
  
   

 1 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

 2 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 

 

 

 

 

ف   ، والصالة والسالم عىل أشر ن الحمد هلل رب العالمي 

، نبينا محمد وعىل آله وصحبه  ن الخلق وسيد المرسلي 

 من 
ً
، وبعد. نقدم لكم بعضا ن اإلرث  ىاو فتأجمعي 

لفضيلة الدكتور محمد بن موىس الدالي  وبعض مسائله

 حفظه هللا. 

 

 

 

كتب   ،لكل من أراد ذلك ،ال مانع من الطباعة والنشر والتوزيع مجانا  

 هللا أجركم جميعا . 

 

 

 

 



  
   

 3 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجهيات ونصاحئ ملدريس مادة الفرائض 

 بسم هللا الرمحن الرحي 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

وبعد أ مجعني،  وحصبه  أ هل  وعىل  مادة    محمد  ملدريس  ونصاحئ  توجهيات  عدة  هناك 

 . الفرائض

   

لها عند تدريس الفرائض، ويه يف ابب الفقه  هذه بعض ال مور اليت حيسن التنبه  

 دون احلساب: 

   

لزام الطالب حبفظ أ ايت املواريث، ونصوص الس نة املتعلقة ابلباب، وربط الطالب    -  ا 

 هبا أ ثناء الرشح، ومطالبته ابالستشهاد هبا يف الاختبارات. 

   

 فتاوى اإلرث
 وبعض مسائله

 

 المقاالت



  
   

 4 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

رع  ك ن يسأ ل: استشهد من كتاب هللا عىل اس تحقاِق الزوجِ النصَف عند عدم الف 

 الوارث للزوجة؟ أ و اس تحقاِق ال م ِ السدَس عند وجود عدد من ال خوة، وحنوه. 

   

 هناك عدة نقاط رئيسة يقع الطالب غالبا يف اخلطأ  بسبهبا: 

   

 حترير الفرع الوارث:   - 

   

جيب أ ن يُعَّلم الطالب أ ن الفرع الوارث يرتتب عليه أ حاكم كثرية يف املسأ ةل، فهو يعود  

واال جياب عىل أ غلب أ فراد املسأ ةل، فتحرير الفرع الوارث من غري الوارث  ابلسلب  

 من أ ه ِ ما يعني الطالَب عىل حل املسائل. 

   

فينبه للفرق بني ابن البنت وبنت الابن، فال ول غري وارث، والثاين وارث، وهَّل  

 جرا. 

   

 تنبيه: 

نه  ينبه الطالب لكون الفرع الوارث ال نىث خيتلف يف احلمك عن   اذلكر، فا ن اكن أ نىث فا 

ليس ابلرضورة أ ن حيجب احلوايش، بل ترث أ خت ال ب الشقيقة أ و ل ب مع البنت،  

 لكن البنت حتجب أ خوهتا ل م مطلقا.   - أ ي ترث البنت مع معهتا ?عصبة مع الغري 

   



  
   

 5 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 بيامن الفرع الوارث اذلكر حيجب امجليع. 

   

الفرع الوارث؛ ل نه ابلعَّل به    * وعىل الطالب عند بدء النظر يف املسأ ةل البحث عن 

 يسهل عليه معرفة حمك كثري من أ فراد املسأ ةل. 

   

 وقريب من هذا الالكم يف ال صل الوارث من اذلكور. 

   

 حتديد العالقة بني املذكورين يف املسأ ةل وبني امليت:   - 

   

ا؛ ل نه ينظر   فلو هكل عن: زوجة وابن وأ خ ، فالطالب أ حياان يرى أ ن الزوجة أ مًّ

لهي   ا ابعتبار عالقهتا ابالبن املذكور، ال زوهجا امليت!! ا 

   

فيجب أ ن يتنبه للعالقة بني ال فراد املذكورين وامليت، فهي  يف املسأ ةل السابقة اكل يت:  

 زوجية، وبنوة وأ خوة. 

   

 وهذه ال فة أ كرث ما يربك الطالب عند احلل. 

   

فراز حاال   -   ت لك وارث عىل حدة(:تدريس أ نصبة الورثة عىل الطريقة املثىل )ويه ا 

   



  
   

 6 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

الوارث  -  الفرع  عليه  واملعول  والمثن،  الربع  يف  نصيهبا  ينحرص  الزوجة  أ ن  هل  فيبني 

ابلنس بة لزوهجا، سواء مهنا أ م من غريها، فال يشتت ذهن الطالب يف غري هذين  

 النصيبني. 

   

الوارث  -  الفرع  الربع والنصف، واملعول عليه  لزوجته،  والزوج كذكل، ينحرص بني 

 منه أ م من غريه. 

   

أ ي  -  رشط  حيرر  أ ن  الطالب  وعىل  والثلث،  السدس  يف  نصيهبا  ينحرص  وال م 

 النصيبني. 

   

 وال خوة ل م، الواحد مهنم كذا، وامجلاعة كذا .. وهَّل جرا. - 

   

 احلرص :   - 

   

وهو املقصود ابلفقرة السابقة، فيجب أ ن يعَّل الطالب أ حوال لك وارث عىل وجه  

 الاستيفاء: 

   



  
   

 7 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

فالبنات مثال: فللبنت النصف عند انفرادها، والثلثان عند وجود مشاركة لها فأ كرث،  

ذا اكنت بنَت ابٍن مع بنت، وترث   وابلتعصيب عند وجود أ خهيا اذلكر، والسدس فامي ا 

 بنت الابن ابلتعصيب مع ابن ابن مساٍو لها أ و أ نزل مهنا. 

   

و الثلثان مع املشاِركة املساِويِة  وال خوات الشقيقات: لل خت النصف عند الانفراد، أ  

الشقيقة   وترث  ابال جامع،  ل ب  ال خ  دون  الشقيق  أ خهيا  مع  التعصيب  أ و  فأ كرث، 

ابلتعصيب مع الغري مع البنت أ و البنات، فتأ خذ ما بق ، أ و تسقط ابللكية عند وجود  

 أ صل وارث ذكر أ و فرع وارث ذكر. 

   

ا  الوارث  الفرع  ذلكر، وهل السدس والبايق عند  وكذا ال ب: فهل السدس مع وجود 

 وجود الفرع الوارث ال نىث، وهل البايق عند عدم الفرع الوارث )تعصيبا فقط(. 

 وهكذا. 

   

 فهذا استيفاء حلاةل لك وارث، ال ميكن أ ن ينفك عهنا. 

   

 السدس تلكمة الثلثني:   - 

   

 نصيب بنت الابن مع البنت، أ و ال خت ل ب مع الشقيقة. 

   



  
   

 8 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 النصيب، كثريا ما يكون فيه اخلطأ ، فال بد من تكثري املسائل والامترين عليه. وهذا  

   

 ابب ال خوة ل م غري ال خوة وال خوات الشقيقات أ و ل ب:   - 

   

أ ن ابب ال خوة ل م ٍ مس تقل، وه يرثون ابلفرض فقط، وال عالقة هل   التنبيه عىل 

 ابلتعصيب، أ و ببقية ال خوة وال خوات. 

   

 الطلبة يورث ال خوة ل م ابلتعصيب أ حياان. فكثري من  

   

يدرب الطالب عىل البدء بأ حصاب الفرائض يف التقس ي: فال يبدأ  ابلعصبات، وهذا    - 

 خطأ  ميارسه كثري من الطلبة عىل الس بورة. 

   

 العول:   - 

   

ينبه الطالب أ نه ليس من شأ نه أ ن تس توعب املسأ ةل أ نصبهتا، فهو يترضر عند وجود  

!! فينبه ا ىل أ نه ليس يف هذا ما يشغهل، بل عليه ا عطاء لك ذي حق  العول، ويرتبك 

فالنقص س يدخل عىل امجليع، لك حبسب   يأ تيه،  أ خر  والعول ابب  حقه حفسب، 

 نصيبه، ويه مسأ ةل حسابية، ال عالقة لها بفقه املواريث. 

   



  
   

 9 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

مقدمة    -  ال خوة  جفهة  العصبات،  يف  اجلهة  تقدمي  بعدت - تأ سيس  هجة    - ولو  عىل 

 ة ولو قربت، فابن ابن ابن ابن أ خ ل ب، مقدم عىل العم الشقيق. العموم 

   

 قواعد أ ساس ية:   - 

   

 يعطى الطالب بعض القواعد ال ساس ية اليت تسهل عليه املسأ ةل، من ذكل: 

   

 ال صل الوارث والفرع الوارث من اذلكور يسقطون احلوايش مطلقا:   - 

   

ع الوارث اذلكر، فال يُنظر ا ىل  والفر   - عىل الراج - فعند وجود ال صل الوارث اذلكر  

 احلوايش، فاللك يسقط هبام. 

   

ال ال خوات، فال يلتفت ا ىل معة أ و خاةل أ و ابنة أ خ    -  ال يرث من ا انث احلوايش ا 

 وحنوه. 

   

 نصيب البنات ال يتجاوز الثلثني، وكذا الشقيقات أ و ل ب.   - 

 الزوجان ال يَُردُّ علهيام مطلقا.   - 

 ا ىل التعصيب: الانتقال من الفرض   - 

   



  
   

 10 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ا ىل اال رث ابلتعصيب: اكلبنت   الوارث من اال رث ابلفرض  انتقال  ا ىل  الطالب  ينبه 

صاحبة فرض عند انفرادها أ و وجود أ خت معها، مث تنتقل ا ىل التعصيب عند وجود  

 الابن. 

 وكذا ال خت الشقيقة أ و ل ب. 

 وكذا ال ب عند خلو املسأ ةل من فرع وارث، فهو معصب. 

   

 بلطائف العَّل:   ربط الطالب  - 

   

عطاء الطالب املسائل املشهورة يف الفرائض، اكملرشمكة والعمريتني والابن املبارك   ا 

لزام وحنوه.   وال خ املشؤوم، وأ م الفروج، ومسأ ةل اال 

   

ِ    - الشقيقات أ و ل ب - العصبة مع الغري مبثابة الاس تثناء: فال خوات    - ال يرثن بنص 

ال عند انتفاء الودل، ومع  نة.   القرأ ن ا   ذكل يرثن يف التعصيب مع الغري مع البنات ابلس ُّ

 فينبه الطالب ذلكل. 

 وهللا ويل التوفيق 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1434/ 3/ 15يف 

 

 



  
   

 11 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

رثً  ِث تركَته وهو يحُّ من ابب الهبة، وليس ا  ِ  تقس ي املور 

 

املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد  

 محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، وبعد 

   

فقد اختلف أ هل العَّل يف مسأ ةل تقس ي املورث تركته يف حال حياة املورث عىل  

قولني: فذهب أ كرث أ هل العَّل ا ىل جواز هذه املسأ ةل، مس تدلني ذلكل بفعل سعد بن  

، مث ُودل  هل ودل، فأ مر أ بو    عبادة ريض هللا عنه حيث قسم ماهل بني أ والده وهو يحٌّ

جواز   عىل  فدلم  اال رث،  من  نصيبه  املولود  يأ خذ  أ ن  عهنام  هللا  ريض  ومعر  بكر 

 التقس ي، لكن يعود املولود اجلديد بعد التقس ي علهيم مجيعا بنصيبه. 

   

ة، ومهنم الش يخ ابن عثميني رمحه هللا   بيامن ذهب مجع من أ هل العَّل املعارصين خاصم

قد علمل الش يخ هذا بأ ن هذا الشخص تعجمل شيئا مل يكن؛  ا ىل ختطئة هذا العمل، و 

ل ن هللا تعاىل يف املرياث يقول: ) ولمك نصف ما ترك أ زواجمك .. ال ية ( واحل  مل  

أ حد   أ و ميوت  بعد تقس ي الرتكة،  ث ودل  ِ للمور  أ ن يودل  يرتك شيئا بعد، والحامتل 

ث، أ و حيتاج الشخص نفسه   ِ لبعض ماهل، وال جيده، فهذا    - املورث - الورثة قبل املور 

 لكه من شأ نه أ ن حيعل هذا احلمك خطئا. 

   

وهذا ما يظهر يل، فرتك هذا ال مر هو ال حوط وال قرب ا ىل النصوص الرشعية،  

 وهللا تعاىل أ عَّل. 



  
   

 12 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ذ   رث؛ ا  وعىل القول ابجلواز فالبد أ ن نعَّل أ ن توزيع الرتكة يف تكل احلال ال يسمى ا 

تأ خذ حكام أ خر من الناحية الفقهية،  اال رث ما اكن بعد   املوت، لكن هذه املسأ ةل 

 وهو الهبة فيشرتط لها ما يشرتط للهبة من اال جياب والقبول، وتلزم ابلقبض، ومع 

   

عدم قبض الورثة لنصيهبم، فهي  هبة غري الزمة، وابلتايل مفجرد الكتابة ال يعين انتقال  

 رض املوت اخملوف. ليس يف م   - املاكل - املكل، ويشرتط كون الواهب  

   

 وهل يقسم بيهنم ماهل عىل نفس قسمة اال رث؟ 

   

بيهنم،   التسوية  وجوب  ا ىل  امجلهور  فذهب  املسأ ةل،  هذه  يف  العَّل  أ هل  اختلف 

بني   وا  "سوُّ وسَّل:  عليه  النيب صىل هللا  بقول  مس تدلني  وال نىث،  اذلكر  فيس توي 

عىل الرجال" أ خرجه سعيد  أ والدمك يف العطية، فلو كنت مفضاًل أ حدًا لفضلت النساء  

 بن منصور والبهيق  من نفس الطريق، وحس نه احلافظ. 

   

وذهب احلنابةل ا ىل وجوب قسم املال بيهنم حسب املرياث، فيعطى اذلكر مثل حظ  

ال نثيني، مس تدلني بكون هللا تعاىل ارتىض هذه القسمة هلم حال املوت، والعطية  

، وهذا ال شك أ قرب للحق، حيث  نوع من اس تعجال ما بعد املوت، فتأ خذ حمكه 

منا يريد أ ن يفرز مس تحقات لك وارث بعد   ا ن الشخص اذلي يسعى لهذا الفعل، ا 

عطاء اذلكر مثل حظ   ا  اال رث، من  أ ن يسكل فهيا مسكل  الواجب  املوت، فاكن 

 ال نثيني. 



  
   

 13 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 تنبيه: 

   

ما لكونه عاقًّا أ و مل يقم عليه،    بعض الناس يسعى حلرمان ابنه أ و ابنته من املرياث، ا 

فالعاقُّ والعايص   الباطةل،  ال عامل  ال س باب، وهذا من  أ و لكونه عاصيا وحنوه من 

ذا مات الشخص انقطعت عالقته   حسابه عند ربه، وليس للعبد أ ن حياس به، مث ا 

مباهل، وانتقل قهرا ا ىل الورثة برشع هللا تعاىل، فهو ال ميكل هذا املال بعد املوت، فال  

  املوفق. ميكل أ ن يتحمك فيه، وهللا

 كتبه: د. محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1433/ 11/ 4يف 

 

 .) ْن ُكنم ِنَساًء فَْوَق اثْنَتنَْيِ
ِ
 توضيح املراد بقوهل تعاىل:)فَا

 

اثْنَتنَْيِ   ِنَساًء فَْوَق  ْن ُكنم 
ِ
فَا ما هو نصيُب البنتني يف املرياث يف ظل هذه ال ية: } 

يذكر نصيب   تعاىل مل  فا ن هللا  الن ِْصُف {  فَلَهَا  َواِحَدة  اَكنَْت  ن 
ِ
َوا تََرَك  َما  ثُلُثَا  فَلَهُنم 

 البنتني؟  

العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وا  نبينا محمد  امحلد هلل رب  ملرسلني، 

 وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، وبعد  

 فا ن هذه املسأ ةل فهيا مبحثان هامان: 

 ال ول هو نصيب البنتني، مع كون ال ية مل تنص عليه.    



  
   

 14 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 الثاين: مَل عَّبم هللُا تعاىل هبذا التعبري، ومل يرصح بنصيب البنتني مبارشة؟ 

 أ ما ال ول، فاعَّل أ نه قد انعقد اال جامع عىل أ ن نصيب البنات ال خيرج عن ال يت:    

 

أ ن يكون لها أ و لهن أ خ أ و أ خوة ذكور، فهي  ترث معه ابلتعصيب ابلنفس،   -1

 لذلكر مثل حظ ال نثيني، ونصيهبا خيتلف يف تكل احلال من صورة ل خرى. 

 أ ن تنفرد البنت، فيكون لها النصف، بنص الكتاب العزيز.     -2

أ ن جيمتع البنات، اثنتان فأ كرث، فيكون لهن الثلثان، ابال جامع، وس يأ يت دليل   -3

 اس تحقاق البنتني للثلثني، اكلثالث وأ زيد.  

َب     -4 ِ أ ن تكون واحدة، ومعها بنُت ابٍن أ و أ كرُث، انزةًل عن درجهتا، وال معص 

ساٍو لها، فيكون لها النصف، ولبنات أ و ابنِة الابِن النازِل  مع البنت القرىب م 

 السدُس؛ تمِكةَل الثلثني.  

 

ن مل ينصم عليه القرأ ن، فهو ال يت:    وأ ما دليل كون البنتني يرثن الثلثني، وا 

أ ن هذا هو قضاء النيب صىل هللا عليه وسَّل، فعن جابر بن عبد هللا ريض    - 1

عد بن الربيع اببنتهيا من سعد ا ىل رسول هللا صىل  هللا عهنام قال: جاءت امرأ ة س

هللا عليه وسَّل، فقالت: اي رسول هللا، هااتن ابنتا سعد بن الربيع قتل أ بوهام معك  

ال وهلام   ن معمهام أ خذ ماهلام، فَّل يدع هلام مااَل، وال تنكحان ا  يوم أ حد شهيدا، وا 

ث رسول هللا صىل هللا  مال؟ فقال: يقيض هللا يف ذكل، فزنلت أ ية املرياث، فبع 

عليه وسَّل ا ىل معهام، فقال: أ عط ابنيت سعد الثلثني، وأ عط أ همام المثن، وما بق   

 فهو كل. أ خرجه أ محد وأ حصاب السنن بس ند حصيح. 



  
   

 15 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

القياس عىل ال ختني، فا ن البنتني تأ خذان الثلثني ابلقرأ ، كام يف قوهل تعاىل:    - 2 

ن اَكنََتا اثْنَتنَْيِ فَلَهَُما  
ِ
ا تََرَك( فا ن أ خذت ال ختان الثلثني  )فَا ُّلُثَاِن ِممم مع بعدهام  - الث

البنتان  - عن امليت  تأ خذه  امليت - ، فلنئ  هنام    -مع قرهبام من  ا  ذ  ا  أ وىل؛  من ابب 

 أ لصق ابمليت،وأ كرث اس تحقاقا من أ ختيه. 

أ ن هذا ظاهر القرأ ن، فا ن هللا تعاىل ذكر يف التعصيب أ ن لذلكر مثل حظ    - 3 

و تويف خشص عن ذكر وأ نىث، فا ن البنت تأ خذ الثلث، والثلثان لذلكر  ال نثيني، فل 

تعصيبا، فا ن أ خذت البنت الثلث مع ال خ، وهو أ قوى وأ كرث مزامحة لها، فلنئ  

أ خهتا   مع  ال ضعف - تأ خذه  انعقد    - ويه  قد  أ نه  اعَّل  مث  وأ ظهر.  أ وىل  من ابب 

بنات همام كرثن،  اال جامع عىل هذا النصيب للبنتني، كام انقعد عىل أ ن نصيب ال 

ال يزيد عىل الثلثني. وهذا متقرر يف عَّل املواريث، فال يزيد نصيب البنات عىل  

الثلثني، وال نصيب ال خوات عىل الثلثني، وال نصيب الزوجات عىل الربعِ فامي لو  

مل يكن للزوج ودل، أ و المثِن، فامي لو اكن هل ودل، وال نصيب اجلدات عىل السدس،  

 فهين.  عىل تفصيل طويل  

فَْوَق   ِنَساًء  ُكنم  ْن 
ِ
)فَا التعبري:  تعاىل هبذا  الثاين: وهو ملاذا عَّب هللا  املبحث  أ ما 

 اثْنَتنَْيِ فَلَهُنم ثُلُثَا َما تََرَك(؟  

واجلواب: أ نه ملا اكن البعض قد يتوه أ ن نصيب البنات يزيد بزايدهتن، ردم هللا  

ْن ُكنم ِنَسا 
ِ
منا مل يذكر  تعاىل ذكل الوه بقوهل: )فَا (؛ دفعا لهذا الوه. وا  ًء فَْوَق اثْنَتنَْيِ

هللا تعاىل ذكل رصحيا يف الكتاب؛ حىت يعط  فرصة للعقل يف العمل والبحث  

 التفكر يف ال مر. 

 

 



  
   

 16 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 تنبيه:    

َكِر   بعض أ هل العَّل يرى أ ن صدر ال ية دليل عىل نصيب البنتني، فقوهل: )ِلذلم

( دل  ن  ِمثُْل َحظ ِ اْلُنْثَينَْيِ يل عىل ذكل، عىل الوجه اذلي ذكرته سابقا، وهو أ نه ا 

ايه مع أ خهتا   اكنت البنت الواحدة تأ خذ الثلث مع أ خهيا الواحد تعصيبا، فأ خذها ا 

 أ وىل، ويكون تقس ي ال ية عىل النحو ال يت:  

بيان نصيب البنتني، مث نصيب امجلاعة من البنات، مث نصيب الواحدة )يُوِصيمُكُ  

ُ يِف أ   ْن ُكنم ِنَساًء فَْوَق اثْنَتنَْيِ فَلَهُنم ثُلُثَا َما  اَّللم
ِ
، فَا َكِر ِمثُْل َحظ ِ اْلُنْثَينَْيِ ْواَلِدمُكْ ِلذلم

قوهل:   بعد  ابلفاء  التعقيب  الن ِْصُف(، وذلكل ساغ  فَلَهَا  َواِحَدًة  اَكنَْت  ْن 
ِ
َوا تََرَك، 

ْن ُكنم 
ِ
، فَا نْثَينَْيِ َكِر ِمثُْل َحظ ِ اْلُ  ِنَساًء فَْوَق اثْنَتنَْيِ ..(.    ِلذلم

 وهللا املوفق 

 كتبه: د. محمد بن موىس ادلايل   

 هـ1440/ 8/ 17يف    

 

مة عىل اال رث يف تقس ي الرتكة  ْين والقروض والوصااي ُمَقدم  ادلم

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، وبعد  

ْين، من قرض وحنوه، والوصااي عىل اال رث   فا ن مما جيههل كثري من الناس، تقدمَي ادلم

ىل بعد أ ن قسم  يف تقس ي الرتكة، فيأ يت تقس ي املرياث يف املرتبة ال خرية، كام قال تعا 



  
   

 17 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ين   الفروض يف كتابه العزيز: )من بعد وصية يوىص هبا أ و دين( جفعل الوصية وادلم

َمنْي عىل اال رث.   مقدم

ْين يف املرتبة ال وىل يف احلقوق املتعلقة ابلرتكة، بعد مؤنة التكفني، وذكل أ ن   ويأ يت ادلم

وصية واحض، فا ن  النيب صىل هللا عليه وسَّل قىض به قبل الوصية، وتقدميه عىل ال 

ن مل يأ خذه غَرِم، خبالف الوصية، فهي  حمض تَّبع، ا ن   ين هل َمْن يطالب به، وا  ادلم

ن مل يأ خذها مل يغَرم، فاكن من العدل، ومتام احلمكة تقدمُي   أ خذها املُوىَص هل غَِِن، وا 

ين عىل الوصية.   ادلم

 

منا ق  دهما هللا تعاىل يف كتابه لالهامتم  ويأ يت يف املرتبة الثانية: الوصااي اليت كتهبا امليت، وا 

ذ غالب الناس يتساهلون يف أ مر وصية امليت؛ ل هنا غالبا من جنس الهبات   هبا؛ ا 

والتَّبعات، فيهتاونون يف حقها؛ ذلا قدهما هللا تعاىل، يف كتابه، فقال: )من بعد وصية  

ين  ادلم عىل  مة يف الاس تحقاق  ُمقدم أ هنا  املراد  وليس  دين(،  أ و  هبا  للفرق  يوىص   ،

 السابق بيهنام. 

 

عند   وال ماانت  اكلودائع  احلقوق،  من  متعلقة حبق  ا ن اكنت  الوصية وجتب  وتتأ كد 

امليت، أ و عارية وحنوه، خُيََش أ ن يظهنا الورثة مضن الرتكة، فيجب عىل الشخص  

 أ ن يويص هبا. 

 

يون  مث يأ يت يف املرتبة ال خرية: تقس ي املرياث، عىل الورثة، فا ن بق  يشء بعد ادل 

ن مل يبَق فال يشء هلم.   والوصااي ُأعط  للورثة، وفق التقس ي الرشع ، وا 
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وال جيوز جتاوز هذا الرتتيب يف احلقوق املتعلقة ابلرتكة، وليس كام يفعل كثري من  

 الناس، فيبدأ ون أ ول يشء ابلورثة!! وهللا املس تعان 

 تنبيه:  

ا  أ مر ادليون اليت يف ذمة  التساهل يف  أ ولياء امليت  من اخلطر مباكن  مليت، فعىل 

وذويه املبادرة بأ داهئا، والاهامتم بشأ هنا، فف  احلديث: )نفُس املؤمِن معلقٌة بَديِْنه حىت  

يُقىض عنه( حصيح، أ ي: حمبوسة بدينه، حىت قضائه عنه، من ماهل، أ ما من ليس هل  

يامة،  مال، واكن حريصا عىل أ داء ديونه، فا ن هللا تعاىل تعهد أ ن يقيض عنه يوم الق 

 وهذا من واسع فضل ورمحة هللا تعاىل. 

 كتبه: د. محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1442/ 6/ 19يف 

 

 هل احلفيد يرث؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، وبعد 

نه ال يرث   فلقد مسعت ل حده فتوى تقول: ا ن احلفيد ا ن   مات أ بوه يف حياة اجلد، فا 

ال ابلوصية الواجبة!!!   مطلقا ا 

يُتلقى   ال  املزنةل،  رفيع  القدر،  عزيز  عَّل  وهو  املواريث،  بعَّل  حمض،  هجل  وهذا 

 ابلشطارة، وال ابحلذاقة، وال ابملفهومية!! وهللا املس تعان. 
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 وأ قول سائال هللا تعاىل التوفيق: 

 احلفيد هل حاالن:  

اكن ابَن بنٍت أ و بنَت بنٍت، وسواء اكنت أ مه حيمة، أ م ماتت، فهو غري  ال وىل: ا ن  

 وارث ابال جامع رشعا، أ ما قانوان، فسأ فرد هل مقاال. 

ن اكن أ بوه   ن اكن ابَن ابٍن، فا ن اكن أ بوه حيا، فهو حمجوب بأ بيه ابال جامع، وا  الثانية: ا 

 ميتا، حفينئذ ينظر:  

فا ن مل يكن ذلكل احلفيد أ عامم، وال عامت، ورث هو مال جده، وُأنزل مزنةل ابن  

اجلد امليت، وهذا أ يضا ا جامع، سواء اكن احلفيد واحدا، أ م هل رشاكء متساوون معه  

ادلرجة، أ و اكن هل أ خوات أ و بنات ع ٍ مساوايت هل يف ادلرجة! فريثوا مجيعا لذلكر  يف  

 مثل حظ ال نثيني؛ ل هنم رشعا أ بناء للجد. 

ن اكن هل معة أ و   أ ما ا ن اكن هل ع أ و أ عامم، جحب هبم ابال جامع، ومل يرث رشعا، وا 

واح  اكن  سواء   ، البايِقَ احلفيُد  وأ خذ  نصيهبن،  أ َخْذن  فقط،  جامعة،  عامت  أ م  دا 

انث، وحينئذ ترث معه أ خته   متساوين يف ادلرجة، وسواء اكنوا ذكورا فقط أ م ذكورا وا 

أ و ابنة معه املساوية هل يف ادلرجة، لذلكر مثل حظ ال نثيني، فيزنلون مزنةل ال بناء،  

 ولواله ما ورثت؛ ذلكل يسمى يف تكل احلال ابالبن املبارك. 

ذا اكنت مع  ا  ما  السدس تمكةل  ويس تثىن من ذكل  ابنة الابن ترث  فا ن  ة واحدة، 

أ و ابن معها املساوي لها يف   الثلثني مع معهتا، فرتث تكل البنت، ولو عدم أ خوها 

 ادلرجة. 
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 واخلالصة:  

، وليس هل عٌّ أ و أ عامم، فيأ خذ نصيب الابن متاما،     ٍٍ أ ن احلفيد يرث ا ن اكن ابَن ابٍن

ن اكن  هل معة أ و عامت، أ خذ البايق بعد نصيهبن.   وا 

 وحيجب ابال جامع ا ن اكن هل ع، أ و أ عامم. 

ال وفق القانون،     أ ما ابن البنت أ و ابنة البنت، فليس هلم ا رث ابتفاق أ هل العَّل، ا 

هل الوصية الواجبة، تبعا ملذهب ابن حزم رمحه هللا، وبعض الش يعة،    واذلي يوجب 

ذن هللا تعاىل.  فراده ابلبحث اب   وهو حمل نقاش، سيمت ا 

ال ابلوصية الواجبة، فهذا خطأ  كبري، عىل قائهل أ ن   ** أ ما ا طالق أ ن احلفيد ال يرث ا 

واليت  ادلقيقة،  العلمية  القضااي  هذه  مثل  عىل  يتجرأ   وأ ال  العَّل،  ا ىل  يطلب  حتتاج   

 دراسات ختصصية. 

 وهللا املوفق 

 كتبه: د. محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1442/ 6/ 19يف 

 

ث  ِ  ينعقد َحْول نصيب اال رث البالغ النصاَب عىل الوارث، مبجرد موت املور 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 ، وبعد محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
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هنا تنتقل يف احلال ا ىل مكل الورثة، وحيصل     نه مىت مات الشخص، وهل تركة، فا  فا 

املكل هلم بطريق قهري، ال اختيار هلم فيه. وبناء عليه، فا ن املال ا ن اكن ابلغا النصاب،  

نه من تكل اللحظة يبدأ  احلول عىل حساب الوارث، وعليه زاكة املال حبوالنه، ا ن   فا 

 ن النصاب، حىت لو مل يقبضه، ومل تقسم الرتكة. مل ينقص املال ع 

ال ثبت    ه، وا  لكن يف تكل احلال، ا ن اس تطاع أ ن يزكيه من ماهل اململوك هل أ صال زاكم

حق الزاكة يف ذمته ا ىل القدرة عليه، ولو تكرر، ولو بق  س نوات، فعليه زاكة تكل  

ت   عىل هذا ل مهيته؛  الس نوات. غري أ ن ال وىل أ ن يبادر بطلب تقس ي الرتكة. نهبم

 ول ن كثريا من الناس ال يعَّل هذا احلمك. وهللا املوفق  

 كتبه: د. محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1441/ 4/ 3يف 

 

وال ثر    الطب احلديث ينف  أ ن يعيش اجلنني يف بطن أ مه أ كرث من س نة 

 املرتتبة عىل ذكل 

 

 الطب احلديث ينف  أ ن يعيش اجلنني يف بطن أ مه أ كرث من س نة.  

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، وبعد. 

 



  
   

 22 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

فا ن مما ال خيفى عىل أ حد اخلالف الكبري بني الفقــهاء يف أ كرث مدة للحمل، وال ثر  

 عىل ذكل، وقد جرى اخلالف عىل النحو ال يت: املرتتبة  

 

أ نه ال حدم ل كرث مدة امحلل، وهو رواية عن اال مام ماكل؛ مس تدلني   القول ال ول: 

 ذلكل بأ ن الشارع مل حيدد مدة ل قىص امحلل. 

 

القول الثاين: أ ن أ كرث مدة امحلل س بع س نوات، وبه قال الزهري، وبعض املالكية،  

وجد بعض النساء محلن س بع س نوات، فف  املدونة عن الليث  ودليهل الوجود، بأ ن  

 بن سعد عن ابن جعالن أ ن امرأ ة هل وضعت يف س بع س نوات. 

 

القول الثالث: أ ن أ كرث مدة امحلل مخس س نوات، وهو املشهور من مذهب املالكية،  

 ودليهل وجود بعض النساء محلن مخس س نوات. 

 

س ن  أ ربع  امحلل  مدة  أ كرث  أ ن  الرابع:  ومذهب  القول  ماكل،  عن  رواية  وهو  وات، 

الشافعية، وظاهر مذهب احلنابةل، وادلليل وجود بعض النساء محلن أ ربع س نوات،  

وهو مشهور يف نساء بين جعالن، وقيل: ا ن الضحاك ودلته أ مه ل ربع س نوات وقد  

أ ربع   بعد  املاجشون ودل  أ ن  فذلا مس  حضأاك، وحيىك  يضحك؛  وهو  ثناايه،  نبتت 

 أ مه، ويه أ يضا عادة معروفة يف نساء ماجشون. س نوات يف بطن  
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الليث،   أ كرث مدة امحلل ثالث س نوات، وهو قوٌل مرويٌّ عن  أ ن  القول اخلامس: 

 ودليهل الوجود أ يضا. 

 

احلنفية،   مذهب  من  املشهور  وهو  سنتان،  امحلل  مدة  أ كرث  أ ن  السادس:  القول 

امل  تزيد  "ما  قالت:  عهنا  عائشة ريض هللا  عن  بأ ثر  عن  ويس تدلون  امحلل  يف  رأ ة 

س نتني" أ خرجه سعيد بن منصور وادلارقطين وغريهام، قالوا: ومثل هذا هل حمك الرفع  

ذ ال اجهتاد فيه، وكذكل اس تدلوا ابلوجود.   ا 

القول السابع: أ نه س نة واحدة، وهو قول منسوب لبعض املالكية، اكبن رشد احلفيد،  

 ، والعمل ابلعادة ال ابلنادر. والقرطيب، ودليهل أ نه أ قرب ا ىل املعتاد يف النساء 

 

أ شهر، وهو قول ابن حزم، ويروى عن معر بن اخلطاب   أ نه تسعة  الثامن:  القول 

ريض هللا عنه، ودليهل أ ن امحلل والفصال يف القرأ ن ال يزيد عىل ثالثني شهرا، مفن  

ادمعى أ ن محال وفصاال يكون يف أ كرث من تكل املدة فقد أ ىت ابلباطل، كام أ ن عادة  

ذ العَّبة ابلغالب ال كرث، ال  غال  ب النساء تسعة أ شهر، فتكون يه أ كرث مدة امحلل، ا 

 ابلنادر القليل. 

 

 اجلواب عن النصوص السابقة: 

 

أ جاب ابن حزم عن النصوص السابقة بقوهل:" ولك هذه أ خبار مكذوبة راجعة ا ىل  

 من ال يصدق، وال يعرف من هو، وال جيوز احلمك يف دين هللا مبثل هذا". 



  
   

 24 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ا ابختصار شديد غاية ما جاء عن الفقهاء يف تقدير أ كرث مدة امحلل، ويه كام ترى  هذ 

 يف بعضها غرابة وندرة ابلغة. 

 

 أ كرث مدة امحلل يف الطب احلديث: 

معلوم أ ن ال طباء يف العرص احلديث، واذلي تقدم فيه عَّل الطب ا ىل مراحل عظمية،  

الشأ ن، ومع   الناس هبذا  أ عَّل  أ هنم  الوالدة  معلوم  كبري جدا من حاالت  عدٍد  َرْصِد 

والوضع، يبلغ املاليني مل تسجل دلهيم حاالت محل طويةل مديدة تبلغ الس نة الواحدة،  

 فضال عن الس نتني والثالث أ و أ كرث من ذكل. 

 

 بقاء اجلنني يف بطن ال م مدة طويةل يعرضه للموت قطعا: 

 

كن أ ن يوجد فهيا اجلنني يف بطن  لقد قرر ال طباء يف العرص احلديث أ ن أ كرث مدة مي

( يوما، أ ي تسعة أ شهر، وعرشة أ ايم، ال أ كرث، بل أ كد ال طباء عىل  280ال م يه ) 

نه ال ميكن أ ن يودل حيًّا، وخيتلفون   ذا بق  فهيا امحلل يف بطن ال م فا  أ ن هناك مدة ا 

  يف تكل املدة، مفهنم من قال: عرشة أ شهر؛ ل ن املش مية اليت تغذي اجلنني تصاب 

ْين من املش مية ا ىل   ابلش يخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل مكية ال كسجني والغذاء املارم

 اجلنني، فميوت اجلنني. 

 

ن مدة امحلل مائتان  310وقال البعض: )  ( يوما، وقيل: أ حد عرش شهرا، ويقولون: ا 

ذا تأ خرت الوالدة فا ن يف املش مية بقيَة رصيٍد خيدم اجلنني بكفاءة  ملدة    ومثانون يوما، فا 



  
   

 25 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

أ س بوعني فقط أ خرين كام تقدم، مث يعاين اجلنني من اجملاعة بعد ذكل، اليت تؤدي ا ىل  

يًّا أ ن ينجو أ حد من املوت.   موته يف ال س بوع الثالث عىل ال كرث، ومن النادر طب ِ

 

نه متد املدة ا ىل أ س بوعني أ خرين، لتكون املدة ثالمثائة   متاما الستيعاب هذا النادر، فا  وا 

 ما، أ ي أ حد عرش شهرا. وثالثني يو 

 

 جواب ال طباء عىل ما ذكره الفقهاء وأ هل السري والتارخي: 

 

وموقف ال طباء مما ذكره الفقهاء، وحاكه أ هل السري والتارخي أ ن تكل املدد الطويةل  

 اليت ذكرت حتمل عىل أ حد أ مور: 

 

ما أ هنا محل ومه ٌّ اكذب، وغالبا ما حيدث امحلل الومه  أ و الاكذب عن     -  د النساء  فا 

يف هناية العقد الثالث من معرهن، س امي مع التشوف والشغف الشديدين للحمل،  

 والسبب هو اضطراب هرموين مؤقت يسب ِب أ عراَض ذكل امحلِل الاكذِب. 

اخلطأ  يف احلساب، كحساب مدة انقطاع ادلورة الشهرية مضن مدة امحلل، وقد     - 

 يف عهده.   أ شار ابن اهلامم احلنف  ا ىل وجود حاالت كهذه 

موت امحلل يف البطن، ومكثه مدة طويةل، وامحلل طبيا قد ميوت يف بطن ال م،     - 

ومبرور الوقت يتلكس ويرتسب ا ىل أ مالح الاكلس يوم حىت يصبح مثل اجلري، ا ىل  

 أ ن يزنل أ و يقذفه الرمح. 



  
   

 26 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ومما أ جابوا به أ يضا ما ذكره ابن حزم رمحه هللا، وهو أ ن تكل ال خبار مكذوبة      - 

 وهومة. م 

 

وال شك أ نه ما دام ثبت طبيا اس تحاةل بقاء احلنني أ كرث من أ حد عرش شهرا حيًّا     

يف بطن ال م، فا ن الواجب اعتبار ذكل؛ وذكل أ ن الطب احلديث هبذه النتاجئ حسٌّ  

مشاَهٌد، ال ميكن جتاههل، أ و التعلق بتكل ال ثر اليت ال يعَّل عن حصهتا، مع كوهنا  

أ حد الاحامت تكون  حممتةل  أ ن  فال قرب  الطب،  ومينعها  حييلها  واليت  السابقة،  الت 

ا   املرجعية يف هذا الباب للطب ِ احلديث، س امي وأ ن تكل ال خبار الواردة ليست نصًّ

منا يه جمرد أ حوال اندرة، ال يعَّل عن حصهتا أ و ثبوهتا،   من كتاب أ و س نة أ و ا جامع، ا 

منا هو من ابب الاحتياط ال   ا  أ كرث، مع خطر ال حاكم املبنية  وغالب من أ خذ هبا 

 علهيا. 

 

 ال ثر املبنية عىل أ كرث مدة امحلل: 

بعض الناس قد تدعوه نفسه ا ىل اهتام أ هل العَّل بأ هنم قد هيمتون بأ مور ال أ ثر لها،  

اليت   الكبرية  ال خطاء  أ مر يطول عرضه، وهو من  وليس من وراهئا طائل، وهذا 

بة العَّل، فهذه املسأ ةل اليت بني أ يدينا رمبا  ميارسها بعض العوام، ورمبا بعض صغار طل 

لرتاجع عن الكمه   علهيا  املبنية  ال ثر  ينظر يف  أ مهيهتا، وحيامن  البعض عىل  اعرتض 

 ذاك، مفن تكل ال ثر ال يت: 

 

ثبوت نسب الوادل ا ىل الزوج ونفيه عنه: وتصوير ذكل يف حال ما ا ن وضعت        - 1

املرأ ة الودل ل كرث من مدة امحلل من اترخي الفرقة بطالق، أ و تغيُّبه عهنا بسفر أ و جسن  



  
   

 27 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

نه يف هذه احلال ال ينسب هل، فلو أ ن امرأ ة أ جنبت ودلا ل كرث من س نة   وحنوه، فا 

نه مل يلحق    - باء ?حسب املدة اليت قررها ال ط  واكن الزوج قد فارقها بطالق وحنوه، فا 

ذا نفاه، وهو من أ برز وأ ه ال ثر.   به ا 

: من املتقرر رشعا أ ن  ثبوت مرياث امحلل املولود بعد وفاة املورث وعدمه      -2

ال بعد التحقق من وجوده حني موت املورث، ولو نطفة، مع انفصاهل   امحلل ال يرث ا 

نه يرث    حيا حياًة مس تقرًة،  فا ن ُودل ل قل من أ كرث مدة امحلل من موت املورث، فا 

للقطع بوجوده يف الرمح عند موت املورث، أ ما ا ن ودل ل كرث من أ كرث مدة امحلل،  

نه ال يرث للتأ كد من كوهنا طبًّا نشأ ت به من رجل أ خر، زوج أ و س يد، وبناء عىل   فا 

ل قل من س نة من موت املورث    ما قرره ال طباء يف هذه املسأ ةل، فلو أ ن اجلنني ودل 

نه ال يرث لكونه نشأ  من   َوِرث، للتحقق من وجوده، أ ما ا ن ودل ل كرث من س نة، فا 

 رجل أ خر. 

: ياكد يتفق الفقهاء عىل حصة الوصية للحمل، مع  أ ثر ذكل يف الوصية للحمل      - 3

  اختالفهم يف اشرتاط كونه موجودا أ م غري موجود، وبناء عىل تصحيح الوصية هل، 

نه أ يضا ينظر يف أ كرث مدة امحلل للتحقق من وجود امحلل عند   واشرتاط الوجود، فا 

الوصية، فا ن ودل ل قل من أ كرث مدة امحلل حتقمقنا من وجوده عند الوصية، وحصت  

نه ال تصح للتيقن من كونه   ال بأ ن ُودل ل كرث من أ كرث مدة امحلل من الوصية، فا  هل، وا 

 وهللا املوفق   وجد بعدها.

 كتبه: د. محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1433/ 4/ 2يف 

 

 



  
   

 28 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 

 

 سداد ادليون عن امليت قبل تقس ي الرتكة 

 

وترك زوجه   أ ىخ  مببلغ  توىق  لقريب هل  دين  وعليه  ورثته  وهام  وبنت ووادله  وودل 

ساعده به قريبه لعمل معليه جراحيه وترفض زوجته املسامهه ىف سد ادلين حبجة قةل  

نصيهبا ىف الارث واليس تطيع الوادل سده اكمال ما العمل الواجب أ داوءه  جتاه هذا  

 الامر راجني من هللا املغفره والعفو. 

 

العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ين   أ وال جيب أ ن تعَّل أ ن هناك أ مورا جيب تقدميها عىل املرياث بنص القرأ ن، وهو ادلم

والوصية، فا ن تعاىل ملا ذكر اال رث يف كتابه، قال : ) من بعد وصية يوىص هبا أ و  

ْين والوصية عىل املرياث، فالواجب سداد ادلين قبل تقس ي الرتكة،    دين (  فقدم ادلم

ابلقسمة   للورثة  دفع  شئ  بق   ا ن  مث  الوصية،  تكل  قدمت  وصية  وجدت  ا ن  مث 

الرشعية، وهذا الواجب يف الرتكة، مما أ مجعت عليه ال مة اال سالمية، فليس للزوجة  

تعلق   للوادل احلق يف منع سداد ادلين، بل  أ س بق من حق  أ و  امليت  ادلين برتكة 

 الورثة، ذلكل جيب تقدميه عىل اال رث. 

 

 مسائل في المواريث



  
   

 29 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ن امليت تبقى نفسه معلقة حىت يقىض دينه، فف  احلديث الصحيح َعْن أ نٍَس قَاَل   مث ا 

َخِطيئٍَة   يَُكف ُِر لُكم   ِ َسِبيِل اَّللم الَْقْتُل يِف   َ َوَسَّلم عَلَْيِه   ُ ِ َصىلم اَّللم َرُسوُل اَّللم فََقاَل  قَاَل 

ْيَن (  الم ادلم
ِ
 ِجَّْبِيُل ا

 

)نَْفُس    : َ َوَسَّلم عَلَْيِه   ُ ِ َصىلم اَّللم َرُسوُل اَّللم قَاَل  قَاَل  ُهَرْيَرَة ريض هللا عنه  أ ِِب  وعن 

مَقٌة ِبَديِْنِه َحىتم يُْقىَض َعْنُه(.   الُْمْؤِمِن ُمَعل

 

ادرة بسداد هذه ادليون،  فتبقى نفس املؤمن معلقة حىت يقىض دينه، ذلكل عليمك املب 

ن تبقى شئ قسم عىل الورثة، وحيسن الرجوع ا ىل احملمكة لبيان هذا ال مر، وهللا   مث ا 

 املوفق. 

 كتبه : د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1432/ 5/ 12يف 

 

 الوصية لوارث 

 

بنات وىل اختان فقط متيرسى احلال كثريا وافضل مىن ماداي واريد كتابة    4عندى 

 هلم وه قارصات واان وامحلد لةل ىف حصة جيدة  هل جيوز اش ياء خصة ىب  

 



  
   

 30 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

لهن   أ ن تكتب  بناتك، فهن وارثت، وال جيوز  أ خواتك يرثن منك ابلتعصيب مع 

ابلهدية هلام، والنفقة علهيام، أ ما وصية بعد املوت هلام فال    شيئا، غري املرياث، وال بأ س 

 جيوز لكوهنام وارثتني، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1431/ 4/ 29يف 

 

 حمك حرمان البنات من املرياث 

 

اجابه   منمك  ارجو  بوادليت و  يتعلق  وبراكته دلي سؤال  عليمك ورمحت هللا  السالم 

جازامك هللا خريًا جدي دليه اربع ذكور و ثالت اانث من بيهنم ايم جدي و  واحضة  

جديت حيبون اذلكور اكرت من الاانث فقد ساعدوه ماليًا يف بناء حياهتم عىل عكس  

الاانث اذلين مل يريدو ان يرثوه حبجت ان امواهلم ال جيب ان تذهب اىل رجال  

و قامو بكتب تقريبًا لك ممتلاكهتم ابمس  اغراب ذلاكل قامو بتوزيع ثروهتم يف حياهتم  

بقيت اذلكور اعطوه ابيق   اما  الذلي يرعاه  انه هو  ابهنم اذلي يسكن معهم حبجة 

املمتلاكت فَّل يعرتضو الهنم ليسو مترضرين اما الاانث ارادو ان يعطوه مبلغ جد  

ء وه  قليل من املال مبقابل تنازهلم عن حقهم يف املرياث حني رفضو مل يعطوه يش 

بعد وفات جدي خاليت الكَّبى ذهبت اىل جديت لتقول    موقنون بأ هنم عىل حق !!



  
   

 31 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

هلم اهنم ضلمو بناهتم وان تتق  هللا فتشاجر خايل اذلي يسكن مع جديت و خاليت  

 فقامت ادلنيا و مل تقعد الهنا قالت هل انه اخذ اكرت من حقه و قامت عداوة بيهنام !! 

 هاذا املوضوع ؟ ما حمك الرشيعة الاسالمية يف 

 هل اال انث اخطؤوا حني رفضو التنازل ؟ 

 لمك مين جزيل الشكر و التقدير و   و ما حمك الرشيعة يف موقف اذلكور؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ذ قسموا قسمة  ال شك أ ن ما فعهل جدك وجدتك من   الباطل، ومن فعل اجلاهلية، ا 

ال يرضاها هللا ورسوهل صىل هللا عليه وسَّل، وخالفوا بذكل أ مر هللا يف كتابه حيث  

قسم املواريث بنفسه، مث قال: ) أ ابؤمك وأ بناؤمك ال تدرون أ هيم أ قرب لمك نفعا ( وقال  

لوارث( وحماوةل  صىل هللا عليه وسَّل: ) ا ن هللا أ عطى لك ذي حق حقه، فال وصية  

بطال هذا ال مر، ورد   منع البنات من اال رث من الباطل ال شك، وعىل من بق  ا 

ال خوة   املال بني  براء ذلمهتم، وليقسم  وا  للعذاب عن وادله،  احلقوق ل هلها، دفعا 

وال خوات، حسب رشع هللا، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وال مانع من كون اجلد يعط   

قهتم، ك ن يزوج اذلكور من أ بنائه، ويعطهيم بيتا للسكىن وحنوه،  أ والده ما تكمتل به نف

 وال جيوز ما زاد عىل ذكل، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل  

 هـ 1432/ 9/ 4يف 



  
   

 32 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 حكــم التنــازل عـن امليـراث 

 

من الاانث وأ م فتنازلت الام عن    2ذكور و 3تويف أ ِب وهل زوجة وهل من الابناء  

 ؟ املرياث السؤال كيف يكون تقس ي املرياث بيهنم 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

  

 أ وال: ال يصح تنازل ال م عن املرياث، لكهنا ترثه، مث هتبه ملن شاءت. 

 

تقسم عىل   املسأ ةل  أ سهم،    24ثنيا: هذه  ثالثة  وللزوجة  أ سهم،  أ ربعة  لل م  سهام، 

والبايق "س بعة عرش سهام" تقسم عىل أ ربعة أ والد، واثنني من اال انث، لذلكر مثل  

 حظ ال نثيني، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل   

 هـ 15/ 1/ 1435يف 

 

 

 

 



  
   

 33 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

بناء   حمك الوصية غري الرشعية وما   يرتتب علهيا من ظَّل لل 

 

شقه    18وادلي منذ حنو عرش س نوات وترك عقاريني العقار ال ول يتكون من  توىف  

شقق فقط وكتب العقار ال ول بأ مس اخوىت    5حمالت والعقار الثاين يتكون من    4و

قبل والديت وكتب الاخرمناصفه بينه وبني اىم واكن قد أ وىص شفاهه قبل وفاته  

لعقار ال ول وقد اكن اىخ ال كَّب  ابن يكون العقار الثاين ىل ل نه ليس ىل نصيب ىف ا 

قد ابع شقه قد اشرتاها وادلي جلديت رمحها هللا وأ ضاف مبلغا من املال واخذ شقه  

ىف العقار ال ول واخىت الوسطى أ خذت شقتني ىف العقار ال ول مهنم شقه دفعت فهيا  

  مبلغا من املال ل حصاب الشقة الن مجيع الشقق ىف العقاريني ا جيار والشقة ال خرى 

اخدهتا ىف حياه اىب بدون مقابل لتزتوج فهيا واخىت ال خرى وادلي اكن قد اشرتى  

لها شقه يف حياته وأ خذت شقه ىف العقار الثاين بعدما دفعت مبلغا من املال  ل حصاب  

مقابل واىخ   بدون  الثاين  العقار  الصغرى شقه يف  اان  املس تأ جرين واخدت  الشقه 

من املرياث فقط وقامت وادلىت منذ عده س نوات  ال وسط مل ايخد غري نصيبه الرشع   

ابلتنازل ىل عن نصيهبا ىف العقار الثاىن واذلى ميثل نصف العقار مش متال العقد عىل  

الشقة اليت تعيش فهيا واان ال ن أ ريد ان أ وثق هذا العقد فهل هذا العقد جائز رشعا  

 ه الرشعى وهل ان وثقته أ كون قد ظلمت اىخ ال وسط اذلى مل ايخذ غري نصيب 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 



  
   

 34 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

أ خيت الكرمية، لك ما ذكرتيه فيه خمالفات رشعية كبرية، واكن الواجب رد وصية الوادل،  

حيسن بك  والعمل بنظام اال رث الرشع  اذلي يعط  لك ذي حق حقه، وهو ما  

ال ن، أ ن تشرييه عىل أ خوتك وأ خواتك، ل ن وصية الوادل للورثة وصية حمرمة، وال  

نفاذها عىل الصحيح من أ قوال أ هل العَّل، أ ما عقد الوادلة كل، فهو كذكل هبة   جيوز ا 

حمرمة من الوادلة كل، وقد قال صىل هللا عليه وسَّل ملن وهب أ حد أ والده دون  

أ لُكُّ ودل   ( قال:  أ شهد عىل  ال خرين،  )فا ين ال  فقال:  ال(  مثل هذا؟قال:  ك حنلته 

جور(، أ ي: ظَّل، مث قال: )اتقوا هللا واعدلوا بني أ والدمك( وال جيوز أ يضا استئذان  

العقد   فالوادلة هبذا  أ مك،  يأ ذنون حياء وجخال من  العقد ل هنم قد  خوانك يف هذا  ا 

ال مثل حماوةل ا جراء معلية    أ مثة، وال جيوز التعاون معها عىل اال مث والعدوان، واحلل 

ا رث رشعية عىل اكمل ال مالك، ويكون لل م سدس املال اكمال، ولمك البايق، وهو  

ن اكن للوادل أ ب أ و أ م أ حياء عند   )مخسة أ سداس املال( لذلكر مثل حظ ال نثيني، وا 

 موته فللك واحد مهنام سدس املال، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 2/ 8/ 1433يف 

 

 الاس تفادة من ا رث مملوك بطريق حمرم 

 

بو زوىج توىف وهو اكن رجل علامىن اى يؤمن بوجود هللا فقط وال يؤمن ابى داينة  

وال رسول وورث زوىج منه ارث بس يط ولكننااان وزوىج ارسة فقرية وليس دلينا  

سكن وال مال وحنتاج بشدة لهذا املال يقول لنا البعض ان هذا املال حرام والبد ان  



  
   

 35 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

لكننا حمتاجني بشدة حىت الطعام مل يتوافر دلينا  نتَّبع به للمحتاجني ولكننا حمتاجني و 

 وايىت لنا من بعض الاهل ,الاصدقاء سؤاىل هل هذا الارث حالل ام حرام ؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ خطأ ، فقد أ لك النيب صىل هللا عليه وسَّل وهو س يد  اذلي أ خَّبمك أ ن هذا املال حرام  

املتقني عند الهيود، ومعلوم أ ن أ موال الهيود لكها حست وراب وه أ لكة أ موال الناس  

من   ال لك  عليه وسَّل عىل  النيب صىل هللا  قدم  ما  فلو اكن هذا حراما  ابلباطل، 

منا يسأ ل عن طريق كس به، وقد جاء هذا املال ا ىل  زوجك بطريق    عنده، فاملرء ا 

 رشع ، وهو اال رث، فليس عليمك حرج أ بدا، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1431/ 6/ 22يف 

 

 حتديد جنس اجلنني ابذلكورة من أ جل املنع من املرياث حمك  

 

لقد انترش يف هذا العرص معليات التلقيح الصناع ، وما ترتب علهيا من ُأمور مثل  

فاديت حول هذا ال مر؟ خاصة وأ ن البعض يعمل عىل  حتديد جنس   اجلنني. أ رجو ا 

 حتديد جنس اجلنني ذكر  ذريعة ملنع ال قارب من املرياث! وجزامك هللا خريًا 

 



  
   

 36 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ال أ ن قرار  اختلف أ هل   العَّل املعارصون يف مسأ ةل حتديد جنس اجلنني عىل قولني، ا 

 اجملمع الفقهي  صدر ابل يت: 

 

"فا ن اجملمع يؤكد عىل أ ن ال صَل يف املسَّل التسلُي بقضاِء هللا وقدره، والرىض مبا  

أ نىث، وحيمد هللا تعاىل عىل ذكل، فاخلرية فامي   أ و  يرزقه هللا؛ من ودل ، ذكرًا اكن 

ه الباري جل وعال، ولقد جاء يف القرأ ن الكرمي ذُم فعِل أ هِل اجلاهلية من عدم  خيتار 

أ َحُدُهْ اِبْلُنىَْث َظلم    َ َذا برُش ِ
ِ
أ نىث قال تعاىل : ) َوا ذا اكن  ا  التسلي والرىض ابملولود 

 َ ًا َوُهَو َكِظٌي * يََتَواَرى ِمَن الَْقْوِم ِمْن ُسوِء َما برُش ِ ُه ُمْسَود  ِبِه أ يُْمِسُكُه عىََل ُهوٍن   َوهْجُ

مُكُوَن (، وال بأ س أ ن يرغب املرء يف الودل ذكرًا   اِب أ ال َساَء َما حَيْ َ ُه يِف الرتُّ أ ْم يَُدسُّ

اكن أ و أ نىث، بدليل أ ن القرأ َن الكرمي أ شار ا ىل دعاء بعض ال نبياء بأ ن يرزقهم الودَل  

 اذلكَر، وعىل ضوء ذكل قرر اجملمع ما ييل: 

 

والغسول  أ والً  الغذايئ،  اكلنظام  الطبعية؛  ابلطرق  اجلنني  جنس  اختياُر  جيوز   :

 الكمييايئ، وتوقيت امجلاع بتحري وقت اال ابضة؛ لكوهنا أ س بااًب مباحة ال حمذور فهيا. 

