
 المبحث الثالث عشر

 الإرث بالتقدير والاحتياط

 )الحمل، الخنثى، المفقود، الغرقى  والهدمى  والحرقى(
 

 أ وال: مرياث امحلل. 

 تعريف الحمل:  

َحْمالً، يقال للمرأة َحاِمٌل وَحاِملَةٌ، إذا كانت ُحْبلَى؛ أي في بطنها مصدر َحَملَْت تَْحِمُل لغة:  

  أي في بطنها.،  [51األحقاف:]ٱٱٱٱٱٱٱَّٱ حملته أمه كرها ٹٱٹٱُّٱ، (1)ولد

 . (2)هو ما في بطن األم من ولد، ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا اصطالحا: 

 أقوال الفقهاء في توريث الحمل:  

ى تتم حت–إذا كان في الورثة حمل-ذهب المالكية إلى القول بتوقيف التركة  قول المالكية: 

 الوالدة، ونتحقق يقينا من حياته أو موته، وذكرا كان أو أنثى، ومولودا واحدا أو توأما. 

وقالوا: أن قسمة التركة قبل والدته باالحتياط والتقدير فيها مخاطرة، مما يؤدي إلى إتالفها  

 . (3)يصعب استردادها ويضيع حق الوارث وهو الحمل أو استهالكها، ثم

قالوا بتقسيم التركة وعدم انتظار الحمل حتى يوضع، وذلك مراعاة  قول الجمهور: 

 .  (4)لمصلحة الورثة، مع األخذ بعين االعتبار االحتياط للحمل بعد الوالدة حسب حاالته

 :  (5)شروط إرث الحمل 

ثِِه يقينا. ويعرف ذلك بحساب الزمن بين أن يكون موجودا في بطن أمه -1  وقت وفاة ُمَورِّ

ث، وتعرف بمدة الحمل أدناها ستة أشهر وأقصاها تسعة  يوم والدة الجنين حيا ويوم وفاة المورِّ

 أشهر قمرية وهذا هو القول الغالب المعتاد وال خالف فيه والذي يوافق الحقائق العلمية الطبية. 

ث ":ملسو هيلع هللا ىلصوذلك باالستهالل. لقولها،أن ينفصل من بطن أمه حي-2   .(6)"إذا اْستَهَلَّ المْولُوُد ُورِّ

أي رفع صوته بالصياح والصراخ، أما إذا نزل ميتا، أو انفصل بعضه  ومعنى استهل: 

                                 
 .111، المعجم الوسيط، ص: 131مختار الصحاح، الرازي، ص: (  1)

 .313، الفرائض والمواريث والوصايا، ص: 181المواريث في الشريعة اإلسالمية، ص: (  2)

 .311.  الفرائض والمواريث والوصايا، ص: 613البهجة في شرح التحفة، للتسولي، ص: (  3)

 .311المرجع السابق، الزحلي، ص: (  4)

 .188علم الميراث أسراره وألغازه، مصطفى عاشور، ص: (  5)

 عن أبي هريرة رضي هللا عنه. 2/111رواه أبو داود، (  6)



حيا فمات، أو انفصل حيا ولكن حياته غير مستقرة، لم يرث شيئا وكان وجوده كعدمه وهو قول 

 .  (1)ية فقالوا: أي حركة تدل على حياته يقع بها التوارثالشافعية والحنابلة، أما الحنف

 : (2)أحوال الحمل في الميراث

أال يكون وارثا على جميع األحوال، سواء كان ذكرا أو أنثى، وفي هذه الحالة نقسم  -1 

التركة بين المستحقين دون انتظار المولود. مثاله: مات عن: زوجة، جد، أم حامل من غير 

 أبيه.

 12 
 3 زوجة 
 1 جد ع
 1 أم 
 × أخ ألم أو أخت ألم )حمل( م

ففي هذه الحالة نحتفظ أال يكون معه وارث أصال، أو يكون معه لكنه محجوب به،  -2

  للحمل بنصيبه إلى الوالدة، فإن ولد حيا أخذ نصيبه وإن ولد ميتا دفعنا المال إلى باقي الورثة.

