف المكلػكد أنثػى  ةمنيػا تأخػذ نصػقبيا لمػى 
 .اإلرثحج  حصر  تعدقؿه أنثى  مف خالؿ دلكل التبار حسب أنصبتيـ ة  حال  

حقػث  ( سػيمان 63(  كقتبقػى مػف النصػقب الػذم أكتػؼ لمحمػؿ )105كة  ىذا المثاؿ نصػقب البنػت )
 ( قرد لمى البات  حسب أنصبتيـ  كىك كما قم :63 168-105)

 .سيمان  (60الزكج  نصقبيا ثابت ال قتغقر كىك )

-210حقػػػث ) سػػػيمان  (42قاةػػػو )  ةقأخػػػذ مػػػف مػػػا تػػػـ إقأسػػػيـ (210) إلػػػىامػػػا االبػػػف ةقػػػزداد نصػػػقبو 
 .سيمان  (42 168

-105حقػػػػث ) سػػػػيمان ( 21  ةتأخػػػػذ مػػػػف مػػػػا تػػػػـ إققاةػػػػو )أسػػػػيـ (105) إلػػػػىكالبنػػػػت قػػػػزداد نصػػػػقبيا 
 .سيمان  (24 84

ه التبػار أما إذا كاف الحمؿ مقتان  ةمف جمقع نصقبو قكزع لمى بات  الكرثػ  حسػب أنصػبتيـ ةػ  حالػ  
بطاؿ حج    كة  ىذا المثاؿ تككف كما قم :اإلرث  حصر مقتان  مف خالؿ دلكل تصحقح كا 

 ( سيمان.60الزكج  نصقبيا ثابت ال قتغقر كىك )

-280حقػػث ) سػػيمان ( 112  ةقأخػػذ مػػف مػػا تػػـ إققاةػػو ) سػػيمان  (280) إلػػىأمػػا االبػػف ةقػػزداد نصػػقبو 
 .سيمان  (112 168
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 (56 84-140حقػث ) سيمان  (56ةقأخذ مف ما تـ إققاةو ) سيمان  (140) إلىقزداد نصقبيا كالبنت 
 .        سيمان 

 نتيجة وجود حمل.  اإلرثت التي يمكن أن تظير في حصر اإلشكاال: ثانيالفرع ال

 نتقج  كجكد حمؿ ى : اإلرثإف اإلشكالقات الت  قمكف أف تظير ة  حصر 

قػتـ رةػع   إلغفػاؿ أك لعػدـ العمػـ بكجػكده  كىنػا تػد اإلرثإما لدـ ذكػر الحمػؿ بحصػر  -األكؿالقسـ 
 .زاؿ حمالن  أك بعد كالدتوماكىك  اإلرثحج  حصر  تصحقحدلكل 

بطاؿ حج  حصػر  اإلشكاؿ اىذلحؿ ك    1فأمػرا لكجػكد حمػؿ  كىنػاؾ  إرثقتـ رةع دلكل تصحقح كا 
كالشػركط شػركط الػدلكل العامػ    إلػى حتػى تكػكف الػدلكل صػحقح   باإلضػاة  مػاال بد مػف مرالاتي
 :ماىك   اإلرثلحج  حصر  التصحقحالخاص  بدلكل 

حصػػتو مػػف  أثرقنبغػػ  لمػػى المحكمػػ  أف تعػػقف كصػػقان لمػػى الحمػػؿر إلتامػػ  الػػدلكل لمػػى مػػف تتػػ-1
( مػػػػف القػػػػرارات االسػػػػتئناةق  ةػػػػ  أصػػػػكؿ 22332) قػػػػراربكجػػػػكد الحمػػػػؿ  حقػػػػث نػػػػص لمقػػػػو الالكرثػػػػ  

خصػمان ةػ  الػدلكل  ـأللعػدـ ذكػر الحمػؿ ال تكػكف ا اإلرثالمحاكمات الشرلق :)ة  دلكل تصػحقح 
نما بصفتيا كصقان لمقو(  .بصفتيا أمان  كا 

 :لصح  الخصكم -2

 .أك الكالق  ة  بعض الحاالت أك غقرىا بصف  الكصاق  لمى القاصر ـألقككف المدل  ا

قػػ  سػػمبان بػػدخكؿ القاصػػر ةػػ  حصػػر اإلرثحصصػػيـ  أثركقكػػكف المػػدلى لمقػػو أحػػد الكرثػػ  الػػذقف تتػػ
 حتى تصح الخصكم . اإلرث

 كجكد الحمؿ ةمف رةع الدلكل قمكف أف قككف لمى حالتقف  ىما: أثركلمى 

                                                 
 (72-71/ص1)ج القرارات االستئنافية في األحوال الشخصية"،)داكد  "1
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  وىو الزال حمالً  -ىاألولالحالة 

مجرد دلكل الزكج  بكجػكد الحمػؿ ال قكفػ  الةتػراض كجػكده  بػؿ ال بػد مػف التحقػؽ مػف كجػكده  -1
( 22333) قػػرارقف تثػػؽ بيمػػا  حقػػث نصػػت لمقػػو الكتحقػؽ المحكمػػ  مػػف كجػػكد الحمػػؿ بكاسػػط  تػابمت

مػػف القػػػرارات االسػػػتئناةق  ةػػ  أصػػػكؿ المحاكمػػػات الشػػرلق : )...ةػػػمف مجػػػرد دلػػكل الزكجػػػ  المػػػذككرة 
الػكل  المػذككر بػذلؾ ال قسػرم لمػى مػف قمػثميـ  إتػراركجكد الحمؿ ال قكف  الةتراض كجكده كما أف 

ثقػ  لمتحقػؽ   أف تعػرض الزكجػ  لمػى  لذم صرح بو الفقياء ة  مثؿ الحالػمف القاصرقف  كبما أف ا
أف تختػػار تػػابمتقف ثقتػػقف مػػف كجػػكد الحمػػؿ كلػػذا كػػاف لمػػى المحكمػػ  اإلبتدائقػػ  بعػػد تػػكةر الخصػػكم  

مػػا إذا كانػػت الزكجػػ  حػػامالن أك ال ةػػمذا تحقػػؽ الحمػػؿ لػػدقيا طبقػػت الحكػػـ... ككتفػػت حصػػ  ملمتحقػػؽ 
  (.اإلرثالحمؿ كصححت حج  حصر 

قر اإلشعال  كقستعاض لنيا بالرأم الطب  كالتصك كة  أقامنا ىذه لـ تعد القابم  مكجكدة  
 كالفحكصات المخبرق .

 كمف الدةكع الت  قمكف أف تثار ة  ىذه الدلكل:-2
 لدـ كجكد حمؿ. -1
 نف  الزكجق . -2
كبقنػػ     كشػػيادة كةػػاة المتػػكةى  كلقػػد الػػزكاج اإلرثحجػػ  حصػػر البقنػػات الالزمػػ   ىػػ : كمػػف -3

 شخصق .  
  كبنػػػاءن لمػػػى الػػػدلكل كالطمػػػب كاتتنػػػاع المحكمػػػ  بالبقنػػػات كبعػػػد التحقػػػؽ مػػػف كجػػػكد الحمػػػؿ -4

بمبطاؿ التقسقـ الكارد ة   المحكم  تحكـكالبقنتقف الخطق  كالشخصق  كلمالن بالمكاد المذككرة  
حج  الكراث  المعترض لمقيا... كقتـ ذكر أف المسأل  صحت مػف ...كذكػر نصػقب كػؿ كاحػد 

التقسػػػقـ لمػػػى  مجراءمػػػف الكرثػػػ  ببقػػػاف األسػػػيـ التػػػ  قسػػػتحقيا كذلػػػؾ بعػػػد أف تقػػػـك المحكمػػػ  بػػػ
  كقػتـ كتػػؼ 1جاالةتراضػات الػػثالث: كالدتػو ذكػػران  ككالدتػو أنثػػى  كخركجػو مقتػػان  كتكحػد المخػػار 

                                                 
ا المسأل  بمخرج كقسمى كسكر  بدكف الكرث  سياـ منو تؤخذ أف قمكف لدد أتؿ كىك: المسأل  أصؿ المخرج ىك 1  .أقضن

 (599ص/ 8ج) " البحر الرائؽ شرح كنز الدتائؽ كمنح  الخالؽ كتكمم  الطكرمانظر)ابف نجقـ  "
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لطػػاء بػػات  الكرثػػ  أتػػؿ  األنصػػب أكةػػر  ضػػاة  األنصػػب لمحمػػؿ  كا  ذلػػؾ ةػػمف االحتقػػاط  إلػػى  كا 
ةقمػا إذا كلػدت الزكجػ  أكثػر مػف  قػ  كفػقالن اإلرثحصصػيـ  أثرالػذقف تتػ الكرثػ  ققػدـققض  بأف 

 كاحد.

حتػػى تكػػكف العمػػـك ىػػك انتظػػار كالدة الجنػػقف لمػػى كجػػو  الشػػرلق  مػػع أف المعمػػكؿ بػػو ةػػ  المحػػاكـ
ف كانت الفترة المتبقق  لمحمػؿ لقسػت طكقمػ   كلػـ قطمػب أحػد الكرثػ   القسم  نيائق  كميمزم   خاص  كا 

 االستعجاؿ بالقسم .

 تسمقف  ىما: إلىكىذه الحال  تقسـ  وقد يتم رفع الدعوى بعد والدتو، -الحالة الثانية

  وترفع الدعوى بعد والدتو.وىو مازال حمالً  اإلرث: أن يكون تم إغفالو من حصر األولالقسم 

 مثؿ: األمكركىنا نكضح بعض 

 شػيادة الػكالدةك  كشػيادة كةػاة المتػكةى إلثبػات الكةػاة   اإلرثحج  حصػر البقنات الالزم   ى : -1
  إلثبات النسب. كبقن  شخصق   إلثبات تارقخ المقالد

تصػػػحقح حجػػػ  الكراثػػػ  (: )إذا طمػػػب 9321) ةقػػػد جػػػاء ةػػػ  تػػػرار محكمػػػ  االسػػػتئناؼ الشػػػرلق  رتػػػـ
و  إرثػتنػازع لمػى مالصادر لف المحكم  االبتدائق  بمدخاؿ تاصػرة كانػت حمػالن حػقف كةػاة المػكرث ال

ف كانت   كرثمالتارقخ الذم تكة  ةقو ال مف ةعمى المحكم  االبتدائق  أف تتحقؽ ألف حج  الكراث  كا 
ةػاة  كمػا أف شػيادة المػقالد تفقػد حادثػ  كاةق  إلثبػات الكةػاة إال أنػو ال قعتمػد لمقيػا إلثبػات تػارقخ الك 

 .    1الكالدة كال تعتبر ة  إثبات النسب(

..كال قصػح ( مف القرارات االستئناةق  ة  أصػكؿ المحاكمػات الشػرلق : ).22332) قرارالكجاء ة  
الكص  كشيادة الكالدة  بػؿ ال بػد مػف البقنػ  الشخصػق  المعتبػرة  إترارلمى  ةالتماد الدلكل المذككر 

 .إلثبات مثؿ ىذه الدلكل(

                                                 
 .لماف -الناشر مكتب  األتصى "المبادئ القضائية لمحكمة االستئناف الشرعية"،)العرب   محمد حمزة  1
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 كالدةكع الت  قمكف إثارتيا بمثؿ ىذه الدلكل:-2

 .1 تمت بقنيما الماللن تككفأف  - أ
 أك أف قككف تارقخ الكالدة ألكثر مف سن  مف تارقخ الكةاة. - ب

ف ثبت أم منيا بمحدل طرؽ اإلثبات قتـ رد   الدلكل.كا 

  كبناءن لمى الدلكل كالطمب كالبقنتػقف الخطقػ  كالشخصػق  كلمػالن كبعد اتتناع المحكم  بالبقنات-3
 -الذم كاف حمػالن -  كتصحقحيا بمدخاؿ القاصراإلرثقحكـ بمبطاؿ حج  حصر  بالمكاد المذككرة 

لادة تكزقع السياـ لمى جمقع الكرث . مع الكرث  كبقاف أف المسأل  صحت مف ...  كا 

بطـال حجـة حصـر  -القسم الثاني   كـان حمـاًل، وارثلوجـود  إرثتكون دعوى تعـديل أو تصـحيح وام
 أربعػػ   قكػػكف ىنػػاؾ  كالدتػػو  كبعػػد األنصػػب كقحفػػظ لػػو أكةػػر  اإلرثقػػتـ ذكػػره ةػػ  حجػػ  حصػػر  حقػػث

   كى :2احتماالت

  كةػ  ىػذه األنصـبةىـا أوفـر أثر أن يكون الحمل عمـى الييئـة التـي قـدر لـو عمـى  -األولاالحتمال 
ةػ  ىػذه التفرقعػ  ةػ   لمػا بالنسػب  لمحجػ  ةمػـ أجػد مػا قػرك لمى ما ى  لمقػو  أ األنصب الحال  تبقى 

مػػـ بالمحػػاكـ الشػػرلق  كالمحػػامقف  كتػػب القضػػاء  كتكجيػػت مقػػدانقان لسػػؤاؿ بعػػض القضػػاة كرؤسػػاء الق
تكػػراران  كأخػػرل أنػػو قمػػـز : إنيػػا تحتػػاج لػػدلكل كىػػ  أتػػؿ اإلجابػػات أكجػػوثالثػػ   لمػػى ةكانػػت إجابػػاتيـ

 ال نيػاجح إاالػذم قبػدك أف الػر   ك مػاةػ  تكرارى كتد تساكت األخقرتػاف  حج   كالثالث  أف ال ش ء قمـز
  ةػال قكجػد  ءحكـ بػو كىنػا الشػأمػر سػقي  أف قكػكف ىنػاؾالػدلكل  مف شركط حقث إف  ش ءتحتاج ل
 حقػػث إفقػػى العمػػؿ بالحجػػ  الصػػادرة  ةػػال حاجػػ  لػػذلؾ لعػدـ التغققػػر ةقب كال بالكرثػػ   األنصػػب تغققػر ب

                                                 
المعف مف الرجؿ  لفظ لكجكد بذلؾ سم    شيادات مؤكدات باألقماف مقركن  بالمعف تائم  مقاـ حد القذؼ ة  حقو(الماللن :  1

 الكػؿ تسمق  ةيك مف باب الخامس   أك تكؿ المراة بأف غضب ا لمقيا إف كاف مف الصادتقف إف كاف مف الكاذبقف ة   لنفسو
 الجزء. باسـ

 (396ص/9ج) " درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ)مال  "
ج  10  "فتح القـديرىػ(  "861ركؼ بابف اليماـ )المتكةى: اليماـ   كماؿ الدقف محمد بف لبد الكاحد السقكاس  المعابف انظر)

 (276ص/ 4ج)  دار الفكر
 ـ(18/9/2014"  تاض  ة  محكم  راـ ا الشرلق   بتارقخ)مقابمة شخصية)صكاف  لبكد  "2
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الذم قمحقو الضرر مف مضمكف ىذه الحج  ققػقـ دلػكل كىنػا  مضػمكف الحجػ  مكاةػؽ لمكاتػع ةقبقػى 
العمؿ بيا. كحتػى لنػد تقػدقـ اسػتدلاء لحجػ  أخػرل البػد كأف قكػكف ىنػاؾ إضػاة  جدقػدة تػتـ اإلشػارة 

  بيا لمى الحج  القدقم   كال جدقد ىنا.  
    كقػتـ التقػدـ لممحكمػ  بػدلكلىاآلخر أي يكون عمى الييئة  –أنو عمى غير ذلك-ياالحتمال الثان

ف كرؤسػاء قبػقف القضػاة كالمحػام-الخالةقػ   األمػكركػاف مػف  اسـ الدلكل الت  ترةع ة  ىػذه الحالػ ك 
بطاؿ حجػ  حصػر  كاجيتن  الت   -القمـ لممحاكـ الشرلق  ةمنيـ مف أطمؽ مسمى دلكل تصحقح كا 

ه أف مسػػمى التعػػدقؿ ىػػك اكالػػذم أر  1ىإلنجػػاب أنثػػ إرثؽ تعػػدقؿ حجػػ  حصػػر أطمػػ   كمػػنيـ مػػفإرث
لطػػاء الكرثػ  األتػػؿ كةػػ  أتػرب ألف ىػػذه المسػػائؿ تيحػؿ لمػػى ثالثػػ  أكجػو كقػػتـ حفػػظ األكةػر لمحمػػؿ كا  

قرةعيػا ةلمحجػ    كػامالن  ران أنثى كلػقس تغققػ التبارالحؿ الثان  كىك لمى  إلىسقتـ الرجكع   ىذه الحال
بنتقجػػ  الػػدلكل  لمػػى أـ الصػػغقر بصػػفتيا  ان إقجابقػػ ان أثر قػػ  تػػاإلرثحصصػػيـ  أثرثػػ  الػػذقف تتػػالكر  أحػػد

 تػراركصق  لمى الصغقر  كالبقنات الالزم  شيادة المقالد  كالبقن  الشخصق  )شاىدقف(  كال ققبؿ اإل
  حقػث سػقتـ إنقػاص األسػيـ التػ  تػـ كتفيػا لػو  بالقاصػر ان مف الكص  لمػى القاصػر ألف ةقػو إضػرار 

: )قشػترط أف قكػكف المقػر لػاتال مػف المجمػ  (1573كالكص  دكره حفظ حػؽ القاصػر  ةفػ  المػادة )
الصػػغقر كالصػػغقرة كالمجنػػكف كالمجنكنػػ  كالمعتػػكه كالمعتكىػػ    كال قصػػح  إتػػراربالغػػا ةمػػذلؾ ال قصػػح 

 نػػ بق تػػرجح مػػف المجمػػ : ) (1767) لمػػادةككػػذلؾ حسػػب ا أكلقػػائيـ كأكصػػقائيـ(   إتػػرارلمػػى ىػػؤالء 
 لاتال المتصرؼ ككف بقن  ترجح آخر كبتعبقر   العقؿ بقن  ترجح( العتو أك الجنكف بقن  لمى العقؿ
كمثػػؿ ىػػذه الػػدلاكم ترةػػع لالسػػتئناؼ حسػػب مػػا  ( العتػػو أك الجنػػكف بقنػػ  لمػػى بػػو المفتػػى القػػكؿ لمػػى

محكمػػػػػ   إلػػػػػىحػػػػاكـ البدائقػػػػػ  م:)ترةع الالشػػػػػرلق  ( مػػػػف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات138جػػػػاء ةػػػػػ  المػػػػػادة )
االسػػػتئناؼ الشػػػرلق  األحكػػػاـ الصػػػادرة لمػػػى القاصػػػرقف كةاتػػػدم األىمقػػػ  كلمػػػى الكتػػػؼ كبقػػػت المػػػاؿ 

   حقػػث صػػحت المسػػأل  مػػف....اإلرثكأحكػػاـ ةسػػخ النكػػاح...(  كقػػتـ الحكػػـ بتعػػدقؿ حجػػ  حصػػر 
 مف األسيـ.   كارثكذكر نصقب كؿ 

                                                 
 قككف نصقب الذكر أكبر مف نصقب األنثى لند تساكقيما ة  القراب  كالدرج (  كلقس دائمان  )حقث إنو لمى األغمب1



82 

بطػاؿ  أن يكـون الحمـل ميتـًا، -االحتمال الثالث حجػ  حصػر كىنػا أقضػان قػتـ رةػع دلػكل تصػحقح كا 
(  أمػا بالنسػب  لممػدلى لمقػو ان إقجابقػ ان أثر )تػ قػ اإلرثيـ صػحص أثرالكرثػ  الػذقف تتػ أحػدمف تبػؿ  اإلرث

بػػأف المػػدلى لمقػػو أحػػد الكرثػػ    الػػبعض أف تػػاؿ تػػ  بحثتيػػا مقػػدانقان ةكػػافال األمػػكرةكانػػت أقضػػان مػػف 
لمػى كاضػػع مػف تػاؿ عػقف لمقػو كصػ  لصػح  الػػدلكل  كمػنيـ كقي لمػى الحمػؿ نفسػػو مػف تػاؿ كمػنيـ 

المكتكؼ  كالرأم األكثر تكراران ىك إنيا لمى أحد الكرثػ   لكػف ىنػا ال قتػكةر  الحمؿ القد لمى نصقب
بػقف مسػتفقد أك  ـال  الحمؿ المقت كلمى ىذا ةمعظميق  بمز اإلرثدائمان بقف الكرث  مف تتضرر حصتو 

قػ  كانمإلغقر متضرر كلصح  الخصكم  قشترط أف قككف المػدلى لمقػو قتضػرر بػالحكـ  كبالنسػب  
مػاؿ تاصػػر أك ةاتػػد تكػكف لمػػى  1ف الكصػػاق أرد لمػػى ىػذا الػػرأم بػأ رةػع الػػدلكل لمػى كصػػ  المقػت

ةكجػدت ةكقػؼ قمكػف كضػع كصػ    لقتحقػؽ امتالكػو لممػاؿ الػنفس تمػؾ كىنا لـ قتحقؽ كجػكداألىمق  
األترب لمصكاب لممحاةظ  لمى صح  الخصكم  ىك رةعيػا لمػى كاضػع القػد لمػى المػاؿ المكتػكؼ  

( مػػػف القػػػػرارات 14324قػػػػرار رتػػػـ )المػػػا جػػػاء ةػػػ   2ال تصػػػػح لمػػػى أحػػػد الكرثػػػػ لمػػػى أنيػػػا  الػػػدلقؿك 
تقػاـ مػف قتضػرر مػف  اإلرثدلكل طمػب تصػحقح حجػ  حصػر الشخصػق :) األحػكاؿالستئناةق  ة  ا

( 15431قػرار رتػـ)  ككػذلؾ اللدـ تصحقح حجػ  الكراثػ  لمػى شػخص قتضػرر مػف تصػحقحيا...( 
حصتو بنتقج  الدلكل  قفسػخ  أثرلمى مف ال تت اإلرثإذا أتقمت دلكل تصحقح (مف نفس المصدر

دتػػو مقتػػان  الحكػػـ  كتػػرد الػػدلكل(   كالبقنػػات الالزمػػ  تقرقػػر طبػػ  بكةػػاة الجنػػقف ةػػ  بطػػف أمػػو  أك كال
حجػ  بمبطاؿ قككف الكص  ةال قيعتد بو كما بقنا سابقان  كالحكـ  تراركالبقن  الشخصق   أما بالنسب  إل

المسأل  صحت قبقف أف ك كقذكر الكرث    و انحصر ة  ...إرثأف مع ذكر  ياكتصحقح اإلرثحصر 
 ذكر أنصب  الكرث  الممثم  باألسيـ.ثـ ق كقذكر أصؿ المسأل   مف ...

ةينػػا قػػتـ رةػػع دلػػكل تصػػحقح  ،أي تعــدد األجنــة االحتمــال الرابــع: أن يكــون الحمــل أكثــر مــن واحــد
بصػػف  الكصػػاق  لمػػى األطفػػاؿ الػػذقف كػػانكا حمػػال  لمػػى أم مػػف الكرثػػ   ألـمػػف ا إرثحجػػ  حصػػر 

كالبقنػ  شيادة المػقالد البقن  الخطق  كالبقنات الالزم    ق  بمدخاؿ األطفاؿاإلرثحصصيـ  أثرالذقف تت
 كما تـ ذكره سابقان.    جراءاتكبات  اإل الشخصق  

                                                 
  )د ث إ  البص  ة ال ت ب  إال ن ة الم لم أم  البال ة فق  ت ب  ن ة الن س أبالم لم أب ن  هم  مع ً( 1
  الحمؿ كلكنو لقس مسػتحقالن متضررقف  حقث إنو مف النادر كجكد مف قتضرر بمزال  الغقر ك ف ك )المقصكد ىنا الكرث  المستفقد2

مثؿ كجكد بنت ابف كأخت شققق  كأخت ألب ككجكد حمػؿ ىػك أخ ألب كلكنػو كلػد مقتػان  ةينػا األخػت ألب تتضػرر بمكتػو حقػث 
 بالتعصقب كبدكنو ال ترث(معو إنيا ترث 
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 لوجود مفقود إرثتصحيح حجة حصر خامس: المبحث ال

 :  كةقو ةرلاف: مفيوم المفقوداألولالمطمب 

 : لغةاألولالفرع 

 : طمبو1قأت  بمعنى اةتقد الش ء

 2بو لند غقبتوالش ء تطمي  دفقً تى 

 اً اصطالحالفرع الثاني: 
 تعرقفاتيـ: بعضمحدد لممفقكد  كةقما قم   الفقياء لمى تعرقؼلـ قتفؽ 

 التبػاركالمقػت ب  ثػراأل كلكنػو خفػ ٌ   أكؿ حالػو التبػار: المفقكد اسـ لمكجكد ىػك حػ  ب3لند الحنفق 
كف  تػد انقطػع لمػقيـ خبػره كاسػتتر لمػػقيـ مسػتقره ال قجػد   أثػرمآلػو  كأىمػو ةػ  طمبػو قجػدكف  كلخفػاء 

 قـك التناد. إلىالمراد كربما قتأخر المقاء  إلىه  كبالجد ربما قصمكف أثر 
ةقخرج األسقرر ألنو لـ قنقطع خبره  كقخرج  .: ىك مف انقطع خبره كقمكف الكشؼ لنو4لند المالكق 

أك ةػ   الـسػالمحبكس الذم ال قستطاع الكشؼ لنو... كالمفقكد لمػى أربعػ  أتسػاـ: إمػا ةػ  بػالد اإل
أك ةػػ  القتػػاؿ بػػقف المسػػممقف بعضػػيـ مػػع بعػػض أك بػػقف المسػػممقف   بػػالد العػػدك أك ةػػ  زمػػف الكبػػاء

 كالكفار.
: ىك الذم انقطع خبره كجيؿ حالو سكاء ة  سفر أك حضر  ة  تتاؿ أك لند انكسار 5لند الشاةعق 

 سفقن  أك غقرىما.

                                                 
 مصدر سابؽ (337ص/ 3ج"  )لسان العرب)ابف منظكر  "1
2
 (697ص/ 2ج) " المعجـ الكسقط)مصطفى وآخرون5 " 
 مصدر سابؽ (34ص/ 11ج"  )المبسوط لمسرخسي)السرخس   "3
 (بتصرؼ479ص/ 2ج"  )الشرح الكبير لمشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)الدسكت   "4
تحققؽ: زىقر  ج  12 روضة الطالبين وعمدة المفتين"،ىػ(  "676)النككم  أبك زكرقا محق  الدقف قحقى بف شرؼ )المتكةى: 5

 (400ص/8ج 34ص/6جـ(  )1991ىػ / 1412دمشؽ  ) /المكتب اإلسالم  بقركت  3طالشاكقش  
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مػكت  ]ةيػكم مػف خفػ  خبػره بأسػر أك سػفر : ىك مف انقطع خبره ةمـ تعمػـ لػو حقػاة كال 1لند الحنابم 
 .  أك سفر غالبو اليالؾ كمف غرؽ ة  مركب ةسمـ تـك دكف تكـ  كتجارة أكسقاح المغالبو الس
انقطػػاع الخبػػر  كلكػػف المالكقػػ   ىػػكمحػػكر كاحػػد  حكؿأف جمقػػع التعرقفػػات تػػدكر  مقػػارئتػػراءل لقكالػػذم 

  كمػػع مػػا تػػـ ذكػػره مػػف تعػػارقؼ إضػػاة ن أخرجكىػػا لػػف حتمقػػ  االنقطػػاع بقػػكليـ إمكانقػػ  الكشػػؼ لنػػو
تقػػػدكىا  يػػػـ حقػػػث إن  رأم الحنابمػػػ  ىػػك الػػػراجح قبػػػدك أف الػػػذمتقسػػقمات المتبعػػػ  ةػػػ  كػػػؿ مػػذىب  ةلم

  المبانقطػػاع األخبػػار كلػػدـ العمػػـ  كالحنفقػػ  كالشػػاةعق   كةرتػػكا أقضػػان بػػقف الغقبػػ  التػػ  ظاىرىػػا السػػ
كتمػػؾ التػػ  ظاىرىػػا اليػػالؾ  كالمالكقػػ   ةجمعػػكا ةػػ  طقاتػػو بػػقف االنقطػػاع كبػػقف التفرقػػؽ حسػػب نػػكع 

  الغقب . 
 :كةقو ةرلاف، اً المطمب الثاني: متى يعتبر الغائب مفقود

 : مفيوم الغائب األولالفرع 

كجمػع الغائػب  : كؿ ما غاب لنؾ. تقكؿ: غاب لنو غقب  كغقبان كغقابان كغقكبػان كمغقبػان.2الغقب لغ :
 : خالؼ اٍلغىاًئب.4كالشاىد3غقب كغقاب. كالحاضر

)كققاؿ امرأة ميغقب  كمىغقب  كمغقب : غاب بعميا أك أحد مف أىميا( 
5 

 ان:اصطالح
 ىك: مف غادر مكانو لسفر كلـ قعد إلقو  كحقاتو معمكم   ةمذا جيمت حقاتو ةيك المفقكد. 6الغائب

                                                 
الـروض المربـع شـرح زاد ىػػ(  "1051)البيكت   منصكر بف قكنس بف صالح الدقف ابف حسف بف إدرقػس الحنبمػى )المتػكةى: 1

 -مػػد نػػذقر  دار المؤقػػد   كمعػػو: حاشػػق  الشػػقخ العثقمػػقف كتعمققػػات الشػػقخ السػػعدم  خػػرج أحادقثػػو: لبػػد القػػدكس محالمســتقنع"
 (بتصرؼ498مؤسس  الرسال  )ص

ــائج لطــائف التأويــل فــي شــرح ىػػػ(  "633انظر)الرجراجػػ   أبػػك الحسػػف لمػػ  بػػف سػػعقد )المتػػكةى: بعػػد  ــاىج التحصــيل ونت من
 -ىػػػ  1428دار ابػػف حػػـز  )  1طأحمػػد بػػف لمػػ    -التنػػى بػػو: أبػػك الفضػػؿ الػػٌدمقىاط  ج  10  المدونــة وحــل مشــكالتيا"

 (343ص/ 3جـ(  )2007
 مصدر سابؽ (196ص/ 1ج) الصحاح تاج المغة وصحاح العربية"،)الفاراب   "2
تحققػؽ: رمػزم منقػر بعمبكػ   دار ج  3 جميـرة المغـة"،ىػػ(  "321  أبك بكر محمد بف الحسف بف األزدم )المتػكةى: ابف درقد)3

 (515ص/ 1جـ(  )1987)1بقركت  ط –العمـ لممالققف 
  (653ص/2ج) المصدر السابؽ4
 مصدر سابؽ (655ص/ 1ج"  )لسان العرب)ابف منظكر  "5
 مصدر سابؽ (62ص/ 29ج) "،الموسوعة الفقيية الكويتية")6
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 .1ا أـ ترقبامف قتعذر إحضاره سكاء أكاف بعقدكىك 
 :2الفرع الثاني: أنواع الغيبة

غقبػػ  ارتجػػاع: ىػػ  الغقبػػ  التػػ  لػػـ تنقطػػع ةقيػػا أخبػػار الغائػػب  كمنيػػا الغقبػػ  البعقػػدة  كالغقبػػ  -1
 القرقب   مع كجكد خالةات ةقيق  ة  تحدقد مققاس البعد كالقرب.

االسػتقطاف الػذم ىػك : كىػ  تعنػ  ال قرجػى لكدتػو بسػرل  غالبػان كلػقس معنػاه 3غقب  انقطػاع-2 
 :4السكنى بنق  لدـ االنتقاؿ. ةال تخمك مف كجيقف

 أحدىما: أف تككف لمى معنى الغمب  كاالضطرار.
 كالثان : أف تككف لمى معنى الترةو كاالختقار.

يؿ مكانو(  5كة  ىذقف الكجيقف  )إما تككف حقاتو معمكم  كمكانو معركةان  أك انقطع خبره كجي
ىك المفقكد  ةيك نكع مف أنكاع الغائب  كالغائب ألـ  -قطع خبره كجيؿ مكانوالذم ان–كىذا األخقر 

 كأشمؿ مف المفقكد.

 المطمب الثالث: متى يعتبر المفقود ميتاً 
اختمػػػؼ الفقيػػػاء ةػػػ  تحدقػػػد الفتػػػرة التػػػ  قػػػتـ بعػػػد مركرىػػػا الحكػػػـ بكةػػػاة المفقػػػكد نظػػػران الخػػػتالةيـ ةػػػ  

 ل :التفصقؿ بكقفق  الفقد  كى  لمى النحك التا
لػـ قفرتػكا بػقف أحػكاؿ الفقػد  بػؿ تػالكا إف كػؿ مػف غػاب لػف أىمػو كبمػده  أك أسػره  7كالشاةعق  6الحنفق 

  لتبػارالعدك كلـ قيدر أح  ىك أـ مقت  كال قعمـ مكانو  كمضى لمى ذلؾ زماف ةيك مفقػكد بيػذا اال
ةالكؿ ةػ  ذلػؾ   أك ة  صؼ تتاؿ أك انكسرت سفقنتو  الـإسكسكاء كاف ذلؾ ة  دار حرب أك دار 
 سكاء  كتنطبؽ لمقيـ األحكاـ نفسيا.

                                                 
 مصدر سابؽ (7401ص/ 10ج"  )الفقو اإلسالمي وأدلتو)الزحقم   "1
 مصدر سابؽ (436ص/ 3ج) مواىب الجميل في شرح مختصر خميل"،)الحطاب  "2
  (بتصرؼ436ص/ 3ج)  المصدر السابق)3
 مصدر سابؽ (343ص/ 3ج"  )مناىج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتيا)الرجراج   " 4
 )مصدر سابؽ( (بتصرؼ437ص/3ج"  )، "مواىب الجميل في شرح مختصر خميل)الحطاب5
 مصدر سابؽ (34ص/ 11ج) المبسوط"،انظر)السرخس   "6ا
 مصدر سابؽ (400ص/8ج 34ص/6ج"  )وعمدة المفتينروضة الطالبين )النككم  "7
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أما المالكق  كالحنابم  ةقد ةرتكا بقف حاؿ كأخرل  ةمقس لكؿ مف غاب لف أىمػو ككطنػو نفػس الحكػـ  
ةمػػف ةيقػػد ةػػ  تتػػاؿ أك ةػػ  غػػرؽ سػػفقن  لػػـ قػػنج منيػػا إال القمقػػؿ قختمػػؼ لمػػف خػػرج لتجػػارة أك لطمػػب 

 العمـ.

 لمى حاالت لدة  ى :ةصمكا ة  المفقكد  1ةالمالكق 

أك ة  بالد العدك أك ة  زمػف الكبػاء أك ةػ  القتػاؿ بػقف المسػممقف بعضػيـ مػع  الـسإما ة  بالد اإل 
 بعض أك بقف المسممقف كالكفار.