 

ثنيًا: ال جيوز أ ُي تدخل طيب الختيار جنس اجلنني، ا ال يف حال الرضورة العالجية  

اذلكوَر دون اال انث، أ و ابلعكس، فيجوز حينئٍذ  يف ال مراض الوراثية، اليت تصيب  

التدخل، ابلضوابط الرشعية املقررة، عىل أ ن يكون ذكل بقرار من جلنة طبية خمتصة،  



  
   

 37 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ال يقل عدد أ عضاهئا عن ثالثة من ال طباء العدول، تقدم تقريرًا طبيًا ابال جامع يؤكد  

اجلنني ابملرض    أ ن حاةل املريضة تس تدع  أ ن يكون هناك تدخل طيب حىت ال يصاب 

يف   تراه  ما  ال صدار  اخملتصة  فتاء  اال  هجِة  عىل  التقريُر  هذا  يُعرض  مث  ومن  الورايث 

 ذكل...ا ىل أ خر القرار. 

 

زه يف ظروف وضوابط رشعية، من أ مهها:   كام أ ن من أ جاز هذا العمل جوم

 

أ ن يكون ذكل للحاجة ك ن يكون الشخص قد أ جنب مجموعة من أ حد اجلنسني دون  

أ ما من غري حاجة فال جيوز مفن فعل ذكل  اجلنس ال   أ و بسبب مرض ورايث  خر 

جنابه لالك اجلنسني فال جيوز.   ابتداء من أ ول زواجه أ و مع ا 

 

فاذلي يظهر لنا أ ن حتديد جنس اجلنني ابذلكورة من أ جل املنع من املرياث معل ال  

يسوقه ا ىل من يشاء  جيوز، وحيرم اال قدام عليه، فاال رث رشع هللا، ورزق هللا اذلي  

 من عباده، وهللا املوفق. 

 كتبه: د. محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1432/ 1/ 2يف 

 

 

 



  
   

 38 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 قضاء ال م ادلين عن أ حد أ بناهئا 

 

اكن هناك ام  اعطت احد ابناهئا مبلغ من املال وهو كبري يفوق ما اكن حيصل علية  

علية رد هذا املال ومل  الابن من املرياث نظرا لضائقة مالية اكن مير هبا ومل تشرتط  

يردة الابن وتوفيت هذة الام بعد ذكل وتركت مال هل يس تقطع ابيق ابناهئا ما اخذة  

اخهيم من مال يف حياة وادلتة مهنا من حقة يف املرياث ام انة يتقامس معهم املرياث  

 املتبق  وايخذ منة نصيبة اكمل مثل ابيق اخوتة ؟ 

 

لسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة وا 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ال ظهر أ ن ما دفعته ال م للودل املس تدين، اذلي أ صابته الضائقة املالية، اذلي يظهر  

منا   أ ن هذا ال جيب فيه التسوية؛ ل ن ال م مل تعطه هل عىل سبيل ال ثرة والتفضيل، ا 

 زع فيه العلامء، وال قرب أ ن هذا ال جتب فيه التسوية. دلفع حاجته، وهذا مما تنا 

 

قال ش يخ اال سالم ابن تميية رمحه هللا: ) واحلديث وال ثر تدل عىل وجوب العدل  

 ... مث هنا نوعان : 

ليه من النفقة يف الصحة ، واملرض ، وحنو ذكل ، فالعدل فيه   ال ول: نوع حيتاجون ا 

ليه ، وال   فرق بني حمتاج قليل أ و كثري . أ ن يُعط  لك واحد ما حيتاج ا 

ليه ، من عطية أ و نفقة أ و تزوجي فهذا ال ريب يف حترمي   الثاين: ونوع تشرتك حاجهتم ا 

 التفاضل فيه . 



  
   

 39 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

وينشأ  من بيهنام نوع ثلث ، وهو أ ن ينفرد أ حده حباجة غري معتادة ، مثل أ ن يقيض  

مالية تدفع مقابل لك جناية  عن أ حده دينًا وجب عليه من أ رش جناية ) ويه عقوبة  

أ و يعطيه نفقة الزوجة ، وحنو ذكل ، فف  وجوب   أ و يعط  عنه املهر ،  بدنية ( 

عطاء ال خر مثل ذكل نظر  ( ا.هـ .   ا 

 

ن أ راد الودل  - خروجا من اخلالف وتورعا - فهذه املسأ ةل من مسائل اخلالف، لكن ا 

 املوفق.   احتسابه من اال رث فهو حسن، وليس عىل سبيل الوجوب، وهللا 

 د.محمد بن موىس ادلايل   كتبه:

 هـ 1433/ 5/ 23يف 

 

 رصف أ حد الورثة يف مال املورث دون عَّل بقية الورثة 

 

رايل عند    9700سؤايل / توفيت جديت يف حادث قبل اس بوعني واكنت جتمع مبلغ  

وادليت واكنت تقول جديت البنهتا ويه ايم اذا احتجيت يش من املال خذي منه واذا  

 هللا عيل لوفاة فهو مكل ليك والختَّبين أ خوانك به .. قدر  

ال ن الوادلة تريد ان تنفع اهما ذكل وزعته عىل كفاةل يتي ووقف صدقه جاريه فيه  

العرش الاخري    2تفطري وادلفاابت ووقف   تفسري  امليك وكتب  احلرام  عربيات يف 

ووزعته ام تكمت اخلَّب  خلارج السعوديه .. هل يلزهما اخبار أ خواهنا اهنا عندها املبلغ  

 مع العَّل أ ن هناك شاهدعىل قولها ذكل من احفادها ذكر وانىث ابناء البنت ..   .. 

 



  
   

 40 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

خواهن  ا ابملبلغ؛ ل نه مبوت اجلدة  اكن الواجب عىل أ مك من أ ول ال مر أ ن ختَّب بقية ا 

لهيم مجيعا عىل التقس ي املعروف، لذلكر مثل حظ ال نثيني، والكم   ينتقل املكل فيه ا 

خواهنا مبا   أ ثر يف املرياث، فال ن الواجب عىل أ مك أ ن ختَّب بقية ا  جدتك ليس هل 

القسمة   بيهنم  يقسم  املبلغ،  اكمل  هلم  ال مضنت  وا  فامحلد هلل،  وها  أ قرُّ فا ن  صنعته، 

الرشعية، وهذا هو ال برأ  ذلمة جدتك؛ ل ن جدتك ليس لها احلق يف أ ن هتب أ مك  

ك هبذا الشلك املذكور ترصف فامي ال متكل، وهللا   خواهنا، وترصُُّف أ م ِ شيئا دون بقية ا 

 املوفق. 

 د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1433/ 3/ 12يف 

 

نفاذ وصية اجلدة   ا 

 

يل جدة تويف لها ابن و زوج يف جمرى الس يل واكن وقت وفاة الابن قبل ال ب مبعىن  

أ ن ال ب هو اذلي يرث الابن و لالبن ودل فأ صبحت اجلدة تعطف عليه و تقوم  

برشاء بعض القطع ال رضيه هل طبعا و لها أ بناء و بنات , املهم أ ين أ س تلفت مهنا مبلغا  

ذا كَّب , و  من املال و لكام ذهبت ل رده رفضت   و طلبت مين أ ن اعطيه حلفيدها ا 

ال ن قد توفيت اجلدة و لها ابناء فهل أ قوم برد املال للورثة أ م أ نفذ و صية اجلدة علام  



  
   

 41 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

براء   أ ن املرياث مل يقسم بعد و يبدو أ هنم لن يقسموه يف القريب العاجل و أ ان أ ريد ا 

 ذميت أ فيدوين جزامك هللا خريا . 

 

والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا    امحلد هلل رب العاملني، 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ هنا   بعد موهتا، وحيمتل  أ رادت  أ هنا  للودل حيامن يكَّب" حيمتل  أ عطيه  الكم جدتك " 

ذا كَّب ولو ويه حية، ذلا فيحمتل أ ن جيري جمرى الوصية واجبة التنفيذ،   أ رادت ا 

معامةل الوصية اليت أ وىص هبا للح ، مث مات ومل ينفذها، فال حوط  وحيمتل أ ن يعامل  

ال دخل املال   عطاء احلفيد هذا املال، فا ن أ ذنوا فامحلد هلل، وا  استئذان الورثة قبل ا 

 يف الرتكة، وقسم القسمة الرشعية, هذا ما يظهر، وهللا املوفق. 

 كتبه : د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1430/ 5/ 8يف 

 

 أ جل املرياث الزناع من  

 

حنن ىف نزاع حول املرياث مع خالىت و ذهبنا اىل دار الافتاء املرصية نسال عن حمك  

الرشع ىف تقس ي الشقة حمل اخلالف و طرحنا وهجة نظران للش يخ و  هو قال ان  

لو ما قولناه هو احلق ابلظبط فلنا اكرث بكثري مما قسمته لنا خالىت و لكنه طالبنا ابن  

مع الطرفني ليقول اللكمة الاخري ابلظبط و طلبنا مهنا احلضور  حنرض سواي و يس



  
   

 42 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

لكهنا رفضت و ارصت عىل ان املبلغ الزهيد جدا هو لك حقنا ىف الشقة املهم اان اىم  

اخذت املبلغ و مل تتلكم و اان مسافر ىف السعودية الان و حزين جدا للظَّل الواقع و  

الفتوى و   ترفع فهيا  عدم رىض خالىت حىت عن اذلهاب لسامع  حنن الان ىف اايم 

الاعامل و اان حمتار بني ان ألكمها حىت ال ادخل ىف حديث املتشاحنني و بني ان  

 املوضوع ليس مشاحنة و لكىن صاحب حق مفاذا افعل ؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

همام يكن من أ مر، فاخلاةل كام قال النيب صىل هللا عليه وسَّل: "مبزنةل ال م"، وعليه  

فالواجب عليك أ ن ترفع هذه الشحناء من نفسك، وتلكمها وحتسن وتصحح العالقة،  

عىس هللا أ ن يلق  يف قلهبا قبول احلق، وما عند هللا فليس بضائع، واس تقبل شهر  

لص من أ حقاد وحشناء ادلنيا، وبقاء الصةل بينك وبني  رمضان الكرمي بقلب صاف خا 

 خالتك أ برك من ادلنيا وما فهيا، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1429/ 11/ 4يف 

 

 

 

 



  
   

 43 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 دفع مبلغ من املال ل حد الورثة، والوصية ابل يتام 

 

مرياث مايل معقول ، وقد  توىف وادلان وترك لنا وادلتنا وشقيقه مل تزتوج وقد ترك لنا  

مسها يف   حنا ك خوه وأ خوات عىل جتنيب مبلغ من هذا املرياث لوادلتنا يوضع اب  تفقنا ا  ا 

البنك حىت يدر علهيا عائد شهري للتعايش منه ويه وشقيقتنا عىل أ ن يمت توزيع هذا  

املبلغ ) بعد وفاهتا(، مرض أ حد أ شقايئ ودخل مستشفى واذلي تأ خرت حصته فهيا  

تطلب ال مر لنقهل لغرفة عناية مركزه ومل تتوفر تكل الغرفه هبذه املستشفى  ا ىل أ ن  

تفقنا مجيعا عىل أ ن ندخهل مستشفى خاص عىل   وهو دخهل يكف  فقط للتعايش وا 

 اايم وتويف   8نفقتنا )دون أ ن نفكر يف كيفية سدادها( وجلس هناك حوايل  

 

نصيبه اذلي تركه لوادلتنا  السؤال هنا اذلي مت رصفه عىل شقيقنا هو أ كرث من ضعف   

تفقنا فامي بيننا عىل أ ن خيصم نصيبه من هذه املصاريف )سواء مبوافقة الزوجه   وقد ا 

وأ والدها أ و عدم املوافقه( هل جيوز ذكل أ م ال ،  وعدم مطالبة زوجته وأ والده ببايق  

س تالهما مصاريف اجلنا  زه  املصاريف واال كتفاء مبا حل هلم ، خاصة وأ ن الزوجه مبجرد ا 

س تخراهجا من رشكته مل تفكر يف أ ن تعطينا ما تكبدانه يف هذه اجلنازه من   واليت يمت ا 

تغس يل وتكفني ودار عزاء ، مع العَّل أ يضا بأ نه بسبب مرض شقيقنا املفاجأ  ا ضطرران  

ا ىل رشاء مدفن جديد قبل وفاته ابربعة اايم ليمت دفنه فيه ومل يمت حماسبهتا عليه أ يضا  

فه أ يضا وسوف يمت رصف معاش لزوجة أ يخ يه وأ والدها بعد  ، وأ ن الزوجه موظ 

من   الشهري  واملعاش  اال جامتعيه  التأ مينات  وماكفأ ة  الزماهل  وماكفأ ة صندوق  الوفاه 

 النقابه التابعه للمرحوم 

 



  
   

 44 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ن كنمت دفعمتوه عىل وجه التَّبع هل، فليس لمك أ ن   هذا املبلغ اذلي دفعمتوه ل خيمك ا 

حتتس بوه من نصيبه من الرتكة، أ ما ا ن كنمت نويمت من أ ول ال مر احتسابه من نصيبه  

من الرتكة، فال مانع من ذكل، فيؤخذ من تركته، وليس لزوجته وال ل والده املطالبة  

اال   من  أ نه  غري  بعضهم  به،  أ و  أ صبحوا لكهم  واذلين  أ خيمك،  أ بناء  تنسوا  أ ال  حسان 

أ يتاما، وأ ن تكونوا ا ىل جواره يف تكل احملنة، والَّب واال حسان واملعروف ال يضيع  

تبارك   عند هللا  اخلري  هذا  أ جر  تزول، وجتدون  ما  داٌر رسعان  وادلنيا  عند هللا، 

 وتعاىل، وهللا املوفق. 

 ادلايل كتبه: د.محمد بن موىس  

 هـ 1430/ 11/ 1يف 

 

 رغبة ال م يف حرمان ابهنا احملتال من املرياث 

 

أ م لها ودلان وابنة ، مزتوجون مجيعا ، ولها عقار ، أ حبت أ ن تكتبه بأ سامهئم بعقد  

بيع ، مث قررت حرمان أ حد الودلين ملعرفهتا أ نه حتايل عىل أ بيه قبل وفاة ال ب ،  

أ والده مجيعا ، هؤالء وأ خوة من أ م ، واكن    واشرتى منه أ رضا اكن ال ب كتهبا ابمس 

رجاع ال رض فرفض ، كام أ نه كثري الكذب ، وهو اتجر غين ،   ال ب طلب منه ا 

 ولشك ال م فيه ، وخوفهاعىل أ خويه منه ، كتبت هلام عقدا ابلعقار ، ومنعته هو . 



  
   

 45 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ذا كتبت هلام ال م العقار ؟ وهل   مفا حمك فعل ال م؟   علهيام يشء ؟ وما حمك ال خني ا 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ ما فعل هذا ال خ بأ بيك فهو أ مث بال شك، ولمك مطالبته هبذه احلقوق، وردُّها ا ن  

ذا    اس تطعمت، أ ما عقوبته حبرمانه من املرياث فهذا أ مر ليس راجعا  ن ال م ا  لل م، بل ا 

ذن من أ حد، وعليه فال حيل ل مك هذا الصنيع،   ماتت انتقل اال رث ا ىل الورثة دون ا 

وخنَش علهيا اال مث، بل ترتك ال مور عىل ما يه عليه، ولمك أ ن تطالبوا أ خامك حبقوقمك  

 يف ادلنيا، وحياس به هللا تعاىل عىل صنيعه حسب ما تقتضيه حمكته، وهللا املوفق. 

 : د.محمد بن موىس ادلايل كتبه 

 هـ 1433/ 5/ 12يف 

 

 تَّبع املرأ ة مبرياهثا 

 

ش يخنا الكرمي لو ان امرأ ة أ رادت أ ن تتنازل عن حقها يف املرياث ل حد ا خوهتا هل  

من   أ بناءها  منعت  هبذه  الهنا  س يحاس هبا  وجل  عز  وهل هللا  احلق يف ذكل؟  لها 

ذا منعها زوهجا من التنازل   تس تطيع أ ن تتنازل أ م أ هنا تطيع زوهجا  املرياث؟ وهل ا 

 وال تتنازل ل ن طاعة الزوجة لزوهجا واجبة؟ 

 وجزامك هللا خريا 



  
   

 46 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ذا ورث فقد  املسَّل مادام أ نه يف اكمل عقهل، فهل أ ن يترصف يف   ملكه كيف يشاء، فا 

أ ن مينع   للزوج  أ ن يترصف فيه ترصف املالك هببة وحنوه، وليس  مكل املال، وهل 

زوجته من التَّبع بشئ من مالها، ل ن احلق ممتحض لها، غري أ ن املسَّل جيب أ ن  

ال ا ن كنت ترين أ ن أ حد أ خوتك فقري   يكون فطنا، فأ والدك أ وىل هبذا املال قطعا، ا 

ذن، كام أ ن املرأ ة الفطنة يه اليت ترشك زوهجا يف مثل  مس تحق للصدق  ة فال بأ س ا 

 هذه الترصفات، من أ جل دوام العرشة، وحسن العهد به، وهللا املوفق. 

 كتبه:د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1433/ 3/ 12يف 

 

 هل يعتَّب راتب زويج من املرياث؟؟ وكيف يقسم ؟؟ 

 

هل يعتَّب    ودل معره سنتان وهل أ ب وأ م زويج توىف ويل    السالم عليمك ورمحة هللا

 راتب زويج من املرياث؟؟ وكيف يقسم ؟؟ 

 ان اكن ل بيه وأ مه نصيب من الراتب فهل يسقط حقهام مبوهتام ام انه يورث لورثهتام؟؟ 

 وهل جيوز أ ن أ خذ من مال ابين لرشاء مس تلزمات يل ودفع الاجيار والفواتري؟؟ 

 أ فيدوين جزامك هللا خريًا 



  
   

 47 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

جيب الرجوع للجهة املاحنة لهذا الراتب، لينظر من اذلي جيب أ ن يس تفيد من هذا  

منا تورث تركته املوجودة واململوكة   ذا مات ا  الراتب بعد وفاة الزوج، ل ن الشخص ا 

عند موته، أ ما هذا الراتب فهو مال يتجدد، وحقيقة ال مر أ ن الزوج اذلي مات  هل  

 ال ميلكه، ذلا جيب الرجوع لتكل اجلهة، لتحديد من املس تفيد؟ 

 

أ ما ال خذ من مال الابن فال بأ س يف ذكل برشط أ ال يكون فيه رضر عىل الودل،  

ام هو ظاهر من السؤال،  وأ يضا ال تتعلق به حاجته، مع حاجتمك أ نمت ا ىل هذا املال، ك

 وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 13/ 8/ 1435يف 

 

 حكـم كتـابـة شـئ ممـا يـورث عـن الـوالـد ل حـد اال خـوة 

 

ذكور وبنت والاخ الكبري  سبب مشألك     3اان  اود  ان  اسال احنا  اربعة  اخوة  

كتري  يل  والخوىت ووادلى  واان  والاخ  الصغري  نسكن ىف  بيت  وادلى  اىل   

بناه  بس  احنا  اىل  موضبني  وجموزين  نفس نا  ام  الكبري  يسكن  ىف  بيت   

جواز  وهو  حاقد النه من  ام  اتنية      لوحده وادلى  اىل  معهل  لك  حاجة  حىت 



  
   

 48 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

واحنا  خايفني  جيى بعد  معر  طويل  ان  شاء  هللا  لبااب ان  يطالب  ىف  املرياث   

ويطلعنا  الن  البيت  غاىل  جدا  فبااب  قال  نكتب  البيت  ابمسك  انت  واىخ   

ان  طلبت منه   الصغري   بس  اان مل  اوافق  خوفا  من  انه  يتحاسب  علهيا  بس  ا 

نكون    املرياث   يبيعه عىل  شان   فكر  هو   لو   لنا  حىت   اجيار   يعمل عقد  

موجودين  ىف  البيت  علام  ابن  البيت  يتخطى  املليونني  اما  بيته  ال  يتخطى   

 نصف  مليون 

واان  خايف  الىن  رصفت  كتري  عىل  البيت  والاخر  هو  جاحد  ومش  عارف   

هل  حالل  ان  اباب  يكتب  حاجة  من  مرياثه  ابمسى  بيع  ورشاء   امعل  ايه   

 او  يكتب  عقد  اجيار  

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ ما ما أ نفقته بنفسك يف التوضيب وحنوه، فال مانع من كتابة ما يثبته، سواء كل أ و    

لغريك ممن أ نفق أ يضا، أ ما كتابة شئ مما يورث عن الوادل ل حد ال خوة، فال جيوز  

اال قدام عىل هذا، ل ن هذا نوع من منع أ خيك من املرياث، وهو أ يضا تعد ٍ يف املرياث،  

ىل هللا عليه وسَّل: ) ا ن هللا أ عطى لك ذي حق حقه،  ووصية للوارث، وقد قال ص

 فال وصية لوارث( من حديث معرو بن خارجة ريض هللا عنه، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 9/ 3/ 1435يف 

 



  
   

 49 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 حمك توزيع املرياث بني الاخوة والاخوات 

 

ت(, وهل من  السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.توىف جدي من ايم وترك ورث )بي 

ال بناء واحد)خايل(, وثالث من خااليت, والرابعة ايم اليت توفت قبل جدي. كيف  

 يمت توزيع الورث؟ والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته. 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ابلنس بة كل ول مك، فليس لمك من املرياث شئ، وأ ما خاكل وخاالتك الثالثة، فاملال  

مجيعه بيهنم لذلكر مثل حظ ال نثيني، فيقسم املال عىل مخسة، ويكون للودل سهامن،  

 وللبنات لك واحدة سهم، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 21/ 5/ 1435يف 

 

 هل يرثن من خالهتن ؟؟ 

 

ىل    حنن أ رسه مكونه من ثالث أ فراد ال ب و أ ان و أ ىخ وادلىت متوفيه من زمن بعيد 

ال بنتني و وادله متوىف    خاالت   4خال واحد و   توفيت ىل خاهل قريبا و ليس لها ا 

 أ يضا قبل و ادلهتم ) خالىت ( 



  
   

 50 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ذا اكنت اال جابه بنعم    أ ريد أ ن أ عرف هل لنا حق ىف أ ن نرث ىف خالىت أ م ال و ا 

 ؟ زع املرياث ىف هذه احلاهل فكيف يو 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ ما أ نمت فليس لمك أ ي شئ يف املرياث، ل نمك أ والد أ خت املتوفية، فلس مت من الورثة،  

 ال ابلفرض، وال ابلتعصيب، 

 

يكون    - الثلث - احلال بنات خالتمك املتوفية، يرثن ثليث املال، والبايق  ويرث يف هذه  

 خلالمك وأ ربع اخلاالت، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل   

 هـ 22/ 7/ 1435يف 

 

 هل ترث يف معهتا؟؟ 

 

لها ابناء  اان س يدة وىل اخت واخ وتوىف وادلان مث توفت معتنا املتوىف زوهجا وليس  

 ولنا ع واحد هل ابناء .، هل نرث حنن الاخوة الثالثه ىف معتنا .، ارجو الافاده 

 



  
   

 51 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

يذهب مرياث العمة اكمال ل خهيا، اذلي هو معمك احل ، دون أ ي أ حد غريه، فليس    

 لمك، وال ل والده أ ي شئ يف املرياث، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ  1432/ 11/ 6يف 

 

 هل حيق هلم املطالبة ابملرياث ؟؟ 

 

املرياث لعلمنا رشعا النرث مع  توفيت وادلىت قبل جدى بس تة أ شهر ومل نسال عن  

.وبعد ثالث س نوات رسقنا اوالد خايل واكرامن   يعطينا احلق ابملرياث  القانون  أ ن 

نذار ىف املزنل واحملل اذلى ىف املزنل  بعد   المنا والخواىل ساحمنا مث وضع أ يخ جرس ا 

ثالث أ شهر رسقت املفاتيح وابدلها أ ىخ جبديد ورسقت بعد أ س بوع مرة أ خرى وىف  

نذار اخلزنه فامسك أ خوىت اببن خايل وأ تصل خباىل وقال  نف س اليوم مسعنا جرس ا 

هل ماحدث وعليه أ ن ايىت  فَّل يأ يت وجاء أ خوة السارق مسلحني وصار بيهنم عراك  

وأ طلقو النارعىل أ ثنني من أ خوىت  وامحلدهلل  الاصابه ىف الاقدام وتدخلت العائهل  

وبعد الاصابه والرسقه  عاودو بعد س نه    ومل نتصل ابلرشطه عىل رشط الك من هجته 

الاعتداء عىل أ خوىت ومل نثبت احلادث الاخري فاتفق أ خوىت ابملطالبه ابملرياث هل  

 هذا املال حالل 



  
   

 52 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

 رثمك من اجلد أ م من ال م؟ ال ندري هل تريدون ا  

رثه شئ، ويكون ل والده، وه أ خوالمك.   فا ن كنمت تريدون اجلد، فليس لمك من ا 

رثمك من ال م، فليس يف طلبه حرج، فللجد سدس املال، وأ نمت   ن كنمت تريدون ا  وا 

انث فقط،   انث فلمك البايق، لذلكر مثل حظ ال نثيني، أ ما ا ن كنمت ا  ا ن كنمت ذكورا وا 

ن اكن الوارث ابنة واحدة،  فلكن ثلث  ا مال ال م، والبايق اكمال للجد، وهو الثلث، وا 

فلها النصف، والبايق وهو النصف للجد، وليس لل خوال يف لك الصور شئ يف تركة  

 ال م، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 9/ 3/ 1435يف 

 

لهيا أ خذ ال والد حق ال م من مرياث زوهجا،   واال ساءة ا 

 

بنائه داككني و   ابناؤها هبدم املزنل واعادة  قام  جعوز تويف زوهجا اتراك مزنل فقط.. 

ارغام الام عىل العيش يف مزنل الابنة الصغرى مع امضاهئا عىل تنازل يف حقها يف  

 املرياث...اذا طردت الابنة الامم فهل علهيا امث؟ 

 



  
   

 53 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

م عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسال 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

نعوذ ابهلل من اخلذالن، فهذا املذكور من أ عظم اال مث وقطع الرمح، وهو موجب للعن  

اْل ْرِض   تُْفِسُدوا يِف  أ ْن  مْيمُتْ  تََول ْن 
ِ
ا ُعوا  هللا هلم مجيعا، قال تعاىل: }فَهَْل َعَسيمُْتْ  َوتَُقط ِ

]محمد:    } أ بَْصاَرُهْ  َوأ مْعَى  هُْم  فَأ ََصم  ُ اَّللم لََعهَنُُم  يَن  ِ اذلم ُأولَِئَك   ** [  23،  22أ ْرَحاَممُكْ 

وس يجدون أ ثر ذكل يف ادلنيا قبل ال خرة، وعلهيم بداية التوبة ا ىل هللا تعاىل من هذا  

هب  والَّب  اال رث،  حقها يف  ا عطاؤها  فعلهيم  العظي،  وعىل  اذلنب  لهيا،  ا  واال حسان  ا 

الابنة الصغرى أ ن تتق  هللا فهيا، همام بلغ ال مر، وأ ن تصَّب عىل ذكل، حىت يرجع  

 لهذه ال م حقها، أ عاذان هللا من هذا  اخلزي، وهللا املس تعان. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 يس تقل املال واملكل بعد تقس ي املرياث 

 

 وترك ىل بنت وودلين ووزعت بيهنم الرتكة . توىف زوىج  

فهل عند حساب الزاكة امجع اموال الثالثة معا ام لك واحد لوحده مع العَّل انه نصيب  

البنت لوحدها مل يتجاوز النصاب فهل اخرج الزاكة عىل اموال لك ودل عىل حدة ام  

 جزامك هللا خريا    امجع اموال الثالثة واحسب مهنا الزاكة.

 



  
   

 54 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، وبعد. 

بعد التقس ي اس تقل املال واملكل، مفن بلغ نصيبه النصاب فعليه الزاكة مبفرده، وال  

فهو ال حظى للفقري،    (جرام فضة، 595عالقة هل بنصيب أ خيه، والنصاب يقدر بـ ) 

 وهللا املوفق.    يف ظل هذا الغالء،

 كتبه: د. محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1440/ 9/ 11يف 

 هـل ال خـوة مـن الرضاعـة يرثون؟ 

 

 هل ال خوة من الرضاعة سواء ذكور أ م اانث يرثون مع أ ِب 

 

املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

يثبت   منا  ا  نفقة،  ا رث، وال  أ ي حق من هذه احلقوق، فال  الرضيع  يثبت لل خ  ال 

التحرمي واحملرمية، وجواز الكشف وحنوه، دون الزتامات مالية أ و حقوق مالية، وهللا  

 املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ1431/  12/  17يف 



  
   

 55 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 جيوز أ ن تكتب لك مامتكل لبناهتا وحترم أ خاها من اال رث؟؟ هل  

 

اجنبت اربعة بنات ومل اجنب صبيان ويل اخ واحد اكَّب مين فهل من الرشع ومن  

علام ابن هذا   بيع ورشاء يف حيايت  لبنايت الاربعه  امكل  ما  اكتب لك  ان  احلالل 

منه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  س يرتتب عليه حرمان ايخ من ان يرث مين يف حاةل وفايت قبل  

 وشكرا 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ مواكل    ال جيوز هذا العمل، هبذه النية، لكن كل أ ن هتيب بناتك يف حياتك من 

 ابلعدل والسوية، ولو اكن لك املال، وهللا املوفق. 

 د.محمد بن موىس ادلايل كتبه:  

 هـ 17/ 9/ 1435يف 

 

 هل للزوجة الثانية وأ والدها نصيب ابلورث رشعًا؟؟ 

 

الثانيه واوالدها نصيب ابلورث  ...    السالم عليمك ورمحه هللا وبراكته  للزوجه  هل 

 رشعا بعد وفاه الزوج علام ابن الزواج رسا عن اهل الزوج  افيدوان جزامك هللا خريا 



  
   

 56 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب  

 محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، وبعد. 

 

ابلويل   الرشع ،  ابلطريق  العقد  مت  وقد  الزوج،  موت  ا ىل  ابقيًا  واُج  الزم اكن  فا ن 

والشهود والرضا، فا ن للزوجة الثانية نصيبا تشارك فيه الزوجة ال وىل، فتأ خذ يه  

ال وىل مثن املال، مناصفة بيهنام، وأ ما أ والدها، فا ن اكنوا من زوج أ خر فليس  والزوجة  

ن اكنوا من الزوج املسؤول عنه، فهم أ والده يرثون مع أ والده ال خرين،   هلم يشء، وا 

 لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 17/ 5/ 1435يف 

 

 اته الس تة؟؟ هل جيوز أ ن يكتب البيت لبن 

 

هل جيوز ان يكتب الاب يف حياته بيته اذلي ال ميكل غريه لبناته الس ته علام ابن  

ليس هل زوجه وال اوالد ذكور وال اشقاء من ذكور او اانث وهل فقط اوالد اخ من  

 اخوه املتويف 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 



  
   

 57 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ا ن اكن أ خوه املتويف شقيقا أ و ل ب، فهنا ابنه يرث ثلث املال بعد الوفاة، وابلتايل ال  

ا ن هذا سع  يف حرمان هذا الودل من حقه   ذ  ا  البيت،  لبناته  أ ن يكتب  جيوز هل 

 الرشع . 

ه النيب صىل هللا  ويف امجلةل فال جيوز للمسَّل أ ن يويص لوارث أ بدا، فهذا مما هنيى عن 

 عليه وسَّل، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل   

 هـ 30/ 6/ 1435يف 

 

 حمك حرمان ابن ال بن من اال رث 

بنا وحيدا فقام ابو زويج بكتابة لك ماميكل   سؤايل عن اال رث مات زويج وترك ا 

بنه   بن ا  بين ويقول ان حفيده اذلي هو ا  بنته اخت زويج ومعة ا  املتوىف والوحيد ال  ال 

بين وحرم حفيده اليتي وكتب   يرث شيئا الن الودل مات قبل ابيه اذلي هو جد ا 

بنته وابناهئا مفا حمك الرشيعة يف ذكل وشكرا جزيال   امالكه ال 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

رثه، بل للبنت النصف،    يف تكل احلال احلفيد )ابن الابن( لغاء ا  وارث، وال جيوز ا 

عطاء املال لكه لعمة الودل، اليت يه ابنة اجلد، ال جيوز،   والبايق لهذا الودل، وحرمانه اب 



  
   

 58 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

وعليه العدل وحامية نفسه من النار، فا ن النيب صىل هللا عليه وسَّل قال: ) ال وصية  

 وارث ابلعصبة، وهللا املوفق.  لوارث ( وقد أ وىص ذكل اجلد البنته، وترك ابن ابنه ال 

 كتبه:د.محمد بن موىس ادلايل          

 هـ 19/ 5/ 1435يف 

 

 ماذا تس تحق ال م اليت مل تقم عىل تربية ابهنا من مرياثه؟ 

 

تأ خذ تعويضات مالية من رشكة عن ابهنا املتوىف    60امرأ ة معرها يقارب    1السؤال 

ها اذ تزوحت مرة ثنية وقد رابه  جراء حادثة معل )غري مزتوج(علام اهنا مل ترب ودل 

 طليقها و أ خته وهذان ال خران توفيا فهل جيوز لها الانتفاع هبذا املال 

 هل جيوز أ خذ حبوب منع امحلل يف شهر رمضان لتأ خري ادلورة الشهرية    2السؤال  

هل جيوز ان تصيل املرأ ة صالة العرص دامئا  يف ماكن مكشوف مثل    3السؤال  

دراك وقت صالة  اجلنان ل هنا   تظل يف ذكل املاكن ساعات طويةل وخلوفها من عدم ا 

 العرص يف املزنل 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 



  
   

 59 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ى  ابلنس بة للسؤال ال ول، فا ن اكنت هذه الرشكة من رشاكت التأ مني التجاري فن 

املال بني   يقسم هذا  ابنك، وحينئذ  أ كرث مما دفعه  املال  أ خذ مبلغ من  أ نه ال جيوز 

الورثة قسمة رشعية، فتس تحق ال م الثلث، برشط عدم وجود أ والد للميت، وعدم  

ال نظر هل للميت   وجود عدد من ال خوة، فا ن وجد أ حد من الورثة أ خذ نصيبه، وا 

أ و ابن ابن ع، وحن أ و ابن ع  نه يأ خذ البايق، فا ن مل  عصبة، كعم  وه من العصبة فا 

وكون ال م مل ترب ِ الودل، ال يؤثر    ا ىل ال م ابلرد.   - الثلثان - يوجد عصبة، رجع ابيق املال 

 شيئا يف احلمك. 

 

ولو   الرضر،  أ من  لصيام رمضان، برشط  امحلل  منع  تأ خذ حبوب  أ ن  للمرأ ة  وجيوز 

، فقد قال صىل هللا عليه وسَّل  تركت ال مر عىل ما أ راد هللا ببنات أ دم لاكن أ فضل 

 : ) هذا شئ كتبه هللا عىل بنات أ دم (. 

 

والسؤال الثالث غري واحض، عىل أ نه ال يشرتط يف املاكن اذلي تصلني فيه أ ن يكون  

مغطى، فالعَّبة ابستتار املرأ ة يف لباسها، ولو صلت يف ماكن مكشوف مأ مون فال  

 حرج، وهللا املوفق. 

 موىس ادلايل كتبه: د.محمد بن  

 هـ 1430/ 4/ 23يف 

 

 

 



  
   

 60 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 تركته عبارة عن أ سهم يف البنك ال مرييك 

 

س نه واكن مشرتك يف اسهم البنك الامرييك أ ول مافتح يف  16ايش يخ أ ِب تويف فبل  

 ساب وال يعرفون هو حالل او راب 

هجل مندون عَّل ومن يوم تويف ايل احلني ماسوينا يش من الاسهم وال توزعنا الورث  

 ماالعمل احلني ايل الان   

 هل جيوز بيعها وتوزيعه عىل الورث أ و التصدق هبا افيدوان جزاك اللهل خري اجلزاء 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ذا اكنت هذه ال سهم يف نشاطات حمرمة، فالواجب   تركها، وال جيوز أ خذها، ك ن  ا 

ن اكنت أ سهم خمتلطة فالفتوى عىل جواز التخلص من   تكون يف رشاكت ربوية، وا 

 نس بة التحرمي اليت فهيا، وأ خذ ما بق  مهنا بعد ذكل. 

 

بأ خذها،   بأ س  أ سهم فال  نقدية، وليست يف صورة  البنك  أ مواهل يف  ن اكنت  ا  أ ما 

 وليس عليمك ا مث يف ذكل، وهللا املوفق. 

 به: د.محمد بن موىس ادلايل كت 

 هـ 1434/ 4/ 11يف 



  
   

 61 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 موقف الوادل والوادلة من الابن غري البار 

 

الزتاما ابلرشع والاخرى   واكرث  احدهام حنونة ومطيعة  ابنتان  جزامك هللا خري دلى 

هل امث ان اختلفت طريقة معاملىت هلام يعىن اان احس اىن اشد عىل الصغرية    العكس

اجلدال   كثرية  ماتسأ ل ىف  الهنا  وكثريا  الصغرى  وابنىت  هذا ظَّل  الطاعة هل  وعدم 

القضاء والقدر ىف مرة اكنت واضعه عبارة فهيا واان اصنع حظى بنفىس فانكرتعلهيا  

ولكهنا التقتنع وجتادل ان هللا خلقنا وهويعَّل مصري لك احد هل جلنه ام انر ملاذا  

 وصل هذا املوضوع اريد نصيحة اوكتب ت   تعمل يعىن ىف موضوع افعال العباد 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ذا اكن أ كرث طاعة ورفقا بوادليه اكن أ جلب   ليس يف ذكل ظَّل، فالطبيع  أ ن الابن ا 

جلدال، يورث يف قلب  لقلهبام، وهذا أ مر فطري، ويف املقابل الابن العاق، كثري ا 

وادليه شيئا من الضيق والغضب عليه، وابلتايل تتغري املعامةل، ولكن الوادل أ و الوادلة  

الفطنة يه اليت حتاول أ ن تعِدل يف املعامةل بني ال والد، وال متيل ل حدهام عىل ال خر،  

ِجدُّ   واعلم  أ ن ابنتك الصغرية حباجة ا ىل أ ن تقف  معها، وأ ن تداويم نصحها، وال مر 

ذا اكنت تتلكم الالكم املذكور، فهي  حباجة ا ىل أ ن تصادقهيا، وتقرتِب مهنا   ا  خطري 

أ كرث، وتويص أ يضا أ خهتا بذكل، حىت حيصل احتواء منكام ومن الوادل لها، والبد من  

ها هبذا الفكر اخلبيث، ومن املهم جدا أ ن تقوموا بتفقهيها   مراقبة صديقاهتا، ومن ميدُّ

منا ضلم َمْن  يف ادلين، فا ن ال عَّل نور، وحيم  صاحبه من الوقوع يف هذه املهاكل، فا 



  
   

 62 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

والهدية   الطيبة  ابللكمة  حنوها  هجودك  فكثف   اجلهل،  بسبب  الباب  هذا  يف  ضل 

وحنوه، وارفق  هبا، فا ن الرفق ما اكن يف شئ ا ال زانه، وال نزع من شئ ا ال شانه،  

يه وسَّل قال لها: )اي عائشة  فعن عائشة ريض هللا عهنا أ ن رسول هللا صىل هللا عل 

س ناد   ذا أ راد بأ هل بيت خريا أ دخل علهيم الرفق( أ خرجه أ محد اب  ارفق ، فا ن هللا ا 

 حصيح، نسأ ل هللا تعاىل لها الهداية والثبات عىل احلق، وهللا املوفق. 

 كتبه: د. محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1432/ 4/ 2يف 

 

 بقية الورثة ترصف أ حد الورثة يف مال املورث دون عَّل  

 

رايل عند    9700سؤايل / توفيت جديت يف حادث قبل اس بوعني واكنت جتمع مبلغ  

وادليت واكنت تقول جديت البنهتا ويه ايم اذا احتجيت يش من املال خذي منه واذا  

 قدر هللا عيل لوفاة فهو مكل ليك والختَّبين أ خوانك به .. 

عىل كفاةل يتي ووقف صدقه جاريه فيه  ال ن الوادلة تريد ان تنفع اهما ذكل وزعته  

العرش الاخري    2تفطري وادلفاابت ووقف   تفسري  امليك وكتب  احلرام  عربيات يف 

 خلارج السعوديه .. هل يلزهما اخبار أ خواهنا اهنا عندها املبلغ ووزعته ام تكمت اخلَّب . 

 .. مع العَّل أ ن هناك شاهدعىل قولها ذكل من احفادها ذكر وانىث ابناء البنت  

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني



  
   

 63 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

خواهنا ابملبلغ؛ ل نه مبوت اجلدة   اكن الواجب عىل أ مك من أ ول ال مر أ ن ختَّب بقية ا 

لهيم مجيعا عىل التقس ي املعروف، لذلكر مثل حظ   ال نثيني، والكم  ينتقل املكل فيه ا 

خواهنا مبا   أ ثر يف املرياث، فال ن الواجب عىل أ مك أ ن ختَّب بقية ا  جدتك ليس هل 

القسمة   بيهنم  يقسم  املبلغ،  اكمل  هلم  ال مضنت  وا  فامحلد هلل،  وها  أ قرُّ فا ن  صنعته، 

الرشعية، وهذا هو ال برأ  ذلمة جدتك؛ ل ن جدتك ليس لها احلق يف أ ن هتب أ مك  

خوا  ك هبذا الشلك املذكور ترصف فامي ال متكل، وهللا  شيئا دون بقية ا  هنا، وترصُُّف أ م ِ

 املوفق. 

 د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1433/ 3/ 12يف 

 

 مسأ ةل يف ا خراج ساكن من عني موروثة، وحق الورثة وما جيب علهيم 

 

و  اان واىخ  به  لنا مزنل اسكن  ان    3توىف وادلى وترك  الورثه  ساكن وقرران لك 

وعرضنا عىل    ادة بناء املزنل وسوف ايخذ مقابل عدد من الشققنشارك مقاول الع 

ساكن ان خيرجوا من املزنل مبقابل مادى او اخذ شقق جديدة عندالبناء بعَّل لك   3

مقابل مبلغ دفعه املقاول عىل ان حيسابنا     2004احد الساكن خرج  س نه  الورثه 

البناءوتوقفت الرشكه مع املقاول بسبب مبالغه الساكن و تعرث الاوراق   امتام  عند 

الرخصه مث دفعنا اان واىخ فقط دون ابىق الورثه للمقاول فلوسه وحاولناالتفاوض مع  

مبقابل مادى      2006وس نه    2005ساكن الباقني وخرجو من املزنل   س نه    2

شققه الىت سوف تبىن بكثري )وذلكل لىك يكون املزنل خاىل من الساكن    2يفوق قميه



  
   

 64 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

وىف هذا العام ان شاء هللا سوف يقوم مقاول جديد    الهنم اكنو عائق الى رشكه(

 ابلبناء 

وسؤاىل هو هل من حقى اان واىخ شقق الساكن مع العَّل ان قميهتم املاديه الان  

للساكن   تفوق  دفعناة  منذ   ما  قميهتا  من  اقل  العمهل  املبلغ    5)وقميه  لنا  (ام  س نوات 

 الاصىل فقط ولباىق الورثه حق ىف فرق السعر 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

من أ جل ا خالء الشقق، ا ن كنامت دفعمتوها عىل    هذه املبالغ اليت دفعهتا أ نت وأ خوك 

ن كنامت دفعمتوها عىل وجه القرض عن بقية الورثة،   وجه التَّبع، فليس لمك شئ مهنا، وا 

ر عن لك وارث بنصيبه، وخيصم من القمية اال جاملية للمزنل   فلمك ما دفعمتوه فقط، فُيقدم

خوانمك بقدر اال رث، مث يكون  بعد البناء اجلديد، ويلزمكام من هذه املبالغ ما يلزم ا  

 املزنل بعد البناء ملاك لمك مجيعا، تتقامسوه قسمة رشعية. 

 

واخلالصة: أ ن لكام املبلغ ال صيل فقط، خيصم منه ما يلزمكام ابعتباركام من الورثة،  

أ خ عرشة   أ خوة، فعىل لك  وأ نمت عرشة  أ لف  مائة  املبلغ اذلي دفعمتوه  أ ن  فلنفرض 

املبلغ عرشون أ لفا، وهو نصيبك أ نت وأ خوك، والبايق مثانون  أ الف، فيخصم من هذا  

ذا اكنت قمية البيت بعد البناء مائيت أ لف، خفذا   أ لفا تكون قرضا عىل بقية اال خوة، فا 

امجليع   يقسم عىل  املتبق   املبلغ  خوانمك، مث  ا  لكام عىل  القرض اذلي  أ لفا،  مثانني  منه 

ال فهل أ    ن يأ خذه يف صورة شقة. القسمة الرشعية، فا ن أ خذه نقدا، وا 



  
   

 65 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ن كنامت أ صال ساِكنني يف نفس البيت، فأ نامت تس تحقان   نفس    - مبوجب العرف - أ ما ا 

اكن ال خرون، فُتعاملون معاملهتم، ويكون لكام ما هلم متاما،   القمية اليت يس تحقها السُّ

فلو أ ن الساكن يأ خذ عوضا عن اخلروج من الشقة عرشون أ لفا، فكذكل للك ٍ منكام  

بلغ، يدخل يف مجةل القرض اذلي لكام عىل مجيع الورثة، مبا فهيم أ نامت، وهللا  نفس امل 

 تعاىل أ عَّل. 

 كتبه : د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1433/ 2/ 28يف 

 

رهثم ل خواهتم   تنازل الورثة عن ا 

 

لقد شاء القدر ان يتغمد هللا برمحته ايم املتوفاة مند اس بوعني و يه اكنت مطلقة.ولها  

 ذكور و ثالثة اانث.وتركت بعض املال و جموهرات. ثالث  

لفائدة الاانث.مفا هو حمك الرش ع يف ذكل   و اتفق اذلكور ان يتخلو عن حصهتم 

 وشكرا. 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 



  
   

 66 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ذا مات العبد   ذا انتقل املكل، اكن للورثة أ ن يترصفوا  ا  انتقل املكل يف تركته لورثته، وا 

يف هذا املال ترصُّف املالك، ببيع ورشاء وهبة وصدقة ورهن وحنوه، فلذلكور من  

 أ بناء هذه املرأ ة أ ن يتخلوا عن ما ورثوه ل خواهتم اال انث، وهللا املوفق. 

 كتبه : د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1431/ 3/ 25يف 

 

 بيع ال ب شيئا البنه 

 

وادلي مزتوج من ثالث نساء وعنده اوالد من مجيع النساء،وعنده بيت غري البيت  

 اذلي يسكنه ويؤجره دامئا 

واملهم انين قررت ان اشرتي مزنال فطلب مين ان اشرتي هذا املزنل فوافقت ولكنه  

يطمعوا ابملال اذلي  أ راد ان اخف  هذا املوضوع عن زوجته وأ والده خوفا من ان  

حصل عليه مين،واصبح البيت ابمس  ودفعت مثنه حسب السوق.مع العَّل ان اخويت  

من ايم وايم يعلمون هبذا املوضوع،واان خائف من املشألك اليت س تحصل بعد وفاة  

 الوادل،مع العَّل ان ايم مطلقة منه،فافتوين جزامك هللا لك خري ماذا افعل 

 

الصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، و 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 



  
   

 67 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ما دام وادلك ابعك البيت، وقد اس تَّل المثن، وعندك ما يثبت هذا البيع، فليس يف  

ذكل ما يقلق، وليس ال خوانك أ ن يصنعوا معك أ ي مشلكة، وغاية ال مر أ ن يقسم  

 رتكة بني الورثة القسمة الرشعية، وهللا املوفق. مثن البيت وغريه من بقية ال

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1430/ 4/ 23يف 

 

 كيـف تـرضـ  رهبـا والتضيـع حقـوقهــا ؟؟ 

 

الكرام  وبراكته..  ا خويت  ورمحة هللا  عليمك  امرا   ..  السالم  عليمك  اس تعرض  ان  اريد 

ن شاء هللا اصبح يقلقين, وابدعو هللا تعايل أ ن ينري برصي    وبصرييت ا 

 ابختصار اوال احاول أ ن اعط  فكرة عيل الوضع ... وهللا عيل ما اقول شهيد 

 

كنا نعيش مع ماما} رمحها هللا واسكهنا الفردوس ال عيل{ يف بيتنا)وما زلنا اان واخيت  

الصغري الغري مزتوجتني حيت ال ن نعيش فيه( كنت وما زلت ارصف عيل البيت  

 ل( )امحلد هلل اان امع 

ملا   علينا حيت  ينفقون  وال  اخلاصة  بيوهتم  ويعيشون يف  وأ خوايت مزتوجون  ا خويت 

 اكنت الغالية ماما عيل قيد احلياة 

ورثنا من مدة طويةل عيل قطع ارايض  من وادلي }رمحه تعايل وتغمده بواسع الرمحة{,  

ان العائل  ونظرا ل ننا ماما واخيت الصغري واان كنا بنعتَّب انفس نا كشخص واحد ول ين ا 

هلام ووهللا بعيدا لك البعد عن الطمع املادي ... ووهللا اان ولك ما امكل كنت حتت  



  
   

 68 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امرهيام, فاعطياين ارضهيام  وهام باكمل وعيهيام و عندي توكيال عاما يل مهنام ,ومت البدء  

يف ا جراءات التسجيل ابمس  من اجل الاس تفادة لنا مجيعا, وكنا قد بعنا جزء مهنا  

 يف املصاريف احلياتية   للمساعدة

أ شهر,فوجئنا أ خيت واان بأ ن ا خويت بيطالبوا    9املهم بعد وفاة احلبيبة الغالية ومنذ تريبا  

يف نصيهبم من ال رض !!! نسوا لك تقصريه يف السابق .وقالوا اننا مل نعرف هبذا من  

ال ن  قبل. برصاحة صدمنا صدمة كبرية ل ننا كنا واثقتني من ال مر ,وأ ن هذه ال رض 

ثنتني  فقط وقد انهتي  أ مرها ... وبأ ن ما س يطالبوا به  وما حيق هلم هو   ختصنا حنن اال 

لك يشء موجود ابمس ماما وطبعا ليس دلينا أ ي مانع وامحلد هلل عيل لك حال ,اما  

هذه ال رض ابذلات  فال ن يه ابمس  ومن قبل الوفاة واال جراءات جارية ابخلصوص  

 وهللا شاهد عيل الكيم 

ال ن حمتارة جدا, اريد اوال واه يشء  ا رضاء رب العاملني ووادلي احلبيبني ليكوان    اان

ذا اكنت فعال هذه ال رض حقا   مراتحني ,ويف نفس الوقت ال اريد أ ن اضيع حقوقنا ا 

وابرك هللا فيمك ووفقنا  تعايل مجيعا     أ فيدوين أ فادمك هللا   ارجووووووووووووومك   لنا 

 للخري 

ملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العا 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

خوانك   هذه ال رض جيب قسمهتا بني الورثة قسمة رشعية، ويدخل يف ذكل مجيع ا 

عىل أ هنم ورثة، بقطع النظر عن التقصري احلاصل مهنم يف السابق، فهذا أ مر أ خر،  

من ذكل، حىت عىل    ء بش رث ليس منوطا  يدي هللا، لكن اال  ويسأ لون عليه بني  

ايه فهي  عطية حمرمة، وقد سامها النيب صىل هللا عليه وسَّل   تقدير أ ن أ مك أ عطتك ا 



  
   

 69 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ابجلور، ذلا عليك رد هذه ال رض لتقسم بينمك، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهبذا تَّبأ   

ض لتقسم بينمك، لذلكر  ذمتك، وذمة وادلتك، وهللا املوفق. ذلا عليك رد هذه ال ر 

 مثل حظ ال نثيني، وهبذا تَّبأ  ذمتك، وذمة وادلتك، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 15/ 8/ 1435يف 

 

 حمك تقس ي الرتكة قبل املوت 

 

 رجل قسم تركته قبل موته عىل أ والده ، مفاذا يفعلون بعد الوفاة ؟ 

 

والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

هذه املسأ ةل من حيث ال صل اختلف أ هل العَّل فهيا عىل قولني: فذهب أ كرث أ هل  

العَّل ا ىل جوازها، معال مبا رواه عبد الرزاق يف املصنف عن سعد بن عبادة ريض  

، مث ُودل هل ودل، فأ مر أ بو بكر ومعر    هللا عنه ، حيث قسم ماهل بني أ والده  وهو يحٌّ

يعود   أ ن  التقس ي، عىل  ا  فأ قرم اال رث،  من  نصيبه  املولود  يأ خذ  أ ن  ريض هللا عهنام 

 املولود علهيم مجيعا بنصيبه. 