 مثاله: مات عن: زوجة ابنه حامل أو زوجة ابنه حامل وأخ ألم. 

أن يرث على أحد التقديرين )الذكورة أو األنوثة( وال يرث على التقدير اآلخر، ففي  -3 

هذه الحالة نقسم التركة على الورثة بما فيهم الحمل، ونوقف نصيب الحمل إلى حين والدته، 

 ر أنه غير وارث رد الموقوف على الورثة اآلخرين.فإن ظهر أنه وارث أخذ نصيبه، وإن ظه

 مثاله: مات عن: زوجة، عم، زوجة أخ شقيق حامل.  

 1 
 1 زوجة 
 × عم شقيق م
 3 ابن أخ شقيق )حمل( ع

 

كة ففي هذه الحالة نوقف الترأال يختلف إرثه على أحد التقديرين )الذكورة أو األنوثة(،  -1 

 إلى حين الوالدة، فإن ولد حيا دفعنا له ميراثه، وإن العكس دفعنا المال لمن يستحقه.

 مثاله: مات عن: أخت شقيقة، أخت ألب، أم حامل من زوج آخر.  

 3 
                                 

 .181المواريث في الشريعة اإلسالمية، ص: (  1)

 .111-111علم الميراث أسراره وألغازه، ص: (  2)



 3 أخت شقيقة 
 1 أخت ألب 
 1 أم 
 )1 أخ ألم أو أخت ألم )حمل 

 

أن يختلف نصيبه بين التقديرين )الذكورة واألنوثة(، ففي هذه الحالة نقوم بَِحلِّ مسألتين،  -1

األولى على تقدير الذكورة، والثانية على تقدير األنوثة، ثم نستخرج الجامعة بالمقارنة بين 

قل أأصلي المسألتين بالنسب المعروفة )التماثل والتداخل والتوافق والتباين(، ونعطي الورثة 

األنصبة، ونوقف للحمل أوفر النصيبين، ونبقي الفرق موقوفا إلى حين ظهور حاله، وإليك 

 التفصيل باألمثلة: 

 

 مات عن: زوجة حامل، أب، أم.مثال التماثل:  

 الجامعة                                                                           

 21 21 األنوثة 21 الذكورة
 3 زوجة  3 3 زوجة 
 1 أب  1 1 أب + ع 
 1 أم  1 1 أم 
  12 بنت )حمل(  13 ابن )حمل( ع

  13الموقوف =   

 

 مات عن: زوجة حامل، بنت.مثال التوافق: 

 الجامعة  × 3   × 2×                                  2×     3                               

 18 13 8 األنوثة 21 8 الذكورة
 3 1 زوجة  3 2 1 زوجة 

 ع
 بنت

6 
6 

 
 بنت

6 
6 11 

  6 بنت)حامل( 11 ابن)حامل(
   28الموقوف=    

 

 ماتت عن: زوج، أخت ألم، زوجة أب حامل.مثال التباين:  

 الجامعة×  3×                                      6                                        



 12 6 3األنوثة    3 الذكورة
 3 زوج  18 3 زوج 
 1 أخت ألم  3 1 أخت ألم 
  3 أخت ألب)حمل(  2 أخ ألب)حمل( ع

  18الموقوف=   

 نطرح مجموع سهام الورثة في الجامعة من أصل مسألتهم.الستخراج الموقوف:  

 االحتياط في عدد الحمل:

 اختلف الفقهاء في االحتياط لعدد الحمل على أربعة أقوال: 
 األول: وهو الراجح عند الشافعية، أنه يقدر بأكبر عدد حتى ولو كان أكثر من خمسة. 
 الثاني: ألبي حنيفة والشافعي في قول، يقدرونه بأربعة ذكورا أو إناثا. 
 الثالث: ألحمد، يقدره باثنين ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى. 
كان أو أنثى، وهو الذي رجحه الرابع: ألبي يوسف من الحنفية، يقدره بواحد فقط ذكرا  

 أكثر الفقهاء ألنه الشائع الغالب، وقد اعتمدناه في حل مسائل الحمل السابقة.  

