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امللخ�س:

عند  ومعناه  الأ�سوليني،  عند  احلق  ومعنى  لغًة،  احلق  معنى  الدرا�سة  هذه  تتناول 
الفقهاء املتقدمني، واملعا�رشين. والجتاهات القانونية يف تعريف احلق، كما بينت اأق�سامه 
املختلفة يف الفقه والقانون. وحتدثت عن مو�سوع علم املرياث وهو الرتكة وبينت اأن 
الفقهاء انق�سموا بتعريف الرتكة على اجتاهني: الأول: اجلمهور الذين ذهبوا اأن الرتكة 
ت�سمل املال واحلق. الثاين: احلنفية الذين ذهبوا اإلى اأن الرتكة تقت�رش على الأموال. كما 
بحثت يف ال�سابط الفقهي لتوريث احلقوق واأن احلقوق تنق�سم لق�سمني هما: احلقوق 
التي تورث: وهي املتعلقة مبال اأو بدفع عار اأو غيظ عن امليت وورثته. واحلقوق التي 
ل تورث وهي املتعلقة بنف�س املورث و�سهوته. فق�سمت احلقوق اإلى ق�سمني: حقوق 
العامة  الوظائف  وتويل  واللعان  بالزوجة  والتمتع  والولية  احل�سانة  كحق  �سخ�سية: 
وغريها، وحقوق مالية: كاملنافع واحلقوق املجردة. وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن الفقهاء 
عرفوا اأق�سام احلق التي ن�س عليها �رشاح القانون الو�سعي واإن مل يذكروها �رشاحة، 
النا�سئة عن  املنفعة  التي تورث وهي  املنفعة  الفقهي يف  ال�سابط  اأن  اإلى  كما تو�سلت 
توريث حق  عقد جائز. وحكم  النا�سئة عن  تورث وهي  ل  التي  واملنفعة  عقد لزم، 
ال�سفعة للورثة، واحلقوق املجردة، كما تو�سلت اإلى اأن القانون يف توريث احلقوق مل 

يخرج عن اآراء الفقهاء.
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املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيد الأنبياء واملر�سلني وعلى اآله و�سحبه 
الإ�سالمي  الفقه  احلقوق يف  )توريث  ب�:  املو�سوم  البحث  هذا  يتناول  وبعد:  اأجمعني، 
ت�سمل  بل  الأعيان  تقت�رش على  واأنها ل  الرتكة،  املرياث وهو:  والقانون( مو�سوع علم 

احلقوق اأي�ساً فجاء البحث لبيان ما يدخل من احلقوق يف الرتكة وما ل يدخل بها.
اأهمية البحث:

تظهر اأهمية البحث يف احلاجة اإلى بيان حكم احلقوق يف املرياث، وبيان هل تنتقل 
احلقوق اإلى الورثة اأم ت�سقط بالوفاة؟

م�شكلة البحث:

تربز م�سكلة البحث من خالل الإجابة على �سوؤال ما حكم توريث احلقوق يف الفقه 
والقانون؟ وكيف تورث؟ وذلك من خالل بيان معنى احلق واأق�سامه فقهاً وقانوناً، وبيان 

حكم توريث احلقوق املالية وغري املالية.
اأهداف البحث:

يهدف البحث اإلى حتقيق التايل:
١. التعريف باحلق وبيان اأق�سامه.

٢. ا�ستنتاج ال�سابط الفقهي للتمييز بني ما يورث من احلقوق وما ل يورث.
٣. بيان حكم توريث احلقوق غري املالية فقهاً وقانوناً.

4. بيان حكم توريث احلقوق املالية على الورثة.
الدرا�شات ال�شابقة:

اطلعت على عدد من الدار�سات ال�سابقة لهذا املو�سوع، وهي على النحو التايل:
١. تناول ال�سيخ حممد م�سطفى اأبوه ال�سنقيطي يف كتابه درا�سة �رشعية لأهم العقود 
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املالية امل�ستحدثة: تعريف احلق لغة وا�سطالحاً، واأق�سامه عند الفقهاء من )�س679-
697(، وتعر�س ب�سكل موجز لنتقال احلقوق بالإرث من )�س7١9-7١7(.

٢. ال�سيخ حممد اأبو زهرة حتدث يف كتابه اأحكام الرتكات واملواريث :حكم توريث 
احلقوق العينية، وخيارات الأعيان، واخليارات ال�سخ�سية، واملنافع وحكم توريثها يف 

املذهب احلنفي من )�س49-48(.
املقارنة  مع  الإ�سالمية  ال�رشيعة  امللكية يف  كتابه  تناول يف  اخلفيف  ال�سيخ علي   .٣

بال�رشائع الو�سعية: تعريف احلق واأق�سامه من )�س6-١٢(.
4. ال�سيخ يا�سني درادكة حتدث يف كتابه املرياث يف ال�رشيعة الإ�سالمية عن تعريف 

الرتكة وما ينتقل من احلقوق باملوت ب�سكل موجز من )�س86-7٢(.
يف حني تتميز هذه الدرا�سة با�ستمالها على كافة فروع املو�سوع واأحكامه والرتجيح، 
وبيانها ملفهوم احلق واأق�سامه يف القانون اإذ اقت�رشت الدرا�سات ال�سابقة على اجلانب 

الفقهي، وما جرى عليه العمل يف القوانني العربية املختلفة بالن�سبة لتوريث احلقوق.
خطة البحث:

ا�ستمل البحث على مبحثني وخامتة على النحو التايل:
املبحث الأول: معنى احلق واأق�سامه:

املطلب الأول: معنى احلق.
املطلب الثاين: اأق�سام احلق.

املبحث الثاين: توريث احلقوق:
املطلب الأول: تعريف املرياث وما يتعلق به من الرتكة.

