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 : ساعتاٌ يف األسبىععدد الىحدات الدزاسًة
 النقاط التالٌة: المٌراث والوصٌةٌتضمن كتاب الكورس لمادة 

)أحكام المٌراث والوصٌة فً الفقه اإلسالمً المقارن الكتاب المنهجً مقدمة  أوالً:

 .والقانون/ لألستاذ المتمرس الدكتور مصطفى إبراهم الزلمً(
 .مبادئ علم المٌراث ثاىًاً:

 .من دراسة هذه المادة الهدف ثالجاً:

 مصادر هذه المادة. زابعاً:

  األسئلة واألجوبة النموذجٌة. خامساً:

 .الدرجات والتدرٌسكٌفٌة توزٌع سادساً: 

 .مقسمة على األسابٌع الخطة السنوٌة :سابعاً
 

 ة ــــــاملكدم أوالً:       
 (، وعلى آله وأصحابه ومن وااله، وبعد:رسول هللا )والصالة والسالم على الحمد هلل، 

 التً تجعل اإلنسان ٌمٌل فطرٌا   ،اإلرث نظام فطري ٌستجٌب لمقتضٌات الغرٌزة اإلنسانٌةفإن 
وقد  .من ٌخلفه من ولد أو حفٌد أو أي قرٌبلى إن تنتقل  آثاره المادٌة والمعنوٌة من بعده ألى إ

طري من الشرائع وقد أقر هذا المٌل الف ،ٌكون مبعثها شعوره بأن هؤالء هم امتداد لحٌاته من بعده
 .ٌومنا هذا واختلفت فً تنظٌمه لىإرٌخ والمختلفة عبر التا

تمٌزت من بٌنها بتنظٌم دقٌق لقواعده )أي اإلرث( راعت فٌه  اإلسالمٌةولكن الشرٌعة 
حددته لهما  دواعً الغرٌزة ومقتضٌات الطبٌعة التكوٌنٌة للجنسٌن )الذكر و األنثى( فً ضوء ما

وفقدان المساواة العددٌة فً ، وما ٌالحظ من بعض التفاوت الكمً، من تبعات ووظائف وحقوق
حكمة التوازن الحقٌقً الذي ٌراعً كل االعتبارات  إلىٌعود مٌراث الذكر واألنثى من الشرٌعة 

 .لتحقٌق العدل الموضوعً فٌه
وألهمٌة نظام األسرة وتوثٌقها بقواعد الشرع الحنٌف فٌما ٌخص تماسكها وتضامنها 

، وأحكمها، على أحسن النظم المالٌة، وضعت الشرٌعة نظام التورٌث: وتعاونها فٌما بٌنها
كما قرر ، بالطرق الشرعٌة أنثىكان أو  ملكٌة اإلنسان للمال ذكرا   اإلسالمًٌن فقّرر الد، وأعدلها
بدون تفرٌق بٌن ، لى ورثته بعد وفاته من الرجال والنساءإكان ٌملكه الشخص فً حٌاته  انتقال ما

، شافٌا   شامال   بٌانا   وأحوال كل وارث  ، حكام الموارٌثأوقد بٌّن الكتاب العزٌز ، صغٌر وكبٌر
لم ٌترك ألحد من البشر قسمة أو تحدٌد شًء من الموارٌث فالقرآن هو العمدة فً أحكامها حٌث 

القرآن والسنة قد تكفال ببٌان األحكام  إنومع ، وقد ثبت قلٌل منها بالسنة واإلجماع، ومقادٌرها
 فقد تراكم فً مسٌرة اجتهاد الفقهاء فً فهمها تراث فقهً ضخم توزع على عدة لإلرثالتفصٌلٌة 

 .مذاهب واجتهادات فً المسائل التً تقبل االجتهاد
نبٌن لطالبنا فً كلٌة القانون الخطوط التفصٌلٌة  أنومن منطلق المسؤولٌة ومن واجبنا 

بمذاهبه  اإلسالمًوالمالمح العامة لالجتهادات الفقهٌة التً حفظتها مراجع الفقه  لهذه القواعد
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الشخصٌة العراقً النافذ المستمد من الشرٌعة  األحوالالعدٌدة بالقدر الذي ٌمكنهم من فهم قانون 
ومن استخراج الرأي الفقهً من المراجع المختلفة فً الحاالت التً سكت عنها ، اإلسالمٌة