في هذا العصر الذي تطورت فيه األجهزة التي تكشف على الحمل، فيمكن أن  مالحظة: 
 تعرض الحامل على هذه األجهزة لمعرفة عدد حملها، وهذا ما ذهب إليه الفقه المعاصر. 

 اثنيا: مرياث اخلنىث

 تعريف الخنثى: 

رُ  لغة:   . (1)مأخوذ من الَخنَِث، وهو اللِّيُن والتََّكسُّ

 . (2)هو من كان له عضو الذكورة واألنوثة، أو ليس له شيء منهما اصطالحا: 

 اختلف العلماء في كيفية توريث الخنثى على ثالثة مذاهب:

 أن له أقل النصيبين، على فرض أنه ذكر أو أنثى.  مذهب الحنفية وقول للشافعي: األول: 

أن كال من الورثة والخنثى يعطى نصيبه  الثاني: مذهب الشافعية وهو المعتمد عندهم: 

 األقل، ويوقف الباقي إلى حين ظهور حاله. 

 . (3)يعطى للخنثى متوسط النصيبين الثالث: مذهب المالكية: 

                                 
 .218المعجم الوسيط، ص: (  1)

. المواريث في 221. الرياض الزهرية شرح متن السراجية، ص: 223البن غلبون، ص:  التحفة في علم الميراث،(  2)

 .181الشريعة اإلسالمية، ص: 
 .313-333الفرائض والمواريث والوصايا، ص: (  3)



 اجححكم الخنثى وطريقة توريثه: القول الر 

يعامل الخنثى باألضر؛ أي ينظر استحقاقه من اإلرث على تقديري الذكورة واألنوثة، ثم  

يعطى كل من الخنثى وباقي الورث أقل النصيبين في المسألتين، ويوقف الفرق إلى أن تظهر 

 مثاله: مات عن: ابن، بنت، ولد خنثى. . (1)حاله

 الجامعة×  1                ×              1                                          

 21 1 األنوثة 1 الذكورة

 ع
 2 ابن 

 ع
 8 2 ابن 

 1 1 بنت 1 بنت
 1 1 بنت )خنثى( 2 ابن )خنثى(

  3الموقوف =   

 اثلثا: مرياث املفقود.

 تعريف المفقود:  

ائِع. قال تعالى:  لغة:  أي  ( 27، )يوسف:  ٹٱقالوا نفقد صواع الملكڤٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱهو الضَّ

 . (2)أضعناه

 . (3)هو الغائب الذي انقطع َخبُره وَخفَِي أثره، فال ندري أحي هو أم ميت اصطالحا: 

 دليل حكم المفقود:  

 دليله قاعدة استصحاب الحال. 

على أن المفقود يعتبر حيا، فال يُوَرث  ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: 

 ه، فيستصحب األصل حتى يظهر خالفُه. ويَِرث من غيره، والحجة في ذلك أن األصل حياتُ 

أن المفقود ال يُوَرُث ولكنه ال يَِرُث، وحجتهم في عدم إرثه من غيره، ألن  وذهب الحنفية: 

بقاءه حيا في ذلك الوقت باستصحاب األصل، وهو ال يصلح ُحجةً في االستحقاق، ألنه يشترط 

 بت له الحقوق اإليجابية كاإلرثفي اإلرث تحقق الحياة، والمفقود مشكوك في حياته فال تث

 .  (4)والوصية، واالستصحاب حجة للدفع عند الحنفية، ولهذا قالوا ال يورث

قوله في امرأة المفقود: "هي امرأة اْبتُلِيَْت فلتصبر، ال تُْنَكح   رضي هللا عنهوقد نُقَِل عن علي  

                                 
 .211علم الميراث أسراره وألغازه، مصطفى عاشور، ص:(  1)

 .313المعجم الوسيط، ص: (  2)

 .288التعريفات، للجرجاني، ص: (  3)

 .111، 118أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء، مصطفى سعيد الخن، ص: (  4)



 .  (1)حتى يأتيها يقين موته"

 المدة التي يحكم فيها بموت المفقود:  

 اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم فيها بموت المفقود على مذاهب:  

يعتبرون موت أقرانه، أو بلوغه تسعين سنة وهو مروي عن أبي حنيفة  األول: الحنفية: 

 وهو القول الراجح. 