املطلب الثاين: توريث احلقوق غري املالية.
املطلب الثالث: توريث احلقوق املالية.
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منهجية البحث:

اعتمدت يف البحث على املنهج التحليلي ال�ستقرائي املقارن، حيث قمت با�ستقراء 
املادة العلمية وما يتعلق بها من م�سائل يف �ستى الفروع الفقهية وحتليلها لتحرير حمل 
النزاع، وبيان اأقوال الفقهاء واأدلتهم، ثّم الرتجيح وفق الدليل، مع بيان راأي القانون 
اأكون قد  اأن  اأ�ساأل اهلل تعالى  وعر�س موا�سع التفاق بني ال�رشيعة والقانون. وختاماً 

وفقت ملا فيه ال�سواب، واحلمد هلل رب العاملني.



142

توريث احلقوق يف الفقه الإ�سالمي والقانون

جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

املبحث الأول: 
معنى احلق واأق�شامه

ق�سمت هذا املبحث اإلى مطلبني، املطلب الأول املرياث معنى احلق لغة وا�سطالحاً 
وقانوناً، ويتناول املطلب الثاين اأق�سام احلق فقهاً وقانوناً.

املطلب االأول: معنى احلق:

يف هذا املطلب �ساأتناول يف ثالثة فروع مفهوم احلق لغة وا�سطالحاً وقانوناً.
فرع )1(: معنى احلق لغًة:

احلق م�سدر حّق يحق حقاً، وهو نقي�س الباطل، وله عدة معاٍن ترجع لأ�سٍل واحد 
واملال  والإ�سالم  العدل  منها  معان  عدة  على  ويطلق  و�سحته)1)،  ال�سيء  اإحكام  وهو 

وامللك واملوجود الثابت وال�سدق واملوت واحلزم))).
فرع )2(: معنى احلق ا�شطالحًا:

يختلف تعريف احلق عند الأ�سوليني عنه عند الفقهاء، فتناول الأ�سوليون احلق عند 
حديثهم عن اأق�سام الأحكام فجاء يف اأ�سول ال�رشخ�سي: »هذه الأحكام اأربعة: حقوق 
اهلل خال�ساً، وحقوق العباد خال�ساً اأي�ساً وي�ستمل على احلقني وحق اهلل فيه اأغلب، وما 
ي�ستمل عليهما وحق العباد فيه اأغلب)3). وعليه فاإن تعريف احلق عند الأ�سوليني باحلكم 
اأمره ونهيه)4). يف حني خالف ابن  باأنه  القرايف عند تعريفه حلق اهلل  به  وهو ما �رشح 

ابن فار�ص، اأحمد بن زكريا. معجم مقايي�ص اللغة. �ص))), )))14هـ).  (1(
ابن منظور, مكرم. ل�سان العرب. ج3/�ص55). )1413هـ). الفريوزاآبادي, جمد الدين. القامو�ص املحيط.   (((

ج3/�ص31). )بال(. الرازي، حممد. خمتار ال�سحاح. �ص4)1. ))141).
ال�سرخ�سي، حممد بن اأحمد. اأ�سول ال�سرخ�سي. ج)/�ص))). )1414هـ).  (3(

القرايف, اأحمد بن اإدري�ص. الفروق ج1/�ص1)). )1)14هـ).  (4(
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ال�ساط يف ذلك وعرف احلق بالفعل. فقال: »حق اهلل هو متعلق اأمره ونهيه، الذي هو 
عني عبادته، ل نف�س اأمره ونهيه املتعلق بها«. وا�ستدل بقوله تعالى: ڇڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃڇ الذاريات: 56. وبظاهر حديث معاذ ر�سي اهلل عنه َقاَل: ُكْنُت َرِدْيَف النَِّبىِّ النبي �سلى 

ِ َعَلى ِعَباِدِه  اهلل عليه و�سلم َعَلى ِحَماٍر ُيَقاُل لَُه ُعَفرْيٌ، َفَقاَل »َيا ُمَعاُذ، َهْل تَْدِرى َحقَّ اهللَّ
ْن  اأَ اْلِعَباِد  َعَلى   ِ اهللَّ َحقَّ  »َفاإِنَّ  َقاَل  اأَْعَلُم.  َوَر�ُسولُُه   ُ اهللَّ ُقْلُت   .»ِ اهللَّ َعَلى  اْلِعَباِد  َحقُّ  َوَما 
ُك ِبِه �َسْيئاً«)5).  َب َمْن َل ُي�رْشِ ِ اأَْن َل ُيَعذِّ ُكوا ِبه �َسْيئاً، َوَحقَّ اْلِعَباِد َعَلى اهللَّ َيْعُبُدوُه َوَل ُي�رْشِ

فظاهره يدل على اأن احلق هو عني العبادة ل الأمر املتعلق بها))).
واعرت�س على تعريف الأ�سوليني �سواء باأنه احلكم اأو الفعل باأنه غري مانع، لدخول 

احلكم الو�سعي من �رشط و�سبب ومانع يف التعريف مع اأنها لي�ست حقاً لأحد))).
يف حني عرف الفقهاء املتقدمون احلق مبعناه اللغوي العام مع اختالف عباراتهم 
التعريف  هذا  على  وُيرد  الرجل))).  ي�ستحقه  ما  باأنه  احلق  من عرف  فمنهم  ذلك،  يف 
اأنه فيه عموم لأن لفظ ما يفيد العموم، وفيه دور لأّن ال�ستحقاق الوارد يف التعريف 
متوقف على تعريف احلق))). ومنهم من عرفه بال�سيء املوجود من كل وجه ول ريب 

يف وجوده)11)، وُيرد عليه اأنه فيه عموم فهو تعريف للحق مبعناه اللغوي)11).
اأما املعا�رشون فتعددت اجتاهاتهم يف تعريف احلق، فمنهم من عرف احلق باعتباره 
م�سلحة م�ستحقة ل�ساحبها �رشعاً))1)، وعرفه اأ�سحاب الجتاه الثاين باأنه اخت�سا�س يقر 

متفق عليه. رواه البخاري، كتاب اللبا�ص، باب اإرداف الرجل خلف الرجل، حديث رقم ))))5).  (5(
ابن ال�ساط. ادرار ال�سروق على اأنواء الفروق. مطبوع على هام�ص الفروق. ج1/1)). )1)14هـ).  (((