 : ةصمكا ة  المفقكد لمى حالتقف:2كالحنابم 

 .  كتجارة أكسقاح المسفر غالبو الس

 .دكف تكـسفر غالبو اليالؾ كمف غرؽ ة  مركب ةسمـ تـك  

كةػػ  المكضػػكع تفصػػقالت فقػػكد مقتػػان  ىػػذه االختالةػػات اختمفػػت المػػدة التػػ  قعتبػػر ةقيػػا الم أثػػركلمػػى 
 :اآلت كثقرة ال ضركرة لسردىا ىنا كنكتف  بذكر 

 -رحمػو ا  -لند الحنفقػ : )إذا تػـ مائػ  كلشػركف سػن  مػف مكلػده قحكػـ بمكتػو  كلنػد أبػ  قكسػؼ 
مػػف مكلػػده قحكػػـ بمكتػػو  كمػػنيـ مػػف تػػاؿ تسػػعكف أكثمػػانكف  كىنػػاؾ تػػكؿ  3تػػاؿ: إذا مضػػى مائػػ  سػػن 

لتقػػدقر  األمػػرا لحالػػو بحػػاؿ نظػػائره  كتقػػؿ قتػػرؾ التبػػار آخػػر: إذا لػػـ قبػػؽ أحػػد مػػف أترانػػو قحكػػـ بمكتػػو 
 .4القاض (

                                                 
 مصدر سابؽ (479ص/2ج) حاشية الدسوقي"،)الدسكت   "1
 مصدر سابؽ (498)ص الروض المربع"،)البيكت   "2
)السن  الت  قككف بيا التقدقر ة  المدة ى  السن  الياللق   ألف القانكف لـ قذكرىا ةتككف بالسن  الياللق  ألنيا ى  األصػؿ ةػ  3

 التقدقر الشرل   ةقتبع إلى أف قنص لمى غقره(ة  
  مصدر سابؽ( 583"  دار الفكر العرب   )صاألحوال الشخصية)أبك زىرة  محمد  "

 مصدر سابؽ (36-35ص/ 11ج"  )، "المبسوط)السرخس 4
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بنػػكه لمػػى الغالػػب مػػف األلمػػار    : كالمتػػأخركف ىػػـ الػػذقف اختػػاركا سػػتقف1القػػدقر ةػػتح كتػػاؿ صػػاحب
ِتـــي َأْعَمـــارُ » -صػػمى ا لمقػػػو كسػػمـ  -حسػػػف سػػبعكف لقكلػػػو كلنػػدم األ ـــتِّيَن، َبـــْينَ  َمـــا ُأم   إلـــى السِّ

 ةكانت المنتيى غالبا. 2«الس ْبِعينَ 

مػى مػػذىب الحنابمػ  ةػػ  لبػان مػػف مػذىب المالكقػػ  ةػ  حالػػ   ك سػمؾ طرققػػان ترق قػػدةموقــف القـانون أمػا 
الشخصػق : )إذا راجعػت زكجػ  المفقػكد  األحػكاؿمػف تػانكف  3(131حال  ثانق   كما جػاء ةػ  المػادة )

القاض  ككػاف زكجيػا الغائػب تػد تػرؾ ليػا مػاالن مػف جػنس النفقػ   كطمبػت منػو تفرققيػا لتضػررىا مػف 
 األمػرم لنػو قؤجػؿ بعده لنيا  ةمذا قئس مف الكتكؼ لمى خبػر حقاتػو أك مماتػو بعػد البحػث كالتحػر 

سػػنكات مػػف تػػارقخ ةقػػده  ةػػمذا لػػـ قكػػف أحػػد خٌبػػر لػػف الػػزكج المفقػػكد ككانػػت مصػػرة لمػػى طمبيػػا  أربػػع
ف ىالكػو   أمػا إذا ةقػد ةػ  حالػ  قغمػب لمػى الظػكارثكلػدـ الكػ األمػفقفرؽ القاض  بقنيما ة  حالػ  

 غػارة جكقػ  أك زالزؿ أك مػا شػابو  ةممقاضػ  التفرقػؽ بقنيمػا بعػد مضػ  أثػرةقيا كفقده ة  معرك  أك 
( مػف نفػس 177مدة ال تقؿ لف سن  مف تارقخ ةقده كبعد البحث كالتحرم لنو(  ككذلؾ ة  المادة )

المصػػدر)المفقكد الػػذم ةقػػد ةػػ  جيػػ  معمكمػػ  كقغمػػب لمػػى الظػػف مكتػػو قحكػػـ بمكتػػو بعػػد مػػركر أربػػع 
 فاألمػ  كزلػزاؿ أك غػارة جكقػ  أك ةػ  حالػ  اضػطراب مرثػك أثػرسنقف مف تارقخ ةقده ما لـ قكػف ةقػده 

إذا ةقد ة  جي  غقر معمكم  كال كحدكث الفكضى كما شابو ذلؾ ةقحكـ بمكتو بعد سن  مف ةقده أما 
القاضػ  لمػى أف تكػكف تمػؾ  إلػىمب لمى الظف ىالكو ةقفكض أمر المػدة التػ  قحكػـ بمكتػو ةقيػا غق

التػ  ال بػد مػف التحػرم لمقػو بالكسػائؿ  األحػكاؿالمدة كاةق  ة  أف قغمب لمػى الظػف مكتػو كةػ  كػؿ 
 معرة  ما إذا كاف حقان أك مقتان(.  إلىقراىا القاض  كاةق  لمتكصؿ 

                                                 
 مصدر سابؽ(149ص/ 6ج" )"فتح القدير )ابف اليماـ 1
األلبػػان   أبػػك لبػػد الػػرحمف محمػػد ناصػػر   تػػاؿ األلبػػان  حسػػف صػػحقح  (1415ص/ 2ج)(  4236" )ح رماجــو ابــن ســنن)"2

التعميقات الحسان عمى صـحيح ابـن حبـان وتمييـز ىػ(  "9492)المتكةى:  الدقف  بف الحاج نكح بف نجات  بف آدـ  األشقكدرم
المممكػػ  العربقػػ  السػػعكدق    -دار بػػا كزقػػر لمنشػػر كالتكزقػػع  جػػدة   9ج  ط99"  ســقيمو مــن صــحيحو، وشــاذه مــن محفوظــو

    (19ص/ 5ج)(  2969)ح ر  ـ(9223 -ىػ  9494)
ـ(  2010"  الناشػر أحمػد حقػدر  )الموسوعة الشاممة في التقادم المدني والجنـائي واإلداري والشـرعيانظر)شفقؽ  كجدم  "3

 (549)ص
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إال  نفقػ  ال قحكػـ بػػالمكت)بمػا أف مػذىب الح1الشخصػق  األحػػكاؿكجػاء ةػ  األسػباب المكجبػو لقػانكف 
بعد مض  مدة مف الزمف قغمب لمػى الظػف ىالكػو ةقيػا كىػ  سػبعكف أك ثمػانكف سػن   كةػ  ىػذا مػا 
ةقو مف الحػرج كالشػدة لمػى زكجػ  المفقػكد  كلمػى كرثتػو مػف أىمػو  كلػذلؾ رؤم مػف المصػمح  األخػذ 

مالػػؾ: بػػأف مػػف ةقػػد ةػػ  جيػػ  معمكمػػ   كقغمػػب لمػػى الظػػف ىالكػػو  ةػػقحكـ بمكتػػو بعػػد  إلمػػاـبمػػذىب ا
 ربع سنقف مف تارقخ ةقده.أ

  كزلػزاؿ أك غػارة جكقػػ  أك ةػ  حالػ  حػرب أك اضػطراب أمػف  ةػقحكـ ]بػػالمكتم مرثػك أثػرأمػا إذا ةيقػد 
 بعد مض  سن  مف تارقخ ةقده  كؿ ذلؾ بعد البحث كالتحرم لنو ة  الحالتقف.

لصػػحقح مػػف الظػػف ىالكػػو ةقيػػا  ةقأخػػذ بػػالقكؿ ا قػػد ةػػ  جيػػ  غقػػر معمكمػػ   كال قغمػػب لمػػىأمػػا إذا ة
 القاضػ  لمػى إلػىأب  حنقف   كىك تفكقض أمػر تقػدقر المػدة التػ  قحكػـ بمكتػو بعػدىا  إلماـمذىب ا

 ختالؼ حاؿ المفقكد كمكانتو االجتمالق (.               اأف تككف مدة طكقم   كى  تختمؼ ب

مػدة طكقمػ   االتصاالت  لـ قعد قمـز معػو تحدقػد ة  ما حدث مف تطكرات ىائم   الذم قبدك أف معك 
تنالػات القاضػ  كةػؽ مػا  إلػىةقكف  أف قيقتصر ة  تحدقد المدة الت  قيحكـ بيػا لمػى المفقػكد بمكتػو 

قػػراه مناسػػبان  ةمػػف السػػيؿ جػػدان الكتػػكؼ لمػػى أخبػػار المفقػػكد الػػذم قرغػػب بمقصػػاؿ أخبػػاره ألىمػػو  مػػف 
 ت الياتفقػ  المجانقػ صػاالحقث كجكد السفارات كاالتصػاالت الياتفقػ  كالشػبك  العنكبكتقػ  كبػرامج االت

 الكصكؿ لكؿ بعقد.     كغقر ذلؾ مما قسيؿمف خالؿ الشبك  العنكبكتق 

 المطمب الرابع: األحكام المترتبة عمى المفقود، وفيو فرعان:
تػػد قظيػػر المفقػػكد بعػػد غقبتػػو  كتػػد قثبػػت مكتػػو بمحػػدل طػػرؽ اإلثبػػات الشػػرلق   كتػػد ال قتحقػػؽ أحػػد 

 قف كقبقى مفقكدان  كتطكؿ مدة غقاب   ةقحكـ القاض  بمكتو.  األمر 

 من حياتو، أو الحكم بموتو:   التأكدقبل  اً :األحكام المترتبة عمى كونو مفقوداألولالفرع 

                                                 
 بتصرؼ مصدر سابؽ  (655/ ص 2)ج األحوال الشخصية"،القرارات االستئنافية في )داكد  "1
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إف حػػػاؿ المفقػػػكد تبػػػؿ الحكػػػـ بكةاتػػػو  أك بقػػػاف أمػػػره  ىػػػك حػػػ  ةػػػ  حػػػؽ نفسػػػو مقػػػت ةػػػ  حػػػؽ غقػػػره  
   .كنكضح ىذه العبارة كما قم : 

)المفقكد ح  ة  حؽ نفسو مقت ة  حؽ غقره  كالشخص الكاحػد ال قكػكف حقػان كمقتػان حقققػ  لمػا ةقػو 
مف االستحال  كلكف معنى ىذه العبارة أنو تجرم لمقو أحكاـ األحقاء ةقما كاف لو ةال قكرث مالػو كال 

تػاؿ الرسػكؿ ر ك إضػرالمجرد ةقػده مػع احتمػاؿ حقاتػو ةقػو  أمكالوةتقسقـ -بقف امرأتو كأنو ح  حققق  ت
ةقما لـ قكف لو ةال قرث  األمكات كتجرم لمقو أحكاـ -1«ِضرَارَ  َواَل  َضَررَ  اَل »: صمى ا لمقو كسمـ

قصػػػمح إلبقػػػاء مػػػا كػػػاف لمػػػى مػػػا كػػػاف كال  2أحػػدا كأنػػػو مقػػػت حقققػػػ ر ألف الثابػػػت باستصػػػحاب الحػػػاؿ
كنسائو أمر تد كاف كاستصحبنا حاؿ الحقاة إلبقائو  أمكالوقصمح إلثبات ما لـ قكف كممكو ة  أحكاـ 

اإلثبػات كاستصػحاب الحػاؿ ال قصػمح حجػ   إلػىكأما ممكو ة  ماؿ غقره: ةأمر لـ قكف ةتقع الحاج  
إلثبػػات مػػا لػػـ قكػػف  كتحققػػؽ العبػػارة لػػف حالػػو أنػػو غقػػر معمػػكـ  قحتمػػؿ أنػػو حػػ  كقحتمػػؿ أنػػو مقػػت  

ف كػاف مقتػا كالبقنكن ر ألنو إف  كارثكىذا قمنع الت كاف حقا قػرث أتاربػو كال قرثكنػو كال تبػقف امرأتػو  كا 
مف الجانبقف أمر لػـ قكػف ثابتػا بققػقف ةكتػع الشػؾ ةػ  ثبكتػو ةػال قثبػت  اإلرثال قرث أتاربو كقرثكنو ك 
كغقػر الثابػت بققػقف ال قػزكؿ بالشػؾ  " البقنكنػ  لمػى األصػؿ المعيػكد ةػ   بالشؾ كاالحتماؿ  ككػذلؾ

أف قظيػر حالػو أنػو حػ   إلػى" ةػمذا مػات كاحػد مػف أتاربػو قكتػؼ نصػقبو قثبت بالشؾالثابت بقققف ال 
أك مقػػت  الحتمػػاؿ الحقػػاة كالمػػكت لمحػػاؿ حتػػى إف ىمػػؾ كتػػرؾ ابنػػا مفقػػكدا كابنتػػقف كابػػف ابػػف كطمبػػت 

أف قظير حالور ألنو  إلىاالبنتاف المقراث ةمف القاض  ققض  ليما بالنصؼ كقكتؼ النصؼ الثان  
ف كػػاف مقتػػا كػػاف لالبنتػػقف  3إف كػػاف حقػػا كػػاف لػػو النصػػؼ كالنصػػؼ لالبنتػػقف كال شػػ ء البػػف االبػػف كا 

الثمثػػاف كالبػػات  البػػف االبػػف ةكػػاف اسػػتحقاؽ النصػػؼ لالبنتػػقف ثابتػػا بققػػقف ةقػػدةع ذلػػؾ إلقيمػػا كقكتػػؼ 

                                                 

 أحاديـث تخـريج فـي الغميل   صححو األلبان  األلبان   "إركاء(784ص/ 2ج)(  2341)ح ر ماجة"، ابن سننابف ماج   "1(
 (408ص/ 3ج)(   896)ح ر  السبيل" منار

 ( مف مكاد مجم  األحكاـ العدلق .19كىك أقضان المادة )
 مصدر سابؽ (149ص/ 6ج"  )فتح القديراليماـ  "انظر)ابف 2
  ـ  لكف بعد ذلؾ تككف ىنالؾ كصق  كاجبو(9/99/9976)تنطبؽ ىذه المسأل  إذا كاف تحرقرىا تبؿ 3
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قعػػرؼ ةقيػػا مكتػػو قػػدةع أف قظيػػر حالػػو ةػػمف لػػـ قظيػػر حتػػى مضػػت المػػدة التػػ   إلػػى اآلخػػرالنصػػؼ 
 .1الثمثاف إلقيما كالبات  البف االبف ككذا لك أكصى لو بش ء قكتؼ(

 ـ( لمى النحك التال :1/12/1976كحؿ ىذه المسأل  بعد تارقخ )

 6 لدد الرؤس الكرث 

 2 2 بنتاف

1 1 

 2 2 ابف ابف

 2 2 ابف مفقكد

الكاجبػ  ةػ  ىػذا النصػقب ألنػو قسػاكم ثمػث ابف االبف: تبقف لو سيماف مف ست  أسيـ كتنفذ الكصػق  
 (2 1/3*6الترك  حقث )

 المفقكد: نصقبو سيماف مف ست  لمى ةرض حقاتو حقف كةاة مكرثو.

 6 2*3 األنصب  الكرث 

 4 2 2/3 بنتاف

2 2 

 2 1 ع ابف ابف

 ػػػ ػػػ ػػػ ابف مفقكد

 ابف االبف: قرث ىنا بالتعصقب ألنو أترب ذكر لصب .

                                                 
 مصدر سابؽ (196ص/ 6ج"  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)الكاسان   "1
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 كةاتو تبؿ المكرث. التبارالمفقكد: ال قرث ىنا لمى 

ةينػػا قػػتـ حفػػظ سػػيمقف لممفقػػكد لحػػقف تبػػقف حالػػو  كتعطػػى كػػؿ مػػف البنتػػقف سػػيمان كابػػف االبػػف قأخػػذ 
ذا تبقنػت بعػد ذلػؾ حقاتػو أخػذ مػا كتػؼ لػو  أمػا  أثرالسيمقف لعدـ تػ نصػقبو بحقػاة أك كةػاة المفقػكد  كا 

 لسيمقف لمى البنتقف لكؿ بنت سيمان. إذا ظيرت كةاتو تبؿ المكرث قرد ا

بعػد ذلػؾ حقاتػو مػف مماتػو  تنصػقبو مػف التركػ   ةػمف ظيػر  تبؿ بقاف أمػره قكتػؼمكرث لو  ةمف مات
ةػمف كانػت بعػد  -إف تػـ بقػاف كتػت الكةػاة بقانػان دتققػان –كتػت كةاتػو  إلػىبالبقن  كالقرائف القكق   ةقنظػر 

مالػػو الػػذم سػػقكزع لمػػى كرثتػػو األحقػػاء ةػػ   إلػػىكةػػاة مكرثػػ  قضػػـ نصػػقبو الػػذم أكتػػؼ لػػو مػػف مكرثػػو 
ف كانت كةاتو تبؿ كةاة مكرثو قرد نصقبو الػذم أكتػؼ لػو مػف مكرثػو  كرثػ  مكرثػو  إلػىتارقخ كةاتو  كا 

 قكد مف أنصبتيـ.الذقف أكتؼ نصقب المف

ذا لـ تتبقف حقاتو مف كةاتػو بالبقنػ   ةقبقػى حكمػو حػ  بالنسػب   كزكجتػو لحػقف صػدكر حكػـ  ألمكالػوكا 
المػػكت ال قكػػكف إال حقققػػ  أك حكمػػان  كقعتبػػر مقتػػان بالنسػػب  لغقػػره ةقمػػا تػػـ  حقػػث إفالقاضػػ  بمكتػػو  

 االستصحاب حج  داةع  ال مثبت .  حقث إف  إققاةو لو مف مكرثقو

 فرع الثاني: األحكام المترتبو عمى موت المفقودال

 مكت حققق  أك حكمان:  التختمؼ األحكاـ المترتب  لمى كةاتو حسب 

قأخذ ما أكتؼ  لندىاك   حققق ن  ان بقن  أك ترائف تكق  كبيذا قككف مقتب عرؼققق :إف مكت المفقكد تد قح
لو مف مقراث مف مات تبمو مف مكرثقو  كقيرد ما أكتؼ لو ممف مات بعده لعدـ تحقػؽ شػرط المقػراث 

 مف كرثتو ة  تارقخ كةاتو. ان   كقرثو مف كاف مكجكدكارثكىك تحقؽ حقاة ال

رث كػؿ حكمان: أما إذا لـ قتبقف أمر المفقكد كطالت المدة كريةػع أمػره لمقاضػ  كحكػـ بمكتػو  ةمنػو ال قػ
ما أكتؼ لو مف مكرثقو مف قػكـ ةقػده لعػدـ تحقػؽ حقاتػو  كقرثػو مػف مكرثقػو مػف كػاف حقػان قػكـ الحكػـ 

 بكةاتو.
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 لمى أمرقف  ىما: أثر 1ةقككف لمحكـ لمى المفقكد بالمكت

   كى  تشتمؿ:أمكالو-1

رثلو مف غقره   اإلرث  عقكد.كالنفقات تكجبت لمقو  ك غقره منو   كا 

 :لمقيا مف أحكاـما قترتب زكجتو  ك -2

 العدة  النفق   السكنى.

ةعند صدكر الحكـ بكةاة المفقكد تعتد زكجتو كققسـ مالو لمى كرثتو األحقاء كتت صػدكر الحكػـ أمػا 
الذقف كانكا مكجكدقف كتػت ةقػده كمػاتكا تبػؿ صػدكر الحكػـ بمكتػو ةػمنيـ ال قرثكنػو  ألف ةػرض الحقػاة 

لػػو مػػف غقػػره أك كصػػق  أك  رثصػػدكر الحكػػـ  كأمػػا بالنسػػب  إلكػػاف تائمػػان  كلػػـ تعتبػػر الكةػػاة إال بعػػد 
ىبػػ   ةػػمف الحكػػـ بالكةػػاة قثبػػت بالنسػػب  ليػػا مػػف كتػػت سػػبب الممكقػػ   أم أنػػو قعتبػػر مقتػػان مػػف كتػػت 

أمػػا مػػا تبقػػى ةػػال ضػػركرة لمتعػػرض لػػو ىنػػا لخركجػػو لػػف مكضػػكع  -كتػػد تػػـ تكضػػقحو سػػابقان –الغقػػاب 
 .  2البحث(

الشخصػق :) بعػد الحكػـ بمػكت المفقػكد بالصػف  المبقنػ   األحػكاؿتػانكف ( مػف 178كجاء ة  المادة ) 
ان مف تارقخ الحكـ لدة الكةاة كتقسـ تركتو بقف كرثتو المكجػكدقف التبار تعتد زكجتو  ة  المادة السابق 

 كتت الحكـ(.

                                                 
 مصدر سابؽ (855ص/ 2ج"  )النتف في الفتاوىانظر)السغدم  "1

 مصدر سابؽ (235ص/ 4ج) مناىج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتيا"،انظر)الرجراج   "
 (482ص/ 12ج  )ج21"  كفاية النبيو في شرح التنبيو"" انظر)ابف الرةع  
 بـن محمـد بـن أحمـد ا  عبـد أبـي اإلمـام مـذىب عمـى "اليدايـةالخطػاب   أبػك الحسػف  بػف أحمػد بف محفكظ انظر)الكمكذان  

 2004/  ىػػ 1425كالتكزقػع  ) لمنشػر غػراس   مؤسسػ 1الفحػؿ  ط قاسػقف كمػاىر ىمػقـ المطقػؼ لبػد: تحققػؽ الشـيباني"، حنبل
 (630)ص  ـ( 

 ()مصدر سابؽ (بتصرؼ584ص) األحوال الشخصية"،زىرة  "أبك )2
 (136-135ـ(  )ص1974-ىػ1394)  العصرق منشكرات الكتب   2ط"  األسرة في الشرع اإلسالمي)ةركخ  محمد  "
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ف ظيػػر المفقػػكد بعػػد الحكػػـ بكةاتػػو  لػػو أف قسػػترد مػػا قكػػكف مكجػػكدان مػػف  ةػػ  أقػػدم كرثتػػو   أمكالػػو)كا 
كلقس لو أف قطالب بمػا ىمػؾ أك اسػتيمكو الكرثػ  أك أخرجػكه لػف ممكيػـ  أك مػا أنفقػو القاضػ  بحكػـ 
كالقتو العامػ   ألنيػـ مسػمطكف تضػاءن كلػقس تعػدقان  كألف القاضػ  تصػرؼ بمكجػب كالقتػو العامػ  ةػال 

كالتركػػ  تػػد آلػػت  1«ِضــرَارَ  َواَل  رَ َضــرَ  اَل » كسػػمـقكلػػو صػمى ا لمقػػو ضػػان  كىػػذا طبقػػان لقكػكف متعػػدقان أق
ىػذا الحكػـ إال بالنسػب  لمػا بقػ  ةػ   الكرث  نتقج  حكػـ تضػائ  بكةػاة المػكرث  كال قظيػر بطػالف إلى

  أقدم الكرث  مف الترك .

الشخصػق   األحػكاؿ( مػف تػانكف 302( مػف تػانكف المكارقػث المصػرم ك)45كأشارت لذلؾ المادتػاف )
ف حكػـ بمكتػو  السكرم كنصيما: )قكتؼ لممفقكد مف ترك  مكرثو نصقبو ةقيا  ةػمف ظيػر حقػان أخػذه كا 

خػذ مػا مف قسػتحقو مػف الكرثػ  كتػت مػكت مكرثػو  ةػمف ظيػر حقػان  بعػد الحكػـ بمكتػو أ إلىرد نصقبو 
  2(بق  مف نصقبو بأقدم الكرث 

: )إذا تزكجػت المػرأة األردنػ  الشخصػق  األحكاؿ( مف تانكف 179كبالنسب  لزكجتو جاء ة  المادة ) 
كػػـ بكةػػاة زكجيػػا ثػػـ تحققػػت حقػػاة الػػزكج  ال قنفسػػخ النكػػاح الثػػان  بعػػد الػػدخكؿ كأمػػا تبػػؿ  األكؿالتػػ  حي

 الدخكؿ ةقفسخ(.      

بطال حجة حصر   :كةقو ةرلافلوجود مفقود،  اإلرثالمطمب الخامس: تصحيح وام

 تقسيم تركة مورث من بين ورثتو مفقود:: الطريقة الفقيية في األولالفرع 

 قككف كالتال : 3الشرعق  ةقيا مفقكد كةؽ إرثإف حؿ مسأل  

(  ثػـ تكحقػد أصػكؿ ان كككنػو مقتػ ان قف )ككنػو حقػالتبػار قػ  لمػى اإلرثة  ىذه الحالػ  قجػب حػؿ المسػأل  
 األنصػب حقاتو  كقعطى الكرث  أتػؿ  التبارالمسائؿ  ثـ قتـ كتؼ نصقب المفقكد الذم قستحقو لمى 

 :اآلت كىنا نكضح ذلؾ حسب 
                                                 

 )تـ تخرقجو سابقان(1
 مصدر سابؽ (539"  )صالحقوق المتعمقة بالتركة)داكد  "2
 مصدر سابؽ (312ص/ 3ج"  )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشمبي)الزقمع   "3
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حجػػب حرمػػاف لغقػػره مػػف المقػػراث  ةينػػا ال قيعطػػى المحجػػكب  إلػػىتػػد قكػػكف كجػػكد المفقػػكد قػػؤدم -1
ف تبػقف مكتػو تبػؿ كةػاة مكرثػو أك تػـ  ه التبػار بالمفقكد شقئان  ةمف تبقنػت حقاتػو بقػ  الحػاؿ كمػا ىػك  كا 

اض  قػرد مػا تػـ إققاةػو لممفقػكد كقػكزع لمػى مػف قسػتحقو  بنػاءن لمػى أنصػبتيـ مقتان بناءن لمى حكـ الق
 ه مقتان.التبار ق  لمى اإلرثالمكضح  ة  حؿ المسأل  

حجػػب غقػػره حجػػب نقصػػاف  ةينػػا قيعطػػى ىػػذا الكرقػػث أتػػؿ  إلػػىكتػػد قكػػكف كجػػكد المفقػػكد قػػؤدم -2
ف لحقف ظيكر أمػر المفقػكد ةػمف كػاف المفقػكد حقػان كتػت كةػاة  األنصب  مكرثػو بقػ  الحػاؿ كمػا ىػك  كا 

ه مقتان بناءن لمى حكـ القاض  قرد ما تػـ إققاةػو لممفقػكد كقػكزع التبار ظير مقتان تبؿ كةاة مكرثو أك تـ 
 ه مقتان.التبار ق  لمى اإلرثلمى مف قستحقو بناءن لمى أنصبتيـ المكضح  ة  حؿ المسأل  

نصػػقبو بكجػػكد المفقػػكد أك لدمػػو ةينػػا  أثرقتػػ  كمػػنيـ مػػف اإلرثلغقػػره بػػ ان كتػػد قكػػكف المفقػػكد مشػػارك-3
 نصػقبيـ بكجػكد المفقػكد مػف لدمػو ةيػؤالء أثرقككف الحػاؿ كمػا ةػ  النقطػ  السػابق   كمػنيـ مػف ال قتػ

 .أنصبتيـ فقيعطك 

 المطمب الرابع مف ىذا المبحث. األكؿكتد تـ تكضقح ذلؾ بالمثاؿ المذككر ة  الفرع  

إققػػاؼ تقسػػقـ  ق   لنػػد كةػػاة شػػخص مػػف ضػػمف كرثتػػو مفقػػكدكالشػػائع المعمػػكؿ بػػو ةػػ  المحػػاكـ الشػػرل
الترك  لحقف بقاف أمره  أم التأكد مف حقاتو أك مماتو أك الحكػـ بكةاتػو مػف خػالؿ دلػكل إثبػات كةػاة 

      مفقكد.

 لوجود مفقود: اإلرثالفرع الثاني: كيفية تعامل المحاكم الشرعية مع حجج حصر 

 شخص بقف كرثتو مفقكد. إرثلند تقدقـ استدلاء لحج  حصر -1

كلػـ قيػدكر أف أحػد الكرثػ   إرثةالمعمكؿ بػو ةػ  المحػاكـ الشػرلق  لنػد تقػدقـ اسػتدلاء حجػ  حصػر  
ذا لاد المفقكد أخذ ما أكتؼ لومفقكد  إذا أك   تكزع الترك  لمى جمقع الكرث  كمف ضمنيـ المفقكد  كا 

 ثبات كةاة مفقكد بعد تقسقـ ترك  مكرثوأك تـ الحكـ بكةاتو ضمف دلكل إ ثبتت كةاتو بعد كةاة مكرثو
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  أما إذا ثبتت لذقف كانكا أحقاء ة  تارقخ كةاتومالو الذم سقكزع لمى كرثتو ا إلىةقيضـ ما أكتؼ لو 
 كةاتو بالبقن  تبؿ كةاة مكرثو قيرد ما أكتؼ لو لمستحققو مف كرث  مكرثو.

مكرثػو(  كةػؽ  إرث  لػدـ إدخالػو بحصػر )كبالتػال أما إذا كانت غقبتو طكقمػو كأراد أىمػو إثبػات كةاتػو
لصػػح  الخصػػكم  إف لػػـ قكػػف لػػو  1دلػػكل "إثبػػات كةػػاة مفقػػكد"  ةقشػػترط ةػػ  ىػػذه الػػدلكل كجػػكد "تػػقـ"

ككقؿ  كالبقنات ة  ىذه الدلكل ى  بقنات شخص  تشيد بأف المفقكد خرج قكـ .... بتارقخ.... كلػـ 
  كقمكف أف مع ذكر الجي  الت  ةقد ةقيا قعد لاف كال نعرؼ حقاتو مف مماتو كأغمب الظف أنو مات

( مػػف مجمػػ  1688اء ةػػ  المػػادة )تكػػكف الشػػيادة ةػػ  ىػػذه الػػدلكل بنػػاءن لمػػى السػػماع حسػػب مػػا جػػ
األحكاـ العدلق : )قمػـز أف قكػكف الشػيكد تػد لػاقنكا بالػذات المشػيكد بػو كأف قشػيدكا لمػى ذلػؾ الكجػو 
كال قجكز أف قشيد بالسػماع قعنػ  أف قشػيد الشػاىد بقكلػو: سػمعت مػف النػاس. كلكػف إذا شػيد بكػكف 

يػػذا ألنػػ  سػػمعت مػػف ثقػػ  ىكػػذا   تقبػػؿ محػػؿ كتفػػا أك بكةػػاة أحػػد لمػػى التسػػامع قعنػػ  بقكلػػو: أشػػيد ب
لػػو سػػكاىـ   كارثو الشػػرل  قنحصػػر ب....كال إرثػػ  كأنػػو لمػػى ةػػرض الحكػػـ بكةاتػػو ةػػمف (شػػيادتو...

كتكزع السياـ لمى الكرث  ببقاف نصػقب  تصح مف... 2ة  الئح  الدلكل بأف المسأل اإلقضاح كقتـ 
مػف تبػؿ أحػد الكرثػ   كقشػترط إذا كػاف  كـ سيمان  كبقنات خطق  مثػؿ حجػ  الققمقػ   كترةػع كارثكؿ 

ةقده ة  جي  معمكم  أف تككف بعد مػركر أربػع سػنكات لمػى ةقػده إذا كػاف ةقػده ةػ  ظػركؼ ظاىرىػا 
                                                 

قاضػ  مػف قحفػظ مالػو كققػـك لمقػو كقسػتكة  )الققـ: إذا غاب الرجؿ ةمـ قعرؼ لػو مكضػع كال قعمػـ أحػ  ىػك أـ مقػت نصػب ال1
حقو ألف القاض  نصب ناظرا لكؿ لاجز لف النظر لنفسو كالمفقكد بيذه الصف  صار كالصب  كالمجنكف  كة  نصب الحاةظ 
لمالو كالقائـ لمقو نظر لو. كتكلػو قسػتكة  حقػو إلخفػاء أنػو ققػبض غالتػو كالػدقف الػذم أتػر بػو غػرقـ مػف غرمائػو ألنػو مػف بػاب 

حفظ  كقخاصـ ة  دقف كجب بعقده ألنو أصقؿ ة  حقكتو  كال قخاصـ ة  الذم تكاله المفقكد كال ة  نصقب لػو ةػ  لقػار أك ال
لػػركض ةػػ  قػػد رجػػؿ ألنػػو لػػقس بمالػػؾ كال نائػػب لنػػو إنمػػا ىػػك ككقػػؿ بػػالقبض مػػف جيػػ  القاضػػ  كأنػػو ال قممػػؾ الخصػػكم  بػػال 

ذا كاف كذلؾ قتضمف الحكـ بو تضاء لمى الغائب  كأنو خالؼ  إنما الخالؼ ة  الككقؿ بالقبض مف جي  المال ؾ ة  الدقف  كا 
ال قجػكز إال إذا رآه القاضػ  كتضػى بػو ألنػو مجتيػد ةقػو  ثػـ مػا كػاف قخػاؼ لمقػو الفسػاد قبقعػو القاضػ  ألنػو تعػذر لمقػو حفػػظ 

ألنػو ال كالقػ  لػو لمػى الغائػب إال  صكرتو كمعناه ةقنظر لو بحفظ المعنػى كال قبقػع مػا ال قخػاؼ لمقػو الفسػاد ةػ  نفقػ  كال غقرىػا
ة  حفظ مالو ةال قسكغ لو ترؾ حفظ الصكرة كىك ممكف. كاألصؿ أف كؿ مف قستحؽ النفق  ة  مالو حاؿ حضرتو بغقر تضاء 
القاض  قنفؽ لمقو مف مالو لند غقبتو ألف القضاء حقنئذ قككف إلان   ككؿ مػف ال قسػتحقيا ةػ  حضػرتو إال بالقضػاء ال قنفػؽ 

 ف مالو ة  غقبتو ألف النفق  حقنئذ تجب بالقضاء كالقضاء لمى الغائب ممتنع(لمقو م
 مصدر سابؽ (143-141ص/ 6ج"  )"فتح القدير)ابف اليماـ  

 مصدر سابؽ (423ص/ 2ج"  )اليداية في شرح بداية المبتديانظر)المرغقنان   "
 )المسأل  المقصكده ىنا ى  إرث غقره منو  لمى ةرض الحكـ بكةاتو(2
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   كبعد سن  إف كاف ة  ظركؼ ظاىرىا اليالؾ  أما إذا كاف ةقده ة  جيػ  غقػر معمكمػ  كال المالس
( مػػف تػػانكف 177مػػف خػػالؿ المػػادة ) قغمػػب لمػػى الظػػف ىالكػػو ةقتػػرؾ تحدقػػد المػػدة لمقاضػػ   كذلػػؾ

  جمقػع المعمكمػات كسػماع البقنػات الشخصػق  كمطابقتيػا الممػف سػ التأكػدكبعػد   الشخصق  األحكاؿ
لػػػف المفقػػكد كال قكجػػد طرققػػ  معقنػػ  نػػص لمقيػػػا  1لمػػدلكل  ةػػمف القاضػػ  قكجػػب التحػػرم كالتقصػػ 

ةػػ  إحػػدل الصػػحؼ  كالتعمقػػؽ  راجػػع لتقػػدقر القاضػػ   كتػػد جػػرت العػػادة اإللػػالف األمػػرالقػػانكف بػػؿ 
كاةػػ  المحػػاكـ  كقمكػػف تبمقػػغ الشػػرط  حسػػب الظػػركؼ   إلػػىلمػػى لكحػػ  إلالنػػات المحكمػػ   كالكتابػػ  

الحدقث   كالمدة الزمنق  ققدرىا القاض   الـقمكف النشر لف طرقؽ كسائؿ اإلل الـكنظران لتطكر اإلل
لتككف مناسب  لعكدة الكتب الت  أرسمت لممحاكـ. كبعد التحرم كسماع البقنػات قىصػدر الحكػـ بكةاتػو 

و بمف تـ ذكرىـ ة  الئحػ  الػدلكل )ةققسػـ مالػو بػقف كرثتػو المكجػكدقف ةػ  ذلػؾ الكتػت إرثكانحصار 
  كقتكجػػب لمػػى زكجتػػو العػػدة مػػف 2عتبػػر بػػالحققق (كأنػػو مػػات ةػػ  ذلػػؾ الكتػػت معاقنػػ  إذ الحكمػػ  م

 تارقخ الحكـ.

المػػدة  تمػػضً  ـقر مفقػػكد(  أك قيعمػػـ مكانػػو  أك لػػ)غديػػ : أنػػو مكجػػك ة أمػػا الػػدةكع التػػ  قمكػػف إثارتيػػا 
 القانكنق  لمى غقابو حسب الحال  الت  غاب ةقيا.

تتنػاع المحكمػ  االػدلكل ك    كبثبػكت-مػا ذكػر سػابقان حسػب –مػف القػقـ  تػرارلدـ اإلك  اإلنكاركقشترط 
  كقيػػذكر بكةػػاة المفقػػكدقحكػػـ  كبنػػاءن لمػػى الػػدلكل كالطمػػب كالبقنػػات كلمػػالن بػػالمكاد المػػذككرة  باألدلػػ 

تحققيا ببقػاف سػياـ بيـ  كمما صحت المسأل  ثػـ تكزقػع التركػ  لمػى مسػ اإلرثالكرث  الذقف انحصر 
 .وفقكد مف كاف حقان ة  تارقخ كةاتقرث ماؿ المك  كؿ منيـ.

كلػػـ قيػػذكر ةقيػػا المفقػػكد ثػػـ تبقنػػت حقاتػػو ةػػ  تػػارقخ كةػػاة  إرثأمػػا إذا تػػـ استصػػدار حجػػ  حصػػر -3 
كىػػػذا  كارثإلغفػػػاؿ  اإلرثحجػػػ  حصػػػر    ةينػػػا قػػػتـ رةػػػع دلػػػكل تصػػػحقح مكرثػػػو  أك حضػػػر بنفسػػػو

 سنكضحو ة  مبحث اإلغفاؿ.