 



  
   

 70 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

وذهب البعض ا ىل حترمي هذا الفعل، وهو رأ ي الش يخ ابن عثميني رمحه هللا؛ وذكل  

يبعد أ ن يودل هل بعد ذكل، وتقع ا شاكالت كبرية،  أ نه تعجل للشء قبل أ وانه، كام ال 

 وال شك أ ن هذا القول أ حوط. 

 

لكن عىل القول ابجلواز، فا ن اكن ال ب أ راد بذكل توريهثم، فهذا ال يصح؛ ل ن اال رث  

حمهل بعد املوت، وال يقال لشخص يح: وِرثه ورثُته، لكن مثل ذكل جيري جمرى  

 الهبة. 

 

وفق الرشع، بأ ن أ عطى لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهو العدل  فا ن اكن قسم ماهل بيهنم  

يف هذا الباب ، كام هو املشهور من مذهب احلنابةل؛ ل هنا القسمة اليت ارتضاها هللا  

تعاىل بعد املوت، والهبة هبذا الشلك اس تعجال ملا بعد املوت، فا ن اكن ال مر كذكل  

ال ابلقبض، بأ   ن يقبض ال بناء ما أ عطاه الوادل  فال بأ س ، لكن  ال تلزم تكل الهبة ا 

 للك واحد مهنم، فا ن مل حيصل القبض ، وقع الفعل الغيا. 

 

املزتوج عىل   غري  أ و  بعض،  ال والد عىل  أ حد  تفضيل  احلال  وال جيوز هل يف تكل 

املزتوج، كام ال جيوز هل اال رضار بأ ي أ حد من الورثة ، حبرمان أ و نقص ، لعقوق أ و  

 يص حسابه عند ربه س بحانه. فسوق وحنوه، فالعاق والعا

 وهللا املوفق 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1437/ 2/ 2يف 



  
   

 71 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 هل يدخل البيت مضن القسمة الرشعية ؟ 

 

حنن ارسة تتكون من مخسة افراد الاب والام واخ  ....  السالم عليمك ورمحة هللا

عنا   امكل وجة جزاه هللا  نفقات حياتنا عيل  وادلي لك  خريا حيت  واختني. حتمل 

 خترجت اان والاختني من لكيات مرموقة. 

بناء طابقني   اماكنية  مع  ادوار فوق الاريض  ثالثة  يتكون من  ميتكل وادلي مزنل 

وقام اِب   ازواهجم وامحلد هلل  ميلكها  اخرين وامحلد هلل. تزوجت الاختني يف شقق 

 بتجهزيه عيل افضل حال مث زوجين اِب واعطاين شقة يف مزنهل. 

ر مخس س نوات عىل زوايج يفكر الان وادلي يف تقس ي املزنل. السؤال  وبعد مرو 

هنا عند تقس ي املزنل هل تدخل الشقة اليت زوجين هبا وادلي يف التقس ي؟... ام  

 اهنا خارجه عنه ؟..وحتتسب جزء من نفقات وادلي ادلنيوية عيل؟ 

 أ رجو رسعة الافادة وجزامك هللا عنا خريا وغفر هللا لمك ولنا. 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ال ندري ملاذا س يقوم الوادل بتقس ي البيت، ومل ال يرتكه للقسمة الرشعية بعد املوت؟!  

الفعل يف حد ذاته حمل نظر رشعا، ل نمك ال تدرون من ميو  ت  عىل لك حال هذا 

اًل، هل ال ب أ م ال م، أ م أ حد ال والد!!   أ وم

 



  
   

 72 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

أ ما الشقة، فاذلي يظهر أ ن الشقة للودل تدخل مضن نفقات الزوجية، والوادل مطالب  

عفاف ودله، بزتوجيه، والشقة مما يمكل هذا، فهي  من مجةل النفقات، شأ هنا شأ ن   اب 

 عىل الورثة  اذلهب للبنت، والفرش والتجهزي، فال تدخل يف الرتكة، ويقسم البايق 

 حسب القسمة الرشعية، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل   

 هـ28/ 10/ 1435يف 

 

 هل حيق هل مطالبة أ رمةل أ خيه حبقه بعد تقس ي الورثة؟؟ 

 

خوة ذكور وثالثة بنات هلم تركة. أ خ مهنم توىف ومل ينجب أ والد )س يد( أ صبح   ثالثة ا 

أ خوات. ىف يوم وفاة ال خ ال ول )س يد( أ فصح محد أ نه  أ خان )عىل ومحد( وثالثة  

مديون لس يد مببلغ عرشة أ الف جنيه ووعده ابلسداد عندما يتيرس احلال واكنت  

أ عطاه محد   أ شهر  ومنذ س بعة  ابنتان وزوجة  أ يضا وهل  توىف عىل  املشلكة حيث 

زوجة    نصيهبم ىف العرشة أ الف جنيه )زوجة عىل وابنتيه( ولل سف يطالب محد ال ن 

عىل مببلغ أ لف جنيه عىل أ ن هل احلق )محد( وأ خواته البنات ىف ذكل مع العَّل أ نه قد  

ا عالم   بدون  ال نثيني(  مثل حظ  )لذلكر  للرشع  وداي طبقا  أ الف  العرشة  تقس ي  مت 

زوجة   عىل  محد  ال حلاح  نظرا  الرد  رسعة  ذكل.أ رجو  ىف  احلق  محلد  فهل  وراثة 

 عىل.وجزامك هللا خريا 

 

ب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل ر 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
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طاملا أ ن تكل العرشة قسمت عىل امجليع لذلكر مثل حظ ال نثيني، فقد متت القسمة  

الرشعية بني هؤالء اال خوة، ونصيب عيل املتويف ذهب لزوجته وأ والده، فليس محلد  

 ي شئ بعد ذكل، وهللا املوفق. املطالبة بأ  

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل   

 هـ 1/ 5/ 1435يف 

 

 حكـم مـن يتـوفـى وعليـه ديـن كبيــر 

 

اان خشص معلت ابحلرام ابلك الرىب , وامحلد هلل الان تبت هلل , ولكن من وراء هذا  

والنيه بأ ذن هللا  العمل دخلت اىل دين كبري واان الان امحلد هلل اسدد هبذا ادلين ,  

املنيه وعدت اىل هللا ماذا يكون   اذا وافتين  السوأ ل  ان اسدد لك ادلين , ولكن 

حساِب جراء ما تبقى من ادلين اذا مل اسدده لكه , وهل جيوز ان اقوم ابلتفاوض مع  

 الاشخاص الذلين اندت هلم ابن يزنلو يل ابملبلغ , .... وشكرااا 

 

العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

تنوي     ما  وبقدر  ال مر،  هذا  س يعينك يف  فا ن هللا  السداد،  تسعى يف  دمت  ما 

السداد، بقدر ما يرزقك هللا، فا ن مت فا ن اكن كل تركة، وجب السداد من الرتكة  



  
   

 74 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ن اس تطعت أ ن تسأ ل ادلائنني   ال فا ن هللا يسد عنك، وا  قبل الوصية واال رث، وا 

 ا سقاط بعض هذا ادلين اكن حس نا، وهللا املوفق. 

 تبه: د.محمد بن موىس ادلايل ك 

 هـ 12/ 9/ 1434يف 

 

 حكـم اســتثناء ال خ فـ  تقسـي جـزء مـن التـركـة 

 

  21أ انث( اهدى اىخ الىم قطعتني ذهبيتني عيار    3ذكور ,    2حنن مخسة اخوة) 

ىف حياهتا عىل سبيل الهدية و مر بضائقة مالية و طلب من اىم احدى القطعتني  

مزبر مضياع للامل فطلب من اىم القطعة الثانية فاخَّبته    فاعطته اايها , ولكنه خشص

ذا تعرض الزمة مالية بعد ذكل ابيعها   ابهنا ضاعت وحفظت تكل القطعة معى حىت ا 

وانفق عليه مهنا واخفت ذكل عن بقية اخوىت ودخل السجن لبضعة شهور واثناء  

مقنا بتقس ي  وجوده ابلسجن توفيت وادلىت وخرج من السجن بعد الوفاة ببضعة شهور  

الرتكة لكها عدا تكل القطعة اذلهبية الىت مل اخَّبه عهنا النه كام س بق ووحضت انه  

مضياع للامل اخَّبت بقية اخواىت البنات عن موضوع تكل القطعة اذلهبية وامجعوا  

رأ هيم عىل بيعها وتقس ميها بيهنم عدا اىخ )النه ىف حياهتا اكن دامئ الاقرتاض مهنا واكن  

يقرتضه( حبمك ان تكل القطعة جزء من الرتكة النه اعطاه لها عىل سبيل  ال يسدد ما 

الهدية ال عىل سبيل الامانة  مع العَّل ابىن مل اخَّبه عهنا النىن ال اريد ان أ كذب اىم  

 ىف قَّبها ؟؟   مفا حمك الرشع ىف بيعها 
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املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

الواجب بعد بيع هذه القطعة أ ن تقسم عىل الورثة حسب التقس ي الرشع ، ومبا  

فيمك أ خومك، بقطع النظر عن ديونه اليت عليه ل مه، فا ن انهتيمت من التقس ي، واكن  

نه يطالب بدفعها للورثة، مث تقسم بينمك مجيعا    عندمك ما يثبت تكل ادليون عليه، فا 

 أ يضا، مبا فيمك هو، وهللا املوفق.  

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 17/ 3/ 1434يف 

 

 تقس ي الرتكة يف حال احلياة 

 

عن توزيع الرتكه اثناء احلياه  فهل توزع كام يه عند املوت مثال لذلكر حصتني و  

 الابناء ؟. لالنىث حصه ام توزع ابلتساوي من ابب العدل بني 

 مث هل من العدل ان اعط  ابنايئ الفقريمهنم و الغين مثل بعض ام لك حسب حاهل؟ 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
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أ ن الواجب ترك  توزيع الرتكة يف احلياة من املسائل اخملتلف فهيا، واذلي يظهر يل  

هذا ال مر ملا بعد املوت، وملن أ راد ذكل أ ن يعط  عطية رشعية، برشط العدل بني  

 ال والد، أ ما تقس ي الرتكة حال احلياة، فال نرى جواز ذكل، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1433/ 11/ 2يف 

 

ث فيه زاكة؟   هل املال املَُورم

الف جنيه ومت تقس ي املبلغ عىل الورثة فاكن نصيب الفرد    48بيع بيت مرياث مببلغ  

الف جنيه فهل اكنت جتب فيه الزاكة قبل التقس ي يف املبلغ لكه النه بعد التقس ي    14

 املبلغ للك واحد مل يبلغ النصاب  

 

نبينا    امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني،

 محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، وبعد. 

أ ما زاكة املال ا جامال فهو واجب يف ذمة امليت، فا ن مل يكن زىك وجب تزكيته احتياطا  

التقس ي،   بعد  لكن  الزاكة،  املبلغ  ا جاميل  ن اكن زاكه، فال جتب يف  وا  الفقراء،  حلق 

بعد مرور احلول، وا  يزكيه  أ ن  النصاب  بلغ نصيبه  يقدر  فالواجب عىل من  لنصاب 

( جرام من الفضة، مفن بلغ نصيبه هذا القدر وجبت الزاكة  595ابلفضة، ما مقداره ) 

 وهللا املوفق.   يف هذا املال برشط بقائه نصااب ا ىل احلول، 

 كتبه: د. محمد بن موىس ادلايل 

 هـ   15/ 1/ 1436يف 
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 هل جيب عيل توفرُي ماٍل للورثة 

 

هل جيب عيل توفرُي ماٍل للورثة، فال أ عط  أ و أ هب أ بنايئ وبنايت، حىت أ ترك ماال  

 لورثيت؟  

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، وبعد. 

 

كرث السؤال عن هذه املسأ ةل، فرمبا قال قائل: أ خَش أ ن أ عط  أ بنايئ فأ حرم أ خويت    

من اال رث، أ و أ حرم أ بناء مع ، وهذا يتكرر عرشات املرات، مما يدل عىل وجود  

أ صٍل تََوهم منه الناس هذا املعىن، غري أ ن أ كرثه أ و لكهم يتناقل هذا من املوروث،  

يبين عليه هذا الظن، ومل أ جد مستندا ذلكل بعد  وال يعرف ذلكل أ صال أ و دليال  

التأ مل، غري ما أ خرجه الش يخان يف قصة سعد بن أ ِب وقاص ريض هللا عنه ملا أ راد  

َوَرثََتَك   تََذَر  أ ْن  مَك  ن
ِ
)ا أ و َشْطرِه، فقال عليه الصالة والسالم :  الوصية بثليث ماهل 

 َ  َتَكفمُفوَن النماَس(. أ ْغِنَياَء َخرْيٌ ِمْن أ ْن تََذَرُهْ عَاةَلً ي

 وهذا املعىن ابطل من وجه أ ربعة:  

نفاق املسَّل مجيَع ماهِل يف ادلنيا، مادام بغري رَسَف،     ين عىل جواز ا  ِ أ وال: أ صول ادل 

وال تبذيٍر، وعىل جواِز هبته ماهَلُ ملن شاء من الناس يف حياته، فا ن اكنت الهبة يف  

ن اكنت يف   غريه، فبرشط كوهنا يف مباح، وكذا اتفقت  أ والده اكنت برشط العدل، وا 

الرشيعة عىل أ ن هل أ ن يتصدق جبزء ماهل، أ و لك ماهل، دون نكري. ومل يرد نص واحد  

ال ما اكن عىل وجه حمرم،   نفاق أ و الصدقة من ماهل، ا  يف اال سالم مينع املسَّل من اال 



  
   

 78 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

أ و اال رساف وحنوه، فا ن َسَِّلَ من ذكل جاز   هل الترصف  اكلهني  عن ا ضاعة املال، 

مطلقا. فقد تصدق أ بو بكر ريض هللا عنه بلك ماهل، ومل ينكر عليه النيب صىل هللا  

عليه وسَّل، وتصدق معر ريض هللا عنه بنصف ماهل، ومل ينكر عليه النيب صىل هللا  

عليه وسَّل، ومازال الصحابة ريض هللا عهنم يتصدقون الصدقات العظمية الكبرية،  

لبتة، س امي مع حسن التولك والثقة مبا يف يد هللا تعاىل، وعدم  ومل يرد اال ناكر علهيم ا 

التحرس عىل ما أ نفق، بل جاء الرتغيب يف ذكل، والصدقة تشمل الصدقات الواجبة  

 والنفل والهبات والعطااي وال وقاف وغريه. 

 

ثنيا: قصة سعد ريض هللا عنه يف الوصية، ونفاذ الوصية يكون بعد املوت، وليس    

بقاء عىل املال للورثة    يف احلياة، ٍة ال قربون مهنم - وال شك أ ن اال  أ وىل من    -وخباصم

ال ابلثلث كام دل عليه احلديث، وقد أ راد سعد ريض هللا عنه أ ن   الوصية ل جنيب، ا 

ه ا ىل الثلث، قائال صىل هللا عليه   يويص بثليث ماهل، فهناه الشارع عن ذكل، َوَردم

ترصُُّف ا ذن اكن بعد املوت، وليس يف احلياة، فَّل  وسَّل: )الثلُث والثلُث كثرٌي(. فال 

منا بعد موته، لوجوِد َمْن ه أ وىل ابملال من   يهنَُه عن التصدق أ و هبة ماهل يف حياته، ا 

 ال جنيب.  

 

مَك أ ْن تََذَر َوَرثََتَك أ ْغِنَياَء َخرْيٌ ِمْن أ ْن تََذَرُهْ   ن
ِ
ثلثا: أ ن قوهل صىل هللا عليه وسَّل: )ا

منا فمين تلزُمُه نفقهُتم من الورثة، واذلين    عَاةَلً  يََتَكفمُفوَن النماَس( ليس يف عامة الورثة، ا 

مبوت هذا الشخص يكونون فقراَء، يتكففون الناَس، كام هو واحض يف النص، ومثل  

ال والد،   غالبا يف  يكون  منا  ا  وحنوه،  أ خ  ابن  أ و  ع  ابن  أ و  ع  عىل  ينطبق  ال  هذا 

 والزوجات، وحنوه، ممن تلزم نفقُتُه حاَل احلياة.  وال صول من أ ب وأ م،  
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رابعا: يف الصحاح عن النعامن بن بشري ريض هللا عنه أ ن أ ابه أ ىت به رسوَل هللا صىل  

هللا عليه وسَّل، فقال: ا ين حنلت ابين هذا غالما اكن يل، فقال رسول هللا صىل هللا  

ا هللا ، واعدلوا يف أ والدمك.  عليه وسَّل: أ فعلت هذا بودلك لكهم؟ قال: ال. قال: اتقو 

ليه النيبُّ صىل هللا عليه وسَّل العدَل يف الهبة بني ال والد، ومل يقل هل:   ه ا  فغاية ما وجم

منا فقط   وماذا س ترتك لبقية الورثة مثال، أ و سأ هل هل كل ورثة أ خرون؟ أ و حنوه، ا 

 أ مر ابلعدل بني ال والد يف ابب الهبات. 

 

نفق من ماهل يف حياته ما شاء أ ن ينفق، ما دام يف  وعليه فال بأ س للشخص أ ن ي  

غري طريق حمرم، وهل أ ن يتصدق عىل من يشاء، ولو نفد لك ماهل، مع حسن التولك،  

وعدم خش ية الفقر واحلاجة، أ و احلرسة عىل ما أ نفق، فيقعد ملوًما حمسوًرا، وهل أ ن  

دي زوجته أ و زوجاته،  هيب بناته أ و أ بناَءه ما شاء من ماهل، مادام ابلعدل، وهل أ ن هي 

أ و هيهبم ما شاء من ماهل، وال مينع من ذكل بفهم خاط ء للحديث السابق. وهللا ويل  

 التوفيق  

 كتبه: د. محمد بن موىس ادلايل 

 هـ1440/ 8/ 20يف    

 

 كيفية توزيع أ جار احملل عىل الورثة 

 

 جو الرد وادلان متويف ودلينا حمل لال جيار  اجار احملل كيف يوزع عىل الورثة ؟؟ار 
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امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ و ا جياره يقسم بينمك القسمة الرشعية، حبسب عددمك، ووجود الوادلة   سواء احملل 

 من عدمه، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 12/ 6/ 1435يف 

 

 حمك من ورث مااًل أ صهل حرام 

 

ورث ال بناء مال بعد وفاة أ بهيم وبعد ذكل علموا بعد وفاته بأ ن هذا املال املوروث  

من حرام ) مثاًل من جتارة اخملدرات أ و أ ى ىشء أ خر حرام ( هل هذا املال ابلنس بة  

اال جابة ابل دةل   برجاء من س يادتمك  أ م حالل  أ ية للورثة حرام   ( حديث    - الرشعية 

 ...اخل (  والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
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هذا املال حالل لمك يف قول عامة الفقهاء، مادام ليس حمرما ذلاته،كام لو اكن مخرا أ و  

ه ا ىل أ حصابه، أ ما  خزن  يرا، أ و اكن ماال مغصواب، أ و مرسوقا مهنواب، فهنا الواجب ردُّ

املال احملرم لكس به، اكملال الربوي، أ و من جتارة حمرمة، أ و من معل حمرم، اكلرقص  

والغناء والمتثل والسحر وحنوه، فأ كرث أ هل العَّل عىل جوازه، ويس تدلون ذلكل بأ ن  

لك عند الهيودية اليت مسمته، ومعلوم أ ن الهيود أ هل حست  النيب صىل هللا عليه وسَّل أ  

وراب ومال حمرم، والعةل يف اجلواز أ نه دخل عىل النيب صىل هللا عليه وسَّل بطريق  

مرشوع، وهو الهدية، وهو كذكل ابلنس بة لمك، فقد دخل عليمك بطريق مرشوع،  

يض هللا عنه: )  وهو اال رث، وقد جاء يف ال ثر مثل ما ذكرمت، فقال ابن مسعود ر

منا يسأ ل عن كس به هو للامل، وليس عن كسب   مثه(، فالعبد ا  لكوا، فلمك همناه، وعليه ا 

 غريه. 

 أ ما الوادل فأ كرثوا من ادلعاء هل ابملغفرة والرمحة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 11/ 2/ 1435يف 

 

 حمك اخراج الزاكة لل خت الفقرية 

 

ورثت مال من أ ِب وأ يم رمحهام هللا تعاىل ودلي أ خت ورثت أ رضا مهنام ولكهنا ال  

ن ابعهتا فس تبيعها بسعر خبس جدا  ولكن بعد مخس أ و ست   تس تطيع بيعها ال ن وا 

س نوات س تكون صاحلة للبيع أ كرث ودلهيا ودلان يف اجلامعة وراتب زوهجا بس يط  

ىل أ والدها وعىل البيت من هذا املبلغ  ( لرية سورية لتنفق علهيا وع10500يعطهيا )  
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يوم وأ ريد دفع زاكة مايل فهل تعتَّب أ خيت من   20أ و  15وال يكفهيم هذا املبلغ مدة 

 املس تحقني ملال الزاكة وهل تصبح ذميت بريئة ا ن دفعت لها الزاكة وجزامك هللا خريا 

 

لني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرس

 محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، وبعد 

 

أ ن تعطهيا من زاكة ماكل،   الفقر، فاملس تحب  أ ختك ينطبق علهيا وصف  مادامت 

س امي وقد ذكرت أ ن دلهيا أ والدا، وهذا يعين أ نك لست وارثة لها، وهذا يبيح كل  

عطاءها الزاكة، وقد قال صىل هللا عليه وسَّل : )صدقتك عىل القريب صدقة وص  ةل(  ا 

 وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 17/ 5/ 1435يف 

 يف املال املورث دفع الزاكة  

 

يوجد دلى مال ورثته عن زوىج املتوىف وهذا املال أ خرج زاكتة لك س نة وكذكل  

 ارصف منه عىل نفىس واملال ينقص س نة بعد س نة  . 

املس تحقيني لها  ) حيث ليس  سؤاىل هو هل جيوز ىل أ خذ مال الزاكة  وهل اان من  

 ىل اى دخل مادى ما عدا املال اذلى اريد ان اشرتى به مزنل خاص ىب ( . 

 ولمك جزيل الشكر 
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امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ماهل، بل كونه عنده من املال ما يزىك،  ال جيوز للمسَّل أ ن يكون هو مرصف زاكة  

 فهو غين، وال جيوز دفع الزاكة هل، وكل أ ن تستمثريه، حىت ال ينفذ، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1428/ 11/ 3يف 

 

 عطية املريض مرض املوت 

 

زوج صديقيت  يود رشاء بيت وكتابته ابمس الزوجة  هل هذا الترصف حالل أ م  

 حالل عندها من ال والد ثالثة  علام ابن زوهجا مصاب ابلرسطان 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ما دام الزوج مريضا هبذا املرض، فهو مريض مرض املوت، فعطيته ال تصح لوارث،  

ال جيوز هل هذا العمل، لكن ا ن معهل، مث أ جاز الورثة هذه العطية،  والزوجة وارثة، ف
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فلهم ذكل عند جامعة من أ هل العَّل،ولعل ال قرب أ نه ال جيوز هل يف هذه احلال هذا  

 العمل مطلقا، لكن ا ن معهل مث برئ من املرض فا ن تكل الهبة تصح، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1428/ 11/ 3يف 

 

 هل خيار الرشط يورث أ و ال يورث؟ 

 

 ... ولمك جزيل الشكر هل خيار الرشط يورث أ و ال يورث؟ السالم عليمك .... 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

احلنفية واحلنابةل أ ن خيار الرشط ال  اختلف الفقهاء يف وراثة خيار الرشط، مفذهب  

 يورث. 

 وذهب الشافعية واملالكية ا ىل أ ن خيار الرشط يورث ل ن الوارث قامئ مقام املورث. 

أ ن خيار الرشط يورث، لقول الرسول الكرمي عليه الصالة    - وهللا أ عَّل - ولعل الراج  

 والسالم: ) من ترك حقًا فلورثته (، وهللا املوفق 

 موىس ادلايل كتبه: د.محمد بن  

 هـ 1433/ 5/ 12يف 
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 وتقس ي الرتكة   وفاة الزوج قبل ادلخول ابلزوجة 

 

انتظرت كثريا حىت رزقين هللا بزوج  ........  السالم عليمك و رمحته هللا تعاىل و براكته

صاحل  ذي خلق ودين لكن قدر هللا ماشاء فعل ،تويف قبل الزفاف ببضعة أ ايم )  

رشوطه الرشعية( اكنت الصدمة شديدة ،رددت يف قليب  مع العَّل أ نه مت العقد بلك  

ليه راجعون ،بكيت قليال ،وتقربت أ كرث ا ىل هللا.لكن شعوري ابحلزن   انم ا  ان هلل و َوا  ا 

 الشديد و التأ مل لفراقه مازال يالزمين . 

 فهل حاليت هذه حترمين من أ انل أ جر الصابرين؟    - 1س   

وج يل وأ كون زوجته يف اجلنة ا ن  رغبيت يف عدم الزواج بعده ليكون أ خر ز   - 2س 

 شاء هللا ابلرمغ من أ نه مل يدخل ِب ,شئ غري مس تحب؟ 

 جزامك هللا أ لف خري 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، وبعد 

 

 هل، أ مني، وبعد. نسأ ل هللا تعاىل أ ن يتغمده بواسع رمحته، وأ ن يغفر  

 

أ نه مادام قد عقد القران، فا ن الواجب الاعتداد منه، وذكل ابلرتبص   أ وال  اعلم  

الزينة والتجمل والتعطر والكحل   أ ايم من وفاته، تتجنبني فهيا  أ شهر وعرشة  أ ربعة 

ن اكن هل تركة فا ن كل ربعها، وكل املهر اكمال.   وحنوه، وا 
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َج اْمَرأ ًة  فف  احلديث الصحيح: عن عبد هللا بن مس عود ريض هللا عنه يِف َرُجٍل تََزوم

ُدوَن ِفهيَا أ ثًَرا قَالُ  ِ َسلُوا َهْل جَتِ َ قَْبَل أ ْن يَْدُخَل هِبَا فََقاَل َعْبُد اَّللم وا  َولَْم يَْفرِْض لَهَا فَُتُويف ِ

ُد ِفهيَا يَْعيِن أ ثًَرا قَاَل أ قُوُل بِ  ِن َما جَنِ مْحَ ، لَهَا  اَي أ اَب َعْبِد الرم ِ ْن اَكَن َصَوااًب فَِمْن اَّللم
ِ
َرْأِِي فَا

ُة ، فََقاَم َرُجٌل َمْن أ ْْشََع   مَكَهِْر ِنَساهِئَا اَل َوْكَس َواَل َشَططَ، َولَهَا الِْمرَياُث َوعَلهَْيَا الِْعدم

َ ِفينَ  ُ عَلَْيِه َوَسَّلم ِ َصىلم اَّللم ا يِف اْمَرأ ٍة يَُقاُل لَهَا بَْرَوُع  فََقاَل يِف ِمثِْل َهَذا قىََض َرُسوُل اَّللم

  ُ ِ َصىلم اَّللم َجْت َرُجاًل فََماَت قَْبَل أ ْن يَْدُخَل هِبَا فََقىَض لَهَا َرُسوُل اَّللم ِبنُْت َواِشٍق تََزوم

ُة فََرفََع عَ  َ ِبِمثِْل َصَداِق ِنَساهِئَا َولَهَا الِْمرَياُث َوعَلهَْيَا الِْعدم ِ ريض هللا  عَلَْيِه َوَسَّلم ْبُد اَّللم

 . َ  عنه يََديِْه َوَكَّبم

 

م أ ن يصحهبا خسطٌ وعدُم رضا بقضاء   أ ما احلاةل اليت أ نت فهيا فهي  حاةل طبيعية، واحملرم

 هللا، أ ما جمرد احلزن فهو أ مر طبيع ، مع متام الرضا بقضاء هللا وقدره. 

 

لرشع  من متام العدة،  وال جيوز ترك الزواج لتكوين زوجا هل يف ال خرة، بل هل حقه ا

وأ ن   عليك،  يعوض  أ ن  ونسأ ل هللا  عادي،  بشلك  تس تقبيل حياتك  بعد ذكل  مث 

 خيلفك خريا، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل   

 هـ 2/ 8/ 1435يف 
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 حمك أ خذ العوض عىل نقل الكفاةل 

 

دلى وادلي اربع  اكن  ...  السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته... سعادة املشاخي الافاضل 

من العامل من جنس يات خمتلفة يعملون دليه مبحل خياطة وبعد فرتة من الزمن اشرتو  

منه احملل واصبحوا يدفعون هل اجرة شهرية مقابل اتفاق اكن فامي بيهنم وبعد وفاته رمحه  

هللا وادخهل فس يح جناته اردان ان نهني  اقاماهتم ونعمل هلم خروج هنايئ فوافق خشص  

الينا  من الار  اتوا  الزمن  من  فرتة  وبعد  وتبقى ثالث عامل  الهنايئ  اخلروج  بعه عىل 

مطالبني بنقل كفالهتم اىل اشخاص أ خرين مقابل مبالغ مالية فسؤايل هو ماحمك اخذ  

 هذه الاموال مهنم؟ 

اكن دلى وادلي رمحه هللا بيت شعيب يف يح الوزارات ابلرايض وبعد وفاته اكتشفنا  

لكيته لثالث من اخويت منذ زمن بعيد مع العَّل انه يف ذكل  ان املزنل قد نقلت م 

الزمان مل يكن يتواجد الا ه ووادليت اطال هللا يف معرها فسؤايل هو هل حيق لبايق  

 الورثة البالغ عدده س تة اشخاص املطالبة حبقهم يف هذا املزنل ام ال؟ 

التأ مني الطيب.التأ مني  ماهو حمك التأ مني يف لك مما ييل التأ مني الشامل عىل الس يارة. 

 عىل املمتلاكت. 

 سائاًل املوىل عز وجل ان تكون يف مزيان حس ناتمك ومع جزيل الشكر والعرفان ... 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
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ال جيوز، وال حق ل حد يف أ خذ مال مقابل    أ ما أ خذ العوض عىل نقل الكفاةل، فهذا 

 نقل الكفاةل، فالكفاةل من عقود اال رفاق وليست حمال للمعاوضات واملساومات. 

 

وما يأ خذه الكفيل هبذه الطريقة يعد من أ لك املال ابلباطل، وجيب عليه التوبة ا ىل  

 هللا عز وجل ورد املال ا ن اكن أ خذه. 

 

 بمك الرجوع ا ىل احملمكة. وابلنس بة للفقرة الثانية حيسن  

 والتأ مني بلك أ نواعه حمرم يف قول اكفة العلامء، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 29/ 1/ 1435يف 

 

 ما هو احلمك الرشع  يف مرياث البنت من اجلدين؟ 

 

خوة أ شقاء   امرأ ة ماتت يف حياة وادلهيا وتركت أ رسة تتكون من الوادل و الوادلة وا 

 ( س تة أ خت شقيقة ودلت بعد وفاة الكَّبى واملرأ ة لها بنت. 6عدده ) 

 مفا هو احلمك الرشع  يف مرياث البنت من اجلدين؟ 

 أ فيدوان أ فادمك هللا فنحن نريد أ ن خنلص أ نفس نا يف ادلنيا قبل أ ن نسأ ل أ مام هللا . 
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نبينا    امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني،

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

مادام اجلدان حيني فَّل تسأ ل عن مرياث البنت مهنام، أ ليس من املمكن أ ن تتوىف  

 البنت قبل اجلدين؟!! 

ث، أ ما قبهل، فتسمى   ِ والسؤال عن الرتكة واال رث جيب أ ن يكون بعد موت املور 

 هذه مسأ ةل مواريث، وال تصاغ هبذا الشلك. 

وعىل لك ٍ يف حال وجود حفيدة، فا ن اكنت بنت بنت، فليس لها من املرياث شئ،   

ن اكنت بنت ودل، فا ن اكن مع وجود أ بناء ذكور خلص، وه أ عامهما، فليس لها   وا 

 شئ أ يضا، ل هنا حتجب هبم، واملسأ ةل فهيا تفاصيل أ خرى. 

  املوفق. وعليه فف  احلال املسؤول عهنا، ليس لها شئ؛ ل هنا بنت بنت، وهللا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 7/ 1يف 

 

 هل يقسم راتب تقاعد املتوىف عىل الورثة 

 السالم عليمك دكتوران... من فضكل عندي ثالثة أ س ئةل 

 هل يقسم راتب تقاعد املتوىف عىل الورثة 1

 عندي أ رض هل ازكهيا اذا مل تكن عندي نية البيع 2

 ماهوأ فضل الصدقة 3
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رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

معلوم أ ن الراتب التقاعدي يورث، وعليه فيقسم بني الورثة حبسب حصصهم يف  

 اال رث. 

 وال تزىك تكل ال رض ما مل توجد نية البيع. 

عليه وسَّل مأاكن عن ظهر غىن، وأ ما أ فضل  وأ فضل الصدقة كام قال النيب صىل هللا  

ن وجد طالب   اجلهات فيختلف حبسب احلال، فا ن وجد قريب فقري اكن أ وىل، وا 

عَّل فقري فهو أ وىل، ويف امجلةل مفن أ فضل ما تنفق فيه ال موال العَّل الرشع ، ملا فيه  

 من نفع متعد، وبقاء واس مترار، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 9/ 9يف 

 

 ما حمك مرياث مزنل داخل يف مثنه قرض ربوي؟ 

 

السالم عليمك و رمحة هللا .تويف وادلي رمحه هللا و ترك بيتا بناه ببيع مزنل كنا نسكنه  

و ابقرتاض مبلغ من بنك ربوي ،وقد بعنا هذا البيت فهل املال اذلي أ خذانه ببيع هذا  

 البيت حرام أ م حالل؟ 
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العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ذا اكن يعَّل التحرمي، أ ما ا ن   ليس يف هذا حترمي عليمك أ نمت، لكن اال مث عىل الوادل فامي ا 

أ نمت فليس عليمك حرج يف   أ ما  اكن جيههل، وهو الغالب، فنجو هللا أ ن يعفو عنه، 

ليمك بطريق رشع ، وهو  الا نتفاع هبذا البيت، سواء ابلسكىن أ م ابلبيع، ل نه انتقل ا 

 اال رث، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 7/ 1يف 

 مرياث الابن ابلتبين 

 

بن ابلتبين وأ ريد أ ن أ عرف هل أ رث وادلي، ومك مقدار اال رث جزامك هللا خريا.وما   اان ا 

 ذاكل؟ حمك الرشع يف  

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

منا لو وهبك أ و أ وىص كل بشئ، فال بأ س،   ليس كل من هذا الرجل أ ي ا رث، ا 

 وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1440/ 6/ 12يف 



  
   

 92 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 حاةل معرفة أ ن مصدر الرتكة حرام ماحمك اال رث يف  

 

يوجد يف بدلي منطقة معروفة بزراعة القنب الهندي و الاجتار يف احلشيش بش ىت  

انواعه و لالسف لك عائليت تعمل ابالجتار ابخملدرات اود ان اسال ما حمك ألك  و  

رشِب و عيش وسط لك هدا الرزق احلرام و مادا افعل ابالرث ادلي ارثه من اِب  

 و ايم 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ليس عليك أ ن حرج يف ذكل لكه، وحىت اال رث كل أ ن تريث مهنم، ابلرمغ من كون  

 دخلهم لكه حمرما، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 9/ 3يف 

 

 رصف الوصية يف غري ما وردت فيه 

 

السالم عليمك ورمحة هللا ,,, ش يخ  الفاضل تويف وادلي رمحه هللا وقد أ وىص بثلث  

 ماهل أ ن يرصف يف س بل اخلري وما يراه الويص أ نفع وأ صلح ,فاشرتينا عقار وأ وقفناه . 



  
   

 93 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

لنسكن فيه من الثلثني الباقية من  ونقوم حاليا ببناء بيت لنا ولوادلتنا ول خويت ال يتام  

كامهل, فهل لنا ال خذ من املبلغ املتبق  من الثلث املوىص به ال كامل   اال رث ومل نس تطع ا 

 بناء البيت؟ وجزامك هللا خريا 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

 جيوز هذا العمل، فهذا رصف للوصية يف غري ما وردت فيه، وهللا املوفق. ال  

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 9/ 6يف 

 ما حمك ورث مال مصدره حرام؟ 

 

السالم عليمك اان دلي اخ متويف وترثه ايم ويه ايضا توفت واان ارهثا املشلكه ان  

 احلشيش هل ما ارثه حالل ام حرام؟ اساس مال الورث هو ليس حالل من بيع  

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 



  
   

 94 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ليس عىل الوارث حرج يف ذكل، ل ن املال دخل عليه بطريق حالل، وهو اال رث،  

 واال مث يكون عىل الاكسب هل من طريق حمرم. 

رثه، كام لو ترك مخرا أ و حلم خزنير،   ويس تثىن من ذكل ما اكن حمرما لعينه، فال جيوز ا 

ه ملالكه، أ ما ما اكن حمرما لطريق   رثه، بل الواجب ردُّ أ و اكن مغصواب، فال جيوز ا 

 كس به، اكملذكور يف السؤال، فاال مث ليس عىل الوارث، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 6/ 9يف 

 

 مايه ال حاكم املرتتبة عىل الرضاعة 

 

السالم عليمك دكتور زادك هللا من فضهل دلي سؤال فضال.. مايه ال حاكم املرتتبة  

 عيل الرضاعة؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

هذه   لزوهجا،  أ برز  وابنا  للمرضعة،  ابنا  الرضيع  فيصري  الناكح،  ال حاكم يه حرمة 

 صاحب اللنب، وأ خا ل بناهئا. 

 



  
   

 95 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

فيحرم علهيا حترميا أ بداي، وكذكل حيرم عىل بناهتا، حيث يرصن أ خوات هل، وكذكل  

حيرم عىل أ خت املرضعة، اليت يه خالته ابلرضاع، وعىل أ خت الزوج، اليت يه معته  

 ابلرضاع. 

 وليس للرضاع أ ثر يف اال رث وال وجوب النفقة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 1/ 3يف 

 

 وهب بنته قطعت ارض وبعد مماته طالبهتا وادلهتا بمثن ال رض، ما العمل؟ 

  

منذ تقريبا اثين عرشة س نه قال يل ابو زوجيت خذ قطعه الارض للبناء علهيا وقد  

لبنا علهيا ورصفت مصاريف الدخال املرافق وبناء مزنل علهيا يل والوالدي  مقت اب

وزوجيت وقد سالت ابو زوجيت قبل اخذ الارض ماموقفها قال يل اهنا جزء من حق  

زوجتك تعويضا ملا رصفته عيل اخواهتا يف تعلي وجتهزي زواج وقد رفض الا بعد دفع  

ن الف جنيه مرصي والان بعد  حق الارض يف هذا الوقت اذلي اكن يقدر بعرشو

مرور مدة كبرية تريد ام زوجيت حتاسب بنهتا عيل سعر اليوم للالرض وهو مائه الف  

وعيل هذ الاساس يمت توزيع املرياث الوالدها يف حيهتا وحيات زوهجا السؤال هل  

 وجزامك هللا خريا  100او بسعر ال    20يمت حساب الارض بسعر ال  

 

العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني



  
   

 96 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

هذه املسأ ةل أ وال مبنية عىل ما أ نفقته زوجتك عىل ا خوهتا، هل اكن عىل وجه التَّبع  

ْين والقرض لل ب، فا ن اكن عىل وجه التَّبع، فليس   مهنا هلم، أ م اكن عىل وجه ادلم

ن  ل بهيا أ   ن خيصها بشئ من اال رث عن ا خوهتا جماان، وجتب العودة فامي أ عطاها، أ ما ا 

اكن ما أ نفقته يه عىل وجه القرض ل بهيا، فلها أ ن تأ خذ من قمية ال رض حينئذ ما  

 يساوي ما أ نفقته متاما، ومازاد يعود للورثة مرة ثنية.  

، فا ن تبني أ هنا  فالبد للرجوع لزوجتك، لتعرف هل اكنت متَّبعة أ م مقرضة للوادل 

اكنت تتَّبع ال خوهتا، وجب رد هذه ال رض للرتكة لتقسم بني امجليع القسمة الرشعية،  

 وكل أ نت أ ن تعود علهيم مجيعا مبا أ نفقته عىل ال رض، وتأ خذه مهنم. 

من   بشئ  مطالبهتا  ل حد  فليس  لزوجتك،  ال رض  هذه  قد ابع  الوادل  ا ن اكن  أ ما 

البيع بيهنا وبني أ بهيا، وعلهيا أ ن تقدم ما يثبت    ال رض، فهي  مملوكة لها مبوجب عقد

 ذكل للعائةل، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1437/ 8/ 9يف 

 

 هل ترث طليقها يف حال مل تثبت ورقة الطالق؟ 

 

السالم عليمك ورمحه هللا وبراكته وسواىل ابذن هللا ابىن طلقت طلقه ابئنه كَّبى  

ولكن مل اخذ ورقه الطالق الن طليقى يساوم اهىل عىل ورقه الطالق الوراق ضده  

عند اهىل وخياف نوذيه بهيا وهويبعد نفقه اوالدى واان معهم الىن حاضنه بقدر ماحيدده  

النفقه ارصف عىل اش ياء ختصىن وهل اذا مات  ومل نفعل مشألك فهل حيق ىل من  



  
   

 97 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ىف هذا الوقت ومل يعطيىن ورقىت فهل حيق ىل الارث اقصد املرياث وهل حيق ىل  

التفكري ىف الزواج والسامح للخطاب ابن اوعده بعد اخذ ورقىت  ابلزواج ام البد  

وهل  ان انتظر اىل ان يعطيىن الورقه اخلاصه بطالىق اذلى الاعَّل مىت سوف اخذها  

 حيق ان طال الامر ارفع قضيه خلع افيدوىن افادمك هللا 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ذا اكنت الثالثة فليس هل عليك رجعة، وليس   بتلفظ الزوج ابلطالق، فقد طلقت، وا 

ترثيه، وال يرثك، وليس كل من أ مواهل شيئا، بل يه ل والدك فقط،  بينكام ا رث، فال  

 كام كل أ ن تسمح  لل زواج ابلتقدم. 

لكن حيسن اس تخراج ورقة الطالق من احملمكة لتجنيبك الوقوع يف مشألك، وهللا  

 املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 1/ 3يف 

 

 ال كَّب من مالها للبنات؟ ماحمك كتابة ال ب أ و ال م اجلزء  

 

جابة ومل يس تجاب ىل   أ دعو ابلودل الصاحل كثريا وىف املواطن الىت أ ظن أ هناأ وقات لال 

وقدتعبت نفس يا من اال شفاق من احملبني والتعيريمن احلاسني ابلرمغ من أ ن عندى  



  
   

 98 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

بنتني و أ حاول أ ن أ بتعد عن املعاىص قدر املس تطاع وأ خاف ان يكون عدم اال جابة  

مع  ادلوةل  بسبب  من  جبارى  ا  وهوتأ مني  التعاوىن  التأ مني  رشكة  ىف  زوىج  ل 

لل طباءوالعاملني ال جانب كاميسموهنم مع العَّل واان امعل ىف مدرسة خاصة ويطلبون  

عطاء البنات درجات أ حس أ هنم اليسحقوهناونعطهيم ملخصات وحيتجون بفتوى   منا ا 

ومال  ماىل  وهل  العمل  أ ترك  التيس يريفهل  جبواز  ش هبة    العلامء  أ وفيه  حرام  زوىج 

جابة ادلعاء   وهوسبب عدم ا 

 السؤال الثاىن 

ماحمك كتابة ال ب أ وال م اجلزءال كَّبمن مالها ل والدها البنات هبدف اال طمئنان علهيم  

 فهل هذايعتَّبهبة ومامقدار الهبة وجزامك هللا خريا 

 

املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

نشكر كل أ خيت الكرمية حرصك عىل حتري احلالل، وطيب املطعم، ونسأ ل هللا أ ن  

 يزرقك حالال طيبا، وبعد. 

أ ما ما يتعلق ابلودل الصاحل، فنسأ ل هللا أ ن يرزقك ودلا صاحلا، ولكن عدم الودل ال  

، أ و أ نه عىل معصية، فهذا ال مر قد يكون  يعين أ بدا أ ن هللا غري راض عن العبد 

أ نٍَس   ال الرضا، واملداومة عىل ادلعاء، فعن  ا  أ بلغ مما يتصور العبد، وليس هل  حلمكة 

: )َمْن عَاَل ابْنَتنَْيِ أ ْو ثاََلَث بَنَاٍت أ ْو ُأْختنَْيِ   َ ُ عَلَْيِه َوَسَّلم ِ َصىلم اَّللم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللم

أ َخَواٍت َحىتم يَُمْْتَ أ ْو يَُموَت َعهْنُنم ُكْنُت أ اَن َوُهَو َكهَاتنَْيِ َوأ َشاَر ِبأُْصُبَعْيِه    أ ْو ثاََلَث 

بمابَِة َوالُْوْسَطى(أ خرجه أ محد وابن حبان بس ند حصيح.   الس م



  
   

 99 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ابْنَتنَْيِ  ِمُل  َا قَالَْت: َجاَءتيِْن ِمْسِكينٌَة حَتْ أ هنم فَأ ْطَعْمهُتَا  وَعْن عَائَِشَة ريض هللا عهنا  لَهَا   

َتْطَعَمهْتَ  ىَل ِفهيَا تَْمَرًة ِلَتألُْكَهَا فَاس ْ
ِ
ا  ثاََلَث تََمَراٍت فَأ ْعَطْت لُكم َواِحَدٍة ِمهْنَُما تَْمَرًة َوَرفََعْت ا

َبيِن شَ  فَأ جْعَ بَيهَْنَُما  تَألُْكَهَا  أ ْن  تُرِيُد  اَكنَْت  ميِت  ال التمْمَرَة  فََشقمْت  ي  ابْنَتَاَها  ِ اذلم فََذَكْرُت  أهُْنَا 

َ قَْد أ ْوَجَب لَهَا هِبَا الَْجنمَة أ وْ  نم اَّللم
ِ
َ فََقاَل: )ا ُ عَلَْيِه َوَسَّلم ِ َصىلم اَّللم   َصنََعْت ِلَرُسوِل اَّللم

 أ ْعَتَقهَا هِبَا ِمْن النماِر(.أ خرجه مسَّل. 

 اجلزاء. فف  تربية البنات أ جر عظي نسأ ل هللا أ ن يثيبمك علهين خري  

أ نواع، وأ كرثها صدرت فتاوى العلامء   أ ما ابلنس بة للعمل يف رشاكت التأ مني، فهي  

بتحرميه، الش امتهل عىل أ نواع كثرية من احملرمات؛ ذلا فال وىل ترك العمل فهيا، ومن  

ضه هللا خريا منه.   ترك شيئا هلل عوم

براء اذلمة  أ ما التخفيف عىل الطالبات فهو أ مر مطلوب، لكن يف حدود ما حيصل   به ا 

عطاء الطالب ما ال يس تحق أ مر ال جيوز، فميكن تلخيص املقرر   من املهنج املقرر، وا 

بقاء املسائل املهمة، واليت تري من وهجة نظرك أ هنا أ ه شئ يف املهنج، واحذيف ما   اب 

ال ملن يس تحقها.   ترينه حشوا وحنوه، وال تعط  ادلرجة ا 

م   املواريث بنفسه، ومل يرض فهيا بقسمة أ حد من  وأ ما السؤال الثاين، فا ن هللا قسم

خلقه اكئنا من اكن، فال جيوز اخلروج عن هذه القسمة الرشعية ابلكتابة للورثة، وقد  

 قال صىل هللا عليه وسَّل: )ا ن هللا أ عطى لك ذي حق حقه فال وصية لوارث(.  

يرصفه حيث  فال جيوز كتابة شئ لوارث بعد املوت، فا ن هذا حق هللا ومال هللا  

 يشاء، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1430/ 4/ 11يف 



  
   

 100 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ما هو حمك ادلين ىف الوصية الواجبة ىف القانون املرصى ابلنس بة للمرياث  

 ومدى حرمة خمالفهتا وعدم تنفيذها 

 

الواجبة  السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته... فضال دكتور ما هو حمك ادلين ىف الوصية  

 ىف القانون املرصى ابلنس بة للمرياث ومدى حرمة خمالفهتا وعدم تنفيذها 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

كتابه  هذه الوصية ما أ نزل هللا هبا من سلطان، وقد قسم هللا املواريث بنفسه يف  

العزيز ومل يرض بقسمة أ حد فهيا، معقبا عىل ذكل بقوهل: ) أ ابؤمك وأ بناؤمك ال تدرون  

جياب وصية ملن مات وادله   أ هيم أ قرب لمك نفعا( فال جيوز التعدي عىل رشع هللا اب 

ن   يف حال وجود جده، كام هو مقتىض الوصية الواجبة حسب القانون املرصي، بل ا 

لزام العباد بتكل الوصية اليت    اكن احلفيد وارث ابلتعصيب ال فال، فال جيوز ا  ورث، وا 

 يه من وضع البرش، خاصة يف ابب املواريث، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1441/ 9/ 23يف 

 

 

 



  
   

 101 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 هل يرث ال حفاد يف تكل احلاةل؟ 

 

أ بناء املتويف  أ ب دليه ودلان و يوجد دلى أ والده أ بناء وتويف ال ب وأ حد  أ بناءه هل  

 يدخلون يف الورثة؟ افيدوين جزامك هللا أ لف خري وجعلها يف مزيان حس ناتمك 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ بناؤه فقط، وليس   ل حفاده مع وجود ال بناء  ابلنس بة لوفاة الوادل فا ن اذلين يرثونه 

شئ، أ ما ال خ فالبد من العَّل هل مات قبل الوادل، فريث أ ابه مع أ خوته، أ م مات  

بعد الوادل، فريثه أ بوه وأ بناء الودل املتويف فقط، وال يرثه ال خوة، أ م ماتوا مجيعا، فهنا  

يضاح من مات ال ول مهنام؟ وهللا املوفق.   تقع مناخسة، حنتاج ا ىل ا 

 د بن موىس ادلايل كتبه: د.محم 

 هـ 1442/ 4/ 23يف 

 

 هل يرث أ خوىت من أ م أ خرى مع أ خواهتا الاشقاء؟ 

 

 ىل اخت بدون زوج وال اوالد هل يرث اخوىت من ام اخرى مع اخواهتا الاشقاء 

 



  
   

 102 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   أ مجعنيمحمد وعىل أ هل وحصبه  

 

ن اتصلوا هبا اتصاال مبارشا، بأ ب أ و أ م، أ و هام مجيعا، وهللا املوفق.  ال ا   ال يرثون ا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 وحمك ما وهبه الوادل للوادلة   ال خ، تقس ي تركة  

 

ومتلكته يف  ابوي وهب ايم ماال    ايش يخ ايريت جتاوب هالسؤال ابلرسعه القصوى

 هو اتوىف قبل اس بوعني ادعيهل ايش يخ ابلرمحة   س نني من وفاته   4البنك قبل 

 السؤال هو هل يدخل هذا املال يف تركة ابوي ؟ 

س نة ادعيهل    16السؤال الثاين خاص ابخوي اليل توىف حبادث قبل شهر ونص معره  

لطالهبا  هو اكن يدرس مبدرسة حتفيظ ومدارس التحفيظ متنح ماكفأ ة    كامن ايش يخ

 وهو اكن فاحت حساب يف البنك وحاط هالفلوس فهيا    شهراي

احنا خمططني ايش يخ عىل انه نصدقها وصدقنا    السؤال هو هل يرهثا اخواين وكذا 

وهللا احنا    ايش يخ ادري طولت عليك   جزء مهنا من غري ماحنط ابل لهذا املوضوع 

 وجزاك هللا لك خري   حباجة للرد برسعه كبريه 

 



  
   

 103 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا    امحلد هلل رب 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 أ ما ما وهبه أ بوك ل مك، فهو لها، وليس داخال يف تركة الوادل. 

أ ما مال أ خيك، فهو تركة تورث عنه، وال بد من تفصيل املوجودين حىت نبني كل،  

 وهللا املوفق. 

 د.محمد بن موىس ادلايل كتبه:  

 هـ 1438/ 6/ 1يف 

 

 اال رث يف حاةل عقد القران دون ادلخول ابلزوجة 

 

هل جيوز معل معرة ال مرأ ة أ جنبية ماتت ؟وما ىه العالقة بني خشصني تزوجوا بعقد  

 قران رمسى ولكن مل يدخل هبا العريس حىت ال ن فهل يعاملها كزوجة ام ال؟ 

 

والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني،  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

 ال وىل ادلعاء لها أ فضل من معل العمرة لها، واجعل العمرة لنفسك. 