 .المشرع فً القانون العراقً
المٌراث عن طرٌق تكثٌف  ووجدت من الضروري ومحاوال أن اخفف من صعوبة علم    

واالختصار فً المسائل الخالفٌة بأسلوب سهل ومبسط ٌتناسب مع المرحلة ، األمثلة التطبٌقٌة
 .علٌه القانون العراقً وٌحوي مسائله العملٌة وما، الجامعٌة
العلم فً  العلوم الضرورٌة العلمٌة العملٌة التطبٌقٌة التً البد لطالب أهموهذا العلم من    

ٌتناسب مع العقلٌة العلمٌة  وواسعا   و دقٌقا   تعلٌمه وفهمه فهما عمٌقا  كلٌة القانون دراسته و
إذ به ٌتكون لدى الطالب الملكة العلمٌة الواسعة فً حل المسائل التطبٌقٌة لقضاٌا  ،المعاصرة

 .انتقال الملكٌة عن طرٌق الوصٌة أو المٌراث
 ثاىًاً: مبادئ عله املرياث

قبل البدء فً  ه، ومن الجٌد والمرغوب فٌه معرفة الطالب هذه المبادئل علم مبادؤلك
وما هً  ؟دراسة العلم؛ لٌعلم الغرض من دراسته، وٌعرف حقٌقته، ومن أٌن تستمد مادته

ألن معرفة هذه األمور تعتبر مدخال  لتصور العلم الذي هو بصدد دراسته، وبالتالً  ؟موضوعه
هذه ٌجمعها  ،عشرةومبادئ علم المٌراث  .سٌوصله هذا التصور إلى غاٌته المرجوة المترتبة علٌه

  األبٌات الثالثة: 
 الحـدّ والموضــوع ثم الثمرةة     ادئ كل عـلـم عشـرإن مب
 واالسم واالستمداد حكم الشارع          والواضع    ه وفضل    ونســـبته

 ومن درى الجمٌع حـاز الشرفا           مسائل والبعض بالبعض اكتفى
 

 :التالً هً على التفصٌلو

 تعرٌفه .1
 .ومقدار ما لكل وارث ،ومن ال ٌرث ،علم ٌعرف به من ٌرث هو :)حده(

4.  
 التركة: وهً ما ٌتركه المٌت بعد وفاته. :موضوعه

ثمرته:   .3
 .حقه من التركة إلى إٌصال كل ذي حقفائدة تعلمه 

نسبته   .2
 .إلى غٌره: هو من العلوم النقلٌة كالفقه والحدٌث

فضله:   .0
 .ورد فً األحادٌث الحث على تعلمه وتعلٌمه فقد ،عظٌم

6.  
فً  ()، وما بٌّنه رسول هللا واضعه: هو هللا سبحانه وتعالى فً كتابه العزٌز أوال  

 سنته ثانٌا.

اسمه:   .5
 علم الفرائض وعلم الموارٌث.
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8.  
 استمداده: مستمد من الكتاب والسنة واإلجماع.

حكمه:  .7
 تعلمه فرض كفاٌة إذا قام به من ٌكفً سقط اإلثم عن الباقٌن.

مسائله:   .17
من فرض  :ونوع إرثه ،ومقدار ما لكل وارث ،ومن ال ٌرث ،معرفة الوارث

وقسمة  ،ٌفٌة عمل  المناسخاتوتعصٌب، وما ٌتبع ذلك من حساب األنصباء، وك
 التركات.

 
 اهلدف مً دزاسة ٍره املادةثالجاً: 

 متكامال   تصورا  و ،هذه المادة إلى إعطاء الطالب مقدمة عن علم الموارٌثدراسة تهدف 
 ٌتالءموكٌفٌة توزٌع التركة على أصحابها بما  ،الحقوق المتعلقة بالتركة بعد الوفاةوحكام األعن 

، علقة بالتركةتالمٌراث والحقوق المتدرج الشرٌعة فً تشرٌع بٌان كٌفٌة البشرٌة، ومع الفطرة 
نع المٌراث وأركان اإلرث وأسبابه، وأصول المسائل والعول والرد، ومٌراث الحمل وموا