                                                 

 ـ(18/9/2014تاض  محكم  تمققمق  الشرل   بتارقخ ) مقابمة شخصية"،تاسـ  محمد  "1(
 مصدر سابؽ (148ص/ 6ج" )"فتح القدير)ابف اليماـ  2
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 لمن يدعي حقًا في التركة إرثتصحيح حجة حصر سادس: الالمبحث 

 لم يذكر فييا وارثإلدخال  إرث: تصحيح حجة حصر األولالمطمب 

ق  سمبان بدخكؿ اإلرثحصصو  أثركىذه الدلكل ترةع مف الكرقث الذم تـ إغفالو أك ككقمو لمى مف تت
ذلػؾ الكرقػث المغفػؿ  ةػال قصػح أف تكػكف لمػى مػف ال تتغقػر حصػتو  كمػف البقنػات المطمكبػ  بقنػات 

مثػػؿ لقػػد الػػزكاج إف كانػػت المغفمػػ  تػػدل  الزكجقػػ   أك شػػيادة كتابقػػ  تثبػػت حػػؽ المغفػػؿ ةػػ  التركػػ   
المػػقالد أك إثبػػات نسػػب إف كػػاف المغفػػؿ ابػػف المقػػت  كبقنػػات شخصػػق  تشػػيد بكةػػاة المػػكرث كتػػارقخ 
الكةػػاة كالكرثػػ  المسػػتحققف لمتركػػ  كأنػػو تػػـ إغفػػاؿ المػػدل  مػػع بقػػاف القرابػػ  بػػقف الكرقػػث المغفػػؿ كبػػقف 

لو الحؽ ة  المقراث كقيشترط لمى الشػيكد ذكػر نسػب كػؿ مػف الكرقػث  المقت كأف ىذه القراب  تكجب
و ةػ  ....ثػـ لبػارة إرثػالنسػب الػذم قمتققػاف ةقػو   كقػذكر ةػ  الػدلكل انحصػار  إلىالمغفؿ كالمكرث 

 الشػػػيادة ةيػػػذه آخػػػر اكارثػػػ لػػو نعمػػػـ ال كتػػػالكا سػػػببيا كبقنػػكا بكراثتػػػو شػػػيدكا إذا) لػػو سػػػكاىـ(  كارث)كال 
بمػا لػو  كارثككذلؾ قذكر أف المسػأل  صػحت مػف ... كتكزقػع التركػ  لمػى الكرثػ  بػذكر كػؿ 1(مقبكل 

مػػف األسػػيـ  كبعػػد اتتنػػاع القاضػػ  نتقجػػ  االطػػالع لمػػى البقنػػات كسػػماع شػػيادة الشػػيكد كمطابقتيػػا 
كتعدقمو بمدخاؿ الكرقث المغفؿ كأف  اإلرثقحكـ بمبطاؿ حج  حصر  كلمالن بالمكاد المذككرة لمدلكل

 .بما لو مف األسيـ كارثع الترك  لمى الكرث  بذكر كؿ قتكز قبقف كقفق  سأل  صحت مف ... ك الم

  ةمػػثالن مػػف الػػدةكع التػػ  قمكػػف إثارتيػػا إف رثكتختمػػؼ الػػدةكع ةػػ  ىػػذه بػػاختالؼ القرابػػ  المكجبػػ  لػػإل
تمػػػت   أك إذا بائنػػػان لػػػدا طػػػالؽ القػػػار كانػػػت المدلقػػػ  الزكجػػػ  ىػػػك انتيػػػاء الزكجقػػػ  بػػػأف قكػػػكف طمقيػػػا

كشػيادة الشػيكد كالبقنػات  كجػكد رجعػ  مػف ىػذا الطػالؽكدةع الدةع قككف ببقنيا كبقف زكجيا  الماللن
ف كػػاف المغفػػؿ مػػف االتػػارب ةقػػد قكػػكف  أك حصػػمت الكةػػاة تبػػؿ أف تػػتـ الماللنػػ   الكتابقػػ  إف كجػػد  كا 

ف كػاف المغفػؿ مػف قػدل  البنػكة لممػكرث ةقػد قكػكف الػدة ع إنكػار النسػب الدةع أنو لػقس مػف الكرثػ   كا 
  أك ألتػؿ مػف سػت  أشػير مػف آخػر لقػاء بػقف المػكرث كزكجتػو ومػأللتكلده بعد سن  مف تػرؾ المػكرث 

  و ة  تمؾ الفترة كقثبت ذلؾ بالشيكد.ألملدـ ترؾ المكرث ا تد قككف دةع الدةع كىن

                                                 
 (490ص/3جىػ(  )1310دار الفكر  )  2ج  ط2 الفتاوى اليندية"،لجن  لمماء  ")البمخ   نظاـ الدقف بمسالدة 1
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 لوجود دين عمى التركة، أو موصى لو  اإلرثالمطمب الثاني: تصحيح حجة حصر 

نمػا دلػكل مطالبػ   إرثدلػكل تصػحقح حجػ  حصػر  تكالتقص  اتضح لػ  أنيػا لقسػكبعد البحث  كا 
بكضػع  االدلػاءكةػ  ىػذه الحالػ  البػد مػف  مػف التركػ  1بدقف لمى ترك   أك مطالب  بحؽ مكصػى لػو

القد لمى الترك   كمطالب  المدل  بتسمقمو الحؽ المدلى بو لمى الترك  كقجب أف قدل  أف الترك  
كقككف الحكـ ةقيا لمى الترك  ذاتيػا كلػقس لمػى الكرثػ   كالحكػـ الػذم لمػى الكرثػ    كاةق  بيذا الدقف

 إلػىىك لػدـ المعارضػ  ةقػط  ةمثػؿ ىػذه الػدلاكل ترةػع لمػى التركػ   كلكػف لصػح  الخصػكم  تكجػو 
أحػػػد الكرثػػػ   أك مػػػف قضػػػع قػػػده لمػػػى المػػػاؿ  كقكػػػكف الحكػػػـ ةقيػػػا لمػػػى تركػػػ  المتػػػكةى  ةمػػػثالن قكػػػكف 

لمى الدلكل كالطمب كالبقنتقف الخطقػ  كالشخصػق  كلمػالن بػالمكاد المػذككرة  كبعػد حمػؼ بناءن الحكـ:)
حكمػػت لمػػى تركػػ  ةػػالف بمبمػػغ... كىػػك لبػػارة لػػف... كمنعػػت المػػدلى   2المػػدل  لقمػػقف اإلسػػتظيار

لممقػ  التبمقػغ(  كىػذا قتفػؽ مػع  إجػراءمف المعارض   كىك حكـ كجاى  سارم لمى بات  الكرث  بعػد 
  كاإلثباتػات اإلرثأف الػدقف كالكصػق  بمػا ال قزقػد لػف الثمػث مقػدـ لمػى  األكؿا بالفصػؿ ما مػر معنػ

التػ  ةكع دالالزم  ة  ىذه الدلاكل بقانات كتابق  تثبت حقيـ بما قدلكف  كبقنػات شخصػق   كمػف الػ
  أك اإلبراء. قمكف إثارتيا بالدقف األداء

 عجؿ لزكج  أب لمى ترك  زكجيا المتكةى.       كمعظـ ما قككف مثؿ ىذه الدلاكل ىك المطالب  بمير م

 بسبب الردة. وارثلحرمان  إرثتصحيح حجة حصر بع: المبحث السا

 كجكد بعد المساف لمى الكفر كمم  إجراء كركنيا ىك اإلقماف  لف الرجكع لف لبارة :ى 3الردة
 اإلقماف.

  ةػمذا تػـ ذكػر 4المرتػد ال قػرث أحػدا حقػث إفك  -كما مر سػابقان -إف اختالؼ الدقف مف مكانع المقراث
  ةمنػو قمػـز رةػع اإلرث  أك ارتػد أحػد الكرثػ  بعػد استصػدار حجػ  حصػر اإلرثمرتد ة  حج  حصر 

                                                 
بػأف ال تكػكف ناحق  لمػف  )لمى شرط أف تككف الكصق  ضمف المسمكح بو شرلان  مف ناحق  الكـ بأف ال تزقد لف الثمث  كمف 1

 لكارث ألنيا ال تتـ إجازتيا إال بمجازة الكرث ( 
 ( مف المجم .9746)قمقف اإلستظيار ىك الحمؼ لمى لدـ استقفاء صاحب الحؽ لحقو مف المتكةى(  المادة )2
 (134ص/ 7ج) "  الشرائع ترتيب في الصنائع بدائعكاسان   ")ال 3
 مصدر سابؽ (139ص/ 7ج"  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)الكاسان   "4
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مػػف فقدقف مػػف إخػػراج المرتػػد   كىػػ  تيرةػػع مػػف أحػػد الكرثػػ  المسػػتاإلرثدلػػكل تصػػحقح حجػػ  حصػػر 
 .الترك 

نػػػات صػػادر مػػػف المحػػاكـ الشػػػرلق   كبق بحكػػػـنػػات كتابقػػػ  إلثبػػات الػػػردة متمثمػػ  كالبقانػػات الالزمػػػ  بق
شخصػػق   كبعػػد مطابقػػ  شػػيادة الشػػيكد لمػػدلكل  كاتتنػػاع المحكمػػ  بالقنػػات قحكػػـ القاضػػ  بتصػػحقح 

 . اإلرثحج  حصر 

 كىناؾ بعض المالحظات لمى "دلكل إثبات الردة"  منيا:

  ةػػمذا التػػأخقر)إذا أخػػر الشػػيكد شػػيادتيـ لمػػى الػػردة  ةعمػػى المحكمػػ  أف تحقػػؽ معيػػـ لػػف سػػبب -1
أقػاـ  شيادتيـ خالؿ خمس   أداء إلىبسبب مشركع تبمت شياداتيـ حقث قجب المبادرة  التأخقركاف 

نيػػػػا ال تقبػػػػؿ إف أخػػػػرت بػػػػدكف لػػػػذر شػػػػرل ( ( مػػػػف القػػػػرارات 21550القػػػػرار)   كىػػػػذا مػػػػا جػػػػاء ةػػػػ كا 
 .االستئناةق 

مػػدلقان )كمكضػػكع الػػرده قتعمػػؽ بػػو الحػػؽ العػػاـ الشػػرل   كال قسػػقط باإلسػػقاط  كالمحكمػػ  تنصػػب -2
( مف القرارات 22820القرار)   بناءن لمى ما كرد ة لامان باسـ الحؽ العاـ الشرل  لمتابع  الدلكل(

 .االستئناةق 

األلفػاظ التػ  تاليػا المػدلى لمقػو  قكػكف المػدلى بػو مجيػكالن   إثبػات الػردة دلكلإذا لـ قيذكر ة  -3
  كال )قشػػترط أف قكػكف المػػدلى بػػو معمكمػػان مػػف المجم : (1619كالػدلكل غقػػر مقبكلػػ   لمػالن بالمػػادة)

 (.تصح الدلكل إذا كاف مجيكالن 

و )إذا كػػاف ةػػ  المسػػأل  كجػػكه تكجػػب التكفقػػر ككجػػ (:31238) كجػػاء ةػػ  القػػرار االسػػتئناة  رتػػـ-4
 الكجو الذم قمنع التكفقر تحسقنان لمظف بالمسمـ(. إلىكاحد قمنع التكفقر ةعمى المفت  أف قمقؿ 
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)دلػػاكل الػػردة ال تثبػػت بػػالنككؿ لػػف حمػػؼ القمػػقف الشػػرلق ر ألنػػو لػػقس دلػػقالن شػػرلقان تاطعػػان لمػػى -5
 .1أك البقن ( ترارإثباتيا  كتثبت باإل

قعتبػر بمثابػ  التكبػ   اإلنكػارإذا كانت الردة ثابتػ  كأنكػر ةػمف  (:9325جاء ة  القرار االستئناة )-6
بالتكحقػػػد  كقترتػػػب لمػػػى ذلػػػؾ الحكػػػـ بثبػػػكت ردة  تػػػرارمػػػف اإل اإلنكػػػار  كال بػػػد مػػػع الـسػػػكالرجػػػكع لإل

 .الـساإل إلىكقحكـ بصح  تكبتو كالرجكع  -لما قنطكم لمقو مف أحكاـ-المدلى لمقو 

ف لـ قنكر كأتر أك ثبتت لمقو بالبقن  قحكـ القاض  بردتو.    كا 

كىػػػذه الػػػدلكل مػػػف الػػػدلاكل التػػػ  ترةػػػع لمحكمػػػ  االسػػػتنئاؼ لمتػػػدتقؽ بعػػػد شػػػير مػػػف تػػػارقخ الحكػػػـ 
الحكـ الغقاب  أك الغقػاب  بالصػكرة الكجاىقػ   لتعمػؽ حػؽ ا  تبمقغ جاى   أك بعد شير مف تارقخك ال

كغقػػر ذلػػؾ ممػػا ... : ): ( مػػف تػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الشػػرلق 138) دةبيػػا  اسػػتنادان لممػػا تعػػالى
كأحكػػػاـ الدقػػ  لتػػدتققيا كذلػػؾ بعػػد مضػػػ  ثالثػػقف قكمػػان مػػف صػػدكر الحكػػػـ  تعػػالىقتعمػػؽ بػػو حػػؽ ا 

كقشترط ة  ذلؾ أف ال قككف الخصـك تد استأنفكا ىذه األحكاـ خالؿ المدة المعقنػ  كةصػمت محكمػ  
  االستئناؼ ة  مكضكليا(.

 لطالق الفار. إرثجة حصر حتصحيح ثامن: المبحث ال

 طالؽ الفار: ىك الطالؽ الذم قحصؿ ة  مرض المكت.

)إذا طمؽ الرجػؿ امرأتػو ةػ  مػرض مكتػو ىػذا قسػمى طػالؽ الفػار. كاألصػؿ ةقػو أف مػف أبػاف امرأتػو  
ة  مرض مكتو بغقر رضاىا كى  ممف ترثػو ثػـ مػات لنيػا كىػ  ةػ  العػدة كرثتػو. تقػد باإلبانػ  ألف 

فػرار. ال التبارأف حكـ النكاح باؽ مف كؿ كجو ال ب التبارالطالؽ إذا كاف رجعقا كاف تكرقثيا منو ب
كتقد بمرض مكتو ألنو إذا طمقيا بائنا ة  مرض ةصح منو ثـ مات ال تػرث  كبغقػر الرضػا ألنػو إذا 
كاف برضاىا ال ترثو كممف ترثو  ألنيا إف كانت كتابق  أك أم  ال ترث كبػالمكت ةػ  العػدة ألنيػا إف 

                                                 
  (2011-ىػػ1432لمػاف  )-دار الثقاةػ   3ج  ط2 "القضايا واألحكام في المحاكم الشرعية"،نظر)داكد  أحمد محمد لمػ   ا1

   (441ص/1)ج
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ا إذا ارتػػدت ماتػػت بعػػد انقضػػائيا لػػـ تػػرث  كحكػػـ الفػػرار كمػػا ثبػػت مػػف جانبػػو قثبػػت مػػف جانبيػػا كمػػ
 .1كالعقاذ با كى  مرقض  ةمنو قرثيا(

 رؤقػػ  لػػف ةقػػو المػػرقض قعجػػز الػػذم المػػرض ىػػك المػػكت مػػرض) مػػف المجمػػ : (1595) المػػادةكةػػ  
 كػاف إف داره ةػ  الداخمػ  المصػالح رؤقػ  لػف كقعجز الذككر مف كاف إف داره لف الخارج  مصالحو

 مػركر تبػؿ الحػاؿ ذلػؾ لمػى كىػك   كقمػكت األكثػر ةػ  المػكت خػكؼ ةقػو قكػكف كالػذم   اإلناث مف
ذا   قكف لـ أك   لمفراش مالزما كاف سكاء سن   كمضػى كاحد حاؿ لمى دائما ككاف   مرضو امتد كا 
 كقتغقػر مرضػو قمتد لـ ما الصحقح كتصرةات تصرةاتو كتككف   الصحقح حكـ ة  قككف سن  لمقو
 التغققػر كتت مف االتبار  مرضو ةقعد سن  مض  تبؿ كتكة  حالو كتغقر   مرضو اشتد إذا أما حالو
 .(مكت مرض الكةاة إلى

 األحػػكاؿ( مػػف تػػانكف 183مػػكاد القػػانكف كلكػػف بنػػاءن لمػػى المػػادة)ةػػ  لػػـ قػػرد ةػػ  ىػػذا المجػػاؿ نػػص 
أمػا الػذم قخػص النكػاح ةشػرطاف: أحػدىما تقػاـ الشخصق   ةالقكؿ ةقيا لمراجح مف مذىب الحنفقػ : )

 بعد انقضاء لدتيا ال ترث  كىذا تكؿ لام  العمماء.العدة حتى لك مات الزكج 

ىػذا لػقس بشػرط كتػرث بعػد انقضػاء العػدة مػا لػـ تتػزكج كالصػحقح تػكؿ  :اآلخػركتاؿ أصػحاب الػرأم 
بعػػد اإلبانػػ  كالػػثالث ثبػػت بخػػالؼ الققػػاس بمجمػػاع الصػػحاب  كىػػـ شػػرطكا  اإلرثالعامػػ ر ألف جرقػػاف 

باإلجماع غقر معقػكؿ ةقتبػع معقػد اإلجمػاع  كألف العػدة تقاـ العدة لمى ما ركقنا لنيـ ةصار شرطا 
إذا كانت تائم  كاف بعض أحكاـ النكاح تائما مف كجكب النفق  كالسكنى كالفػراش كغقػر ذلػؾ ةػأمكف 

 ةالتكرقث قككف مكاةقا لألصكؿ. اإلرثإبقاؤه ة  حؽ حكـ 

ذا انقضت العدة لـ قبؽ ش ء مف لالئؽ النكاح ةكاف القػكؿ بالتكرقػث نصػ ب شػرع بػالرأم كىػذا ال كا 
 قجكز.

                                                 
 بػػف محمػػد بػػف محمػػكد  أكمػػؿ الػػدقف أبػػك لبػػد ا ابػػف الشػػقخ شػػمس الػػدقف ابػػف الشػػقخ جمػػاؿ الػػدقف الركمػػ  البػػابرت   محمػػد)1

 (بتصرؼ145ص/ 4ج)  ردار الفكج  10 العناية شرح اليداية"،ىػ(  "786)المتكةى: 
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الثػػان  لػػدـ الرضػػا منيػػا بسػػبب الفرتػػ  كشػػرطيا  ةػػمف رضػػقت بػػذلؾ ال تػػرثر ألنيػػا رضػػقت الشػػرط ك 
بػػبطالف حقيػػا  كالتكرقػػث ثبػػت نظػػرا ليػػا لصػػقان  حقيػػا ةػػمذا رضػػقت بمسػػقاط حقيػػا لػػـ تبػػؽ مسػػتحق  

ةاختارت نفسيا أك تاؿ ليا لمنظر كلمى ىذا تخرقج ما إذا تاؿ ليا ة  مرضو أمرؾ بقدؾ أك اختارم 
طمق  نفسؾ ثالثا ةفعمت أك تالػت لزكجيػا طمقنػ  ثالثػا ةفعػؿ أك اختمعػت مػف زكجيػا ثػـ مػات الػزكج 
كى  ة  العدة أنيا ال ترثر ألنيا رضقت بسبب البطالف أك بشرطو أما إذا اختػارت نفسػيا ةػال شػؾ 

ؽ ةطمقػػت ككػػذا إذا سػػألتو الطػػالؽ ككػػذا إذا أمرىػػا بػػالطال ةقػػور ألنيػػا باشػػرت سػػبب الػػبطالف بنفسػػيا.
ةطمقيػػار ألنيػػا رضػػقت بمباشػػرة السػػبب مػػف الػػزكج كةػػ  الخمػػع باشػػرت الشػػرط بنفسػػيا ةكػػؿ ذلػػؾ دلقػػؿ 

 1الرضا(

)كقرث الزكج منيػا إف كػاف سػبب الفرتػ  منيػا ةػ  مرضػيا كماتػت تبػؿ انقضػاء لػدتيا لكجػكب سػبب 
مكتيػػا كلكجػػكد سػػبب إبطػػاؿ حقػػو  االسػػتحقاؽ ةػػ  حقػػو كىػػك النكػػاح ةػػ  كتػػت االسػػتحقاؽ كىػػك مػػرض

منيا ةػ  حػاؿ المػرض  كالققػاس ةقمػا إذا ارتػدت ةػ  مرضػيا ثػـ ماتػت ةػ  العػدة أف ال قرثيػا زكجيػا 
نما قرثيا استحسانا( أك 3كىك ةعمقػان لػـ قصػدؼ بػالكاتع العممػ   لكػف إف حػدث كتػـ إغفػاؿ الزكجػ  .2كا 

بطػاؿ حجػ  حصػر  خػالؿ العػدة  ةمنػو قػتـ رةػع دلػكل اإلرثالزكج ةػ  حجػ  حصػر   إرثتصػحقح كا 
قػ   كقجػب أف قػتـ إثبػات مػرض اإلرثحصصػو  أثرلطالؽ الفار  كى  تككف مف الزكج  لمى مػف تتػ

الزكج بالبقن  الكتابق  كى  شيادة األطباء المكثكؽ بيـ  كبقن  شخصق  لمى أف المرض استمر معو 
المػرض مػف الخػركج مػف بقتػو  كلـ قتجاكز مدة المرض السػن  كمنعػو ىػذا أف مات إلىبعد أف طمقيا 

أف مات كىذا بالنسب  لمرجؿ  كالمػرأة بالمثػؿ إال أنيػا قمنعيػا مػرض المػكت مػف النظػر ةػ  أمػكر  إلى
دخاؿ الزكج  المغفم .   اإلرث  كباتتناع المحكم  تصدر حكمان بتصحقح حج  حصر بقتيا  كا 

 

 

                                                 

 مصدر سابؽ (221 -220ص/3ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،الكاسان   "1(
  (220ص/3ج) الصنائع في ترتيب الشرائع"،بدائع ) الكاسان   "2
 ؽ باألغمب(طمٌ )بناءن لمى األغمب إذ أف الزكج ىك مف قي 3
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 كةقو خمس  مباحث: ، اإلرثالمتبعة في دعوى تصحيح حجة حصر  جراءاتاإل 

 : تقديم الئحة الدعوى، ورفع الدعوى.األولالمبحث 

 .1المبحث الثاني: التباليغ

 السير في الدعوى. إجراءاتالمبحث الثالث: 

 المبحث الرابع: طرق اإلثبات والدفوع التي يمكن إثارتيا.

 المبحث الخامس: األحكام القضائية والقرارات وطرق الطعن بيا.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 )امع تي  غ م  ن د ة لبب ة صد دة هب تي  ب  م ل   ال ارج بالمستعمل ي لمد  م الررن ة هب تي ل غ( 
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 الفصل الثالث

 اإلرثالمتبعة في دعوى تصحيح حجة حصر  جراءاتاإل

 جػػراءاتإللمػػاـ بمكضػػكع الرسػػال  كػػاف البػػد مػػف اختتاميػػا بالجانػػب القػػانكن  البحػػت كىػػك اإلتمػػاـ ال 
المتبعػ  كانتيػاءن بػالحكـ كطػرؽ الطعػف  جػراءاتالقانكنق  الالزم  مػف لحظػ  الطمػب كمػركران بجمقػع اإل

لامػػ  لكػػؿ الػػدلاكل كمػػف ضػػمنيا دلػػكل  جػػراءاتأف معظػػـ ىػػذه اإل إلػػىكال بػػد مػػف التنكقػػو ىنػػا  بػػو.
ف كػػاف ىنػاؾ اإلرث"تصػحقح حجػػ  حصػر  خاصػ  بيػػذه الػدلكل ةػػ  أم مرحمػ  ةسػػقتـ  إجػػراءات"  كا 
 ذكرىا ة  مكضعيا.

 : تقديم الئحة الدعوى، ورفع الدعوىاألولالمبحث 
ضػػاء  بعػػد مماطمػػ  المػػدلى لمقػػو أك تعدقػػو  كالعمػػؿ اإلجرائػػ  المطالبػػ  القضػػائق  أكلػػى مفػػردات الق
المحكمػػ  المختصػػ   ققػػرر  إلػػىالمحكمػػ   كرةػػع الئحػػ  دلػػكاه  إلػػىلػػذلؾ ىػػك تكجػػو المػػدل  أك ممثمػػو 

ةقيػػا كجػػكد حػػؽ معػػقف معتػػدل لمقػػو  ةقطالػػب بحماقتػػو أك اسػػترجالو  كالئحػػ  الػػدلكل المكتكبػػ  ىػػ  
مان ةكانت مشاةي ن مف لساف المدل  لمقاض  دكف حاج  لبسػطيا أكلى مراحؿ الدلكل حدقثان  أما تدق

ة  الئح   كلكف بعد خراب الذمـ  كضعؼ الكازع الدقن  ة  النفكس  ككثرة الخصػكمات  كػاف البػد 
مػػف حفػػظ الحقػػكؽ كتكثققيػػا ةأصػػبح كاجبػػان تقػػدقـ الػػدلكل كتابػػ ن بكاسػػط  الئحػػ  الػػدلكل  مػػع ضػػركرة 

اإلنسػػاف ةكػػرة مػػا لػػف الشػػ ء الػػذم  فى ك  كىػػحتػػى قي ك  .1القاضػػ  كةػػ  مجمسػػو إمػػاـتقرقرىػػا كتكرارىػػا تػػكالن 
فما ىـي    ةالتعرقؼ قعط  المرء تصكرا لاما كأكلقا لف ذلؾ وي ةى رً عى قبحث ة  صدده ال بد مف أف قى 

 الئحة الدعوى؟؟

 : تعريف الالئحة، وفيو فرعان:األولالمطمب 
 : لغةاألولالفرع 
 لكائح ج قمكح  الح مف: 2الالئح 

                                                 
1

 (مص ر س يب942انظر)الي ار  م "ال نبى ي   ال ق  بالق نب "م )ص 
 -ىػ  1408دار النفائس لمطبال  كالنشر كالتكزقع  )  2ط"  معجم لغة الفقياءحامد صادؽ تنقب   "ك  )تمعج   محمد ركاس22

 (387ص)  ـ(1988



105 

 تائم  : سجؿ  أك1الالئح 
 حسػػػػابق  ألمػػػػاؿ ةقيػػػػا تػػػػدرج مفتكحػػػػ  كرتػػػػ  كىػػػػ  الالئػػػػح  مؤنػػػػث كالالئحػػػػ لػػػػكائح   جمعيػػػػا )الئحػػػػ  

 .2كغقرىا(

    3اً اصطالحالفرع الثاني:  
 ةمالئح  تعرقؼ لاـ كتعرقؼ خاص. صطالحأما ة  اال

 بخاتم  مذقم  بتكتقعو. 4أما العاـ ةي  كرت  مكتكب  تبقف مراد مف قتقدـ بيا مميكرة
كأما الخاص ةالمقصكد بو الالئح  ة  نطػاؽ التقاضػ   كىػ  كرتػ  مػف أكراؽ مكتكبػ  قتقػدـ بيػا مػف 

أك إلػزاـ غقػره    دلكل تائم  قطمب ةقيػا الحكػـ بشػ ءالقضاء  أك أحد الخصـك ة إلىقطمب المجكء 
بكؿ ما جاء ة  الئح  خصمو أك  تناع لف لمؿ أك تقرقر كاتع  أك قعترؼ ةقياالمالققاـ بعمؿ  أك ا

بعضيا  أك قنكر ما جاء ةقيا  أك ى  الصحقف  الت  قكضح المدل  بكاسػطتيا دلػكاه كمػا تتضػمنو 
 كما قؤقدىا مف مستندات  كقطمؽ لمقيا استدلاء الدلكل أك لرقض  الدلكل. 5مف مطالب ككتائع

 :كةقو ةرلاف المطمب الثاني: شروط عريضة الدعوى)الئحة الدعوى(،
لػدلاكل شركط لام  لجمقػع لػكائح ا قن  لتككف الئح  الدلكل مقبكل  ال بد كأف تتكةر ةقيا شركط مع

كشػػركط أخػػرل خاصػػ  بالئحػػ  دلػػكل "  اإلرثلتصػػحقح لحجػػ  حصػػر كمػػف ضػػمنيا الئحػػ  دلػػكل "ا
 " دكف غقرىا مف لكائح الدلاكل. اإلرثلتصحقح لحج  حصر "ا

                                                 
محمد :لمقو كلمؽ العربق  إلى ج  نقمو11 العربية"، المعاجم تكممة  "(ىػ1300: المتكةى) آف بقتر )دكزم  رقنيارت1

 الثقاة    كزارة1(  ط10-9مف )ج الخياط جمال :لمقو كلمؽ العربق  إلى كنقمو(  1/8مف )جسميم النعيمي 
 (352ص/ 5ج)  ـ( 2000 - 1979العراتق   ) الجميكرق -كاإللالـ

 (285ص/9ج)  المصدر السابق)2
 بتصرؼ (143)ص  ـ(2007دار الثقاة   ) الدعوى بين الفقو والقانون"،محمد ابراىقـ  " )البدارقف 3
 ختـ  كى  مف المصطمحات التركق ( )أم لمقيا 4

 ـ(39/92/9294تاسـ  "مقابم  شخصق "  بتارقخ)
)كتائع الدلكل ى  األحداث الت  قستند لمقيا المدل  ة  دلكاه  كى  تختمؼ مف دلكل ألخرل  ةمثالن ة  دلاكل  5

متكةى  أك زكجتو مع اظيار لقد التصحقح تد قككف مف الكتائع إغفاؿ كارث  كأف ىذا المغفؿ لو حؽ بالترك  لككنو ابف ال
 الزكاج كشيكد لمى أنيا كانت ال تزاؿ لمى ذمتو تبؿ كةاتو( 

 ـ(   92/99/9294حرب  "مقابم  شخصق "  بتارقخ)
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 : شروط عامة متعمقة بكل الموائح األولالفرع 

المحكمػ   ةػال بػد مػف تػكةر لػدة شػركط ةقيػا لتكػكف مقبكلػ  لػدل  إلػىالئح  الدلكل كأم كثقق  تقػدـ 
 ىذه الشركط مف ناحقتقف: إلىالمحكم   كتترتب لمقيا أحكاـ  كالنظر 

 ل.الشركط الكاجب تكاةرىا ة  مقدـ الئح  الدلك -1

 .نفس الئح  الدلكلالشركط الكاجب تكاةرىا ة  -2

 .لتصحيحشروط خاصة بموائح دعاوى ا :ثانيالفرع ال
  كتػد تػـ ذكرىػا سػػابقان اإلرثحجػ  حصػر الخاصػ  بػدلكل تصػػحقح  سػتثناءاتىػ  ذات الشػركط كاال

 تقف:اآلتقالنقطتقف ذلؾ  إلىة  ة  الفصؿ الثان   كنذكر إضا

 ةػػمذا كػػانكا جمػػقعيـ بػػالغقف ةػػمف كجػػكب تكضػػقح أف جمقػػع الكرثػػ  بػػالغقف أك أف بقػػنيـ تاصػػركف  -1
ةمنيػػا قػػ  سػػمبان اإلرثحصصػػيـ  أثرالػػدلكل ال تخضػػع لالسػػتئناؼ كجكبػػان  أمػػا إذا كػػاف بقػػنيـ تصػػر تتػػ

ذا كانت حصصيـ ال تتك  تخضع لالستئناؼ كجكبان  إقجابان ةمنيػا ال تخضػع لالسػتئناؼ  أثرأك تت أثرا 
 كجكبان. 

الػػذم اسػػتمـز مػػف كجػػكده رةػػع دلػػكل  إلرثاتكضػػقح سػػبب الخطػػأ ةػػ  حجػػ  حصػػر  إلػػىإضػػاة   -2
 أترب مف آخر.   كارثىذه  ككتماف أحد الكرث   أك أكثر  أك ظيكر  التصحقح
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 (0المطمب الثالث: نموذج لالئحة دعوى)

 ين: اآلتيولتكتمل الصورة حول بيان ماىية الئحة الدعوى نورد النموذجين 

 بسم ا  الرحمن الرحيم
 محكم ....الشرل  المحتـرةضقم  تاض  

 لمقكـ كرحم  ا كبركاتو  كبعد: الـالس

 المدل : ............... مف ........ كسكانيا كىكق  رتـ ...........
 المدلى لمقو: ............... مف ........ كسكانيا كىكق  رتـ ...........

 مف سكاف .......... ك ......... ك........... )بات  كرث  المرحكـ(/
 (إرثالمكضكع: )دلكل تصحقح ة  حج  حصر 

ألرض لفضقمتكـ أف المدلى لمقو ........... المػذككر ىػك شػققق  كتػد تػاـ بتسػجقؿ حجػ  حصػر 
لممػػكرث المرحػػـك كالػػدم .......... لػػػدل محكمػػتكـ المػػكترة بػػرتـ.........  بتػػػارقخ ..........  إرث

و الشػرل  انحصػر ةػػ  إرثػةػػ  الحجػ  المػذككرة أف  الصػادرة لػف محكمػ  ...... الشػرلق   كتػد ذكػر
خكت  ..... ك..... ك ......)الذككر(  كأنا لمى  م أنثى التبار جدم ....... ككالدت  .......... كا 

قػػ  اإلرثسػػكاىـ كجمقػػع الكرثػػ  المػػذككرقف بػػالغكف  كتػػد صػػحت المسػػأل   كارثباسػػـ........ ةقػػط كال 
الشػػرلق  مػػف ..... ةكػػاف منيػػا ......كػػذا سػػيمان لجػػدم ك..... كػػذا سػػيمان لكالػػدت  ك لكػػؿ كاحػػد مػػف 
إخػػػػكت ....... ك ....... ك ....... ......كػػػػذا سػػػػيمان كلػػػػػ  أنػػػػا المػػػػدل .... كذا.....سػػػػػيمان)لمى 

 اإلرثم أنثػػػى( ةقػػػد تػػػاـ المػػػدلى لمقػػػو ........ المػػػذككر بتسػػػجقؿ اسػػػم  ةػػػ  حجػػػ  حصػػػر التبػػػار 
المنكه بيا ألاله باسػـ ...... كىػك اسػـ أنثػى كأنػا اسػم  الصػحقح ىػك ....... كذلػؾ حسػب ىػكقت  
الشخصق  المرةق  كالكتاب الصادر لف مدقر داخمق  ..... المرةػؽ كالػذم قؤكػد بػأنن  تمػت بتعػدقؿ 

ت  حصصػػػ  أثر و تػػػحقػػػث إنػػػ...... بتػػػارقخ .........  إلػػػىبقانػػػات  ةػػػ  سػػػجؿ السػػػكاف مػػػف ...... 
المنػػػكه بيػػػا ألػػػاله حسػػػب التقسػػػقمات الشػػػرلق  المػػػذككرة ةػػػ  حجػػػ   اإلرثقػػػ  ةػػػ  حجػػػ  حصػػػر ثاإلر 

 .اإلرثحصر 
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كبعد التصحقح ةمف المسأل  تصح مف ..... سيمان  منيا ......كذا سيمان لجدم  ك......كذا سػيمان 
خػػػكت ...... ك ......  لكالػػػدت  .....  ك ....... كػػػذا سػػػيمان لكػػػؿ كاحػػػد منػػػا أنػػػا المػػػدل  ...... كا 

 ك.......
الثبػػػكت  1كأطمػػب مػػف ةضػػػقمتكـ التكػػـر بػػدلكة المػػػدلى لمقػػو لممحاكمػػػ  كتعقػػقف جمسػػ  لػػػذلؾ  كغػػب

لػادة التقسػػقمات حسػب الشػػرع الحنقػؼ حسػب األصػػكؿ مػف غقػػر  كالحكػـ بػالتغققر المػػذككر ألػاله كا 
 تضمقف المدلى لمقو الرسـك كالمصارقؼ كأتبمكا بفائؽ االحتراـ كالتقدقر.

 
 ة : ..........                                                          تحرقران 

 
 المدل          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

  )غس: يع (

 (635ص/ 9ج) العرس"م لس  انظر)اي  منظبرم "



109 

 (:5) 1نموذج الئحة دعوى

 لدل محكم  ..........الشرلق  المكترة

 المدلق : ........ مف سكاف.........

........ كىػـ تاصػركف كلػقيـ جػدىـ المدلى لمػقيـ: ......... ك......... ك........ أكالد المتػكةى 
 ....... مف سكاف ........

 إرثالمكضكع: طمب تصحقح حج  حصر 

البقػػػاف: بتػػػارقخ ....... تػػػكة  زكجػػػ  الػػػداخؿ بػػػ  بصػػػحقح العقػػػد الشػػػرل  ةػػػالف ....... كتػػػد جػػػرل 
رتػػػػػـ ........ تػػػػػارقخ ........ الصػػػػػادرة لػػػػػف محكمػػػػػ  .......  اإلرثو بمكجػػػػػب حجػػػػػ  إرثػػػػػحصػػػػػر 
و انحصػر ةػٌ  أنػا زكجتػو المدلقػ  ككالػده ....... كةػ  إرثػكتد ذكر ة  الحج  المػذككرة أف  الشرلق  

سػػكاىـ كتػػد صػػحت المسػػأل   كارثأبنائػػو منػػ  القاصػػرقف كىػػـ ....... ك....... ك ........ ةقػػط كال 
سػػيمان قػػ  الشػػرلق  مػػف ....... سػػيمان منيػػا لزكجتػػو أنػػا المدلقػػ  ...... أسػػيـ كلكالػػده ......كػػذا اإلرث

كلكػػؿ كاحػػد مػػف أبنائػػػو ..... ك...... ك ...... كػػذا سػػيمان كلنػػد كةػػػاة زكجػػ  ...... المػػذككر كنػػػت 
 إرثحػػامالن منػػو  كتػػد انجبػػت بتػػارقخ ..... ابنػػ  ..... بعػػد كةػػاة كالػػده كلػػـ قػػذكر ةػػ  حجػػ  حصػػر 

 كالده.

 إرثنحصػػػر أبقػػػو بصػػػفتو ابنػػػو نسػػػبان  كبعػػػد ادخالػػػو ق إرثأطمػػػب ادخػػػاؿ ابنػػػ  المػػػذككر ةػػػ  حصػػػر 
المػػذككرة  كةػػ  ابنػػو منػػ  ..... الػػذم كلػػد بعػػد  اإلرثالمتػػكةى ...... المػػذككر ةػػقمف ذكػػر ةػػ  حجػػ  

كةػػاة أبقػػو المػػػذككر كبػػذلؾ تصػػح المسػػػأل  الشػػرلق  مػػػف .....سػػيمان  لزكجتػػو أنػػػا المدلقػػ  ..... كػػػذا 
... ك ..... الػذم كػاف سيمان  كلكالػده ..... كػذا سػيمان  كلكػؿ كاحػد مػف أبنائػو .... ك ...... ك ....

السػابق  المشػار إلقيػا كتصػحقحيا  اإلرثحمالن لند كةاة كالده ...... كذا سػيمان  أطمػب إبطػاؿ حجػ  
جراءلمى الكجو المذككر ك   المقتض .       ا 

 تحرقران ة  .........

 المدلق      
                                                 

 مصدر سابؽ (929-929/ص9)ج القضايا واألحكام في المحاكم الشرعية"،)داكد  "1
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 :كةقو ةرلاف المطمب الرابع: رفع الدعوى وقيدىا،

ةالجزئق  الت  تم  تقدقـ الئح  الدلكل ة  مجرقػات سػقرىا ىػ  رةػع الػدلكل كتقػدىا كالسػتقعاب ىػذه 
 المرحم  نبدأ  بتكضقح ىذقف المصطمحقف.  