  
   

 104 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

واملرأ ة بعد عقد القران زوجة، تعامل معامةل الزوجة، ترثه ويرهثا، وتعتد منه، وخيلو   

مطل  ال عراف  مراعاة  لكن  ادلخول حىت  هبا،  فليؤخر  ال حوال،  هذه  مثل  وب يف 

 يعلن، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 13يف 

 

 ( 2اال رث يف حاةل عقد القران دون ادلخول ابلزوجة ) 

 

هل جيوز ملن عقد قرانه معارشة زوجته قبل اعالن الزفاف وهل جتب علهيا الطاعه  

 وجزاءمك هللا خريا   وهل تلزمه نفقهتا وهل من احضية عليه 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

عقدالقران تصري املرأ ة زوجة، وجيري بيهنا وبني زوهجا التوارث، فرتثه ويرهثا،  بعد  

بيت   يف  ابس تالهما  ا ال  النفقة  وال  الطاعة  جتب  ال  لكن  الوفاة،  عدة  علهيا  وجيب 

الزوجية، فا ن اس تلمها وجب علهيا طاعته يف لك شئ، ووجب عليه أ ن ينفق علهيا،  

هنا تباح هل، لكن  مراعاة واحرتام ال عراف أ وىل يف تكل احلال،    وابلنس بة للمعارشة، فا 

 وهللا املوفق. 

 كتبه : د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1430/ 5/ 8يف 



  
   

 105 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ما حمك التَّبع ابل عضاء من امليت اىل احل ، من الاكفر اىل املسَّل، ومن  

ذا طمع    املسَّل اىل الاكفر؟   ؟ الورثة يف املال وما الترصف ا 

 

دكتوران   عليمك  اىل  السالم  امليت  من  التَّبع ابل عضاء  ما حمك  .... فضال  الفاضل 

 احل ، من الاكفر اىل املسَّل، ومن املسَّل اىل الاكفر؟ وجزامك هللا خريا... 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

امليت املسَّل وقع فيه خالف كبري بني العلامء، والصحيح أ نه ال جيوز  نقل ال عضاء من  

أ خذ أ عضاء امليت والانتفاع هبا بعد املوت، ال ا ىل مسَّل وال ا ىل غريه، لقوهل صىل  

هللا عليه وسَّل: )كرس عظم امليت ككرسه حيا( فللميت حرمة عظمية، وأ خذ أ عضائه  

، وقد هنيى النيب صىل هللا عليه وسَّل  يعتَّب جناية عليه، ول ن هذا العمل من املثةل 

عن املثةل، ول ن يف ذكل تالعب بأ عضاء امليت وامهتااًن هل، والورثة قد يطمعون يف  

منا يرثون ماهل فقط،   املال، وال يبالون حبرمة امليت، كام أ ن الورثة ال يرثون جسمه، وا 

 ودعوى بعضهم: أ ن يف ذكل مصلحة لل حياء فهيا نظر، والصواب املنع. 

ن اكن النقل من اكفر ميت أ و يح برضاه، فال ظهر أ ن ال بأ س، لعدم عصمة   أ ما ا 

 الاكفر، وهللا املوفق. 

 كتبه : د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1431/ 3/ 25يف 



  
   

 106 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 تقس ي الرتكة بني ال خوات 

 

وبراكته  ورمحه هللا  عليمك  الش يخ   السالم  ايفضيهل  فيك  اسال    ابرك هللا  ان  اريد 

اِب رمحه هللا بيت مكون من طابقني وحمالت يف ادلور الاريض  ترك لنا    فضيلتمك

ايخ   ونصيب  طابقا  واخيت  اان  نصييب  واكن  اخري  اش ياء  من  تتكون  تركه  مضن 

البيت واخذ شقه يف منطقه   العَّل يل اخ اخر مل يرث يف هذا  الاصغر طابق مع 

ليكون شقه  اخري ومن فرته قام ايخ الاكَّب اذلي مل يرث يف هذا البيت ببناء طابق  

هل ومسموح لنا ابقامه طابق رابع فقط طبقا لقوانني البناء يف هذه املنطقه فهل جيوز  

نقتسم هذا   ان  املفروض  اذا اكن  نصيبه  ببنائه يل واعط  للك واحد  اان  اقوم  ان 

الطابق قسمه رشعيه وبعد ذكل اعطيه الخيت حيت ترتك يل الشقه اليت نقتسمها يف  

 وجزامك هللا خريا  ه مس تقهل الورث وتكون للك منا شق 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

حيسن الرجوع ا ىل أ قرب جملس حلساب الرتكة جيدا، ونصيب لك خشص بشلك  

ذا اتفقمت عىل شئ، وتراضيمت عليه، فال مر  موكول لمك، وليس يف    واحض، مث بعد ذكل ا 

 الرشع ما مينع منه، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 



  
   

 107 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 رث ال  تقس ي ا 

 

رجل تزوج ابمراة، وبعد أ ن أ جنب مهنا ودلان جاءت امرأ ة وقالت بأ هنا أ رضعهتام،  

؟   أ جيبوان جزامك  مفاذا يفعالن؟ وهل الودلان رشعيان؟ وهل يرثن من الابوين سواي 

 هللا خري اجلزاء. 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

الواجب يف مثل هذه احلال التثبت جيدا من الكم هذه املرأ ة، وهل اكنت الرضاعة  

اكن هذا يف زمان الرضاع؟ أ ي  اتمة؟ مبعىن أ هنا مخس رضعات مش بعات؟ وهل  

قبل فطرة الفطام؟ لك هذه أ س ئةل جيب اجلواب عهنا بصدق، مع كون هذه املرأ ة  

فساد العقد، أ و حاسدة حاقدة علهيام، فال صل بقاء   مأ مونة، وليس لها مصلحة يف ا 

الناكح، وعدم الرضاع، حىت يثبت بيقني، فا ن ثبت الرضاع بعد توفر ما س بق، فا ن  

ويعد هذا الوطء وطء ش هبة، وينسب الودلان ل بهيام وأ همام، ويرثن  العقد يفسخ،  

 مهنام، وعليمك يف هذه احلال الرجوع ل قرب حممكة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1437/ 5/ 7يف 

 

 



  
   

 108 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 مرياث الزوجة يف حاةل اهنا مل تنجب 

 

اى قرايب من العصب  خالىت زوهجا توىف ومل تنجب منه وليس لو اخوات وليس هل  

ليه والد خالت فقط كنت عايز اعرف مرياهثا الرشع  قد ايه وهل جيوز ان يورثو  

 والد خلته معاها 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

السؤال أ يخ الكرمي غري واحض، ومع ذكل خفالتك لها من زوهجا ربع مرياثه، لعدم    

وجود أ والد هل، أ ما أ والد خالته، فا هنم يرثون منه مرياث ذوي ال رحام، ذلا حيسن  

عرض هذا ال مر عىل احملمكة، لتحديد ذوي ال رحام املوجودين، فاملسأ ةل البد فهيا  

ٍ ووقوف عىل اكمل ذوي ال    رحام لهذا الرجل، وهللا املوفق. من حتر 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1440/ 5/ 1يف 

 

 

 

 



  
   

 109 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 والد فقط..؟ م ال  أ  انث واذلكور يدخلون يف الورث  هل اال  

 

اريد منك ان تفتيين يف امر جزاك هللا خريا    أ لسـالم عليمك ورحكة هللا وبراكته.. 

لها الا اخت واحدة وهيا  ( ومل يكن  ج قبل س نتني ماتت معيت وامسها )   ابش يخ.. 

واكن لها اوالد اخواهنا)اوالد اعاميم واخواين( وبنات    ( والاخرين متوفيني..ه معيت) 

وعندما توفيت ورهثا اوالد عامين واخواين اي اذلكور    اخهتا)بنات عاميت واان واخوايت( 

( وهيا  ه والان قبل اس بوعني توفيت معيت )   ( جحبتنا حنن الاانث..ه فقط ومعيت) 

فهل ايش يخ    الا حنن اوالد وبنات عامين وعاميت..   ليس لها اوالاد وال بنات..   ايضا 

*والتنىس ان معتنا جحبتنا    الاانث واذلكور يدخلون يف الورث ام الاوالد فقط..؟ 

والسالم عليمك    وشكرا لمك..  ارجووك ال تطييل عيل.. ال وىل  سابقا يف ورث معتنا  

 ورمحة هللا وبراكته.. 

 

لعاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب ا 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ خهتا   أ والد  خواهنا فقط، وليس لذلكور من  ا  أ والد  ليس لمك مهنا شئ، بل لذلكور 

شئ، بل هذا خاص بأ والد أ خوهتا اذلكور فقط، حىت اذلكور أ والد أ خواهتا ال يرثون  

 شيئا، وهللا املوفق. مهنا  

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1439/ 5/ 9يف 



  
   

 110 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 كيفية تقس ي اال رث بني الورثة؟ 

 

نود ان جتيبوان عىل هذا السؤال    السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته    الش يوخ الكرام  

متوىف شقيق للوادل املتوىف ايضا    هل تركه ورثه اوالد اخيه    )ك( مشكورين ع  

ذكور اثنان واانث اثنان اشقاء واخت ثلثه هلم من ابهيم .. كيف توزع الرتكة علهيم  

حسب لك مذهب عىل حده نرجوالتوضيح مشكورين والسالم عليمك ورمحة هللا  

 وبراكته 

 

رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

منا يرثه أ والد أ خيه اذلكور فقط، برشط عدم   اال انث ال يرثن شيئا أ صال من العم، ا 

وجود أ ب هل أ و ابن هل، فا ن اكن العم بال أ ب وال أ والد ورثه أ خوته اذلكور واال انث،  

 اذلكور فقط، دون اال انث ابلسوية، وهللا املوفق. فا ن عدم ورثه أ والد أ خوته  

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 9يف 

 

 

 



  
   

 111 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 هل يرث لك أ بناء املتوفية حىت ولو لها أ بناء من زوج أ خر؟ 

 

امراه توفيت وورهثا زوهجا وأ والدها منه ولها ابن من زوج سابق متويف فهل هذا  

 البن يرث 

 

العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

اذلين يرثون هذه املرأ ة ه الزوج احلايل فقط، وابن الزوج السابق، أ ي ابهنا ال صيل،  

ال اكنوا مهنا أ ي أ بناءها، فريثون مع ابهن  ا  أ ما أ بناء زوهجا احلايل فليس هلم أ ي ا رث، ا 

ال خر ابلسوية، لذلكر مثل حظ ال نثيني، بعد أ ن يأ خذ الزوج احلايل ربع املال، وهللا  

 املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 هل البناء البنت املتوفاه يف حياة ابهيا وصية أ و اي حق يف مرياث اجلد؟ 

 

البناء البنت املتوفاه يف حياة  السالم عليمك ... دكتوران الفاضل دلي سؤال... هل  

 ابهيا وصية أ و اي حق يف مرياث اجلد ... وجزامك هللا خري اجلزاء. 

 



  
   

 112 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

بشئ ينفذ، ل هنم ليسوا  ليس ل بناء البنت شئ من مرياث اجلد، لكن لو أ وىص هلم  

 ورثة، وابلتايل فلهم احلق يف الوصية، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1439/ 9/ 1يف 

وادلته املتوفاة ليك يزتوج دون    تركة هل جيوز لشاب أ ن يبيع حصته من  

 موافقة وادله؟ 

 

  30 أ ن معره  هل جيوز لشاب أ ن يبيع حصته من ورثة وادلته املتوفاة ليك يزتوج علام

س نة لكن املشلكة أ ن وادله ال يقبل أ ن يبيع يشء و يف نفس الوقت ال يعطيه املال  

 الاكيف للزواج ؟و حاول أ ن يقنع وادله لكن بدون جدوى؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 



  
   

 113 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

اكن قد ورث من وادلته، فاملال هل، وهل حق الترصف فيه ابعتباره مالاك، لكن  ا ن  

ال ينس الَّب والصةل واال حسان ا ىل الوادل، فيسدد ويقارب، وحياول أ ال يغضب الوادل،  

 فا ن أ ىب فاحلق هل، حىت يزتوج، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 3/ 1يف 

 

 املرياث يف حاةل أ ن املتويف مل يدفع زاكة مطلقا يف حياته؟ كيفية تقس ي  

 

جنيه وزوهجا مل ميس هذا املبلغ حيت الان وملدة       27000امراه توفيت وتركت  

س نوات ت      والان وهو عيل فراش املوت مااحلمك يف هذا ااملال اذلي مل    10

نعَّل عنه شئ  وقد رسق  خيرج عهنززاكة مال طوال هذه الس نوات وهو خمتئب  ومل  

 جنهيا  نرجو الافادة  وجزامك هللا خريا     2000من املبلغ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

هذا املال من يوم توفيت املرأ ة، وقد انتقل املكل فيه ا ىل الورثة، ودخل ملكهم قهرا  

علهيم، سواء اكن زوجا أ م أ اب أ م أ ما لهذه املرأ ة، فينظر لك وارث يف نصيبه، فا ن اكن  

فيه   فليس  الزاكة،  نصيبه نصاب  يبلغ  مل  الزاكة، ومن  ففيه  النصاب من موهتا،  ابلغا 

وات املاضية، هذا هو ال حوط، ل ن عدم تقس ي املال تكل  زاكة، وتقدر بعدد الس ن 



  
   

 114 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

الفرتة عىل الورثة ال خيرجه عن وجوب الزاكة فيه، وخيصم املبلغ املرسوق من املبلغ  

ال لفني، وال   بقدره من  فينتقص من نصيب لك وارث  ال صيل ، من يوم رسقته، 

 جتب الزاكة فهيا من يوم رسقهتا، وهللا املوفق. 

 بن موىس ادلايل كتبه: د.محمد  

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 ختصيص يشء من الرتكة ل حد حىت ال يشاركه أ حد فيه بعد الوفاة. 

 

س نوات و حتملت    3معلت ابخلارج    عام و دلي زوجة و بنتني صغار   37عندي  

زوجيت  عند    مع   و  اتجريها  من  لنس تفيد  لشقتنا الاويل  ابالضافة  شقة  اشرتيت 

زوجيت و البنتني مناصفة لتكون هذه الشقة ملاك خالصا و  الرشاء كتبت العقد ابمس  

هبة هلم دون غريه و عوان هلم ال يتأ ثر حبيايت او مويت فهل ختصييص هلم بشء كهذا  

 حيت ال يشاركهم فيه احد يدخل يف حرمان الورثه 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   عىل أ هل وحصبه أ مجعنيمحمد و 

 

مثل هذا جيري جمرى الهدية يف احلياة، وليس هناك ما يوجب الهتمة أ نك أ ردت أ ن  

ختص بعض الورثة بشئ، ومعلوم أ نه يباح للمسَّل أ ن هيدي زوجته من ماهل ما يشاء،  

وكذا هل أ ن هيدي أ بناءه من ماهل ما يشاء، مادام يعدل بيهنم، فال نرى بأ سا يف ذكل،  



  
   

 115 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

حملرم أ ن تويص بشئ ل حد الورثة، والوصية تنفذ بعد املوت، أ ما ما قبل املوت،  وا 

- مفادمت بعقكل، ولست يف مرض املوت اخملوف، فكل أ ن هتدي أ و هتب أ بناءك  

 ما شئت من ماكل، وهللا املوفق.   - مادام ابلعدل 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1441/ 4/ 1يف 

 

 ملريض طال مرضه؟ هل جيوز تقس ي الرتكة  

 

يطالبون   اوالد  وهل  اذلاكرة من س نة  فقدان  اىل  ادت  دماغية  اصيب جبلطة  رجل 

 بتقس ي الرتكة حيث ان وقت شفائة ال يعلمة الا هللا . 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

جيوز تقس ي الرتكة ما دام عىل قيد احلياة، فهو مازال املاكل، وال ينتقل املكل ا ىل  ال  

 الورثة ا ال ابملوت احلقيق ، ومفارقة الروح للبدن، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 



  
   

 116 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

خوته لينوب   غياب أ حد اال خوة من الوارثني و تعنته يف عدم توكيل احد ا 

 تقس ي الرتكة.   عليه يف 

 

  10س يدي بعد وفاة وادلي رمحه هللا وبعد مرور    السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

س نوات تقريبا قرران حنن ورثته تقس ي الرتكة، لكن وجدان عائقا لقسمهتا وداي وهو  

خوته لينوب عليه يف   غياب احد اال خوة من الوارثني و تعنته يف عدم توكيل احد ا 

وما اكن دلينا من سبيل سوى اللجوء ا ىل العداةل ) احملمكة ( لتقس ي هذه  هذا ال مر،  

الرتكة و هو ما مت فعال بعد موافقة أ غلبية الورثة، لكن كنا قد أ خفينا هذا ال مر عىل  

فساد اال جراءات القانونية، مع العَّل   ال ختني ليك ال خيَّبانه و يعرقلوا و يتسببوا يف ا 

ه حسب القسمة الرشعية الن القانون اجلزائري يطبق  س يدي انه لك مهنم اخذ نصيب 

 مبادئ الرشيعة اال سالمية يف املرياث. 

لكن ال ن وبعد الانهتاء من اال جراءات القانونية وبعد تفطن احد ال ختني ملا أ قدمنا  

عليه يف العداةل ) احملمكة (  مل تكف لوهما علينا وتقول أ هنا غري راضية و لن تساحمنا  

 ا هذا ال مر. ال خفائنا علهي 

كام أ ن احد الوارثني واذلي اكن يعَّل بلك اال جراءات اكن يقول يف ال ول أ ان مل تعجبين  

القسمة لكن  ليك ال افسد عىل امجلاعة فاان راض بعملية القسمة والقرعة اليت جيرهيا  

اخلبري القضايئ، وبعد الانهتاء من لك هذه اال جراءات وتبينت هل قسمته من الرتكة  

 أ يضا لست راض ابلقسمة ولن أ سامح من تسبب فهيا.   قال هو 

مع العَّل أ ن الوادلة الكرمية رمحها هللا اكنت تدري مبا أ قدمنا عليه و اكنت موافقة عليه  

 ل هنا تعَّل بأ ننا لن نأ خذ من حق احد سواء أ اكن ذكر أ و أ نىث. 



  
   

 117 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

خفائنا هذا ال مر عىل ال ختني وال خ خمالف للرشع أ   م ال، مع  هل ما أ قدمنا عليه وا 

 العَّل أ ن الرتكة حرصت و قميت و قسمت ابلتساوي لذلكر مثل حظ ال نثيني. 

 وهذا بعد استشارة عدة خَّباء يف تقيي العقارات وأ انس عارفني بقمية العقارات 

 أ فيدوين رمحمك هللا. 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   هل وحصبه أ مجعنيمحمد وعىل أ  

 

ما دام ال مر مت وفق رشع هللا يف التقس ي، وقد رد ا ىل أ هل اخلَّبة يف التقدير، فليس  

خبار امجليع ليس رشطا، وهللا املوفق.   يف صنيعمك خمالفة للرشع، وا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 4/ 1يف 

 

 تقس ي الرتكة مع وجود ديون 

 

اقرتضت  من جدي بعضا ملال و لكن قد توفيا منذ س تة س نوات  لقد  ..  سالم عليمك

و مل أ متكن من تسديده  هل أ عط  هذا مال ا ىل ،أ و نوزعه عىل لك غاليت  أ رمةل   

 أ والده مع أ ان مال هذا دين قليل ماذا أ فعل ؟ جزامك هلل 

 



  
   

 118 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

 يرد هذا ادلين لورثته، ولو اكن قليال، مث يقسم يف الرتكة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 تقس ي الرتكة قبل املامت 

 

ابناءقبل وفاهتا قسمت ورث زوهجا البناهئا,ووصت قبل    3بنات و 3بناء   6ام ل 

يكون اكمل ذههبا البنهتا الصغرى الغري مزتوجه فقط واحد الابناء مل يرىض  موهتا اين  

 ماحلمك يف وصيهتا هل تنفذ ام اهنا غري حصيحه ويقسم اذلهب للجميع؟افتوان 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ية جيب أ ن تلغى، فهذا أ حوط ل ممك، وأ بعد لها عن احلرام، ويقسم اذلهب  هذه الوص 

 بني امجليع حسب الرشع، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1437/ 5/ 1يف 



  
   

 119 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 ما العمل يف حاةل رسقة مال من أ حد مث توفاه هللا؟ 

 

اخذت س يده اموال من زوج جدهتا  دون علمه  ...  السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

 واكن هذا من حواىل اكرث من عرشين عاما  وقامت برشاء مشغوالت ذهبيه 

وىه الان تريد ان تتوب وتكفر    بقمية هذه الاموال وقد توىف هذا الرجل بعد ذكل . 

 ارجو الافاده   هذا اذلنب مع العَّل اهنا ال تريد ان يعَّل احد هبذا اخلطأ . 

 

 رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

املال اذلي أ خذته ابٍق يف ذمهتا، وجيب علهيا أ داؤه، وهو متعذر لوفاته، لكن يؤدى  

ال بأ داء هذا   ا ىل الورثة بشلك أ و بأ خر، ولو اكن بطريق رسي، وال حتصل التوبة ا 

 املال لورثته، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 

 

 



  
   

 120 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 الترصف يف يشء من الرتكة قبل تقس ي املرياث 

 

فتفاداي   الورثة قارصا  وأ حد  المثن  غالية  املرياث س يارة  أ يخ وترك مرياث ومن  تويف 

ملبل  أ رمةل ايخ حتتاج  ونظرا ل ن  للمجلس احلس يب  الطويةل  كبري جدا  لال جراءات  غ 

بتدايئ قبل موعد وفاة   لعمل معلية مس تعجةل لزرع لك  فهل ميكن بيع الس يارة بعقد ا 

قرار الورثة   أ يخ ل حد الورثة مث معل دعوي قضائية  بصحة التوقيع وهذا يتطلب ا 

الورثة مث بيعها وتوزيع املرياث   أ حد  مس  بصحة توقيع أ يخ وبذكل تكون الس يارة اب 

فادة ابحلمك وجزامك هللا خريا    الرشع  عيل الورثة أ رجو   اال 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

نرى أ ن ال سَّل أ ن تتبع يف ذكل النظام العام، واذلي حيفظ للك حق حقه، أ ما زوجة  

منمك، ويكتب هذا، عىل أ ن يكون السداد  أ خيك، فميكن أ ن تقرتض من أ ي أ حد  

 من الرتكة بعد تقس ميها، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1431/ 6/ 4يف 

 

 



  
   

 121 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 كيفية تقس ي اال رث يف حاةل تقس ي الوادل أ مواهل قبل الوفاة 

 

ماهل  وادلي متويف وقبل وفاته اكن يضع مبلغ من ... السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

مسه وامس أ ربعة من اوالده لك واحد عىل حدة يف صندوق خصصته القبيةل ملن   اب 

حيصل هل ظرف يس تدع  ان يدفع هل املال كدي ه مثاَل وبعد فرتة مت فض الصندوق  

الف ولك واحد من اخويت املسجةل    20وتوزيع املبالغ للك خشص ابمسه مبعىن اِب هل  

الف تعود الِب وتعتَّب مرياث ام املرياث فقط    100الف هل املبالغ لكها    20اسامهئم  

 وشكرا  الف ؟؟   20هو مأاكن ابمس وادلي ال  

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

دخالها يف الرتكة، مث تقسم عىل   الورثة عىل الوجه  جيب مض مجيع هذه ال موال، وا 

 الرشع ، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 تقس ي الرتكة يف حاةل اختفاء خشص 

 

منذ   مفقوده  س يده  عليمك/  مخس    40السالم  منذ  بوافاهتا  حمكت  واحملمكه  عاما 

  س نوات ولها نصيب ارض ىف بيت العائهل فهل جيوز ان يورث فهيا اخواهتا وفقا حلمك 



  
   

 122 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

احملمكه الرشعيه واعالن الوراثه؟ ام هذا املرياث حرام النه النعَّل هىل ىه حيه ام  

 ميته ؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ل ههل، س امي ا ن جتاوزت العمر  ا ن اكنت احملمكة قد حمكت مبوهتا فقد تقرر املرياث  

  80اذلي يعيشه اال نسان غالبا، وقد اختلف أ هل العَّل يف هذا العمر، مفهنم من قال  

عاما، وعىل لك حال ميكن بعد حمك احملمكة أ ن تقسم الرتكة    90عاما، ومهنم من قال  

 القسمة الرشعية، فا ن احتاط أ هلها، وأ خروا التقس ي، اكن أ حوط، وهللا املوفق. 

 ه: د.محمد بن موىس ادلايل كتب

 هـ 1438/ 8/ 1يف 

 

 دفع الزاكة بعد تقس ي اال رث 

 

الزاكة   توىف زوىج وترك ىل بنت وودلين ووزعت بيهنم الرتكة .فهل عند حساب 

مل   لوحدها  البنت  نصيب  انه  العَّل  مع  لوحده  واحد  ام لك  معا  الثالثة  اموال  امجه 

ودل عىل حدة ام امجع اموال الثالثة  يتجاوز النصاب فهل اخرج الزاكة عىل اموال لك  

 واحسب مهنا الزاكة.جزامك هللا خريا 

 



  
   

 123 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

مبفرده، وال  بعد التقس ي اس تقل املال واملكل، مفن بلغ نصيبه النصاب فعليه الزاكة  

(جرام فضة، فهو ال حظى للفقري،  595عالقة هل بنصيب أ خيه، والنصاب يقدر بـ ) 

 يف ظل هذا الغالء، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 6/ 1يف 

 

 تقس ي الرتكة ابلرتايض عىل حسب حاجة لك فرد .. هل جيوز؟؟ 

 

تفقنا حنن ال والد والبنات    هللا وترك تركة تويف وادلي رمحه    بسم هللا الرمحن الرحي  ا 

فهل ميكننا أ ن نعط  ل حدان أ كرث أ وأ قل علام أ ان لك    أ ن نقسم هذه الرتكة ابلرتايض  

 جزامك هللا خريا ...  هذا ابلرتايض 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 



  
   

 124 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

الرتكة جيب أ ن تقسم أ وال حسب رشع هللا، مث بعد التقس ي ال بأ س ابلرتايض عىل  

 وجه الهبة،من بعضمك لبعض، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 6يف 

 

 تقس ي الرتكة يف حاةل ظهور مبلغ اكنت ختفيه املتوفية 

 

وحده مزتوجه ومش بتش تغل واهلها مش اكنو بزيوروها خالص اندر جدا فهيى ماتت  

واهل زوهجا لقو مبلغ مس تخىب عن زوهجا ولك الناس والفلوس دى لكها من اهل  

زوهجا اكنو معلني لهيا شهريه الن زوهجا غلبان ظروفه تعبانه جيوز ان هو ايخده؟ مع  

خد عالج وىه مش معاها اطفال وبرضواهل  جنيه وهو تعبان وبيا 600العَّل اان املبلغ  

 الزوج طلعو من املبلغ ده صدقه لهيا  

 سؤال اتىن معلشو هللا خيليكو الن صاحه الاس ئهل مس تعجهل اوى ربنا يبارك فيمك  

بيت عيهل الام بنت ادلور الارىض مع العَّل الام معها ودلين وبنتني جه ابن بىن  

ه اخوة الاوالىن الىل بنا الشقه وتزوج  شقه والابن الثاىن بىن شقه عىل الطوب ج 

انتو   التالته  وقال الخواته  بس  الطوب  واعطا الخوة حق  البيت لكه  اشرتى  فهيا 

ملكوش حق غري فادلور الارىض بس وان معامك الن اان الباىن الباىق هو مش حسب  

 البيت لكى ادلور الارىض فقط 

 



  
   

 125 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ ما املسأ ةل ال وىل، مفادام هذا املبلغ دخل عىل هذه املرأ ة املتوفاة عىل وجه التَّبع من  

أ هل زوهجا، فقد ملكته ملاك اتما، وبعد موهتا يصري تركة، تقسم عىل ورثهتا مجيعا،  

ن تراضوا برتك هذا  ولو اكنوا قد قاطعوها، مبا فهيم   ال ا  الزوج وال ب وال م، وغريه، ا 

 املبلغ اليسري للزوج، فهذا شئ أ خر. 

رجاعها للمحمكة يف مرص، وهللا املوفق.   أ ما املسأ ةل الثانية، فيحسن ا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 8/ 1يف 

 

 تقس ي اال رث يف حاةل وجود وصية شفهية 

 

وعنده ثالث    يف ومل يرتك وصية المكتوبه  وال قوليهالسالم عليمك  اي ش يخ جدي تو 

أ بناء ذكور وثالث ا انث لكهم مزتوجون  و زوجته )ليست وادلة أ بناهئا ومل تنجب  

أ ن جدي ميكل   العَّل  تقس ي املرياث حسب الرشع مع  الوفاة اردو  بعد  أ طفال(  هل 

أ خد    أ موال كثرية  ا ين سوف  أ يم و خاليت اال انث  أ خوايل وقال يل  ولكن قام احد 

التجاري وانمت المتلكون عندي يشء وعندما سأ لوه   قال ل ين    املزنل و احملل  ملاذا 

سأ لته مايه وصيتك و)قال    وادلي قبل ا ن ميوت وعندما أ خرجته من املستشف   



  
   

 126 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ا خوتك ولتفرقوا  يد  البنات   يل ضع يدك يف  خويت  ليس دلهيم    مث سأ لته وا  قال يل 

 وقال خايل هذا أ ان مس تعد أ ن احلف عيل املصحف أ ن الكيم    عندي يشء( 

ال خايل هذا  السوال هو , ماحمك الرشع يف    حق مع  العَّل اليعَّل احد هبذا الوصية ا 

ذا اكنت حصيح  هل جيوز يل بناته الاخد من املرياث أ و ال   هذه الوصية ا 

ل نه يفضل أ بنائه اذلكور عيل    ول مثل هذه الوصية مع العَّل ا ن أ يم تقول أ ن وادله يق 

يعطهيم   أ ن  أ ن    اال انث وال حيب  ل نه الحيب  لواكنوا حمتاجني  ماهل حىت  يشء من 

 يذهب ماهل أ يل أ زواج بناته .أ رجو الرد عيل يف أ رسع وقت وجزأ ك هللا خري 

 

نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني،  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

هذه الوصية القولية لو اكنت مكتوبة، مل يكن لها قمية رشعا، ل ن اذلي يتويل تقس ي  

الرتكة هو هللا س بحانه وتعايل، وليس للميت أ ي حق يف منع أ حد من املرياث، بل  

الالكم،  هو مال هللا يضعه س بحانه حيث يشاء، وليس لهذا اخلال أ ن يقول هذا  

الوصية   ل نه ال جيوز  العذاب،  من  أ بيه  عليه حفظ  لوجب  لو اكن صادقا،  وحىت 

لغاؤها، والعمل   للوارث، فوادله يأ مث بتكل الوصية، وحىت لو اكنت مكتوبة، لوجب ا 

معل   من  فهذا  النساء،  حرمان  جيوز  وال  كتاب هللا،  عىل  الرتكة  بتقس ي  ابلرشع 

 اجلاهلية، وهللا املوفق. 

 د بن موىس ادلايل كتبه: د.محم 

 هـ 1441/ 5/ 1يف 



  
   

 127 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 الهبات احملرمة وكيفية التعامل معها 

 

تقاعد رجل من العمل فوزع ماكفأ ته عىل اوالده اذلكور ومل يعطى البنات مهنا يشء  

وعنده قطعة ارض فوزعها عىل اوالده اذلكور ومل يعط  البنات يشء وعنده بيت  

يعط  بقية الاوالد والبنات يشء ،  صغري متواضع كتهبا الصغر  ودلين عنده ومل  

وهذا لك ما ميكل تويف بعد ذكل ومل يرتك خلفه يشء ما حمك الرشع يف توزيعه وهل  

 يرتتب عىل اوالده يشء ؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

الهبات   من  ال موال عىل  لك هذا  برد  النار،  من  أ بهيم  انقاذ  ال والد  احملرمة، وعىل 

 ال صل، مث تقس ي الرتكة حسب الرشع، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 

 

 



  
   

 128 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 ( 2الهبات احملرمة وكيفية التعامل معها ) 

 

أ بناء ولقدل وهب يل أ ِب قطعة أ رض س نة    9أ ان أ كَّب أ خ يف عائةل من    السالم عليمك,

بطريق عقد ىبيع. ولقد بنيت فهيا مسكنا قبل موته. وتويف أ ِب رمحه هللا س نة  1977

. وال ن وقد كَّب اخواين طالبوين حبقهم يف هذه ال رض. ومن املعلوم  أ ن  1989

ه مل يمت  بعض ال والد أ خذو بعض ال رايض اخملتلفة القمية بعد موت أ ِب رمحه هللا  ِوأ ن

 والسالم  هللا فيمك ويف افتائمك.  ابرك   اىل ال ن قسمة بقية أ مال ك أ ِب. 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ بيك  أ ما هبة أ بيك كل دون ا خوتك فالواجب عليك ردها يف الرتكة، حرصا عىل  

من اال مث، مث حيسب امجليع ويقسم بينمك، لذلكر مثل حظ ال نثيني، ولل م نصيهبا،  

 وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 9/ 9يف 

 

 

 



  
   

 129 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 حبس الرتكة عىل حساب ال خ ال كَّب 

 

س نوات وتركو مزنال ومل يرد    10اخوان تويف وادلية )اِب و ايم( مند  4حنن اختني ل 

 الاكَّب ان يبيع ويقسم الرتكة وهو يس تغهل الاخ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

الواجب قسمة الرتكة بينمك، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وحتسب مدة اس تفادة ال خ  

املدة السابقة، عىل أ نه مؤجر لنصيب أ خوته، أ و حيصل  ال كَّب من نصيبه يف الرتكة  

تراض بينمك، عىل ما فات، وال جيوز هل حبس الرتكة عىل حسابه لك هذه املدة،  

 وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 9/ 1يف 

 

 

 

 

 



  
   

 130 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 الهبة يف حياة ال ب 

 

الحد ابناىئ شقة من  اان رجل ميسور احلال وامكل عدة عقارات ابلسودان وهبت  

ممتلاكىت لزايدة بره ىب مقاررنة ابخوته فهل عىل امث ىف ذكل ؟ واذا توفيت فهل البىن  

 اذلى وهبت هل الشقة ان حيتفظ هبا لنفسه واليشارك فهيا اخوته ؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   مجعنيمحمد وعىل أ هل وحصبه أ  

 

جاء يف احلديث الصحيح أ ن النيب صىل هللا عليه وسَّل قال: اتقوا هللا واعدلوا بني  

بناء موكول ا ىل   أ بنائمك ، وبر الابن كل هذا واجب عليه، لكن اال رث والوصية لل 

هللا تعاىل، وجيب أ ن يكون وفق رشع هللا، حىت العاق ال جيوز أ ن متنعه من النفقة،  

اال رث، وجيب هل حقوقه اكمةل، وأ ما عقوقه فيحاس به عليه هللا تعاىل، والشقة  وال  

رث بعد موته، وحتسب من الرتكة، وهللا املوفق.  ايها تكون ا   اليت وهبته ا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 9/ 1يف 

 

 

 



  
   

 131 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 الترصف يف الرتكة قبل تقس ميها عىل الورثة 

 

مرت .. به ساكن ماجر اجيار    95مساحته حواىل  تركت اىم مزنل من شقة واحدة  

جنيه مرصى س نواي .. ومقت مبفاوضة الساكن اذلى سكن   20قدمي يدفع قمية اجيار 

الف جنيه    50عاما وبعد طويل املفاوضات ..دفعت هل مبلغ    30ابالجيار الرمزى ملدة  

.. واخالهئا  الشقة  عن  تنازهل  الشقة    نظري  برتمي  اخواىت مقت  وبناء شقة  ومبوافقه 

اعالها واس تخداهما كسكن خاص ىل حيث ان ادلور الارىض غري مناسب للسكن  

.. ولك هذا مت مبوافقة مجيع الاخوة .. مث مقت ببناء شقة اخرى اعىل شقىت ليسكن  

فهيا ابىن مما اثر غضب اخوىت ورفضوا ذكل حبجة ان اس توليت عىل الارض والبيت  

 ليون جنيه او اكرث .. حيث تبلغ قمية الارض فقط تقريبا م 

علام ابنىن الاخ الاكَّب واذلى سكن طيةل معره ىف سكن ابالجيار .. وانىن ال امكل  

 ماال الرضاهئم .. 

 وعلام ابن هناك جوانب اخرى من املرياث ال تزال حمل الزناع والوقف .. 

 ارجو الافادة واجياد احلل ؟! 

 

أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

اعَّل أ يخ أ نك ال تس تحق أ كرث من نصيبك يف اال رث، ومادفعته يف اال صالح فكل  

أ ن تأ خذه مهنم عند تقس ي الرتكة، س امي وقد ذكرت أ ن قمية ال رض كبرية، فبعد قسمة  



  
   

 132 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ويقسم   أ نفقته،  مبا  تعود علهيم مجيعا  أ ن  الرتكة،  فيجب  عليمك حبسب مس تحقاتمك، 

 يأ خذ الورثة حقهم أ يخ الفاضل، وأ نت معهم سواء، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1441/ 5/ 1يف 

 

 هل يصح أ ن ترث البنت زوج ال م 

 

وبعد  عليمك ورمحةهللا  )بيتا وحمالت    السالم  الرتكة  أ هما لك  من زوج  مرأ ةورثت  ا 

بنة املتويف ولها احلق يف ا رث أ بهيا  جتارية( وبعد مدة   مرأ ة أ خرى قالت أ هنا  ا  ظهرة ا 

كيف ميكن حل    وأ رص ت أ ن تأ خذ البيت من الوارثة ال وىل اليت ال متكل مسكنا سواه 

هذه املسأ ةل علام أ ن س نوات عدة مضت قبل ظهور هذه البنت الثانية وادعاهئا حق  

 ابرك هللا فيمك   الارث من أ بهيا 

 

لعاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب ا 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

أ وال اعَّل أ ن املرأ ة املذكورة ال حيق لها من مرياث زوج أ هما أ ي شئ، فهي  ال تتصل  

 به مبا يوجب اال رث، فأ خذها هذا املال هو يف الواقع بغري حق. 

أ بهيا،     أ وىل بلك مال  فهي   الصحيحة،  ابنة، وثبت هذا ابلطرق  للميت  فا ن ظهر 

حىت ولو طالت الس نني، وحىت ولو احتاجت املرأ ة املذكورة للسكن، بل الصحيح  

جيار السكىن تكل املدة، ل ن املال تبني رشعا   رشعا أ ن تضمن هذه املرأ ة البنة امليت ا 



  
   

 133 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

اليت ظهرت، لكن برشط ثبوت النسب فعال،    أ نه مملوك للوارثة ال صلية، ويه البنت 

 بني البنت وال ب امليت، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 حرمان ال نىث من اال رث 

 

السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته وبعد شاب خطب فتاة وهو يعَّل ان من عادات  

رشع هللا . فهل يمكل الزواج ,وهل  اهلها ان الانىث الترث, فقيل هل ان اابها عطل  

 يعتَّب مشاراك يف هذا التعطيل. ما حمك الرشع ابلنس بة لهذا الشاب 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

مادام يرغب فهيا، ومسأ ةل اال رث  ال عالقة بعقد الناكح وهذه املسأ ةل، بل يمت زواجه  

 مسأ ةل أ خرى، وللبنت أ ن تطالب حبقها عن طريق احملمكة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1441/ 5/ 1يف 

 



  
   

 134 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 تقس ي الرتكة يف حال ادلين 

 

ظهر عندان رجل اكن  ...    امحلد هلل وكفى والصالة والسالم عىل عبه اذلى اصطفى

التجارة واكنت الارابح عاليه واكن هل سامرسة جيمعون هل اموال  جيمع اموال لغرض  

مقابل فائده من العمالء وليس من التاجر, وبعد مده من الس نوات اعلن افالسه  

هذا التاجر وبعد يومني مات مقتوال تبني انه ليس هل جتارة وتبني انه نصاب اكن جيمع  

من الاموال اذلى عنده ,اواكن   الاموال ولكام حان موعد معيل  ايخذ ارابحه يعطيه  

العميل يعرف مك اكن ارابحه هذا العام ويضيفها اىل راس املال وقد ايخذ مبلغ زهيد  

لرشاء س يارة او عقار) مبعىن انه اكن يس تَّل من معيل  لغرض التجارة ويعطى معيل  

حان موعد سداده اى انه ايخذ من هذا ويعطى هذا( علام ابن التاجر النصاب اكن  

ط عىل اى معيل او مسسار انه ال ضامن عليه ىف الاموال ان ضاعت وكذكل  يشرت 

 اكن السمسار يشرتط ذكل عىل العمالء والسوال هناء 

_ هل ىل حق عند التاجر النصاب رشعا ىف طلب من ورثته امواىل الىت ألكها  1

 )علام ابن التجارة نصب واحتيال( 

اخذها مىن عندما تبني ان  _ هل ىل حق ىف مطالبة السمسار ابالموال اذلى  2

 التاجر نصاب 

 _ هل ارد الاموال الىت زادت عن راسامىل اىل العمال بتناسب مثال 3

 وجزامك هللا خريا   هذه ىه اسائلىت الثالثه ارجوا من هللا ان يوفقمك اىل الاجابه عهنا 

 



  
   

 135 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

منا احلق يف تركة التاجر امليت، فكل ولغريك من   أ ما الورثة، فليس كل علهيم حق، ا 

الغرماء أ ن تطالبوه حبقوقمك قبل تقس ي تركته، س امي ا ن تبني أ ن الرجل حيتال، فهذا  

عطاء الغرماء قبل تقس ي الرتكة،  حق ثبت يف ذمة امليت، فا ن اكن هل تركة، وجب   ا 

فا ن احلقوق املتعلقة مبال امليت مقدمة يف كتاب هللا عىل اال رث، فا ن هللا تعاىل ملا  

قسم الرتكة يف املرياث، قال: ) من بعد وصية يوىص هبا أ و دين ( فادليون واحلقوق  

 تقدم عىل الوصااي واال رث. 

تضمينه، ل نه متعاون مع التاجر عىل  وكذا لو تبني كل أ ن السمسار يعَّل احلال، فكل  

 الباطل، فالضامن عليه، لكن ا ن تبني أ نه ال عَّل هل، فليس عليه شئ. 

 كذكل تقس ي املال بني الغرماء، يكون اكل يت:  

 ا ن اكنت الرتكة تف  حبقوق الغرماء اكمةل أ خذ لك خشص حقه اكمال. 

ن اكنت ال تف  حبقوق الغرماء، فا ن الرتكة تنسب للحقوق، ولك خشص يأ خذ من    وا 

حقه نس بة، وليس احلق اكمال، فتنسب الرتكة للحقوق، ولك خشص يأ خذ نسبته  

 من الرتكة، حبيث يدخل النقص عىل امجليع ابلعدل، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 4/ 1يف 

 

 



  
   

 136 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 التأ خر يف تقس ي تركة الوادل مث وفاة اجلد واجلدة 

 

وادلي   تويف  وأ مه    3وأ ان صغري ودلي  س/  أ بيه  توىف  وادلي  وفاة  وبعد  شقيقات 

)جدي وجديت( وال ن أ عاميم يطالبون بنصيب أ بهيم وأ همم ، فهل هلم يش علامً بأ ن  

 منذ وفاة أ ِب مل يقسم اال رث ؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   عنيمحمد وعىل أ هل وحصبه أ مج

 

نعم حيق ل عاممك املطالبة حبق وادلهيم من مرياث أ بيك، ل نه ملا تويف وادلك اس تحق  

وعدم   أ بيك برشع هللا،  مال  ثلث  ميلاكن  فهام  ماهل،  مهنام سدس  وادلاه لك واحد 

  - وه أ عامممك - القسمة ال تنقص هذا احلق وال تلغيه، وملا تويف اجلد واجلدة اكن ل بناهئام  

 ام، وهللا املوفق. اال رث فهي

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 7/ 1يف 

 

 

 

 



  
   

 137 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 العطية يف حياة ال ب 

 

رجل أ نعم هللا عليه ابملال، ورزقه أ ربعة أ والد وثالث بنات، يريد أ ن يبين شقة للك  

مثل حظ   ))لذلكر  الرشع   للتقس ي  خمالفة  ذكل  يف  هل  ويسأ ل  عياهل  من  واحد 

 ال نثيني((. 

 

رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ال بأ س أ ن يصنع ذكل من ابب العطية يف احلياة، أ ما ا ن اكن يريد اال رث، فهذا ليس  

 حصيحا، بل الواجب أ ن يكون لذلكر مثل حظ ال نثيني،وهللا املوفق. 

 ادلايل   كتبه: د.محمد بن موىس 

 هـ 1438/ 8/ 1يف 

ث  ِ  تقس ي اال رث قبل موت املور 

 

دلي بنتان و ودلان أ ريد أ ن أ قسم ثرويت بيهنم حىت    السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

فهل أ قسم لذلكر مثل حظ ال نىث ام مثليه    ال خيتصموا بعد مويت ا ن قدر هللا يل ذكل 

 جزام هللا خريا   و كيف السبيل للوصول ملبتغاي 

 



  
   

 138 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

منا يعتَّب هبة، وعليه فال تلزم يف   رث، ا  ث ال يعتَّب ا  ِ تقس ي اال رث قبل موت املور 

ال بقبضها، فا ن قسمَت بيهنم عىل النحو املذكور، فالواجب أ ن ل  ذلكر  حق املورث ا 

ال بأ ن يقبضوا أ نصبهتم وأ نت يح، أ ما   مثل حظ ال نثيني، مث هذه القسمة التلزمك ا 

ا ن مل حيصل قبض، فكل الرجوع يف تكل الهبة، مث لتكن بيهنام قسمة ا رث حسب ما  

 ذكر بعد الوفاة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1441/ 5/ 1يف 

 

 متَّبئان من اال سالم تقس ي الرتكة يف حال وجود ودلين  

 

ام زوجيت مسلمة تزوجت برجل مس يح  اعتنق دين الاسالم الجل الزواج هبا  

واجنبت منه بنت وشاابن وبعدها ارتد الزوج دلينه فطلقته الزوجة والاوالد اصبحو  

اسلمت   الهنا  اخهتم  من  ويتَّباون  بديهنم  وجياهرون  مس يحيون  وه  اسالم  ابلقيد 

توفيت حاليا ولها ابنه من زوج سابق مسَّل وابنهتا مسلمة  وتزوجتين وام زوجيت  

ماحمك الرشع يف تقس ي الارث وهل حرمان الش باب من الارث يووءل بذكل اىل  

توريث اخلال وهل الاختان يورثن عىل نفس القسمة ارجو الرد شاكر لمك والسالم  

 عليمك 



  
   

 139 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ا ن ثبت أ ن الودلين متَّبئان من اال سالم، فال ا رث هلام، ويقسم املال عىل املسلمني  

ن   فقط من الورثة، فرتث البنتان ومن وجد من عصبة املرأ ة املتوفاة، أ و أ هما أ و أ بهيا ا 

 يهنام، وهللا املوفق. وجد، فا ن مل يوجد سوى البنتني، اكن املال لكه ب 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 9يف 

 

 هل تدخل الهبة يف تقس ي الرتكة 

 

وقبل مماهتا بس نني عدة وهبت للك بنت قطعة من  2012بنات ايم توفيت يف 5حنن 

حلهيا ما عدا الاخت اخلامسة فهي  مريضة نفساين  لكن الان هناكل اختيت الثانية  

س نة واليوم ترى ان ايم مل تعدل يف تقس ي اذلهب  15اكرث من  ابعت نصيهبا منذ  

وترغب يف بيع لك مل اخذانه ونقسم من جديد لكن اخواهتا رفضن من فضلمك ما  

حمك الرشع يف ذكل علام وان ايم مل تفكر يف تفضيل الواحدة عىل الاخرى. وال يف  

 وزن اذلهب 

 

أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني



  
   

 140 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ن اكنت وقعت بغري قصد، لكن حىت هذه البنت   هذه من الهبات غري العادةل، وا 

املريضة نفس يا لها احلق يف ذهب أ هما، سواء يف حياهتا عن طريق الهبة، أ م بعد مماهتا  

مع الوادلة يف رد اذلهب، وتوزيعه  عن طريق اال رث، فالواجب عىل البنات التعاون  

 مرة ثنية بني امجليع ابلعدل، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 11يف 

 

 تقس ي الرتكة يف حياة الوادل بدون عدل 

 

الورثة وظَّل   رأ يه الشخيص مفزي بعض  أ مالكه عىل ورثته حسب  بتوزيع  أ ب  قام 

بتوزيعها حسب الرشع منعا للظَّل فرفض ال ب وقام  ال خرين فأ عرتض أ حده وطلب  

ببيع ال مالك عىل الورثة املوافقني عىل قسمته بأ سعار رمزية وبعقود اكذبة بقصد معاقبة  

الابن   يترصف  وكيف  جائز رشعا  ال ب  فعهل  ما  هل  الرتكة.  من  وحرمانه  الابن 

الصكوك ونقض الافراغات والب  فراغات  ا  ايقاف  اليت  املعارض؟ وهل ميكن هل  يوع 

 متت بدون علمه؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ال شك أ ن هذا ال ب يأ مث بذكل، فال جيوز توزيعها عىل هذا النحو، سواء اكن عىل  

أ ن  م   يأ مث، وعىل الودل املظلو صفة الهبة، أ م عىل صفة توزيع اال رث، فف  الك احلالني 



  
   

 141 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

نه ا ن اكن هبة اكن حراما لعدم العدل فهيا، وذلا مل   حيدث الوادل جبرم ما يصنع، فا 

عىل   ال والد  ال ب  يعط  مل  جائرة،  هبة  عىل  وسَّل  عليه  هللا  صىل  النيب  يشهد 

رث، فا ن   السواء،فسامه النيب صىل هللا عليه وسَّل جورا، ومل يشهد عليه، ولو اكن ا 

هللا تعاىل توىل اال رث بنفسه يف كتابه العزيز، فال جيوز تعدي قسمة هللا يف كتابه،  

وقد قال صىل هللا عليه وسَّل : ا ن هللا أ عطى لك ذي حق حقه، فال وصية لوارث،  

 وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 12يف 

 

 كتابة ال ب البنته مجيع ما ميكل يف حياته 

 

مسها وهو اليزال عىل قيد  معى   بنته الوحيدة كتب مجيع أ مالكه اب  وادل زوجىت وىه ا 

احلياة وهل أ خت التزال عىل قيد احلياة وقدأ بلغها بفعهل ذكل فهل يعتَّب ذكل جحب  

 للمرياث أ م جائز عىل سبيل الهبة 

 

نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني،  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

هذا الترصف حمرم من وادل زوجتك، وعليه أ ن يتق  هللا ، سواء يف الهبة، فيعدل  

بيهنام ، أ و يف اال رث فيرتك ال مر كام رشعه هللا، فعليه الرتاجع عن هذا الترصف،  



  
   

 142 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

هللا عليه    وعليمك تقوى هللا ، ورده عن هذه الهبة اجلائرة، فقد سامها النيب صىل  

وسَّل جورا، وقال: ال أ شهد عىل جور، وقال: اتقوا هللا واعدلوا بني أ والدمك، وهللا  

 املوفق 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 6/ 1يف 

 

 استيالء ال م ع مبلغ من املال ورفضها حسابه مضن الرتكة 

 

احتضار وادلى وعند  توىف وادلى وترك مبلغ من املال فقامت اىم ابخفاء املال عند 

سؤالها عن املال قالت ان وادلى اوىص ان حتج وان لها عند وادلى مبلغ عىل الرمغ  

من ان املبلغ يغطى مصاريف احلج وما تدعيه اىم مث علمنا ان وادلى كتب الىم مزنل  

وذاكل الس باب قانونيه لتسجيل املزنل وبنائه  وىه التريد اعطاء اوالدها نصيهبم  

 الدها اخذ املزنل وتقس ميه واخذ املال وتقس ي كام قال الرشع فهل جيوز الو 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

جيب التحري يف هذا ال مر، فال يبعد أ ن تكون ال م صادقة، فيجب التحري أ وال،  

مث ا ن اتضح أ ن ال م ال تقول احلق، فالواجب تقس ي الرتكة بني امجليع وفق الرشع،  

فيزنع من ال م ما أ خذته ابلباطل، ويقسم مع الرتكة، وابلنس بة لكونه كتب البيت  



  
   

 143 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

افع لهذا قبل نزعه مهنا، وال تنسوا الَّب معها،  لل م، أ يضا جيب التحري فيه، وما ادل 

ال صلح   فانظروا  نزاع كبري معها،  ا ىل  أ فىض  فا ن  ال خري،  ال ول ويف  أ ممك يف  فهي  

وال رفق هبا فاصنعوه، واحتس بوا ال جر عند هللا، مث ا ن توفيت فا ن اال رث س يعود  

 لمك، أ طال هللا معرها، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 15يف 

 

 توزيع الرتكة عىل حسب حاجة الورثة وليس عىل حسب الرشع 

 

توىف وادلى وترك لنا اراىض واموال نقدية هل جيوز توزيعها بغري الوزعة الرشعية  

 برىض امجليع ام ىف ذكل ظَّل للقرص 

 

نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني،  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ال جيوز هذا، بل الواجب تقس ي اال رث حسب الرشع، مث بعد ذكل من أ راد أ ن  

رثه فال بأ س، وهللا املوفق.   يسقط شيئا من ا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 16يف 



  
   

 144 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 وصية الام البهنا حبيازة اال رث مبفرده 

 

هللا تعاىل وبراكته، أ ان وأ وعوذ ابهلل من لكمة أ ان أ ريد أ ن أ سال  السالم عليمك ورمحة  

 الش يخ سؤال ونرجو من هللا تعاىل أ ن يفوقه ويفقنا والرسعة عىل الرد 

أ مه اكنت تعيش معه، فأ وصت هل ابملرياث   أ مه ودليه ورثة معه  خشص ورث من 

ذا توفيت، وأ ن ال يأ خذ الورثة معه يشء ، لكن الشخص   يريد أ ن يعط   لوحده ا 

الورثة حقهم لكنه خائف أ ن خيونوه ويقولوا هل أ ن املرياث أ كرث من هذا مع العَّل أ ن  

أ خوته ال يصقونه فقد اكنت معهم بعض   يفعل ل ن  املال( مفاذا  املرياث )بعض من 

املشألك فهل تقبل وصية امليت أ م يوزع املرياث مع العَّل أ نه ناكد جنزم وهلل العَّل أ نه  

 وهو ال يريدها أ ن حتصل مفا اجلواب وفقمك هللا وابرك هللا فيمك   س تكون مشألك 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

الواجب قسمة الرتكة عىل الورثة، وال عليك مما س يكون، وال جيوز كل حيازة اال رث  

  املوفق. مبفردك، وهللا

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 9/ 1يف 

 



  
   

 145 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 هل طليب لنصييب جيعلين قاطع رمح؟ 

 

س نني وقد تركت يل واخويت بيت واكن اِب هو اذلي اعطاها    5توفيت ايم من  

البيت بكتب مرشع عن القاظ  واان حمتاج لنصييب هل طليب لنصييب من الارث  

س نة عقوقا وهل طليب    20العَّل ان اِب مطلق ايم من  اذا اكن اِب غري راضا مع  

لنصييب جيعلين قاطع رمح مع العَّل اين حمتاج التزوج ارجوا ان تفيذوين جزامك هللا  

 خريا 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

طلب نصيبك من هذا البيت، اذلي وهبه أ بوك ل مك، وقد  ليس عليك بأ س يف  

به، وال   املطالبة  عليك يف  فال حرج  ا رث،  كنصيب  الرشع،  مبوجب  ليك  ا  انتقل 

 عقوق يف ذكل، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1441/ 5/ 1يف 

 

 

 



  
   

 146 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

من    هل جيوز ان اكتب لك ما امكل ل يخ بيع صوري حلرمان الاخر 

 ؟ اال رث 

 

السالم عليمك دكتوران الفاضل ... هل جيوز ان اكتب لك ما امكل ل ىخ بيع صورى  

 حلرمان الاخر ... وجزامك هللا خريا. 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ن كنت تريدين   ال بأ س أ ن هتيب أ خاك ما شئت، مادمت يف حصتك الاكمةل، أ ما ا 

 حرمانه من اال رث، فهذا ال جيوز، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 21يف 

 

 هبة ال خ قبل املوت 

 

حضارتمك.                                   عىل  الاىت  املوضوع  نعرض  وبراكته  هللا  ورمحة  عليمك  السالم 

توفيت اىل رمحة هللا تعاىل اخىت وتركت ورثه رشعني أ ان وأ ىخ واكنت حال حياهتا  

متتكل حصة مرياهثا عن وادلهيا وحصة مرياهثا عن زوهجا وريع لقطعة مكل لوادلهتا  



  
   

 147 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

وقامت بكتابة لك ما متتكل ل ىخ ، وعلمت بذكل قبل وفاهتا ىف يوم    طوال حياهتا 

جارته وقالت هل أ ان مكتبته ليك حاجه وقالت هل هات فلوىس،   جاء اىخ ليس تَّل ا 

فقال ىل اىخ متقلقش ىه كتبت ىل بس أ ان هرجع لك حاجه علشان ارحيها، وبعد  

ثته  مع العَّل اننا طلبنا ه  وفاهتا اقتسمنا اال جارة وبعد وفاة اىخ اس متر احلال مع ور 

ان   اىل  اال جيار  قسمة  اس متراره ىف  مع  ماطلوا  ولكهنم  مبارشة  وفاهتا  بعد  ابلقسمة 

 فوجئنا هبم يقولون ان الارض ملكهم 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

اكنت أ ختك وهبت أ خاها قبل املوت، ويف حصهتا، وليس يف مرض موهتا، فال  ا ن  

بأ س، وليس كل املطالبة، أ ما ا ن اكنت مل هتبه، لكن كتبت لتحرمك من اال رث فهذا  

ال جيوز لها، والواجب رد ال مر كام جيب أ ن يكون رشعا، وتقسم مجيع تركهتا عىل  

 ال خوين، وهللا املوفق. 