إما بلوغه سبعين سنة وهو قول مالك استنادا لما روي في الحديث  الثاني: المالكية: 
، والقول الثاني إذا فقد في دار اإلسالم (2)أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين"المشهور: "

 يضرب له أربع سنوات من يوم فقده ثم بعد ذلك يحكم بموته وهو الراجح. 

يرى اإلمام الشافعي أن المدة هي تسعين سنة، والرأي الصحيح والراجح الثالث: الشافعية:  
 ضي دون أن يتقيد بمدة معينة. هو أن يوكل أمره إلى اجتهاد القا

  حالتين:يفرق اإلمام أحمد في المفقود بين الرابع: الحنابلة:  

إن فُقَِد في مكان يغلب فيه هالكه، كمعركة أو غرق أو زلزال وغيرها، وفي هذه  األولى: 
 الحالة يضرب له مدة أربع سنوات من يوم فقده. 

ه كسفر أو تجارة أو سياحة وغيرها، ففي هذه إن فقد في مكان ال يغلب فيه هالك الثانية: 
الحالة إما انتظاره إلى أن يبلغ تسعين سنة من عمره، أو يفوض أمره إلى اجتهاد القاضي وهو 

 الذي يحكم بموته وهذا هو القول الراجع في المذهب الحنبلي.

ة ووافقه : هو قول الحنابلة وقد اختاره الزيلعي من الحنفيالقول الراجح في هذه األقوال 
  .  (3)الكثيرون، وهو أن يفوض تحديد المدة إلى رأي اإلمام

 توريث المفقود:  

  حالتان:إذا توفي شخص وكان من ضمن ورثته مفقود، فله  

أن يكون المفقود حاجبا لمن معه من الورثة حجب حرمان، ففي هذه الحالة  الحالة األولى: 

 المفقود من الموت أو الحياة، أو يحكم القاضي بموته.توقف التركة بأكملها حتى يظهر حال 

 مات عن: أخ شقيق، أخت شقيقة، ابن مفقود. :مثال ذلك 

فاالبن المفقود يحجب األخ واألخت الشقيقة إذا كان حيا، أما إذا جاء خبر موته أو حكم  

 القاضي بموته فالميراث لألخ ولألخت. 

 أخ شقيق مفقود. مثال آخر: مات عن: أخ ألب، أختين ألب،  

فاألخ الشقيق المفقود يحجب األخ واألختين ألب إذا كان حيا، أما إذا جاء خبر موته أو  

                                 
 . وهو حديث مرسل . 12331أخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه، رقم: (  1)

 (، وقد حّسن3/634(، والحاكم )3/64(، وابن حبان )6304(، وابن ماجة )0553هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي)(  2)

 (، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.11/366إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري )
 .313، 312. الفرائض والمواريث والوصايا، ص: 112، 111المواريث في الشريعة اإلسالمية، ص: (  3)



 حكم القاضي بموته فالميراث لألخ ولألختين ألب. 

 أال يَْحِجَب المفقوُد من معه من الورثة بل يشاركونه في الميراث.  الحالة الثانية:

ورثة أقل األنصبة باعتباره حيا في المسألة األولى، ففي هذه الحالة يعطى المفقود وال 

واعتباره ميتا في المسألة الثانية، وذلك بالمقارنة بين أَْصلَْي المسألتين بالنسب المعروفة. ونوقف 

 الفرق إلى حين ظهور حاله، وإليك األمثلة: 

 

 يكون أصل الجامعة من أحد أصلي المسألتين. مثال التماثل:

 نت ابن، أخت شقيقة، ابن )مفقود(.مثال ذلك: زوج، ب 

 الجامعة                                                                                  

 1 1 على فرض الموت 1 على فرض الحياة
   1 زوج  1 1 زوج 

 × 2 بنت ابن  × بنت ابن   م
 × 1 ع أخت شقيقة × أخت شقيقة   م

 × × ابن)مفقود( 3 ع ابن)مفقود(
  3الموقوف =    

 

 يكون أصل الجامعة من أكبر أصلي المسألتين. مثال التداخل:

 مثال ذلك: زوجة، أم، أخ شقيق، أب ابن )مفقود(.  