الدريني, فتحي. احلق ومدى �سلطان الدولة يف تقييده. �ص))1. )1414هـ).  (((
العيني، حممد. البناية يف �سرح الهداية. ج)/�ص))3. ))141هـ).  (((

الدريني, فتحي. احلق ومدى �سلطان الدولة يف تقييده, �ص))1.  (((
ابن جنيم، زين الدين. البحر الرائق �سرح كنز الدقائق.ج)/�ص))). ))141هـ).  (11(

الدريني, فتحي, احلق ومدى �سلطان الدولة يف تقييده, �ص))1.  (11(
اخلفيف، علي، امللكية، �ص), ))141) يا�سني, حممد نعيم, نظرية الدعوى بني ال�سريعة الإ�سالمية وقانون   (1((

املرافعات, �ص)), )1)14هـ).
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به ال�رشع �سلطة على �سيء اأو اقت�ساء اأداء من اآخر حتقيقاً مل�سلحة معينة)13)، واأما الجتاه 
الثالث فعرف احلق باعتبار معناه اللغوي)14).

فرع )3( معنى احلق قانونًا:

تعددت اآراء �رشاح القانون الو�سعي يف تعريف احلق ب�سبب اختالف الزاوية التي 
ينظرون منها للحق، وميكن ح�رش هذه الجتاهات كما يلي:

الجتاه ال�سخ�سي: ومييل اأ�سحاب هذا الجتاه اإلى تعريف احلق بالنظر اإلى �ساحبه، 
له  يكفل  فاإمنا  لفرد  القانون  بها  يعرتف  اإرادية، وحني  �سلطة  اأو  قدرة  باأنه  احلق  فعرفوا 
بذلك نطاقاً ت�سود فيه اإرادته امل�ستقلة عن اأية اإرادة اأخرى)15). يرد على هذا الجتاه اأنه ل 
يت�سور بناًء على ذلك ثبوت حق لل�سخ�س على نف�سه فيغدو النتحار بذلك م�رشوعاً، 

كما يرد عليه اأي�ساً اأن فاقد الأهلية ل اإرادة له ومع ذلك تثبت له احلقوق))1).
الجتاه املو�سوعي: ومييل اأ�سحاب هذا الجتاه اإلى تعريف احلق بالنظر اإلى مو�سوعه، 
فعرفوا احلق: باأنه م�سلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون ل�ساحبها))1)، ويرد عليه اأن 
هذا الجتاه عرف احلق بهدفه ل غايته وجوهره، فاحلق و�سيلة لتحقيق م�سالح بل قد 

تكون امل�سلحة لغري �ساحب احلق، واحلماية لي�ست عن�رشاً من عنا�رش احلق))1).

االخت�سا�ص: هو عالقة تقوم بني املخت�ص واملخت�ص به، وهو قيد خرج به االباحات واحلقوق العامة. )يقر   (13(
به ال�سرع قيد خرج به ال�سلطة غري ال�سرعية ك�سلطة الغا�سب وال�سارق على املغ�سوب وامل�سروق. )على 
�سيء( وهو احلق العيني. )اقت�ساء اأداء من اآخر( اإ�سارة للحق ال�سخ�سي. )حتقيقًا مل�سلحة( اإ�سارة اإلى 

الغاية املراد حتقيقها با�ستعمال احلق. الدريني، احلق ومدى �سلطان الدولة يف تقييده، �ص3)1.
ومدى  الدريني, احلق  الإ�سالمية, ج1/�ــص)), )4)13هـــ).  ال�سريعة  امللكية يف  ال�سالم.  العبادي, عبد   (14(

�سلطان الدولة يف تقييده, �ص3)1.
�سكري �سرور, النظرية العامة للحق, �ص)1, )1))1م). العبادي امللكية, 113/1, البدراوي, عبد املنعم,   (15(

املدخل اإلى العلوم القانونية، �ص441, ))))1م).
�سكري �سرور, النظرية العامة للحق, �ص)1, العبادي امللكية ج1/�ص114. البدراوي، املدخل للعلوم القانونية )441).  (1((
البدراوي,  �ص1).  الدعوى,  نظرية  يا�سني,  نعيم  حممد  �ص)1.  للحق,  العامة  النظرية  �سرور,  �سكري   (1((

املدخل اإلى العلوم القانونية، �ص)44.
العبادي, امللكية, )ج1/�ص114(. البدراوي، املدخل اإلى العلوم القانونية، �ص)44.  (1((
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امل�سلحة والإرادة، واختلفوا  املذهب اجلمع بني  اأن�سار هذا  املختلط: يرى  الجتاه 
يف تغليب اإحداهما على الأخرى، فمن قال بتغليب امل�سلحة عرف احلق باأنه م�سلحة 
�سخ�س اأو جمموعة يحميها القانون))1)، ومن قال بتغليب الإرادة عرف احلق باأنه �سلطة 
مو�سوعية يف خدمة امل�سالح)1)). ويرد على هذا الجتاه ما يرد على الجتاهني ال�سابقني.

اإلى جوهره فهو ا�ستئثار  بالنظر  اأ�سحاب هذا الجتاه احلق  الجتاه احلديث: عرف 
�سخ�س مبزية يقررها القانون له ويخوله مبوجبها اأن يت�رشف يف قيمة معينة باعتبارها 

مملوكة اأو م�ستحقة له)1)).
بعد هذا العر�س ملعنى احلق عند الفقهاء و�رشاح القانون الو�سعي يالحظ ما يلي:

١. عموم مفهوم احلق عند الفقهاء املعا�رشين ويظهر ذلك يف ا�ستعمالتهم للحق 
ويظهر ذلك من خالل ا�ستعمالهم للحق للدللة على معاين متعددة.

٢. تاأثر الفقهاء املعا�رشين مبا ذهب اإليه �رشاح القانون الو�سعي فعرفوا احلق باعتباره 
م�سلحة وهو يتفق مع الجتاه املو�سوعي عند �رشاح القانون الو�سعي.

٣. تطابق مفهوم احلق يف الجتاه احلديث عند �رشاح القانون الو�سعي مع ما ذهب 
اإليه اأ�سحاب الجتاه الثالث من الفقهاء املعا�رشين.