 .... وغٌرها من المسائل المتعلقة بهذا العلم، والوصٌة الواجبةوالمفقود
  :وتَدف أيضاً إىل      
االطالع  .1

 .اآلراء العلمٌة واألقوال الفقهٌة والمواد القانونٌة التً تخدم الموضوع والمنهج العلمًعلى 
غرس  .4

فً أعماقه  لٌكون الموضوع الذي ٌدرسه حٌا   ؛اإللتزام الروحً والوجدانً عند الطالب
ستقٌمة , وٌتفاعل مع المواد المنهجٌة بروحٌة عالٌة وعقلٌة سلٌمة ونفسٌة مووجدانه وعقلٌته

 .وسوٌة
تدرٌب  .3

 لى آخر عند وجود الشروط المعتبرة شرعا  إالطلبة على كٌفٌة انتقال الملكٌة من شخص 
 .وقانونا  

  :ذاتوبعد استكنال املكسز يتىقع أٌ يكىٌ الطالب 
  من التركة، وكذا بٌان المحجوبٌن منها الورثةعالٌة على بٌان نصٌب قدرة . 
   وفض الخالف بٌن العوائلجٌد على تصحٌح المسائل، مستوى. 

 
 

 زابعاً: مصادز ٍره املادة
لفقه : أحكام المٌراث والوصٌة وحق االنتقال فً اهوو إضافة إلى الكتاب المنهجً لدراسة هذه المادة

 من الممكن االستفادة من المصادر التالٌة: للدكتور مصطفى الزلمً. .المقارن والقانون اإلسالمً
 

 املؤلف املصادز واملساجع ت
 دمحم مصطفى شلبً  أحكام الموارٌث بٌن الفقه والقانون  1



 

 0 

 دمحم أبو زهرة أحكام التركات والموارٌث  4

 عمر أحمد الراوي مرجع الطالب فً الموارٌث على المذهب المالكً 3

الموارٌث فً الشرٌعة االسالمٌة فً ضوء الكتاب  2
 والسنة

 دمحم علً الصابونً

 دمحم مرابً اعتنى به: الرحبٌة فً علم الفرائض بشرح سبط الماردٌنً   0

رمضان على السٌد  أحكام المٌراث بٌن الشرٌعة والقانون  6
 الشرنباصى 

أحكام الموارٌث وتوزٌع التركات فً التشرٌع  5
 اإلسالمى 

 عدلى أمٌر خالد 

 عبدالمجٌد المغربً علم المٌراث أصوله ومسائله 8

 احمد فراج حسٌن االرث فً التشرٌع االسالمًنظام  7

1
7 

 احمد نصر الجندي الموارٌث فً الشرع و القانون

1
1 

 مجموعة من العلماء المجموع النفٌس فً فقه الموارٌث

1
4 

 مصطفى البغا ومصطفى الخن الفقه المنهجً على مذهب الشافعً

1
3 

 الجمالدمحم أٌمن أحمد  المٌسر فً أحكام المٌراث والوصٌة

 
 

 خامساً: األسئلة واألجىبة الينىذجًة

ـ الجطد العصطبة بطالغٌر ـ  السطبب ـ العطولـ  الطردـ من المصططلحات اآلتٌطة: )المطوّرث  عرف خمسا   :1س  

 .(الرحمً
 اجلىاب:

 هو المتوفى الذي ترك ماال أو حقا قابال لإلرث :الموّرث. 

 هو الزٌادة فً عدد األسهم والنقص فً مقدارها. :العول 

 .الرد: هو بعكس العول نقص فً عدد األسهم وزٌادة فً مقدارها 

 هو ماٌلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه :السبب. 

 .ترك 

 ًهو األصل الذي ٌدخل فً نسبته الى المتوفى انثى كأب األم. :الجد الرحم 
 .المٌراث مع بٌان شرطٌن من شروط المٌراث بالتفصٌلعرف الشرط ؟ ثم عدد شروط  :0س

 اجلىاب:

 .ماهٌتهمن حقٌقته و ٌكون جزءا   الو شرط الشًء هو ما ٌتوقف علٌه هذا الشًء, :الشرط
 شسوط املرياث:
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 .موت المورث حقٌقة أو حكما أو تقدٌرا   .1
 .رثاوحٌاة ال .4
 .قٌام الصلة بٌن الوارث والمورث بالقرابة أو الزواج .3

ووجود هذه الصلة فً الواقع ٌكفً النتقال التركة الٌه فطً حطدود نصطٌبه، ولكطن لطٌس للقاضطً ان 
 ٌحكم بذلك االبعد اثبات هذه الصلة امامه, فاإلثبات شرط للحكم فقط. 