 1: تعريفاتاألولالفرع 

المحكمػػ  شػػارحان ةقيػػا دلػػكاه كطالبػػان الحكػػـ بيػػا  إلػػىىػػك تقػػدقـ الػػدلكل بمكجػػب الئحػػ   رفــع الــدعوى:
 .لمى خصمو

: ىػػك تسػػجقؿ الػػدلكل ةػػ  سػػجؿ أسػػاس الػػدلاكل قحمػػؿ رتمػػان سػػنكقان متسمسػػالن مػػف شػػير ىقيــد الــدعو 
 (. 12شير ) إلى( 1)

 لرفع الدعوى وقيدىا 2الفرع الثاني: الخطوات المتبعة

 كالستكماؿ استقعاب ىذه الجزئق  نكضح الخطكات الت  تمر بيا الئح  الدلكل  كى :

قتـ تحضقر الئح  الدلكل كةؽ الشركط المطمكب  السػابق  الػذكر  كخػالؿ إلػداد لػكائح الػدلكل   -9
نسػػػخ  لقمػػـ كاتػػػب المحكمػػ   لقفػػػرد بيػػا ممػػػؼ  إلػػىقيرالػػى ةػػ  ذلػػػؾ لػػدد المػػػدلى لمػػقيـ  باإلضػػػاة  

                                        الدلكل.     

. إلىلتكتقع لمقيا  كتحكقميا بعد تقدقـ الالئح  لمقاض  ققـك با-2  تمـ المحكم  الستقفاء الرسـك

 استقفاء الرسكـ:  -3

ـ(: قسػػتكةى 9983( لسػػن )55( مػػف نظػاـ رسػػـك المحػػاكـ الشػػرلق  رتػػـ )3حسػب مػػا جػػاء ةػػ  المػػادة)
الرسـ النسب  لف تقم  أم صؾ أك مستند أك دلكل أك غقرىػا محػررة بغقػر العممػ  األردنقػ  بالسػعر 

 .9/9223شكاتؿ بالتعمقـ 7العمـ بأف الدقنار األردن  تد تـ تثبقتو لمى الرسم . مع 
                                                 

  ـ(99/92/9294"  بتارقخ )مقابمة شخصية)حرب  "1
 مصدر سابؽ (957)ص "  ، "الدعوى بين الفقو والقانونانظر)البدارقف2
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الػػػدقكاف لالئحػػ  الػػػدلكل  قصػػػبح االسػػػتدلاء ةػػػ  حػػػكزة  الـبمجػػرد اسػػػتقفاء الرسػػػـك المقػػػررة  كاسػػػت-4
المحكم   ثـ قيعطى المستدل  كصالن قحمؿ تارقخ ذلؾ القكـ  كقككف ىذا الكصؿ حج  ة  قده لمى 

تمػؾ المحكمػ   كقعتبػر ىػذا التػارقخ ىػك بداقػ  الػدلكل  كذلػؾ كمػا جػاء ةػ  المػادة إتام  الدلكل لدل 
قسػػتكجب رسػمان مسػػتقالن سػكاء كػػاف تبػػؿ  ادلػاء( مػػف أصػكؿ المحاكمػػات الشػرلق : كػػؿ 9( ةقػرة )99)

الػػدلكل مػػػف تػػارقخ اسػػػتقفاء  1المحاكمػػ  أك أثناءىػػػا ال قيعتبػػر مػػػا لػػـ قيػػػدةع رسػػمو مقػػػدمان كقعتبػػر مبػػػدأ
 الرسـ.

ققػػكـ تمػػـ كتػػاب المحكمػػ   بققػػد الػػدلكل ةػػ  سػػجؿ األسػػاس  كقعطقيػػا رتمػػان خاصػػان  حسػػب النظػػاـ ك  
  قعنػػ  أف ىػػذه الػػدلكل تحمػػؿ الػػرتـ الثػػامف 98/9294المعمػػكؿ بػػو ةػػ  المحػػاكـ الشػػرلق  مثػػؿ الػػرتـ

كالعشػػرقف ةػػ  العػػاـ األلفػػقف كأربعػػ  لشػػر  كبعػػد اكتسػػابيا ىػػذا الػػرتـ  تكتسػػب كثققػػ  الػػدلكل الصػػف  
لرسػػػمق   كتخػػػتـ جمقػػػع األكراؽ مػػػف الئحػػػ  الػػػدلكل كمرةقاتيػػػا كصػػػكر المسػػػتندات بخػػػاتـ المحكمػػػ  ا

الػػرتـ تػػارقخ الققػػد  مبقنػػان ةقػػو القػػكـ كالشػػير كالسػػن   كقؤشػػر بػػذلؾ لمػػى جمقػػع  إمػػاـالرسػػم   كقػػذكر 
 صكر الالئح .   

جؿ لمقػػو رتػػـ ثػػـ ققػػـك تمػػـ كتػػاب المحكمػػ  بحفػػظ الالئحػػ   كمػػا قتعمػػؽ بيػػا ةػػ  ممػػؼ خػػاص قسػػ-5
الدلكل كما ىػ  ةػ  سػجؿ األسػاس  كاسػـ المحكمػ  كأسػماء الخصػـك كككالئيػـ إف كجػدكا  كالتػارقخ 
بػػػالقـك كالشػػػير كالسػػػن   مػػػع تػػػرتقـ األكراؽ ةػػػ  ممػػػؼ الػػػدلكل بأرتػػػاـ متتالقػػػ   كتعقػػػقف مكلػػػد جمسػػػ  

ر الممؼ المحاكم   كقكتب مكلد المحاكم  لمى ممؼ الدلكل ة  الفراغ المخصص لذلؾ لمى ظاى
بعػػدد نسػػخ الئحػػ  الػػدلكل  كتكتػػع مػػف تبػػؿ القاضػػ   2مػػف الخػػارج  ثػػـ ققػػـك بتنظػػقـ مػػذكرات حضػػكر

 كتختـ بخاتـ المحكم  الرسم .    
                                                 

  )أم بداقتيا(1
)مذكرة الحضكر ى  الكرت  القضائق  المكجيو مف تبؿ المحكم  إلى المراد حضكره  لمتكجو إلى المحكم  ة  القـك المعقف 2

مف نسختقف متطابقتقف ة  البقانات المسطرة ة  كؿ منيما  كأم تناتض بقنيما قؤدم إلى بطالنيا   ةقيا  كتتككف ىذه المذكرة
كقجب أف تككنا مكتكبتقف بالمغ  العربق  بخط كاضح كمقركء  كبالحبر األزرؽ أك طبال   خشق  زكاؿ الكتاب  أك محكىا  

تبمقغو  لتبقى ة  قده  تذكره بالقـك المحدد لحضكره  خالقتف مف الكشط كالتجرقح كاالضاة   ةتعطى نسخو منيما لممطمكب
جمس  المحاكم   كتعاد النسخ  الثانق  إلى المحكم   مع تكتقع المطمكب تبمقغو لمقيا  اذا بيمغ شخصقان  إتراران منو بعممو بيا 

  ذاكران تارقخ التبمقغ  ثـ تحفظ كتماـ لممق  التبمقغ  باالضاة  إلى تكتقع الشيكد لمى التبمقغ  مع شرح المحضر لمقيا كتكتقعو
ىذه المذكرة ة  أكراؽ الدلكل  كليذه النسخ  المعادة إلى المحكم  أىمق  كبرل لككنيا الدلقؿ الكحقد المتكةر ة  قد المحكم   

لمى حدكث لممق  التبمقغ لمى الكجو المطمكب  مع ما ىك مكضح ةقيا  مف مشركحات المحضر لمقيا  ألف كجكد ىذه 
 كما لمقيا مف مشركحات أمر قكجبو النظاـ العاـ  كمذكرة الحضكر ى  كرت  التبمقغ(الكرت  

        مصدر سابؽ (965-964) "الدعوى بين الفقو والقانون"،)البدارقف  
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 إلػىيـ  ةقرسػؿ المالمدلى لمقيـ  ألف انعقاد الخصكم  مشركط بتماـ إل الـكبعد ذلؾ قجب إل-6
جمسػػ  المحاكمػػ   إجػػراءمبقنػػان ةقيػػا مكلػػد -كػػؿ مػػنيـ نسػػخ  مػػف الئحػػ  الػػدلكل مػػع مػػذكرة الحضػػكر

حتػى لػك كػاف مػف أتقمػت الػدلكل لمػقيـ قققمػكف ةػ  مكػاف كاحػد كػالزكج كالزكجػ  مػثالن   -لحضكرىا
ةقجػػب إلطػػاء كػػؿ مػػنيـ نسػػخ  مػػف الئحػػ  الػػدلكل مػػع كرتػػ  التبمقػػغ  أمػػا إذا أتقمػػت الػػدلكل لمػػى 

ه كلقػػان لمػػى أكالده  التبػػار ف متمػػثالن بعػػدة صػػفات  كػػأف ترةػػع لمقػػو بصػػفتو الشخصػػق  كبشػػخص ككػػا
 ةقكفقو نسخ  كاحدة مف الئح  الدلكل مع كرت  التبمقغ. 

 المبحث الثاني: التباليغ
التبمقغ ىك المرحم  الثانق  مف مراحؿ الدلكل  ةالخصكم  ال تعد منعقدة إال باستقفاء الشكؿ بػملالف 

 لالطالع لمى جزئقات ىذه المرحم  ال بد مف التعر ؼ لمى ماىقتو بداق ن.. ك 1الخصكـ

 كةقو ةرلاف:: تعريف التبميغ، األولالمطمب 
 ةػػ  قػػذاع   كبقػػاف2األمػػر ىػػذا ةػػ  الغاقػػ  إلػػى بػػو قتكصػػؿ : مػػف بمػػغ بػػالغ كىػػك مػػا: لغــةاألولالفــرع 
 .3رسال 

ًن ااصطالحالفرع الثاني: 
المراد تبمقغو بالحضكر ة  قـك معقف   إلى: ىك اقصاؿ األكراؽ القضائق  4

محكمػػ  معقنػػ  لعالتتػػو بعمػػؿ تخػػتص بػػو تمػػؾ المحكمػػ   كىػػك الكسػػقم  الرسػػمق   إلػػىكسػػال  معقنػػ   
   كتكمقفو بحضكر الجمس  المحددة لممحاكم .إجراءاتالشخص بما قتخذ ضده مف  الـإلل

 المطمب الثاني:الدليل عمى وجوب التبميغ
كم لف  َقاِضـًيا، اْلَيَمنِ  إلى َوَسم مَ  َعَمْيوِ  ا ُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َبَعَثِني» :تاؿ لنو ا رض  لم  ما ري

، َحــِديثُ  َوَأَنــا ُتْرِســُمِني الم ــوِ  َرُســولَ  َيــا: َفُقْمــتُ  ــنِّ  َســَيْيِدي الم ــوَ  ِإن  : "َفَقــالَ  ِباْلَقَضــاِء، ِلــي ِعْمــمَ  َواَل  السِّ

                                                 
جراءاتيالرة   لبد الكىاب  " )1   المركز القكم  1("  طالشامل في المرافعات المدنية)الدعوى المدنية وام

 (  15ـ(  )ص2009لإلصدارات القانكنق   )
 مصدر سابؽ (949/ 9) " المعاصرة العربية المغة معجم)لمر  "2
 مصدر سابؽ (72/ 9) " الوسيط المعجم)مصطفى كآخركف  "3
 مصدر سابؽ (969"  )صالدعوى بين الفقو والقانون)البدارقف  "4



113 

 َكَمـا ،اآلخـر ِمـنَ  َتْسـَمعَ  َحتـ ى َتْقِضـَين   َفـاَل  اْلَخْصـَماِن، َيـَدْيكَ  َبـْينَ  َجَمـَس  َفـِإَذا ِلَسـاَنَك، َوُيَثبِّتُ  َقْمَبَك،
   المسػػفكػػرة التبمقػػغ تائمػػ  ةػػ  الفقػػو اإلة ،1«اْلَقَضــاءُ  َلــكَ  َيَتَبــي نَ  َأنْ  َأْحــَرى َفِإن ــوُ  ،األول ِمــنَ  َســِمْعتَ 

ةػػػ   إجػػػراءاتقيتخػػػذ ضػػػده مػػػف  قيكجػػػب لمػػػـ الخصػػػـ بمػػػا لمػػػى مبػػػدأ المكاجيػػػ  بػػػقف الخصػػػكـ  الػػػذم
   الدلكل.

 حػقف الطػرةقف حضػكر مػف المجم :)قشػترط (9832) كالدلقؿ لمى كجكبو بالقانكف ما جاء ةػ  المػادة
 مجمػػس ةػػ  حضػػكرىما مكاجيػػ  الطػػرةقف محاكمػػ  إجػػراء بعػػد بػػالحكـ النطػػؽ لنػػد قمػػـز قعنػػ  الحكػػـ
 لػػف الحكػػـ تبػػؿ غػػاب ثػػـ لمقػػو المػػدلى بػػو كأتػػر خصكصػػان  آخػػر لمػػى أحػػد ادلػػى لػػك كلكػػف  الحكػػـ
 دلػػكل لمقػػو المػػدلى أنكػػر لػػك كػػذلؾ   هإتػػرار  لمػػى بنػػاءن  غقابػػو ةػػ  قحكػػـ أف ةممقاضػػ  الحكػػـ مجمػػس
 مجمػػػس لػػػف لمقػػػو المػػػدلى غػػػاب ثػػػـ لمقػػػو المػػػدلى مكاجيػػػ  ةػػػ  البقنػػػ  المػػػدل  كأتػػػاـ   المػػػدل 
 ..(..الحكـ

 مشتمالت ورقة التبميغ المطمب الثالث:
ةػػػ  جمقػػػع  حتػػػى قػػػتـ االلتػػػداد بػػػالتبمقغ البػػػد كأف تشػػػتمؿ كرتػػػ  التبمقػػػغ لمػػػى لػػػدة بقانػػػات

الطمػػب  :الػػدلاكل أمػػا الشػػرط الخػػاص بتبمقػػغ دلػػكل التصػػحقح لحجػػ  حصػػر اإلرث  ىػػك
المحكمػ  ةػ  المكلػد المحػدد لجمسػ  المحاكمػ   كتقػدقـ دةػاع خطػ   إلػىمف المػدلى لمقػو الحضػكر 

  إف شػػاء ةػػ  2ضػد الئحػػ  الػػدلكل التػػ  تػػدميا المػػدل   خػػالؿ لشػػرة أقػػاـ مػػف تػػارقخ تبمقغػػو المػػذكرة
 .اإلرثلدد مف الدلاكم منيا دلاكل 

( 93ة  المادة )ةمـ قحدد القانكف مدة محددة بقف تبمقغ الدلكل كجمس  المحاكم   إال ما تـ استثناؤه 
مػػػف تػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات الشرلق :تتضػػػمف مػػػذكرة الحضػػػكر تكمقػػػؼ المػػػدلى لمقػػػو الحضػػػكر 
ة )كتػػت معػػقف( كتقػػدقـ دةػػاع خطػػ  ضػػد الئحػػ  الػػدلكل التػػ  تػػدميا المػػدل  خػػالؿ لشػػرة أقػػاـ مػػف 

 تارقخ تبمقغو المذكرة إذا شاء ذلؾ ة  الدلاكل التالق :
                                                 

 في الغميل إرواء(  صححو األلبان   األلبان   "92487  )ح ر(936ص/ 92ج)"  لمبييقي الكبرى السنن)البقيق   " 1
 (9522  )ح ر(996ص/8ج) السبيل"، منار أحاديث تخريج

)كقشترط أف ال تقؿ الفترة المضركب  بقف تارقخ صدكر المذكرة كبقف المقعاد المضركب لحضكر المدلى لمقو لف لشرقف 2
 قكمان(

 (68/ص9ـ(  )ج9229-ىػ9432ج  دار الثقاة   )9 المجالس الشرعية والمبادئ القضائية"،محمد ةمقح  "انظر)العبد ا   
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 مف خمسقف دقناران. إذا كانت تقم  مكضكع الدلكل أكثر - أ
 الدلاكل المتعمق  بالكتؼ. - ب
 كالكصق  كلزؿ الكص  أك الققـ. اإلرثدلاكل النسب ك  - ت
 دلاكل الحجر كةكو. - ث
 دلاكل الدق  - ج

كةػػػ  ىػػػذه الحالػػػ  قجػػػب أف ال تقػػػؿ الفتػػػرة الفاصػػػم  بػػػقف المقعػػػاد المضػػػركب لحضػػػكر المػػػدلى لمقػػػو 
 كتارقخ صدكر المذكرة لف لشرقف قكمان.
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 : نماذج عن ورقة التبميغالمطمب الرابع

 و:اآلتقإلتماـ تكضقح ىذه المرحم  نكرد النماذج 

 (1رقم)1نموذج ورقة دعوة-1

 السمطة الوطنية الفمسطينية

 ديوان قاضي القضاة

 المحاكم الشرعية

 محكمة.....        الشرعية                     رقم الدعوى األساسية ....

 ورقة دعوة ......

 اسم المدعي ......

 اسم المدعى عميو .......

 محكمة......   الشرعية يوم......    الواقع في  إلىيقتضي حضورك 

 من شير .......  سنة.....         الساعة......          قبل الظير

 لمنظر في الدعوى المقامة عميك من قبل ........         وموضوعيا........

 ترسل وكياًل، ُترى الدعوى بحقك غيابيًا.فإذا لم تحضر أو 

      /   /022   

 تسمم ىذه النسخة لممدعى عميو
                                                 

)المقصكد بيا أكراؽ التبمقغ  كى  تككف نمكذجقف متطابققف  كقرةؽ معيا الئح  دلكل  كاألصؿ أف تكتب دلكل كلقس دلكة 1
  كلكنيا ىكذا تكتب باألكراؽ الرسمق  بالمحاكـ الشرل (
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 (0نموذج ورقة دعوة)-0

 السمطة الوطنية الفمسطينية

 ديوان قاضي القضاة

 المحاكم الشرعية

 محكمة.....        الشرعية                        رقم الدعوى األساسية ......

 .ورقة دعوة .....

 اسم المدعي ...... 

 اسم المدعى عميو .....

 محكمة......   الشرعية يوم......    الواقع في  إلىيقتضي حضورك 

 من شير .......  سنة.....         الساعة......          قبل الظير

 لمنظر في الدعوى المقامة عميك من قبل ........          وموضوعيا........ 

 أو ترسل وكياًل، ُترى الدعوى بحقك غيابيًا.فإذا لم تحضر 

      /   /022   

 شاىد                شاىد                   المبمغ إليو

 تبمغ بمعرفتي في...... 

 محضر شرعية....... 

 المحكمة إلىتعاد ىذه النسخة 
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 :  1نموذج سند تبميغ-3

 السمطة الوطنية الفمسطينية

 ديوان قاضي القضاة

 م الشرعيةالمحاك

 المحكمة الشرعية في ......

 طالب التبميغ ......

 المبمغ إليو .....

 نوع األوراق ورقميا وتاريخيا ......

 أنا محضر المحكمة .... سممت األوراق المدرجة بيانيا أعاله

 ..... إلىوبمغتيا 

 التاريخ:.......

 معرف......          المبمغ إليو......            المحضر.....       

 جرى تبميغ ىذه األوراق القضائية بمعرفة......

 أصدقو......   

 التاريخ........                     رئيس الكتاب.......

 
                                                 

)كىذا السند قستخدـ لتبمقغ أكراؽ معقن  لف طرقؽ المحكم   ةتككف طرقق  التبمقغ رسمق   مثؿ تبمقغ طالؽ أك تبمقغ حكـ 1
  غقاب ( 
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 نموذج لشرح المحضر عمى ورقة التبميغ: -4

شػػػرلق                              لتبمقػػػغ المػػػدلى لمقػػػو انتقمػػػت أنػػػا محضػػػر محكمػػػ ......     ال
المذككر  ةمـ أجده  كحقث لـ أجد المدلى لمقو ةقد بمغتو بكاسط  كالدتو المػذككرة كالتػ  تسػكف معػو 

حيػػا لمػػى أنيػػا تجػػاكزت السػػتقف مػػف العمػػر  كىػػ  مػػف أةػػراد األسػػرة المةػػ  نفػػس البقػػت  كالتػػ  تػػدؿ م
لبحث كالتحرم كبذؿ الجيد كمعرة  الشاىد حسػب األصػكؿ تحرقػران ةػ  كمكمف  شرلان  ككؿ ذلؾ بعد ا

   ..... 

 السير في الدعوى إجراءاتالمبحث الثالث: 

بعد إتماـ المرحمتقف السابقتقف  كىما تقدقـ الئح  الدلكل كرةع الدلكل كتقدىا  كالتبمقػغ  
سػػقر الػػدلكل  كىػػ  لمػػى لػػػدة  مجراءاتالمرحمػػ  الثالثػػ  كىػػ  البػػػدء بػػ إلػػىقػػتـ االنتقػػاؿ 

 خطكات  كى : 

 : انعقاد المجمس الشرعي، ودور القاضياألولالمطمب 

 ةأكؿ مجرقات سقر الدلكل ىك انعقاد المجمس الشرل  كذلؾ قتحقؽ بكجكد القاض  كالكاتب معان. 

 كالكاتب.: ىكالزماف كالمكاف كالكتت المحدد لسماع أتكاؿ الخصـك بكجكد القاض  1المجمس الشرل 

كالقاض  ىك المسؤكؿ لما قدكر ة  تالػ  المحكمػ   كىػك صػاحب الحػؽ ةػ  إدارة الجمسػات كاتخػاذ 
صدارك  جراءاتاإل القرارات ة  ضكء ما ققتضقو تحققؽ العدال  المطمكب   ةالقاض  ىك الػذم قحػدد  ا 

ح األسػئم  غقر مسمكح بو إال بػمذف مػف القاضػ   كىػك الػذم قسػمح بطػر  الـ  ةالكالـمف قحؽ لو الك
كتمق  األجكب  لمقيػا  كقسػتطقع أف قمنػع األسػئم  كاإلجابػات التػ  ال تتعمػؽ بالػدلكل  ككػؿ مػا ققػاؿ 
ةػ  المجمػس الشػرل  لمػدلكل قجػب أف قكتػب إذا كػاف متعمقػان بالػدلكل  كمػف أجػؿ ذلػؾ كمػو قتكجػب 

ةيػػـ كتػػائع الػػدلكل  كمػػا قػػتكمـ بػػو  إلػػى  باإلضػػاة  تعػػالىلمػػى القاضػػ  أف قكػػكف لالمػػان بحكػػـ ا 
 الم ــوُ  َصــم ى الن ِبــي  »: لقــولالخصػماف كمػػا قػػدلقاف بػو مػػف حجػػج كأدلػ  كدةػػكع لقسػػتطقع الحكػـ بالعػػدؿ 

                                                 
  ( 32/92/9294"  بتارقخ )مقابمة شخصية)تاسـ  "1



119 

 ِمـمَ َفعَ  الَحـقِّ  ِبَغْيـرِ  َقَضى َرُجلٌ  الَجن ِة، ِفي َوَقاضٍ  الن اِر، ِفي َقاِضَيانِ : َثاَلَثةٌ  الُقَضاةُ : َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ 
 َفـَذِلكَ  ِبالَحقِّ  َقَضى َوَقاضٍ  الن اِر، ِفي َفُيوَ  الن اسِ  ُحُقوقَ  َفَأْىَمكَ  َيْعَممُ  الَ  َوَقاضٍ  الن اِر، ِفي َفَذاكَ  َذاكَ 
      .1«الَجن ةِ  ِفي

كأكؿ مػػػا قكػػػكف بعػػػد انعقػػػاد المجمػػػس ةػػػ  القػػػـك كالتػػػارقخ كالكتػػػت المحػػػدد  ىػػػك المنػػػاداة لمػػػى أطػػػراؼ 
 الدلكل ثالثان  كقتـ ذكر ذلؾ ة  الضبط.  

المتعمقـة بحضـور وغيـاب المـدعي والمـدعى عميـو  2المطمب الثاني: القواعـد اإلجرائيـة
 كةقو ةرلاف:أو وكالئيم، 

سػقر الػدلكل  كليػا دكر ميػـ ةػ   إجراءاتكالقكالد اإلجرائق  ى  الخطكة الثانق  بمرحم  
 تحدقد كقفق  سقر الدلكل.

ســير الــدعوى بيــذا  أثر: قواعــد حضــور وغيــاب المــدعي والمــدعى عميــو، حيــث يتــاألولالفــرع 
 :اآلتيالحضور أو الغياب ك

ذا لـ قكف قتعمؽ بيا حؽ ا ى أك أق  جماألكلةف  حال  غقاب الطرةقف ة  الجمس  -9 س  تالق  كا 
قتـ إسقاط الدلكل أك شطبيا  إال إذا رأت المحكم  أنو مف العدال  تأجقؿ الدلكل كتبمقغ  تعالى

  إذا كاف الغقاب لسبب لمت بو البمكل كال قستطقع الناس مع مثمو متابع  شؤكنيـ  مثؿ الطرةقف
  خارج المنطق . إغالؽ الطرؽ  كأطراؼ الدلكل كخاص  المدل  مف

( مف تانكف أصكؿ المحاكمات الشرلق : )قجب إلطػاء 929كقمكف استثناء ما جاء ة  ىذه المادة )
ال ةف  خػالؿ لشػرة أقػاـ مػف انتيػاء  الحكـ ةكر تفيقـ الطرةقف انتياء المحاكم  إف كاف ذلؾ ممكنان كا 

                                                 
  األلبان   (  صححو األلبان 9399  )ح ر(6/ 3ج)باب ما جاء لف رسكؿ ا   بشار"، ت الترمذي "سنن)الترمذم  1
 (9694ح ر)  (935/ 8ج)" السبيل منار أحاديث تخريج في الغميل إرواء"
االسكندرق   –"  دار الجامع  الجدقدة أثر حضور المدعى عميو في انعقاد الخصومة القضائيةانظر)التحقكم  محمكد السقد  "2
 (45-37ـ(  )ص9223)

 (949-948ـ(  )ص9963)  5"  طقانون المرافعاتانظر)أبك الخقر  محمد  "
  ( 89-79ـ(  )ص9996االسكندرق   ) -دار الجامع  الجدقدة قانون المرافعات"،انظر)خمقؿ  أحمد  "
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أك أحػػدىما ةػػ  ىػػذه الحالػػ  ال قمنػػع وتغيــب الطــرفين التػػدتقؽ   إلػػىالمحاكمػػ  إذا كػػاف الحكػػـ قحتػػاج 
 حكميا(. إصدارالمحكم  مف 

كةػػػ  حالػػػ  غقػػػاب المػػػدل  كحضػػػكر المػػػدلى لمقػػػو كطمػػػب األخقػػػر إسػػػقاط الػػػدلكل  كلػػػـ تكػػػف  -9
طمبػو  أمػا إذا الػتمس العػذر لممػدل   إلى  ةمف المحكم  تجقبو تعالىالدلكل مما قتعمؽ بيا حؽ ا 

     طمبو كقتـ تبمقغ المدل  بالمكلد الذم تقرره المحكم . لىإكطمب التأجقؿ ةمف المحكم  تجقبو 

ةمف  طمب تأجيلكال ننسى التنكقو أنو ة  مثؿ ىذه الحال   أك ة  حال  غقاب أم طرؼ مع كجكد 
ف  نما ىك منكط بقبكؿ القاض  لو أك لدـ تبكلو  ةمف تبمو قتـ التأجقؿ كا  ىذا الطمب ال قككف ممزمان كا 

 مكجكد كقككف سقر الدلكل كةؽ تكالد الحضكر كالغقاب المذككرة.  لـ ققبمو ةكأنو غقر 
 ( مف أصكؿ المحاكمات الشرلق : )تسقط المحكم  الدلكل: 52ةكما جاء ة  المادة )

 إذا لـ قحضر أحد مف الفرتاء. -9

 إذا لـ قحضر المدل  كحضر المدلى لمقو كطمب اإلسقاط(. -9

لمقػو كطمػب المػدل  محاكمتػو غقابقػان ةػمف المحكمػ   أما إذا حضر المدل  كلـ قحضر المػدلى -3
مف صح  التبمقػغ  أمػا إذا لػـ تثبػت صػح  التبػالقغ تقػـك المحكمػ  بتأجقػؿ  التأكدطمبو بعد  إلىتجقبو 

 الدلكل لمكلد آخر حتى قتسنى تبمقغ المدلى لمقو.

ذا حضػػر الطرةػػاف أك ككالؤىػػـ  ةمنػػو قتكجػػب لمػػى المػػدل  أف قكػػرر كققػػرر الئحػػ  -4 دلػػكاه ةػػ  كا 
( مػػػػف أصػػػػكؿ 49ةكمػػػػا جػػػػاء ةػػػػ  المػػػػادة ) مجمػػػػس المحاكمػػػػ   ككػػػػذلؾ قسػػػػتطقع أف قسػػػػقط دلػػػػكاه 

ةػػػ  أم كتػػػت أثنػػػاء  1المحاكمػػػات الشػػػرلق : قجػػػكز لممػػػدل  أك المػػػدلى لمقػػػو ةػػػ  الػػػدلكل المتقابمػػػ 
المحاكمػػػ  أك تبميػػػا أف قطمػػػب إسػػػقاط دلػػػكاه بحػػػؽ المػػػدلى لمػػػقيـ جمػػػقعيـ أك بعضػػػيـ أك أف قتػػػرؾ 

  تسػػـ ممػػا قدلقػػو لمػػى أف قكػػكف لػػو الحػػؽ ةػػ  تجدقػػد دلػػكاه  كال قػػؤثر إسػػقاط دلػػكل أحػػد دلػػكاه ةػػ
 .إذا أصر ىذا األخقر لمى السقر بيا اآلخرالطرةقف لمى 

                                                 
  الدلكل الت  ترةع ة  مقابؿ دلكل أخرل( )الدلكل المتقابم : ى 1
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كقنحصػر حػػؽ المػػدلى لمقػو إذا طمػػب المػػدل  اإلسػقاط كىػػك غقػػر راض  بطمػب الحكػػـ باإلسػػقاط   
شػػيكر مػػف  6تجدقػػد الػػدلكل خػػالؿ مػػدة  قسػػتطقع المػػدل  إلػػادة فباإلســقاطكلػػقس اإلسػػقاط كحػػده  

شػػقكالن  كبعػػد السػػت  أشػػير  92اإلسػػقاط بػػدةع نصػػؼ الرسػػـ لمػػدلاكل المماثمػػ  لمػػى أف ال تقػػؿ لػػف 
ةػػال قػػتـ  حكــم اإلســقاطقسػػتطقع رةػػع دلػػكل جدقػػده برسػػـك كاممػػ   كال قكجػػد ةقيػػا اسػػتئناؼ  أمػػا ةػػ  

تقدقـ استئناؼ بػالحكـ  كىنػاؾ أمػر آخػر التجدقد إال بعد مركر مدة االستئناؼ ةينا قستطقع المدل  
ةػػػارؽ بقنيمػػػا بأنػػػو ةػػػ  حكػػػـ اإلسػػػقاط قسػػػتطقع المػػػدلى لمقػػػو تضػػػمقف المػػػدل  مصػػػارقؼ الػػػدلكل 

 .1كالرسكـ  أما ة  اإلسقاط ةال قحؽ لو

 في حالة وجودىم -نيابة عن األطراف-من وكاالت الحاضرين  التأكدالفرع الثاني: 
أطػػػراؼ الػػػدلكل أك كمقيمػػػا مػػػف حضػػػكر جمسػػػ  المحاكمػػػ  المحػػػددة  تػػػد ال قػػػتمكف أك ال قرغػػػب أحػػػد 

ةقستطقع إرساؿ مف قنكب لنو  كلقبكؿ نقاب  الشخص المرسؿ البد مف امتالكو لككال  لػف المػدل  
 أك المدلى لمقو. كالككال  ى :

 مقامو. ققكـ ممف غقره إلى أمره المرء قًكؿ : أف2لغ 
ـى  هغقػػرى  شػػخص ققػػقـ أف ىػػ  : الككالػػ 3ان اصػػطالح  قكػػكف أف لمػػى معمػػكـ جػػائز تصػػرؼ ةػػ  نفسػػو مقػػا
 التصرؼ. قممؾ ممف( الكاؼ بكسر) المككؿ

تامتػو آلخػر شػػغؿ ةػ  أحػد تفػكقض ىػ  الككالػػ  مػف المجمػ : (9449) كةػ  المػادة  ذلػػؾ ةػ  مقامػو كا 
 .بو مككؿ األمر كلذلؾ ككقؿ أتامو كلمف مكك ؿ الشخص لذلؾ كققاؿ الشغؿ

 كتد تمت المساكاة بقف أطراؼ الدلكل كككالئيـ ألف الككقؿ قنكب لف مككمو  كذلؾ حسب 

                                                 
1

  ـ(99/92/9294"  بتارقخ )مقابمة شخصية)صكاف  " 
 بف ا لبد: تحققؽ الفقياء"، حمية  "(ىػ395: المتكةى) الحسقف أبك ازم الر  القزكقن  زكرقاء بف أحمد )ابف ةارس 2

 رابط  ةرقؽ/ لمشامم    ألده(ـ1983-ىػ1403)بقركت   – لمتكزقع المتحدة   الشرك 1الترك   ط المحسف لبد
 (145 ص)  (العممق  النخب مركز) برلاق  النساخ

   دار2ج  ط5 األربعة"، المذاىب عمى الفقو  "(ىػ1360: المتكةى) لكض محمد بف الرحمف )الجزقرم  لبد3
 (148ص/ 3ج) ـ(  2003 - ىػ 1424لبناف  ) – بقركت العممق   الكتب
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 كال بالخصػػكم  شػػاء مػػف قككػػؿ أف لمقػػو كالمػػدلى المػػدل  مػػف )لكػػؿ مػػف المجمػػ : (9596) المػػادة
كتنظقـ الككاالت الخاص  بألماؿ المحاكـ الشرلق  مػف اختصػاص المحكمػ   .(اآلخر رضاء قشترط

 ( مف أصكؿ المحاكمات الشرلق . 9( مف المادة )99الشرلق  بناءن لمى الفقرة )

ْال المدعى عميو عن الدعوى و   أثـرالمطمب الثالث: تالوة الالئحة وأقوال المدعي، وس
 كةقو ةرلاف:إجابتو عمى سير الدعوى،  

ىػػػ  تػػػالكة الالئحػػػ  كأتػػػكاؿ  -سػػػقر الػػػدلكل إجػػػراءاتمرحمػػػ  –ة الثالثػػػ  مػػػف المرحمػػػ  الثالثػػػ  ةػػػالخطك 
 إجابتو لمى سقر الدلكل.  أثرالمدل   كسؤاؿ المدلى لمقو لف الدلكل ك 

 : تالوة الالئحة وأقوال المدعي األولالفرع 
ةػػ  البداقػػ  قتأكػػد القاضػػ  مػػف الئحػػ  الػػدلكل كمشػػتمالتيا  كمػػف اسػػتقفاء الرسػػكـ  كحصػػكؿ التبمقػػغ 
حسب األصكؿ  ثـ ققـك القاض  بتالكة الئح  الدلكل  ثػـ قسػأؿ المػدل  لػف دلػكاه ةققػـك المػدل  

كتيػا كقيكتفى منو بمفظ أكرر كأتػرر مػا جػاء ةػ  الئحػ  الػدلكل  كتيػذكر تال–بتكرقر الدلكل كتقرقرىا 
( 55ة  ضبط الدلكل  ثـ تدكف مراةعات الخصـك حسب ما قأمر بو القاض . ةقد جاء ة  المادة )

مػػف أصػػكؿ المحاكمػػات الشػػرلق :)قترتب لمػػى رئػػقس المحكمػػ  أك القاضػػ  أف قػػأمر بتػػدكقف كػػؿ مػػا 
 إذا المتخػذة ةقيػا إال جػراءاتقطمبو أك قعرضو أم ةرقؽ مف الفرتاء أثنػاء اسػتماع الػدلكل كخػالؿ اإل

أف ققػػدـ الئحػػ   األمػػركػػاف المطمػػكب تدكقنػػو ال لالتػػ  لػػو بالقضػػق  كحقنئػػذو قحػػؽ لمفرقػػؽ الػػذم قعنقػػو 
ضػػػبط القضػػػق  كةػػػ  ىػػػذه الحالػػػ  ال قحػػػؽ لممحكمػػػ  رةػػػض  إلػػػىمسػػػتقم  قػػػدكف ةقيػػػا مػػػا قرقػػػد ضػػػمو 

 الطمب(.

ْال المدعى عميو، و   إجابتو عمى سير الدعوى. أثرالفرع الثاني: س
لف الدلكل  كبناءن لمػى إجابػ  المػدلى لمقػو  -ة  حال  حضكره-ؿ المدلى لمقو كمف ثـ قتـ سؤا 
 قتحدد مسار الدلكل  ةي  تد تككف: -إف كاف حاضران -

ان بجمقع ما جاء بالئح  الدلكل  كىنا تنتي  الدلكل حقػث قػتـ الحكػـ لممػدل  بمػا طمبػو ةػ  إترار -9
  دلكاه.
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تػػػد قكػػػكف صػػػرقحان بػػػالمفظ  أك داللػػػ   اإلنكػػػارالبػػػات  )ك ان بػػػبعض بنػػػكد الئحػػػ  الػػػدلكل كانكػػػار إتػػػرار -2
بالسككت(  كىنػا قيكمػؼ المػدل  بمثبػات مػا أنكػره المػدلى لمقػو بالبقنػ  الخطقػ  أك البقنػ  الشخصػق   

ف لجز المدل  لف إحضار البقنات تيكجو القمقف  المدلى لمقو بناءن لمى طمب مف المدل    إلىكا 
  كىػك نػص 1«َعَمْيـوِ  الُمـد َعى َعَمـى َوالَيِمـينَ  الُمد ِعي، َعَمى الَبيَِّنةَ » كةقان لقكلو صمى ا لمقو كسمـ:

 .2( مف المجم 76المادة )

جمقػع مػا جػاء بالئحػ  الػدلكل  كىنػا أقضػان قيكمػؼ  -حقث قنكر المدلى لمقو كقسكت-أك انكاران -3
 المدل  بمثبات جمقع ما أنكره المدلى لمقو.