  ادلايل كتبه: د.محمد بن موىس 

 هـ 1438/ 5/ 11يف 

 

 

 

 



  
   

 148 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 هل متتكل حقا رشعيا يف املسكن أ م ال؟ 

 

السالم عليمك تويف جدي منذ فرتة و قبل و فاته بعدة س نوات جسل مسكنه ابمس  

خالى  ال صغر و خاليت  مبوافقة لك أ بنائه و بعدها حبوايل س نتني أ و ثالث تزوج  

عندما ذهبت خاليت خلطبة تكل املرأ ة  ابعتبار أ ن جديت متوفاة منذ عدة س نني و  

صارحهتا بلك ش ئي و أ خَّبهتا ابلقصعة و أ نه يف حاةل و فاة جدي لن يكون لها نصيب  

يف املسكن فوافقت هذه ال خرية و لكن و بعد وفاته بدأ ت تطالب حبقها الرشع  يف  

 املسكن لهذا نسأ كل فضيةل الش يخ هل متتكل حقا رشعيا يف املسكن أ م ال؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ا ن اكنت هبة البيت حصلت للودل والبنت بعد رضا ال خوة، وقد مت نقل امللكية هلام،  

شئ يف  مبعىن حصول القبض التام للبيت املوهوب هلام، فليس لهذه الزوجة املطالبة ب 

البيت، ل نه مملوك للودل والبنت مبوجب الهبة، ولها أ ن ترث يف بقية تركته، ولها فهيا  

مقبوضة،   فهي  هبة غري  والبنت،  للودل  للبيت  قبض  ا ن مل يكن حصل  أ ما  المثن، 

وابلتايل فهي  غري الزمة، فرتث هذه الزوجة يف تركة امليت، ومن مجةل الرتكة هذا  

 قبض الودل والبنت لتكل الهبة، وهللا املوفق. البيت، فالعَّبة يف ال مر ب 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 



  
   

 149 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 تقس ي الرتكة يف حال وجود منحة 

 

اان بنت شهيد )استشهد اِب اابن ثورة التحرير من الاس تعامر الفرنيس( ويل من اِب  

الاس تقالل(واجنبت  من زوهجا  )بعد    1960الشهيد اخوين ,تزوجت وادلتنا س نة   

بىن لنا زوج وادليت بيتا بأ موال منحة ايم     1975الثاين اربعة اانث وذكر يف س نة

)منحةتعطهيا ادلوةللزوجات الشهداء( ,عش نا وترعرعنا يف هذا البيت مجيعنا )حنن  

)مع العَّل    2012ابناء الشهيد واخويت امخلسة من ايم (  اىل ان وافهتا املنية س نة  

نود ان نعرف من س يادتمك ,كيف تمت معلية    (  1997زوج وادليت تويف س نة  ان  

 توزيع مرياث  املزنل )هل يرث اخويت من ايم معنا ام ال( 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ خذت   ال م  بعد  مادامت  تركة  لها، وهو  فاملال مملوك  لكوهنا زوجة شهيد،  املنحة 

 وفاهتا، يرهثا مجيع أ بناهئا، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 

 



  
   

 150 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 تقس ي الرتكة يف حال وجود أ رض متلكها ادلوةل وفهيا نفع للورثة 

 

ترك وادلى قطعة ارض عرشة افدنة تقريبا وىه    يرمحمك هللا السالم عليمك افيدوان  

امالك دوةل) ندفع اجيار خمفض وال يس تطيع احد ان ايخذها منا الا ادلوةل(الهنا مكل  

ادلوةل وليست ملكنا حنن نتفع وندفع الاجيار فهل تقسم مثل الامالك العادية لذلكر  

 جزامك هللا خريا   لكنامثل حظ الانثيني ام ان الاانث ال ترث الهنا ليست م 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

الرتكة يف   فهي  ليست من  الرتكة،  ال رض ليست مملوكة لمك حىت تدخل يف  هذه 

رضيت ادلوةل متديد عقد  شئ، لكن لمك حق الانتفاع هبا مبوجب عقد اال جيار، فا ن  

جارته   اال جيار، فادلوةل صاحبة القرار ملن تؤجر منمك، ل نه مبوت ال ب انفسخ عقد ا 

قبيل   من  هذا  وليس  شاءت،  من  تأ جري  يف  املطلق  احلق  لها  وأ صبح  ادلوةل،  مع 

 اململواكت اليت توزع عىل الورثة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 2/ 1يف 

 

 

 



  
   

 151 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

هل جيوز للورثة املطالبة مببالغ زائدة عام اكنت عليه الرتكة يف وقهتا تعويضا  

 هلم؟ 

السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ورث مجموعة من الاخوة و ال خوات يف العراق قمية  

عقار لوادله يف الامارات العربية املتحدة قبل ما يقرب من س بع عرشة س نة. واكن  

الوادل املقي يف العراق قد أ عطى توكيال البنه الاكَّب املقي الوحيد يف الامارات أ نذاك  

امالت املتعلقة ابلعقار. ابع الابن العقار وترصف ابملال مث مل تويف  لتسهيل القيام ابملع 

اذلكور   من  س تة  ه  واذلين  اذلكور  الورثة  من  فقط  اثنني  بسداد حصة  قام  وادله 

وثالث من الاانث. الان وبعد مرور س بع عرشة س نة اصبحت قمية الرتكة اليت مل  

مبا  تقارن  وال  بل  تساوي  ال  العراق  أ هنم    تسدد الحصاهبا يف  لو  أ نذاك  عليه  اكنت 

اس تلموا تركهتم يف حيهنا. السؤال فضيةل الش يخ هل جيوز للورثة املطالبة مببالغ زائدة  

فقط وليسوا لكهم   الورثة  أ حد  علام ابن  تعويضا هلم  الرتكة يف وقهتا  عليه  عام اكنت 

 يطالب بذاكل. أ فتوان ابلتفصيل مأ جورين 

 

والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني،  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ا ن اكن الصَّب عىل هذه املبالغ برضامك، فليس لمك أ ن تطلبوا أ كرث مما ثبت يف ذمته يف  

ِموا هذه الرتكة ويقدر عليه   ذكل احلني، أ ما ا ن اكن قهرا عليمك، فلمك أ و ل حدمك أ ن تقو 

اذل ويد  بقمية  الترصف،  هذا  يف  عليمك  متعداي  لكونه   ، احلني  ذكل  يف  وحنوه  هب 

 الغاصب ضامنة مطلقا، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 



  
   

 152 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 هل املعاش يقسم القسمة الرشعية؟ 

 

س نوات ودليه معاش اتخذه جدىت ولكهنا مريضه ودلهيا ضعف    5جدى متوىف منذ  

س نه ال تس تطيع اذلهاب لرصف املعاش فقام خاىل الاكَّب بعمل    83ومعرها ذاكره  

جنيه مرصوف لاللك    200توكيل هل لرصف املعاش وىف لك شهر خيرج من املعاش  

والباىق يقوم بتوزيعه عىل اخواته الودل ضعف البنت وقد قلت الىم ان هذا حرام  

واابىق يضع جانبا اذا    والجيوز وانه جيب ان حيتفظ ابملعاش يرصف منه عىل جدىت

حدث اى ظرف ويوزع بعد وفاة الام النه ىف هذه احلاهل يكون مرياث رشعى لكن  

خاىل يقول انه كده كده راجعلهم الفلوس ارجو الرد حىت يطمنئ قلىب ملاقلته لوادلىت  

 وتبتعد عن هذه الاموالٍ 

 

رسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد امل 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

، وليس لل والد، مفا  - أ ي اجلدة – ا ن اكن املعاش يرصف فقط لزوجة اجلد امليت  

صنعه الابن ال جيوز، بل الواجب أ ن يوضع للجدة، ترصف ما حتتاج ويدخر البايق  

جيوز، وهو    لها، فا ن مات انتقل كرتكة ل بناهئا، أ ما ال ن، مفا يصنعه هذا الابن ال

بذكل متعد ٍ علهيا، وفعل ما يتناىف مع ال مانة، وعليه التوقف، وعىل امجليع رد ما أ خذوا  

 ا ىل مال اجلدة. 

 



  
   

 153 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

أ ي  - أ ما ا ن اكن املعاش للجميع، فا ن املعاش يقسم القسمة الرشعية، فتأ خذ الزوجة  

 ال نثيني، وهللا املوفق. مثنه، والبايق يقسم بني أ بناء امليت، لذلكر مثل حظ    - اجلدة 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 الوصية وتقس ي الرتكة 

 

لقد اوصاىن اِب رمحه هللا و فال ان ورثته و يه    السالم عليمك و رمحة هللا و براكته

قطعة ارض  قد مسح هبا الخيه الاكري  واهنا من حق اخيه و قد اشرتاها جدي  

ادلي هو مع  النه يف زمهنم مل يكن من حق الابن ان يكتب    رمحه هللا مبال ابنه 

يشء ابمسه من ابب الاحرتام بل ابمس ابنه ,وبعد وفات اِب قام اكمل اعاميم مبطالبة  

مع  الاكَّب ببيع قطعة الارض و ان ايخد لك قسمته مع اهنم يعلمون انه هو من  

ايم و ايخ يطالبون  اشرتاها و دوهنا ابمس جدي ,ولكن املشلك ابلنس بة ايل ان  

قد مات والان ه   ان اِب  فالو  ولكهنم  بوصاية اِب  انين دكرهتم  مع  بنصيبنا  كدكل 

الورثة وه من يقرر من الوارث ,فهل جيوز دكل  مع العَّل ان اِب مل يكن عىل فراش  

 املوت 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 



  
   

 154 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ا ن عَّل أ ن املال مال أ خيك،وقد كتبه ابمس الوادل أ داب، وتوقريا، فالواجب أ ن يعود  

احلق،   تعرفون  دممت  مفا  الوادل،  ابمس  أ نه  جملرد  الرتكة،  يف  دخوهل  جيوز  وال  ليه،  ا 

أ حد  فالواجب بذهل ملس تحقه، ومس تحقه هو معمك اذلي اشرتى مباهل، فالى يقامسه  

 فيه، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 8/ 1يف 

 

 تقس ي تركة ال ب احل  

 

عليمك  بني الاخوة والاخوات    السالم  احلصص  توزيع  يف  الكبري  لل خ  احلق  هل 

حسب الرشع وذكل الن الاخ ال كَّب هو اكن املسؤول املطلق واملؤمن علهيم يف  

اسعاده ل ن الوادل ال جييد ال عامل التجارية وقدراته  الصغر وتعب الكثري من اجل  

 العقلية ضعيفة وليس هل رأ ي ومس هترت وال يعرف الطموح أ فيدوان جزامك هللا لك خري 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ال بعد وفاة الوادل، أ ما يف حياته،   ا ن كنت تقصد تركة أ بيمك احل ، فال جيوز هذا، ا 

تركة   تقس ي  تعتَّب  ولو قسمت يف حياته ال  برضاه،  ال  ا  الرتكة  تقسم  أ ن  فال جيوز 

ال بقبضمك   منا تكون من ابب الهبة من الوادل لمك، فال تلزم الوادل تكل الهبة ا  رث، ا  وا 



  
   

 155 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

قب  أ ما  لنصيبه،  أ ن يرجع فهيا  مجيعا، لك  للوادل  فهي  هبة غري مقبوضة،  القبض،  ل 

 وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 الوصية اجلائرة 

 

توفيت الوادلة رمحها هللا واوصت بلك ما متكل يل بشهادة مجيع اخويت   علام ابهنا  

مل بدون  اكنت مريضة مبرض عضال وجلست ابملستشف  عدة شهور دفعهتا ابلاك 

س نه  السؤال    15مساعدة احد واان الوحيد اذلي اكن يعطهيا راتب شهراي طوال مدة  

 هل اوزع املبلغ حسب الرشع ام اخذه علام ابنين ارغب ان امعل به صدقة جارية 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   أ مجعنيمحمد وعىل أ هل وحصبه  

ما صنعته أ مك ال جيوز، فهي  وصية جائرة، وقد حرهما هللا، فا ن هللا أ عطى لك ذي  

حق حقه، وال وصية لوارث، ودفعا للحرج عهنا عند هللا، فعليك أ ن ترد املال كام  

هو، ويقسم بينمك حسب الرشع، وما دفعته لوادلتك جتده عند هللا تعاىل، وال عالقة  

 ملوفق. هل ابلرتكة، وهللا ا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 ه 1438/ 5/ 1يف 



  
   

 156 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 تقس ي الرتكة 

 

وادلي حفظه هللا اشرتى عامرة و اعطى لك ودل شقتني و اعطى اخيت الكَّبى شقة  

او   تسكهنا  اما  مهنا  تس تفيد  اهنا  ورقة  بل س يكتب  يكتهبا ابمسها  لن  و  مل  لكن  و 

تس تفيد مهنا طاملا يه عىل قيداحلياة  تؤجرها و ال حيق لها بيعها او نقل ملكيهتا فقط  

اما بعد ان تتوىف ال تورهثا البناهئا بل تعود الخويت سؤايل هل هذا جيوز رشعا مع  

العَّل اهنا كتب ارض الثنني من اخوايت ابسامهئم و قسم الارض ابلنصف بيهنم و  

 للك واحدة مهنم صك ابمسها 

 

ف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رش 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ ما أ صل العامرة، فال جيوز لوادلك أ ن ميزي ال خوة اذلكور مبلكها، ل هنا داخةل يف الرتكة،  

وتقسم عىل امجليع حسب رشع هللا، وعليه الرجوع يف ذكل، لكن ال بأ س أ ن يعط   

عفافهام ا ن اكن مس تطيعا، وتزوجيهام،  الودلين شقتني للزواج فهيام، فهو   مطالب رشعا اب 

والشقة للك واحد مهنام من مجةل النفقة الواجبة عليه، وال يلزمه هذا ابلنس بة للبنت،  

لهيا بتوفري شقة لها، فهذا مزيد فضل منه، وال يلزمه أ ن يكتهبا ابمسها   فا ن أ حسن ا 

 مدى احلياة، وهللا املوفق. 

 يل كتبه: د.محمد بن موىس ادلا 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 



  
   

 157 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 مسأ ةل يف اال رث 

 

رجل ابع ارض ميلكها وبعد زمن قام احد ابنائه ابسرتجاع ال رض وقد دفع لك تاكليف  

مس وادله وبعد زمن تويف   اال رجاع من ماهل اذلي كس به من بالد الغربه  ومت اال رجاع اب 

اسرتجع ال رض او  الوادل وخلف ورثه فهل يلزم من مجيع الورثه دفع ما حتمهل اذلي  

 توزع ال رض بيهنم دون دفع غرامة هذا الرجل اذلي خارج الارض افتوان مأ جورين 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

حق يف أ ي  هذا يرجع للشخص نفسه، فا ن اكن نوى التَّبع عن وادله، فليس هل  

ن مل يكن نوى ذكل، فهو دين يف ذمة الوادل،   شئ، حىت ال تكون رجوعا يف الهبة، وا 

جيب قضاؤه من الرتكة قبل تقس ي املرياث، أ و يقدر املبلغ ويدفع لك خشص بقدر  

 نصيبه من املرياث، مث تقسم الرتكة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 

 



  
   

 158 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 كيفية توزيع يشء من الرتكة مر عليه زمن طويل 

 

بنات وبعد وفاة وادلان مت تقس ي املرياث لذلكر مثل حظ    3ىل اربعةاخوة اخ ذكر و 

املدة   هذه  وبعد  س نوات  ملدة عرش  تقس ي  بدون  الرتكة  من  مزنل  وظل  الانثيني 

اخواتنا  طلبت اخت من اخواتنا حقها ىف املزنل واتفقت مع اىخ ان نشرتى املزنل من  

مناصفة بيىن وبني اىخ وذهبنا اىل موقع املزنل وسالنا اجلريان عن مثن املرت ىف املنطقة  

جنيه للمرت وعرضنا    500واخَّبان اجلريان ان احده قد ابع منذ فرتة بس يطة عىل  

بنات فوافقوا عىل الفور ومت كتابة عقود تنازل مهنم واكن املبلغ معى   3الامر عىل ال 

ل مفا اكت الا ال ابلغتنا واحدة من اخواتنا اهنا غري حمتاجة للمبلغ  واىخ غري مكمت

وابدت اس تعدادها للصَّب عىل واىخ حىت يتيرس املبلغ لنا   وحفظا حلقها كتبنا لها  

شهور ظهر مشرتى للمزنل عىل مبلغ    8ايصاال ابملبلغوقبضو المثن فورا وبعد مرور  

 دة جنيه فهل من حق اخواتنا املطالبة ابلزاي   800

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

مادام البيع مت، فقد حصل انتقال املكل ا ىل املشرتي، حىت ولو تأ خرت اال جراءات  

البيع ال ميلكون  النظامية، فال جيوز هلم الرجوع فيه، لعدم احلق هلم يف ذكل، فهم بعد  

 أ صال، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 



  
   

 159 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 من يرث ومن ال يرث؟ 

 

 توفيت امرأ ة عن أ والد أ خوات بنني وبنات وأ والد أ خ غري شقيق بنني وبنات 

 وأ والد ع بنني وبنات مفن يرث ومن اليرث وما ال نصبة 

 

والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ا ن وجد أ بناء أ خوة أ شقاء أ و أ خوة ل ب، فهم فقط الورثة، ويرثون ابلتعصيب، وال  

يرث بنات ال خوة مطلقا، وال أ والد ال خوات مطلقا، وال أ والد العم عند وجود أ بناء  

 ملوفق. أ خوة أ شقاء أ و ل ب، وهللا ا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 3يف 

 

 التوارث بني املسَّل والاكفر 

 

اما بعد هل حيق لودل هيودي ودل الب مسَّل والم   السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

هيوديه ونشأ  هيوداي عىل التعالي وادلين الهيوديه ان يرث اابه كام اوالده املسلمني من  

 ارجو منمك الرد وابرك هللا فيمك وجزامك هللا خريا   الزوجه الاوىل املسلمه. 



  
   

 160 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

د املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس ي 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ال توارث بني املسَّل والاكفر، فف  احلديث الصحيح: ) ال يرث املسَّل الاكفر، وال  

الاكفر املسَّل ( فهذا الودل الهيودي يال يرث أ ابه املسَّل، وال أ بوه يرثه يف حال وفاته،  

 بينه، وهللا املوفق. وكذا أ خوته املسلمون، ال جيري التوارث بيهنم و 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 6يف 

 هل يرث الاحفاد جدهتم؟ 

 

السالم عليمك دكتوران الكرمي.... هل يرث الاحفاد جدهتم يف حال عدم وجود اعامم  

 افيدوان ابرك هللا فيمك   ولكن هلم عامت. 

وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

جيب أ ن تبني الصورة كام يه، فيقال مثال ماتت اجلدة عن كذا وكذا، فلمن املرياث،  

ن   وعىل لك ا ن اكن ال والد أ دلوا ابذلكر ا ىل جدهتم امليتة، فهم ورثة، ك بناء الابن وا 

أ   متاما،  فهم ورثة اكل بناء  يرثون، ل هنم  نزلوا مبحض اذلكور،  أ عامم، فال  ما لو وجد 

 حيجبون ابل عامم، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 



  
   

 161 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 احلق يف التأ جري ينتقل ا ىل الورثة 

 

قبل ان يزتوج اِب اكن يسع  لرشاء مسكن ولكن وادله اكن يرفض وحتدث مشاده  

مع ابيه واكن وقهتا هل اختان مقميتان  بيهنم ويصمم ان يقي معه يف شقته وفعال تزوج  

يف الشقه حفدثت مشألك بني الاختني وبني ايم فاضطر اِب للزنول يف جحره ابدلور  

الاريض ايل ان يزتوج البنتان ويعود ايل شقه ابيه مع العَّل ان الاب قد حرر الِب  

وفاه  عقد اجيار للشقه وليس عقد متليك وفعال رجعنا الشقه وعش نا مع جدي ايل ان ت 

هللا وسؤايل هنا هل ابقامتنا يف الشقه بعقد اجيار ختصم من مرياث اِب ام انه يعد  

 مس تاجر كبايق مس تاجرين العقار 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

انهتاء العقد، مث بعد انهتاء املدة يشارك مجيع الورثة يف  زوجك ملزم بدفع اال جيار ا ىل 

 قرار اس مترار اال جيار، ل ن احلق يف التأ جري ينتقل ا ىل الورثة، وزوجك مهنم. 

وأ ما الرتكة فتوزع عىل  امجليع حسب الرشع، وكونه مس تأ جرا من الوادل قبل وفاته  

رثه يف الرتكة، بل يرث، ويرث أ يضا من ا  ال جيار، فيقسم اال جيار  ال أ ثر ذلكل عىل ا 

 املدفوع عىل امجليع كسائر الرتكة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 7/ 1يف 



  
   

 162 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 الهروب من توريث أ حصاب احلق الرشع  من أ خوته 

 

حنن ثالث اخوات نعيش مع اِب وايم يف مزنل من ثالث طوابق...فهل جيوز ان  

يأ من علينا من ان يأ خذه منا اخوته بعد وفاته؟..مع  يقوم اِب بكتابة املزنل لنا حيت  

 العَّل ان اِب هل اموال اخري ميكن ان يرث مهنا اخوته 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

برشط أ ن يعدل بيهنم، ودون هذه  ال بأ س أ ن هيب ال ب أ بناءه ما شاء من ماهل،  

النية السيئة: "الهروب من توريث أ حصاب احلق الرشع  من أ خوته" فهل أ ن هيبمك  

كثريا من أ مواهل ابلعدل بينمك، وهل أ ن يويص ماشاء من ماهل، اس مترارا لل جر هل بعد  

موته، فا ن مات قسمت تركته بني الورثة برشع هللا، وهو غري ملزم أ ن يرتك ماال  

 ه لال رث، وهللا املوفق. بعد 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 

 



  
   

 163 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 هل نرث من خايل؟ ... وما مقدار هذا اال رث؟ 

    

مات جدي ابو وادليت وترك بيتا من دورين واحنرصت وراثته يف اوالده ايم واخوها  

واحنرصت  الوحيد خايل اذلي اكن مريض نفس يا ) جمنون ( مث ماتت بعد ذكل ايم ،  

 وراثهتا ابوالدها االثنني اخيت واان ،مث مات خايل بعدها بس نه . 

السؤال /  هل نرث من خايل  ، ومامقدار ما يرثة الك منا مع العَّل انه ما زال هناكل  

 من العصبة من هو موجود ) ابن ع جدي ( عىل سبيل املثال 

 

وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ابن ال خت وبنت ال خت ال يرثن من اخلال، فال ترثن منه، وما دام يوجد معصب  

 للميت، فهو حيوز املال لكه، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 4/ 1يف 

 هل العمة ترث يف هذه احلاةل؟ 

 

جالسات عند جدي فقال اريد ان اعط  لك واحدة حصهتا فقلن  يل ثالث عامت كن  

دينار وتوفت معيت قبل جدي واىت  500ال وهللا ال نريد فاوىص ابن للك واحدة  

 س نة وقالوا نريد حصة امنا هل ترث معيت ولمك الشكر 15اوالدها الينا بعد 



  
   

 164 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ بناء معتك ال   أ بنائه عند وفاته، وابلتايل  ال من اكن حيا من  ال يرث من جدك، ا 

البنت ال يرثون من جده شيئا، وهللا   وأ والد  أ همم قبل اجلد،  لوفاة  يرثون شيئا، 

 املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

لكينيكيا وكيف تقسم؟ هل تقسم    تركُة َمْن مات أ 

السالم عليمك دكتوران الفاضل.. هل تقسم تركه من مات ألكينيكيا وكيف تقسم...  

 وجزامك هللا خريا كثريا 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

البدن، فال حيمك عىل الشخص ابملوت، وال تقسم تركته، وال  مادامت   الروح يف 

 جيوز العبث هبا، حىت خترج الروح هنائيا،وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 7/ 1يف 



  
   

 165 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 ما حمك زاكة املال املوروث؟ 

وادلى توىف  كنا منكل قطعه ارض زراعيه ورثناها عن جدى حبمك قضاىئ مع العَّل ان  

القضاء املرصى  قرياط    4املهم الارض دى مساحهتا    قبل وفاه جدى وورثنا حبمك 

جنيه مرصى وىف الهنايه اصبح السعر الاجامىل    10700وتسعه اسهم سعر القرياط  

جنيه مرصى الارض دى منلكها حنن منذ س نني جفدى متوىف من    46800للبيع  

   س نني مفا حمك زاكه هذا املال   10حواىل  

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

والطب،   والعرض  للبيع،  معروضة  مبعىن  للتجارة،  معروضة  ال رض  ا ن اكنت تكل 

ربع   ال رض، ويه  قمية  الزاكة من  فتقدر وخترج  رأ س احلول،  قميهتا عىل  فالزاكة يف 

العرش، فتخرج حىت ولو مل تبع، فا ن جعزمت عن اال خراج، فالزاكة تبقى دينا يف ذمتمك،  

 مفىت متكنمت وجب ا خراهجا. 

ذا مل تكن عرض جتارة،فليس فهيا زاكة، وهللا املوفق.   أ ما ا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 



  
   

 166 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

غري معلوم هل هو أ صل املبلغ أ م فوائد    الرتكة الترصف الصحيح يف مبلغ من  

 بنوك. 

س نني وجدىت توفت بعده بس نتني وبعد ماتوفت علمنا اكن عندها    6اىب توىف من  

لكن مل نس تطيع اس تالمه الن معىت رفضت تقول لنا    20,000مبلغ ىف البنك تقريبا  

 عىل امس البنك ورمق احلساب نظرا الن العالقات بينا مقطوعه من س نني ,  

 وهذا املبلغ ورثنا فيه اان واخوىت النصف ومعىت ورهثا النصف . 

لكن من س نه تقريبا اس تلمنا نصيبنا الن املبلغ اكن هيتصادر من البنك فاملدير سأ ل  

عىل امس وادلى ىف البدل )اسوان( وابلصدفه الشخص اذلى سأ هل اكن يعرف واحد  

لبنك ىف القاهره للك منا عىل حده  قريبنا واملدير بعت ليا اان واخوىت املبلغ عىل فرع ا 

يس تَّل نصيبه ابلبطاقه )) لكن لالسف بدون اى اوراق تثبتلنا مك الفائده (( والنعَّل  

هذا املبلغ من املبلغ الاصىل ام عباره عن الفوائد علهيا مع العَّل ان البنك اترسل منه  

ا راضيني يرصفو  املبلغ ىف اسوان واحنا عايشني ابلقاهره فياريت تفيدوان الن اخوىت م 

 املبلغ قبل اخراج الفايده مهنا  وجزاك هللا خري 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ابرك هللا فيمك، اجهتدوا يف تقدير الفائدة وأ خرجوها، وانتفعوا ابملال، فالفائدة الجيوز  

 ذها، وهللا املوفق. أ خ 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 



  
   

 167 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 ؟ املتويف   هل جيوز يل أ ن أ خرج الفائدة اليت نزلت يف حساب وادلي 

 

وادلي اكن يعمل بدوةل خليجية قبل مثانيه وعرشون س نة واكن هل حساب يف البنك  

اليقراء واليكتب وجيهل  واليوجد بنك اساليم يف هذه ادلوةل   مع اِلعَّل ابن وادلي 

تعامالت البنوك ، واكن البنك يعط  ارابح س نوية عىل الايداع وهيه معلومة ملدة  

س نتني فقط  وبعدها حسب وادلي الرصيد وقفل احلساب والفائده معلومة وراس  

املال معلوم حسب كشف احلساب من البنك  السوال وادلي توىف رمحة هللا  قبل  

الان ان اخرج الفائدة اليت نزلت يف حساب وادلي    ثالثة س نوات هل جيوز يل 

وماذا أ فعل هبا  وهل جيب عيل اخبار الورثة   أ و أ ستئذاهنم بذكل السؤال الثاين   

هل جيوز اخراج زاكة مال الايتام عىل واحد مهنم ووهو حمتاج النه ارسته كبرية وال  

 م عليمك يكف  حاجهتم الراتب اذلي ايتهيم  افتوين  أ ثبمك هللا والسال 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ال من ابب ال مانة، حىت ال تهتم   تصدق هبذه الفوائد، وال حاجة أ ن ختَّب هبا الورثة، ا 

لوادلمك عن النار، وعذاب  بأ خذها، لكن أ خَّبه أ نه ال جيوز أ خذها والانتفاع هبا، ردا  

 هللا، فالراب من أ عظم ما حيارب به هللا. 

 والفقرة الثانية غري واحضة، مادام هلم مال يزىك، فكيف يعطون من الزاكة؟! 

 وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 7يف 



  
   

 168 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 احلاةل. ما العمل يف يف حال غياب العم لكيا؟... وتقس ي اال رث يف هذه  

 

فأ خذت ورثه و بعد فرتة عاد   توىف جدي و هل ودلين و مل يكوان موجودين وقهتا 

وادلي و مع  من غيبهتام و لكن اِب يريد اعطائه الورث اكمل و يرفض أ ن أ قسمه  

بيهنام و ال أ عرف أ ين سكن مع  و الطريق الوحيد أ ليه هو وادلي .. مفا العمل ؟؟  

 لكين طالب .   24و أ ان مسَّل ابلغ معري  

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ايه وجواب، لكن نصيب العم، ا ن كنت تعَّل من وادلك أ نه   أ ما نصيب وادلك فأ عطه ا 

أ ما ا ن اكن الوادل   ايه، واسكل يف ذكل احلس ىن،  ا  مؤمتنا، فأ عطه  يأ لكه، فال تعطه 

ايه، وتَّبأ  ذمتك، ل نه يف حال غياب العم لكيا، هو املس تحق للامل، وهللا املوفق.   ا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 

 

 



  
   

 169 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 

 هل نمتم الوصية أ و نقسم املال عىل ال والد والزوج؟ 

 

 اجلنة....امني توفت الوادلة رمحها هللا واحسن مثواها وجعل قَّبها روضتًا من رايض  

 دوالر...واوصت ان يكون من نصيب احد ابناهئا   2400تركت مبلغ من املال وقدره  

 اوالد...السؤال هل نمتم الوصية أ و نقسم املال عىل الاول والزوج ؟؟؟   10للحجة  

 افتوان مبا هو خري وصالح للمتوفية....ابرك هللا فيمك

 

والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ال بعد   نفاذ هذه الوصية، ا  الواجب قسمته عىل الورثة، فهو أ برأ  ذلمهتا، وال جيوز ا 

الرتايض التام، ك ن تروا أ ن الشخص حمتاج ابلفعل، فتسقطوا حقمك يف هذا املبلغ،  

ال القسمة، فلز  ن أ بيمت، ا  وهجا ربع املال، ولل والد البايق ابلسوية ا ن اكنوا ذكورا،  وا 

ن وجد ا انث، وهللا املوفق.   ولذلكر مثل حظ ال نثيني، ا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 



  
   

 170 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

نفاذ الوصية طاملا قد أ وصت هبا املتوفية  لزام ا   ا 

 

موهتا وبعد موهتا رفض  سوال / هناك امراة كتبت مزنلها اىل وزارة الاوقاف قبل  

الورثة اعطاة لالوقاف وقامو ببيعه هل هذا جائز مع اهنا تَّبعت بذهب ونقود ايظن   

 فهل بيعهم جائز 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

نفاذ   ا  البيع ال جيوز، وجيب  أ وصت، ويه يف اكمل  هذا  وصيهتا مادامت املرأ ة قد 

 قواها العقلية، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1441/ 5/ 1يف 

 

 هل هذا املال املسرتجع من مؤسس يت يكون يل أ م ل يم املتوفية؟ 

 

اان امعل ىف مؤسسة حكومية ويس تقطع مىن شهراي مبلغا من املال من مرتىب نظري  

للعالج ىف   التامني الطىب لعالىج اان وارسىت ووادلى ووادلىت. ذهبت مع وادلىت 

القاهرة وبدأ ان العالج علامً بأ ن قروش العالج هذه مت مجعها من التَّبعات من الاهل  



  
   

 171 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

أ   لها  ومن تَّبع هبا اليرىج مننا سدادها  أ سأ ل هللا  رجاعها وشاء هللا ان تتوىف  ا  و 

الرمحة مث عدت ومعى فواتري العالج وقدمهتا ملؤسس ىت فأ عطوىن نصف مبلغ الفواتري  

العالجية.سؤاىل هل هذا املال املسرتجع من مؤسس ىت يكون ىل أ م ل ىم املتوفية؟  

 ام ورثة؟؟ 

 

وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

هذا املبلغ مس تحق كل أ نت، فأ نت املتسبب يف جلبه، بعمكل يف تكل املؤسسة،  

 واخلصم الشهري من راتبك، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 قميته؟ ومك املدة ؟ هل عىل الورثة اخراج زاكة عن املتويف؟ ومك  

 

توفت ومل تكن تزتين بذههبا لعدم وعهيا وش يخوخهتا وتركت ورث  من عيار خمتلف  

جرام علام اهنا مل تكن تكزن اذلهب للتجارة او   122مج ابجامىل وزن  18..21.24

 الاستامثر . 

 لك خري.  هللا هل عىل الورثة اخراج زاكة عنة؟ ومك قميتة؟ ومك املدة ؟وجزامك 



  
   

 172 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

 أ كرثوا من ادلعاء لها ابملغفرة والرمحة. 

ليه ما ورثه من هذا اذلهب ومن   أ ما اذلهب، فعىل لك وارث أ ن يزيك ماهل، مضافا ا 

ا جاميل ماهل يبلغ النصاب، وجبت الزاكة فيه عىل  غريه من النقد ا ن وجد، فا ن اكن  

ن مل يبلغ النصاب، فال زاكة فيه، وهللا املوفق.   رأ س احلول، وا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 3/ 1يف 

 

نفاذ وصية امليت   الواجب ا 

 

  - أ ن يسجل نصف مزنهل الحد ابناء زوجته    - يف حياته    - رجل اوىص قبل وفاته  

واكنت لزوجته ابناء اخر من زوج من قبهل ولقد    - بطفل هذا الرجل  حيث مل يرزق  

تزوهجا بعد وفاة زوهجا الاول ولقد اوىص هبذه الوصية يف حياته حفظا مجليل هذا  

 الودل اذلي قام بتسهيل امر جحه واشرتى هل س يارة يف حياته بناءا عىل طلبه. 

بأ مسها وهذا يعين أ ن الورثة    بعد وفاته انكرت الوادلة هذه الوصية وجسلت املزنل لكه 

 مس تقبال س يكونوا مجيع الابناء ولقد حرمت هذا الابن الاكَّب من حقه. 



  
   

 173 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

فهل جيوز هذا رشعا ؟ علام بأ هنا تعرتف هبذه الوصية ولكهنا ترفض تنفيذها وقامت  

بتسجيل املزنل بأ مسها وحرمت الابن من حقه الرشع  وبل طردت ارسته من املزنل  

 ارجو وأ مل منمك الاجابة وشكرا   الاصغر. واسكنت فيه ابهنا 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

نفاذ وصية امليت، فهذا العمل أ راده ردا  وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني الواجب ا 

نفاذ الوصية، ا  ليت قدهما  للجميل، وهو بذكل يريد نفع نفسه يف ال خرة، فالواجب ا 

هللا تعاىل يف كتابه عىل ادلين، فقال يف الرتكة: ) من بعد وصية يوىص هبا أ و دين (  

خراج ديون   وكرر هذا أ ربع مرات يف كتابه العزيز، ذلا عىل تكل املرأ ة رد الوصية، وا 

 امليت، مث تقس ي الرتكة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 رشعا من حقه أ ن يعطى مثن ال رض بسعر اليوم؟ هل  

 

اكن الِب ارض ورهثا من امه ومشرتك معه عدد من الاخوة . اشرتى من اخوانه  

صيهبم . واكن يل ع يف السعودية غري موافق ان يعط  اِب لكن يف الهناية بعد س نة  

وقال هل  من الانتظار اعطاه النه ال يس تفيد من بقاهئا لصغر جحمها .اتصل عىل اِب  

اعطيتك نصييب مببلغ كذا  ووافق الطرفان . قال هل اِب ارسل التنازل ليك اعطيك  

املال وابدا يف اجرائات البناء مل يرسهل بعد ذكل بدا اِب يف بناء مزنل يف الارض  



  
   

 174 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

اكمةل وعندما قارب عىل الانهتاء جاء مع  من السفر وقال هل سوف اعطيك التنازل  

ن يف ذكل الوقت اِب انهتيى ماهل بسبب البناء وافق مع  .  عىل ان تعطيىن املال .واك

اشهر تويف اِب ومل يعط  مع  املال .الان جئنا لعم  وقلنا هل نعطيك املال    8بعد  

فرفض قائال ان سعرها حاليا ارتفع ويريدها بسعر اليوم او ان تعطوه شقة من املبىن  

مرت    150رت والشقة مبنية  م  16مبنية وجاهزة مع ان مقدار ارضه اذلي اعطاه لنا  

 . ماذا نفعل هل رشعا من حقه ان يعطى مثن الارض بسعر اليوم 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ال دفع املال،   فالبيع مت، والمثن اكن  ا ن اكن وادلك ومعك قد تبايعا ابلفعل، ومل يبق ا 

ال ما وقع عليه التبايع مع معك، وهللا املوفق.   دينا يف ذمة أ بيك،وليس لعمك ا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1439/ 5/ 1يف 

 

 هل يرث الاحفاد جدهتم؟ 

 

حيامك هللا ش يخنا... هل يرث الاحفاد جدهتم يف حال عدم وجود اعامم ولكن هلم  

 عامت.افيدوان ابرك هللا فيمك 



  
   

 175 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

جيب أ ن تبني الصورة كام يه، فيقال مثال ماتت اجلدة عن كذا وكذا، فلمن املرياث،  

ن  وعىل لك ا ن اكن ال والد أ دلوا ابذلكر ا ىل جدهت  م امليتة، فهم ورثة، ك بناء الابن وا 

يرثون، ل هنم   أ عامم، فال  أ ما لو وجد  متاما،  فهم ورثة اكل بناء  نزلوا مبحض اذلكور، 

 حيجبون ابل عامم، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

للمس تأ جر مىت  هل اال جيار القدمي خمالف للرشع ؟ وهل جيب علينا تركه  

 شاء و دون مقابل؟ 

 

القدمي، و ُعرض علينا مبلغًا لرتك هذه الشقة ل ن   اكن لوادلي شقة بنظام اال جيار 

صاحبة البيت تريد بيعه و اكنت وادليت تسكنه و يه غري موافقة عىل البيع مع أ هنا  

ليه مىت شاءت، و   قد  تعيش حالًيا مع أ خيت و لكهنا تريد أ ن يكون لها بيتًا تذهب ا 

علمنا أ ن اال جيار القدمي خمالف للرشع بل و جيب علينا تركه للمس تأ جر مىت شاء و  

دون مقابل .. و حنن ابلتأ كيد نريد أ ن نفعل ما يريض هللا و لكن وادليت تعيق ذكل  

قناع وادلتنا برتك البيت نأ مث   و قانواًن ال يس تطيع املس تأ جر طردها، فا ن مل نس تطع ا 

أ قنعنا وادلتنا فهل جيب علينا أ ن خنَّب صاحبة    عىل ذكل ل ننا من الورثة ذا  ا  ؟ و 



  
   

 176 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ذا مل تعطنا املال أ م نأ خذ املال و نرتك   البيت أ ننا نعَّل أ نه جيب علينا اخلروج حىت ا 

 البيت فقط ؟جزامك هللا خرًيا 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   أ مجعني  محمد وعىل أ هل وحصبه

 

ل ههل،   احلق  رد  فالواجب  ماتت  ذا  ا  أ ما  ذكل،  عىل  واملواصةل  لها،  النصح  عليمك 

واخلروج فورا من تكل الشقة، وتسلميها للامكل، أ و الرتايض معه حسب ما يقول،  

خبار صاحب البيت، أ ن احلق هل،وبدون مقابل، وهللا املوفق.   وعليمك أ يضا ا 

 ادلايل كتبه: د.محمد بن موىس  

 هـ 1438/ 9/ 1يف 

 

 ما موقف الرشع يف اهنا ال تريد أ خذ مرياث؟. 

 

اان مزتوج ويل ابناء وقد كتبت لك اماليك بعقود ابتدائية البنايئ وه امتوا سن الرشد.  

اهنا   كام  ابنايئ،  ابمس  واهنا  اماليك  عن  تعرف لك يشء  فتاه  عيل  تعرفت  والان 

 الرشع يف اهنا ال تريد اخذ مرياث. اشرتطت اهنا لن تأ خذ مرياث. ما موقف  

 



  
   

 177 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

املرياث ال عالقة هل مبا وهبته أ والدك، فا ن اكن ما كتبته ل والدك قبضوه، فقد صار  

لفتاة بعد الزواج، أ ما ا ن مل يكن ال والد قبضوه،  ملاك هلم، وابلتايل ال ترث فيه تكل ا 

الورثة ابلقسمة الرشعية، وترث فيه   الوفاة بني  فهو مازال يف ملكك، ويقسم بعد 

ن أ صبحت زوجة كل، وهللا املوفق.   تكل الفتاة ا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 هل ل خوىت من أ ىب نصيب من هذه ال رض؟ 

 

اىب اكن مزتوج قبل اىم وزوجته توفت وهل مهنا ثالث ودل وبنتني وتزوج اىم بعدها  

 واجنبىن اان واخىت واشرتى بعدها قطعة ارض  

وكتهبا بأ مس اىم قبل وفاته بأ ربعة س نني ومل يعرف هبذه الارض اوالده من الزوجه  

خىت شقيقىت  الاوىل وهو كتهبا بأ مس اىم النه ساعد اخواىت ىف زواهجم ولكنه ساعد ا 

الف جنيه لتمكةل زواهجا ومل يساعدىن اان   ل ىن اان الصغري    15ولكىن اس تلفت مبلغ   

فهل ل خوىت من اىب    - الف جنيه     80ومل اتزوج   مع العَّل ان الارض مت بيعها ب  

 نصيب من هذه الارض 



  
   

 178 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ال صل أ ن الرتكة لكها مبا فهيا ال رض بني الورثة مجيعا، مبا فهيم أ خوتك من الزوجة  

ال وىل، وكل أ ن تأ خذ ما دفعت يف تزوجي أ ختك ا ن كنت فعلت بنية الرجوع عىل  

املبلغ   هذا  تأ خذ  أ ن  فكل  أ بيك،  عىل  القرض  وجه  عىل  دفعهتا  أ نك  أ ي  أ بيك، 

جنيه( من الرتكة قبل توزيعها، ل هنا دين يف ذمة أ بيك، أ ما لو كنت دفعهتا  15000) 

مل   وكونه  أ خوتك،  عىل  زائد  شئ  الرتكة  من  فليس كل  ل ختك،  الهدية  وجه  عىل 

يزوجك، هذا ال ينبغ  أ ن ميزيك بشئ يف الرتكة، فهذا قضاء هللا فيك، وليس انجتا  

نه أ نفق   عىل لك خشص مبا احتاجه الشخص وقهتا،  عن ظلمه يف النفقة عليمك، بل ا 

نه عدل بينمك، حيث أ عطى   وحسب قدرته هو املالية، فهو مل يتعد يف النفقة ، بل ا 

 لك ذي حق حقه، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 9يف 

 

 هل جيب سداد ادلين للورثة؟ 

 

دج عىل اساس بعد ان هتدء الاوضاع    700قام خشص ابعطاء وادلي مبلغ    1959

يف اجلزائر يشرتي هذا الرجل لوادلي راوس غِن ويتكفل هباوادلي وبعد مدة س يعفيه  

دج( ولكن هذا الرجل تويف قبل ذلكل اي قبل رشاء املاش ية فهل    700من دينه) 



  
   

 179 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

  1959دج؟ من    700املبلغ جيب سداد ادلين لورثته وان اكن نعم فهل ينضاعف  

 ؟ فمك يصبح جازامك هللا خريا .   2013اىل  

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ا ن اكن املبلغ دفع عىل وجه ادلين، فهو ابٍق يف ذمة الرجل، وعىل ورثته دفعه من  

 و تَّبع به أ حده اكن حس نا. الرتكة، ول 

أ ما هل يدفع نفس املبلغ أ م يتضاعف؟ فهذه املسأ ةل خالفية، فامجلهور أ ن الواجب  

هو املثل، فيجب رد نفس العدد، وذهب بعض أ هل العَّل ا ىل أ نه لو اكن التغري كبريا  

،  يف القمية، وجب الرد ا ىل القمية، فيقدر قمية هذه الس بعامئة، ويرد قميهتا عند السداد 

وهذا القول قريب مع التغري الكبري يف العمةل، أ ما لو اكن التغري يسريا، فيعمل بقول  

 امجلهور، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 

 

 



  
   

 180 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

نفاذ وصية امليت   ال وىل ا 

 

خراج  وادلي تويف ، ومقنا بسداد مابذمته من دين ، وقد اوصاين رمحه هللا )شفهيًا(   اب 

الثلث من ماهل ، واخواين ميسورين احلال ، ولكهنم يطالبون بتقس ي الثلث هلم من  

 هل حيق هلم ذكل ، وكيف أ وقفهم عن هذا ال مر ،، جزامك هللا خريًا  مضن الورث 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   أ مجعنيمحمد وعىل أ هل وحصبه  

 

نفاذ تكل الوصية، وهو من فعل اخلري بأ بيمك، وال شك ،   مادمت موثوقا، فال وىل ا 

الفعل، فعليك   أ نه مل يكتب، لكن ال يرض ، مادام نطق وأ راد هذا  أ خطأ   نعم هو 

ن مل يكن نص عىل هجة   نفاذ وصيته، ورصفها يف هجات مناس بة، ا  خواتك ا  وعىل ا 

 وت، وهللا املوفق. معينة، فهذا مما ينفعه بعد امل 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 7/ 1يف 

 

 

 

 



  
   

 181 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 هل يعتَّب الفائدة اليت خيرهجا اجمللس احلس يب راب؟ 

 

أ هل وحصبه امجعني  والصالة والسالم عىل رسول هللا وعىل  فاان    بسم هللا  بعد  اما 

املال  اشهر و ورثت عنه مقدار من    6عرش تويف اِب من حوايل    18شاب يف معر  

ولكن    21ولكن كام تعلمون وضعت هذه الاموال يف اجمللس احلس يب حلني امتام سن  

من الاموال   اخذ  ان  ميكين  ال  انه  فعلمت  املال  هذا  من  بعض  اىل  حاجة  اان يف 

 الاصلية ولكن ميكن ان أ خذ من الفائدة اليت خيرهجا يل اجمللس احلس يب لك عام 

اكن راب فهل من املسموح يل ان اخذه عىل  والسؤال هل يعتَّب ذكل املال راب  وان 

 سبيل السلفة لرشاء بعض املالبس فقط مث ارده عندما اس تَّل املبلغ الاصيل ؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

الربوية، وال جيوز أ خذها، وال الاس تفادة مهنا، ا ال ابلتصدق  اعَّل أ ن هذا من الفوائد  

عىل وجه التخلص مهنا، ال التقرب ا ىل هللا، وعليه فال جيوز أ خذها، لكن اقرتض  

 من أ ي هجة بضامن هذا املبلغ، مث عند القبض أ وف ما عليك، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 4/ 1يف 

 

 



  
   

 182 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 حال تعذر الوصول للورثة؟ ما العمل يف  

 

السالم عليمك سؤايل هو تشارك رجالن يف معل جتاري يف فرنسا مث رجع احدهام اىل  

اجلزائر فتويف يف حادث فبدا الرشيك يف البحث عن ورثة رشيكه مدة عامني ومل  

 جيده مفاذا يفعل ابملال 

 

وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

نه يتصدق عن امليت بأ صل   ا ن تعذر الوصول هلم، وبذل يف ذكل قصارى هجده، فا 

 رأ س املال، ورحبه ا ن حصل رحب، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 أ خذ حق ال والد يف مرياث وادلهتم؟ 

 

بسم هللا و الصالة و السالم عىل رسول هللا عليه أ فضل الصالة و أ زىك التسلي .  

السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته . أ ان كامل من مدينة قاملة وادلي رمحه هللا هل زوجتان  

   1972أ والد وبعد وفاهتا س نة    3بنات و   3الاوىل يه وادليت رمحها هللا أ جنبت  



  
   

 183 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ورزقه هللا ب  وادلي  وينت    3تزوج  أ ِب    1أ والد  فقام  خنيل    وادليت  ورثت   .