4. ما ذهب اإليه الفقهاء املتقدمون وبع�س املعا�رشين من الفقهاء من القول بعموم 
مفهوم احلق ليعم كل ما يدل عليه لغة يتفق وا�ستعمالت احلق عند الفقهاء. يف حني 
ق�رش �رشاح القانون الو�سعي مفهوم احلق على جمال اللتزام))))، وعليه يكون مفهوم 

احلق يف الفقه اأعم منه يف القانون.

�سكري �سرور, النظرية العامة للحق, �ص)1.  (1((
املرجع ال�سابق.  ((1(

العبادي, امللكية, ج1/�ص115. �سكري �سرور, النظرية العامة للحق, �ص)).  ((1(
اخلفيف، امللكية، �ص).  ((((
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املطلب الثاين: اأق�شام احلق:

يف هذا املبحث �ساأتناول اأق�سام احلق عند الأ�سوليني والفقهاء، واأق�سامه يف القانون.
فرع )1(: اأق�شام احلق عن االأ�شوليني:

ق�سم الأ�سوليون احلق باعتبار م�ستحقه اإلى ثالثة اأق�سام: حق اهلل، وحق العبد، وحق 
م�سرتك بني اهلل والعبد)3)).

ون�سبته هلل  باأحد،  اخت�سا�س  من غري  العام  النفع  به  يتعلق  ما  وهو  اهلل:  اأول: حق 
تعالى تعظيماً خلطره)4))، لأن اهلل تعالى ل ينتفع ب�سيء، ول يجوز اأن يكون حقاً له من 

جهة التخليق لأن الكل يف ذلك �سواء)5)). وي�سمل الأق�سام التالية:
١. عبادات خال�سة: كالإميان والعبادات من �سالة وزكاة وغريها)))).

٢. عقوبات خال�سة كاحلدود، لأنها وجبت بجنايات كاملة ل ي�سوبها معنى الإباحة 
فاقت�سى كل واحدة منها اأن يكون لها عقوبة زاجرة عن ارتكابها حقاً هلل تعالى)))).
٣. عقوبات قا�رشة: وهي واحدة، احلرمان من املرياث، فاملرياث حق اهلل اإذ ل نفع فيه 
للمقتول، ومن ثم هو عقوبة للقاتل لكونه غرماً حلقه بجنايته فحرم مع ثبوت 

ال�ستحقاق)))).
4. حقوق دائرة بني العبادة والعقوبة، كالكفارات، فجهة العقوبة اأنها ما وجبت اإل 
الفتوى،  بطريق  اأنها جتب  العبادة  العباد، وجهة  توجد من  اأ�سباب  جزاًء على 
القرايف, الفروق, ج1/�ص))). ال�سرخ�سي، اأ�سول ال�سرخ�سي، )ج)/�ص4))). التفتازاين, عمر بن عبد   ((3(

اهلل. التلويح اإلى ك�سف حقائق التنقيح، )ج)/�ص))3), ))141هـ).
))141هــــ).  )ج)/�ــــص))3),  التنقيح،  �سرح  على  التو�سيح  م�سعود.  بن  اهلل  عبيد  ال�سريعة،  �سدر   ((4(

ال�سرخ�سي، اأ�سول ال�سرخي )ج)/�ص1)))
ابن جنيم، البحر الرائق )ج)/)))).  ((5(

فخر  اأ�سول  عن  االأ�سرار  ك�سف  اأحمد،  بن  العزيز  عبد  البخاري،  ــص))3(.  )ج)/� التلويح  التفتازاين،   ((((
الإ�سالم, )ج4/�ص))1), ))141ه�(. ال�سرخ�سي، اأ�سول ال�سرخ�سي )ج)/�ص1))).

ال�سرخ�سي، اأ�سول ال�سرخ�سي )ج)/�ص4))).  ((((
البخاري، ك�سف االأ�سرار )ج4/�ص5)1(. �سدر ال�سريعة، التو�سيح )ج)/�ص331).  ((((
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ويوؤمر من عليه الأداء بالأداء بنف�سه من غري اأن تقام عليه كرهاً)))).
5. عبادة فيها معنى املوؤونة، ك�سدقة الفطر، فجهة املوؤونة وجوبها على الإن�سان ب�سبب 
لل�سائم،  طهرة  وكونها  �سدقة،  لت�سميتها  العبادة  وجهة  كالنفقة،  الغري  راأ�س 

ول�سرتاط النية يف اأدائها)31).
العبادة: كالع�رش، فجهة املوؤونة لأنه ي�رشف على املجاهدين،  6. موؤونة فيها معنى 

وجهة العبادة لأن املزكي يدفعه تقرباً هلل)31).
7. موؤونة فيها �سبهة العقوبة: كاخلراج، فجهة املوؤونة كونه ينفق حلماية الأر�س والذب 

عنها، وجهة العقوبة لأن امل�ستغلني بالزراعة ين�رشفون عن �رشف اجلهاد))3).
8. حق قائم بنف�سه: اأي ثابت بذاته من غري اأن يتعلق بذمة عبد يوؤديه بطريق الطاعة 
كخم�س الغنيمة، فاإن اجلهاد حق هلل اإعزازاً لدينه واإعالء لكلمته اإل اأنه جعل اأربع 

اأخما�س للغامنني امتناناً وا�ستبقى اخلم�س حقاً له)33).
ثانياً حق العبد: وهو ما يتعلق به مب�سلحة خا�سة)34)، اأو احلقوق اخلال�سة للعباد، وهي 

اأكرث من اأن حت�سى ك�سمان الدية، وبدل املتلفات، وملك املبيع، وملك النكاح)35).
هو  العبد  وحق  احلقان  فيه  اجتمع  ما  ق�سمني:  اإلى  ويق�سم  امل�سرتك:  احلق  ثالثاً: 
ال�ستمتاع.  حق  وللعبد  ال�ستعباد،  حق  النف�س  يف  فلله  الق�سا�س  وهو  الغالب، 