وعند انتفاء هذٌن السببٌن )القرابة والزوجٌة( ٌحل محلهما سبب ثالث وهو رابطة الوالٌة العامطة  
 .بٌن الدولة وبٌن المتوفى

اخطططططتالف  ،اخططططتالف الططططدٌن ،)القتططططل ، وهططططً:ان الٌقططططوم بططططالوارث مططططانع مططططن موانطططططع االرث .2
ملكٌططة التركططة الططى وانتفططاء المططانع مططن أهططم شططروط انتقططال ، اختالف الجنسططٌة والمٌططراث(،الططدارٌن

الوارث وقد اهمله كثٌر من المؤلفٌن اكتفاء بذكر الموانع,فً حطٌن ان كطل مطا ٌكطون وجطوده مانعطا 
 .من تحقق الحكم ٌكون انتفاؤه شرطا له

   :من المسائل اآلتٌة أربعا   صحح  .أ: 3س

 .( بنت إبن {4ن } زوج  و جدة و ) ماتت إمرأة ع  .1
  .{ مات عن } زوجة و أم  و أب  .4
 (أخ ألم  و أم{. 4( أخت ألب  و )  4ماتت عن }زوج  و ) .3            
 ( بنات إبن  و إبن إبن  و زوجة  و أخ شقٌق{.3( بنت  و ) 4مات عن } ) .2            
 ( عم {. 5(أخ ألم  و ) 17( جدة  و) 6( زوجة ) 4مات عن } ) .0           
 ( بنت  و جد {.   5( جدة و ) 0و )( زوجة  2مات عن } ) .6           

 : أ.3س اجلىاب:

 ( بنت إبن {4ماتت إمرأة عن } زوج  و جدة و )  -1 
 بنت ابن                                            4                         جدة                   زوج      
 (13(    عالت )14)                       4/3                           1/6                    1/2     
     3                         4                                8 
 .مات عن } زوجة و أم  و أب {  -4    

  أب                                  أم                                   زوجة                 
ق                    –البطططططططططططططططططططططططططططططططططططاقً                     ع  1/3                                   1/2                   

(2  ) 
                     1                                      1                                        4 

 (أخ ألم  و أم{. 4( أخت ألب  و )  4ماتت عن }زوج  و ) -3
( عالطت 6)             أم             ( أخ ألم4)               ( اخت ألب4)                زوج           

(17) 
            1/4                   4/3                               1/3                   1/6       
             3                       2                                   4                       1   

 (14)                 {. ( عم 5(أخ ألم  و ) 17( جدة  و) 6( زوجة ) 4مات عن } ) -2
 ( عم          5( أخ ألم     )17(  جدة      )6( زوجة               )4)         
 ع                 1/3              1/6                          1/2         
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 :المحفوظططططططططططططططات           3                   2                  4                              3          
4*3*0*5 =417      

          637                       247                 827               637        417  *14  =
4047 

 ترك. -0
 ترك. -6
 :  أمام الجمل الخاطئة( )خطأ  أمام الجمل الصحٌحة وعالمة( )صح  عالمةضع  . ب: 3س
   .واحدة بنت معه كانت وإن األبناء مع بالفرض األب ٌرثال. 1             
  .الٌرث الذمً من الذمً شٌئا من التركة .4             

   .ٌرث االبن القاتل من المٌراث كبقٌة الورثة .3             
  .إخوة وأ بنات معها كان إذا التركة ثلث األم ترث .2             

  .الفروض أصحاب علىالتركة  ٌردال عصبات ٌوجد لم إذا .0             
 .  بالتعصٌب بالفرض ال إرثهما ٌكون الولد مع البنت اجتمعت إذا .6             
 .  شقٌقٌن أخوٌن معه كان إذا للجد أفضل المقاسمة .5            
    .و البنت والزوج الجد مع .. .الباقً ثلث األم ترث .8            