تكجقيو إلقو  كىنػا قػتـ تحػكؿ مسػار الػدلكل إذ أف الػدةع دلػكل جدقػدة  دةع المدلى لمقو لما تـ -4
ققصػػد بيػػا دةػػع الخصػػكم  لنػػو  كقجػػب أف تتػػكةر ةقػػو الشػػركط المطمكبػػ  بالػػدلكل   كقصػػبح ةقيػػا 

 األكؿمدلى لمقو ثانقان  كلذلؾ قيكمؼ المدلى لمقو  األكؿمدلقان ثانقان  كالمدل   األكؿالمدلى لمقو 
 باإلثبات.

الدةع دلػكل جدقػدة كقيكمػؼ المػدلى لمقػو لى لمقو انكاران كدةعان  كلندىا قعتبر قككف رد المدكتد -5
 بمثبات ما دةع بو  كالمدل  ققـك بمثبات ما أنكره المدلى لمقو.

بعػػد طمػػب المػػدل  ك  -مػػف صػػح  التبمقػػغ التأكػػدكبعػػد –كةػػ  حالػػ  لػػدـ حضػػكر المػػدلى لمقػػو  -6
   بمثبات دلكاه.    بمتماـ السقر بالدلكل  قيكمؼ المدل

 .المطمب الرابع: الشخص الثالث وتدخمو في الدعوى
إف أطػػراؼ الػػدلكل ىػػـ المػػدل  كالمػػدلى لمقػػو. كتػػد قظيػػر مسػػتحؽ أك متضػػرر آخػػر  كال قسػػتطقع 

 األمػرىذا األخقر التدخؿ بمجرقات السقر ة  الدلكل النعداـ الصف  الرسػمق  لػو  كلتػدارؾ مثػؿ ىػذا 
ف الحاجػػ  لػػو بمثػػؿ ىػػذه مى بمصػػطمح "الشػػخص الثالػػث"  كىػػك أكثػػر مػػا تكػػك ظيػػر ةػػ  القػػانكف مػػا قسػػ

                                                 
(  99929  )ح ر(497ص/ 92ج) "  باب البقن  لمى المدل  كالقمقف لمى مف أنكر لمبييقي الكبرى "السنن )البقيق  1

 (9938  )ح ر(357ص/ 6ج)"  السبيل منار أحاديث تخريج في الغميل إرواءصححو األلبان   األلبان   "
  ـ(9993بقركت  )-  المطبع  األدبق 3ط"شرح المجمة"،  )باز  سمقـ رستـ 2
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"  لتعدد المستحققف لمترك . ةقد قتـ إغفاؿ لدد منيـ  ةمذا تػاـ اإلرثلتصحقح لحج  حصر الدلكل "ا
فؿ آخر بذلؾ  ةمنو قستطقع طمب إدخالو كشخص ثالػث غٍ فمقف برةع الدلكل منفردان ثـ لمـ مي غٍ أحد المي 

إما كمػػػدل  أك مػػػدلى لمقػػػو أك معقنػػػان أك منضػػػمان إلػػػى جانػػػب أحػػػد الطػػػرةقف  بنتقجػػػ  الػػػدلكل.ه أثر لتػػػ
كقكػػكف ذلػػؾ لػػف طرقػػؽ تقػػدقـ اسػػتدلاء قطمػػب ةقػػو إدخالػػو بالػػدلكل  كقبػػقف ةقػػو اسػػـ الطػػرؼ اآلخػػر 
كخالص  الدلكل مع التكتقع لمقو كاستقفاء الرسكـ  كلقس لمشخص الثالث اإللتراض لمى صالحق  

     المحكم .

ال قحؽ ألم شخص طمب التدخؿ ة  الدلكل  كقشترط حقث  :1شروط التدخل في الدعوىومن  
 لمتدخؿ ة  الدلكل لدة شركط  ى :

 أف قككف المتدخؿ مف غقر الطرةقف-9

التػػدخؿ مقبػػكؿ مػػف بداقػػ  الخصػػكم  حتػػى مرحمػػ  مػػا تبػػؿ     ختػػاـ ةأف تكػػكف الخصػػكم  تائمػػ : -9
  .ختاـ المحاكم  إلىالمحاكم   ةمذا كصمت الدلكل 

أف قككف لطالب التدخؿ مصمح  ة  التدخؿ  كذلؾ ألف المصمح  أسػاس لقبػكؿ جمقػع الطمبػات -3
 ة  الدلكل سكاء العارض  أك األصمق .

أف قكػػكف الحػػؽ الػػذم قدلقػػو المتػػدخؿ مرتبطػػان بمكضػػكع الػػدلكل األصػػم   ةػػال قجػػكز أف قخمػػؽ -4
 لمى المحكم .المتدخؿ مف تدخمو دلكل جدقدة غقر معركض  

 المبحث الرابع: طرق اإلثبات والدفوع التي يمكن إثارتيا
تبػػدأ مكنكنػػات الػػدلكل  -المتبعػػ  ةػػ  الػػدلكل جػػراءاتالمرحمػػ  الرابعػػ  لإل–انطالتػػان مػػف ىػػذه المرحمػػ  

 بالتبمكر كالكضكح  التمادان لمى طرؽ اإلثبات كالدةكع الت  تيثار.  

 

 
                                                 

1
  (979-979)الي ار  م "ال نبى ي   ال ق  بالق نب "م )ص
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 كةقو أربع  ةركع:، : طرق اإلثبات لمدعاوىاألولالمطمب 

النػػاظر ةقيػػا قتعػػقف لمػػى المػػدل  تقػػدقـ مػػا قثبػػت دلػػكاه  كمػػف  إمػػاـحتػػى تسػػتكمؿ الػػدلكل صػػكرتيا 
  كالبقن  الخطق   كالبقنػ  الشخصػق   كالقمػقف  كالنكػكؿ  كالقرقنػ   ترارطرؽ اإلثبات المعتبرة  ى : اإل

 .1كالقسام 
 : اآلت الذم ذكر.  كتكضقحيا ك ل بالترتقباآلخر كتكتيا مف حقث تقدقـ إحداىا لمى 

  قراراإل -األولالفرع 
 
  .2: ىك االلتراؼلغة 
 مقػر كلمحػؽ لػو مقػر كليػذا مقػر لػذلؾ كققاؿ   آلخر لمقو حؽ لف اإلنساف إخبار )ىكًا: اصطالحو 

( مػػػف المجمػػػ   كىػػػك قكػػػكف بػػػالمفظ أك مػػػا ةػػػ  حكمػػػ  9579)   كىػػػذا أقضػػػان مػػػا كرد ةػػػ  المػػػادة3بػػػو(
اإلشػػارة لمػػف بػػو آةػػ   سػػكاء كػػاف الحػػؽ إقجابقػػان  بػػأف ققػػر بػػأف لمقػػو لزقػػد مبمغػػان كػػذا  أك كالكتابػػ  أك 

 سمبقان بأف ققر أنو ال حؽ لو لمى ةالف  أك أنو أبرأه مف جمقع حقكتو.
القضػػاء بكاتعػػ  تانكنقػػ  مػػدلى بيػػا لمقػػو كذلػػؾ أثنػػاء السػػقر ةػػ   إمػػاـككػػذلؾ )ىػػك التػػراؼ الخصػػـ 

ةػ   تػرارتع  كقصح أف قصػدر مػف ككقػؿ مفػكض بػذلؾ أك نائػب قممػؾ اإلالدلكل المتعمق  بيذه الكا
( إترارالمكضكع الذم قتعمؽ بو  أما       4القاصر كالمحجكر لمقو ةيك غقر ممـز

بجمقع بنكد الدلكل قيحكـ لممدل  بما طمبو ة  الئح  دلكاه  كلكف ة  مثؿ ىذه  تراراإل أثركلمى 
ًقػر دكف غقػره   ترارالمدلى لمقيـ ةمف اإللتعدد  -التصحقحدلاكل –الدلاكل  حج  تاصرة لمى المي
 ( مف المجم . 78تاصرة( كىذا نص المادة ) حج  تراركاإل متعدق  حج  )البقن  حقث إف

 
                                                 

1
 م صبصم د ث إن   با  ن ة م صبص ر ص ن ة م صبص بن   م صبص )اال م   ي هلل تع لة يسيس

 ق و د  با فإ،ا ق تيً؛ ل  ن من  بال قت ن ه م  ي هلل: البلو  ت  رهم منهم رايً   مسب  استد   قت   م   ع م بال مد ة   فو القت ل با  إ،ا
   ي لان  ة ل   ق ة بال البلوم  ستد   بال ي ل  ةم المد ة أهل ن ة

 مص ر س يب(697-696ص/ 6ج) "م(المدت ر ر ) ن ي    اي  بد ر ة الم ت ر "ال راي  ن ي   م 
تحققػؽ: مختار الصحاح"، ىػ(  "666انظر)الرازم  زقف الدقف أبك لبد ا محمد بف أب  بكر بف لبد القادر الحنف  )المتكةى: 2

  (23)صـ(  1999ىػ / 1423صقدا  ) /بقركت-المكتب  العصرق   5طقكسؼ الشقخ محمد  

 مصدر سابؽ(965ص) األحكام"، معرفة في الحكام لسانابف الشحن   "انظر)3
  (629/ ص9ـ(  )ج9957-ىػ9376ج  المطبع  النمكذجق   )9"  "قواعد المرافعات )العشماكم  محمد  لبد الكىاب  4
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 : البينات -الفرع الثان 
 الكاضح  : الحج 1البقن  لغ 

بناءن لمى ما سبؽ ذكره (   كذلؾ 1676) القكق ( كما جاء ة  المجم  ة  المادة الحج  ى  )ةالبقن  
 ةػػ  لمقاضػػ )مػػف المجمػػ  أف (1832) مػػف ككنيػػا حجػػ  متعدقػػ   كقػػدلـ ذلػػؾ مػػا كرد ةػػ   ةػػ  المػػادة

 أحػػد مكاجيػ  ةػ  أتقمػت التػ  بالبقنػػ  قحكػـ أف الكرثػ  جمقػع إلػى ةقيػػا الخصػكم  تكجػو التػ  الػدلكل
 إلػادة إلػى حاجػ  كال لالػذم أحضػر ةػ  الػدلك  كارثالػ لمػى الحكػـ تبػؿ كارثالػ ذلؾ غاب إذا الكرث 

 َعَمـى َوالَيِمـينَ  الُمـد ِعي، َعَمـى الَبيَِّنـةَ »البقن (  كى  تككف لمى المدل  بناءن لمى الحدقث الشرقؼ: 
   كالبقنات نكلاف  ى :2«َعَمْيوِ  الُمد َعى

 : كالمقصكد بيا الشيكد.البينات الشخصية-أ

 إلى( مف تانكف أصكؿ المحاكمات الشرلق  )إذا استند المدل  ة  دلكاه 56ةكما جاء ة  المادة ) 
البقن  الشخصق  قجب لمقو أف قيحضر شيكده لندما قطمب منو ذلؾ كقشمؿ ىذا الحصر بقن  

 حسب (.الشيادةمما تقبؿ ةقو  التكاتر. كال قجكز تسمق  شيكد آخرقف إال إذا كاف مكضكع الدلكل

لفظ أشيد( بناءن  إلىككذلؾ )لمى المحكم  أف ت حًمؼ الشاىد القمقف تبؿ البدء ة  الشيادة كال حاج  
( 66( مف المادة )9( مف تانكف أصكؿ المحاكمات الشرلق    ككما جاء ة  الفقرة)65لمى المادة )

لمى مف تانكف أصكؿ المحاكمات الشرلق  )لممحكم  ة  أم دكر مف أدكار الدلكل أف تمق  
الشاىد ما تراه مالئمان مف األسئم  كما ليا ة  أم كتت أف تستدل  أم شاىد سمعت شيادتو مف 

( مف تانكف أصكؿ المحاكمات الشرلق  66( مف المادة )9تبؿ الستجكابو ثانق (   كة  الفقرة)
 ألكؿا  كلمطرؼ اآلخر)لمخصـك حؽ مناتش  الشيكد مباشرة  كقبدأ الذم استدلاىـ  ثـ قمقو الطرؼ 

حؽ المناتش  ثانق  ضمف النقاط الت  أثارىا الخصـ ةقط  كقشترط ة  ذلؾ أف ال قخرج االستجكاب 
ذا تغقر مجمس القاض  ألادت المحكم   كالمناتش  لف مكضكع الدلكل كال ققصد بو التمققف كا 

  )إذا اتتنعت المحكم ( مف تانكف أصكؿ المحاكمات الشرلق 67تحمقؼ الشاىد(   كة  المادة )

                                                 

 مصدر سابؽ (684ص/ 9ج) الكموم"، من العرب كالم ودواء العموم شمسالحمقرم  "1(
 )تـ تخرقجو سابقان(2
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ال ردتيا دكف حاج   تزكق  مع بقاف أسباب ذلؾ ة   إجراء إلىبشيادة الشيكد حكـ بمكجبيا كا 
( مف تانكف أصكؿ المحاكمات الشرلق  68الحالتقف بناءن لمى تحقققات المحكم (   كة  المادة )

)لمى كاتب المحكم  أف قدكف ة  الضبط تحت إشراؼ القاض  أتكاؿ الفرتاء كشيادة كؿ شاىد 
حقث ركاقتيا كقجب لمى القاض  ككاتب المحكم  كالطرةقف أف قكتعكا لمى كؿ صفح  مف حسب 
ذا امتنع الطرةاف أك أحدىما لف التكتقع تدكف المحكم  ذلؾ ة  المحضر(إن .   تيت الكتاب  كا   

 ن:ي نوعاالبينة الكتابية)أو الخطية(، وى-ب

 المستندات الرسمق :-9

( مػف تػانكف أصػكؿ المحاكمػات الشػرلق  )المسػتندات الرسػمق  75كى  بناءن لمى ما كرد ة  المادة )
الػكالدة  أثػرالت  قنظميا مكظفكف مف اختصاصيـ تنظقميا  ككثققػ  الػزكاج كشػيادة المػقالد الصػادرة 

كالكثػػائؽ التػػ  قنظميػػا كاتػػب العػػدؿ كسػػندات التسػػجقؿ تعتبػػر بقنػػ  تاطعػػ  لمػػى مػػا نظمػػت ألجمػػو كال 
قر كقشترط ةػ  ذلػؾ أنػو قجػكز إثبػات صػح  تنظػقـ أم مسػتند أك لقػد أك ققبؿ الطعف ةقيا إال بالتزك 

الفرقققف المتعاتػدقف أك  مترارككال  أك صؾ كتاب  منظـ أك مكتع ة  مكاف خارج المممك  الياشمق  ب
بتصػدققو مػف السػػمطات المختصػ  ةػ  البمػػد الػذم نظمػت أك كتعػػت ةقػو كمػف ممثػػؿ المممكػ  األردنقػػ  

( مػف 79د إف كجد  كقعتبر المأذكف مكظفان لمقاصد ىػذه المػادة(  كةػ  المػادة )الياشمق  ة  ذلؾ البم
 اإلنكػارتانكف أصكؿ المحاكمات الشرلق  )تعتبر البصم  ة  حكـ الخاتـ كقجرم ةقيا التطبقؽ لنػد 

بمعرةػػ  الخبقػػر الفنػػ  إف كجػػد أك الخبػػراء كةػػؽ األصػػكؿ المدرجػػ (. ةػػمذا )اديلػػ  أف المسػػتند المبػػرز 
مػػارات تؤقػػد كجػػكد التزكقػػر تأخػػذ مػػزكر كطي  مػػب مػػف المحكمػػ  التػػدتقؽ ةػػ  ذلػػؾ ككانػػت ىنػػاؾ دالئػػؿ كا 

المحكمػ  مػف مػػدل  التزكقػر كفػػقالن قضػمف لخصػػمو مػا تػد قمحػػؽ بػو مػػف لطػؿ كضػػرر إذا لػـ تثبػػت 
المراجػػع المختصػػ  لرؤقتيػػا كتؤجػػؿ النظػػر ةػػ   إلػػىدلػػكاه ثػػـ تحقػػؿ أمػػر التحققػػؽ ةػػ  دلػػكل التزكقػػر 

( مف تػانكف 76حتى تنتي  دلكل التزكقر المذككرة( كىذا ما اشتممت لمقو المادة ) الدلكل األصمق 
 أصكؿ المحاكمات الشرلق .
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مسػػتندات لرةقػػ : )كىػػ  المسػػتندات التػػ  قنظميػػا األةػػراد دكف تكثققيػػا ةػػ  جيػػات رسػػمق   مثػػؿ -9
 لعرةق .كالشقكات تعتبر مف المستندات ا .1الققكد الت  ى  ة  دةاتر التجار المعتد بيا(

( مػػػف تػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات الشػػػرلق  )قجػػػكز الطعػػػف ةػػػ  المسػػػتندات العرةقػػػ  77كةػػػ  المػػػادة ) 
( مف تانكف أصكؿ المحاكمات الشرلق  )إذا أنكر أحد الطرةقف 78كالتزكقر(   كة  المادة ) اإلنكارب

أك كرثتو التكتقع أك الخػاتـ المنسػكبقف إلقػو أك أصػر ىػك أك كرثتػو لمػى السػككت لػدل السػؤاؿ لنيمػا 
 إلػػىمعاممػػ  التطبقػػؽ كقطمػػب  إجػػراءأك تػػاؿ الكرثػػ  ال نعمػػـ إف كػػاف خاتمػػو أك تكتقعػػو ةعمػػى القاضػػ  

الفرقققف انتخاب خبقر أك أكثر  ةمف لـ قتفقا تكلى بنفسو أمر االنتخاب كأدرج ة  تراره حال  المستند 
 المختمؼ لمقو كأسماء الخبراء ككقفق  انتخابيـ(. 

 اليمين والنكول عنيا:  -الفرع الثالث

 ىك القكة: 2اليمين لغة

 صػػفاتو مػػف صػػف  أك أسػػمائو  مػػف اسػػـ أك ا  بػػذكر لمقػػو المحمػػكؼ األمػػر تككقػػد :ىػػ 3اً اصــطالحو 
 .القسـ أك الحمؼ كتسمى مخصكص  كجو لمى

 َوالَيِمـينَ  الُمـد ِعي، َعَمـى الَبيَِّنـةَ » حمؼ القمػقف قكػكف مػف المػدلى لمقػو بنػاءن لمػى الحػدقث الشػرقؼ:
   ى :5  كلكف ال قيمجأ إلقو إال بشركط4«َعَمْيوِ  الُمد َعى َعَمى

  .أم أف تككف محقق  لشركط الدلكلأف تككف الدلكل صحقح   -9

انكارالمدلى لمقو الحؽ المدلى بو  ألنو إذا أتر بو لـ تكػف ىنػاؾ حاجػ  لمقمػقف ألف اإلنسػاف ال -9
 ه بما قضر بو.مترار قتيـ ب

                                                 
 مصدر سابؽ (932/ص9)ج المحاكم الشرعية"،القضايا واألحكام في )داكد  " 1
 مصدر سابؽ (352ص) الصحاح"، مختار)الرازم  "2
 مصدر سابؽ (992ص) والسنة"، القر ن ضوء في اإلسالمي الفقو "مختصر )التكقجرم  3
 )تـ تخرقجو سابقان(4
 ()مصدر سابؽ ( بتصرؼ969-962"  )صالدعوى بين الفقو والقانون)البدارقف  "5
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 لدـ كجكد البقن   ألف البقن  ى  األصؿ كال حاج  لمقمقف بكجكدىا.-3

   ةػمذا حمفتػو المحكمػ  دكف طمػب ال ققبػؿ.لند لجز المدل  لف اإلثبات  كبطمبو قمقف خصػمو-4

 أربعػ  ةػ  القاضػ  تبػؿ مػف القمػقف قيحمؼ ال قيحمؼ إال بطمب كلكف الخصـ حقث إف كقكجد استثناء
 . طمب بال مكاضع

 كال بنفسػو الحػؽ ىذا قستكؼ لـ أنو لمى القاض  ةقحمفو كأثبتو حقا الترك  مف أحد ادلى إذا: األكؿ
 مقابمػ  ةػ  لممقػت كلػقس أحػد طرؼ مف أكةى كال غقره لمى أحالو كال أبرأه كال بكجو المقت مف بغقره
 االستظيار. قمقف ليذا كققاؿ   رىف الحؽ ىذا

 ألحػد قيبػو كلػـ المػاؿ ىذا قبع لـ أنو لمى القاض  حمفو دلكاه كأثبت الماؿ أحد استحؽ إذا: الثان  
 الكجكه. مف بكجو ممكو مف قخرجو كلـ

 داللػػػ  أك تػػكال بالعقػػب قػػػرض لػػـ أنػػو لمػػػى القاضػػ  حمفػػو لعقبػػػو المبقػػع رد المشػػترم أراد إذا: الثالػػث
 المالؾ. تصرؼ كتصرةو

 شػفعتو حؽ قسقط لـ قعن  شفعتو  قبطؿ لـ بأنو بالشفع  الحكـ لند الشفقع القاض  تحمقؼ: الرابع 
 مف المجم . (9746) كىذا ما نصت لمقو المادة.الكجكه مف بكجو

ال قمتفػت  تعػالى  ةفػ  الػدلاكل التػ  ةقيػا حػؽ ا تعػالىأف ال قككف المدلى بػو حقػان خالصػان  -5
 استحالؼ القمقف ألجؿ النككؿ كال قيقضى بالنككؿ ة  ىذه الدلاكل. حقث إفلالستحالؼ  

 حضكر خصـ حالؼ القمقف أك ككقمو.-6

 أف تككف القمقف ة  مجمس الحكـ. -7

 .تعالىكل  ى  القمقف با كصقغ  القمقف المشر -8

 القمقف تككف لمى نق  المستحًمؼ ال الحالؼ.-9
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 ال تجكز النقاب  ة  القمقف.-92

ذا حمؼ اإلنساف لف نفسو  قككف الحمؼ لمى البت نفقان أك إثباتان كمتصالن  -99  .1كا 

 .  2أف قككف الحالؼ بالغان لاتالن مسممان  كحر كغقر مكره-99

 النكول عن اليمين:

 كنكص )امتنع(.  جبف نككال األمر لف3لغ : نكؿ

 .القمقف بعد لرضيا لمقو لف لمقو الميدلىى امتناع ىك4 ان: النككؿاصطالحك 

)كىػػك تػػد قكػػكف نكػػكالن حققققػػان بقكلػػو ال أحمػػؼ  أك حكمقػػان بػػأف قسػػكت مػػف غقػػر آةػػ  بػػو مػػف صػػمـ أك  
أف قعرض لمقو ثالثان   -ال كجكبان  استحبابان –ى بالقاض  األكل  ك اإلنكارخرس  ألف الساكت مجقب ب

زقػػػادة ةػػػ  االحتقػػػاط لخػػػكؼ أف قكػػػكف المػػػدلى لمقػػػو ممػػػف تمحقػػػو ميابػػػ  المجمػػػس كحشػػػم  القضػػػاء  
كمبالغػػ  ةػػ  تممػػس العػػذر  ةػػمذا أصػػر لمػػى النكػػكؿ ققضػػ  لمقػػو القاضػػ  بنككلػػو كقيمزمػػو بمػػا أدلػػ  

 .5لمقو بو  بدكف رد القمقف لمى المدل (

 كى  نكلاف: ،6القرينة -الفرع الرابع

القرقنػػ  القضػػائق : كىػػ  أف قسػػتخمص مػػف كتػػائع معقنػػ  حػػدكث أمػػر معػػقف أك اسػػتنباط أمػػر  -األكؿ
مجيكؿ مف آخػر معمػـك  ةيػذه ال قػنص لمقيػا القػانكف بػؿ قستخمصػيا القاضػ  مػف ظػركؼ الػدلكل 

                                                 
 ـ( 2012-ىػ1433دار قاةا العممق   )  2ط"  الدعوى القضائية والخصومة فييا)غراقب   محمد ةيد محمد  "انظر1

 (499)ص
  (499  )صالمصدر السابقانظر)2
 مصدر سابؽ (953ص/ 9ج) " الوسيط "المعجم)مصطفى كآخركف  3
 كالنشر لمطبال  السالـ   دار2ج  ط2"  اإلسالمي الفقو في الجميور مسائل موسوعةىان   " محمد نعقـ محمد )سال  4

 بتصرؼ(979ص/ 9ج) ـ(  2007 - ىػ 1428مصر  ) كالترجم   كالتكزقع
 ()مصدر سابؽ (بتصرؼ968-966"  )صالدعوى بين الفقو والقانون)البدارقف  "5
  (945  )صالمصدر السابق)6
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الكلػد ألبقػو كالكاتعات المالبس  لممكضكع محؿ النزاع كى  تعتبر مف أدل  اإلثبػات مثػؿ إثبػات نسػب 
 إذا تاـ األب بتكزقع الحمكل.

ف ألفػت مػف  -الثان  القرقن  القانكنق : كىػ  التػ  قػنص لمقيػا القػانكف  كىػ  لقسػت دلػقالن مسػتقالن كا 
 اإلثبات.

 .أقضا الحكـ أسباب أحد القاطع  القرقن ( 9742) ة  المادة ةقد كرد ة  المجم 

 خائفا خالق  دار مف أحد خرج إذا مثال القققف حد بالغ ال إلمارةا ى  القاطع  القرقن ( 9749) المادة
ئػ  الػدار ةػ  ةػديخؿ بالػدـ ممكثػ  سػكقف قػده كةػ  مدىكشا  ةػال الكتػت ذلػؾ ةػ  مػذبكح شػخص ةقيػا كري
 ذلػػؾ قكػػكف كػػأف الصػػرة   الكىمقػػ  االحتمػػاالت إلػػى قمتفػػت كال الشػػخص  ذلػػؾ تاتػػؿ ككنػػو ةػػ  قشػػتبو

 .نفسو تتؿ ربما المذككر الشخص

 الثاني: الدفوع التي يمكن إثارتيا، وفيو أربعة فروع: المطمب

 مف حؽ كؿ إنساف الدةاع لف نفسو تجاه ما كجو إلقو كقمس حقكتو  كىذا ما قسمى تانكنان "بالدةع".

ىك دلكل مف تبػؿ المػدل  أك ممػف قنتصػب خصػمان لنػو  قيقصػد بػو دةػع الخصػكم  لنػو أك كالدةع 
 األكؿإبطػػاؿ دلػػكل المػػدل  بمعنػػى أف المػػدلى لمقػػو قصػػقر مػػدلقان إذا أتػػى بػػدةع كقعػػكد المػػدل  

 .  1مدلقان ثانقان لند دةع الدةع

ةيدؼ الدةع تجنب خصمو بقصد منع الحكـ لو بما قدلقو   ادلاء: ىك جكاب الخصـ لمى 2الدفعك
 الحكـ لمى الخصـ بطمبات خصمو  كقتحقؽ ىذا اليدؼ بكسائؿ دةاع متعددة  كى :

                                                 
االسكندرق    -المطبكلات الجامعق "  دار الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فييا)حسف  لم  لكض  "1
  (99ـ(  )ص9996)
ـ(  9979القاىرة  )-ج  دار النيض  العربق 9"  الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية)صاكم  أحمد السقد  "2

  ( بتصرؼ 992/ ص9)ج
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المحكمػ  أك بػبعض  إمػاـ: كى  الدةكع الت  تتعمؽ بصػح  الخصػكم  الدفوع الشكمية -األولالفرع  
نمػا قنػازع ةػ  صػح  الخصػكمإجراءات   يا  ةيػ  دةػكع ال قنػازع بيػا الخصػـ ةػ  الحػؽ المػدلى بػو  كا 
منػع المحكمػػ  مػػف الفصػؿ ةػػ  مكضػػكع الػدلكل.  كىػػ  ال تخضػػع  إلػػىالمحكمػ  كتيػػدؼ  إمػػاـشػكالن 

 لمقيا: ألمثم لمحصر  كمف ا

 الدةع بعدـ اختصاص المحكم   كىك نكلاف:-أ

 حقث إف: كىك قتعمؽ بكظقف  المحكم  كسمطتيا ة  نظر منازلات معقن  1االختصاص الكظقف -9
القانكف قنص لمى أف تمؾ المحاكـ تنظر ة  ىػذه القضػاقا  غقػر أنػو قيعػد مػف النظػاـ العػاـ  ةػمذا لػـ 
قعتػػرض أحػػد الخصػػكـ لمػػى أف المحكمػػ  غقػػر مختصػػ  كظقفقػػان ةػػمف لمػػى المحكمػػ  أف تتعػػرض مػػف 

تنػػاع لػػف نظػػر المتمقػػاء نفسػػيا ليػػذه المسػػأل  كتفصػػؿ ةقيػػا  ةػػمذا كانػػت غقػػر مختصػػ  قجػػب لمقيػػا ا
كل  كالدةع بعدـ االختصاص الكظقف  ققبؿ ة  أم دكر مف أدكار المحكم  سكاء ة  البداق  أك الدل

( مػػف أصػػكؿ المحاكمػػات ذكػػر لمػػدلاكل التػػ  تنظرىػػا المحػػاكـ الشػػرلق  9االسػػتئناؼ  كةػػ  المػػادة )
)ةاالختصاص الكظقف  ىك نكع مف االختصاص النكل  بمعنػاه العػاـ   .اإلرثكمف ضمنيا دلاكل 

 .2باختالةو( أثرستند لمى نكع الخصكم   كقتألنو ق

: كىك تكزقع االختصاص بقف المحػاكـ المنتشػرة ةػ  المممكػ  3االختصاص المكان  أك الصالحق -9
لمى أساس جغراة   ةمكؿ محكم  نطاؽ معػقف  قحػدده القػانكف  ةتنظػر تمػؾ المحكمػ  تضػاقا معقنػ  

)كػؿ دلػكل تيػرل  :( مػف أصػكؿ المحاكمػات3لمى كةؽ ذلؾ النطاؽ  كقثبت ذلؾ ما جاء ةػ  المػادة)
ةػػ  محكمػػ  المحػػؿ الػػذم قيقػػقـ ةقػػو المػػدلى لمقػػو ضػػمف حػػدكد المممكػػ   ةػػمف لػػـ قكػػف لممػػدلى لمقػػو 

المحكمػػ  التػػ  قيقػػقـ ةقيػػا المػػدل  ضػػمف حػػدكد المممكػػ   إمػػاـمحػػؿ إتامػػ  ةػػ  المممكػػ  ةالػػدلكل تيرةػػع 
 كى : -كع البحثنذكر منيا ما قتعمؽ بمكض-كقستثنى مف ذلؾ لدة دلاكل 

                                                 
  (بتصرؼ 92-89"  )ص"شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي)أبك البصؿ  1
 (مصدر سابؽ355/ ص9"  )ج"قواعد المرافعات)العشماكم  2
  (بتصرؼ 928-922"  )ص"شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي)أبك البصؿ  3
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*)إذا تعػػدد المػػدلى لمػػقيـ ككػػاف الحكػػـ لمػػى أحػػدىـ حكمػػان لمػػى البػػاتقف أك كػػاف مكضػػكع الػػدلكل 
ذا أتقمػت ةػ  محكمػ  امتنػع لمػى غقرىػا رؤقػ  الػدلكل مػالـ  كاحدان تقاـ الدلكل ةػ  محكمػ  أحػدىـ كا 

( مػػػف أصػػػكؿ 3( مػػػف المػػػادة )6تكػػػف مػػػف الػػػدلاكل المسػػػتثناة ةػػػ  ىػػػذا القػػػانكف( كىػػػذا نػػػص الفقػػػرة )
 المحاكمات الشرلق .

( مف أصكؿ المحاكمات الشػرلق  التػ  تػنص لمػى أف )الػدلكل التػ  7كلضبط ذلؾ نضقؼ المادة )
ل اآلخػػر ألكثػػر مػػف محكمػػ  الصػػالحق  لرؤقتيػػا إذا أتقمػػت ةػػ  إحػػدل المحػػاكـ  امتنػػع لمػػى المحػػاكـ 

 النظر ةقيا(.

( مػف المػادة 9نػذكر مػا جػاء ةػ  الفقػرة ) اإلرث* كلتكضقح المحكم  محؿ االختصاص ةػ  دلػاكل 
قػػػ   كقجػػػػكز اإلرث( مػػػف أصػػػكؿ المحاكمػػػات الشػػػػرلق :)لمحكم  إتامػػػ  المتػػػكةى تعقػػػػقف الحصػػػص 4)

قػػ  إذا كػػاف محػػؿ إتامػػ  المتػػكةى خػػارج اإلرثلممحكمػػ  التػػ  ققػػقـ ةقيػػا بعػػض الكرثػػ  تعقػػقف الحصػػص 
لػقس معنػاه حصػر االختصػاص    )كمػنح االختصػاص لمحكمػ  محػؿ إتامػ  المتػكةى1حدكد المممك (

قػػ   بػػؿ ىػػك اختصػػاص جػػكازم  ةقجػػكز لغقػػر تمػػؾ اإلرثةػػ  تمػػؾ المحكمػػ  بالنسػػب  لتعقػػقف الحصػػص 
قػػ   كلمػػى ذلػػؾ اسػػتقر اجتيػػاد محكمػػ  االسػػتئناؼ الشػػرلق  حقػػث اإلرثالمحكمػػ  أف تيعػػقف الحصػػص 

زاع لمػػى تضػػت بػػأف لجمقػػع المحػػاكـ أف تسػػجؿ كتعػػقف حصػػص الكرثػػ  شػػرقط  أف ال قكػػكف ىنػػاؾ نػػ
 . 2المحكم  المختص  بنظر القضق  كةؽ القكالد المقررة ة  القانكف( إلى  كلند ذلؾ قرجع اإلرث

كىذا الدةع لقس مف النظاـ العاـ  أم أنو البد أف تككف إثارتو بطمب مف الخصـك أنفسيـ  كلقس 
أكؿ جمس   لممحكم  إثارة ذلؾ مف تمقاء نفسيا  ةقشترط لقبكلو أف قدةع بو المدلى لمقو ة 

بعدـ لممحاكم  كتبؿ اإلجاب  لمى مكضكع الدلكل  ةمذا بدأ بدةكع آخرل قعتبر متنازالن لف الدةع 
أما ة  حال  لدـ حضكر المدلى لمقو الجمسات األكلى  ثـ حضر بعد ذلؾ كأثار لدـ الصالحق . 

      اإلختصاص المكان   ةمف دةعو ققبؿ. 

                                                 
ـ(  9224"  منشكرات زقف الحقكتق   )"نظرية اإلختصاص في أصول المحاكمات المدنية والجزائيةانظر)أبك لقد  القاس  1

 (99)ص
 مصدر سابؽ (926"  )صشرح قانون أصول المحاكمات)أبك البصؿ  "2
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 .1ل  مثؿ أكراؽ التبمقغ  أك الككاالتالدلك  إجراءاتالدةع بعدـ صح  بعض -ب

دةع الدلكل بكجكد دلكل آخرل مقام  لمى المدلى لمقػو مػف نفػس المػدل   كبػنفس المكضػكع -ج
( 7ل تد أسقطت  بناءن لمى ما كرد ة  المػادة )اآلخر ة  محكم  آخرل  ةققبؿ إال إذا كانت الدلكل 

لتػػ  ألكثػػر مػػف محكمػػ  الصػػالحق  مػػف أصػػكؿ المحاكمػػات الشػػرلق  التػػ  تػػنص لمػػى أف )الػػدلكل ا
 ل النظر ةقيا(. اآلخر لرؤقتيا إذا أتقمت ة  إحدل المحاكـ  امتنع لمى المحاكـ 

الػػػدةع بارتبػػػاط الػػػدلكل بػػػدلكل آخػػػرل  بحقػػػث قكػػػكف ليػػػا تعمػػػؽ بتمػػػؾ الػػػدلكل المقامػػػ  ةػػػ  نفػػػس -د
بػدلكل إثبػات كةػاة   كارثلكجػكد غقػر  التصػحقحالمحكم  أك ة  محكم  آخرل  مثؿ ارتبػاط دلػكل 

 مفقكد. 

كى  الدةكع الت  تتعمؽ بمكضكع الدلكل كقنازع بيا الخصـ ة   الدفوع الموضوعية: -الثانيالفرع 
سػقكط الحػؽ  إلػىالحؽ المدلى بو  كى  لقست كاردة لمػى سػبقؿ الحصػر  كال قػؤدم تػأخقر إحػداىا 

  ةمكػؿ دلػكل التصػحقحل ةقيا  كى  ة  مثػؿ ىػذا النػكع مػف الػدلاكل  تختمػؼ بػاختالؼ سػبب دلػك 
دةكع خاص  بيا تد تثار  كتػد تػـ التعػرض لػذكرىا ةػ  الفصػؿ الثػان  ةػ  مباحػث التصػحقح  كىنػاؾ 

 دةكع تد تثار ة  جمقع ةركع ىذه الدلاكل مثؿ: 

 لدـ استحقاؽ المدل  لممقراث  مع ذكر السبب كىنا نذكر بعض ىذه األسباب:-9

 أك لتقدقـ كتأخقر بتكارقخ الكةاة. إما لكجكد مف قحجبو كارثتد قككف غقر -أ

 .اإلرثكلكف ىناؾ مانع منعو مف  كارثكتد قككف -ب

 كجكد تصر بقف الكرث  كلدـ كجكد كص  لمقيـ لقمثميـ  أك لقيبمغ لنيـ.  -9

 

                                                 
االسكندرق   -"  دار الجامع  الجدقدةإجراءات رفع الدعوى القضائية األصل واإلستثناءانظر)التحقكم  محمكد السقد  "1
 ( 392ـ(  )ص9223)

  (73ـ(  )ص9223االسكندرق   ) -"  دار الجامع  الجدقدةقانون المرافعاتانظر)ىندم  أحمد  "



135 

 :1الدفع بعدم قبول الدعوى -الثالثالفرع 

كىذا الدةع قتعمؽ بسمط  الخصـ ةػ  اسػتعماؿ الحػؽ ةػ  الػدلكل  كلػقس ةػ  ذات الحػؽ المتنػازع أك 
   كىذا الدةع لمخصـ أف قدةع بو  كلممحكم  أقضان  مثؿ:االدلاءذات 

كذلػػػؾ ألف  -بحكػػػـ ةػػػ  المكضػػػكع تػػػد اكتسػػػب الدرجػػػ  القطعقػػػ –الػػػدةع بسػػػبؽ الفصػػػؿ ةػػػ  الػػػدلكل  
 الدلكل ال ترل مرتقف.