ال�سرخ�سي، اأ�سول ال�سرخ�سي )ج)/�ص5))(. البخاري، ك�سف االأ�سرار )ج4/�ص15)).  ((((
�سدر ال�سريعة، التو�سيح )ج)/�ص))3(. التفتازاين، التلويح )ج)/)3)(. ال�سرخ�سي، اأ�سول ال�سرخ�سي   (31(

)ج)/�ص)))).
التفتازاين، التلويح )ج)/�ص))3(، �سدر ال�سريعة، التو�سيح )ج)/�ص))3(. البخاري، ك�سف االأ�سرار   (31(

)ج4/�ص11)).
التفتازاين,  )ج)/�ــص)))).  ال�سرخ�سي  اأ�سول  ال�سرخ�سي،  )ج)/�ــص))3(.  التو�سيح  ال�سريعة،  �سدر   (3((

التلويح )ج)/�ص))3(. البخاري، ك�سف االأ�سرار )ج4/�ص)1)).
�سدر ال�سريعة، التو�سيح )ج)/))3(. التفتازاين، التلويح )ج)/�ص331(. ال�سرخ�سي، اأ�سول ال�سرخ�سي   (33(

))/�ص3))).
�سدر ال�سريعة، التو�سيح )ج)/�ص))3).  (34(
البخاري، ك�سف االأ�سرار )ج4/�ص)))).  (35(
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والآخر: ما اجتمع فيه احلقان وحق اهلل هو الغالب، وهو حد القذف فجهة حق اهلل انه 
عقوبة زاجرة، وجهة حق العبد فيظهر يف دفع العار عن املقذوف))3)، وخالف املالكية 
وال�سافعية واحلنابلة فذهبوا اأن الغالب يف حد القذف هو حق العبد لأنه ل ي�ستحلف 

فيه، ول يقبل رجوعه عنه، وي�سقط بعفو املقذوف ولو بعد طلبه))3).
فرع )2(: اأق�شام احلق عند الفقهاء:

فرق  ل  اأنه  والظاهر  العبد))3)،  اهلل وحق  هما: حق  ق�سمني  اإلى  احلق  الفقهاء  ق�سم 
بني تق�سيم الفقهاء وما ذهب اإليه علماء الأ�سول يف تق�سيم احلق، لأنه من الثابت اأنه 
ل يوجد حق للعبد اإل وهلل فيه حق وهو ما قرره ال�ساطبي فقال: »ل�سيء من حقوق 
العباد اإل وهلل فيه حق))3)« واأكده القرايف: »ول يوجد حق للعبد اإل وفيه حق هلل تعالى 
وال�سابط يف التميز بني احلقني هو �سحة الإ�سقاط فكل ما للعبد اإ�سقاطه فهو حق للعبد 

وكل ما لي�س له اإ�سقاطه فهو حق هلل)41)«.
وبا�ستقراء كتب الفقه ا�ستنبط الفقهاء املعا�رشون تق�سيمات اأخرى للحق، فق�سموه 
باعتبار املحل: من جهة تعلقه باملال اإلى مايل وغري مايل، ومن جهة تعلقه بالأ�سخا�س 
اإلى �سخ�سي وعيني. ويق�سم من جهة تقرر: اإلى حق جمرد وحق غري جمرد. ويق�سم 
من جهة كيفية ثبوته: اإلى حق دياين وحق ق�سائي. ويق�سم من جهة �سبب الثبوت: اإلى 

حقوق تثبت لدفع ال�رشر، وحقوق تثبت اأ�سالة لأ�سحابها)41).
�سدر ال�سريعة، التو�سيح)ج)/�ص334(. التفتازاين، التلويح )ج)/�ص334).  (3((

العدوي, حا�سية العدوي )ج)/�ص)31). النووي, رو�سة الطالبني )ج)/�ص3))(. ابن مفلح، املبدع )ج)/  (3((
�ص)41). املرداوي, الن�ساف )ج11/�ــص153(. ابن جنيم، النهر الفائق )ج3/�ــص)15). احلجاوي, 

الإقناع )ج4/�ص31)).
اأبي بكر.  اأحمد بن عبد احلليم. ال�سيا�سة ال�سرعية, �ص4)1, )بال). ابن القيم, حممد بن  ابن تيمية,   (3((

اإعالم املوقعني عن رب العاملني, )ج)/�ص)1)), )3)14).
ال�ساطبي، اإبراهيم بن مو�سى اللخمي. املوافقات، )ج3/�ص113), ))141).  (3((

القرايف, الفروق 1)ج1/�ص)))).  (41(
ال�سنقيطي, حممد م�سطفى اأبوه. درا�سة �سرعية لأهم العقود املالية امل�ستحدثة, )ج)/�ص)))), )))14).  (41(
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فرع )3(: اأق�شام احلق يف القانون:

ق�سم �رشاح القانون احلق اإلى ق�سمني:
�لق�سم �الأول: �حلقوق غري �ملالية، وتق�سم �إلى:

الدولة، ومن  للفرد بحكم كونه مواطناً يف  تثبت  التي  ال�سيا�سية: وهي  ١. احلقوق 
اأمثلته: حق الرت�سح للمجال�س النيابية، وحق تويل الوظائف العامة))4).

٢. احلقوق املدنية: وت�ستمل على نوعني:

اأ - احلقوق العامة: وهي احلقوق املقررة لالإن�سان ب�سفته الآدمية ومن اأمثلتها: حرية 

الزواج، وحرية التعبري عن الراأي، وحرية التعاقد.

ب - احلقوق اخلا�سة: ويق�سد بها احلقوق التي تكفل لل�سخ�س حماية عنا�رش �سخ�سيته 

يف مظاهرها املختلفة �سواء املادية ك�سالمة �سمعه وب�رشه اأو املعنوية ك�سمعته)43).
٣. حقوق الأ�رشة: وهي التي تثبت للفرد ب�سفته ع�سواً يف اأ�رشة معينة)44).

�لق�سم �لثاين: �حلقوق �ملالية: وت�ستمل على نوعني: �حلق �لعيني و�حلق �ل�سخ�سي.
١. فاحلق العيني هو �سلطة مبا�رشة على �سيء مادي معني بذاته ويخول �ساحبه اأن 

ي�ستاأثر بقيمة مالية يف ال�سيء حمل احلق)45). ويق�سم احلق العيني اإلى ق�سمني:

اأ - حقوق اأ�سلية وهي حق امللكية وحق النتفاع وحق ال�ستعمال وحق ال�سكنى 

وحق القرار وحق الرتفاق.