 ب. :3س اجلىاب: 
 .خطأ .8صح       .5   . خطأ 6خطأ      .0خطأ      .2 خطأ   .3خطأ    .4  خطأ  .1

 
 

 التدزيسطسيكة و كًفًة تىشيع الدزجاتسادساً: 
ٌسعى الطالب للحصول على أكبر قدر منها. والنجاح من ، ( درجة177المادة علٌها )

 : على النحو التالًوتوزع الدرجات ، (07٪)

1. (27٪ )
 كالتالً: وتوزع هذه الدرجات ، السعً السنويمعدل 

على  (٪0)، ولى حضور الطالب وعدم غٌابهع (٪0)، وعلى امتحانٌن فصلٌٌن (37٪)
 .، ونشاط الطالب داخل الصفٌومٌةالمتحانات اإل

4. (67٪ )
 .على االمتحان النهائً

 طسيكة التدزيس

 : تعتمد طرٌقة تدرٌس هذه المادة على

عرض  .1
بٌن ، وإفساح المجال لخلق جو الحوار الهادئ، بطرٌقة ٌفهمها الطلبةالمادة العلمٌة 

 والطالب أنفسهم.، المدّرس والطالب
تكلٌف  .4

 .المادة واإلفادة منهاللتمرن على ، الطلبة بكتابة تقارٌر علمٌة
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إجراء  .3
 السنة. نهاٌةمتحانٌن على األقل قبل إ

 :الىسائل املستعنلة يف التدزيس
السبورة  .1

 .والقلم)واي بورد( 
جهاز  .4

 الكمبٌوتر.
) برنامج  .3

 لعرض المحاضرات بواسطته.( الباوربوٌنت 
جهاز )  .2

 .داتاشو (ال
 

 سابعاً: اخلطة السيىية مكسنة على األسابًع

 المادة األسابٌع

 المصطلحات الشرعٌة فً علم المٌراث 1األسبوع: 
 ه وشروطه وموانعهأركانوالمٌراث  أسباب 4األسبوع: 
 +  حق الورثة فً التركة الحقوق المتعلقة بالتركة    3األسبوع: 
 األنصبة المقررة للورثة 2األسبوع: 

 استحقاق األبوٌن من التركة + استحقاق الزوجٌن  0األسبوع: 

 من التركة+ الوصٌة الواجبة استحقاق البنت وبنت االبن  6األسبوع: 

االخوة واالخوات من االم من  و ب واالخت   شاستحقاق االخت  5األسبوع: 
 التركة

 الجدة من التركة واستحقاق الجد  8األسبوع: 

 استحقاق الجد من التركة 7األسبوع: 

األسبوع: 
17 

 العصبات وكٌفٌة تورٌثهم

األسبوع: 
11 

 امتحان الفصل األول

األسبوع: 
14 

 الحجب

األسبوع: 
13 

  أصول المسائل

األسبوع: 
12 

 المسائل الصالحة لهالعول واصول 

 تصحٌح المسائلاألسبوع: 
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األسبوع: 
16 

 بعض حاالت تصحٌح المسائل

األسبوع: 
15 

 الرد فً المسائل

األسبوع: 
18 

 أصول تطبٌق الرد

األسبوع: 
17 

 حقٌقة الوصٌة

األسبوع: 
47 

مصادر الوصٌة وأوجه الشبه والخالف بٌن الوصٌة والمٌراث 
 والمقصود من العناصر

األسبوع: 
41 

 امتحان الفصل الثانً

األسبوع: 
44 

 صٌغة الوصٌة –عناصر الوصٌة 

األسبوع: 
43 

 الرجوع عن الوصٌة

األسبوع: 
42 

 شكلٌة الوصٌة

األسبوع: 
40 

 الموصً وشروطه

األسبوع: 
46 

 ان ٌكون الموصً مختارا :الشرط الثانً 

األسبوع: 
45 

 الموصى له وشروطه

األسبوع: 
48 

 ...أن ٌكون الموصى له أهال للتملك :الثانًالشرط 

األسبوع: 
47 

 تزاحم الوصاٌا 

األسبوع: 
37 

 الوصٌة طالتبوم