دينار  و اكن ذكل س نة    8000وأ خوايل االثنان ببيع املرياث و اكن نصيب وادليت  

قرص .و من خالل ذكل اشرتى أ ِب قطعة أ رض و   6حيث كنا حنن أ بناءه  1974

اء  وحتت تأ ثري زوجته قام أ ِب ببيع املزنل واشرت   2005بىن مزنال . لكن بعد  يف س نة  

و مل    2012قطعة أ رض ابمس زوجته وبىن علهيا مزنال .تويف وادلي يف شهر جوان  

تنفذ زوجته رشع هللا يف تقس ي املرياث بل و مبأ زرته أ هلها حللوا لها أ ن مجيع ماترك  

  2013زوهجا هو من حقها وحق أ بناءها . وقبل أ ن توافهيا املنية يف شهر ديسمَّب  

 تقس ي املزنل و مواصةل بناءه ابملال اذلي خلفته .   أ وصت أ بناءها و أ خوهتا بطريقة 

و مبا أ نين أ ن هو ال خ ال كَّب تلكمت مع أ بناءها  اذلين ه أ خويت خبصوص تطبيق  

 رشع هللا و لكهنم أ بوا .مفاذا تنصح اي ش يخ ابرك اهل فيك 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   د وعىل أ هل وحصبه أ مجعنيمحم

 

ال شك أ ن الوادل رمحه هللا أ خطأ  يف أ خذ حقمك من مرياث أ ممك دون أ ن يدون ذكل،  

ابلكتابة وحنوه، وقد انتقل مكل الوادلة رمحها هللا ا ىل مكل الزوجة الثانية مبا أ رضمك  

تثبتوا هذا ل خوتمك، مث ختوفوه عىل ما   أ ن  ال  ا  ال ن  أ ماممك  أ بومك  أ نمت، وليس  فعهل 

 واخلطأ  اذلي أ خطأ ه يف حقمك، لعلهم يرضون برد احلق، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 4يف 



  
   

 184 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

عطاء لك ذي حق حقه   العدل ا 

 

اان ام زويج متويف ودلي ثالث بنات وودل ، بنيت الكَّبى الوحيدة اليت تزوجت  

 يف حياة وادلها 

بتجهزيها  يف عام   بعد وفاته ورثنا عنه ارض زراعية ومل يمت    2006وقام هو  مث 

تقس ميها بعد وحنن نؤجرها ونقسم الاجيار علىينا لك حسب نصيبه الرشع  البنت  

وقامت بتجهزي نفسها    2008الثانية تزوجت بعد وفاة وادلها بشهور قليهل يف عام  

ج بعد  جبهاز بس يط وذكل من معلها ومل اتخذ اي مساعدة مين، ويل ابن  مل يزتو

 وبلغ معره الثالثني 

الان اان اريد ان ازوج ابنيت الثالثة ويه ايل الان مل يتقدم خلطبهتا احًدا، علام ابهنا   

ابهيا ولها منحة زواج كبرية وهو ما اكن ليس   حتصل عىل معاش شهري  كبري من 

هل    الخهتا اليت تزوجت بعد وفاة ابهيا ، كام أ ن أ خهيا ال يأ خذ معاًشا وابلتايل فليس 

منحه زواج. واريد الان ان ابيع قطعة ارض من مريايث اخلاص واشرتي لها هجاز  

 الزواج وس يتبق  مع  مبلغ كبري من املال بعد جتهزيها  

والان اخوهتا يطلبون مين مساوهتم هبا مبا اقره الرشع للعدل بني الابناء ل ين مل اهجز  

يزتوج بعد، كام ان اخهتا الكَّبى  اخهتا اليت تزوجت بعد وفاة ابهيا،  ول ن اخهيا مل  

تزوجت يف حياة ابهيا.. مفا حمك ادلين يف ذكل، وهل جيب عيل ان اساوي بيهنم ام  

هذا مس تحب واذا مل اساوي بيهنم فهل اان امثة وهل سأ حاسب عىل ذكل، وهل  

اعط  اذلكر ضعف الانيث ام ابملثل.وهل جيوز يل كام قال الرسول اشهد غريي عيل  

هذا الرد هو تَّبيأ  يل اذا ملا اساوي بيهنم مع العَّل اهنم يطالبوين بأ ن    ذكل ان يكون 

اساوي بيهنم ويدعون ان ذكل للعدل بني الابناء ويذكرون يل احاديث رشيفة واايت  



  
   

 185 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

قرأ نية عديدة ولكين انتظر ردمك .. مع العَّل انين انفق عىل ابنيت فقط دوهنم لك مايل  

ل اعتَّب ذكل سلًفا واطالبه به فهل اان امثه ايضا  وابين عندما اعطيه شيئا وهو ال يعم

 يف ذكل ام اان يل حرية الترصف يف مايل كام شئت وكيف شئت ؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

قادرة عىل النفقة أ ن تنفق عىل أ والدها،  الواجب عىل ال م يف تكل احلال، مادامت  

والواجب العدل يف النفقات، وليس العدل هو التسوية، بل العدل ا عطاء لك ذي  

وليس ذكل يف   التسوية،  العدل  أ ن  يفهم  البعض  ل ن  هام؛  أ مر  حق حقه، وهذا 

التسوية،   الهبات هو  الهبات، فالعدل يف  العدل يف  منا هذا هو  ا  الواجبة،  النفقات 

يف النفقات هو ا عطاء لك ذي حق حقه، وليس التسوية بيهنم، وهذا جيههل    والعدل 

 كثري من الناس، بل حىت ممن ينتسب ا ىل العَّل. 

فيجب عليك أ ن تنفق  عىل أ والدك ابلعدل، مفن احتاج الزواج، واكن يوجد مال  

التكسب بنفسه، ومل يكن هل   أ ن يعجز عن  أ م امرأ ة، برشط  فزوجيه، رجال اكن 

كد هذا يف البنت العاجزة عن الكسب أ كرث من الرجل ، وال يشرتط أ ن  مال، ويتأ  

خواهنا مثلها، ل ن هذا من النفقات، وليس من الهبات.   تعط  ا 

عىل   القدرة  عنده  يكن  ومل  مال،  هناك  واكن  يزتوج،  أ ن  الودل  احتاج  ا ن  وكذا 

خوانه مثهل،   ال  الكسب، والزتوج، فا ن تزوجيه من النفقة، وال يشرتط أ ن تعط  ا  ا 

ن اكن قد بلغ العمر اذلي يعمل   ما حيتاجونه كنفقة أ ساس ية يف حياهتم، عىل أ نه الودل ا 

 فيه ويتكسب، وجب عليه ذكل، وال يبقى يف البيت تنفق عليه أ مه. 
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لكنك ذكرت أ ن البنت املوجودة حاليا لها كسب، وعليه فالنفقة علهيا ال جتب يف قول  

 تزوجي نفسها، وال بأ س أ ن تساعدهيا بشئ،  أ كرث أ هل العَّل، فتنفق يه عىل نفسها يف

ال فامي تعجز يه عنه، فيجب عليك يف تكل احلاةل،   وليس هذا عىل وجه الوجوب ا 

 وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 أ م ال؟   املتويف   هل يعتَّب ذكل دين عىل وادلي 

 

الف جنية مث مع  قد سامح    30اان وادلي طلب من مع  مبلغ من املال فارسل هل  

فهيم كذا مرة مث احنا بعنا البيت بتاعنا ووادليت بتاعت ورهثا ومقنا ببناء بيت جديد  

الف جنية بعد ما سامح فهيم دلرجه انه    30فعم  الان يطالب وادلي الان ب  

بيقول ان احنا نبيع البيت اجلديد ونقوم بسداد فلوسه معتقد ان وادلي ووادليت معاه  

 وس مع اهنم ال ميلككون الا مبلغ بس يط جدا من املال فل

جنية ووالادي حاليا رجل كبري    400ومعاش وادلي بس يط جدا وهو مل يمكل حيت  

 بنات متجوزين   5س نة ودليه   72يف السن عنده  

فال يوجد معهم مال وانه سامح فهيم لوادلي وقاهل انه مش عايزه فهل هام حاليا دين  

 داد ام ال يس تحق النه قد سامح فهيم وشكرا عيل وادلي يس تحق الس 
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امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

نه جيري جمرى الهبة، فال جيوز هل   سقاط ادلين، وشهد عىل ذكل أ حد، فا  ا ن رصح اب 

الوادل سداده، أ ما ا ن مل يكن رصح بذكل، فهو دين يف  الرجوع فيه، وال جيب عىل  

 ذمة الوادل، مىت تيرس أ ن يف  به وجب عليه ذكل، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 6/ 1يف 

 

كيف نسدد هذا ادلين هل خنرجة صدقة بنفس املبلغ أ م يكون هل فوائد عىل  

 مدار تكل الس نني؟ 

 

السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته .... اان جدي يعمل يف بقاةل خاصة به يف مرص ومن  

س نة جائت هل امراة اكنت تعط  هل لك يوم مبلغ من املال ليحفظه عندة لريجعه    35

جنية   13لها وقت احلاجة وهذه املرأ ة توفاها هللا بعد ان اكنت حفظت عند جدي 

كيف يسدد هذا ادلين هل خيرجة صدقة  س نة والان جدي اليعرف    35مرصي من  

 بنفس املبلغ ام يكون هل فوائد عىل مدار تكل الس نني ارجو افتايئ يف هذا ....  

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 
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امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ن اكن قليال، فا ن  ا ن   اس تطاع أ ن يصل ا ىل ورثهتا، ويعطهيم املبلغ، فهو ال وجب، وا 

 مل يعرف يتصدق بنفس املبلغ فقط بنية تكل املرأ ة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 2/ 1يف 

 

 

 هل هذا املال حرام ابلنس بة لزويج واخواته وهل عىل زويج وزر؟ 

 

واكنت امه )جدة زوىج (عىل قيد احلياة  ولكهنا اكنت غالبيه الوقت  توىف وادل زوىج  

فاقدة اذلاكرة والادراك وعند توزيع املرياث قام زوىج   بسالها هل تريدى شئ من  

مرياث اىب قالت ال  وبناء عىل ذكل قام ابمضاهئا عىل عقود بيع ملرياهثا من ابيه   وبعد  

واخواته  حبقها ىف املرياث من ابهيم   هل هذا     فرتة توفيت وقام ابناهئا مبطالبة زوىج

املال حرام ابلنس به لزوىج واخواته وهل عىل زوىج وزر ىف امضاهئا    حيث ان  

جحة زوىج انه س بق ان توىف ع هل ومل ترث منه شئ واكنت ىف اكمل واعهيا   ارجو  

 الاجابه عىل هذا فاان اخَش عىل زوىج وعىل اطفاىل من هذا املال 
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امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

نعم أ خطأ  زوجك يف كونه جعلها توقع عىل تنازل حلقها يف املرياث من ابهنا، وهو أ بوه،  

وته رد  فهذا حق لها، مث يورث عهنا ل عامم زوجك، وبقية ورثهتا، فعىل زوجك، وأ خ 

حق أ همم، مث تقس ميه عىل ورثهتا اذلين ماتت وه أ حياء، وكوهنا مل تأ خذ من مرياث  

املال   أ لك  فهذا من  لها،  أ يضا، وجيب رده  فهذا خطأ   ال ول ال حيل هل ذكل،  ابهنا 

 ابلباطل، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 2يف 

 هل ننفذ الوصية ام ال؟ 

 

ارسة مكونة من تسعة افراد مخسة ذكور و اربع ا انث , يف حياة ابوان مات واحد  حنن  

من ا خويت اذلكور , وبعد عدة س نوات مات وادلي و كتب يف وصيتة ان يعطى  

 افتوان جزامك هللا خري   ابناء ايخ املتوىف مثل حظ الانثيني . هل ننفذ الوصية ام ال ؟ 

 

والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني،  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
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الوصية ل بناء الابن يف تكل احلال وصية انفذة، لكوهنم غري ورثة، فيقدر النصيب  

اذلي ذكره أ بومك، ويعطى ل بناء الابن امليت، عىل الوصف املذكور) لذلكر مثل حظ  

 وفق. ال نثيني ( وهللا امل 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

هل نس تطيع أ ن نفعل صدقة جارية جلديت وال نعط  أ خوات أ ِب يشء من  

 الورث؟ 

 

وادلي تويف قبل اربعة شهور ودليه اختان ووادلته عىل قيد احلياة اطال هللا يف معرها  

فااخوات اِب يطالبون حبقهم    90حيث اهنا ال تدرك ماحوالهيا حيث انه معرها جتاوز  

ابلورث حيث يقولو هذا حق وادلهتم فهل نس تطيع ان نفعل صدقة جاريه جلديت وال  

م احلق الرشع  يف حصوهلم عىل حق جديت من  نعطهيم يشء من الورث . وهل هل

فادة ورث اِب . ارجو    اال 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

غر ليس مانعا من   ِ عطاء الورثة حقوقهم اكمةل، وفْقد العقل أ و الِكَّب أ و الص  الواجب ا 

أ خذ الوريث حقه، فتعطى أ مه سدس ماهل، وأ ما ابيق الورثة فالبد من ذكر مجيع  
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ن ماتت ورهثا   املوجودين، وال جيوز فعل ما ذكرت، بل تأ خذ أ م امليت حقها، مث ا 

 ورثهتا، وهللا املوفق 

 د.محمد بن موىس ادلايل كتبه:  

 هـ 1438/ 5/ 4يف 

 

هل من الاسالم أ نه لىك مينع الوادل بناته من املرياث أ ن يكتب لك يشء  

 ابمس أ حد ال بناء؟ 

 

مس أ حد   أ ان أ خت ل ربعة أ خوة وتوىف وادلى منذ مثاىن س نوات وكتب لك ما ميكل اب 

مسه ان وادله   اخوىت.من هذه الامالك حمطة للوقود قال اىخ اذلى ميكل لك شئ اب 

مليون جنيه مرصى  7اعطاه هذه احملطة ابالرض احمليطة هبا واذلى مثهنا يقارب ال 

س نوات لىك يعمل معه ىف حني  10ة ملدة مقابل ان وادله منعه من الوظيفة احلكومي 

ان وادلى اخرج اخ اخر ىل من وظيفته ليعمل معه ىف املقاوالت ومل يعطه ويعوضه  

أ الف جنيه وبعد    5بشئ)حمطة وقود( ا ال خشب املقاوالت اذلى اليتعدى مثنه ال 

وفاة وادلى ابع أ ىخ هذا اخلشب واان اذكر اىخ هذا ليس دفاعا عنه ولكىن اقارن  

ثنني.واىخ املاكل للك شئ يستشهد ابخوته الثالثة عىل ان وادله اعطاه احملطة  بني اال 

ويقسم عىل ذكل مع العَّل ان اىخ هذا يعطى اخوته الثالثة املتبقيني حقهم الرشعى  

من احملطة وال يعطيىن اان)اخته( اى شئ)اى ان اىخ يعامل اخوته كورثة رشعيني  

مليون جنيه.ومل احصل عىل  2ة وادلى تقارب ال ىف احملطة واان ال(.علام بأ ن ابىق ترك 

ال عىل   أ لف جنيه ىف حياة وادلى وعىل نصف فدان بعد    25اى شئ من مرياىث ا 

مس وادلى   الفدان هذا الن هذه الارض فقط اكنت اب  وفاته وحصلت عىل نصف 
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وابلطبع حصل اخوىت ايضا عىل حقهم الرشعى واكرث من الرشعى ىف لك شئ.وقد  

عىل مبالغ مالية الرض لوادلى مل اكن اعلمها ومل اعَّل مك هذه املبالغ    حصل اخوىت ايضا 

أ الف    7ومل احصل مهنا عىل شئ وعندما علمت هبا وسأ لهتم قالو ىل اهنم حصلو عىل  

فقط ومل احصل عىل شئ مهنا ايضا.كام ان اخوىت قامو بتشجري ارض مكل لوادلى  

ا منازهلم ومجيعها لوادلى ومل  ومل يعلموىن هبا.وحصل لك من اخوىت عىل اراىض هب 

 أ حصل أ ان عىل شئ ولكن هذه الاراىض واملنازل ال تعنيىن الهنم لن يورثوىن فهيا. 

أ لف جنيه الننا من    25مع العَّل ان وادلى اكن ال ينوى ان يعطيىن من مرياىث الا ال 

  عرب سيناء والعرب ال يورثون النساء الا ما رمح رىب واخوىت الان يرددون ويقولون

 ىل ما قاهل وادلى رمحة هللا عليه. 

(هل وادلى حماسب عىل ذكل المتيزي بيننا بنص حديث رسول هللا اىل النعامن بن  1

البشري ىف موضوع البس تان؟ او مبعىن هل وادلى حماسب عىل ذكل المتيزي بيىن اان  

 الف؟ 25وبني اخوىت النه اكن ال ينوى ان يعطيىن شئ اخر غري ال 

عال اعطى اىخ حمطة الوقود واذا اكن حماسب عىل ذكل ماذا  (اذا اكن وادلى ف2

 يفعل اىخ حىت مينع وقوع هذا احلساب عىل وادلان؟ 

 ( هل ىل حق رشعى وليس قانوىن ىف حمطة الوقود؟ 3

مس احد  4 (هل من الاسالم انه لىك مينع الوادل بناته من املرياث ان يكتب لك شئ اب 

لرشعى وال يعطى اخواته ويقول انه يعطى  الابناء وهذا الابن يعطى اخوته حقهم ا 

 اخوته من حر ماهل؟ 

مع العَّل انىن وهللا العظي مل اعص وادلى قط وكنت خري الابنة هل وخري الاخت  

 جزامك هللا خريا   الخوىت. 
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امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ال شك أ ن وادلك أ مث يف هذا جدا، وخيَش عليه، وكونه حيرمك من أ كرث مرياثك،  

هذا تعد ٍ حلدود هللا ورشع هللا، وعىل أ خوتك أ ن يردوا ال مر للرشع، ويقسموا مجيع  

الرتكة للجميع القسمة الرشعية، وحىت احملطة جيب أ ن يلغى ما كتبه الوادل، فهذه هبة  

الرتكة، وليس لوادلمك متيزي أ خيمك ل نه ترك العمل، فهذا ال    جائرة، وجيب أ ن ترد يف

 دخل هل ابملرياث، فيكف  أ نه اكن يعطيه راتبا عن معهل. 

فوادلمك خمالف دلين هللا يف تكل الترصفات، وعلكي مجيعا التعاون يف رفع اال مث عنه  

فرض هللا  برد احلقوق ا ىل أ هلها، فهو ال ن لق  ربه، وبني يديه، وخيَش عليه، فقد  

املرياث الرشع ، وأ عطى الرجل وال نىث وفق احلمكة البالغة، لذلكر مثل حظ ال نثيني،  

بقوهل: ) تكل حدود هللا .... ومن يعص هللا ورسوهل ويتعد حدوده   أ تبع ذكل  مث 

يدخهل انرا خادلا فهيا، وهل عذاب همني ( فال مر عظي عىل وادلمك، فعليمك مجيعا أ ن  

 وهللا املوفق.   تستنقذوه مما فعل، 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 
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 الترصف يف مال امليت دون عَّل الورثة 

 

من معري وقد وتوفيت   17السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته وبعد سؤايل كنت يف  

جديت اليم قبلها بشهر وكنت اطارد فأ ر عندها دخل غرفة ش به مس تودع ودخل  

القدميه فتحت الش نطة القتهل ولكنه هرب دفعين الفضول لتفتيش  يف احدى الش نط  

الش نطه واكنت ختص جديت املتوفاه فهيا مالبس وبعض الاغراض خاصهتا ووجد  

رايل   500رايل اخذ املبلغ بشلك جمزء اي لك فرتة اخذ  8000مبلغ مايل حوايل 

عام واريد ان    29عىل مدار شهر او شهرين حىت انهتيى املبلغ الان ان معري حوايل  

اخرج هذا املبلغ من ذميت والادري كيف اعط  اخوايل وايم وه رجال واربع نساء  

مع العَّل اهنم يف وضع مادي مرحي يف غري احلاجة لهذا املبلغ او اتصدق به عىل نيهتا  

يف اوجه اخلري مع العَّل اين اجخل جدا من مواهجة اخوايل ابملوضوع افيدوين جزامك  

 هللا خري 

هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

فهم   الرشعية،  القسمة  تعرف  ك ن  خف ،  بطريق  هلم  املبلغ  ترد  أ ن  اس تطعت  ا ن 

أ و كثريا، فهو حقهم   النظر عن كونه قليال  الرتكة، وبقطع  مس تحقون هل كجزء من 

ليه، ولو بشلك غري مبارش،  الواجب أ ن يصل  لهيم، فاعرف حق لك مهنم، ورده ا  ا 

ك ن يوضع يف ظرف ويدفع هلم، أ و يف صورة احتياجات تدفع هلم، وحنوه، فا ن جعزت  

 فتصدق ابملبلغ بنية أ حصابه، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 9يف 
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 كيف تقسم الهبة يف هذه احلاةل؟ 

 

 الش يخ اود اخذ راى ادلين ىف توزيع ممتلاكت الاب ىف حياته هل جيوز؟ فضيةل  

سوف ارشح لمك الوضع هو متعلق بزوجىت , لقد توفت وادلهتا ولها اختني وتزوج  

وادلها من امراه اخرى ورزق من الزوجة بودل وبنت وهناك العديد من املشألك بني  

 ع صعوبة حل هذه املشألك. مرات الاب والبنات من الزوجة الاوىل )املتوفية( م 

اجلديدة   القاهرة,الزوجة  واخرى ىف  الغربية  حمافظة  واحدة ىف  ميتكل الاب شقتني 

 واوالدها ىف شقة القاهرة . 

 والبنات من الزوجة الاوىل ىف شقة الغربية )طنطا(, مساحة الشقتني متقاربتني جدا. 

سع اعىل  طنطا  فشقة  احملافظات  بني  الظروف  الختالف  نظرا  شقة  ولكن  من  را 

 القاهرة. 

فالسؤال هنا فضيةل الش يخ هل جيوز لالب ان هيب شقة طنطا لبناته من الزوجة  

الاوىل وان هيب الشقة الواقعة ىف القاهرة اىل زوجته اجلديدة واوالده مهنا ىف حياته  

 رضئا للمشألك بعدوفاته ولتجنب اخلالفات والقطيعة. 

 جزامك هللا خريا. 

 

العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
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ن أ حب أ ن جيعل   هذا ال مر هبذا الشلك ال جيوز، ل ن العدد خمتلف، والواجب ا 

كل واحد نصيبه من الرتكة، الواجب معرفة نصيب لك خشص، وتقس ي الشقتني بعد  

سعر السوق عىل أ ن يأ خذ لك واحد من الورثة حقه، وفيكون  تقدير القي حسب  

للزوجة مثن مال زوهجا يف حال وفاته قبلها، ولل والد البايق لذلكر مثل حظ ال نثيني،  

يقبض لك   أ ن  قبل  أ ما  رث، وتلزم ابلقبض،  ا  وليس  احلال هبة،  والقسمة يف تكل 

ر عىل ما هو عليه،  خشص نصيبه، فهي  هبة غري انفذة، وال قرب وال عدل ترك ال م 

جتنبا للوقوع يف حمظور رشع  عىل ال ب، بتقضيل أ حد الورثة عىل ال خر دون أ ن  

 يقصد، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 هل جيوز أ خذ مال من املس تحقات الشهرية لل ب دون عَّل ال م؟ 

 

س نة مزتوج وأ ب  47فظلمك.اان معري  ش يخنا كرمي عندي سؤال ارجوا فتوي من  

 ميالدي 1979ل ربعة اطفال اِب جماهد ومتويف يف س نة

اين متولك عيل ايم وعيل اخويت يف حاجاهتم  ادلنيا سواء صغرية اوكبرية املهم س يدي  

ندخل يف املوضوع .ايم لكفتين احسب مالها من الَّبيد واملواصالت يف لك الشهر  

دج يعين س تون الف وثالمثائة  63000.00ه يقدر ب يعين مال مرحوم اِب هللا يرمح 

 دينار جزائري 
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دج  بدون اذهنا وهذا راجع لنقص راتب الشهري يف معيل  15000ونأ خذ مهنم اان  

دج شهراي غري اكيف ملعيشة اوالدي .س يدي لو قلت ل يم بأ ين  19000النه يقدر ب 

 د. نأ خذ من راتبك سوف تبطل توكييل علهيا ورمبا تزعل مين ايل الاب 

علام س يدي اان انسان عاقل اصيل وحمافظ عيل اوقات صاليت واصوم اايم البيض  

واايم االثنني وامخليس وغري مبذر عيل مايل. ورمبا قلت يف نفيس هذا نصييب وحق   

 من ثروة اِب ملا جاهد اايم اس تعامر ضد فرنسا ومنحت لنا دوةل اجلزائر هذه املنحة. 

 جزامك هللا خريا           ظلمكاين حمتار س يدي ارجوا فتوي من ف 

        

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

الواجب عليك رد هذا املبلغ، بطريق أ و بأ خر، أ و املطالبة بتقس ي الرتكة، وخصم  

ن اكن هناك جعز   املبلغ، وا  بأ خر، وهللا  نصيبك من  أ و  وجب عليك رده، بطريق 

 املوفق 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 
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 هل كون الشخص مل يطلب حصته من الرتكة، هل هذا يعين بطالهنا ؟ 

 

امرأ ة توفيت ومل تطلب حصهتا من تركة ابهيا املتوىف واخهيا الشقيق تويف الكةل ايضا  

شفواي وذكل قبل فرتة طويةلة من الزمن فهل البناهئا  وقد عرض علهيا ذكل فرفضت  

احلق يف املطالبة حبصهتا علام اننا مسعنا فتوى بعض املشاخي بعدم احقيهتم بذكل لكوهنا  

 مل تطلب يف حني حياهتا نرجو افادتنا    وهللا حيفظمك 

 

ا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبين 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

كون الشخص مل يطلب حصته من الرتكة، هذا ال يعين بطالهنا ابلنس بة هل، فلام مات  

ورفضها   ال ن،  ل بناهئا  حق  هو  اذلي  أ بهيا،  من  رهثا  ا  املرأ ة  تكل  اس تحقت  الوادل 

هتديه  الشفوي غري مسقط أ يضا حلقها، فالواجب أ ن تقبض حقها أ وال، مث هتبه أ و  

ايه ال قمية هل، فالواجب أ ن يرصف حقها من تركة ل بهيا ل بناهئا.  سقاطها ا   ل حد، وا 

 أ ما أ خوها الشقيق فيجب أ ن توحض املسأ ةل ومن مات عهنم ذكل ال خ، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1441/ 5/ 1يف 
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 هل ادلخل املوروث عن الوادل يقسم كقسمة الرتكة؟ 

 

لنا دخل من شقق مؤجرة و    عليمك ورمحة هللا وبراكته  السالم تويف وادلي وترك 

ترصف وادليت من هذا ادلخل عىل الضيوف وال قارب لكرهما و تتصدق جبزأ  كبري  

ان   ال ن  وحقها  الوادل  مع  تعبت  اهنا  وتقول  ندري حاجهتم  ال  أ انس  املال عىل  من 

ما رأ ي ادلين والرشع    ل حرتاهما و جخلنا مهنا .وال نس تطيع أ ن مننعها    ترصف كام تشاء . 

 وجزامك هللا لك خري  بذكل . 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ادلخل املوروث عن الوادل يقسم بينمك كقسمة الرتكة، فلزوجته مثن ادلخل فقط،  

ذنمك،  ولمك  ال اب   املرياث، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وليس لها أ ن تترصف يف أ موالمك ا 

ن متسكمت حبقمك فهو لمك، وهللا املوفق.   فا ن رضيمت فهو حسن، وا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 13يف 
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 جيب التسوية يف الهبة بني ال والد. 

 

أ عطتين أ يم مبلغا من املال مكساعدة يف زوايج مث   السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

ماتت )رمحها هللا( وعند تقس ي املرياث الرشع  هل أ عتَّبهذا املبلغ دين عيل ل خويت  

أ م يعتَّبهبه من أ يم ال ترد وال تدخل يف املرياث   وأ خصمه من نصييب يف املرياث 

 الرشع  

 

لق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخل 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

مثل هذا جيري جمرى الهبة، والهبة جيب التسوية فهيا بني ال والد، وعليه فالواجب،  

براء ذلمة الوادلة أ ن خيَّب هبذا املبلغ، ويرده يف الرتكة، أ و حيتسب من نصيبه، أ و   وا 

 دلها، وهللا املوفق. يعطى امجليع من تركة ال م مقدار ما أ عطته لو 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 1/ 13يف 

 

 توزيع تركة الوادل وهو مازال حيا. 

 ذكور وبنت  3هل جتزأ  بقرة ىف العقيقية عن    السالم عليمك ورمحة هللا

السؤال الثاين :وادلي مسن يبلغ من العمر تسعني عاما  ويعاين من الزهمير منذ فرتة  

طويةل أ بناءه الامثنية حريصون عىل بره كَّب ابناء الابناء لهذا الرجل وادلخول حمدودة  
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فاتفق الابناء عىل توزيع الارض فامي بيهنم بعقود بيع ورشاء مت حتريرها من الوادل للك  

لترصف من قبل بعض الابناء يف بيع قطعة ارض بناء عىل ذكل لبناء  واحد مهنم ومت ا

مزنل هل فهل مامت جائز رشعا علام مبا ييل أ ن حيازة الارض مل تكن ابمس الوادل بل  

ملكية الارض   لنقل  أ حد الاس باب  اكن  وهذا  ابناءة  من  فقط  اثنني  ابمس  اكنت 

ايراد الارض يقسم عىل الابناء  الحصاهبا املس تقبلييني بدال من التنازع مس تقبال ايضا  

مبقدار نصيب لك مهنم منذ فرتة ال تقل عن عرش س نوات  جتدر الاشارة املهمة اىل  

ان حياة الوادل مؤمنة ومرتبه ال يوجد به أ ي نوع من التقصري يف متطلباته اقرتح بعض  

ابناءه ختصيص قطعة ارض تظل مشاعا ىف حاةل حاجة الوادل الهيا للعالج مثال أ و  

نرجو    و ذكل يمت بيعها بسهوهل لكون الارض مت توزيعها وختصيصا مجليع الابناء  حن 

 الافادة وجزامك هللا خريا   

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ال عن   خشص واحد، وذكل أ ن العقيقة فداء  أ ما العقيقة ، فال جتزئ عىل هذا النحو ا 

نفس بنفس، وهذه نفس عن أ ربعة أ نفس، فال جيزئ، كام أ ن هذا مل ينقل يف العقيقة،  

 ويه عبادة، جيب الاقتصار فهيا عىل مورد الرشع. 

ال ا ن اكن قد قسم الرتكة   ثنيا، ابلنس بة لتوزيع تركة الوادل وهو مازال حيا، ال جيوز، ا 

لك خشص نصيبه، فهي  يف تكل احلال هبة مقبوضة جائزة،  بينمك يف حياته، وأ قبض 

ن مل يكن حصل هذا الشئ، فال جيوز ما تفعلونه من تقسم الرتكة بينمك، ما دام   أ ما ا 

 أ نه يح، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 1/ 1يف 
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 هل جيوز بيع بيت تركه الوادل بعد وفاته؟ 

 

الفاضل... هل جيوز بيع بيت تركه الوادل بعد وفاته مع العَّل ان  السالم عليمك ش يخنا  

 الوادلة تسكن فيه يه و ابهنا املزتوج علام انه ترك اما هل 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

فال وىل التأ خر حيت يتيرس لها بيت أ خر، رفقا هبا،  ا ن اكنت ال مر تترضر بذكل،  

لهيا، علام أ نه من حيث ال صل ال بأ س ببيع البيت، وتوزيع الرتكة بينمك،   حساان ا  وا 

 وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 13يف 
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 من مسائل املناخسات يف عَّل الفرائض 

 

 اثبمك هللا وسدد خطامك اىل يوم يبعثون   ...سؤايل السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

بس نوات   يصغرها  اذلي  واخهيا  ابهيا  من  ماشاء هللا  الورث  من  ولها  فتاة  خطبت 

واكن الاب مزتوج من ام خطيبيت واجنب مهنا خطيبيت    واالثنني توفوا رمحها هللا 

وقبل ان يتوىف طلق ام خطيبيت وتزوج امراة اخرى واجنب مهنا طفل واكن معرهـ  

مع العَّل ان دلهيا اهما واخوالها واعامهما وجدهتا من    س نة وهللا اعَّل   15ان يتويف    قبل

سؤايل هو من هل احلق يف ان يرث من ابهيا  أ هما  ابهيا وجدهتا من اهما وجدها من  

 واخهيا رمحها هللا ؟ 

جزامك هللا خري  ..  وماهو مقدار املرياث للك واحد مهنم ) خلطيبيت او لفراد العائةل (

 زاء اجل

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني. وبعد. 

 

 هذه املسأ ةل من مسائل املناخسات يف عَّل الفرائض، وتفصيلها ال يت: 

 

 مسائل تقسيم اإلرث
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ال يرث يف هذه الصورة غري البنت )خطيبتك( وأ خوها ال صغر اذلي اكن حيًّا عند  

هتا من أ بهيا، فتأ خذ اجلدة السدس، والبايق للودل والبنت،   الوادل، موت   يقسم    وَجدم

مث ترث اجلدة    ما بق  بعد سدس اجلدة، ويأ خذ الودل نصيبني، والبنت نصيبا واحدا، 

تأ خذ اجلدة أ يضا السدس، مث تأ خذ البنت ما بق  من مال    والبنت ال َخ اذلي توىف،

أ م هذا ال خ موجودة أ خذت الثلث من ماهل،  فا ن اكنت    ال خ بعد سدس اجلدة، 

 وأ خذت اجلدة السدس، والبايق لل خت )خطيبتك( . 

 وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 22/ 7/ 1436يف:  

 

 مسأ ةل يف اال رث 

 

وبراكته هللا  ورمحة  عليمك  جزيل  ... السالم  كنا  ولمك  لسؤايل  الاهامتم  منمك  أ رجو 

التجارية توىف  ..... الشكر احملالت  بعض  لنا  اتراك  وأ والد     وادلي  بنات  وحنن مجموعة 

واكنت جديت التزال عىل قيد احلياة ومل تأ خذ من الارث شيئا ابلرتايض بيننا وبعد  

ذا اكن هلم احلق    3وفاة جديت لها   بنات فهل هلم حق يف املرياث اذلي تركه اِب وا 

 فمك نصيهبم ؟وجزامك هللا عنا لك اخلري 

 

هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا    امحلد 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
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مل يذكر يف السؤال هل اكنت أ ممك موجودة أ م غري موجودة، وهل اجلدة أ م أ بيمك أ و  

 واكن جيب أ ن يبني هذا يف السؤال.  أ م أ ممك؟ 

 

أ بيمك فال شئ للجدة مطلقا، سواء من هجة ال م أ م  فا ن اكنت ال م موجودة عند وفاة  

 من هجة ال ب، وابلتايل ال شئ لبناهتا. 

 

أ بيمك، فلجدتمك   أ ممك متوفية عند وفاة  ن اكنت  سدس ما    - من هجة ال ب فقط - وا 

ترك، مث يقسم هذا السدس عىل بناهتا وورثهتا ال خرين بعد موهتا، أ ي: أ ن جدتمك  

، فتأ خذ سدس املال برشط وفاة أ ممك، مث هذا السدس  ل بيمك تشاركمك عند وفاة أ بيمك 

 ينتقل ا ىل بقية ورثهتا بعد موهتا، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1427/ 2/ 23يف 

 مسأ ةل يف املواريث 

 

توفيت وادلىت قبل جدى بس تة أ شهر ومل نسال عن املرياث لعلمنا رشعا النرث مع  

ابملرياث .وبعد ثالث س نوات رسقنا اوالد خال واكرامن المنا  أ ن القانون يعطينا احلق  

واحملل اذلى ىف املزنل بعد ثالث  ل  جرس أ نذر ىف املزن   والخواىل ساحمنا مث وضع أ ىخ 

أ شهررسقت املفاتيح وابدلها أ ىخ جبديد ورسقت بعد أ س بوع مرة أ خرى وىف نفس  

وأ ت  خالن  اببن  أ خوىت  فامسك  اخلزنه  أ نذار  هل  اليوم مسعنا جرس  وقال  صل خباىل 

بيهنم عراك   السارق مسالحني وصار  أ خوة  يأ يت وجاء  أ ن ايىت فَّل  ماحدث وعليه 
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وأ طلقو النارعىل أ ثنني من أ خوىت وامحلدهلل الاصابه ىف الاقدام وتدخلت العائهل ومل  

نتصل ابلرشطه عىل رشط الك من هجته وبعد الاصابه والرسقه عاودو بعد س نه  

نثبت احلادث الاخري فاتفق أ خوىت ابملطالبه ابملرياث هل    الاعتداء عىل أ خوىت ومل

 هذا املال حالل 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

رثمك من اجلد أ م من ال م؟   ال أ دري هل تريدون ا 

رثه شئ، ويكون ل والده، وه أ خوالمك. فا ن كنمت تريدون اجلد، فليس لمك    من ا 

رثمك من ال م، فليس يف طلبه حرج، فللجد سدس املال، وأ نمت   ن كنمت تريدون ا  وا 

انث فقط،   انث فلمك البايق، لذلكر مثل حظ ال نثيني، أ ما ا ن كنمت ا  ا ن كنمت ذكورا وا 

ن اكن الوار  ث ابنة واحدة،  فلكن ثلثا مال ال م، والبايق اكمال للجد، وهو الثلث، وا 

فلها النصف، والبايق وهو النصف للجد، وليس لل خوال يف لك الصور شئ يف تركة  

 ال م عىل القول اخملتار من كون اجلد اكل ب، وهللا املوفق. 

 د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1432/ 4/ 12يف 
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 مسأ ةل يف املرياث 

 

جيوز ل بناء ال خ ال كَّب  أ خوان ليسا من ام واحدة مات الصغري و ليس هل أ والد هل  

أ ن يورثوا أ خ أ بهيم ال صغر اذلي مات مع العَّل أ ن ال خ ال كَّب ميت قبل الصغري و  

 الوادلان ميتان 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ابلتعصيب، ما مل يكن هل أ والد، وليس أ بوه حيا، وليس  أ والد ال خ ل ب يرثون معهم  

هل زوجة، وال ، وال أ م، وال جد، وال أ خ من أ ب أ و من أ م، أ و أ خت، فريثون مجيع  

 ماهل بيهنم ابلتعصيب، وال فضل توضيح الوضع ابلاكمل يف سؤال الحق، وهللا املوفق. 

 كتبه:د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1431/ 6/ 23يف 

 ث اري مسأ ةل يف املو 

 

توفيت عن زوج وام واخت الب واخوة الم واوالد اخ شقيق مات قبلها واوالد اخ  

 من يرث ومن اليرث؟   الب مات قبلها واوالد اخت الب ماتت قبلها 
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امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ل ب  يرث   ولل خت  الثلث،  ل م  ولل خوة  السدس،  ال م  وترث  النصف،  الزوج 

النصف، وال شئ لغري هؤالء، وتعول املسأ ةل ا ىل تسعة أ سهم، أ ي: يقسم املال عىل  

أ سهم،   ثالثة  أ سهم، ولل م سهم واحد، ولل خت ل ب  ثالثة  للزوج  أ سهم،  تسعة 

 ولل خوة ل م سهامن بيهنم ابلسوية، وهللا املوفق. 

 كتبه:د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1433/ 3/ 12يف 

 

 مسأ ةل بني الورثة 

 

فضيلتك   عند  رجاء  وىل  دامئا  احلق  لكمه  احياء  عىل  أ عانك هللا  اجلليل  اس تاذى 

الاهامتم بسؤاىل والرد عليه حيث أ ننا ىف أ مس احلاجه لهذا الرد رسيعا وجزاك هللا  

نات وودل توىف وادلان منذ  عنا أ لف خري اس تاذى حنن ايس يدى مخس أ شقاء أ ربعه ب 

زمن طويل وحنن منتكل مزنل كنا حنيا به و بعد وفاه الوادل مبارشه طالب ال خ حبقه  

ىف هذا املزنل فقامت اىم رمحها هللا برشاء نصيبه من املزنل بعقود بيع ورشاء رمسيه  

ا  ولكن دون أ ن ختَّبه أ هنا ىه الىت اشرتت حقه خوفا من طمعه فهيا الن أ خاان مس هترت 

وكتبت ىف العقود أ ن الىت اشرتت نصيبه ىه احدى اخواىت ومقنا بتقدير املزنل ىف  

هذا الوقت وبناء عىل مثنه حسبنا حقه وأ خذ حقه ىف املزنل وماتت اىم وهو ال ن  

أ ن يسرتد حقه ىف املزنل برشاء نصيبه منا واملزنل ال ن سعره وقميته ازدادت   يريد 
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ه فيه فهل حناس به عىل قميه املزنل ىف املاىض أ م  كثريا عن الوقت اذلى قام ببيع حق

 عىل قميه املزنل احلاليه ولفضيلتمك جزيل الشكر 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

الودل يف هذا البيت، وانتقل  طاملا أ ن البيع ال ول مت ابلطريقة املذكورة، فقد سقط حق  

نه يشرتيه بمثنه   أ راد أ ن يشرتيه مرة ثنية، فا  ذا  مكل نصيبه ا ىل من اشرتته منه، فا 

احلايل، وليس ابلمثن القدمي، ل نه ال ن بيع جديد، وليس رجوعا يف البيع ال ول، وهللا  

 املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1429/ 4/ 2يف 

 

 اال رث   تقس ي 

 

توفيت س يدة عن ثالث بنات واخ واخت وام واخ الم مفن يرث ومن ال يرث وما  

 نصيب لك وارث 
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امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ثلثا املال، وال م ترث السدس، والسدس     البنات، ولهن  الوارث يف هذه املسأ ةل 

لل خ ل م، وهللا   ال نثيني، وال شئ  لذلكر مثل حظ  وال خت  لل خ  البايق يرصف 

 املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 15/ 5/ 1434يف 

 

 كيفية تقس ي الرتكة بني ال خوات 

 

وادلي توىف وحنن ثالث اخوات ولناء ابناء  .. وبراكته وبعد السالم عليمك ورمحه هللا 

معومه اثنني .  ارجواء من فضيلتمك التكرم برشح طريقه توزيع الرتكه بني الورثه مع  

 العَّل ابن وادليت متوفيه قبل اِب ؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   وحصبه أ مجعنيمحمد وعىل أ هل 
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ابلنس بة ال رثمك من أ ممك، فلمك ثلثا مالها، ويرث أ بومك مهنا ربع املال، والبايق من مال  

 أ ممك يذهب لعصبهتا. 

مث ترثون من أ بيمك ثليث ماهل، مبا فيه ما ورثه من أ ممك، والبايق من ماهل يرثه أ بناء  

 املوفق. معمك، ابلتعصيب، أ ي يأ خذون البايق، وهللا  

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ1442/ 09/ 23يف 

 

 تقس ي الرتكة وتسديد ديون املتويف 

 

س نة    17س نة و    22رايل ميين ولها ثالث بنات    2000,000توفت أ مرأ ة وتركت  

س نة ولها زوج وأ م وأ ب علام بأ ن الزوج وال ب موظفني ودلهيم رواتب كيف    12و

 وفية مبالغ بقية عالهجا كيف يمت دفعها ؟ يمت تقس ي الرتكة ؟ يوجد عىل املت 

 هل يرث اخوة املتوفية أ و غريه ؟ 

 هل تدخل قطعة الارض يف الرتكة ؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
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الواجب، مث يقسم املال اذلي متلكه  يبدأ  ابدليون، فتسد عهنا من تركهتا، هذا هو  

 اكمال عىل هذا النحو: 

 للبنات الثالثة ثلثا املال.  

 ولل م وال ب لك واحد سدس املال. 

 وللزوج ربع املال. 

ولل م   أ سهم،  مثان  الثالثة  للبنات  العول عىل مخسة عرش سهام،  بعد  املال  فيقسم 

 سهامن، ولل ب سهامن، وللزوج ثالثة أ سهم. 

 املتوفية لوجود أ بهيا اذلي حيجهبم. وال شئ ل خوة  

 وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 9يف 

 تقس ي الرتكة 

 

السؤال توفيت امراءة ويه غري مزتوجة وليس لها ودل ولها ام وجدة ام الام وخاةل  

اخت اهما ولها ثالث اخوة ذكور وثالث اانث نريد من فضيلتمك حتديد حصصص  

املرياث مك لالم ومك لالخوة وهل الم الام واخلاةل شئ ام ال وحنن نعيش يف دوةل حتمك  

ابلقوانني الوضعية وال نريد الرجوع الا اىل رشع هللا ولك الورثة متفقون عىل ذكل  

 وال خالف بيننا فقط نريد معرفة احلصص لنبدء القسمة 

 وجزامك هللا خريا 
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لسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة وا 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

والبايق بني ا خوهتا وأ خواهتا، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وال    تأ خذ ال م سدس املال، 

 يشء للجدة وال اخلاةل، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 4يف 

 تقس ي الرتكة 

 

السالم عليمك  زوجيت ورثت عن جدها اموال من فرنسا وهده الاموال قسمت  

 انون الفرنيس. عىل الورثة بفرنسا عن طريق موثق فرنيس ابلق 

السؤال جدها هل زوجة وس تة بنات احفاده ابواه متوفني وابنه متويف وهل ابناء معومة  

 كيف تكون القسمة وهل تعاد القسمة 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

 احلال عىل النحو ال يت: تقس ي الرتكة يف تكل  

 الزوجة املوجودة للجد لها مثن املال. 

 بنات ابنه املتويف فقط لهن ثلثا املال.   - أ حفاده - وللبنات  
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 لكن لو اكنت البنات لبنت متوفية، فليس لهن شئ. 

 والبايق ل بناء العمومة ابلتساوي بني اذلكور فقط، دون اال انث. 

 مكة الفرنس ية ا ىل حمك الرشع، وهللا املوفق. وعىل ال خت السائةل الرجوع عن حمك احمل 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 9يف 

 

 مك يكون نصيب لك من الورثة؟؟؟ 

 

وترك زوجة ومخسة أ بناء وأ ربع    توىف وادلي رمحه هللا تعاىل وأ سكنه فس يح جناته 

 رأ سا من اال بل فمك يكون نصيب لك من الورثة املذكورين    70وهل تركة قدرها    بنات 

 أ فيدوان جزامك هللا خري اجلزاء 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ جزاء، جزء لل م، وس بعة أ جزاء لل والد لذلكر  هذه املسأ ةل يقسم فهيا املال عىل مثانية  

( يقسم س بعون رأ سا من  112مثل حظ ال نثيني، وتصحح املسأ ةل، فتكون من ) 

( ويعطى ال م، وكذكل الودل  14( مث الناجت يرضب يف ) 112ال بل عىل هذا العدد) 

 ( . 7نفسه، أ ما البنت، فيرضب الناجت يف ) 
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(  4,375، وللودل نفس العدد، وللبنت ) ( من البعري  8,75وتكون اكل يت: لل م ) 

من البعري، وطبعا هذه الكسور يف البعري مشلكة، لكن ميكن أ ن جيَّب بفارق نقدي  

 يتفق امجليع عليه، حسب قمية البعري يف السوق، وهللا املوفق. 

 كتبه : د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1432/ 5/ 12يف 

 

 تقس ي الرتكة 

 

واخوات شقيقات    2وهل ام واخوه اشقاء عدده  تويف رجل وهل زوجة وبنت وودل  

هناك اثث يف  بيهتم    السؤال ماهو تقس ي مرياث ؟   3عددهن واخوات غري شقيقات 

 وهوشقته املس تاجرة هل حيق لزوجته ان تتَّبع مبا الحتتاجه واتخذ ماحتتاجه منه؟ 

 

املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

 تقسم الرتكة عىل هذا النحو: 

ل مه السدس، ولزوجه المثن، وما بق  للودل والبنت، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وليس  

 لل خوة وال خوات شئ لوجود الودل. 
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  وابلنس بة لل ثث اذلي ميلكه امليت، فهو مقسوم عىل نفس النحو السابق دلخوهل 

 يف الرتكة، فا ن تراضو عىل ماذكر، فال بأ س، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 تقس ي الرتكة 

 

توىف اِب وهل اثنني من اذلكور و اربعة اانث و اىم امد هللا ىف معرها وايضا ام اِب  

لنا حواةل صفراء من   العراق مبا يعادل  )جديت( وهل مخس اخوان ذكور و قد ترك 

 ثالثة الاف و س امتئة جنهيا  .......فكيف تقسم بيننا 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

  تقسم اكل يت: ل ممك مثن املال، وللجدة سدس املال، والبايق لل والد اذلكور واال انث،

 لذلكر مثل حظ ال نثيني، وال شئ ل خوانه، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 6/ 1يف 
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 توزيع اال رث 

 

 مات عن زوجة واب وام واربعة اخوة واخت مفا نصيب لك مهنم 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   وحصبه أ مجعنيمحمد وعىل أ هل 

 

للزوجة الربع، ولل م ثلث البايق، والبايق بعد نصيب ال م لل ب تعصيبا، وهذا عىل    

قسمة امجلهور يف هذه املسأ ةل املسامة ابلعمرية؛ ل هنا وفق قضاء معر ريض هللا عنه،  

(  12، للزوجة الربع من أ صل ) 12وال شئ لل خوة جحبا ابل ب، فيقسم املال عىل  

  6أ سهم، ولل ب البايق:    3( ثلثه فلها:  9لبايق وهو ) أ سهم، وال م لها من ا   3فلها :  

 أ سهم، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 6يف 

 

 تقس ي الرتكة يف حال تعدد الزوجات 

 

مرأ ه توىف زوهجا ويه ابيق مل تنجب منه اطفال والزوجه هل زوجه اخرى واربعه اوالد  

 الورث ام ال ومك نصاهبا اذا تس تحق وشكرا واربع بنات فهل حيق لها ش يًا من  



  
   

 218 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ا ن اكنت ابقية يف عصمته يوم تويف، فلها مع الزوجة ال خرى المثن، ابملناصفة بيهنام،  

 وهللا املوفق. 

 موىس ادلايل   كتبه: د.محمد بن

 هـ 1439/ 5/ 1يف 

 

 تقس ي اال رث يف حال وفاة ال م 

 

شاركت اىم مع اىب ىف استامثرات عقاريه واكن نصيب اىب اكَّب وهو اذلى يدير هذه  

الرشاكه ووصت اىم ان تس متر هذه الرشاكه وماتت اىم وتركت هذه الرشكه وىه  

 قطعتني ارض عقاريه ولها جد من الاب و أ م وزوج وودلان واربع بنات  

ودون رشيك ليمتكن من  السؤال هل جيوز للزوج نقل ملكيه قطعتني الارض ابمسه  

بيعها وفض الرشكه  واعطاء اجلد نصيبه؟ علام ابن امجليع متفق عىل هذا الاجراء  

 ويعَّل به ماعدا اجلد وذكل لالىت 

اجلد  1 )زوجة  امه  من  ابنه  ارث  بأ خذ  املوفيه(  )وادل  ابنه  موت  وبعد  اجلد  قام   .

 الاوىل( وعلام ابهنا ماتت قبل ابهنا   

زوجه ابنه املتوىف زعام ىف انه يقوم بتجارة هلم وقال هلم ال  . قام اجلد بأ خذ ذهب  2

 مال لمك واس تحهل  

 عام وهل زوجتان غري الزوجه املتوفيه ويتحمكوا فيه 100. عنده من العمر 3



  
   

 219 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

جيب أ ن تعَّل بداية أ ن حق الورثة جيب حفظه هلم، بقطع النظر عن أ ي أ ش ياء فعلها  

اجلد من قبل، فهل يف مال حفيدته البنه السدس، ول هما املوجودة السدس، ولزوهجا  

 المثن، والبايق ل والدها، لذلكر مثل حظ ال نثيني.   - رشيكها –

كور، ونقل امللكية حىت يمت  فا ن علممت ذكل، فال بأ س بتوكيل الزوج يف الترصف املذ

مبا   للورثة،  الاكفية  الضامانت  أ خذ  ال مكل، وفض الرشكة، برشط  الوجه  البيع عىل 

يضمن هلم حقهم، وأ ذن اجلد أ وج؛ ل ن احلق هل يف هذا املال مبجرد موت حفيدته،  

ذنه، وهللا املوفق.  ذنه ترصف يف مكل الغري بغري ا  رثه بدون ا   فترصفمك يف ا 

 ن موىس ادلايل كتبه: د.محمد ب 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 تقس ي الرتكة يف حال وجود دخل شهري )الاجيار(. 

 

السالم عليمك ورمحةهللا وبراكته اريد اعرف احلقيقة وادلى توىف وترك شقتني شقة  

ليا وشقة اخىت ليس دلى اخ واان واىم واخىت نقي ىف شقىت اان وشقة اخىت بتأ جرها  

املفروض تديىن جزء من الاجيار وىف   بتقول ان  الشقة لوحدها اىم  وبتاخد اجيار 

بتقول اىم اتخد الاجيار طول ماىه عايشة    انس بتقول اخد نصف الاجيار وىف انس 

وىه الىل تقسمه بطريقهتا اخىت بتعاند وبتقول ان مش من حقى اخد مهنا ولو حىت  

وماما   مرتهبا  وده  موظفة  ك هنا  ده  ان الاجيار  نعتَّب  املفروض  جزء من الاجياروان 



  
   

 220 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

قى  بتقول اهنا ظاملاىن وطامعةوده مرياث اريد اعرف فقط احلق مع مني هىل من ح 

 ىف الاجيار الىل بتاخده ام ل  مني الظامل ومني املظلوم 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ا ن اكنت تكل الشقتان قد أ وىص هبام الوادل لكام بعد موته، فهذه الوصية حمرمة، ل هنا  

لكام ثلثا    -أ ي البنتان - لوارث، واعلام أ ن الوادلة لها سدس الشقتني ورث، وأ نامت  وصية  

الشقتني، ويبقى سدس، والواجب رصفه ل قرب ذكر من الوادل، كعممك أ و ابن معمك،  

ذا اكن الوادل كتب لكام الشقتني بعد املوت.   هذا فامي ا 

ذا اكن الوادل وهبكام الشقتني يف حياته، فهام لكام،  وليس للوادلة وال ل حد شئ    أ ما ا 

 فهيام.  

ما لكام فقط، أ و يقسم حبسب القسمة السابقة،   وبناء عىل ما تقدم يكون اال جيار، ا 

 ل قرب ذكر من الوادل، وهللا املوفق.   - السدس - لل م سدسه، ولكام ثلثاه، والبقية  

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 8يف 

 

 

 



  
   

 221 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 والراتب عىل الابوين كيف تقسم املنحة  

 

شاب استشهد ىف معارك ضد حمك القذاىف خفصصت هل منحه وراتب وليست هل  

 زوجه دليه اب وام فكيف تقسم املنحه والراتب عىل الابوين 

 جزامك هللا خريا 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

 ال قرب أ هنام يقتسامنه قسمة اال رث، فلل م ثلث املال، ولل ب البايق، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 تقس ي الرتكة 

تويف اِب مند شهر و اراد الورثة اقتسام الارث مع العَّل ان ارستنا    السالم عليمك 

دلينا اخ  ووادلة اِب عىل قيد احلياة وجدي  تتكون من الام و مخس بنات و ليس  

فمك يكون حق لك واحد من    متويف..... و الِب تسعة اخوة مخس بنات و اربع ذكور 

 افيدوين افادمك هللا   الورثة الرشعيني

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 . وبعد  محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني



  
   

 222 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ثلثا   لها مثن املال، ول م ال ب سدس املال، وللبنات امخلسة  الزوجة )ويه ال م ( 

 املال، وما بق  فهو ل حوة ال ب اذلكور ابلسوية بيهنم، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 6/ 1يف 

 

 تقس ي الرتكة يف حياة ال ب 

 

عىل قيد احلياة يريد ان يوزع لك امواهل  رجل  ....  السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

 يف حياته عىل ذريته املتكونه من 

 ـ زوجة متوفيه لها ثالث اوالد وبنت واحده 1

 ـ زوجة عىل قيد احلياة لها ثالث بنات و ودل واحد 2

الرتكة حسب الانصبة   لتقس ي  بعد وفاته  ان يرتك الامر  هل جيوز هل ذكل دون 

 الرشعيه ؟ 

ابالجي  ال مر  اكن  ام  اذا  ام الانثيني  مثل حظ الانىث  لذلكر  امواهل  يوزع  فهل  اب 

 مع التقدير ...  ابلرتايض او ابي طريقه

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 



  
   

 223 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ال   ا ن خش املشألك بعد وفاته،  هذه املسأ ةل من املسائل اخلالفية، وال وىل عدهما، ا 

 لكرثة الزناعات بني ال والد، فال بأ س، وتكون عىل النحو ال يت: 

مثل حظ   لذلكر  ال والد مجيعا،  بني  والبايق  املال،  مثن  لها  يكون  املوجودة  الزوجة 

 ال نثيني، حسب قسمة اال رث الرشعية. 