ب - وحقوق تبعية مثل حق الرهن وحق الخت�سا�س وحق المتياز))4).

�سكري �سرور, النظرية العامة للحق )�ص41(. راأفت حممد حماد. النظرية العامة للحق )�ص1)) )بال).  (4((
راأفت حممد حماد، النظرية العامة للحق، )�ص))). �سكري �سرور, النظرية العامة للحق )�ص41).  (43(

�سكري �سرور, النظرية العامة للحق )�ص43).  (44(
املرجع ال�سابق.  (45(

حممد ح�سني من�سور. احلقوق العينية الأ�سلية, )�ص453), ))))1م).  (4((
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٢. اأما احلق ال�سخ�سي فهو ا�ستئثار غري مبا�رش باأداء معني اأي ل ي�ستطيع اأن يقوم به 
اإل عن طريق �سخ�س اآخر))4).

وبعد هذ� �لعر�ض الأق�سام �حلق يالحظ ما يلي:
بتق�سيم احلق وتفريعاته، يف حني ل يظهر هذا  الو�سعي  القانون  ١. اهتمام �رشاح 
للم�سائل  تعر�سهم  خالل  من  احلق  اأق�سام  تناولوا  بل  الفقهاء  لدى  الهتمام 
الفقهية، واإن كانت معظم الأق�سام التي ذكرها �رشاح القانون الو�سعي معروفة 

لدى الفقهاء.
اأق�سام احلق عند الأ�سوليني والفقهاء، يف حني ل  ٢. و�سوح اجلانب التعبدي يف 
يظهر اجلانب التعبدي للحق عند �رشاح القانون بل تغلب النزعة املادية للحق 

ول اأثر للجانب التعبدي. 

املبحث الثاين: 
ت�ريث احلق�ق

قدمت يف املبحث ال�سابق اأن الفقهاء و�رّشاح القانون ق�سموا احلق اإلى عدة اأق�سام 
ملنا�سبته  وذلك  مايل  مايل وحق غري  اإلى حق  احلق  تق�سيم  و�ساأعتمد  اعتبارات،  لعدة 
ملو�سوع البحث. لذا ق�سمت هذا املبحث اإلى ثالثة مطالب. ففي الأول: حتدثت عن 
تعريف املرياث وما يتعلق به من الرتكة. ويف الثاين حتدثت عن توريث احلقوق غري 

املالية. اأما يف الثالث فتحدثت عن توريث احلقوق املالية.

راأفت حممد حماد، النظرية العامة للحق، )�ص43).  (4((
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املطلب االأول: تعريف املرياث وما يتعلق به من الرتكة:

عرف الفقهاء املرياث بعدة تعريفات ترجع ملعنى واحد هو العلم باأ�سول تعرف حق 
كل من الرتكة))4). ومو�سوع علم املرياث هو الرتكة التي اختلف الفقهاء يف تعريفها 

على قولني:
القول الأول: اتفق جمهور الفقهاء من مالكية و�سافعية وحنابلة على اأن الرتكة ت�سمل 
املال واحلق، فعرفها املالكية باأنها حق يقبل التجزيء يثبت مل�ستحقه بعد موت من كان 
له بقرابة اأو ما يف معناها كالنكاح والولء. فقولهم )حق(: جن�س يتناول املال وغريه. 
وقولهم )يقبل التجزيء(: قيد خرج به ما ل يقبل التجزيء كالولية والولء. وقولهم 
)بعد املوت(: قيد خرج به من كان له حقوق ثابتة بال�رشاء وغريه. وقولهم )بقرابة(: 
قيد خرج به ما ثبت بالو�سية))4). وعرفها ال�سافعية: ما تركه امليت من حق اأو اخت�سا�س 

اأو مال)51). وعرفها احلنابلة باأنها احلق املخلف عن امليت)51).
املال ول  تقت�رش على  الرتكة  اأن  اإلى  والظاهرية)53)  احلنفية))5)  الثاين: ذهب  القول 

ت�سمل احلق، فعرفوا الرتكة باأنها ما تركه امليت خالياً عن تعلق حق الغري بعينه)54).
ويرجع �سبب اخلالف اإلى اختالفهم هل الأ�سل توريث املال دون احلق اأم اأن الأ�سل 

توريث احلقوق والأموال)55).

امل�سرقي, اإبراهيم. العذب الفائ�ص �سرح عمدة الفرائ�ص, )�ص4), ))))1م).  (4((
اخلر�سي، حممد بن عبد اهلل، حا�سية اخلر�سي على خمت�سر �سيدي خليل، )ج)/�ص5)1), ))))1م).   (4((
احلطاب، حممد بن حممد. مواهب اجلليل �سرح خمت�سر �سيدي خليل، )ج)/�ــص1)5), )))14هـ). 

الدردير، اأحمد بن حممد، ال�سرح ال�سغري )ج4/�ص)1)), بال.
الرملي، حممد بن احمد، نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج، )ج)/�ص4), )1414هـ).  (51(

البهوتي، من�سور بن يون�ص، �سرح منتهى االإرادات )ج4/�ص))4), ))141هـ).  (51(
ابن الهمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد، �سرح فتح القدير )ج5/�ص))1), بال.  (5((

ابن حزم, علي بن اأحمد, املحلى �سرح املجلى )ج11/�ص)1), ))141ه).  (53(
ابن عابدين، حممد اأمني، رد املحتار على الدر املختار �سرح تنوير االأب�سار)ج4/�ص55), )3)14ه).  (54(

ابن ر�سد، حممد بن اأحمد. بداية املجتهد ونهاية املقت�سد )ج)/�ص)15) بال.  (55(
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ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  ڇگ  تعالى  بقوله  الفقهاء  جمهور  ا�ستدل 
ڱڱڇ الن�شاء: ١١. وجه الدللة: قالوا اإن الآية عامة فت�سمل احلقوق والأموال))5). كما 