 الجامعة                                                                                    

 21 12 على فرض الموت 21 على فرض الحياة
 3 زوجة  3 3 زوجة 

 1 أم  1 1 أم 
 × 1 ع أخ شقيق × أخ شقيق م

 × × ابن ابن)مفقود( 16 ع ابن ابن)مفقود(
 16الموقوف = 

 

يكون أصل الجامعة، بضرب وفق أصل المسألة األولى في الثانية، ووفق  مثال التوافق: 

 أصل المسألة الثانية  في األولى .

 مثال ذلك: زوجة، أخ ألم، ابن عم شقيق، بنت ابن )مفقودة(. 



 الجامعة×   2×                             3                                         

 21 12 على فرض الموت 8 على فرض الحياة
 1 زوجة  3 3 زوجة 
 × 2 أخ ألم  × أخ ألم م  

 1 6 ع ابن عم شقيق 3 ع  ابن عم شقيق
 )بنت ابن )مفقودة( 1 بنت ابن )مفقودة × × 
  12الموقوف = 

يكون أصل الجامعة، بضرب أصل المسألة األولى في الثانية، وأصل المسألة  مثال التباين:

 الثانية في األولى .

 مثال ذلك: زوج، أختين شقيقتين، أخ شقيق )مفقود(.  

 الجامعة  × 8                                        ×   6×  1                                       

 13 6 3على فرض الموت  8 2 على فرض الحياة
 1 1 زوج  21 3 زوج 

 ع
 أختين شقيقتين

1 
2  11 1 أختين شقيقتين 

 × × أخ شقيق )مفقود( 2 أخ شقيق )مفقود(
 18الموقوف = 

 رابعا: مرياث الغرىق والهدىم واحلرىق 

الغرقى والهدمى والحرقى هي حاالت يقع فيها الموت الجماعي، َمثََّل لها الفقهاء  تعريف: 

ُث بعضهم (1)بهذه الحوادث وغيرها يقاس عليها . فإذا مات ورثة جماعة في حادث، فهل نَُورِّ

 من بعض؟

 القاعدة في ميراث الغرقى والهدمى والحرقى: 

 ق من السابق، ثم أعطينا ميراثه لورثته. إذا علم السابق في الموت من الالحق ورثنا الالح 

أما إذا لم يعلم أيهما مات أوال، فال توارث بينهم، وهذا معنى قول الفقهاء: "ال توارث بين  

الغرقى والهدمى والحرقى"، وذلك لعدم تحقق شرط اإلرث، وبالتالي نَْجَعل َماَل ُكلِّ َواِحٍد 

 . (2)لَِوَرثَتِِه األَْحيَاءِ 

 ، وهو المختار عند الحنفية والمالكيةنهرضي هللا عي بكر وعمر وزيد بن ثابت وهذا قول أب 

 والشافعية وقول عند اإلمام أحمد. 
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اء ، كان فيهم اآلبملسو هيلع هللا ىلصقتلى اليمامة )في حروب الردة( من صحابة رسول هللا  ودليل ذلك: 
َث القريب من قريبه. وروي واألبناء  واألمهات، فحكم أبو بكر على رأي زيد بن ثابت أال يَُورَّ

ُث األحياء من األموات، وال  ذلك عن عمر بن الخطاب في الطاعون )َعْمَواس(، فكان يَُورِّ
ُث األموات بعضهم من بعض.   يَُورِّ

   َوَصفَّْين نفس الحكم.ونقل كذلك عن علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه في قتلى الَجَمِل  

فلهم تفصيل آخر.  حيث قالوا: إن ُعلِم موتهما معا قطعا فال توارث بينهما،  أما الحنابلة: 

وإن جهال ولم يَدَِّع ورثة كل ميت سبق اآلخر فكل منهما يرث من تاِلَِد )أي المال القديم( مال 

 . (1)اآلخر، وإن اختلف الورثة نفي الميراث بينهما بعد التحالف
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