رث، والهبة ال ال ابلقبض،    وهذه القسمة تكون عىل هذا النحو هبة، وال تسمى ا  تلزم ا 

تأ خذوا تكل احلقوق، فهل احلق يف ذكل،   أ ن  قبل  ال ب  ا ن تراجع  أ نه  وهذا يعين 

 ويعتَّب ما صنعه الغيا، وهو املاكل للامل، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 9يف 

 

 أ م ال ؟   أ خهيم   وال خ من ال م يرثون   الشقيق   هل ال خ 

 

زوجتان بدون اوالد وهل أ خ شقيق وأ خت شقيقه وهل ايضا أ خ  خشص تويف وعنده  

من ال م وكذكل أ خت من ال م السؤال ابرك هللا فيمك هل ال خ وال خ من ال م يرثون  

 ام ال ؟وجزامك هللا خريا 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   أ مجعنيمحمد وعىل أ هل وحصبه  

 اال رث يكون اكل يت: 



  
   

 224 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

الربع للزوجتني ابلسوية، والثلث لل خ وال خت من ال م ابلسوية، مث ابلبايق لل خ  

 الشقيق وال خت الشقيقة لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 حفيده   تقس ي الرتكة يف حال وجود مكتوب من ال ب أ ن يرثه 

 

بن.    السالم عليمك ورمحة هللا،  بن اال  مات رجل منذ زمن طويل وترك زوجة و بنتا وا 

مث توفيت الزوجة بعد ذكل. ومل تفرق الرتكة حىت اليوم حني طلبت البنت حبقها من  

بن أ خهيا.   ا 

بنه يرث   بن ا  ذن مفا نصيب لك مهنام مع العَّل أ ن الهاكل كتب عقدا يرصح فيه بأ ن ا  ا 

 ممتلاكته ا ىل جانب معته. من 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

بداية: ال أ ثر ملا كتبه امليت، فهذا رشع هللا، وحمكه احلامك عىل عباده، واال رث قسمه  

 جماال ل حد حيمك فيه. هللا تعاىل بنفسه يف كتابه، ومل جيعل  

 واملسأ ةل تقسم عىل النحو ال يت: 



  
   

 225 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 الزوجة لها مثن املال، وللبنت نصف املال، والبايق البن الابن. 

رهثم مهنا اكل يت:    مث ا ن اكن ابن الابن والبنت أ بناء لتك الزوجة املتوفاة، فيكون ا 

 للبنت نصف مال أ هما، والبايق البن الابن، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 تقس ي الرتكة 

 

حية ترزق  توزيع مرياث ملتوفية عندها أ قارب اكلتايل ) ال ب وأ الم متوفني + اخت  

والد معة متوفية ( اريد توزيع    5اوالد ع اخر متوىف + 6والد ع متوىف +و  3+و 

 اال رث حفظمك هللا ورعامك 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ ختا ل م، والبايق يذهب ل بناء العمني،  تأ خذ ال خت نصف املال، ا ن اكنت شقيقة أ و  

 ابلسوية، وال شئ ل بناء العمة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1440/ 5/ 1يف 

 



  
   

 226 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 تقس ي الرتكة قبل الوفاة 

 

الف رايل سعودي.    120ودلي مزنل مثنه ب    4ومن البنات    6دلي من الاوالد  

املرياث. مك نصيب للك واحد مهنم. جزامك  واريد ان اقسمه بيهنم حبسب الرشع يف  

 هللا خري 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

نك ال تدري ما كتبه هللا كل، أ و   ا ن مل يكن بك حاجة لهذا الترصف، فال تفعهل، فا 

ذا أ ردت أ ن تفعل ذكل، فهي  هبة، وليست مرياث، وعليه  عليك، لكن يف حال ما  ا 

أ ن ترجع فهيا، ل ن اال رث ال   القبض، جيوز كل  أ هنا قبل  ا ن قبضوها، مبعىن  فتلزم 

منا ما تصنع يسمى هبة، غري مقبوضة، والقسمة تكون لذلكر   يكون يف حال احلياة، ا 

، والبنت لها سهم  ( سهم، الودل هل سهامن 14مثل حظ ال نثيني، فيقسم املال عىل ) 

 واحد، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 05يف 

 

 

 



  
   

 227 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 كيفية تقس ي الرتكة 

 

اان امرءة وزويج متويف ويل منه اربعة اوالد الكبري    السالم عليمك ورمحة هللا وبراكتة  

س نة وعندما اسلمت حقوق ابوه اشرتيت ارض  13س نة والصغري معره  22معره  

وعلهيا بيتني اان واوالدي سكنا يف واحد واسكنت ايم وابوي واخويت يف الثاين واان  

   تزوجت من رجل اخر ويل منه بنت  وسكنت اان وهو مع اوالدي . وسؤايل هو

ـ هل جيوز اساكن اهيل يف بيت الايتام ) بدون ما يدفعواجيار والكهرابء وال  1   

 اي الزتام من انحية البيت  (؟ 

 جيوز ان اسكن مع اوالدي اان وزويج وبنيت ؟   ـ  . هل2

ـ. هل جيوز ان  اشرتي او اس تاذن من اوالدي  يف جزء من البيت وامعر لبنيت  3

 فيه جبانب اخوهتا ؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

البيتان تركة كل ول والدك، فكل مثن املال، والبايق لل والد، لذلكر مثل حظ  هذان  

ال نثيني، أ ما البيت اذلي أ نمت فيه، وترع  فيه أ والدك، فال حرج عليك أ ن تسكين  

 فيه. 

أ ما البيت الثاين، فهو مملوك لمك مجيعا عىل النحو السابق يف اال رث، فكل من أ جرته  

رهثم من ال جرة، وكل أ ن تسقط   المثن، والبايق لل والد، فتأ   خذي من وادليك بقدر ا 



  
   

 228 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

( رايل، فكل مهنا المثن، أ سقطيه،  8000حقك يف ال جرة، ولنفرض أ ن ال جرة ) 

 أ ما س بعة ال الف الباقية، فهي  هلم، تدخر ل والدك، أ و تعطى هلم يف أ يدهيم. 

ذهنم فيه.   أ ما السكىن مع أ والدك أ نِت وزوجك وبنتك منه، فهذا البد من ا 

وكذا الرشاء مهنم جزءا ل خهتم، فَّبضاه التام، وال يكف  استئذاهنم يف اقتطاع جزء  

من ال رض لها، فا هنم قد يقبلون جخال، فا ن عَّل رضاه التام، فهذا حقهم، ابس تثناء  

ذنه بعد البلوغ والرشد، وهللا املوفق.   من دون البلوغ مهنم، فال بد من ا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 6/ 1يف 

 تقس ي الرتكة 

 

السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، ش يخ  الفاضل اخَّبمك هبذه املشلكة العائلية راجية  

يعيش يف   املتقاعد اكن  من هللا عز وجل ان تساعدوين يف حلها.هذا وادل زويج 

فرنسا هل س بعة اوالد واربع بنات من الزوجة الاوىل املتوفية، بعد وفاهتا تزوج ابمرأ ة  

زوهجا الاول، حيث أ ن وادل زويج مل ينجب أ والد مع  مطلقة ولها ودل وبنتني من  

هذه الزوجة،  وضع امسها معه يف البنك هنا يف فرنسا، تويف وادل زويج رمحه هللا  

وانتقل املال اذلي اكن يف حساب وادل زويج الهيا مبارشة ل ن امسها اكن  يف نفس  

يف هذه احلاةل    احلساب، مع العَّل اهنا مل تكن تعمل ومل يكن لها راتب شهري، اي 

ويف القانون الفرنيس يه اليت س تنتفع هبذا املال وليس أ بناء املتويف، بعد الوفاة اكنت  

أ جرة التقاعد مس مترة واكنت تذهب مبارشة يف حساهبا البنيك، بعد مرور مثانية اشهر  

من وفاة وادل زويج رمحه هللا توفيت يه الاخرى رمحها هللا.وال ن ايش يخ  الفاضل  

خوة    ال ندري هل املال اذلي تركته وهو مال وادل زويج من تقاعده هو من حق ا 
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زويج ابناء املتوىف ام من حق ابناء الزوجة الثانية املتوفية؟ افيدوان وساعدوان يف  

 حل هذه املشلكة اعانمك هللا يف ادلنيا وال خرة، وجزامك هللا خريا. 

 

خللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف ا 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

الواجب تقس ي تركة وادل زوجك حسب الرشع، مفا ميلكه الوادل من هذه ال موال  

ال ما اكن مملواك لزوجته الثانية،   املودعة يف البنك حق لورثته، وليس ل والد زوجته، ا 

ال   ويه  اال رث،  يف  نظاهمم  حسب  ل والدها  يف  فهو  ورد  ما  شيئا حسب  متكل 

السؤال، فيقسم املال املوجود لكه بني أ والد امليت فقط، دون أ والد زوجته الثانية،  

البنتني من   أ والده ضعف نصيب  فيأ خذ اذلكر من  فليس بيهنم وبينه صةل رشعية، 

 ( عىل  املال  فيقسم  وهللا  18بناته،  واحدا،  نصيبا  والبنت  نصيبني،  الودل  يأ خذ   )

 . املوفق 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 14يف 

 تقس ي الرتكة يف حال عدم الاجناب 

 

رجل توفاه هللا وترك ابن من زوجه اوىل مطلقه وتوىف عن زوجه مل ينجب مهنا مفا  

 هو مرياثه المثن ام الربع  وجزامك هللا خري 
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لني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرس

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

 أ ما الزوجة الباقية، واليت مات عهنا، فلها مثن املال، والبايق للودل اكمال، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 10/ 1يف 

جيارات شهرية   تقس ي الرتكة يف حال وجود ا 

 

دينار وحنن احدى عرش     1250مدخولها الشهري  حمالت جتاريه    3ترك لنا وادلان   

والبنات مخسه كيف  نقسمها شهراي اثبنا هللا    خشصا ابلبيت ايم والاوالد مخسه 

 واثبمك 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ل  ، مثانية  عىل  املال  مثل حظ  يقسم  لذلكر  مجيعا،  ال والد  عىل  والبايق  المثن،  ل م 

سهام، والوادل    15سهام، تأ خذ ال م    120ال نثيني، فيقسم املال بعد التصحيح عىل  

 أ سهم، وهللا املوفق.   7سهام، والبنت    14

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1441/ 5/ 1يف 
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 تنازل الام عن جزء من تركهتا... هل يصح ذكل؟ 

 

هللا وامحلد هلل و الصالة و السالم عىل عبده و رسوهل محمد و عىل ال محمد مث  بسم  

اما بعد السالم عليمك و رمحة هللا و براكته افتوان مأ جورين عن جواز هذا الصلح  

بنات   امه وزوجته وودلين و ست  وهو)تويف ايخ رمحه هللا و املسلمني وورثته 

قتني يف الطائف و فيال يف الطائف  احداهن قارص و قد و رث شقة يف القرية و ش 

و شقتني يف مكة املكرمة و اكن ابالماكن تقيي سعر الرتكة و من مث توزيعها عىل  

وجه قريب من النصيب الرشع  للك وارث ولكن خال الاوالد اقرتح عىل ان تأ خذ  

الام الشقتني الىت يف الطائف )الس امي و ان لها شقة يف نفس العامرة(و تتنازل عن  

ة نصيهبا لبقية الورثة وقد ابلغت الوادلة بذكل و ان نصيهبا اكرث و لكهنا و افقت  بقي

عىل ان اتخذ الشقتني و تتنازل عن بقية الورث لبقية الورثة و مت معل اتفاق بذكل  

احد الاخوان علق ب)ما ميكن معرفته من املواريث ال جتوز املصاحلة عليه قال الامام  

اهثا مل يصح و ان ورث قوم ماال و دورا فقالوا لبعضهم  امحد ان صوحلت امراة من مري 

خنرجك من املرياث ابلف دره مل يصح و امنا يصاحل الرجل عىل الشئ اذلى ال ميكن  

براء اذلمه و ازاةل اخلصام فأ ما اذا امكن العَّل فا ن الصلح يكون   معرفته و ال حسابه ال 

 عليمك   لهضم احلق واذلهاب به)املغىن ال بن قدامه((و السالم 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
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ذا علمت ال م نصيهبا من الرتكة، مث أ خذت جزءا وتنازلت عن البايق، فال يظهر يف   ا 

 عىل هذا النحو: ذكل، فاملهم أ ن تعَّل نصيهبا من الرتكة،وليعَّل أ ن املسأ ةل تقسم  

لل م السدس، وللزوجة المثن، والبايق لل والد، لذلكر مثل حظ ال نثيني، فانظروا يف  

الرتكة، وأ عطوا ال م نصيهبا، أ و أ فرزوه لها، مث لها أ ن تتنازل عام شاءت منه بعد أ ن  

 تعرفه، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 8/ 1يف 

 

 وجود زوجتني احداهام أ جنبت وال خرى ال.  تقس ي الرتكة يف حال 

 

هناك خشص تزوج اثنتني واجنب ذكرين وانثيني من الزوجة الاوىل ومل ينجب من  

 ماتت زوجته الاوىل ومن مث مات احد ابنائه اذلكور.   الزوجة الثانية 

 كيف بمت تقس ي مرياث الشخص؟؟ 

 

اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

يكون للزوجة الباقية مثن املال، والبايق يكون للودل والبنتني، لذلكر مثل حظ ال نثيني،  

وهذا برشط أ ن تكون زوجته ال وىل وابنه ماات قبهل، أ ما ا ن ماات بعده، فاحلمك خيتلف،  
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خوته،   فتكون الزوجة رشيكة مع الزوجة ال وىل يف المثن، ويكون الودل رشياك مع ا 

 ني، وهللا املوفق. لذلكر مثل حظ ال نثي 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 21يف 

 هل للجدة نصيب يف اال رث 

 

رايل    3900وادلي متويف وهل راتب تقاعد    سؤايل   السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

 هل جلديت نصيب فيه ك ارث 

 

املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

معلوم جلدتك يف ابهنا السدس، فهي  أ مه، ترث سدس ماهل، مث البايق لبقية الورثة،  

 حسب وجوده، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 7/ 1يف 
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 كيف تكون القسمة يف املرياث 

 

جزامك هللا خريا وجعل  ...  السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته...  بسم هللا الرمحن الرحي 

 توىف رجاًل و دليه ...  ما تقدموه يف مزيان حس ناتمك

 بنات غري مزتوجات   4عدد    - 

 زوجه واحدة  - 

 ام   - 

 اخوان زكور غري اشقاء )اخوان من الام(   3عدد    - 

 اخوات اانث غري اشقاء )اخوات من الام(   2عدد    - 

 اعامم اشقاء   2عدد    - 

 عامت اشقاء   3عدد    - 

 كيف تكون القسمه يف املرياث  وترك مبلغ من املال ابالضافة اىل عامرة سكنية 

 افيدوان جزامك هللا خريا 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

 تكون القسمة اكل يت:  

 للزوجة مثن املال. 
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 وللبنات ثلثا املال. 

 ولل خوة لل م السدس بيهنم ابلسوية، لذلكر مثل ال نىث. 

 ولل م سدس املال. 

 وال شئ لبقية الورثة. 

وتكون املسأ ةل من أ ربع وعرشين، وتعول ا ىل ثالث وثالثني، فيقسم املال عىل ثالث  

أ سهم، وللبنتني س تة عرش سهام، ولل خوة ل م  وثالثني سهام، يكون للزوجة ثالثة  

 مثان أ سهم، ولل م س تة أ سهم، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

  ادلية ي تقس  

السالم عليمك تويف اخ يف السعوديه وقدر هل ديه كيف تقسم وامع العَّل ان املتويف  

تويف وهل ام واخ شقيق واخت من  شاب يبلغ من العمر ثالثه وعرشين عام الوادل ك 

 الام واخت من الاب وجزامك هللا خريا 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
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تقسم ادلية اكلرتكة عىل ورثهتا، تأ خذ ال م سدس ادلية، وال خت من أ م السدس،  

 والبايق لل خ الشقيق، وال شئ لل خت من أ ب، وهللا املوفق 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 3/ 1يف 

 

 ما رأ ى ادلين يف نصيب الام يف ورهثا من ابهنا 

 

ما راى ادلين ىف نصيب الام ىف ورهثا من ابهنا علام ابن الزوجة والاوالد ال يريدو  

 ودلها ان يعطوها شيئا من نصيهبا ىف  

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ن اكن عنده أ والد، وهذا حمك هللا تعاىل فهيا،وال   ال م لها السدس يف مال ابهنا ، ا 

التوبة والاس تغفار ورد  جيوز ل حد منعها من هذا احلق، ومن منعها فهو أ مث، وعليه  

 احلق ل ههل، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 
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 تقس ي الرتكة 

 

توىف وترك اب ـ ام ـ اخوه اشقاء ـ اخت ل م ـ اخوه ل ب ـ اخوات ل ب ـ زوجه  

 غري مدخول هبا )نرجو بيان الانصبه الرشعيه( 

 

والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني،  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ال م تأ خذ سدس املال، والزوجة غري املدخول هبا الربع، والبايق لل ب، وال شئ مجليع  

 ال خوة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 6يف 

 ل خوته املرياث فيه مع زوجته؟ هل املعاش الشهري للرجل حق   

 

رجل توىف وليس هل ابناء وهل زوجة واخوة واكن يعمل مدرسًا ورصفت هل هجة العمل  

مبلغ للمأ مت فهل هذا املبلغ يعد من املرياث والخوتة حق املرياث فيه مع العَّل املبلغ  

مرصوف للمأ مت ليس معاشًا مع العَّل انه كتب وصية وتوزعت الرتكة حسب الوصية  

 وهل املعاش الشهرى للرجل حق  الخوتة املرياث فيه مع زوجتة 
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امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ ما الرتكة فيجب أ ن تقسم حسب رشع هللا، فا ن اكنت وصيته خمالفة للرشع، فال  

نفاذها بل جيب أ ن يكون تقس ي الرتكة وفق الرشيعة، ويه عىل النحو ال يت:    جيوز ا 

 فللزوجة الربع، والبايق ال خوانه عىل هذا النحو:  

 

ن اكنوا   انث، فلذلكر مهنم  ا ن اكنوا ذكورا فقط، فالبايق لكه هلم ابلسوية، وا  ذكورا وا 

انث فقط، فلهن ثلثا املال، والبايق بعد ربع الزوجة أ يضا   ن اكنوا ا  مثل حظ ال نثيني، وا 

 يكون لل خوات. 

 أ ما املعاش، فيقسم عىل هذا النحو املذكور. 

وابلنس بة للمبلغ اذلي رصفته هجة العمل للمأ مت، فالواجب رصفه حيث شاءوا، وعليمك  

املأ مت، فال يش متل عىل بدع وحمدثت، وال يظهر دخول هذا املبلغ    أ ن تتقوا هللا يف 

 يف الرتكة، لكن ال بأ س أ ن يوضع يف معل خريي كسبيل للميت، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 6يف 
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 حرمان النساء من اال رث 

 

وليس هناك أ حد أ خر  تويف عن زوجة، بنت أ خ، أ بناء أ بناء ع، وبنات أ بناء ع،  

 ميكن أ ن يكون وارًث. 

فهل تكون القسمة اكل يت للزوجة الربع ، وبنت ال خ النصف، والربع البايق تعصيبًا  

ن مل تكن القسمة   ل بناء أ بناء العمومة وبنات أ بناء العمومة لذلكر مثل حظ ال نثيني؟ وا 

 هكذا فكيف يكون التقس ي وفقًا للرشع؟ 

س تثناء الزوجة وحدها    - أ ن النساء  خاصة وأ ن البعض يقولون   ال يرثن شيئًا، وه    - اب 

عىل وشك أ ن حيرروا الوثيقة الرمسية للوراثة دون ذكر للنساء فهيا ما عدا الزوجة،  

فادة حىت ال يضيع حق أ حد، فنتحمل وزره، ونسأ ل عنه   فنجو التكرم برسعة اال 

 أ مام هللا يوم القيامة. ولمك جزيل الشكر. 

 

العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

للزوجة ربع املال، والبايق ل بناء أ بناء العم تعصيبا، واعَّل أ نه ال يرث من نساء احلوايش  

ال ال خوات مطلقا، سواء كن شقيقات أ م ل ب، أ م ل م، فال يرث بنات ال خوة، أ و   ا 

 ات العم وحنوه، وهللا املوفق. بن 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 6/ 1يف 
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 تقس ي الرتكة 

 

 تويف خشص وترك زوجته وابنته واخته مفا نصيب لك واحدة من املرياث 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

هذه املسأ ةل فهيا عول، فتعول من الامثنية ا ىل التسعة، فتقسم الرتكة عىل تسعة، يكون  

للزوجة واحد من تسعة، وللبنت أ ربعة ، ولل خت أ ربعة،  وهللا املوفق. امحلد هلل  

 رب العاملني 

هذه املسأ ةل فهيا عول، فتعول من الامثنية ا ىل التسعة، فتقسم الرتكة عىل تسعة، يكون  

 زوجة واحد من تسعة، وللبنت أ ربعة ، ولل خت أ ربعة،  وهللا املوفق. لل 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 06/ 1يف 

 

 هل جيوز أ خذ املال اكمال يف حال مرض الزهامير 

اِب مريض ابلزهامير ودليه حساب مشرتك مع ايم هل جيوز ان حتول املبالغ ابمسها  

يف حساب اخر قبل وفاة اِب مع العَّل اننا ست بنات ال اخ لنا وال يوجد اخ شقيق  

اخوة من ال ب واخوات من ال ب وأ بناء اخت شقيقة متوفية وال يوجد    3الِب وهل  



  
   

 241 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

خوايت ودخهل اذلي يدخل اىل احلساب  اي أ مالك غري البيت اذلي تسكنه ايم وأ  

رثه؟   املشرتك. وكيف س يوزع ا 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ال جيوز هذا الترصف، بل يبقى املال ابمسه، فا ن تويف، فتقس ي الرتكة عىل النحو  

 ال يت:  

 للبنات ثلثا املال. 

 وللزوجة مثن املال. 

 والبايق بني ال خوة ل ب، وال خوات ل ب، لذلكر مثل حظ ال نثيني. 

 وال شئ ل بناء ال خت الشقيقة. 

أ سهم،    5أ سهم، والبايق    3سهام ، وللزوجة    16، للبنات  24فيقسم املال لكه عىل  

 فق. لل خوة وال خوات ل ب ، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهللا املو 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 7/ 1يف 

 

 

 



  
   

 242 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 تقس ي تركة العمة 

 

معيت شقيقة الوادل الوحيدة ليس لها أ شقاء غريه، لكن لها أ خ من ال م. توفيت قبل  

زوهجا وقبل الوادل ) يرمحهم هللا مجيعًا (، مل تنجب من زوهجا، ورثت عنه مبلغًا من  

أ حدى  املال ) حصهتا الرشعية من   أ سهم يف  الرتكة (. تركت صاك ل رض وشهادة 

مسها. هل ل خهيا من أ هما حصة من   الرشاكت دلى الوادل قبل وفاته الكهامسجةل اب 

 تركهتا. أ فتوان جزامك هللا خريًا. 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   أ مجعنيمحمد وعىل أ هل وحصبه  

 

يرث أ خوها ل هما سدس مالها، برشط أ ن يكون حيا عند موهتا، وكذكل زوهجا يرث  

الشقيق) وهو وادلك ( ابيق   أ خوها  ويأ خذ  ا ن اكن حيا عند وفاهتا،  املال،  نصف 

 املال، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 

 



  
   

 243 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 تقس ي الرتكة تفضيل ال خت عن سائر ال خوة يف  

 

  اود أ ن أ طلب منمك فتوى يف موضوع حدث بيين وبني اشقاء وادليت   السالم عليمك

عامًا وادليت أ مرأ ة مطلقة    20بداية املوضوع اكنت منذ حوايل    بسم هللا الرمحن الرحي

ول ن ظروفها صعبة قام جدي بأ عطاهئا بيت قدمي وقامت وادليت    3ولها من ال بناء  

ي وبناءه ومل يتدخل أ ي أ حد من أ خوهتا يف موضوع البناء بل  ابس تخراج قرض عقار 

مل يساعدها حىت ابلوقوف مع العامل وكنا حنن صغار السن حيهنا وقد تويف جدي  

بعد اعطاها املزنل بعام ومل يطالب أ ي أ حد مهنم بأ ي يشء وتوفيت وادليت أ يضًا منذ  

مت فتح طريق جبانب  مثان س نوات ومل يتلكم أ ي أ حد مهنم ولكن منذ ثالث س نوات  

البيت مبارشة حيهنا تغريت معاملهتم وطالبوا ابملزنل بقوهلم أ نه من حقهم ومرياهثم ل ن  

جدي مل يرتك غريه وشقة أ خرى يسكهنا أ حده ويه مكل لدلوةل أ ان أ سف قد أ طلت  

عليك اان مل أ رغب يف القيام مبشألك معهم ومل أ رد أ ن أ قطع رمح  فقلت هلم أ ين مس تعد  

ال رض مهنم بسعر اليوم فرفضوا وقالوا يل ان املزنل لكه من حقهم وعرضت  لرشاء  

 علهيم أ ن يعطوين سعر العقار املبين عىل املزنل فرفضوا أ يضاً 

 مفاذا أ فعل علامً بأ ين حاولت معهم أ كرث من مرة 

 وشكرًا كل اي ش يخ 

 

املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 



  
   

 244 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

هبذه   ا خوهتا  سائر  عىل  أ مك  ل  فضم وأ نه   ، غري حصيح  جدك  أ ن ترصف  ال شك 

عطاء البيت هلم، ول مك أ ن حتسب ما أ نفقته   العطية، وعليه فالواجب الرجوع فهيا، وا 

ر الرتكة عىل  عىل البيت، وحتس به من المثن، وترجع به علهيم، مث يقسم البيت مع سائ 

 امجليع، مبا فهيم أ مك، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 6/ 1يف 

 كيفية تقس ي الرتكة يف حال مرور الزمن 

اانث و يقي فية حىت    3ذكور    4لعدد    1968مزنل يس تحق التوريث من س نة  

التوريث الان  علام  كيف يمت    1980الان احفاد احد اذلكور و اقاموا بة شقة س نة  

 م  و لمك جزيل الشكر  110ابن مساحة املزنل 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

يقسم أ صل البيت عىل الورثة ال صليني، لذلكر مثل حظ ال نثيني، فيقدر البيت،  

أ حد عرش، والناجت يكون لذلكر نصيبان، ولل نىث نصيب واحد، مث يأ خذ  ويقسم عىل  

رهثم من مورثهيم، وما أ نفقوه مثنا للشقة   لك وارث نصيبه، وينتقل لل حفاد، حبسب ا 

يدفع هلم من امجليع، فلو أ نفقوا عىل الشقة مائة أ لف رايل، جيب أ ن يشرتك فهيا لك  

 ن يقدر هلم، ل ن  أ وهللا املوفق. من ينتفع ابلشقة، وأ ما من مل ينتفع فيجب أ  

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 9يف 



  
   

 245 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 مك يبلغ مقدار نصيب الطفةل من املال؟ 

 

ىف طفهل وادلها توىف وليس دلهيا اخوه وعندان ىف مرص احملمكه بتطلع نصيب الزوجه  

 وبنهتا لوحده مع بعض ونصيب اخوت املتوىف ووادليه لوحده مع بعض 

فالزوجه تريد ان تعرف مك يبلغ مقدار نصيب طفلهتا من املال اذلى خيرج لها وهل  

جيوز لها ان  ترصف عىل طفلهتا من الاموال الىت ورثهتا عن زوهجا ام ال جيوز وجيب  

علهيا ان تعزل نصيب طفلهتا من نصيهبا وتدخر نصيب الطفهل لها وترصف عىل طفلهتا  

 طفهل وجزامك هللا خريا من اموال الزوجه ال من اموال ال

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

هذا البنت تأ خذ نصف مال أ بهيا، وللزوجة )أ م البنت( مثن املال، وعىل أ هما أ ن تنفق  

رهثا، فالنفقة    واجبة عىل ال م ا ذن، وهللا املوفق. علهيا من مالها اخلاص، وتدخر لها ا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 كيف تقسم الرتكة 

 

وبنتني  اوالد  ثالث  ولها  زوجة  وترك  مات  من    اب  مزنل  طوابق    6والرتكة يه 

به حمل وشقة جحرتني وصاةل    ابالريض   ادلور الاول مؤجر اجيار قدمي     الاريض 



  
   

 246 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

وقمية اجياره س بعون جنيه مرصي ادلور الثاين مؤجر اجيار قدمي  وقمية اجياره مائة  

 ادلور الثالث مؤجر اجيار قدمي  وقمية اجياره مائة ومخسون جنيه مرصي    جنيه مرصي 

اربعامئة  ومعاش قميته    ادلور الرابع خايل وادلور اخلامس به جحرة وصاةل فقط وخالية 

   جنيه مرصي ارجو تقس ي الرتكة مبايريض هللا 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ ما تقس ي الرتكة فقها، فهي  عىل النحو ال يت: للزوجة مثن املال، والبايق بني ال والد  

حظ ال نثيني، فتقدر قي املذكورات ، وتقسم عىل مثانية، للزوجة مثن املال،  لذلكر مثل  

 والبايق بني ال والد لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1439/ 5/ 1يف 

 كيفية تقس ي املرياث عىل الورثة 

 

اشقاء لوادله الراحل و هل زوجة  رجل هل اخ و اختان من امه وهل معتان واوالد ع  

 وابنتان فكيف تقسم املواريث بيهنم 

 



  
   

 247 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

 تكون املسأ ةل اكل يت: 

 البنتان هلام الثلثان. 

 والزوجة لها المثن. 

 بيهنم ابلسوية، وليس اذلكر مثل حظ ال نثيني.   واال خوة ل م هلم الثلث

 وليس ل حد ممن بق  شئ. 

 

( أ سهم،  3( سهام، وللزوجة ) 16وتقسم املسأ ةل عىل أ ربع وعرشين، يكون للبنتني ) 

ا ىل س بع وعرشين، فيقسم املال عىل س بع  8ولل خوة ل م )  (أ سهم، وتعول املسأ ةل 

ويدخل بعض النقص عىل   وعرشين، ويأ خذ لك واحد نصيبه حسب ما ذكر أ عاله، 

( سهام من أ صل  16امجليع لزايدة املسأ ةل، وهو ما يسمى ابلعول، فيكون للبنتني ) 

للزوجة ) 27)  أ صل ) 3(، ويكون  أ سهم من  ( من  8( ويكون لل خوة ل م ) 27( 

 (، وهللا املوفق. 27أ صل ) 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل   

 هـ 12/ 4/ 1435يف 

 

 



  
   

 248 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 ال شقاء أ خهتم؟؟ هل يرث ال شقاء وغري 

 

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.وبعد، 

خوة     -1 اذا توفت امرأ ة ليس دلهيا زوج وأ والد ووادلاها قد توفيا قبلها. واكن دلهيا ا 

 وأ خوات أ شقاء وغري أ شقاء. من يرهثا؟ 

 أ خوات وأ خني  اخواهنا ل بهيا   3أ خوات وأ خ واحد أ شقاء .و   3علام أ ن 

خوة وأ خوات لكهم غري أ شقاء.  اذا توىف رجل ليس دلي  - 2 ه أ والد وعنده زوجة و وا 

مث توفيت زوجته بعد س نني من وفاته ودلهيا أ خ واحد تويف بعدها بس نني طويةل .  

 أ خوها دليه زوجة وأ والد. 

 ولمك جزيل الشكر   مفا احلمك ؟ وكيف يقسم اال رث؟ 

 

سلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املر 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

 املسأ ةل ال وىل: البد من توضيح ال خوة ابلضبط. 

 

واملسأ ةل الثانية: الزوجة لها الربع، أ ما أ خوة الزوج فالبد من بياهنم، فا ن اكنوا ل ب،  

خوة ل م، فلهم   ن اكنوا ا  الثلث  مفا بق  يكون بيهنم مجيعا لذلكر مثل حظ ال نثيني، وا 

 ابلسوية بيهنم، وحيصل يف املسأ ةل رد، فالبد من بيان اال خوة. 



  
   

 249 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

أ و ل ب، مث   ا ن اكن شقيقا،  فاملال لكه ل خهيا  بعد،  توفيت  اليت  الزوجة  أ ما ورثة 

يورث هذا املال بعد موت ال خ ل والده، وزجته، للزوجة المثن، ولل والد البايق،  

 لذلكر مثل حظ ال نثيني. 

 

جة ل م، فهل السدس، والبايق ينرصف ل قرب عصبة للزوجة،  أ ما ا ن اكن أ خ الزو 

 من ع أ و ابن ع، وحنوه، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل   

 هـ 17/ 8/ 1435يف 

 

 ما هو نصيب زوجة الشهيد وأ مه وأ بنائه من راتب الشهيد؟؟ 

وأ بنائه من راتب  ما هو نصيب زوجة الشهيد وأ مه  السالم عليمك ش يخنا الكرمي...  

 وابرك هللا فيمك م..  وما هو قدر لك مهن  الشهيد

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، وبعد 

 

نه حيمتل أ ن جيري جمرى الرتكة،   ا ن كنت تقصد ما تدفعه ادلوةل هلم بعد موته، فا 

بيهنم قسمة اال رث، ويه المثن للزوجة، والسدس لل م، والبايق لل والد لذلكر  فيقسم  

مثل حظ ال نثيني، وهذا بعيد؛ ل ن الرتكة يف احلقيقة هو مات وخلمفه الشخص،  

 .  وليس ما يس تِجدُّ

 



  
   

 250 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

ملعرفة   املاحنة  للجهة  الرجوع  تقس ميه، حفينئذ جيب  لها طريقة يف  ادلوةل  أ ن  وحيمتل 

 النظام، وهللا املوفق. نصيب لك واحد حسب  

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 16/ 4/ 1435يف 

 

 مسأ ةل يف الفرائض 

 

اس ئةل حول الفرائض توىف زوىج عن ثالث بنات وابن وام وع للزوىج رمحه هللا   

وهناك قطعة ارض مسجةل ابمس وادلته وىه احس هبا عىل خري وهناك اموال معى  

المثن نصيهبا مماهو معى هنا ام ماذا افعل وهناك صديقىت  اان الزوجة هل ارسل لها  

بعضهام   مع  شئ  قديشرتاين  اهنام  مبعىن  وزوهجا  ىه  اموالها  ىف  اختالط  هناك 

 واليسجالن ذكل  كتابيا وسريث مع اوالدها وادل ابوه مفا هو احلل لهذا الاشاكل 

 

املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ذا تويف الزوج كام هو احلال يف الصورة املذكورة، فقسمة املرياث اكل يت:   ا 

ال م لها السدس، والزوجة لها المثن، والبايق لل والد لذلكر مثل حظ ال نثيني، وال  

 شئ للعم. 



  
   

 251 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

 

سهام    17أ سهم، والبقية    3وللزوجة  أ سهم،    4سهم، لل م    24فتكون املسأ ةل من  

سهام، لل م    120لل والد، لذلكر مثل حظ ال نثيني، فتصحح املسأ ةل وتكون من  

 سهام.   17سهام، وللواحدة من البنات    34سهام، وللودل  15سهام، وللزوجة   20

أ ما صديقتك، فعلهيا أ ن تعزل مالها عن مال زوهجا، ولو ابلتقدير، حىت ال يرث أ ب  

مالها، أ ما ال والد فأ مرهام يسري، عىل أ ن ال وىل حماوةل فصل املالني: مال  زوهجا يف  

 الزوج، ومال الزوجة، ولو ابلتقريب، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1430/ 4/ 23يف 

 

 كيفية تقس ي املرياث عىل الورثة 

 

اال سالم  يف أ وساط  نشكر سامحتمك عىل سعة صدرمك و العمل عىل ترس يخ مبادئ 

ليمك   هذه الامة اليت أ صبح املاسكون فهيا عىل عرش ديهنم اكملاسك عىل مجرة . و ا 

 السؤال و هو يف املواريث 

ماليني دره مغرِب  و ترك زوحة وأ بوين وثالث    10هكل هاكل و ترك تركة تقدر 

 رمك ؟   بنات و  أ خا ذكرا و أ ختا أ نىث   ماهو نصيب لك من هؤالء   ؟ أ طال هللا مع

 نصيب الزوجة ........................... 

 نصيب الاب .............................. 
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 نصيب الام ............................... 

 . نصيب الاخ............................. 

 نصيب الاخت ............................. 

 ...........................   1نصيب البنت  

 ...........................   2يب البنت  نص 

 ...........................   3نصيب البنت  

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ويأ خذ   السدس،  ال م  وتأ خذ  السدس،  ال ب  ويأ خذ  المثن،  الزوجة  البنات  تأ خذ 

أ ي زايدة يف  – الثلثني، وليس لل خوة شئ حلجهبم ابل ب، وحيصل يف املسأ ةل عول 

 . - ال سهم 

 ( عىل  املسأ ةل  ) 27فتقسم  الزوجة  فتأ خذ  عائةل،  مسأ ةل  لكوهنا  سهام،  أ سهم،  3(   )

 ( سهام. 16( أ سهم، ويأ خذ البنات ) 4( أ سهم، ويأ خذ ال ب ) 4وتأ خذ ال م ) 

( مث يقسم حسب ما ذكر  27النحو، يقسم املال عىل ) فتقسم الرتكة عىل هذا  

 أ عاله، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1440/ 4/ 20يف 
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 تقس ي اال رث بني الورثة 

 

وهل زوجه واحده    وادل زوجيت توىف والميكل من الاوالد الا بنت وحيده يه زوجيت  

اخ من الاب واربع اخوات    وقد ارث بيت شعيب بناه من ماهل اخلاص لهذا الرجل  

... من يرث من هؤالء وما  أ خيه  احداهن شقيقه وادل زوجيت تويف قبل   السؤال 

 وفقمك هللا للك خري  مقدار ارث لك مهنم من هذا املزنل 

 

أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ ما اال خوة   المثن،  البيت، وأ ما الزوجة، فلها  البنت، ويه زوجتك فلها نصف  أ ما 

وال خوات فالبد من توضيح هل يوجد بعضهم من ال م أ م ال؟ فا ن اكن ال خوات  

فا ن ال خت الشقيقة ترث النصف، وتعول امل  ا ىل تسع، فيدخل  لكهن ل ب،  سأ ةل 

النقص عىل الورثة، وتقسم املسأ ةل يف تكل احلال عىل تسعة أ سهم بعد العول، فيكون  

وللزوجة واحد من تسعة، وهللا   تسعة، ولل خت كذكل،  أ سهم من  أ ربعة  للبنت 

 املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 
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 الترصف يف أ موال املتوفية 

 

العمر   من  البالغة  توفيت شقيقيت  املصاحل    59بسم هللا   تعمل ابخد  عاما واكنت 

عاما وفد حدد اعالم الوراثة  85احلكومية واىم ال تزال عىل قيد احلياه وتبلغ من العمر  

املعاش واىم مصابة   بعد  الىت ترصف  املاكفاة  اهنا ترث ىف معاش شقيقىت وكذكل 

تعى  ال  او  تعى  وقد  الزهايمير  معاشها    مبرض  برصف  مهنا  عام  توكيل  وىل  ماتقول 

ومس تحقاهتا من البنوك   وبعد وفاة شقيقىت صدرت ش ياكت ابمس وادليت ومصاريف  

من اىخ الاكَّب   زوج شقيقىت  طالب  وقد  اخىت   مبعاش  اخلاصة  واملاكفاة  اجلنازة 

  الاموال الىت سوف اقوم اان برصفها من الش ياكت معلال ذكل ابنه حق اوالدة البالغ 

عاما  علام ابن ابن شقيقىت ابلغىن ان شقيقىت قد اوصت ابال يرهثا    34و  32اعامره  

واان الىت سوف     - الاخوة اذلكور غند وفاهتا وقد ابلغنة انه الاحد يعَّل من يرث من  

علام ابهنا طلبت    - اقوم برصف الش ياكت  فهل اعطى هذه الاموال لشقيقى الاكَّب 

وذكل العطاهئا لزوج شقيقىت املتوفاه  او     - الحد مىن من قبل عدم اعطاء اموالها  

ان اضع هذه الاموال ىف حساب وادلىت ىف البنك وذكل للرصف عىل وادلىت ىف  

 ال حوال مجيع  

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

فقط،     للورثة  املسأ ةل  املس تحقة يف هذه  الرشعية  الكرمية ، خنَّبك ابحلقوق  أ خيت 

اعلم  أ ن الورثة ه ال م والزوج وأ والدها فقط، فتأ خذ ال م السدس، ويأ خذ الزوج  
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المثن، والبقية ل والد املتوفاة، وليس ل حد من أ خوة املتوفاة أ ي حق، فا ن أ حبت  

نازة من حقها فال بأ س، وهو واجب يف مال  ال م أ ن تتويل يه نفقات ادلفن واجل 

الزوج عىل الصحيح، وأ ما حق ال م فبحسب ما تتعارفون عليه مع أ خيك من حيث  

 الترصف فيه، لعدم قدرهتا، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 9/ 1يف 

 

 كيفية تقس ي قطعة أ رض عىل الورثة 

 

وصىل هللا عىل حبيب مصطفى محمد صىل هللا  ...  السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

ا خواين أ ريد أ ن أ س تفرسمك أ و تفتوين يف أ مر املرياث كيف نقسم    عليه وسَّل تسلامي  

وشهداء   انبياء  مع  وجعهل  ثراه  وطيب  هللا  رمحه  ال ب  املرحوم  تركه  أ رض  قطعة 

ثنان وه ابلغان   و مثانية بنات  والصاحلني  عىل زوجته ويه ال م و أ بنائه اذلكور وه ا 

س نة حيث أ ان قطعة  ال رض هذه مقدرة  30وه كذكل ابلغات يعين لكهم يتجاوز  

دينار جزائري كيف يقسم    5000000دوالر أ مرييك  أ ي حوايل    66666مببلغ  

 هذا املبلغ عىل الورثة املذكورين وابرك هللا فيمك وجزامك هللا أ لف خري 

 

والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
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تأ خذ الزوجة يف تكل احلال مثن املال، ويأ خذ البقية ال والد، لذلكر مثل حظ ال نثيني،  

لل والد   8/ 7فيقسم املبلغ عىل مثانية، ويعطى المثن للزوجة، اليت يه أ م ال والد، مث  

 ال نثيني، وهللا املوفق. لذلكر مثل حظ  

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1440/ 5/ 1يف 

 هل الزوجة املطلقة ترث ؟ 

 

تويف رجل وترك زوجة واوالد ذكورا  واانث واحفاد من ابنته املتوفية.السؤال كيف  

 تمت القسمة ومن يأ خذ أ وال؟وهل الزوجة املطلقة ترث ايضا؟ 

 

سالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة وال 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ا ن اكنت الزوجة املطلقة طالقا رجعيا، ومازالت يف العدة، فلها يف الرتكة، وتقسم  

 الرتكة المثن للزوجتني، والبايق لل والد، لذلكر مثل حظ ال نثيني. 

أ و اكن   انهتت،  العدة  لو اكنت  الرتكة،  أ ما  لها يف  فليس  ابئنا،  أ ي  الطالق ثالث، 

 وتأ خذ الزوجة المثن، والبايق لل والد، حسب ما تقدم، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 
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 تقس ي الرتكة يف حاةل أ ن املتوفية اكنت عندها النية مبنح املال ل حد ال قارب 

 

عليمك ورمحة هللا وابراكت املوضوع   ه السالم  س تفسار خبصوص هذا  ا  هناك    عندى 

مرأ ه توفت ودلهيا أ خان وأ خت  وهيا تركت ىف حساهبا املرصىف مجموعة من النقود    ا 

والكن قبل أ ن متوت قالت بأ هنا سوف تعطى أ بناء أ خهتا االتنان    د.ل   70000حواىل  

 ولكن توفت قبل أ ن تقوم مبنحهم هذه النقود  للك خشص مهنم   20000مبلغ  

ن الرشع يقول أ ن تقتسم النقود بني الاخوين ادلكور .... أ ما أ خهتا ال    فسؤاىل هنا  ا 

لها وال دره  النقود    حيق  بأ هنا س متنح من  ل بناء    20000والكن قبل وفاهتا قالت 

فهل حيق منح هذه النقود رشعا ل بناء الاخت    أ خهتا والكن التوجد مستند رمسى هبذا 

 دممت ىف رعاية هللا وحفظه   ل الشكر ولمك مىن جزي   أ و ال حيق منحهم

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

املال املوجود يقسم بني أ خوهيا وأ خهتا، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وليس كام ذكرت أ ن  

حصيح، بل ترث ال خت، أ ما أ بناء ال خت، فليس  ال خت ليس لها شئ، هذا غري  

هلم شئ يف الرتكة، وجمرد أ هنا قالت س تعط  ابين أ خهتا، فهذا ال يلزهما بشئ، وهللا  

 املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 8يف 
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 تقس ي اال رث 

 

وأ خيت   به  وعندة شقة خاصة  وأ يخ مزتوج  ثنان مزتوجان  ا  وأ خ  بنات  ثالثة  حنن 

رية مطلقة وعندها ثالثة اوالد ويه مقمية يف شقة وادليت ويه شقة ا جيار ويف  الصغ

أ الف جنية وترتك    6يوم من الاايم صاحب العقار عرض عيل وادليت مبلغ وقدرة  

أ و تدفع   تأ خذ شقة جديدة غرفة وصاةل هبذا املبلغ  أ و  البيت ليك يبين بيت جديد 

و 6وادليت   غرفتان  شقة  ومتتكل  أ خري  جنية  وفعال  12صاةل ب الاف  جنيه  أ لف 

بهنا حيط   ا  الاف جنيه مثن الشقة القدمية  6أ الف جنيه عيل ال 6قررت وادليت ان 

الفلوس ودفع   بأ مسك وفعال أ يخ مكل عيل  أ كتهبا  س تَّل  12وقالت هل  أ لف جنيه وا 

وكتهبا بأ مسة ومعل النور واملياة والتليفون بأ مسة وعاشت أ يم  1992الشقة  س نة  

واك الشقة  هبذه  وادليت  وأ خيت  أ فتكر  ربنا  ملا  حلد  علهيم  بيرصف  أ خواي  ن 

أ والدها  1995س نة  ملا  الشقة حلد  وأ والدها يف  الصغرية يه  أ خيت  قعدت  وبعدها 

أ يخ وأ خيت   أ يخ بيرصف علهيم وبعدها حصل خالف بني  وأ ش تغلوا واكن  كَّبوا 

جيار وبعدها أ يخ قفل الشقة  2009الصغرية س نة وتركت الشقة وأ خذت شقة أ خري ا 

أ لف  82وابع الشقة ب 2012س نوات وبعدها فكر أ يخ أ ن يبيع الشقة س نة 3ملدة 

جنية وبيقول الخواتوا أ نمك ملكوش حق يف الشقة وملمكش مرياث علشان أ ان رصفت  

أ ختمك وأ ممك وتكفلت بهيم ورصفت عيل الشقة وسؤايل ال  أ الف جنيه مثن  6عيل 

شقة علشان هوة دفع  الشقة القدمية يكون من حقنا بعد ممات أ يم ومن حقنا نصف ال 

أ لف جنية ويتقسموا عيل  41أ لف جنيه من حقنا 82أ الف وهوة ال ن ابع الشقة ب 6

أ لف جنيه علشان هل نصف الشقة ابال ضافة    41الثالثة بنات وال خ ومن حقوا ايضا  

  16400جنيه ونصيب أ يخ  8200ا يل نصيبه الرشع  ويكون نصيب لك واحدة  

لذلكر مثل حظ ال نثيني هذا الالكم يعتَّب  جنيه بذاكل أ تقسموا حسب رشيعة هللا  
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حصيح ام ال أ رجوا الرد ل ن أ يخ بيقول لناأ نمت ملكوش حقوق وال مرياث وجزامك هللا  

 خري 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ذكرت، فأ نمت مجيعا مبا فيمك أ خومك املنفق عىل أ مه وأ خته، لكمك لمك  ال مر قريبا جدا مما  

( يف ذكل احلني، يقسم بينمك مجيعا لذلكر  6000احلق يف نصف الشقة املقدر بـ ) 

( عىل مخسة، والناجت يكون للبنت،  41000مثل حظ ال نثيني، فيقسم املبلغ احلايل ) 

الشقة، فهو ل خيمك اذلي اشرتاه  ويكون للودل مرضواب يف اثنني، والنصف ال خر من  

يف حياة الوادلة، وال أ ثر لكونه أ نفق عىل أ مه وأ خته، فهذا جيري جمرى التَّبع، وال  

 يعود عىل الرتكة بشئ، وال جيوز الرجوع فيه هبذا الطريق، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 03/ 1يف 

 ؟ وهبت للوادل أ رض  هل أ خواين وأ خوايت هلم احلق مبال  

 

فضيةلالش يخ/هناك أ رض جائت هبه  من القبيهل    السالم عليمك ورمحة هللا وبراكتة

ويوجد يل    لوادلي رمحه هللا ويه عىل موقع جتاري ,مث مقت ببيعها ل حد ال شخاص 

هل أ خواين وأ خوايت هلم احلق مبال    هل جيوز هذا البيع؟   ثالث أ خوان وأ ختان ؟ 

 وال نىث؟  مك نصيب اذلكر؟   هذه الارض؟ 
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امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ن اكن ميتا   ال رض مادامت وهبت لوادلمك، فهي  مملوكة هل، فا ن اكن حيا أ خذها، وا 

رث مجليعمك، مبا فيمك زوجاته ا ن وجدن، للزوجة أ و   الزوجات المثن، ولل والد  اكنت ا 

 البايق، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

هل تقسم احملل بني أ والدها ابلقسمة الرشعية أ م تعطيه البهنا املسافر أ م  

 تسدد بيه ادلين؟ 

 

وبراكته  عليمك ورمحة هللا  ام متكل حمل مكل    السالم  اعرف  منذ  اان  وتوىف زوهجا 

س نني ولها ثالث ذكور وانىث مهنم ودل ال يعمل وودل اخر ال يعمل وعنده زوجة  

واوالد والبنت مطلقة وعندها ودل اما الودل الثالث مفسافر وهو من يرصف عىل امه  

منذ تسع س نني وان علهيم دين سدمنه هو مبلغ كبري جدا وتبقى جزء من ادلين فهيى  

احملل بني اوالدها ابلقسمه الرشعيه ام تعطيه البهنا املسافر  تريد ان تعرف هل تقسم  

 ام تسدد بيه ادلين؟؟؟ 

وتريد ان تعرف ان مل يكن هناك دين فهل طعتيه للمسافر ام تقسمه بني الاربعة  

 اطلب من حرضتمك ان جتيبوىن ىف ارسع وقت ممكن   بقسمة الرشع ؟؟؟ 
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ف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رش 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ْين عىل الوادل، فالواجب سداده من مال الوادل، قبل قسمة احملل.   ا ن اكن ادلم

أ ما ا ن اكن ادلين علهيا يه، واكن احملل مملواك لها، فالواجب سداد ادلين من مالها،  

بني ال والد، فا ن الواجب القسمة    فا ن تبقى شئ من مثن احملل، وأ رادت أ ن تقسمه

 الرشعية، لذلكر مثل حظ ال نثيني. 

ن اكن هذا احملل ملاك لزوهجا، فا ن يقسم القسمة الرشعية بني امجليع، ويكون لها   وا 

بعد   يقوم لك خشص  ال نثيني، مث  لذلكر مثل حظ  ال والد،  والبايق بني  المثن،  منه 

 ا فهيم ال م. القسمة بسداد القسط اذلي عليه من ادلين، مب 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 6/ 1يف 

 تقس ي جزء من الرتكة يف حال املرض 

 

طلب من وادلى ان ابيع نصف فدان ارض واوزعه علينا وحنن ثالثة    السالم عليمك

ومالزم   ومريض  احلياه  قيد  عىل  مازال  وادلى  ان  كام  ووادلىت  بنات  واربعة  رجال 

 فرد من الافراد السابقة؟؟؟؟ فمك نصيب لك    الفراش 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
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لذلكر مثل حظ   لل والد  والبايق  المثن،  فلل م  ا رث،  أ نه  تقس ميه عىل  يريد  ا ن اكن 

ال م المثن ، وس بع أ مثان بني ال والد والبنات،  ال نثيني، فيقسم املبلغ عىل مثانية، تعطى  

 لذلكر مثل حظ ال نثيني. 

والبايق بني   فهذا حقٌّ هل،  الزوج،  يريد  ما  ال م  فتعطى  والهدية،  الهبة  أ راد  ن  ا  أ ما 

 ال والد عىل ما تقدم، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 8يف 

 

 تقسم الرتكة؟ كيف  

 

مات وادلي رمحة هللا عليه وترك أ رض زراعيه مساحهتا تسع معاد املعاد يساوي  

 مرتمربع وكذكل بيت تسكنه العائةل لكها يتكون من دورين وحوش .   4356

ميين.  رايل  مليون  تسعة  تساوي  ال رض  وعرشون    قمية  مثانية  يساوي  البيت  قمية 

زوجة وثالثة عرش من ال بناء تفصيلهم    تركهم . والوارثني اذلين    مليون رايل ميين. 

 مك نصيب لك واحد مهنم وجزامك هللا خري.   )تسعة ذكور وأ ربع بنات(.

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
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يقسم عىل مثانية، تعطى الزوجة المثن، والبايق  مليون رايل ميني (  27يقسم املال ) 

 ( بني ال والد، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهللا املوفق. 8/ 7) 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 هل املنحة تقسم مع اال رث 

 

توىف اىب ومل يرتك سوى قليل من املبلغ فمت تقس ميه بيننا حنن اربعة بنات وام ثنني  

قس ميه حسب الرشع الان نأ خذ ش يك من احلكومة ابخلارجة واجراءات  اعامم ومت ت 

ادلفنة وماكفأ ة مالية  ابمس اىم او الزوجة فهل الاعامم يرثون فهيا ايضا ام ال وحنن  

اربعة ابناء بنات بدون اخ ودل وبيننا اخت ارمةل وتعول واخرى مطلقة وتعول ايضا  

و  اخلارجة  او  ادلفنة  مبالغ  الرشع ىف  يأ ىت ابمس اىم  مفا حمك  البس يطة اذلى  املاكفأ ة 

 ارجو الرد والافادة وفقمك هللا   واملبلغ ال يتعدى الس بع الاف جنهيا فقط 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

اتباع   فهيا  ذكرت جيب  فكام  الرتكة،  املال،  أ ما  ثليث  ال ربعة  البنات  فتأ خذ  الرشع، 

 وزوجة املتويف المثن، والبايق للعمني ابلسوية بيهنام.