ا�ستدلوا برواية حديث من ترك ماًل اأو حقاً فلورثته. يف حني ا�ستدل احلنفية بحديث 
ترك  فلورثته ومن  ماًل  ترك  قال: »من  اأنه  و�سلم  عليه  اهلل  النبي �سلى  اأبي هريرة عن 
بتوريث  الدليل  يرد  املال ومل  بتوريث  الدليل  قالوا ورد  الدللة:  فاإلينا))5)«. وجه  كاًل 

احلقوق))5). واأجابوا على ا�ستدلل اجلمهور برواية اأو حقا ًباأن الزيادة مل تثبت))5).
بتوريث احلقوق على  يقول  الفريقني �سوري، فكالهما  اأن اخلالف بني  والراجح 

خالف بينهما بني م�سيق ومو�سع، كما �سياأتي يف املبحث الثاين.
وعلى الرغم من �سمول مفهوم الرتكة للحق عند اجلمهور اإل اأنهم مل يقولوا بتوريث 
جميع احلقوق، بل فرقوا بني نوعني من احلقوق الأول حقوق تورث والثاين حقوق ل 

تورث. ويظهر ذلك من خالل ما يلي:
كان  ما  الأول:  احلقوق:  من  نوعني  بني  التفريق  على  املالكية  من  القرايف  ن�س   •
متعلقاً باملال اأو يدفع �رشراً عن الوارث يف عر�سه بتخفيف اأمله فيورث. والثاين: ما كان 

متعلقاً بنف�س املورث وعقله و�سهوته فال يورث)1)).
• وذكر الزرك�سي من ال�سافعية �سابطاً قريباً منه فقال: »ما كان تابعاً للمالك يورث عنه 

القرايف, اأحمد بن ادري�ص, اأنواء الربوق يف اأنواع الفروق )ج3/�ص5)11) )1)14ه).  (5((
متفق عليه. رواه البخاري، حممد بن ا�سماعيل. �سحيح البخاري. كتاب الفرائ�ص، باب مرياث االأ�سري،   (5((

حديث رقم )3)))), )))14هـ).
ابن الهمام، كمال الدين اأحمد بن عبد الواحد، فتح القدير )ج5/�ص))1) بال.  (5((

قال الزيلعي: احلديث رواه م�سلم والبخاري يف الفرائ�ص من حديث اأبي حازم عن اأبي هريرة عن النبي �سلى   (5((
اهلل عليه و�سلم اأنه قال: »من ترك مااًل فلورثته ومن ترك كاًل فاإلينا« كما رواه اأبو داود والن�سائي وابن ماجه 
عن املقدام بن معد يكرب قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »من ترك كاًل فاإيل ومن ترك مااًل 
فلورثته واأنا وارث من ال وارث له اأعقل عنه واأرثه واخلال وارث من ال وارث له يعقل عنه ويرثه.« ومل يرد فيها 
زيادة حقًا. انظر: الزيلعي، عبد اهلل بن يو�سف. ن�سب الراية الأحاديث الهداية، )ج4/�ص)5), ))141ه).

القرايف, الفروق )ج3/�ص4)11).  ((1(
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كخيار املجل�س و�سقوط الرد بالعيب وحق ال�سفعة وكذلك ما يرجع للت�سفي كالق�سا�س 
لأنه يوؤول اإلى املال وكذا حد القذف وهذا بخالف ما يرجع لل�سهوة والإرادة)1))«.

اأمالك  »حقوق  احلقوق  من  ي��ورث  ملا  �سابط  على  احلنبلي  رجب  ابن  ون�س   •
بدون  بها  املتعلقة  الأم��وال  بانتقال  الورثة  اإلى  فتنتقل  املوروثة  بالأموال  متعلقة  ثابتة 

املطالبة))))«.

املطلب الثاين: توريث احلقوق غري املالية:

الفقهاء يف تفريقهم بني ما يورث من احلقوق وما ل  اأن  ال�سابق  تقدم يف املطلب 
يورث قد فرقوا بني نوعني من احلقوق النوع الأول: ما تعلق باملال. النوع الثاين: ما مل 
يتعلق باملال، ويف هذا املطلب بينت حكم توريث احلقوق غري املتعلقة باملال بل تتعلق 
بعقل املورث و�سهوته واإرادته، وهذه احلقوق هي: ما اتفق الفقهاء على اأنها ل تورث 
وهي: حق احل�سانة والولية، حق التمتع بالزوجة، حق اللعان، حق الفيء بعد الإيالء، 
حق العود بعد الظهار، احلق يف تويل الوظائف العامة. ما اختلف الفقهاء يف توريثها 

وهي: احلق يف حد القذف، احلق يف الق�سا�س.
فرع )1(: ما اتفق الفقهاء على اأنه ال يورث:

يتعلق  �سخ�سي  حق  والولية  احل�سانة  يف  احلق  والولية:  احل�سانة  يف  احلق  اأوًل: 
يتمتع  ملا  للحا�سن  فيها  احلق  يثبت  احل�سانة  ففي  و�سخ�سهما  والويل  احلا�سن  بذات 
من  وغريها  املح�سون  من  والقرب  والعطف  ال�سفقة  وفور  يف  تتمثل  �سفات  من  به 
ال�سفات التي رمبا ل توجد يف وارثه، وكذلك احلال يف الولية فاحلق فيها يثبت للويل 
ملا يوجد فيه من �سفات تكمن يف كمال النظر واحلر�س على املولى عليه وغري ذلك من 

الرزك�سي، حممد بن بهادر. املنثور يف القواعد، )1415). )ج)/�ص)5).  ((1(
ابن رجب, عبد الرحمن بن اأحمد. القواعد. )بال). )ج3/�ص3)).  ((((
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ال�سفات، واإذا مات كل من احلا�سن والويل مل يورث احلق يف احل�سانة والولية عنهما 
بل ينتقل اإلى من يليهم بال�ستحقاق.