 ككذلؾ الدةع بعدـ صح  الخصكم : 

 بنتقج  الدلكل سمبان  كتتكةر ةقو شركط المدلى لمقو. أثرةالخصـ الحققق  ىك الذم قت
تػػػكةر  حقػػػث إفكىػػػذا الػػػدةع تػػػائـ لمػػػى انكػػػار المػػػدلى لمقػػػو بكجػػػكد خصػػػكم  بقنػػػو كبػػػقف المػػػدل    

أصػكؿ المحاكمػات  ( مػف44الخصكم  بقف الطرةقف شرط مف شركط الدلكل  كما جاء ةػ  المػادة )
 الشرلق : )ترةض الدلكل إذا لـ قكف بقف الطرةقف خصكم  ة  الكاتع بؿ تصدا بالتقاضػ  االحتقػاؿ
لمى حكـ بما قدلقو أحدىما( كىذا ممكف بشكؿ لاـ ة  جمقع الدلاكل  كبشكؿ خاص ةػ  دلػاكل 

( مػف أصػكؿ المحاكمػات الشػرلق   كالخصػـ الحقققػ  )المػدلى لمقػو( 43جاء ة  المػادة) كما اإلرث
ق  سمبان بنتقج  الدلكل  كحتى قككف المدل  خصمان اإلرثحصصو  أثرىك الذم تت اإلرثة  دلاكل 

قػ  إقجابػان بنتقجػ  الػدلكل  ةعمكمػان ال قكػكف المػػدلى اإلرثحصصػو  أثرحققققػان البػد أف قكػكف ممػف تتػ
نمػػػا قكػػػكف الخصػػػـ مػػػف اإلرثحصصػػػيـ  أثرلعػػػدـ تػػػ 2مػػػف أصػػػحاب الفػػػركضلمقػػػو  قػػػ  ألنيػػػا ثابتػػػ   كا 

 . 4أك ذكم األرحاـ 3العصبات

                                                 
 مصدر سابؽ (975"  )صشرح قانون أصول المحاكمات)أبك البصؿ  "1

لماف  -  دار المسقرة9"  طسمطة القاضي في توجيو سير إجراءات الخصومة المدنيةانظر)الطعان   محمد لم  خمقؿ  "
 (999ـ(  )ص9229-ىػ9432)
2

 س هللا أبسنة ني   أب ايام ع ب ي أ يهم()ص دس ال ر  هب  ل م      ل  سهم مق ر فو  ت 

 ( مص ر س يب65)أيب ن  م "البا ز"م )ص
3

)العصية هب بارث لم تد   نسية نص ية م  التر ةم ب أ ،ه    ه  إ،ا ان ر م ب أ ، م     ل إ      مع  ،ب  فرب م بإ  لم    ل 

  يع هم رئ ال  أ ،(

  يب(مص ر س 36)ني  هللام "المس ئل ال يف ة"م )ص
4

)،ب الردم هب  ل بارث ل س ي،  فر  بال ن صس بهب ال،   تبسط قرايت  ي لم   أنثةم بفو د لة ن م باب  أصد س فرب  بال 

 نصي   مط ق ًم تؤبل التر ة إلة ،ب  األرد م   

  (مص ر س يب49/ص3)اي  م ز م "المد ط اليره نو فو ال ق  النعم نو"م )ج
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كىػػػذا النػػػكع مػػػف الػػػدةكع متصػػػؿ بطرققػػػ  أك بػػػآخرل بالػػػدةكع الشػػػكمق   ةمػػػنيـ مػػػف تصػػػر الػػػدةكع لمػػػى 
ذم قبػػدك أف الشػػكمق  كالمكضػػكلق   كمػػنيـ مػػف أةردىػػا تاصػػدان بػػذلؾ بقػػاف السػػبب بشػػكؿ خػػاص. كالػػ

اختصػػػار الػػػدةكع لمػػػى الشػػػكمق  كالمكضػػػكلق  ىػػػك أتػػػكل كأرجػػػح  ةػػػمف مػػػا قمكػػػف إظيػػػاره ىنػػػا  قمكػػػف 
 تكضقحو تحت الدةكع الشكمق .    

 :1الدفوع المتعمقة بالنظام العام لمقانون -الرابعالفرع 

  كمػػف ىػػ  الػػدةكع التػػ  أجػػاز القػػانكف إثارتيػػا بعػػد التعػػرض لممكضػػكع كةػػ  مراحػػؿ المحاكمػػ  جمقعػػان 
 لمى ذلؾ الدةع بعدـ تبكؿ االستئناؼ لفكات المقعاد. ألمثم ا

 كقنطبؽ لمى ىذا النكع مف الدةكع ما ذيكر سابقان  مف حقث إمكاف دمجو مع الدةكع الشكمق .

 كةقو ست  مطالب:المبحث الخامس: األحكام القضائية والقرارات وطرق الطعن بيا، 

المتػػػكةرة  كتمقػػػ  جمقػػػع الػػػدةكع التػػػ  قمكػػػف إثارتيػػػا  تكػػػكف  بعػػػد االنتيػػػاء مػػػف طػػػرح جمقػػػع اإلثباتػػػات
 ترار الحكـ.     مصدارالدلكل كصمت لنياقتيا  كتختتـ الدلكل ب

 :كةقو ةرلاف: الفرق بين الحكم القضائي والقرار القضائي، األولالمطمب 

يما مترادةاف  مف المصطمحات الت  قتكرر سماليا ة  المحاكـ: القرار كالحكـ  كتد قتبادر لمذىف إن
 : اآلت كلالطالع لمى الفارؽ بقنيما نفصؿ 

 : تعريف الحكم القضائي:األولالفرع 

 :القضاء كالمنع2الحكـ لغ  

 إقاىا.  كحسمو المخاصم  القاض  تطع لف لبارة ىك مف المجم : الحكـ (9786) كة  المادة

                                                 
 مصدر سابؽ (993)ص لخصومة فييا"،الدعوى القضائية وا)غراقب   "1
 (69ص/ 4ج)"  تيذيب المغة"" األزىرم )2
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: ىك ةصؿ الخصكم  بقكؿ أك بفعؿ قصدر لف القاضػ  لمػى سػبقؿ اإللػزاـ  كىػك 1كالحكـ القضائ 
قطمػػؽ لمػػى مػػا قصػػدره القاضػػ  كقكػػكف خاتمػػ  المطػػاؼ بالنسػػب  لنظػػره لمػػدلكل  كقكػػكف ةصػػالن ةػػ  
الخصكم  كة  مكضكع الدلكل  كققاؿ لو الحكـ القطع  الذم قحسـ بو ة  الخصكم  كميا أك شؽ 

 منيا. 

 ار القضائيالفرع الثاني: القر 

 : االستقرار2القرار لغ 

: ىك كؿ ما تصدره المحكم  أثناء نظرىا لمقضق  كحتى صدكر الحكـ ةقيا  ةقككف 3كالقرار القضائ 
الحكػـ ىػػك القػػرار األخقػػر ةػػ  الػػدلكل  ةػػالقرار كممػ  لامػػ  تشػػمؿ الحكػػـ كغقػػره ممػػا تصػػدره المحكمػػ  

 بخصكص الدلكل  أما الحكـ ةال قطمؽ إال لمى ترار المحكم  بالفصؿ بالدلكل. 

  4المطمب الثاني: شروط الحكم

 ه، وىي:اعتبار ىناك شروط يجب توافرىا في الحكم لِلخذ بو و 

 سبق الدعوى: -أوالً 

ةػػال قشػػترط سػػبؽ  تعػػالىإذا كػػاف المكضػػكع قتعمػػؽ بحقػػكؽ العبػػاد  أمػػا األحكػػاـ المتعمقػػ  بحقػػكؽ ا  
  الػدلكل سبؽ الحكـ ة  ( مف المجم : قشترط9899الدلكل ةقيا  كذلؾ حسب ما كرد ة   المادة )

 ةػػ  اآلخػػر لمػػى أحػػد ادلػػاء النػػاس بحقػػكؽ متعمػؽ خصػػكص ةػػ  القاضػػ  حكػػـ ةػػ  قشػػترط وأنػػ كىػك
 دلكل. سبؽ دكف مف الكاتع الحكـ قصح كال األمر أكؿ ة  الخصكص ذلؾ

 الخصومة: -ثانياً 

                                                 
 مصدر سابؽ (994)ص شرح قانون أصول المحاكمات"،)أبك البصؿ  "1
 مصدر سابؽ (999ص/ 5ج) " المغة تيذيب )األزىرم  "2
 ()مصدر سابؽ (بتصرؼ994"  )صشرح قانون أصول المحاكمات)أبك البصؿ  "3
 (مصدر سابؽ) ( بتصرؼ979-965/ ص9"  )جالمحاكمات الشرعيةأصول )داكد  "4
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( مػػػػف أصػػػػكؿ 44ةقجػػػػب أف تكػػػػكف ىنػػػػاؾ خصػػػػكم  حققققػػػػ  بػػػػقف الطػػػػرةقف  كتػػػػد جػػػػاء ةػػػػ  المػػػػادة )
إذا لػػػـ قكػػػف بػػػقف الطػػػرةقف خصػػػكم  ةػػػ  الكاتػػػع  بػػػؿ تصػػػدا  المحاكمػػػات الشػػػرلق : تيػػػرةض الػػػدلكل

 لمى حكـ قدلقو أحدىما.   بالتقاض  االحتقاؿ

 :أن تكون صيغة الحكم واضحة الداللة -ثالثاً 

كاضح  الدالل  لمى المحككـ لو كالمحككـ لمقو  بحقث قمقز كؿ منيما لف غقره باسمو  كمسكنو   
كاضح  الدالل  لمى المحكػكـ بػو  معقنػ  لػو بكصػؼ قمقػزه أك مكاف لممو  كأف تككف الصقغ  أقضان 

 لف غقره.

: ةػمف خػالؼ 1أن ال يخالف الحكم نصوص الكتـاب أو السـنة أو اإلجمـاع أو القيـاس الجمـي -رابعاً 
 أحدىا نقض مف القاض  الذم أصدره أك مف غقره.

أؿ: مػا تقكلػو ةقيػا تبػؿ بػأف قيقػاؿ لػو أك قيسػ أن يسبق الحكم إعذار لمن أقيمت عميو البينة -خامساً 
 القاضػ  قسػأؿ الشػيكد شيدت إذا :(9796) ة  المادة صدكر الحكـ بمكجبيا  كىذا ما بقنتو المجم 

 تػػػاؿ ةػػػمف ال؟ أـ شػػػيادتيـ ةػػػ  صػػػادتكف ىػػػـ ىػػػؿ ىػػػؤالء شػػػيادة ةػػػ  تقػػػكؿ مػػػا: لمقػػػو بقكلػػػو المشػػػيكد
. همترار بػػ كقحكػػـ بػػو بالمػػدلى أتػػر تػػد قكػػكف لػػدكؿ أك ىػػذه شػػيادتيـ ةػػ  صػػادتكف ىػػـ: لمقػػو المشػػيكد

ف  لػدكؿ ىـ: تاؿ أك الكاتع نسكا أك الشيادة ىذه ة  أخطئكا كلكنيـ لدكؿ أك زكر شيكد ىـ: تاؿ كا 
 .كلمنا سرا بالتزكق  لدميا مف الشيكد لدال  كقحقؽ القاض  قحكـ ةال بو المدلى كأنكر

ــم  -سادســاً  ــىاســتناد الحك ــل واألســباب إل ــان العم ــات شــرعية، وبي   كالبقنػػ   ترار: كػػاإل وســيمة إثب
 إلػػىكالنكػػكؿ لػػف القمػػقف  كأف قكػػكف ةػػ  محتػػكاه مكاةقػػان لمػػدلكل  كالحجػػ  أك كسػػقم  اإلثبػػات  إضػػاة  

 بقاف العمؿ كاألسباب.
                                                 

 الحكـ  كىك نكلاف خف  كجم . لم  ة  الشتراكيما الفرع ة  األصؿ حكـ إثبات )الققاس ىك1
ج  2"  الفقو أصول في "المعتمد  (ىػ436: المتكةى) المعتزل  الحسقف أبك الطقب لم  بف محمد البصرم  

 (236ص/ 2ج)ىػ(  1403بقركت  ) – العممق  الكتب   دار1المقس  ط خمقؿ تحققؽ:
 كالققاس الجم  ىك الذم تسبؽ إلقو األةياـ.

 (مصدر سابؽ998ص/9ج) " الطوري وتكممة الخالق ومنحة الدقائق كنز شرح الرائق البحرابف نجقـ  "
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( مػف تػانكف أصػكؿ المحاكمػات 923ةقد نص القانكف لمى كجكب ذكر مستندات الحكـ ة  المػادة )
  .( مف تانكف أصكؿ المحاكمات الشرلق924كة  المادة ) شرلق ال

 باحتكائو لمى ثالث  لناصر  ى : 1أن يكون مستكماًل لشكمو القانوني -سابعاً 

 : أف قككف مكتكبان.األكؿ

 الثان : أف قككف مؤرخان.

 الثالث: أف قككف مكتعان.

 المحاكمات الشرلق .تانكف أصكؿ ( مف 924ك 923كظير ىذا جمقان ة  المكاد )

 أن يكون الحكم بحضور المدعي: -ثامناً 

كلػقس التػردد كالشػؾ  كمػف الصػقغ  أن تكون صـيغة الحكـم ذات داللـة واضـحة عمـى الجـزم -تاسعاً 
القضػػػائق  الصػػػحقح  لمحكػػػـ: حكمػػػت لمػػػى ةػػػالف  أك تضػػػقت  أك ألزمػػػت  بنػػػاءن لمػػػى مػػػا جػػػاء ةػػػ  

 كحسػػمو المخاصػػم  القاضػػ  تطػػع لػػف لبػػارة ىػػك ـمػػف المجمػػ : الحكػػ (9786) كةػػ  المػػادة. المجمػػ 
  .إقاىا

 المطمب الثالث: أنواع األحكام والقرارات 

 2: أنواع األحكاماألولالفرع 

 ات مختمف  أىميا:التبار أنكاع متعددة ب إلىتقسـ األحكاـ 

 :إلىصدور الحكم في مواجية الطرفين أو غيابيما  اعتبارالتقسيم ب

                                                 
 مصدر سابؽ (999/ص9"  )جأصول المحاكمات الشرعية)داكد  "1
 مصدر سابؽ (999 -998)ص أصول المحاكمات"،شرح قانون انظر)أبك البصؿ  "2
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الحكـ الذم قصدر بمكاجي  الطرةقف  كقعتبر الحكـ كجاىقان ةقما لك حضر الحكـ الكجاى : كىك -9
المػػػػدلى لمقػػػػو جمسػػػػ  مػػػػف جمسػػػػات المحاكمػػػػ  أك أكثػػػػر أك تخمػػػػؼ لػػػػف الحضػػػػكر  ةالقػػػػانكف التبػػػػر 

 المحاكم  كجاىق  بحضكر المدلى لمقو جمس  المحاكم  الت  صدر ةقيا الحكـ.

 لـ قحضر أقان مف الجمسات.الحكـ الغقاب : أم قصدر الحكـ كالمدلى لمقو -9

غقاب  بالصكرة الكجاىق : كىك الحكـ الذم قصدر ة  جمس  غػاب لنيػا المػدلى لمقػو ككػاف تػد -3
( مػػف تػػانكف أصػػكؿ 929المػػادة )كمػػا جػػاء ةػػ   حضػػر جمسػػ  أك جمسػػات سػػابق  ةػػ  تمػػؾ الػػدلكل.

 .المحاكمات الشرلق 

 1الفرع الثاني: أنواع القرارات

استئناةيا استقالالن كنياقػ ن  ةتكػكف تػرارات ةاصػم  ةػ  مكضػكع الػدلكل كػالقرار القرارات إما أف قجكز 
 القطع  مثؿ ترار إسقاط الدلكل أك الحكـ ة  الدلكل  أكترارات الكظقف  كالصالحق  كمركر الزمف.

كترارات ال قجكز استئناةيا استقالالن كىػ  تسػمى بالكالئقػ  أك اإلدارقػ . كىػ  تكػكف غقػر ةاصػم  ةػ   
 ع الدلكل كالقرارات المؤتت  كاإللدادق . مكضك 

 كلمى ىذا تقسـ القرارات القضائق  الت  تصدرىا المحكم  إلى نكلقف  ىما:

 أكالن: ترارات تستأنؼ استقالالن  كى :

القرار القطع  الفاصؿ ة  مكضكع الدلكل  حقث إنو ال قجكز لممحكم  الرجكع لنو كلك شعرت -9
محكمػػػ  االسػػػتئناؼ الشػػرلق   مثػػػؿ القػػػرار بكتػػػؼ السػػػقر ةػػػ  الػػػدلكل بخطئيػػا ةقػػػو  إنمػػػا قتػػػرؾ ذلػػػؾ ل
 مطمقان  كترار إسقاط الدلكل.

 ترارات الكظقف  كالصالحق  كمركر الزمف  كتد سبؽ ذكرىا.-9

                                                 
 (394-399انظر)البدارقف  "الدلكل بقف الفقو كالقانكف"  )ص1

 (مصدر سابؽ195"  )صشرح قانون أصول المحاكماتانظر)أبك البصؿ  "
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 ف  ىما:كى  نكلاثانقان: ترارات ال تيستأنؼ استقالالن  

 القرارات اإللدادق :-9

المحكمػػػ  كقتضػػػمف تػػػدبقران قسػػػيؿ تحققػػػؽ الػػػدلكل كقميػػػد القػػػرار اإللػػػدادم ىػػػك القػػػرار الػػػذم تصػػػدره 
ألسػباب الحكػـ ةقيػا  كػالقرار بتكمقػؼ المػدلى لمقػو باإلجابػ  لمػى الػدلكل  ىػؿ ققػر أـ قينكػر؟ ةيػػذه 
القػػػػرارات تتخػػػػذىا المحكمػػػػ  لمسػػػػقر ةػػػػ  الػػػػدلكل كمػػػػف ضػػػػمف اإلجػػػػراءات. كالقػػػػرار اإللػػػػدادم قجػػػػكز 

 لمقاض  الرجكع لنو.

 القرار المؤتت:-9

الذم قتضمف تدبقران مؤتتان تقتضقو الحاؿ ة  الػدلكل  كػالقرار بػملزاـ المػدلى لمقػو بتقػدقـ كفالػ   كىك
 إلى حقف انتياء الدلكل  كقجكز لمقاض  الرجكع لنو.

 1المطمب الرابع:  ثار الحكم القضائي ومصاريف الدعوى

مػػـز  كبنػػاءن لمػػى حقػػث إنػػآثػػار أىميػػا حجقتػػو  لحكػػـ القضػػائ قترتػػب لمػػى ا قحكػػـ  2طمػػب المػػدل و مي
   القاض  بتكمقؼ المدلى لمقو بمصارقؼ الدلكل.  

 :  ثار الحكم القضائياألولالفرع 

نيػػػاء النػػزاع ةقيػػػا  مػػػع العمػػـ بػػػأف الحكػػػـ -إذا صػػدر الحكػػػـ مػػف المحكمػػػ   بالفصػػػؿ ةػػ  الخصػػػكم  كا 
الشػ ء  ر الشرل  ال مثبت لمحؽ لمى سبقؿ اإلبتداء  ةحكـ القاضػ  قثبػتالمالقضائ  ىك ميظير ل

ةقجػب  -الحػراـ أك العكػس  إلػىالباطف  كال قغقر الش ء مػف الحػالؿ  إلىة  الظاىر  كلكف ال قنفذ 
أف قككف ليػذا الحكػـ مػف الحرمػ  كاإلحتػراـ مػا قحقػؽ اليػدؼ مػف القضػاء  ةمػك أف أحكػاـ القضػاء لػـ 

آثػػػار الحكػػػـ تكػػػف معتبػػػرة  كلػػػـ قكفػػػؿ القػػػانكف ليػػػا التنفقػػػذ  لكانػػػت مجػػػرد حبػػػر لمػػػى كرؽ  ةمػػػف أىػػػـ 
 القضائ  حجق  األحكاـ.

                                                 
 ()مصدر سابؽ (بتصرؼ922-999"  )صشرح قانون أصول المحاكمات)أبك البصؿ  "1
2
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 كحجق  الحكـ القضائ  تعن :

منح الحكـ القضائ  حماق  تمنػع لػرض النػزاع أك القضػق  الصػادر ةقيػا ذلػؾ الحكػـ مػرة آخػرل  -9
 لمى القضاء.

ذا طمب الفرقؽ  -9 كتعن  استحقاؽ ذلؾ الحكـ لمتنفقذ  كى  ال تتحقؽ إال بصقركرة الحكـ تطعقان  كا 
 محتو ذلؾ الحكـ تنفقذه كجب التنفقذ.الصادر لمص

(: )إذا لػـ قبمػغ الحكػـ أك القػرار الغقابقػاف 994إال أنو جاء ة  تانكف أصكؿ المحاكمػات ةػ  المػادة )
  :اآلتق األحكاؿالمحككـ لمقو خالؿ سن  مف تارقخ صدكره قصبح ممغقان إال ة   إلى

مػدة السػن  كمضػت المػدة تبػؿ أف تنتيػ   إذا راجع المحككـ لو المحكم  كدةع الرسـ لمتبمقػغ خػالؿ-9
 معامم  التبمقغ.

 .(تعالىإذا كاف الحكـ مما قتعمؽ بو حؽ ا -9

 1الفرع الثاني: مصاريف الدعوى

مصػػارقؼ الػػدلكل: ىػػ  مجمػػكع الرسػػـك القضػػائق  كالمصػػارقؼ الرسػػمق  التػػ  اسػػتمزميا رةػػع الػػدلكل 
 كر الخبراء.كسقرىا كالحكـ ةقيا  كقمحؽ بيا أتعاب المحاماة كأج

ل  كنظػػػاـ رسػػػـك المحػػػاكـ اآلخػػػر رأم المحكمػػػ  مػػػع مرالػػػاة أحكػػػاـ القػػػكانقف  إلػػػىكقعػػػكد تقػػػدقر ذلػػػؾ 
 الشرلق  كتانكف المحامقف الشرلققف.

كاألصؿ أف الفرقؽ الخاسر ىك الذم قتحمؿ الرسػـك كالمصػارقؼ كأتعػاب المحامػاة  كلكػف بعػد طمػب 
تضمقنو الرسـك كالمصارقؼ  ةمذا لـ قطمب ذلػؾ لػـ المدل  مف المحكم  الحكـ لمى المدلى لمقو ب

 قحكـ لو بيا.

                                                 
 مصدر سابؽ (929- 922)ص شرح قانون أصول المحاكمات"،)أبك البصؿ  "1
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 :  كةقو ةرلافالمطمب الخامس: طرق الطعن باألحكام

لمػػى كجػػكب التبمقػػغ أك  األمػػرىػػك أمػػر بػػالغ األىمقػػ   كلػػـ قتكتػػؼ حماقػػ  حقػػكؽ النػػاس 
 كانق  الطعف باألحكاـ  كلو لدة طرؽ.  مإلاإلذف ليـ بمثارة الدةع  بؿ تعداه 

إلػػػادة  إلػػػى: ىػػػك الكسػػػقم  القضػػػائق  التػػػ  أترىػػػا القػػػانكف لممحكػػػـك لمقػػػو  لمكصػػػكؿ 1الطعػػف باألحكػػػاـ
 النظر ة  الحكـ الصادر لمقو  لتعدقمو أك إلغائو  كىك قتضمف طرققتقف:

 ىما طرؽ التقادق   كطرؽ غقر التقادق . 

 طرق اعتيادية لمطعن في األحكام ويضم أمرين، ىما:  -األولالفرع 

   كىك نكلاف:2االلتراض لمى الحكـ الغقاب -9

 االلتراض العادم -األكؿالنكع 

غقابقػػان ةػػ  الػػدلكل غقػػر لنػػدما قكػػكف الحكػػـ الصػػادر  -الممثػػؿ بالػػدلكل-ىػػك حػػؽ قممكػػو المػػدلى 
ةقد أجاز القانكف لممحككـ لمقو أف قعترض لمى ذلؾ الحكـ خالؿ خمس  لشػر قكمػان مػف  مالئـ لو.

 تارقخ التبمقغ.

حساب مدة االلتراض قسػقط قػكـ التبمقػغ كأقػاـ العطػؿ الرسػمق  إذا كتعػت ةػ  نياقػ  المػدة  كقجػكز كل
أف قعترض تبػؿ تبمغػو  كقعتبػر االلتػراض تائمػان مقػاـ التبمقػغ لمػى أف قرةػؽ المعتػرض إلػالـ الحكػـ 

( مػػػف أصػػػكؿ 928ك 927ك 926المعتػػػرض لمقػػػو بالئحػػػ  االلتػػػراض  كمػػػا سػػػبؽ نجػػػده ةػػػ  المػػػكاد)
 .مات الشرلق المحاك

 التراض الغقر -النكع الثان 

                                                 
 ( مصدر سابؽ392)البدارقف  "الدلكل بقف الفقو كالقانكف"  )ص1
 (سابؽ)مصدر  ( بتصرؼ214-211)ص شرح قانون أصول المحاكمات"،)أبك البصؿ  "2
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يػػك حػػؽ التػػراض لمػػى حكػػـ لمشػػخص الػػذم لػػـ قكػػف طرةػػان ةػػ  الػػدلكل  كصػػدر حكػػـ ةقيػػا قمػػس ة
 حقكتو أك كاف ىذا الشخص أحؽ مف المحكـك لو بالمحكـك بو. 

( مف أصكؿ المحاكمػات ةمنػو )إذا صػدر حكػـ ةػ  دلػكل 995كالدلقؿ لمى ذلؾ ما جاء ة  المادة )
لمشػػخص الػػذم لػػـ قكػػف طرةػػان ةقيػػا ككػػاف الحكػػـ قمػػس حقكتػػو أك كػػاف ىػػذا الشػػخص أحػػؽ مػػف  قحػػؽ

 .2أصم  كطارئ نكلقف إلى كىك ققسـ .1المحكـك لو بالمحككـ بو أف قعترض التراض الغقر(

ةتسػػػمع دلػػػكل التػػػراض الغقػػػر خػػػالؿ ثالثػػػقف قكمػػػان مػػػف تػػػارقخ العمػػػـ بػػػالحكـ  كال تسػػػمع ةػػػ  جمقػػػع 
 سن  لمى صقركرة الحكـ تطعقان.األحكاؿ بعد مركر 

ىػ  المحكمػػ  التػ  أصػػدرت )العػػادم  كالتػراض الغقػػر(: المحكمػ  المختصػ  بػػالنظر ةػ  االلتراضك 
ذلػػػؾ الحكػػػـ الغقػػػاب   ألنيػػػا أتػػػدر محكمػػػ  لمػػػى الفصػػػؿ ةػػػ  مكضػػػكع االلتػػػراض لمػػػى الحكػػػـ الػػػذم 

  لػػذا تكػػكف ىػػ  األتػػدر أصػػدرتو تمػػؾ المحكمػػ  لعمميػػا بكتػػائع الػػدلكل التػػ  ةصػػمت ةقيػػا منػػذ تقػػدقميا
ما برده.  لمى نظر االلتراض كالبت ةقو إما بقبكلو  كا 

أمػػا المحكمػػ  التػػ  قجػػكز تقػػدقـ االلتػػراض إلقيػػا ةقػػد سػػمح القػػانكف بتقػػدقـ ذلػػؾ االلتػػراض إلػػى أقػػ  
محكم  مف المحاكـ الشرلق   كة  ىذه الحال  لمػى المحكمػ  التػ  تيػدـ إلقيػا االلتػراض أف تسػتكة  

رر لمػػى طمػػب االلتػػراض  ثػػـ تبػػادر بمرسػػاؿ طمػػب االلتػػراض ةػػكران إلػػى المحكمػػ  التػػ  الرسػػـ المقػػ
( مػػػػف أصػػػػكؿ المحاكمػػػػات 992أصػػػػدرت الحكػػػػـ المعتػػػػرض لمقػػػػو  كىػػػػذا مػػػػا احتػػػػكت لمقػػػػو المػػػػادة )

 .الشرلق 

 : كقككف االستئناؼ ة  األحكاـ الغقابق  كالكجاىق .3طرق الطعن العادية االستئنافكمف  -9

مػػدة االسػػتئناؼ ثالثػػكف قكمػػان تبتػػدئ مػػف تػػارقخ صػػدكر الحكػػـ إذا كػػاف كجاىقػػان  كمػػف تػػارقخ تبمقػػغ ك 
الحكػػـ إلػػى المسػػتأنؼ إذا كػػاف غقابقػػان  كقسػػقط مػػف المػػدة القػػكـ الػػذم صػػدر ةقػػو الحكػػـ  أك جػػرل ةقػػو 

                                                 
 مصدر سابؽ (95"  )صالتشريعات الخاصة)الظاىر  "1
 مصدر سابؽ (954/ص9"  )جالقضايا واألحكام)داكد  "2
 مصدر سابؽ (969-957/ص9"  )جالقضايا واألحكام)داكد  "3
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تػكت لمقػو التبمقغ كما تسقط أقاـ العطؿ الرسمق  إذا كتعت ة  نياق  مدة االستئناؼ  كىذا ىك ما اح
 . 1( مف أصكؿ المحاكمات936( مف المادة )9الفقرة )

( مػػػف أصػػػكؿ المحاكمػػػات الشػػػرلق : )قجػػػكز اسػػػتئناؼ الحكػػػـ 936( مػػػف المػػػادة )9كحسػػػب الفقػػػرة )
 الغقاب  تبؿ تبمقغو كقعتبر ذلؾ تبمقغان لمى أف قشفع االستئناؼ بملالـ الحكـ المستأنؼ.

الفصػػؿ ةػػ  األحكػػاـ المسػػتأنف  الصػػادرة مػػف المحػػاكـ  صػػالحق ليػػا محكمػػ  االسػػتئناؼ الشػػرلق  إف 
( مػف أصػكؿ المحاكمػات الشػرلق   كلممسػتأنؼ أف ققػدـ 935الشرلق   كىذا مػا نصػت لمقػو المػادة )

االسػػػتئناؼ إلػػػى محكمػػػ  االسػػػتئناؼ الشػػػرلق  مباشػػػرةن أك بكاسػػػط  أقػػػ  محكمػػػ  آخػػػرل  كبعػػػد اسػػػتقفاء 
مػػػ  التػػػ  أصػػدرت الحكػػػـ لتسػػجقؿ االسػػػتئناؼ  كتبمقػػػغ الرسػػـ ةػػػ  الحػػالتقف ترسػػػؿ األكراؽ إلػػى المحك

الالئحػػ  إلػػى المسػػتأنؼ لمقػػو  كلنػػد إتمػػاـ المعاممػػ  ترةػػع القضػػق  كاألكراؽ المتعمقػػ  بيػػا إلػػى محكمػػ  
 باألسباب.االستئناؼ الشرلق   كقرةؽ بطمب االستئناؼ الئح  

 األمػكرـ تكضػقح بعػض كسػقتطريقة الطعـن غيـر العاديـة )وىـي إعـادة المحاكمـة(،  -الفرع الثاني
 المتعمق  بو:

  2صاحب الحؽ ة  طمب إلادة المحاكم  كنكع األحكاـ القابم  لإللادة -أكالن 

مف أصػكؿ المحاكمػات: )قجػكز ألحػد الخصػمقف أك مػف  3(953كقظير ذلؾ مف خالؿ ذكر المادة )
  كاألحكػاـ التػػ  ققػكـ مقامػو أف قطمػب إلػادة المحاكمػػ  ةػ  األحكػاـ الصػادرة مػػف المحػاكـ االسػتئناةق

  :اآلتق األحكاؿتصدر مف المحاكـ البدائق  كال ققبؿ ةقيا االلتراض كذلؾ ة  

أف تصدر المحكم  البدائق  أك االسػتئناةق  حكمػان ةػ  إحػدل القضػاقا مخالفػان لحكػـ أصػدرتو سػابقان -9
مع أف ذات كصف  الطرةقف المذقف صدر بقنيما الحكـ لـ تتغقرا  كالدلكل ذات الدلكل السابق   كلـ 

                                                 
 مصدر سابؽ (929/ص9"  )جالقضايا واألحكام) داكد  "1
 مصدر سابؽ (933-932)ص شرح أصول المحاكمات"،انظر)أبك البصؿ  " 2

 مصدر سابؽ (346-349"  )صالدعوى بين الفقو والقانونانظر)البدارقف  "
 مصدر سابؽ (926"  )صالتشريعات الخاصة)الظاىر  "3
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مػا جػاء  مادة قمكف أف تكػكف سػببان لصػدكر حكػـ آخػر مخػالؼ  كىػذا األكؿتظير بعد صدكر الحكـ 
 .1(39/5/82تارقخ 99444ة  القرار )

ظيػػػكر حقمػػػ  كػػػاف أدخميػػػا خصػػػـ طالػػػب اإللػػػادة بعػػػد الحكػػػـ  بتزكقػػػر األكراؽ كالمسػػػتندات التػػػ  -9
 اتخذت أساسان لمحكـ أك قثبت تزكقرىا حكمان  كذلؾ تبؿ استدلاء طمب إلادة المحاكم .

أف قبػػرز لممحكمػػ  بعػػد الحكػػـ أكراؽ كمسػػتندات تصػػمح ألف تكػػكف أساسػػان لمحكػػـ  كػػاف الخصػػـ تػػد -3
كتميا  أك حمؿ لمػى كتميػا  لمػى أف ال تكػكف تمػؾ األكراؽ مسػتخرج  مػف المحكمػ  الشػرلق   ألنػو 

 قمكف استخراج صكر لنيا. 

 لـ قطمبو الخصـك أك بأكثر مما طمبكه. إذا تضى الحكـ بش ء-4

 كاف منطكؽ الحكـ مناتضان بعضو بعضان.إذا -5

 م لـ قكف ممثالن تمثقالن صحقحان ة  الدلكل.التبار إذا صدر الحكـ لمى شخص طبقع  أك -6

 إذا كاف الحكـ تد بنى لمى أم شيادة تضى بعد الحكـ أنيا كاذب .-7

 المدة الت  قجكز خالليا طمب إلادة المحاكم  -ثانقان 

مػػف أصػػكؿ المحاكمػػات الشػػرلق : )مػػدة إلػػادة المحاكمػػ  ىػػ  المػػدة  (956كىػػذا مػػا كرد ةػػ  المػػادة )
المعقن  لالستئناؼ كتبتدئ ة  حال  تناتض الحكمقف مػف تػارقخ تفيػقـ الحكػـ الثػان  إذا كػاف كجاىقػان 

ل مف قـك تثبت الحقم  اآلخر كمف تارقخ انقضاء مدة االلتراض إذا كاف غقابقان كة  الحاالت الثالث  
 كالمستندات أك الحصكؿ لمى األكراؽ المكتكب (. أك تزكقر األكراؽ

 

 

                                                 
 مصدر سابؽ (963)ص القضايا واألحكام"،)داكد  "1
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 المطمب السادس: نماذج لمحكم.

 ( ترار حكـ كجاى :9نمكذج )

 القرار

كالبقن  الخطق  المبرزة كالشخصق  المقنع  كتكةققان لإلقجاب كسندان  تراربناءن لمى الدلكل كالطمب كاإل
لممػػػػكاد .... ك ...... مػػػػف المجمػػػػ  ك..... ك ...... مػػػػف تػػػػانكف أصػػػػكؿ المحاكمػػػػات الشػػػػرلق   ةقػػػػد 

الصػادرة لػف ىػذه المحكمػ  بػرتـ ....... تػارقخ ........  اإلرثحكمت بمبطاؿ العمػؿ بحجػ  حصػر 
ل  ..... المػػػذككر كتػػػد كرد اسػػػمو كػػػأنثى باسػػػـ ..... كذلػػػؾ ةػػػ  حجػػػ  المػػػد كارثكبتصػػػحقح اسػػػـ الػػػ

الصػػادرة لػػف ىػػذه المحكمػػ  بػػرتـ ...... تػػارقخ ....... لقصػػبح اسػػمو الصػػحقح .....  اإلرثحصػػر 
كىػػك ذكػػر. كتصػػحقح الحجػػ  لمػػى النحػػك التػػال : ثبػػكت كةػػاة الرحػػكـ ...... مػػف ..... ةقيػػا  بتػػارقخ 

  ةػػ  كالػػده ....... كةػػ  كالدتػػو ....... كةػػ  زكجتػػو ...... كةػػ  و الشػػرلإرثػػ........  كانحصػػار 
كال  كارثأكالده الػػػػػذككر منيػػػػػا كىػػػػػـ ......ك ..... ك ..... كجمقػػػػػع الكرثػػػػػ  بػػػػػالغقف لػػػػػاتمقف كأنػػػػػو ال 

 مستحؽ لترك  المتكةى المذككر سكل مف ذكر.