أ بناء   أ ما احلقوق ال خرى، فريجع فهيا للجهة املاحنة لها، فا ن اكنت تكل اجلهة تريد 

ا ن اكن   أ ما  لل عامم شئ،  وليس  لمك،  فهو  الغالب،  هو  كام  فقط،  امليت وزوجته 
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، فهو تركة هل، تقسم نفس القسمة ال وىل، ويدخل ال عامم فيه،  للميت، وهو حق هل 

 فالواجب الرجوع لنظام اجلهة املاحنة لتكل احلقوق، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 مسأ ةل يف مرياث الزوجة ومؤخر الصداق اذلي يف ذمة الزوج 

 

عليمك لعملامئنا    السالم  عام   ال جالء حتية  زوجة    كحمك رشع   مات خشص وهل  لو 

 وليس هل أ والد وهل عدد من الاخوة والاخوات، وهل تركة 

 هل لالخوات مرياث وملاذا؟ - أ  

 هل خيرج مؤخر املهر اوال للزوجة؟   - ب 

 مفصلني ابجلواب ابرك هللا يف علممك. 

 

ني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسل 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ ولها مؤنة جتهزيه   يتعلق مباهل وتركته مجةل من احلقوق،  نه  فا  عندما ميوت الشخص 

الوصية، مث   عليه، مث  اليت  ادليون  يتَّبع هل، مث  أ و ممن  ماهل،  فتؤخذ من  وتكفينه، 

 اال رث. 
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املؤخر للزوجة من الرتكة قبل  وهنا مؤخر املهر َدْين يف ذمة الزوج، فيخرج هذا  

 قسمة املرياث. 

 

لل خوة وال خوات    - ثالثة أ رابع - مث تقسم الرتكة عىل النحو ال يت: للزوجة الربع، والبقية 

لذلكر مثل حظ ال نثيني، برشط أ ال يوجد للزوج امليت أ ٌب أ و َجدٌّ ل ٍب يح، أ و أ م  

 فاحلمك خيتلف، وهللا املوفق. 

 د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1428/ 7/ 23يف 

 

 رجل مات وترك ثالث زوجات وليس هل ودل، فكيف يُوزع املرياث؟ 

 

مات رجل وترك ثالث زوجات ومل  السالم عليمك ... حيامك هللا ش يخنا الكرمي...  

 ؟ يكن هل اوالد مفا نصيهبن 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 أ هل وحصبه أ مجعني، وبعد. محمد وعىل  

لهن الربع يقسم علهين ابلسوية، والبايق يذهب ل قرب ذكر عصبة، من ع أ و ابن ع،  

 وهللا املوفق.   أ و جد ل ب، فا ن عدم ورث ذوو ال رحام، 

 كتبه: د. محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 10/ 1/ 1436يف 
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 حمك ا رث ال خ الشقيق من أ خته عند وجود أ والدها 

 

توفيت  السؤال   هللا  بسم  أ والدها؟؟  بوجود  ل خته  الشقيق  ال خ  تورث  ماحمك 

عاما واكنت تعمل ابخد املصاحل احلكومية واىم ال تزال    59شفيفىت البالغة من العمر  

عاما وفد حدد اعالم الوراثة اهنا ترث ىف معاش  85عىل قيد احلياه وتنلغ من العمر  

ش واىم مصابة مبرض الزهايمير وقد  شقيقىت وكدلكل املاكفاة الىت ترصف بعد املعا 

تعى او ال تعى ماتقول وىل توكيل عام مهنا برصف معاشها ومس تحقاهتا من البنوك  

اخلاصة   واملاكفاة  اجلنازة  وادلتىمبصاريف  ابمس  ش ياكت  شقيقىت صدرت  وفاة  وبعد 

مبعاش اخىت وقد طالب زوج شقيقىت من اىح الاكَّب الاموال الىت سوف اقوم اان  

عاما علام    34و   32ن الش ياكت معلال ذكل ابنه حق اوالدة البالغ اعامره  برصفها م 

ابن ابن شقيقىت ابلغىن ان شقيقىت قد اوصت ابال يرهثا الاخوة اذلكور غند وفاهتا  

واان الىت سوف اقوم برصف الش ياكت فهل    - وقد ابلغنة انه الاحد يعَّل من يرث من  

هنا طلبت مىن من قبل عدم اعطاء اموالها  علام اب   - اعطى هذه الاموال لشقيقى الاكَّب 

وذكل العطاهئا لزوج شقيقىت املتوفاه او ان اضع هذه الاموال ىف حساب    - الحد 

 وادلىت ىف البنك وذكل للرصف عىل وادلىت ىف مجيع الاحوال 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   به أ مجعنيمحمد وعىل أ هل وحص 

أ خيت الكرمية ، خنَّبك ابحلقوق الرشعية املس تحقة يف هذه املسأ ةل للورثة فقط، اعلم   

أ ن الورثة ه ال م والزوج وأ والدها فقط، فتأ خذ ال م السدس، ويأ خذ الزوج الربع،  

والبقية ل والد املتوفاة، وليس ل حد من أ خوة املتوفاة أ ي حق، فا ن أ حبت ال م أ ن  
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نفقات ادلفن واجلنازة من حقها فال بأ س، وهو واجب يف مال الزوج عىل  تتويل يه  

الصحيح، وأ ما حق ال م فبحسب ما تتعارفون عليه مع أ خيك من حيث الترصف  

 وهللا املوفق.   فيه، لعدم قدرهتا، 

 كتبه: د. محمد بن موىس ادلايل  

 هـ  24/ 5/ 1431يف : 

 ذمة الزوج مسأ ةل يف مرياث الزوجة ومؤخر الصداق اذلي يف  

 

عليمك ال جالء   السالم  لعملامئنا  عام   حتية  زوجة    كحمك رشع   مات خشص وهل  لو 

هل لالخوات مرياث   -أ   وليس هل أ والد وهل عدد من الاخوة والاخوات، وهل تركة 

للزوجة؟  - ب   وملاذا؟  اوال  املهر  مفصلني ابجلواب ابرك هللا يف    هل خيرج مؤخر 

 علممك. 

 

العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ ولها مؤنة جتهزيه   يتعلق مباهل وتركته مجةل من احلقوق،  نه  فا  عندما ميوت الشخص 

الوصية، مث   عليه، مث  اليت  ادليون  يتَّبع هل، مث  أ و ممن  ماهل،  فتؤخذ من  وتكفينه، 

 اال رث. 
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هنا مؤخر املهر َدْين يف ذمة الزوج، فيخرج هذا املؤخر للزوجة من الرتكة قبل  و 

 قسمة املرياث. 

 

لل خوة وال خوات    - ثالثة أ رابع - مث تقسم الرتكة عىل النحو ال يت: للزوجة الربع، والبقية 

لذلكر مثل حظ ال نثيني، برشط أ ال يوجد للزوج امليت أ ٌب أ و َجدٌّ ل ٍب يح، أ و أ م  

 تلف، وهللا املوفق. فاحلمك خي 

 د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1428/ 7/ 23يف 

 

 تقس ي تركة الزوجة 

 

تزوجت من بنت خايل و محلت محلها ال ول وىف الشهر السابع ابتالان هللا مبرضها  

وأ صيبت مبرض عضال وىف مرضها ال خري أ جنبت مولودة عاشت ىف احلضانة أ س بوع  

 زوجيت بعد موت بنهتا مبارشة بأ ايم قليةل . و توفاها هللا مث توىف هللا 

ذا عَّل ال يت   مفا احلمك الرشع  ىف املرياث ا 

و  -  املالبس  و  مزنلية  وأ هجزة  البيت  مس تلزمات  و  وال ثث  الزوجية  تركت عفش 

 اذلهب . 

 الشقة مؤجرة ) ليس ملكنا (. - 
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بلغ فاقرتضتة  مرضها ال خري أ نفقنا فيه ما يقارب ثالثون أ لف جنية مل يكن مع  هذا امل - 

 من أ ىب و أ بواها و أ قاربنا. 

فكيف يمت توزيع املرياث ؟وكيف    لها أ م و أ ب حيني ولها أ خت بنت وأ خان ذكور - 

 يمت توزيع اجلزء العيين منة ؟و ما احلل يف مبلغ عالهجا قبل وفاهتا؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

م أ جرك أ يخ الكرمي، وجعل هللا صَّبك وشكرك يف مزيان أ عامكل يوم القيامة،   عظم

 وبعد.  

 فاملرياث عىل النحو ال يت: 

ن مل يكن عندها أ والد أ خرون، فيكون كل  -  أ نت نصف ما تركته زوجتك، ا  كل 

 الربع. 

 ال خوة لوجود ال ب.   ول م الزوجة سدس املال، ولل ب ما تبقى، ويسقط- 

 فتقسم الرتكة عىل س تة أ سهم، يكون كل ثالثة أ سهم، ولل م سهم، ولل ب سهامن. 

 ويمت توزيع اجلزء العيين بعد تقوميه، أ و بيعه، مث يضاف ا ىل الرتكة. - 

فيلزمك  -  الزوج،  الواجبة عىل  النفقات  فهو من  قبل وفاهتا  ملبلغ عالهجا  وابلنس بة 

 من الرتكة، وهللا املوفق. سداده، وال يدخل يف شئ  

 كتبه:د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1433/ 3/ 12يف 
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 كيف تقسم الرتكة يف حال وهب ال ب البنتيه يشء من الرتكة 

 

السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته اريد اعرف احلقيقة وادلى توىف وترك شقتني شقة  

اان وشقة اخىت بتأ جرها  ليا وشقة اخىت ليس دلى اخ واان واىم واخىت نقي ىف شقىت  

املفروض تديىن جزء من الاجيار وىف   بتقول ان  الشقة لوحدها اىم  وبتاخد اجيار 

انس بتقول اخد نصف الاجيار وىف انس بتقول اىم اتخد الاجيار طول ماىه عايشة  

وىه الىل تقسمه بطريقهتا اخىت بتعاند وبتقول انه مش من حقى اخد مهنا ولو حىت  

ان املفروض نعتَّب ان الاجيار ده ك هنا موظفة وده مرتهبا وماما  جزء من الاجيار و 

بتقول اهنا ظاملاىن وطامعةوده مرياث اريد اعرف فقط احلق مع مني هل من حقى ىف  

 الاجيار الىل بتاخده ام ل  مني الظامل ومني املظلوم 

 

ينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نب 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ا ن اكنت تكل الشقتان قد أ وىص هبام الوادل لكام بعد موته، فهذه الوصية حمرمة، ل هنا  

لكام ثلثا    -أ ي البنتان - وصية لوارث، واعلام أ ن الوادلة لها سدس الشقتني ورث، وأ نامت  

الوادل، كعممك أ و ابن معمك،  الشقتني، ويبقى سدس، والواجب رصفه ل قرب ذكر من  

ذا اكن الوادل كتب لكام الشقتني بعد املوت.   هذا فامي ا 

 

ذا اكن الوادل وهبكام الشقتني يف حياته، فهام لكام، وليس للوادلة وال ل حد شئ   أ ما ا 

 فهيام. 
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ما لكام فقط، أ و يقسم حبسب القسمة السابقة،   وبناء عىل ما تقدم يكون اال جيار، ا 

 ل قرب ذكر من الوادل، وهللا املوفق.   - السدس - ام ثلثاه، والبقية  لل م سدسه، ولك

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل   

 هـ 23/ 8/ 1435يف 

 

 مسأ ةل يف ا رث أ خت غري شقيقة 

 

دلينا عامرة ورث الوادل رمحه هللا, بنينا بعد وفاة الوادل خمزن يف سطح العامرة خاص  

ب أ ن خنرج لها مال من اخملزن  بنا, ودلينا أ خت من زوجة أ ب, سؤايل هو هل جي 

 مع أ نه غري مؤجر وال نتقاىض منه املال؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

جيب أ ن تعَّل أ ن هذه ال خت يه أ ختمك من أ بيمك، ولها يف البيت احلق الرشع ،  

ذهنا قبل بناء هذا اخملزن، فا ن أ ذنت عن طيب نفس مهنا، فهو   وعليه فال بد من ا 

ال وجب تقدير أ جرة لهذا اخملزن مس تحقة لها بقدر نصيهبا من اال رث، فيقدر   لها، وا 

ر  ا  أ جرة بقدر  أ جرة  مك لها يف السطح، وتس تحق  أ ن السطح يساوي  ر  قُد ِ هثا، فلو 

رايل س نواي، واكن نصيهبا السدس مثال، فلها من أ جرة السطح السدس،    5000
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سواء اكن اخملزن مؤجرا، أ م ال، فأ نمت تعتَّبون املؤجرين لهذا اخملزن يف نصيهبا، ا ضافة  

 ا ىل تعديمك عىل حقها يف عدم الاستئذان، وهللا املوفق. 

  ادلايل كتبه: د.محمد بن موىس 

 هـ 1441/ 1/ 8يف 

 تقس ي اال رث 

توىف رجل و ترك زوجة و  .. السالم عليمك ورمحة هللا و براكته حتية طيبه وبعد   

ست أ خوات شقيقات و أ خ ل ب وأ خت ل ب و مل يرتك أ والدا وال ورثة أ خرين غري  

 براكته هؤالء فكيف تقسم الرتكة بيهنم جزامك هللا خريا و السالم عليمك ورمحة هللا و  

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

تأ خذ الزوجة ربع املال، وال خوات الشقيقات الثلثني، والبايق لل خ ل ب وال خت    

ل ب لذلكر مثل حظ ال نثيني، فتكون املسأ ةل من أ ربعة أ سهم، سهم للزوجة، وسهامن  

لل خوات الشقيقات ابلسوية بيهنن، والبايق سهم واحد بني ال خ ل ب وال خت ل ب،  

 وفق. هل ثلثاه، والثلث لل خت، وهللا امل 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 
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 سؤال يف املرياث 

 

توفيت زوجة جدي الِب وتركت عقارا ومبلغا من املال ابالضافة اىل مكية من اذلهب  

وعندما حبث    حيث اهنا اوصت ابكرث من نصف مالها لعائليت ابالمس    اخلاص هبا. 

اخهتا( فقط علام ان الوصية اكنت  عن اهلها وجدت ان لها )ابن خالها و اوالد بن  

س نوات ومل    5شفهية و ابلشهود كيف تقسم هذه الرتكة ابرك هللا فيمك النه مرت  

 وهللا ويل التوفيق   اجد لها حال.

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

نفذ، وأ ما ال قارب، وه من ذوي ال رحام، فيكون املال بيهنم، يأ خذ  أ ما الوصية فت 

ابن خالها ثلث البايق بعد الوصية، وأ والد ابن أ خهتا النصف، وحيصل يف املسأ ةل رد،  

ابن   اثنان البن خالها، وثالثة ل والد  أ نصبة،  الوصية عىل مخسة  بعد  البايق  فيقسم 

 أ خهتا، وهللا املوفق. 

 ىس ادلايل كتبه: د.محمد بن مو 

 هـ 1438/ 5/ 4يف 

 هل ل بناء ال خت املتوفية ا رث؟ 

 

بنات مهنم اخت   مات رجل منذ شهر ومل ينجب اطفال وترك زوجه واربع اخوه 

 توفيت منذ س نتني ونصف فهل يرث اوالدها وزوهجا 
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امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   وحصبه أ مجعنيمحمد وعىل أ هل 

 

لها ربع املال، ولل خوات الثالثة ثلثا املال فرضا،   الورثة يف تكل املسأ ةل : الزوجة 

 والبايق ردا، وليس ل بناء ال خت املتوفية، وال زوهجا شئ من الرتكة. 

فيقسم املال عىل اثين عرش، فيكون للزوجة ثالثة أ سهم من االثين عرش، والبايق    

 لل خوات ، وهو تسع أ سهم فرضا وردا، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 7يف 

 

 كيف تقسم ال رض عىل الورثة؟ 

 

ان  96ترك جدي قطعه ارض   العَّل  مع  بنتني وودلين  احدى هتني  مرتااا وجلدي 

البنتني قد توفيت يف حياه جدي )اكن جدي وجديت  عايشن عندما توفيت ابنهتام (  

مفا حمك الرشع يف هذا الورث وهل يكون الحفاد معىت املتوفاه ورث يف هذه الارض   

مع العَّل ان معيت املتوفاه لها ثالث ذكور وذا اكنو يرثوو يف جده  فارجو تقس ي هذه  

مع  ومعيت واوالد معيت  املتوفاه واذا مل يكونو اوالد معيت  الارض عىل وادلي و  

 التوفاه يف جده فارجوو تقس ي هذه الارض عىل وادلي ومع  ومعيت 
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امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ك فقط، دون أ بناء معتك، ويكون القسم لذلكر  يقسم املال بني وادلك ومعك ومعت 

مثل حظ ال نثيني، فتقسم الرتكة )ال رض( عىل مخسة، للوادل سهمني، وللعم سهمني،  

 وللعمة سهم، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 كيفية تقس ي قطعة أ رض عىل الورثة؟ 

 

انًث لذلكر مثل حظ  ورثة دلهيم قطعة أ رض قسمت هذه   القطعة عىل الورثة ذكورًا وا 

ال نثيني وهذه ال جزاء مهنا القريب ومهنا البعيد ولكن الورثة اختاروا القرعة لتحديد  

 موقع لِك  واحد فهل هذا ال مر موافق للصواب ؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   وعىل أ هل وحصبه أ مجعنيمحمد 

 

ال عدل يف نظران أ ن تقسم ال رض، وتقدر قمية أ جزاهئا من أ هل اخلَّبة، وجتمع قمية  

ال رض مجيعا، ولتكن س بعني أ لفا، مث يقال للك ذكر يف اال رث ما قميته كذا، وللك  

أ نىث ما قميته كذا، مث يأ خذ لك خشص قطعة من ال رض مبقدار ماهل، مفن اكن هل من  

مثال، أ خذ قطعة من ال رض مقدارها عرشة أ الف،    قمية ال رض اال جاملية عرشة أ الف 
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ولو اكن عدد أ متارها أ قل، ما دامت القمية فعال عرشة أ الف، فهذا أ عدل مما ذكرمت،  

ل نه يف حال القرعة رمبا أ خذ خشص ما قميته تزيد عىل اس تحقاقه بكثري، ورمبا خُبس  

 ال خر وأ خذ ما قميته أ قل مما يس تحق بكثري، وهللا املوفق. 

 

 به: د.محمد بن موىس ادلايل كت 

 هـ 1440/ 5/ 3يف 

 مسأ ةل يف مرياث البنات 

 

ترك اىب مزنال نصفة مت بنائة والنصف الاخر مل يمت بنائة وكتب اىب اجلزء املبىن ىل  

 والخوىت النة مت بناء ة مبالنا اخلاص ونريد توريث البنات مفا هو مرياثه ىف هذا البيت 

 

والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني،  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

حيسن بمك أ ن تس تخرجوا قمية البناء، مث يقسم البيت عىل امجليع، لذلكر مثل حظ  

تقدر قمية   أ مر حمرم، مث  الكتابة لوارث، وهو  لوادلمك من  فيه حامية  ال نثيني، وهذا 

ظر مك يلزم لك خشص منمك، من اذلكور واال انث ابلسوية، مفا اكن  البناء اكمةل، مث ين 

ما أ ن يقمن بدفعه لمك، أ و يكون دينا يف ذمهتن،   عىل البنات الاليت مل يدفعن شيئا، ا 

أ و يؤخذ من نصيب لك واحدة مهنن من اال رث بقدر ذكل ادلين، وأ حسن ال حوال  
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ما السداد، أ و أ ن يكون دينا يف ذمهتن، خروجا من  الزناع يف نصيب اال رث،    هو ا 

 وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 7/ 6يف 

 

 طريقة حساب مرياث ال رمةل 

 

 اريد الفتوى وجزامك هللا خري    السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

س يدة ارمةل تويف عهنا زوهجا وليس عندها اوالد او بنات وزوهجا ليس عنده اوالد  

)الزوج املتويف( امه وابوه متوفني كذكل رمحهم هللا    زوجات اخرايتاو بنات من  

واحده    مجيعا  فقط    وغري مزتوج الا زوجة  واحد  اخ  الزوج    وعنده  اخ  اختلف 

املتويف خبصوص الارث   الزوج  وارمةل  للزوجه    املتويف  يقول  املتويف  الزوج  فاخ 

 اخريج من البيت واعطيك نصيبك من الارث  

 هل حيق هل الترصف هبذا الشلك 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

للزوجة ال رمل ربع ما   بيهنام اكل يت:  أ ن اكن  اال رث يكون  ترك الزوج، وأ خ الزوج 

ن اكن أ خا ل م، فهل سدس املال.   شقيقا أ و ل ب، فهل البايق، وا 
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أ ما البيت، فهو داخل يف الرتكة، فا ن اكن مملواك للزوج، فهو عىل التقس ي السابق،  

ن اكن ابال جيار، حفسب ما يتفقان عليه، وحىت عىل تقدير أ نه مملوك للزوج، فلهام   وا 

 اخلروج منه، سواء هو أ م يه، وحيتس بانه من اال رث، وهللا املوفق. أ ن يصطلحا عىل  

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 9/ 3يف 

 

هل الاخ من الام هل نفس املرياث ل خيه من الام اكل خ الشقيق بنفس  

 النس بة 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   عىل أ هل وحصبه أ مجعنيمحمد و 

للميت فرع وارث     يوجد  أ ال  أ مه، برشط  أ خيه من  مال  ال م هل سدس  ال خ من 

مطلقا، من ذكر أ و أ نىث، وأ ال يوجد أ صل وارث للميت، ك ب أ و جد، فا ن انتفى  

 هذان الرشطان، فا ن ال خ من ال م يأ خذ سدس املال. 

رتكة، وهو غري ثبت، بل يتغري  أ ما ال خ الشقيق، فهو يرث ما تبقى بعد تقس ي ال

 حبسب أ حصاب الفرائض، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1430/ 4/ 23يف 
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 كيفية توزيع اال رث عىل الورثة 

 

و مل يرتك    و ترك زوجة و ست أ خوات شقيقات و أ خ ل ب وأ خت ل ب   توىف رجل 

 الرتكة بيهنم فكيف تقسم    أ والدا وال ورثة أ خرين غري هؤالء 

 جزامك هللا خريا و السالم عليمك ورمحة هللا و براكته 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

تأ خذ الزوجة ربع املال، وال خوات الشقيقات الثلثني، والبايق لل خ ل ب وال خت    

كر مثل حظ ال نثيني، فتكون املسأ ةل من أ ربعة أ سهم، سهم للزوجة، وسهامن  ل ب لذل

لل خوات الشقيقات ابلسوية بيهنن، والبايق سهم واحد بني ال خ ل ب وال خت ل ب،  

 هل ثلثاه، والثلث لل خت، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 14/ 2/ 1435يف 
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 البيع بني الورثة ؟؟ كيف يمت تقس ي أ موال  

 

السالم عليمك / رجل تويف وهل ارايض زراعية تسقى ابملطر , وهل ذرية ) ودلان  

وثالث بنات ( , اذا بيعت هذه الارايض الزراعية كيف يمت تقس ي اموال البيع بني  

 الورثة ؟ افتوين ولمك الاجر والثواب ان شاء هللا. 

 

عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ال بد أ ن نعَّل هل هل أ ب وأ م، وهل هل زوجة أ م ال، وعىل لك حال، ا ن اكن تويف   

فقط عن املذكورين، فال رض بعد البيع تقسم عىل س بعة أ سهم، للودل سهامن، وللبنت  

 سهم واحد، أ ما ا ن وجد زوجة، أ و أ م أ و أ ب، فاحلمك خيتلف، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 ـ ه5/ 3/ 1435يف 

 

 مك نصيب أ خواهل يف الورث ومك نصيب أ خواته امخلس يف اال رث؟ 

 

رجل مات رمحه هللا وليس دليه زوجه او اوالد  ...  السالم عليمك ورمحه هللا وبراكته  

 ووادليه متوفني رمحهم هللا مجيعا  

 هل مخس بنات وال يوجد اعامم شوي اخواهل اثنني وه يف نفس الوقت اوالد ع ابوه  
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 السوال مك نصيب اخواهل يف الورث ومك نصيب اخواته امخلس يف الارث  

 علام ان يف صك حصل الارثه مت ذكر اخواهل وخواته امخلس بس يف الصك  

 وجزامك هللا الف خري 

 

السالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة و 

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

ابلنس بة لل خوات امخلسة، فلهن ثلثا املال، والبايق ل خواهل، ابعتباره ودلا ع أ بيه،  

 أ ي عصبته، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 7/ 1يف 

 

 ال شقاء توزيع اال رث بني ال خوات غري  

 

حنن ثالث اخوه اشقاء ودل وبنتني ودلينا اخت من الاب فقط ولها اخوه واخوات  

من اهما  توفيت ودلهيا مبلغ من املال كيف يمت توزيع الارث بيننا وبني اخوهتا من  

اهما وكيف يمت توزيع الارث بيننا وهل ايم ترث مهنا  حيث ان وادلان متويف من قبل  

ث من اخيت املتوفيه ضعف الانىث كام وورث من اِب ام  وايم مزتوجه وهل ايخ ير 

 يوزع املبلغ ابلتساوي ؟ارجو الاجابه عىل لك الاس ئهل 
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امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ا خوهتا ل هما،   يأ خذون  هذه املسأ ةل توفيت املرأ ة عن  خواهتا ل بهيا، فال خوة لل م  وا 

 ثلث املال، ويقسم بيهنم ابلتساوي، ال يفضل اذلكر عىل املرأ ة. 

وما بق  فهو ل خوهتا لل ب، يقسم بيهنم لذلكر مثل حظ ال نثيني، وه السائلون،   

 وال شئ ل همم لعدم عالقهتا ابملرأ ة املتوفاة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1439/ 3/ 1يف 

 

 مسأ ةل يف اال رث 

 

السالم عليمك احبث عن سؤال يف املواريث حيث ان وادلي بين عامرة سكنية وبين  

ادلور الثالث حيطان وعواميد وسقف واكن يعط  دروس يف هذه الشقة مث عند  

  9وقد تويف وادلي شهر    2006زوايج اعطاين هذه الشقة الجتوز هبا وذكل عام  

وفوجئت ابن اخويت يريدون تقيي الشقة )سقف وعواميد وحيطان(    2011عام  

وتقس ي املبلغ عن بقية الاخوات ما رأ ي ادلين يف هذا    9شهر    2011بتقدير عام  

الف وكذكل فان    30س تة الاف والان قميوها ب    2006علام ان تاكليفها عام  

 وادلي مل يطالبين ابي شئ حيت وفاته 

 شكرا 
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، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

الصحيح أ هنا تقي بسعر اليوم اذلي مات فيه الوادل، وليس وقت بناهئا، ل نه الوقت  

ذا اكن الوادل قد اشرتى البيت من عرشين   اذلي ينتقل فيه مكل البيت للورثة، وا 

أ م وقت موته؟! معلوم أ ن التقيي يكون  س نة، هل يقي سعره   من عرشين س نة، 

 وقت تقس ي الرتكة، وهو الوقت اذلي تس تحقون فيه اال رث، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 8/ 8يف 

 تقس ي املرياث يف حياة الوادل بعد مرضه ابلزهامير 

 

السالم عليمك ورمحة هللا اوال عندي فتوى خبصوص املرياث .اِب رمحة هللا عليه اكن  

متاما دلا مقنا حنن الاخوة   العقل  فاقد  دكور    5قبل وفاته مريض ابلزهامير اي اكن 

بنات بتوكيل اخوان الاكَّب يف امور ابينا املالية واكن البينا مبلغا يف البنك قميته  3و

املبلغ قام ايخ    مليون س نتي جزائري 170 وحيث حلمك جاجة لك واحد منا لهدا 

ماليني للك انىث  5مليون للك دكر و 30ابخراجه من البنك وتقس ميه علينا اكلتايل  

ولنا ابن من اخينا املتويف حيث ان ايخ تويف قبل اِب ولكن الترشيع اجلزائري عندان  

عتبار صغر س نه  ماليني مساعدة هل اب5انزهل ماكن وادله وهو كدكل منحناه مبلغ  

وامنا كدكل   اخدمتوه   ادلي  املبلغ  نفس  اعطوين  لنا  وقال  املبلغ  اخد  رفض  ولكنه 

ماليني هدا لكه حدث يف حياة وادلان املريض ابلزهامير .وللعَّل كدكل ان    5اخدت  

لنا اخا من ابينا ال يعيش معنا وهو بعيد عنا ومل يعطه ايخ الاكَّب اي مبلغ الننا  



  
   

 284 ... للدكتور محمد بن موسى الدالي. وبعض مسائله فتاوى اإلرث

 

مساعدة وليس ارث مبا ان وادلان اكن حيا وقت القسمة  .فسؤايل    اعتَّبان هدا املال 

اكلتايل هل هاته القسمة تعتَّب حصيحة ام اهنا تقسم مثلام يقسم الارث وادا اكنت  

و الوادل تويف س نة   2008ارث فكيف س نعيد تقس ميها  للعَّل ان التقس ي اكن س نة 

ن قرصان يف ألك حقوق  .ارجو الرد برسعة الننا حائرون وخناف ان نكو   2010

 الغري 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

أ وال اعلموا أ ن هذه القسمة مل تكن بأ ي وجه حق، واكن الواجب انتظار وفاة الوادل،  

 املال اكل يت: مث اعلموا أ ن القسمة الرشعية أ ن يقسم  

ال م تأ خذ مثن املال، والبايق يقسم عىل ال والد والبنات ال حياء عند وفاة الوادل فقط،  

أ خيمك املتويف، فليس هل يف املرياث شئ،   ابن  أ ي دون  لذلكر مثل حظ ال نثيني، 

وعليمك حماوةل اسرتداد املبالغ، أ و تسوية الوضع عىل النحو املذكور أ عاله، كام جيب  

خ  عطاء ا   يمك من ال ب نفس ما تس تحقون أ نمت، وهللا املوفق. ا 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 7/ 1يف 
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 من اذلي يرث ومن مل يرث يف حمك الرشع؟ 

 

السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته .. معى توىف اىل رمحة هللا وزوجته متوفيه وليس  

شقيق ايضا وبنات اخ شقيق ايضا  دليه اوالد لكنه دليه اختني شقيقتني هل وابن اخ 

وليس دليه اوالد ع او اقارب اخرى. ودليه شقه متليك وبعض املال وذهب زوجته  

املتوفيه. مفا حمك املرياث ىف هذه القصة من اذلى يرث ومن مل يرث ىف حمك الرشع.  

ارجوا الاجابه من حرضاتمك ولمك جزيل الشكر واخلري والثواب. السالم عليمك ورمحة  

  وبراكته هللا

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

املال،   ثلثا  الشقيقتني  لل ختني  اكل يت:  فتقسم  ال صلية،  برتكة معك  يتعلق  ما  أ ما 

أ خيه أ ي شئ يف  والثلث البايق يكون البن أ خيه الشقيق ابلتعصيب، وليس لبنات  

 الرتكة. 

 ويدخل يف تركته نصيبه من زوجته، وهو نصف مالها فقط، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1442/ 3/ 5يف 
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 وجة زت تقس ي مرياث بنت غري م

 

السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل و براكته.  بنت غري مزتوجة ابوها متويف لها  أ م و  

خوة أ حده متويف. من يرث هذه البنت ؟ وكيف؟ جزامك  خسة أ خوات و    مخسة ا 

 هللا خريا. 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

( بني ال خوة، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهللا  6/ 5ال م تأ خذ سدس املال، والبايق ) 

 املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1439/ 5/ 9يف 

 من يرث ومن ال يرث؟ 

 

واخت شقيقة   وبنات   اوالد  هل  متوىف  واخ شقيق  بنات  لها  وتركت  امراة  توفيت 

 متوفية لها اوالد وبنات من يرث ومن ال يرث 
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املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ال خ   ل والد  البايق  والثلث  ابلسوية،  للبنات  ثلثان  أ ثالث،  ثالثة  املال عىل  يقسم 

 الشقيق ابلسوية، دون أ خواهتم، ودون أ والد ال خت املتوفاة، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1441/ 1/ 1يف 

 الرتكة؟ كيف توزع  

 

 تويف عن زوجة وودلين وبنتني وبنت ابن كيف توزع الرتكة؟ 

 

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

بناء والبنات، دون بنت الابن، لذلكر مثل حظ   تأ خذ الزوجة مثن املال، والبايق لل 

 ال نثيني، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 
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 كيف توزع الرتكة؟ 

 

رايل ومل  600000تويف شقيقنا وليس هل زوجة او اوالد ) الكةل ( وترك لنا مبلغ  

يويص بشئ. حنن ثالث بنات شقيقات وأ خ شقيق  والوادلان متوفيان . كيف توزع  

 الرتكة . 

 

العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

 اء، لذلكر مثل حظ ال نثيني، وهللا املوفق. ق يقسم املال بني ال ش

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 

 هل يرث الاخوة ذكور واانث من أ خهيم املتويف 

 

سؤالني الاول هل يراث الاخوة ذكورأ  واانث من اخهيم املتويف مع العَّل  يوجد دلي  

 انه ترك زوجه وبنتأ  ؟ 

توفيت معيت ومأاكنت مزتوجه واكن مع  قد تويف قبلها وتك ابناء هل يرث    الثاين 

 ابناء مع  يف معهتم مع العَّل ان اِب قد تويف بعد معيت ؟ 
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والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  امحلد هلل رب العاملني، والصالة  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

ا ن ترك املتويف زوجة وبنتا وأ خوة، فالزوجة تأ خذ مثن املال، والبنت تأ خذ النصف،  

أ ما اال خوة، فا ن اكنوا أ شقاء، أ خذوا املال البايق لذلكر مثل حظ ال نثيني، وكذا لو  

ن اكنوا  ن اكنوا    اكن أ خوة ل ب، وا  أ خوات فقط أ خذن املال البايق بيهنن ابلسوية، وا 

 ذكروا كذكل. 

خوة ل م، فلهم الثلث بيهنم ابلسوية.   أ ما ا ن اكنوا ا 

وأ ما معتك، فقد توفيت عن أ خهيا وهو أ بوك، اذلي تويف بعدها وأ بناء معك، مفالها  

 وفق. لكه ل بيك، ل نه ورث حيامن ماتت وهو يح، وال شئ ل بناء معك، وهللا امل 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 5/ 1يف 

 كيف تؤدى زاكة املال من املرياث؟ 

 

ترك املتوىف مااًل يبلغ النصاب ومل خيرج عنه زاكة طول حياته فكيف تؤدى عنه زاكة  

املال من املرياث؟ وهل تؤدى قبل أ و بعد التوزيع؟ علامً أ ن هل زوجة وبنتان وهل من  

 وأ خت واحدة.. ولمك جزيل الشكر اال خوة ثالثة 
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امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف اخللق وس يد املرسلني، نبينا  

 وبعد.   محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 

نسأ ل هللا أ ن يتجاوز عن املاكل ال صيل اذلي قرص يف ا خراج الزاكة تكل املدة اكمةل،  

براء ذمته أ ن حتس بوا مك   الس نوات اليت مل خيرج فهيا الزاكة، مث خترجوها عنه،  ومن ا 

نه يكون للورثة، فالزاكة دين يف ذمة   وهو ربع العرش للك عام مىض، فا ن بق  شئ فا 

 املتويف، ويف ا خراهجا عنه أ مل أ ن يتجاوز هللا عنه. 

  وتكون القسمة فامي يتبقى بعد الزاكة اكل يت: للزوجة مثن املال، وللبنتني ثلثاه، مث ما 

بق  فهو لل خوة وال خت، لذلكر مثل حظ ال نثيني ا ن اكنوا أ شقاء، أ ما ا ن اكنوا غري  

 ذكل، فيجب أ ن يوحض لنا، وهللا املوفق. 

 كتبه: د.محمد بن موىس ادلايل 

 هـ 1438/ 6/ 1يف 
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 3.................................................المقاالت
 توجيهات ونصائح لمدرسي مادة الفرائض •

ثِّ تركتَه وهو حيُّ من باب  •  الهبة، وليس إرثًا تقسيم المور ِّ

•  .)  توضيح المراد بقوله تعالى:)فَإِّْن ُكنَّ نَِّساًء فَْوَق اْثَنتَْينِّ

 الدَّْين والقروض والوصايا ُمقَدَّمة على اإلرث في تقسيم التركة  •

 هل الحفيد يرث؟  •

ث  •  ينعقد َحْول نصيب اإلرث البالغ النصاَب على الوارث، بمجرد موت المور ِّ

يعيش الجنين في بطن أمه أكثر من سنة واآلثار  الطب الحديث ينفي أن  •

 . المترتبة على ذلك

 28.....................................المواريث مسائل في
 تركة سداد الديون عن الميت قبل تقسيم ال •

 الوصية لوارث •

 حكم حرمان البنات من الميراث  •

 حكــم التنــازل عـن الميـراث •

 يترتب عليها من ظلم لألبناء  حكم الوصية غير الشرعية وما •

 االستفادة من إرث مملوك بطريق محرم  •

 حكم تحديد جنس الجنين بالذكورة من أجل المنع من الميراث  •

 قضاء األم الدين عن أحد أبنائها  •

 أحد الورثة في مال المورث دون علم بقية الورثة صرف  •

 إنفاذ وصية الجدة •

 النزاع من أجل الميراث  •

 دفع مبلغ من المال ألحد الورثة، والوصية باأليتام •

 فهرس المحتويات
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 رغبة األم في حرمان ابنها المحتال من الميراث •

 تبرع المرأة بميراثها •

 يقسم؟؟ هل يعتبر راتب زوجي من الميراث؟؟ وكيف   •

 ممـا يـورث عـن الـوالـد ألحـد اإلخـوة  ءشيحكـم كتـابـة  •

 خوات خوة واأل حكم توزيع الميراث بين اإل •

 خالتهن؟؟ هل يرثن من  •

 هل ترث في عمتها؟؟  •

 بالميراث؟؟ هل يحق لهم المطالبة  •

 أخذ األوالد حق األم من ميراث زوجها، واإلساءة إليها •

 يستقل المال والملك بعد تقسيم الميراث  •

 الرضاعـة يرثون؟ هـل األخـوة مـن  •

 لبناتها وتحرم أخاها من اإلرث؟؟  كما تملهل يجوز أن تكتب كل   •

 هل للزوجة الثانية وأوالدها نصيب بالورث شرعاً؟؟  •

 هل يجوز أن يكتب البيت لبناته الستة؟؟  •

 بن من اإلرث اال ابنحكم حرمان  •

 ماذا تستحق األم التي لم تقم على تربية ابنها من ميراثه؟  •

 الوالد والوالدة من االبن غير البارموقف  •

 تصرف أحد الورثة في مال المورث دون علم بقية الورثة  •

 مسألة في إخراج سكان من عين موروثة، وحق الورثة وما يجب عليهم  •

 تنازل الورثة عن إرثهم ألخواتهم  •

 بيع األب شيئا البنه  •

 حقـوقهــا؟؟ تضيـع  كيـف تـرضـي ربهـا وال  •

 الموت  حكم تقسيم التركة قبل •

 الشرعية؟؟ هل يدخل البيت ضمن القسمة  •

 هل يحق له مطالبة أرملة أخيه بحقه بعد تقسيم الورثة؟؟  •

 حكـم مـن يتـوفـى وعليـه ديـن كبيــر •

 حكـم اســتثناء األخ فـي تقسـيم جـزء مـن التـركـة •

 تقسيم التركة في حال الحياة •

ث فيه زكاة؟ •  هل المال الُمَورَّ
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 ٍل للورثة توفيُر ما   علىهل يجب  •

 جار المحل على الورثة إيكيفية توزيع  •

 حكم من ورث ماالً أصله حرام  •

 حكم اخراج الزكاة لألخت الفقيرة •

 دفع الزكاة في المال المورث •

 عطية المريض مرض الموت  •

 هل خيار الشرط يورث أو ال يورث؟  •

 وفاة الزوج قبل الدخول بالزوجة  •

 حكم أخذ العوض على نقل الكفالة •

 الشرعي في ميراث البنت من الجدين؟ ما الحكم  •

 هل يقسم راتب تقاعد المتوفى على الورثة  •

 في اإلرث؟  ةكم نصيب أخواله في الورث وكم نصيب أخواته الخمس •

 ما حكم ميراث منزل داخل في ثمنه قرض ربوي؟  •

 ميراث االبن بالتبني  •

 اإلرث في حالة معرفة أن مصدر التركة حرام  مما حك •

 ما وردت فيه صرف الوصية في غير   •

 ما حكم ورث مال مصدره حرام؟  •

 ؟األحكام المترتبة على الرضاعة ما •

 رض وبعد مماته طالبتها والدتها بثمن األرض، ما العمل؟ أ ةوهب بنته قطع •

 هل ترث طليقها في حال لم تثبت ورقة الطالق؟  •

 كتابة األب أو األم الجزء األكبر من مالها للبنات؟   مما حك •

بالنسبة للميراث   المصريالقانون  فيصية الواجبة الو  فيما حكم الدين  •

 ؟ ومدى حرمة مخالفتها وعدم تنفيذها

 ؟ كاألخ الشقيق بنفس النسبة، م له نفس الميراثخ من األهل األ •

 هل يرث األحفاد في تلك الحالة؟ •

 يرث في حكم الشرع؟  المن الذي يرث ومن   •

 من أم أخرى مع أخواتها االشقاء؟   يهل يرث أخوت  •

 كة األخ، وحكم ما وهبه الوالد للوالدة تقسيم تر •

 اإلرث في حالة عقد القران دون الدخول بالزوجة  •
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 ( 2اإلرث في حالة عقد القران دون الدخول بالزوجة ) •

ما حكم التبرع باألعضاء من الميت الى الحي، من الكافر الى المسلم، ومن   •

 المسلم الى الكافر؟ وما التصرف إذا طمع الورثة في المال؟ 

 م التركة بين األخواتتقسي  •

 نها لم تنجب إميراث الزوجة في حالة  •

 ؟ فقط...والد م األأناث والذكور يدخلون في الورث فهل اإل •

 هل يرث كل أبناء المتوفية حتى ولو لها أبناء من زوج آخر؟  •

 ي حق في ميراث الجد؟ أ بيها وصية أو أفي حياة  المتوفاةالبنت  ألبناءهل  •

حصته من ورثة والدته المتوفاة لكي يتزوج دون  هل يجوز لشاب أن يبيع   •

 موافقة والده؟ 

 كيفية تقسيم الميراث في حالة أن المتوفي لم يدفع زكاة مطلقا في حياته؟  •

 تخصيص شيء من التركة ألحد حتى ال يشاركه أحد فيه بعد الوفاة. •

 هل يجوز تقسيم التركة لمريض طال مرضه؟  •

إخوته لينوب عليه  أحدفي عدم توكيل  وتعنتهغياب أحد اإلخوة من الوارثين   •

 في تقسيم التركة. 

 تقسيم التركة مع وجود ديون  •

 تقسيم التركة قبل الممات •

 ما العمل في حال سرقة مال من أحد ثم توفاه هللا؟  •

 التصرف في شيء من التركة قبل تقسيم الميراث •

 كيفية تقسيم اإلرث في حالة تقسيم الوالد أمواله قبل الوفاة  •

 تقسيم التركة في حالة اختفاء شخص  •

 دفع الزكاة بعد تقسيم اإلرث •

 . هل يجوز؟؟ فرد.تقسيم التركة بالتراضي على حسب حاجة كل  •

 تقسيم التركة في حالة ظهور مبلغ كانت تخفيه المتوفية  •

 تقسيم اإلرث في حالة وجود وصية شفهية  •

 الهبات المحرمة وكيفية التعامل معها  •

 ( 2التعامل معها ) الهبات المحرمة وكيفية •

 حبس التركة على حساب األخ األكبر  •

 الهبة في حياة األب •
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 التصرف في التركة قبل تقسيمها على الورثة  •

 هل يصح أن ترث البنت زوج األم  •

 حرمان األنثى من اإلرث •

 تقسيم التركة في حال الدين  •

 التأخر في تقسيم تركة الوالد ثم وفاة الجد والجدة •

 األب العطية في حياة  •

ث  •  تقسيم اإلرث قبل موت المور ِّ

 ن من اإلسالمي تقسيم التركة في حال وجود ولدين متبرئ  •

 كيفية تقسيم التركة  •

 هل تدخل الهبة في تقسيم التركة  •

 تقسيم التركة في حياة الوالد بدون عدل  •

 كتابة األب البنته جميع ما يملك في حياته  •

 ن التركة مبلغ من المال ورفضها حسابه ضم  لىاستيالء األم ع •

 توزيع التركة على حسب حاجة الورثة وليس على حسب الشرع •

 البنها بحيازة اإلرث بمفرده  األموصية  •

 هل طلبي لنصيبي يجعلني قاطع رحم؟  •

خر من  هل يجوز ان اكتب كل ما املك ألخي بيع صوري لحرمان اآل  •

 اإلرث؟ 

 هبة األخ قبل الموت  •

 هل تمتلك حقا شرعيا في المسكن أم ال؟  •

 تقسيم التركة في حال وجود منحة  •

 تقسيم التركة في حال وجود أرض تملكها الدولة وفيها نفع للورثة  •

هل يجوز للورثة المطالبة بمبالغ زائدة عما كانت عليه التركة في وقتها  •

 تعويضا لهم؟ 

 هل المعاش يقسم القسمة الشرعية؟ •

 الوصية وتقسيم التركة  •

 تقسيم تركة األب الحي  •

 الوصية الجائرة •

 كيفية توزيع شيء من التركة مر عليه زمن طويل  •

 من أخيهم المتوفي  اناث إو   اخوة ذكورهل يرث األ •
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 التوارث بين المسلم والكافر  •

 حفاد جدتهم؟ هل يرث األ •

 الحق في التأجير ينتقل إلى الورثة  •

 الهروب من توريث أصحاب الحق الشرعي من أخوته  •

 اإلرث؟ هل نرث من خالي؟ ... وما مقدار هذا  •

 هل العمة ترث في هذه الحالة؟ •

 كلينيكيا وكيف تقسم؟ إمات   نْ مَ   تركةُ هل تقسم   •

 ؟ المال الموروثما حكم زكاة  •

غير معلوم هل هو أصل المبلغ أم  التركةالتصرف الصحيح في مبلغ من  •

 ؟ فوائد بنوك 

 ؟ المتوفي هل يجوز لي أن أخرج الفائدة التي نزلت في حساب والدي •

 . وتقسيم اإلرث في هذه الحالة. كليا؟ ..غياب العم ما العمل في حال  •

 هل نتمم الوصية أو نقسم المال على األوالد والزوج؟  •

 إلزام إنفاذ الوصية طالما قد أوصت بها المتوفية  •

 هل هذا المال المسترجع من مؤسستي يكون لي أم ألمي المتوفية؟  •

 دة؟ المخراج زكاة عن المتوفي؟ وكم قيمته؟ وكم إ هل على الورثة  •

 .الواجب إنفاذ وصية الميت •

 هل شرعا من حقه أن يعطى ثمن األرض بسعر اليوم؟  •

 حفاد جدتهم؟ هل يرث األ •

وهل يجب علينا تركه للمستأجر متى شاء   للشرع؟هل اإليجار القديم مخالف  •

 مقابل؟   ودون

 ميراث؟ ما موقف الشرع في انها ال تريد أخذ   •

 من أبى نصيب من هذه األرض؟   يهل ألخوت  •

 هل يجب سداد الدين للورثة؟  •

 األولى إنفاذ وصية الميت •

 ربا؟  يهل يعتبر الفائدة التي يخرجها المجلس الحسب  •

 ما العمل في حال تعذر الوصول للورثة؟  •

 أخذ حق األوالد في ميراث والدتهم؟  •

 العدل إعطاء كل ذي حق حقه  •

 م ال؟ أ المتوفي على والدي اهل يعتبر ذلك دين  •
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صدقة بنفس المبلغ أم يكون له فوائد على   نخرجهكيف نسدد هذا الدين هل  •

 مدار تلك السنين؟ 

 خواته وهل على زوجي وزر؟ أهل هذا المال حرام بالنسبة لزوجي و  •

 ال؟  أمهل ننفذ الوصية  •

من  شيئاهل نستطيع أن نفعل صدقة جارية لجدتي وال نعطي أخوات أبي  •

 الورث؟ 

يمنع الوالد بناته من الميراث أن يكتب كل شيء    لكيسالم أنه هل من اإل •

 باسم أحد األبناء؟ 

 التصرف في مال الميت دون علم الورثة  •

 كيف تقسم الهبة في هذه الحالة؟ •

 هل يجوز أخذ مال من المستحقات الشهرية لألب دون علم األم؟  •

 بطالنها؟ هل كون الشخص لم يطلب حصته من التركة، هل هذا يعني   •

 هل الدخل الموروث عن الوالد يقسم كقسمة التركة؟  •

 يجب التسوية في الهبة بين األوالد.  •

 توزيع تركة الوالد وهو مازال حيا. •

 هل يجوز بيع بيت تركه الوالد بعد وفاته؟  •
 

 203.....................................مسائل تقسيم اإلرث

    مسألة في اإلرث •

  ( 1) مسألة في المواريث •

  مسألة في الميراث •

  ( 2) ثمسألة في المواري  •

   مسألة بين الورثة •

 تقسيم اإلرث  •

 كيفية تقسيم التركة بين األخوات  •

 تقسيم التركة وتسديد ديون المتوفي  •

 ( 1) تقسيم التركة •

 ( 2) تقسيم التركة •

 كم يكون نصيب كل من الورثة؟؟؟  •
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 ( 3) تقسيم التركة •

 ( 4) تقسيم التركة •

 توزيع اإلرث  •

 تقسيم التركة في حال تعدد الزوجات •

 تقسيم اإلرث في حال وفاة األم  •

 تقسيم التركة في حال وجود دخل شهري )االيجار(.  •

 االبوين كيف تقسم المنحة والراتب على  •

 ( 5) تقسيم التركة •

 تقسيم التركة في حياة األب •

 هل األخ الشقيق واألخ من األم يرثون أخيهم أم ال؟  •

 تقسيم التركة في حال وجود مكتوب من األب أن يرثه حفيده •

 ( 6) تقسيم التركة •

 تقسيم التركة قبل الوفاة •

 كيفية تقسيم التركة  •

 ( 7) تقسيم التركة •

 نجاب تقسيم التركة في حال عدم اال •

 تقسيم التركة في حال وجود إيجارات شهرية  •

 تنازل االم عن جزء من تركتها... هل يصح ذلك؟  •

 هل للجدة نصيب في اإلرث •

 كيف تكون القسمة في الميراث  •

 تقسيم الدية  •

 ما رأى الدين في نصيب االم في ورثها من ابنها  •

 ( 8) تقسيم التركة •

 حرمان النساء من اإلرث •

 ( 9) تقسيم التركة •

 يجوز أخذ المال كامال في حال مرض الزهايمر هل  •

 تقسيم تركة العمة  •

 تفضيل األخت عن سائر األخوة في تقسيم التركة  •

 كيفية تقسيم التركة في حال مرور الزمن  •
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 كم يبلغ مقدار نصيب الطفلة من المال؟  •

 كيف تقسم التركة  •

 كيفية تقسيم الميراث على الورثة  •

 أختهم؟ هل يرث األشقاء وغير األشقاء  •

 ما هو نصيب زوجة الشهيد وأمه وأبنائه من راتب الشهيد؟؟  •

 مسألة في الفرائض •

 كيفية تقسيم الميراث على الورثة  •

 تقسيم اإلرث بين الورثة  •

 التصرف في أموال المتوفية  •

 كيفية تقسيم قطعة أرض على الورثة  •

 هل الزوجة المطلقة ترث؟  •

 لنية بمنح المال ألحد األقاربتقسيم التركة في حالة أن المتوفية كانت عندها ا •

 تقسيم اإلرث  •

 هل أخواني وأخواتي لهم الحق بمال أرض وهبت للوالد؟ •

هل تقسم المحل بين أوالدها بالقسمة الشرعية أم تعطيه البنها المسافر أم  •

 تسدد بيه الدين؟ 

 تقسيم جزء من التركة في حال المرض  •

 ( 2) كيف تقسم التركة؟ •

 هل المنحة تقسم مع اإلرث •

 لة في ميراث الزوجة ومؤخر الصداق الذي في ذمة الزوج مسأ •

 رجل مات وترك ثالث زوجات وليس له ولد، فكيف يُوزع الميراث؟  •

 حكم إرث األخ الشقيق من أخته عند وجود أوالدها •

 مسألة في ميراث الزوجة ومؤخر الصداق الذي في ذمة الزوج  •

 تقسيم تركة الزوجة  •

 بنتيه شيء من التركة كيف تقسم التركة في حال وهب األب ال  •

 مسألة في إرث أخت غير شقيقة  •

 تقسيم اإلرث  •

 سؤال في الميراث  •

 هل ألبناء األخت المتوفية إرث؟ •
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 كيف تقسم األرض على الورثة؟  •

 كيفية تقسيم قطعة أرض على الورثة؟  •

 مسألة في ميراث البنات  •

 طريقة حساب ميراث األرملة •

 االم كاألخ الشقيق بنفس النسبةهل االخ من االم له نفس الميراث ألخيه من  •

 كيفية توزيع اإلرث على الورثة  •

 الورثة؟؟ كيف يتم تقسيم أموال البيع بين  •

 كم نصيب أخواله في الورث وكم نصيب أخواته الخمس في اإلرث؟  •

 توزيع اإلرث بين األخوات غير األشقاء  •

 مسألة في اإلرث •

 تقسيم الميراث في حياة الوالد بعد مرضه بالزهايمر  •

 الذي يرث ومن لم يرث في حكم الشرع؟ من  •

 زوجة ت تقسيم ميراث بنت غير م  •

 من يرث ومن ال يرث؟  •

 ( 1)  كيف توزع التركة؟ •

 ( 2)  كيف توزع التركة؟ •

 ناث من أخيهم المتوفي إهل يرث االخوة ذكور و •

 كيف تؤدى زكاة المال من الميراث؟  •

 

 