لكػػػؿ كاحػػػد مػػػف  قػػػ  الشػػػرلق  بعػػػد ىػػػذا التصػػػحقح مػػػف ..... سػػػيمان اإلرثكلمقػػػو ةقػػػد صػػػحت المسػػػأل  
......كذا سيمان  كلكؿ كاحد مف األبناء المذككرقف ..... كذا سيمان  كلكؿ كاحدة مف  ألـاألب.... كا

البنات المذككرات ..... كذا سيمان  حكمان كجاىقان تابالن لالستئناؼ ال قسرم لمى بقق  الكرثػ  إال بعػد 
 ..... تبمقغيـ. أةيـ لمنان حسب األصكؿ. تحرقران ة :..... كةؽ

          

 الكاتب                                    القاض  الشرل                     
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 ( ترار حكـ غقاب :9نمكذج)

بناءن لمى الدلكل كالطمب كالبقنتقف الخطق  كالشخصق  المستمع  المقنع  كلمالن بالمكاد .... ك .... 
المتػكةى ...  إرثاكمات  ةقد حكمت بمبطاؿ حج  مف المجم  ك ... ك ..... مف تانكف أصكؿ المح

المذككر رتـ ....... تارقخ ..... الصادرة لف محكم  ..... كتصػحقحيا بادخػاؿ ابنػو ....... الػذم 
المتكةى .... المذككر الػذم تػكة   إرثكانت أمو حامالن بو لند كةاتو ة  كرثتو  كحكمت بمنحصار 

..... كةػػػ  أبنائػػو منيػػػا كىػػػـ ..... ك ...... ك ....... ك  بتػػارقخ ..... ةػػػ  كالػػػده .... كةػػ  زكجتػػػو
لػػو سػػكاىـ كصػػحت المسػػأل   كارث..... الػػذم كػػاف حمػػالن لنػػد كةػػاة كالػػده ككلػػد بعػػد كةاتػػو  ةقػػط كال 

الشرلق  مف .... سيمان منيا لكالد المتكةى .... كذا سيمان كلزكجتو .... كذا سيمان  .....ككذا سيمان 
..... ك ...... ك ...... ك ...... الػػذم كػػاف حمػػالن لنػػد كةػػاة كالػػده  كجمقػػع لكػػؿ كاحػػد مػػف أبنائػػو 

الكرثػػػػػ  بػػػػػالغقف باسػػػػػتثناء ..... ك ..... ك..... ةػػػػػمنيـ تاصػػػػػرقف  حكمػػػػػان غقابقػػػػػان تػػػػػابالن لاللتػػػػػراض 
 كاالستئناؼ كتابعان لالستئناؼ أةيـ لممدلق  لمنان تحرقران ة  )تارقخ الحكـ(

لحكػـ لمػكل  ترةػع القضػق  لمحكمػ  االسػتئناؼ الشػرلق  لتػدتققيا لصػدكر كبعد شير مف تػارقخ تبمقػغ ا
 ت حصصيـ سمبان.أثر الحكـ لمى تاصرقف ت

ذا اسػػتأنؼ الػػكل  خػػالؿ الشػػير ترةػػع القضػػق  لمتػػدتقؽ اسػػتئناةان بعػػد اسػػتكماؿ  االسػػتئناؼ  إجػػراءاتكا 
 دكف انتظار مركر شير لمى صدكر الحكـ.

دؽ الحكـ مف محكم  االستئناؼ أصبح تطعقان.   ذا صي  كا 
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 الخاتمــــة

 أىـ النتائج الت  تكصمت إلقيا: أرصدة  نياق  ىذه الرسال  

الجيػػ  صػػاحب  صػػاحب  االختصػػاص المكػػان  ىػػ  المحكمػػ  الشػػرلق  ةػػ  آخػػر مكػػاف إتامػػ   .1
ذا كاف مكاف إتامت  خارج البالد ةقمكف أف تككف المحكمػ   صػاحب  االختصػاص لممتكةى  كا 

 ة  مكاف إتام  المستدل .
لند كجكد خطأ ةػ  الحجػ   ةقصػحح بحجػ  آخػرل  أك بػدلكل حسػب نػكع الخطػأ كمػا ذكػر  .2

 سابقان.
األسيـ ة  الحج  تغن  لف ذكر الماؿ  كال بد مف ذكر أصؿ المسأل  ككقفق  تكزقعيا لمػى  .3

 الكرث .
النػكع مػف الػدلاكل كجػكد لبػارة "كال األساسق  الت  قجب ذكرىػا ةػ  الئحػ  ىػذا  األمكركمف  .4

 سكل مف ذكر".   كارثسكاىـ" أك "كال  كارث
 ق  سمبان بنتقج  الدلكل.اإلرثحصصو  أثرىك مف تت التصحقحالخصـ ة  دلكل  .5
 كطرؽ اإلثبات ى  البقنات الخطق   كالشخصق   كالقمقف  كالنككؿ  كالقرقن   لمى الترتقب. .6
 جراءاتىػػ  دةػػكع مكضػػكلق   أك دةػػكع شػػكمق  تتعمػػؽ بػػاإلأنػػكاع الػػدةكع التػػ  قمكػػف إثارتيػػا  .7

 كبالنظاـ العاـ.
 أنكاع الحكـ  حكـ كجاى   حكـ غقاب   حكـ غقاب  بالصكرة الكجاىق .     .8
الحكػػػـ الصػػػادر لػػػف المحكمػػػ  االبتدائقػػػ  قأخػػػذ الدرجػػػ  القطعقػػػ  بعػػػد شػػػير مػػػف صػػػدكره ةػػػ   .9

القػـك الػذم صػدر ةقػو الحكػـ أك تػـ الكجاى   كبعد شير مف تبمغػو ةػ  الغقػاب   كال قيحسػب 
 ةقو التبمقغ  كتسقط مف المدة أقاـ العطؿ الرسمق  إذا جاءت ة  آخر الشير.

 طرؽ الطعف بالحكـ  االلتراض العادم  التراض الغقر  االستئناؼ  إلادة المحاكم . .10
كمػػػف المفارتػػػات بػػػقف االلتػػػراض العػػػادم كالتػػػراض الغقػػػر  أنػػػو ةػػػ  حالػػػ  تقػػػدقـ االلتػػػراض  .11

ادم كالغقاب لف مكلػد الجمسػ  ةػمف االلتػراض قيػرد  أمػا ةػ  حالػ  الغقػاب لػف التػراض الع
 الغقر ةقتـ إسقاطو. 
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 التوصيـــات

بطاليػا اإلرثحجج حصػر  إصداربعد ما سبؽ لرضو كبما أف القضاء الشرل  ىك الذم قتكلى    كا 
 كتصحقحيا  ةمنن  أرل ما قم :

المطبػػؽ ةػػ   حقػػث إفأف قكػػكف ىنػػاؾ تػػانكف مسػػتقؿ ةػػ  ةمسػػطقف لػػف بػػات  الػػدكؿ العربقػػ    .1
ػػػ  كتػػد جػػرل 1976الشخصػػق  لسنػػػ األحػػكاؿالضػػف  الغربقػػ  ىػػك تػػكانقف أردنقػػ   كمنيػػا تػػانكف 

لمقو بعض التعدقالت  كنحف مازلنا متمسػكقف بالقػدقـ  كتػانكف أصػكؿ المحاكمػات الشػرلق  
 ػ ......الخ.1983المحاكـ الشرلق  لسنػػ   كنظاـ رسـك 1959لسنػ

 جػػراءاتالمتبعػػ  لسػػقر الػػدلكل كةػػؽ اإل جػػراءاتأمػػا بالنسػػب  لمتبػػالقغ التػػ  ىػػ  مػػف أكلػػى اإل .2
ةػػػ  التبمقػػػغ مػػػف تعطقػػػؿ لسػػػقر الػػػدلكل   التػػػأخقرالشػػػكمق  الصػػػحقح   كمػػػا قمكػػػف أف قػػػؤدم 

  ةػػػمنن  أرل كبػػػالنظر لمػػػا تػػػـ التكصػػػؿ إلقػػػو مػػػف تقػػػدـ كتطػػػكر ىائػػػؿ ةػػػ  مجػػػاؿ االتصػػػاالت
ادخػػػاؿ بعػػػػض مػػػػف ىػػػػذه التطػػػكرات ةػػػػ  مجػػػػاؿ التبمقػػػػغ لتسػػػيقؿ لممقػػػػ  التبمقػػػػغ كتصػػػػر أمػػػػد 

يػا ذات سػرل  لالقػ  مقارنػ  مػع أسػمكب التبمقػغ المتبػع حقػث إنالدلاكل   ةيػ  تػكةر الكتػت 
تم  التكالقؼ إذا ما تيكرنت مع التكالقؼ الحالق  ة  لممق   إلىبالمحاكـ الشرلق   باإلضاة  

 قغ.التبم

مف كجػكد الحمػؿ لػـ قعػد ليػا داعو مػع مػا تكصػؿ إلقػو  التأكدالمتبع  ة   جراءاتكبالنسب  لإل .3
العمػـ الحػػدقث  ةمػػف السػػيؿ جػدان إثبػػات كجػػكد الحمػػؿ كمعرةػػ  لمػر الجنػػقف  ممػػا قسػػالد ةػػ  
إثبػػات النسػػب  ككػػذلؾ بالنسػػب  لكتػػؼ التركػػ  ةػػ  بعػػض األحقػػاف لحػػقف ظيػػكر لػػدد األجنػػ  

مف لدد األجن   كجنس الجنػقف لمػى األغمػب   التأكدكرات العممق  قمكف كجنسيا  ةمع التط
قػ  ةػ  حػاؿ تبػقف أف الجنػقف لنػد كالدتػو لمػى غقػر اإلرثحصصػو  أثرمع أخذ كفال  ممف تتػ

 الجنس الذم تـ إققاؼ نصقبو بناءن لمقو  كذلؾ لتكةقر الكتت كلدـ تعطقؿ المصالح.

  حػاؿ الغقبػ  التػ  ال دال  لضرب مدة سن  ة كمثؿ ذلؾ ة  شأف المفقكد إذ أنن  أرل أنو .4
  إذ قمكف االستعان  بما  المة  حاؿ الغقب  الت  ظاىرىا الس  كأربع سنكات ظاىرىا اليالؾ

أنجػػز ةػػ  لػػالـ اإلتصػػاالت الحدقثػػ   لتقمػػقص تمػػؾ المػػدة الزمنقػػ   ةمػػف كػػاف الزاؿ حقػػان كأراد 
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عبان كال قحتاج كتتان كالكتت المعمكؿ بو االتصاؿ بأىمو إلخبارىـ بحالو  ةمف ذلؾ ال قضنقو ت
بالمحاكـ الشرلق   ةقجب أف قككف ضرب المدة راجعان لقنالات القاض  كةؽ ما قراه مناسبان 

 لمجرقات الدلكل.         
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 يةالقر ناآليات  فيرس

 الصفحة اآلية السورة نص اآلية
﴿                 

       ﴾  
 النساء
 

5 8 

﴿              

      ﴾ 
 13 6 النساء

﴿             

            

....﴾    

 10,12,22,44 7 النساء

﴿               

                 ...﴾ 
 44ك21 11 النساء

              

              

        ...﴾  

 22 12 النساء

﴿                

             ﴾ 
 63 19 النساء

﴿                  

         ...﴾ 
 33 33 النساء

﴿                22 58 النساء 
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                ...  ﴾ 

﴿                   

  ﴾ 
 22 141 النساء

﴿                 

                 

          … ﴾    

 24 176 النساء

﴿        ﴾    35 21 المائدة 

﴿           

                

   ... ﴾  

 23 75 األنفاؿ

 ﴿              

  ﴾ 
 29 38 قكسؼ

﴿               

                

                

       ﴾ 

 د 19 النمؿ

﴿             ﴾    61 23 ص 

﴿           ﴾  59 27 الممؾ 
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﴿           ﴾ 9 23 الفجر 

﴿           ﴾ 9 8 العادقات 

﴿           ﴾ 33 6 الكاةركف 
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 األحاديث النبوية الشريفة فيرس

 الصفحة الحديث
 71 «ُورِّثَ  اْلَمْوُلودُ  اْسَتَيل   ِإَذا»
 87 «الس ْبِعينَ  إلى السِّتِّيَن، َبْينَ  َما ُأم ِتي َأْعَمارُ »
 39,23,9  «َذَكرٍ  َرُجلٍ  أِلَْوَلى َفُيوَ  َبِقيَ  َفَما ِبَأْىِمَيا، الَفرَاِئَض  أَْلِحُقوا»

 ِإَلْيكَ  ُأْدِليَ  ِإَذا َفاْفَيمْ ،  ُمت َبَعةٌ  َوُسن ةٌ  ُمْحَكَمةٌ  َفِريَضةٌ  اْلَقَضاءَ  َفِإن   َبْعدُ  َأم ا»
 62 ......... َلوُ  َنَفاذَ  اَل  ِبَحق   َتَكم مٌ  َيْنَفعُ  اَل  َفِإن وُ 

 1 «َكَفاِعِموِ  الَخْيرِ  َعَمى الد ال   ِإن  »
ِمِنينَ  َأْوَلــى َأَنــا» ْْ  ِلَمــَواِلي َفَماُلــوُ  َمــااًل  َوتَــَركَ  َمــاتَ  َفَمــنْ  َأْنُفِســِيْم، ِمــنْ  ِبــاْلُم

 23 «َلوُ  َفِِلُْدَعى َوِليُُّو، َفَأَنا َضَياًعا َأوْ  َكاًل  َتَركَ  َوَمنْ  الَعَصَبِة،

 29 «َأْعَتقَ  ِلَمنْ  الَواَلءُ  ِإن َما»
 َيـا: َفُقْمـتُ  َقاِضـًيا، اْلـَيَمنِ  إلـى َوَسـم مَ  َعَمْيـوِ  ا ُ  َصـم ى الم ـوِ  َرُسـولُ  َبَعَثِني»

، َحِديثُ  َوَأَنا ُتْرِسُمِني الم وِ  َرُسولَ   112 «ِباْلَقَضاِء.... ِلي ِعْممَ  َواَل  السِّنِّ

 128,126,123,61 «َعَمْيوِ  الُمد َعى َعَمى َوالَيِمينَ  الُمد ِعي، َعَمى الَبيَِّنةَ »

 َتــَدَعُيمْ  َأنْ  ِمــنْ  َخْيــرٌ  َأْغِنَيــاءَ  َوَرَثتَــكَ  َتــَدعَ  َأنْ  ، ِإن ــكَ َكِثيــرٌ  َوالثُُّمــثُ  الثُُّمــُث،»
  «َأْيِديِيمْ  ِفي الن اَس  َيَتَكف ُفونَ  َعاَلةً 

9 

ْنِبَياءِ  َوَرَثةُ  الُعَمَماءَ »  18 «اأَل
 43 «َبِقيَ  َما ِإال   َلُين   َيْجَعلُ  الَ ، َعَصَبةً  اْلَبَناتِ  َمعَ  اأَلَخَواتِ  َيْجَعلُ  َكانَ »
ــِريَكاِن، َيَتَخــاَرجَ  َأنْ  َبــْأَس  الَ »  َتــِويَ  َفــِإنْ  َعْيًنــا، َوَىــَذا َدْيًنــا َىــَذا َفَيْأُخــذَ  الش 

 15 «َصاِحِبوِ  َعَمى َيْرِجعْ  َلمْ  أِلََحِدِىَما

 اأْلَْصـــَبِغ، ِبْنـــتُ  ُتَماِضـــرُ  َفَغـــاَرتْ  َطم ْقُتَيـــا، ِإال   الط ـــاَلقَ  اْمـــرََأةٌ  َتْســـأَُلِني اَل »
ـــَمتْ  ـــوِ  َفَأْرَس ـــأَُلوُ  ِإَلْي ـــا، َتْس ـــالَ  َطاَلَقَي ـــولِ  َفَق ـــلْ : ِلمر ُس ـــا ُق ـــتْ  ِإَذا: »َلَي  َحاَض
ِذنِّي ْْ  ... ««َفْمُت

89 

 93 «ِضرَارَ  َواَل  َضَررَ  اَل »
 3323 «َشت ى ِمم َتْينِ  َأْىلُ  وارثَيتَ  اَل »

ِبيُّ  َيِرثُ  اَل »  71 «صارخا َيْسَتِيل   َحت ى الص 
 14 «اْلَقاِتلُ  َيِرثُ  اَل »
 34 «الُمْسِممَ  الَكاِفرُ  َوالَ  الَكاِفرَ  الُمْسِممُ  َيِرثُ  الَ »
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 الصفحة الحديث
ــوْ » ــاُس  ُأْعِطــيَ  َل ــَدْعَواُىمْ  الن  ــاٌس  اَلد َعــى ِب  َوَلِكــن   مْ أمــواليوَ  ِرَجــاٍل، ِدَمــاءَ  َن

 33,23 «َعَمْيوِ  اْلُمد َعى َعَمى اْلَيِمينَ 

 َسـْبعِ  إلـى الِقَياَمـةِ  َيـْومَ  ِبـوِ  ُخِسـفَ  َحقِّـوِ  ِبَغْيـرِ  َشـْيًئا اأْلَْرضِ  ِمنَ  َأَخذَ  َمنْ »
 61 «َأَرِضينَ 

 52 «َفاْقُتُموهُ  ِديَنوُ  َبد لَ  َمنْ »
 ِبَغْيــرِ  َقَضــى َرُجـلٌ  الَجن ــِة، ِفـي َوَقــاضٍ  الن ـاِر، ِفــي َقاِضـَيانِ : َثاَلثَــةٌ  الُقَضـاةُ 

 31  «الن اِر... ِفي َفَذاكَ  َذاكَ  َفَعِممَ  الَحقِّ 

 119 «الن َسبِ  َكُمْحَمةِ  ُلْحَمةٌ  اْلَواَلءُ »
 29 «ابني؟ ابن أنا إرث وال إخوتي، دون ابني ابن يرثني»

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 المصادر والمراجع

 الكريم القر ن .1
  مطبعػ  9ط مباحث المرافعات وصور التوثيقات والدعاوى الشـرعية"،األبقان   محمد زقػد  " .9

  ـ(.9993 -ىػ9339مصر  ) -لم  سكر

ج  8"  تيـذيب المغـة  "(ىػػ370: المتػكةى) منصكر أبك اليركم  بف أحمد بف محمد األزىرم  .3
 ـ(.2001بقركت  ) – العرب  التراث إحقاء   دار1مرلب  ط لكض محمد تحققؽ

بػػػف الحػػػاج نػػػكح بػػػف نجػػػات  بػػػف آدـ  األشػػػقكدرم )المتػػػكةى :   األلبػػػان   محمػػػد ناصػػػر الػػػدقف .4
 - المسالمكتب اإل  2ط مج 9  إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل"ىػ(  "1420

 .ـ(1985 -ىػ  1405بقركت  )
االلبان   أبك لبد الرحمف محمد ناصر الدقف  بف الحاج نػكح بػف نجػات  بػف آدـ  األشػقكدرم  .5

التعميقـــات الحســـان عمـــى صـــحيح ابـــن حبـــان وتمييـــز ســـقيمو مـــن ىػػػػ(  "1420)المتػػػكةى: 
المممكػػ   -دار بػا كزقػر لمنشػر كالتكزقػع  جػدة   1ج  ط12 " صـحيحو، وشـاذه مـن محفوظــو

 .ـ(2003 -ىػ  1424)  العربق  السعكدق 
االلبان   أبك لبد الرحمف محمد ناصر الدقف  بف الحاج نػكح بػف نجػات  بػف آدـ  األشػقكدرم  .6

 . المسالمكتب اإل ج،2 صحيح الجامع الصغير وزياداتو"،ىػ(  "1420)المتكةى: 
االلبػػػػان   محمػػػػد ناصػػػػر الػػػػدقف بػػػػف الحػػػػاج نػػػػكح بػػػػف نجػػػػات  بػػػػف آدـ  األشػػػػقكدرم )المتػػػػكةى:  .7

أشػػرؼ لمػػى طبالتػػو كالتعمقػػؽ لمقػػو: زىقػػر   1ج  ط8  ن الترمــذي""ضــعيف ســنىػػػ(  1420
 –  المسػالرقػاض  المكتػب اإل –الشاكقش  بتكمقؼ: مف مكتػب التربقػ  العربػ  لػدكؿ الخمػقج 

 .ـ(1991 -ىػ  1411بقركت  )
البابرت   محمد بف محمػد بػف محمػكد  أكمػؿ الػدقف أبػك لبػد ا ابػف الشػقخ شػمس الػدقف ابػف  .8

 .دار الفكر ج10 "العناية شرح اليداية"،ىػ(  786دقف الركم  )المتكةى: الشقخ جماؿ ال
  ـ(.9993بقركت  ) -  المطبع  األدبق 3باز  سمقـ رستـ  "شرح المجم "  ط .9
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"الجـامع المسـند الصـحيح المختصـر مـن البخارم  محمد بػف إسػمالقؿ أبػك لبػدا الجعفػ    .10
تحققػػؽ:  ج 9 " وأيامــو = صــحيح البخــاريأمــور رســول ا  صــمى ا  عميــو وســمم وســننو 

 .ىػ(1422دار طكؽ النجاة  )  1ط محمد زىقر بف ناصر الناصر 
 .ـ(2007دار الثقاة   ) الدعوى بين الفقو والقانون"،بدارقف  محمد ابراىقـ  "ال .11
 فــي المعتمــد  "(ىػػػ436: المتػػكةى) المعتزلػػ  الحسػػقف أبػػك الطقػػب لمػػ  بػػف محمػػد  البصػػرم .12

 ىػ(.1403)  بقركت – العممق  الكتب دار  1  طالمقس خمقؿ ج  تحققؽ:2 "،الفقو أصول

"شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات الشـــرعية ونظـــام القضـــاء أبػػػك البصػػػؿ  لبػػػد الناصػػػر   .93
 ـ(.9225  دار الثقاة   )9ط الشرعي"،

ىػػ(  709البعم   محمد بف أب  الفتح بف أب  الفضؿ   أبك لبد ا  شمس الدقف )المتػكةى:  .14
مكتب    1ط   تحققؽ: محمكد األرناؤكط كقاسقف محمكد الخطقب "المطمع عمى ألفاظ المقنع"

 .ـ(2003 -ىػ 1423)  السكادم لمتكزقع
 دار محمػكد لمنشػر كالتكزقػع   6ط الشخصـية"، األحوالصيغ دعاوي البكرم  محمد لزم   " .15

 .ـ(2000)
ــــاوى لجنػػػػ  لممػػػػاء  "البمخػػػػ   نظػػػػاـ الػػػػدقف بمسػػػػالدة  .16 ــــةالفت دار الفكػػػػر    2ج  ط2"  اليندي

 .ىػ(1310)
البيػػػكت   منصػػػكر بػػػف قػػػكنس بػػػف صػػػالح الػػػدقف ابػػػف حسػػػف بػػػف إدرقػػػس الحنبمػػػى )المتػػػكةى:  .17

  .مؤسس  الرسال  -  دار المؤقد الروض المربع شرح زاد المستقنع"ىػ(  "1051
البيػػػكت   منصػػػكر بػػػف قػػػكنس بػػػف صػػػالح الػػػدقف ابػػػف حسػػػف بػػػف إدرقػػػس الحنبمػػػى )المتػػػكةى:  .18

  .دار الكتب العممق ( ج،6 "كشاف القناع عن متن اإلقناع"،ىػ(  1051
ـــدة فـــي حســـاب الفريضـــةالبقطػػػار  محمػػػد نسػػػقب   .19 بالقػػػدس  -"  مطبعػػػ  بقػػػت المقػػػدس"الفري

 .ـ(1931-ىػ1350)
البقيق   أحمد بف الحسقف بف لم  بف مكسػى الخسػركجردم الخراسػان   أبػك بكػر )المتػكةى:  .20

دار الكتػب العممقػ     3طتحققؽ: محمد لبد القػادر لطػا  ج  10 السنن الكبرى"،ىػ(  "458
 .ـ(2003 -ىػ  1424ف  )لبنا –بقركت 
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"  دار حضــور المــدعى عميــو فــي انعقــاد الخصــومة القضــائية أثــر"التحقػػكم  محمػػكد السػػقد   .99
 ـ(.9223االسكندرق   ) –الجامع  الجدقدة

"  دار الجامعػ  رفـع الـدعوى القضـائية األصـل واإلسـتثناء إجـراءاتالتحقكم  محمكد السقد  " .99
 ـ(.9223االسكندرق   )-الجدقدة

ىػػ(  279الترمذم  محمد بف لقسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ  أبك لقسى )المتكةى:  .23
 – المستحققؽ: بشار لكاد معركؼ  دار الغرب اإلج  6 سنن الترمذي"، -الجامع الكبير "

 .ـ(1998)بقركت  
ن  قباتغمػػب  لبػػد القػػادر بػػف لمػػر بػػف لبػػد القػػادر ابػػف لمػػر بػػف سػػالـ التغمبػػ  الشػػابػػف أبػػ   .24

تحققؽ: محمد سيمقماف لبد ا  ج 2 نيل الم رب بشرح دليل الطالب"،ىػ(  "1135)المتكةى: 
 .ـ(1983 -ىػ  1403الككقت  ) -مكتب  الفالح  1  طاألشقر

 القـــر ني فــي ضـــوء المســـ"مختصــر الفقـــو اإلالتػػكقجرم  "محمػػد بػػػف إبػػراىقـ بػػف لبػػػد ا    .25
 .ـ(2010 -ىػ  1431المممك  العربق  السعكدق   ) -دار أصداء المجتمع  11ط  والسنة"

ـــو اإلالتػػػكقجرم  محمػػػد بػػػف إبػػػراىقـ بػػػف لبػػػد ا  " .26 بقػػػت   1ج  ط5"  يالمســـموســـوعة الفق
 .ـ(2009 -ىػ  1430)  األةكار الدكلق 

ية ضــد األفكــار المســاإل األمــةاإليمــان فــي تحصــين  أثــرالػػرحمف "الجربػكع  لبػػد ا بػػف لبػد  .27
 المممكػ  العربقػ  السػعكدق   -ق المسػلمادة البحػث العممػ  بالجامعػ  اإل  1ج  ط2  "اليدامة

 .ـ(2003-ىػ1423)
 األربعة"، المذاىب عمى "الفقو  (ىػػ1360: المتكةى) لكض محمد بف الرحمف الجزقرم  لبد .28

 .(ـ2003 -ىػ 1424بقركت/لبناف  ) -العممق  الكتب   دار2ج  ط5
ــل مــن حــرف ىػػػ(  668الجعفػػرم  صػػالح بػػف الحسػػقف أبػػك البقػػاء الياشػػم  )المتػػكةى:  .29 "تخجي

الرقػاض   -تحققػؽ: محمػكد لبػد الػرحمف تػدح  مكتبػ  العبقكػاف  1ج  ط2 التوراة واإلنجيل"،
 .ـ(1998-ىػ1419)
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الجمػػػػؿ  سػػػػمقماف بػػػػف لمػػػػر بػػػػف منصػػػػكر العجقمػػػػ  األزىػػػػرم  المعػػػػركؼ بالجمػػػػؿ )المتػػػػكةى:  .30
ج  5 "، بحاشية الجملالمعػركؼ  "فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منيج الطالبىػ(  1204

 .دار الفكر
 .ـ(2008)"  دار الكتب القانكنق   "المواريث في الشرع والقانون الجندم  أحمد نصر  .31
 مماـف لبد ا بف قكسؼ بف محمد  أبك المعال   ركف الدقف  الممقب بالجكقن   لبد الممؾ ب .32

ـــة المـــذىبىػػػػ(  "478الحػػػرمقف )المتػػػكةى:  ـــب فـــي دراي ـــة المطم حققػػػو كصػػػنع ج  20"  نياي
 .ـ(2007-ىػ1428)  دار المنياج  1طةيارسو: أ. د/ لبد العظقـ محمكد الٌدقب  

دار المطبكلػات  الفصـل فييـا"، الدفع بعدم جـواز نظـر الـدعوى لسـبقحسف  لم  لػكض  " .33
  ـ(.9996االسكندرق   ) -الجامعق 

الحطػػاب  شػػمس الػػدقف أبػػك لبػػد ا محمػػد بػػف محمػػد بػػف لبػػد الػػرحمف الطرابمسػػ  المغربػػ    .34
مواىب الجميـل فـي شـرح مختصـر ىػ(  "954المعركؼ بالحطاب الر لقن  المالك  )المتكةى: 

 .ـ(1992 -ىػ 1412دار الفكر  )  3ج  ط6  خميل"
تحققػؽ:  " ممتقـى األبحـر ىػػ(  "956الحمب   إبراىقـ بف محمد بػف إبػراىقـ الحنفػ  )المتػكةى:  .35

لبنػػػاف/ بقػػػركت   -دار الكتػػػب العممقػػػ     1ط خػػػرح آقاتػػػو كأحادقثػػػو خمقػػػؿ لمػػػراف المنصػػػكر 
 .ـ(1998 -ىػ 1419)

العـرب مـن  الم"شمس العموم ودواء كـىػ(  573الحمقرم  نشكاف بف سعقد القمن  )المتكةى:  .36
قكسػػؼ ك  مطيػػر بػػف لمػػ  اإلرقػػان ك تحققػػؽ: د حسػػقف بػػف لبػػد ا العمػػرم مػػج  11 الكمــوم"،

 .ـ(1999 -ىػ 1420  )لبناف /بقركت-دار الفكر المعاصر   1ط محمد لبد ا 
  "أصول اسـتماع الـدعوى الحقوقيـة"(   ىػػ1353خكاجو أمقف أةندم )المتكةى:  حقدر  لم  .37

  ىػ(. 9397-ىػ9396دمشؽ  ) -مطبع  الترت ، كرمنقميا لمعربق  ةاقز الخ
"  "درر الحكام في شرح مجمة األحكامىػ(  1353حقدر  لم  خكاجو أمقف أةندم )المتكةى:  .38

 .ـ(1991 -ىػ 1411)  دار الجقؿ  1ط تعرقب: ةيم  الحسقن  ج  4
مختصـر خميـل "شرح ىػ(  1101الخرش   محمد بف لبد ا المالك  أبك لبد ا )المتكةى:  .39

 .بقركت –دار الفكر لمطبال  ج  8"  لمخرشي
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 ـ(.9996االسكندرق   ) -دار الجامع  الجدقدة "قانون المرافعات"،خمقؿ  أحمد   .42
 ىػػ( 776 )المتػكةى:  المصػرم بف إسػحاؽ بػف مكسػى  ضػقاء الػدقف الجنػدم المػالك اخمقؿ   .41

-ىػػػػػ1426) القػػػاىرة  -دار الحػػػدقث  1ط   تحققػػػػؽ: أحمػػػد جػػػاد ة خميـــل"المـــ"مختصـــر الع
 .ـ(2005

 ـ(.9963  )5"  طقانون المرافعاتأبك الخقر  محمد  " .49
الدارتطن   أبك الحسف لمػ  بػف لمػر بػف أحمػد بػف ميػدم بػف مسػعكد بػف النعمػاف بػف دقنػار  .43

ـــدارقطني"،ىػػػػ(  385البغػػػدادم )المتػػػكةى:  حققػػػو كضػػػبط نصػػػو كلمػػػؽ لمقػػػو: ج  5 "ســـنن ال
   1ط أحمػػػػد برىػػػػـك ك لبػػػػد المطقػػػػؼ حػػػػرز ا ك ب  حسػػػػف لبػػػػد المػػػػنعـ شػػػػمك  شػػػػعقب االرنػػػػؤكط
 .ـ(2004 -ىػ  1424)  لبناف /بقركت -مؤسس  الرسال 

 التمقمػ  الصػمد  لبػد بػف بىيػراـ بػف الفضػؿ بػف الػرحمف لبػد بػف ا لبػد محمػد أبك الدارم   .44
: تحقيـق ج 4"، (الـدارمي سـنن) بــ المعروف الدارمي "مسند  (ىػ255: المتكةى) السمرتندم

 العربقػ  المدقنػ  المنكرة/المممكػ -كالتكزقػع لمنشػر المغنػ    دار1  طالداراني أسد سميم حسين
 ـ(.2000 - ىػ 1412السعكدق   )

 التمقمػ  الصػمد  لبػد بػف بىيػراـ بػف الفضػؿ بػف الدارم   أىبك محمػد لبػد ا بػف لبػد الػرحمف .45
"  الــدارمي)ت الغمــري("مســند الــدارمي المعــروف بســنن ىػػػ(   255 - ىػػػ181)السػػمرتندم

 .ـ(2013 -ىػ 1434) بقركت -دار البشائر  1طتحققؽ: نبقؿ ىاشـ الغمرم  
لمػػػاف   -دار الثقاةػػػ   2ج  ط2"  "أصـــول المحاكمـــات الشـــرعيةداكد  أحمػػػد محمػػػد لمػػػ    .46

 .ـ(2011-ىػ1432)
 -ةػ دار الثقا  1ط"  الحقوق المتعمقة بالتركة بـين الفقـو والقـانونداكد  أحمد محمد لمػ   " .47

 .ـ(2009-ىػ1430لماف  )
ـــي داكد  أحمػػػد محمػػػد لمػػػ    .48 ـــرارات االســـتئنافية ف دار   2ج  ط2"  الشخصـــية األحـــوال"الق

 .ـ(2011-ىػ1432لماف  ) -الثقاة 
ــاىج داكد   أحمػػد محمػػد لمػػ    .49 ــي أصــول المحاكمــات الشــرعية ومن ــرارات االســتئنافية ف "الق

 (.ـ1998-ىػ1418)لماف  -دار الثقاة   1ج  ط2 الدعوى"،
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-دار الثقاةػ   3ج  ط2 "القضـايا واألحكـام فـي المحـاكم الشـرعية"،داكد  أحمد محمد لم    .50
 .(2011-ىػ1432لماف  )

داكد  سػػػػػػمقماف بػػػػػػف األشػػػػػػعث بػػػػػػف إسػػػػػػحاؽ بػػػػػػف بشػػػػػػقر بػػػػػػف شػػػػػػداد بػػػػػػف لمػػػػػػرك األزدم أبػػػػػػك  .51
ـــي داودىػػػػ(  275السجسػػػتان )المتكةى:  د تحققػػػؽ: محمػػػد محقػػػ  الػػػدقف لبػػػج  4 " "ســـنن أب

 .بقركت(/صقدا -الحمقد  المكتب  العصرق 
دار البشػػػػػقر    5ط"  يةالمســـــ"الميـــــراث فـــــي الشـــــريعة اإلدرادكػػػػػو  قاسػػػػػقف أحمػػػػػد ابػػػػػراىقـ   .52

 .ـ(1998-ىػ1419)
 ج 3" "جميــرة المغــةىػػػ(  321األزدم )المتػػكةى:    أبػػك بكػػر محمػػد بػػف الحسػػف بػػفدرقػػدابػػف  .53

 .ـ(1987) بقركت  –دار العمـ لممالققف   1ط تحققؽ: رمزم منقر بعمبك  
"حاشــية الدســوقي عمــى ىػػػ(  1230الدسػػكت   محمػػد بػػف أحمػػد بػػف لرةػػ  المػػالك  )المتػػكةى:  .54

 ر.دار الفكج  4 الشرح الكبير"،
 إلػػػى ج  نقمػػو11"  العربيـــة المعــاجم "تكممـــة  (ىػػػ1300: المتػػػكةى) آف بقتػػر دكزم  رقنيػػارت .55

 جمـــال :لمقػػػو كلمػػؽ العربقػػػ  إلػػػى نقمػػو   ك(1/8محمػػػد سػػػمقـ النعقمػػ  مػػػف )ج :لمقػػو كلمػػػؽ العربقػػ 

 .ـ( 2000- 1979العراتق   ) الجميكرق -الـكاإلل الثقاة    كزارة1ط ( 10-9مف )ج الخياط
 ىػ( 666الرازم  زقف الدقف أبك لبد ا محمد بف أب  بكر بف لبد القادر الحنف  )المتكةى:  .56

تحققػؽ: لبػد ا نػذقر أحمػد   أبـي حنيفـة النعمـان("، إلمـاممـذىب اتحفة الممـوك )فـي فقـو "
 .ىػ(1417)بقركت   –ق  المسدار البشائر اإل  1ط

ىػ(  666الرازم  زقف الدقف أبك لبد ا محمد بف أب  بكر بف لبد القادر الحنف  )المتكةى:  .57
ــار الصــحاح"،   /صػػقداكتبقر  –المكتبػػ  العصػػرق    5ط تحققػػؽ: قكسػػؼ الشػػقخ محمػػد  "مخت

 .ـ(1999ىػ / 1420)
ــائج ىػػػ(  633الرجراجػػ   أبػػك الحسػػف لمػػ  بػػف سػػعقد )المتػػكةى: بعػػد  .58 ــاىج التحصــيل ونت "من

 -التنى بو: أبك الفضؿ الٌدمقىاط ج  10 لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتيا"،
 .ـ(2007 -ىػ  1428)  دار ابف حـز  1طأحمد بف لم   
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رشػػد  أبػػك الكلقػػد محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد القرطبػػ  الشػػيقر بػػابف رشػػد الحفقػػد ابػػف  .59
ــــة المقتصــــدىػػػػػ(  595)المتػػػػكةى:  ــــة المجتيــــد ونياي القػػػػاىرة   –دار الحػػػػدقث ج  4"  "بداي

 .ـ(2004 -ىػ 1425)
الرةعػػ   أحمػػد بػػف محمػػد بػػف لمػػ  األنصػػارم  أبػػك العبػػاس  نجػػـ الػػدقف  المعػػركؼ بػػابف ابػػف  .60

تحققػػؽ: مجػػدم محمػػد ج  21"  "كفايــة النبيــو فــي شــرح التنبيــوىػػػ(  710المتػػكةى: الرةعػػ  )
ـ(  ألػػػػده لمشػػػػامم / ةرقػػػػؽ رابطػػػػ  النسػػػػاخ 2009)دار الكتػػػػب العممقػػػػ     1طسػػػركر باسػػػػمكـ  

 .برلاق  )مركز النخب العممق (
الرممػػػػ   شػػػػمس الػػػػدقف محمػػػػد بػػػػف أبػػػػ  العبػػػػاس أحمػػػػد بػػػػف حمػػػػزة شػػػػياب الػػػػدقف )المتػػػػكةى:  .61

بقػػػػركت   -دار الفكػػػرج  ط أخقػػػػرة  8"  شــــرح المنيـــاج إلــــىنيايــــة المحتـــاج "ىػػػػ(  1004
 .ـ(1984-ىػ1404)

الزبقدم  محٌمد بف محٌمد بف لبد الرٌزاؽ الحسػقن   أبػك الفػقض  الممقٌػب بمرتضػى )المتػكةى:  .62
تحققؽ: مجمكل  مف المحقققف  دار ج  40 تاج العروس من جواىر القاموس"،ىػ(  "1205
  .اليداق (

)الشامؿ لألدل  الشػرلق  كاآلراء المذىبقػ  ي وأدلتوالمس"الفقو اإلالزحقم   كىبو بف مصطفى   .63
المنق حػ  المعد لػ   4ط  ج  10كأىـ النظرقات الفقيق  كتحققؽ األحادقػث النبكقػ  كتخرقجيػا("  

  .سكرق   -دار الفكر   (لما تقدميا مف طبعات مصكرة 12طبالن سب  لما سبقيا )كى  
  1ج  ط2األربعــة"،  المــذاىب فــي وتطبيقاتيــا الفقييــة "القواعــدمصػػطفى   محمػػد الزحقمػػ   .64

 ـ(.2006 - ىػ 1427دمشؽ  ) – الفكر دار
صححو كلمؽ  "شرح القواعد الفقيية"،ىػ(  1357 -ىػ 1285الزرتا  أحمد بف الشقخ محمد) .65

 .ـ(1989 -ىػ 1409دمشؽ/سكرقا  ) -دار القمـ   2طلمقو: مصطفى أحمد الزرتا   
: المتػػػػكةى) الدمشػػػػق  ةػػػػارس  بػػػػف لمػػػػ  بػػػػف محمػػػػد بػػػػف محمػػػػكد بػػػػف الػػػػدقف خقػػػػر )الزركمػػػػ   .66

 ـ( 2002  )لممالققف العمـ دار  15طج  8"  الماألعىػ(  "1396
   .الشخصق "  دار الفكر العرب  األحكاؿأبك زىرة  محمد  " .67
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"تبيين   محجف البارل لثماف بف لم  بف ك ىػ(  743الزقمع   ةخر الدقف الحنف  )المتكةى:  .68
ــــدقائق  ــــز ال ــــائق شــــرح كن "  الحق ػػػػٍمًب    –قرقػػػػ  مألالمطبعػػػػ  الكبػػػػرل ا  1ج  ط6كحاشػػػػق  الش 

ػػٍمًب   بأسػػفميا مفصػػكال 1313القػػاىرة  )/بػػكالؽ ىػػػ(  تبقػػقف الحقػػائؽ بػػألمى الصػػفح  كحاشػػق  الش 
 .بقنيما بفاصؿ كممقزا باختالؼ ة  المكف

/ بقػػركت -دار الكتػػاب العربػػ   3ج  ط3 "فقــو الســنة"، (،ىػػػ1420سػػابؽ  سػػقد )المتػػكةى:  .69
 .ـ( 1977-ىػ  1397)  لبناف

ج  2 ي"،المســاإل الفقــو فــي الجميــور مســائل موســوعةىػػان   " محمػػد نعػػقـ محمػػد سػػال   .72
 ـ(.2007 - ىػ 1428مصر  ) -كالترجم  كالتكزقع كالنشر لمطبال  الـالس   دار2ط

 -  مكتبػػ  األلفػػى القانكنقػػ 6ط الــدعاوى القانونيــة"،الشــامل فــي صــيغ سػػالـ  قحقػػى أحمػػد  " .71
 ـ(.1997المنقا  )

أصــــول ىػػػػػ(  "483السرخسػػػػ   محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف أبػػػػ  سػػػػيؿ شػػػػمس األئمػػػػ  )المتػػػػكةى:  .72
 .بقركت –دار المعرة  ج  2 السرخسي"،

 المبســـوط"،ىػػػػ(  "483السرخسػػػ   محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف أبػػػ  سػػػيؿ شػػػمس األئمػػػ  )المتػػػكةى: .73
 .ـ(1993 -ىػ 1414بقركت  ) – دار المعرة ج  30

دار   1ط القضــائية والتوثيقــات الشــرعية"، جــراءاتأصــول اإلسػػردان   محمػػد حسػػقف  "أبػػك  .74
 .ـ(2003 -ىػ1424)  لماف-العمكـ

ــةأبػػك سػػعد  محمػػد شػػتا  " .75 ــدفع بعــدم االختصــاص فــي المــواد المدنيــة والتجاري   دار 9"  طال
 ـ(.9998االسكندرق   ) -الفكر الجامع 

ــي ىػػػ(  "461أبػػك الحسػػف لمػػ  بػػف الحسػػقف بػػف محمػػد  حنفػػ  )المتػػكةى:  السػػغدم  .76 النتــف ف
 - 1404األردف  )/لمػػاف -دار الفرتػػاف  2طتحققػػؽ صػػالح الػػدقف النػػاى   ج  2"  الفتــاوى
 .ـ(1984

 .ـ(1999نيض  مصر  )  1ط ميراث المرأة وقضية المساواة"،سمطاف  صالح الدقف  " .77
ىػػػ(  540أحمػػد  أبػػك بكػػر لػػالء الػػدقف )المتػػكةى: نحػػك السػػمرتندم  محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػ   .78

 .ـ(1994 -ىػ  1414لبناف  )/بقركت -دار الكتب العممق   2ج  ط3 تحفة الفقياء"،"
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ىػػػ(  926السػػنقك   زكرقػػا بػػف محمػػد بػػف زكرقػػا األنصػػارم  زقػػف الػػدقف أبػػك قحقػػى )المتػػكةى:  .79
 . (المسدار الكتاب اإلج  4"  "أسنى المطالب في شرح روض الطالب

ج  4 "صحيح فقو السنة وأدلتو وتوضيح مـذاىب األئمـة"،السقد  أبك مالؾ كماؿ سػالـ  ابف  .80
محمػد بػف صػالح ك لبػد العزقػز بػف بػاز  ك مع تعمققات ةقيقػ  معاصػرة: ناصػر الػدقف األلبػان   

 (.ـ2003مصر  )/القاىرة -العثقمقف  المكتب  التكةققق 
الكلقػػد  لسػػاف الػػدقف الثقفػػ  الحمبػػ  )المتػػكةى: الشػػحن   أحمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد  أبػػك ابػػف  .81

 -ىػػػ 1393القػػاىرة  ) –البػػاب  الحمبػػ    2ط"  لســان الحكــام فــي معرفــة األحكــامىػػػ(  "882
 .ـ(1973

اإلقنـاع فـي ىػػ(  "977الشربقن   شمس الدقف  محمد بػف أحمػد الخطقػب الشػاةع  )المتػكةى:  .82
 .بقركت –دار الفكر   راساتتحققؽ: مكتب البحكث كالدج  2 حل ألفاظ أبي شجاع"،

مغنـــي "  ىػػػػ(977الشػػػربقن   شػػػمس الػػػدقف  محمػػػد بػػػف أحمػػػد الخطقػػػب الشػػػاةع  )المتػػػكةى:  .83
 -ىػػػ 1415دار الكتػػب العممقػػ    )  1ج  ط6 معرفــة معــاني ألفــاظ المنيــاج"، إلــىالمحتــاج 
 .ـ(1994

الناشػر  والشرعي"،الموسوعة الشاممة في التقادم المدني والجنائي واإلداري شفقؽ  كجػدم  " .84
 ـ(.2010أحمد حقدر  )

األصــل المعـــروف ىػػػ(  "189الشػػقبان   أبػػك لبػػد ا محمػػد بػػف الحسػػف بػػف ةرتػػد )المتػػكةى:  .85
 .كراتش ( –ق  المسكالعمـك اإل القرآفتحققؽ: أبك الكةا األةغان   إدارة ج  5"  بالمبسوط

ــى أىــل ىػػػ(  189الشػػقبان   أبػػك لبػػد ا محمػػد بػػف الحسػػف بػػف ةرتػػد )المتػػكةى:  .86 "الحجــة عم
  بقػػػػػركت –لػػػػػالـ الكتػػػػػب   3طتحققػػػػػؽ: ميػػػػػدم حسػػػػػف الكقالنػػػػػ  القػػػػػادرم  ج  4 المدينـــــة"،

 .ىػ(1403)
الشػػقخ بػػام  أبػػك لبػػد ا محمػػد لبػػد القػػادر بػػف محمػػد بػػف المختػػار بػػف أحمػػد العػػالـ القبمػػكم  .87

الــدرة الســنية منظومــة ىػػػ(  "1430ك  الشػػيقر بالشػػقخ بػػام بالعػػالـ )المتػػكةى: الجزائػػرم المػػال
دار ابػػف   1ط"  )مطبػػكع مػػع الكككػػب الزىػػرم نظػػـ مختصػػر األخضػػرم(  فــي عمــم الفــرائض

 .ـ(  ألده لممكتب  الشامم / أبك قاسر الجزائرم2010 -ىػ 1431)حـز  
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ج  دار 9"  لمدنيــة والتجاريـــة"الــوجيز فــي شــرح قــانون المرافعــات اصػػاكم  أحمػػد السػػقد   .88
 ـ(. 9979القاىرة  )-النيض  العربق 

ىػػ(  310م   أبػك جعفػر )المتػكةى: مألالطبرم  محمد بف جرقر بف قزقد بف كثقر بف غالب ا .89
  مؤسسػ  الرسػال   1طتحققػؽ: أحمػد محمػد شػاكر  ج  24"  القـر نجامع البيان في تأويـل "
 .ـ(2000-ىػ1420)

"التحجيـل فـي تخـريج مـا لـم يخـرج مـن األحاديـث واآلثـار الطرقف   لبد العزقز بف مرزكؽ   .90
 .ـ(2001 -ىػ 1422) مكتب  الرشد لمنشر كالتكزقع  الرقاض   1ط"  في إرواء الغميل

الخصـومة المدنيـة"،  إجـراءاتسمطة القاضي في توجيـو سـير الطعان   محمد لم  خمقؿ  " .99
 ـ(.9229-ىػ9432)لماف  -  دار المسقرة9ط

 إصػػدار-9"  طمجموعــة التشــريعات الخاصــة بالمحــاكم الشــرعيةالظػػاىر  راتػػب لطػػا ا  " .99
 ـ(.9292لماف  ) -ثان   دار الثقاة 

رد ىػػ(  "1252لابدقف  محمد أمقف بف لمر بف لبد العزقز الدمشق  الحنف  )المتكةى: ابف  .93
 .ـ(1992 -ىػ 1412ت  )بقرك -دار الفكر  2ج  ط6"  المحتار عمى الدر المختار

لابػػػدقف  لػػػالء الػػػدقف محمػػػد بػػػف لمػػػر بػػػف لبػػػد العزقػػػز الحسػػػقن  الدمشػػػق  )المتػػػكةى: ابػػػف  .94
  «الدر المختار شرح تنوير األبصار»"قره عين األخيار لتكممة رد المحتار عمي ىػ(  1306

 .لبناف(/بقركت -دار الفكر لمطبال  كالنشر كالتكزقعج  8
ـــــادئ القضـــــائية"،العبػػػػػد ا  محمػػػػػد ةمػػػػػقح  " .95 ج  دار الثقاةػػػػػ   9 المجـــــالس الشـــــرعية والمب

 ـ(.9229-ىػ9432)
 -دار دجمػػ   1ط"  المســائل الخالفيــة فــي عمــم الفــرائض وأســبابيالبػػد ا  ىػػادم محمػػد  " .96

 ـ(2010لماف  )
 أصــول عمــم تيســيرُ   "الجػػدقع القعقػػكب قعقػػكب بػػف لقسػػى بػػف قكسػػؼ بػػف ا لبػػدالعتػػرم   .97

ــــو  - ىػػػػػ 1418  )لبنػػػػاف – بقػػػػركت كالتكزقػػػػع  كالنشػػػػر لمطبالػػػػ  الرقػػػػاف   مؤسسػػػػ 1ط "،الفق
 ـ(1997
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-طقب  دار  1ط"  تسييل الفرائضىػ(  "1421)المتكةى:  عثقمقف  الشقخ محمد بف صالحال .98
 .ـ(1983-ىػ1404السعكدق   )

 .ـ(1975-ػى1359  )ية"اإلرثالحياة الزوجية والحقوق العرب   محمد حمزة  " .99
 -مكتبػػ  األتصػػى المبــادئ القضــائية لمحكمــة االســتئناف الشــرعية"،" العربػػ   محمػػد حمػػزة  .100

 .لماف(
ــة و لرةػػ   لبػػد الكىػػاب  " .101 ــدعوى المدني ــات المدنية)ال جراءاتالشــامل فــي المرافع    1("  طيــاام

 ـ(.  2009ات القانكنق   )صدار المركز القكم  لإل
ميػراف )المتػػكةى: العسػكرم  أبػك ىػالؿ الحسػف بػف لبػد ا بػف سػيؿ بػف سػعقد بػف قحقػى بػف  .102

دار طػالس   2طتحققػؽ: لػزة حسػف   "التمخيص في معرفة أسماء األشياء"،ىػػ(  395نحك 
 .ـ(1996دمشؽ  ) -لمدراسات كالترجم  كالنشر

-ىػػػ9376ج  المطبعػػ  النمكذجقػػ   )9"  قواعــد المرافعــاتالعشػػماكم  محمػػد  لبػػد الكىػػاب  " .923
 ـ(.9957

مـنح الجميـل ىػػ(  "1299ا المػالك  )المتػكةى: لمقش  محمد بف أحمد بػف محمػد  أبػك لبػد  .104
 .ـ(1989ىػ/1409)بقركت   –دار الفكر ج  9"  شرح مختصر خميل

"معجــم المغــة ىػػػ( بمسػػالدة ةرقػػؽ لمػػؿ  1424لمػػر  أحمػػد مختػػار لبػػد الحمقػػد )المتػػكةى:  .105
 .ـ(2008 -ىػ  1429)1لالـ الكتب  طمج  4 العربية المعاصرة"،

ىػػػ(  558ى بػػف أبػػ  الخقػػر بػػف سػػالـ القمنػػ  الشػػاةع  )المتػػكةى: العمرانػػ   أبػػك الحسػػقف قحقػػ .106
 –دار المنياج   1طتحققؽ: تاسـ محمد النكرم  ج  13"  الشافعي إلمامالبيان في مذىب ا"

 .ـ(2000 -ىػ 1421جدة  )
دار النفػائس    1ط"  الشخصـية األحـوال"السياسـة الشـرعية فـي لبػد الفتػاح  الشػقخ لمرك   .107

 .ـ(1998 -ىػ1418)
 ،1ط القرارات القضائية في أصول المحاكمـات الشـرعية"،لمرك  الشقخ لبد الفتاح لاقش  " .108

  .ـ(1990-ىػ1410دار االقماف  )
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المـــذاىب الفكريـــة المعاصـــرة ودورىـــا فـــي المجتمعـــات وموقـــف لػػػكاج   غالػػػب بػػػف لمػػػ   " .109
 .ـ(2006-ىػ1427جدة  )-المكتب  العصرق  الذىبق   1ج  ط2 المسمم منيا"،

-ىػػػ1434دار النفػػائس  )  6ط"  الــوجيز فــي الوصــايا والمواريــثلقػػد  لػػارؼ خمقػػؿ  "أبػػك  .110
 .ـ(2013

"  منشػكرات نظريـة االختصـاص فـي أصـول المحاكمـات المدنيـة والجزائيـةأبك لقػد  القػاس  " .999
 ـ(.9224زقف الحقكتق   )

الدقف العقن   أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسقف الغقتابى الحنفى بدر  .112
  لبنػاف/بقركت –دار الكتب العممق    1ج  ط13 البناية شرح اليداية"،ىػ(  "855)المتكةى: 

 .ـ(2000 -ىػ  1420)
العقن   أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسقف الغقتابى الحنفى بدر الدقف  .113

  .الرزاؽ "  تحققؽ: أحمد لبدمنحة السموك في شرح تحفة المموكىػ(  "855)المتكةى: 
دار قاةػػػا العممقػػػ   ، 2ط"الـــدعوى القضـــائية والخصـــومة فييـــا"، غراقبػػػ   محمػػػد ةيػػػد محمػػػد   .114

 .ـ(2012-ىػ1433)
 الوســيط فــي المــذىب"،ىػػػ(  "505الغزالػػ   أبػػك حامػػد محمػػد بػػف محمػػد الطكسػػ  )المتػػكةى:  .115

القػػػػػػػػاىرة   – الـمحمػػػػػػػػد محمػػػػػػػػد تػػػػػػػػامر  دار السػػػػػػػػك تحققػػػػػػػػؽ: أحمػػػػػػػػد محمػػػػػػػػكد إبػػػػػػػػراىقـ  ج  7
 .ىػ(1417)1ط

الصــحاح تــاج المغــة ىػػػ(  "393الفػػاراب   أبػػك نصػػر إسػػمالقؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم )المتػػكةى:  .116
بقركت   –دار العمـ لممالققف    4طتحققؽ أحمد لبد الغفكر لطار ج  6 وصحاح العربية"،

 .ـ(1987 - ىػ 1407)
 حميــــة  "(ىػػػػػ395: المتػػػػكةى) الحسػػػػقف أبػػػػك الػػػػرازم  القزكقنػػػػ  زكرقػػػػاء بػػػػف أحمػػػػد ابػػػػف ةػػػػارس  .117

بقػركت   – لمتكزقػع المتحػدة   الشرك 1الترك   ط المحسف لبد بف ا لبد: "  تحققؽالفقياء
 العممق (. النخب مركز) برلاق  النساخ رابط  ةرقؽ/ لمشامم    ألده(ـ1983-ىػ1403)
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مجمـل المغـة ىػػ(  "395ةارس  أحمد بف زكرقاء القزكقن  الرازم  أبك الحسػقف )المتػكةى: ابف  .118
بقػركت   –مؤسسػ  الرسػال    2ط دراسػ  كتحققػؽ: زىقػر لبػد المحسػف سػمطاف  " البن فـارس

 .ـ(1986 -ىػ  1406)
-ىػػػ1394منشػػكرات الكتػب العصػرق   )  2ط"  يالمسـاألســرة فـي الشــرع اإلةػركخ  محمػد  " .119

 .ـ(1974
المممكػ  /الرقػاض-دار العاصم   1ج  ط2 الممخص الفقيي"،الفكزاف  صالح بف لبد ا   " .120

 .ىػ(1423العربق  السعكدق   )
القـــاموس ىػػػػ(  "817الفقػػػركز آبػػػادم  مجػػػد الػػػدقف أبػػػك طػػػاىر محمػػػد بػػػف قعقػػػكب )المتػػػكةى:  .121

تحققػػػػػؽ: مكتػػػػػب تحققػػػػػؽ التػػػػػراث ةػػػػػ  مؤسسػػػػػ  الرسػػػػػال   بمشػػػػػراؼ: محمػػػػػد نعػػػػػقـ  المحـــــيط"،
 -ىػػػ  1426)8لبنػػاف  ط/ بقػػركت -العرتسيكسػػ   مؤسسػػ  الرسػػال  لمطبالػػ  كالنشػػر كالتكزقػػع

 .ـ(2005
تدامػ   لبػد الػرحمف بػػف محمػد بػف أحمػد المقدسػ  الجمػػالقم  الحنبمػ   أبػك الفػرج شػػمس ابػف  .122

دار الكتػػاب العربػػ  ج  12"  "الشــرح الكبيــر عمــى مــتن المقنــعىػػػ(  682الػػدقف )المتػػكةى: 
 .لمنشر كالتكزقع  أشرؼ لمى طبالتو)لمشامم (: محمد رشقد رضا صاحب المنار(

أبػػػك محمػػػد مكةػػػؽ الػػػدقف لبػػػد ا بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد الجمػػػالقم  المقدسػػػ  ثػػػـ تدامػػػ   ابػػػف  .123
 المغنــي البــن قدامــة"،ىػػػ(  "620الدمشػػق  الحنبمػػ   الشػػيقر بػػابف تدامػػ  المقدسػػ  )المتػػكةى: 

 .ـ(1968 -ىػ 1388مكتب  القاىرة  )ج  10
الحدقثػ  نػابمس  "  مكتبػ  النجػاح يةالمسـأحكـام المواريـث فـي الشـريعة اإلالقػدكم   مػركاف  " .124

 .ـ(1998-ىػ1418كمكتب  خالد بف الكلقد  )
القراة   أبك العباس شياب الدقف أحمػد بػف إدرقػس بػف لبػد الػرحمف المػالك  الشػيقر بػالقراة   .125

 - المسػدار الغرب اإل  1طتحققؽ: محمد بك خبزة  مج  14"  "الذخيرةىػ(  684)المتكةى: 
 .ـ(1994بقركت  )

ب الدقف أحمػد بػف إدرقػس بػف لبػد الػرحمف المػالك  الشػيقر بػالقراة  القراة   أبك العباس شيا .126
 .لالـ الكتب(ج  4"  "الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقىػ(  684)المتكةى: 
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القرطب   أبك لبد ا محمد بف أحمد بف أب  بكر بف ةرح األنصارم الخزرجػ  شػمس الػدقف  .127
ظيــار محاســن بمــا فــي ديــن ال الم"اإلعــىػػػ(  671)المتػكةى:  نصــارى مــن الفســاد واألوىــام وام

 .القاىرة( –  تحققؽ: أحمد حجازم السقا  دار التراث العرب  "المساإل
القرطب   أبك لبد ا محمد بف أحمد بف أب  بكر بف ةرح األنصارم الخزرجػ  شػمس الػدقف  .128

تحققػػػػؽ: أحمػػػػد ج  20"  = تفســــير القرطبــــي القــــر ن"الجــــامع ألحكــــام ىػػػػػ(  671)المتػػػكةى:
براىقـ أطفقش    .ـ(1964 -ىػ1384القاىرة  ) –دار الكتب المصرق    2طالبردكن  كا 

دار النفػائس لمطبالػ    2ط"  "معجم لغة الفقيـاءحامد صادؽ تنقب   ك تمعج   محمد ركاس  .129
 .ـ(1988 -ىػ  1408كالنشر كالتكزقع  )

ــدائع ىػػػ(  587الكاسػػان   لػػالء الػػدقف  أبػػك بكػػر بػػف مسػػعكد بػػف أحمػػد الحنفػػ  )المتػػكةى:  .130 "ب
 .ـ(1986 -ىػ 1406دار الكتب العممق   )  2ج  ط7"  الصنائع في ترتيب الشرائع

 عبـد أبـي إلمـاما مذىب عمى "اليدايةالخطاب   أبك الحسف  بف أحمد بف محفكظ الكمكذان   .131
الفحػؿ   قاسػقف كمػاىر ىمػقـ المطقػؼ لبػد: تحققػؽ الشـيباني"، حنبـل بـن محمد بن أحمد ا 
 ـ(. 2004/  ىػ 1425كالتكزقع  ) لمنشر غراس   مؤسس 1ط

تحققػؽ:  مجمـة األحكـام العدليـة"،لجن  مككن  مف لػدة لممػاء كةقيػاء ةػ  الخالةػ  العثمانقػ   " .132
 (.نجقب ىكاكقن   الناشر: نكر محمد  كارخانو تجارًت كتب  آراـ باغ  كراتش 

سـنن ابـن ىػػ(  "273ماج   أبك لبد ا محمد بػف قزقػد القزكقنػ   كماجػ  اسػـ أبقػو قزقػد ابف  .133
 .تحققؽ: محمد ةؤاد لبد البات   دار إحقاء بق  ةقصؿ لقسى الباب  الحمب ج  2"  ماجو

 .ـ(1998-ىػ1419دار القمـ  )  8ط"  الرحيبة في عمم الفرائض" الماردقن   سبط  .134
مازة  أبك المعال  برىاف الدقف محمكد بف أحمد بف لبد العزقز بف لمر البخارم الحنفػ  ابف  .135

أبـي حنيفـة رضـي ا   إلمـامالمحيط البرىاني في الفقو النعمـاني فقـو اىػ(  "616)المتكةى: 
لبنػػػاف  /بقػػركت -دار الكتػػب العممقػػػ   1ط  الجنػػدم  تحققػػؽ: لبػػػد الكػػرقـ سػػػامج  9  عنــو"

  .ـ(2004 -ىػ  1424)1ط
ج  4 المدونـة"،ىػػ(  "179بف أنػس بػف مالػؾ بػف لػامر األصػبح  المػدن  )المتػكةى: امالؾ   .136

 .ـ(1994 -ىػ 1415دار الكتب العممق   )
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 المػػػاكردم  أبػػػك الحسػػػف لمػػػ  بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حبقػػػب البصػػػرم البغػػػدادم )المتػػػكةى: .137
ــر فــي فقــو مــذىب اىػػػ(  "450   الشــافعي وىــو شــرح مختصــر المزنــي" إلمــامالحــاوي الكبي
الشػػػقخ لػػػادؿ أحمػػػد لبػػػد المكجػػػكد  دار الكتػػػب ك  تحققػػػؽ: الشػػػقخ لمػػػ  محمػػػد معػػػكضج  19

 .ـ(1999-ىػ  1419)1لبناف  ط/بقركت -العممق 
و المـالع "حاشية ابن الخياط عمى شرح الخرشي لفرائض مختصرمحفكظ  خالد لبد الغن    .138

 .ـ(2003 -ىػ1424لبناف  )-دار الكتب العممق   بقركت، 1طخميل"، 
المػػرداكم  لػػالء الػػدقف أبػػك الحسػػف لمػػ  بػػف سػػمقماف الدمشػػق  الصػػالح  الحنبمػػ  )المتػػكةى:  .139

تحققػػؽ: لبػػد الػػرحمف الجبػػرقف  ج  8"  "التحبيــر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــوىػػػ(  885
 -ىػػػػػػ 1421السػػػػػعكدق  / الرقػػػػػاض  )-بػػػػػ  الرشػػػػػدمكت  1طلػػػػػكض القرنػػػػػ   أحمػػػػػد السػػػػػراح  

 .ـ(2000
المرغقنان   لم  بف أب  بكػر بػف لبػد الجمقػؿ الفرغػان   أبػك الحسػف برىػاف الػدقف )المتػكةى:  .140

تحققػؽ: طػالؿ قكسػؼ  دار احقػاء التػراث ج  4"  اليداية في شرح بداية المبتـديىػػ(  "593
 .لبناف/بقركت -العرب  

  .ـ(1994 -ىػ1415دار القمـ  )  1ط الفرائض والمواريث"،عمم المصرم  رةقؽ قكنس  " .141
 .الدلكة دار "،الوسيط المعجممصطفى  إبراىقـ كآخركف  "  .142
أدب القضاء أو الدرر المنظومات في األقضية المعركؼ  شياب الدقف إبراىقـ بف لبد ا  " .143

-ىػػ1407) بقػركت -دار الكتػب العممقػ   1ط  تحققػؽ محمػد لبػد القػادر لطػا  والحكومات"
 .ـ(1987

ىػ(  803الممط   "قكسؼ بف مكسى بف محمد  أبك المحاسف جماؿ الدقف الحنف  )المتكةى:  .144
 .بقركت –لالـ الكتب ج  2"  المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار"
 تحققػؽ:"  "اإلجمـاع  (ىػػ319:  المتػكةى) النقسػابكرم إبػراىقـ بػف محمػد بكػر أبػك ابف المنػذر  .145

 ـ(.2004/ ىػ1425  )كالتكزقع لمنشر المسمـ دار  1  طأحمد المنعـ لبد ةؤاد
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ســنن ىػػػ(  "227منصػػكر  أبػػك لثمػػاف سػػعقد بػػف شػػعب  الخراسػػان  الجكزجػػان  )المتػػكةى: ابػػف  .146
الينػػد   –الػػدار السػػمفق    1طتحققػػؽ: حبقػػب الػػرحمف األلظمػػ   ج  3"  ســعيد بــن منصــور

 .ـ(1982-ىػ 1403)
أبك الفضؿ  جماؿ الدقف األنصارم الركقفعى اإلةرققى منظكر  محمد بف مكـر بف لمى  ابف  .147

 .ىػ( 1414بقركت  ) –دار صادر   3ج  ط15 لسان العرب"،ىػ(  "711)المتكةى: 
المكاؽ  محمد بف قكسؼ بف أب  القاسـ بػف قكسػؼ العبػدرم الغرنػاط   أبػك لبػد ا المػالك   .148

ــــلىػػػػػ(  "897)المتػػػػكةى:  ــــل لمختصــــر خمي ــــاج واإلكمي دار الكتػػػػب العممقػػػػ     1ج  ط8"  الت
 .ـ(1994-ىػ1416)
  أبك الفضػؿ  مجػد الػدقف الحنفػ  )المتػكةى: بمدح  لبد ا بف محمكد بف مكدكد الالمكصم  .149

 .ـ(1937 -ىػ 1356)  القاىرة –مطبع  الحمب   ج 5 االختيار لتعميل المختار"،ىػ( "683
)شػرح المرشػد المعػقف لمػى  ين، "الدر الثمين والمورد المعمقارة  محمد بف أحمد المػالك ابف  .150

 -ىػػ 1429) الضػركرم مػف لمػـك الػدقف("  تحققػؽ: لبػد ا المنشػاكم  دار الحػدقث القػاىرة 
 .ـ(  ألده لمشامم / ةرقؽ رابط  النساخ برلاق  )مركز النخب العممق (2008

نجػػػػقـ  زقػػػػف الػػػػدقف بػػػػف إبػػػػراىقـ بػػػػف محمػػػػد  المعػػػػركؼ بػػػػابف نجػػػػقـ المصػػػػرم )المتػػػػكةى: ابػػػػف  .151
 . (المسدار الكتاب اإلج  8"  البحر الرائق شرح كنز الدقائق(  "ىػ970

ـــان والمـــذاىب واألحـــزاب   "المسػػػالنػػػدكة العالمقػػػ  لمشػػػباب اإل .152 ـــي األدي الموســـوعة الميســـرة ف
دار الندكة العالمق    4طإشراؼ كتخطقط كمراجع : مانع بف حماد الجين   ج  2 المعاصرة"،

 .ىػ( 1420لمطبال  كالنشر كالتكزقع  )
السـنن ىػػ(  "303النسائ   أبك لبد الػرحمف أحمػد بػف شػعقب بػف لمػ  الخراسػان  )المتػكةى:  .153

ــــرى"، حققػػػػو كخػػػػرج أحادقثػػػػو: حسػػػػف لبػػػػد المػػػػنعـ شػػػػمب   أشػػػػرؼ لمقػػػػو: شػػػػعقب ج  12 الكب
 بقػػػركت  –مؤسسػػػ  الرسػػػال    1طاألرنػػػاؤكط  تػػػدـ لػػػو: لبػػػد ا بػػػف لبػػػد المحسػػػف التركػػػ   

 .ـ(2001 -ىػ  1421)
ىػػ(  537مر بف محمد بف أحمد بف إسػمالقؿ  أبػك حفػص  نجػـ الػدقف )المتػكةى: النسف   ل .154

 .ىػ(1311بغداد  )-"  المطبع  العامرة  مكتب  المثنى"طمبة الطمبة
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"روضة الطالبين وعمـدة ىػػ(  676النككم  أبك زكرقا محق  الدقف قحقى بف شرؼ )المتكةى:  .155
 لمػاف /دمشػؽ -   بقػركتالمسػاإل المكتػب  3طتحققػؽ: زىقػر الشػاكقش  ج  12"  المفتـين

 .ـ(1991ىػ / 1412)
اليمػػاـ   كمػػاؿ الػػدقف محمػػد بػػف لبػػد الكاحػػد السقكاسػػ  المعػػركؼ بػػابف اليمػػاـ )المتػػكةى: ابػػف  .156

 .دار الفكرج  10"  فتح القديرىػ(  "861
  ـ(.9223االسكندرق   ) -"  دار الجامع  الجدقدةقانون المرافعاتىندم  أحمد  " .957
  2ج  ط45"  "الموســوعة الفقييــة الكويتيــةالككقػػت   –ق  المسػػكالشػػئكف اإلكزارة األكتػػاؼ  .158

 .ىػ(1427 – 1404الككقت  )مف  –دارالسالسؿ 
 

 (1ممحق المصادر والمراجع)
 "مكاتع نت"

 "  لػػػػػػف مكتػػػػػػع ميــــــراث المــــــرأة وقضــــــية المســــــاواةالسػػػػػػمطاف  صػػػػػػالح الػػػػػػدقف  " .1
http://tawasoul.over-blog.net/pages/_-1137279.html. 

تػـ تحمقمػو  " 1–أرشيف منتدى الفصيح ىقئات كلجاف مخصص )مجمكل  مف المؤلفقف(  " .2
ـ  رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط المكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:   2010ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   دقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبر  1432ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر 

http://www.alfaseeh.com. 

3. http://82.213.48.2:8089/pmositeqog/ShowDetailService.php?recordI

D   ـ(9/9/2314  تارقخ الزقارة)اإلرثحصر 
4. http://ar.islamway.net/fatwa/42831 لػػػػقس كسػػػػقم   اإلرث  ثػػػػـ حصػػػػر

 ـ(. 9/9/2014(  تارقخ الزقارة )1434رجب19لمتممؾ  تارقخ النشر)

 

 

http://tawasoul.over-blog.net/pages/_-1137279.html
http://82.213.48.2:8089/pmositeqog/ShowDetailService.php?recordID
http://82.213.48.2:8089/pmositeqog/ShowDetailService.php?recordID
http://ar.islamway.net/fatwa/42831/%25
http://ar.islamway.net/fatwa/42831/%25
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 (2)ممحق المصادر والمراجع

 "مقابالت شخصق "
"  كزقػػػػػػػر األكتػػػػػػػاؼ الشػػػػػػػرلق  بػػػػػػػراـ ا  بتػػػػػػػارقخ مقابمـــــــة شخصـــــــيةدلػػػػػػػقس  قكسػػػػػػػؼ  "ا .1

 (.ـ15/9/2014)
ـــــة شخصـــــيةالحػػػػػج حسػػػػػف  تػػػػػقس كجقػػػػػو   .9 "  رئػػػػػقس تمػػػػػـ محكمػػػػػ  تمققمقػػػػػ  الشػػػػػرلق   "مقابم

 ـ(.99/9/9294بتارقخ)

 .ـ(10/9/2014"  تاض  محكم  نابمس الغربق   بتارقخ "مقابمة شخصيةحرب  لبدا   .3
"  تاضػ  بالمحكمػ  الشػرلق  العمقػا  "مقابمـة شخصـيةزقد  الشقخ صػالح حسػقف لمػ    أبك  .4

 .ـ(8/9/2014بتارقخ)
"  رئػػػػػػػقس شػػػػػػػػعب  الضػػػػػػػػبط ةػػػػػػػ  محكمػػػػػػػػ  تمققمقػػػػػػػػ  "مقابمــــــــة شخصــــــــيةصػػػػػػػبرم  لػػػػػػػػالء   .5

  ـ(.99/99/9294بتارقخ)

تاضػػػػػػػػػػػ  ةػػػػػػػػػػػ  محكمػػػػػػػػػػػ  راـ ا الشػػػػػػػػػػػرلق    مقابمـــــــــــة شخصـــــــــــية"،صػػػػػػػػػػػكاف  لبػػػػػػػػػػػكد  " .6
 .ـ(18/9/2014بتارقخ)

   محاسػب  ةػ  محكمػ  تمققمقػ  الشػرلق مقابمـة شخصـية"،صكاف  كفاح لبد الرحقـ لطقػ   " .7
  (.ـ9/9/2014تارقخ المقابم  

 .ـ(18/9/2014"  تاض  محكم  تمققمق  الشرل   بتارقخ )"مقابمة شخصيةتاسـ  محمد   .8
نائػػب مػػدقر دائػػرة الطػػابك ةػػ  تمققمقػػ  كمحاسػػبيا  بتػػارقخ  مقابمــة شخصــية"،نػػزاؿ  أشػػرؼ  " .9
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Abstract 

This thesis is entitled “Suit correct inheritance deed" I started the thesis 

with a preface concerning the importance and characteristics of inheritance 

in Islam in addition to the related conditions, rules and regulations and 

obstacles. 

I then discussed the process of the registration of the claim of inheritance 

certificate in legal courts and the consequent results including the 

clarification of the concept of the claim of inheritance certificate, its 

legitimacy, required documents for registration and the process of issuing 

an official claim of inheritance certificate by the legal courts. I then 

clarified the concept of the claim, its conditions and regulations and I 

pointed out curtains faults which can be found in the claim and the methods 

of correcting those mistakes according to the kind of each. The claims 

under this concept is called “Suit correct inheritance deed"Finally I 

followed the steps of the process of this claim in legal courts from the time 

of application and registration of the claim, the condition of reporting, the 

process of the claim in the council of legal jurist, in a addition to the 

process of reciting the charge sheet, prosecution, vindication, defendant 

and the effect of the above procedures on the process of the claim and the 

clarification of the methods of proofing and pleadings which might be 

raised; ending with the final judgment. I mentioned the ways of 



C 

reconsidering the judgment in which I supported almost all the procedures 

in such way to suit the followed rules including: 

Juridical Judgments Journal, Origins of Legal Trials Law No.(31) of 1959 

and Jordanian Personal Status  Law No.(61) of 1976 which are applied over 

the land of The Palestinian Authority. 

 