ثانياً: حق التمتع بالزوجة: فللزوج حق التمتع بزوجته مبقت�سى عقد النكاح، وهو 
حق بال �سك خمت�س به ل يت�سور انتقاله اإلى ورثته مبوته)3)). ون�س القراآن الكرمي على 

اأّن نكاح الأب لمراأة ما يعد �سبباً لتحرميها على ورثته من اأبنائه قال تعالى: ڇہ 
ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
الأب�ساع  كانت  »وقد  فقال:  تيمية  ابن  ذلك  على  ون�س  الن�شاء: ٢٣  ۇ ۇ ۆ ۆڇ 
تورث يف اجلاهلية فاأبطل اهلل ذلك يف القراآن وجعل الأب�ساع ل تورث كما ل تباع ول 

توهب)4))«.
ثالثاً: حق اللعان: واللعان هو كلمات خم�سو�سة ُجعلت حجة للم�سطر ملن لطخ 
فرا�سه واأحلق العار به)5)). فللزوج حق اللعان من زوجته عند ح�سول �سببه، واإذا مات 
الزوج قبل اللعان �سقط حقه يف ذلك ومل يقم الورثة مقامه يف اللعان))))، لأن اللعان 
اأمر يعتقده ل ي�ساركه فيه غريه غالباً ولي�ست العتقادات ماًل فلم يت�سور  اإلى  يرجع 

قيام غريه مقامه فيه ))))، كما اأنه يرجع لل�سهوة)))).
اأربعة  رابعاً: حق الفيء بعد الإيالء: والإيالء هو: احللف على ترك قربان الزوجة 

)ج)/ املجموع  النووي,  )ج)/�ـــص15)).  الذخرية  القرايف،   ،) )ج15/�ـــص3)1  املب�سوط  ال�سرخ�سي،   ((3(
�ص)15).

ابن تيمية, تقي الدين, نظرية العقد, �ص)))1).  ((4(
الباجوري، اإبراهيم. حا�سية اإبراهيم الباجوري على �سرح ابن قا�سم الغزي على منت اأبي �سجاع، )ج)/  ((5(

�ص314), ))141هـ).
القرايف، الذخرية )ج)/�ص15)(. الغزايل، الو�سيط )ج)/�ص)11). احلجاوي, القناع )ج4/�ص111).  ((((

القرايف, الفروق1ج3/�ص)5). ال�سبكي, الأ�سباه والنظائر )ج1/�ص5)3).  ((((
الزرك�سي, املنثور )ج)/�ص)5).  ((((
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اأ�سهر اأواأكرث)))). فاإذا اآلى الرجل من زوجته فمن حقه اأن يفيء بعد ايالئه وهذا احلق 
ل  ورثته  اأن  فكما  الزوج  ب�سهوة  متعلق  الفيء  اأن  ذلك  عنه،  يورث  ول  مبوته  ي�سقط 

يرثون �سهوته فال يرثون ما كان متعلقاً بها)1)).
خام�ساً: حق العود بعد الظهار: الظهار هو ت�سبيه املنكوحة مبحرمة عليه على التاأبيد. 
اإذا ظاهر الزوج من زوجته فمن حقه اأن يعود بعد الظهار، وهذا احلق ي�سقط مبوته ول 
يورث عنه، لأن هذا العود متعلق باإرادة الزوج و�سهوته فكما اأّن ورثته ل يرثون اإرادته 

و�سهوته فكذلك ل يرثون ما كان متعلقاً بهما)1)).
الوظائف  اإليه من  يفو�س  ما  الإن�سان  العامة: من حق  الوظائف  �ساد�ساً: حق تويل 
واملنا�سب واآراوؤه واجتهاداته واأفعاله الدينية، فتثبت لالإن�سان لأمور واعتبارات تعلق 

بذاته ونف�سه فاإذا مات �ساحبها فاإن احلق فيها ل يت�سور انتقاله اإلى ورثته من بعده)))).
فرع )2(: ما اختلف الفقهاء يف توريثه:

موت  بعد  للورثة  الق�سا�س  حق  انتقال  يف  الفقهاء  اختلف  الق�سا�س:  اأوًل: 
من  اجلمهور  قول  وهو  الق�سا�س  حق  توريث  الأول:  القول  قولني:  على  مورثهم 
املالكية)4)). و�سبب  الثاين: ل يورث، وهو قول  القول  حنفية و�سافعية وحنابلة)3)). 
اخلالف يف ذلك: هل يثبت حق الق�سا�س للمجني عليه اأوًل ثم ينتقل اإلى الورثة، اأم 

اأنه يثبت ابتداًء للورثة)5)).

ابن جنيم، النهر الفائق )ج)/�ص5)4).  ((((
القرايف, الفروق )ج3/�ص15)).  ((1(

الكا�ساين, بدائع ال�سنائع )ج3/�ص))3). القرايف, الفروق)ج3/�ص)45). اخلر�سي, حا�سية اخلر�سي   ((1(
)ج5/�ص)4). الدردير, ال�سرح الكبري )ج3/�ص ))3(. ابن مفلح، املبدع )ج)/�ص15).

ال�سبكي, الأ�سباه والنظائر )ج1/�ص4)3). القرايف, الفروق )ج3/�ص4)11).  ((((

املاوردي, احلاوي )ج)1/�ص111(. ابن الهمام، فتح القدير )ج11/�ص41)).  ((3(
القرايف, الفروق )ج3/�ص))11).  ((4(

الأ�سباه والنظائر)ج1/�ص4)). القرايف, الفروق )ج3/))11).  ((5(
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ثانيا: حد القذف: القذف وهو: الرمي بالزنا على جهة التعيري)))). اختلف الفقهاء 
يف توريث حد القذف لو مات املقذوف قبل ا�ستيفائه من القاذف، على ثالثة اأقوال: 
القول الأول: ل ي�سقط حد القذف مبوت املقذوف قبل ا�ستيفائه بل يورث عنه، ويكون 
غليل  �سفاء  منه  الغر�س  لأن  وال�شافعية))))،  املالكية))))  قول  وهو  به،  املطالبة  لورثته 
الوارث مبا دخل على عر�سه من قذف مورثه واجلناية عليه)))). القول الثاين: ي�سقط 
حد القذف مبوت املقذوف قبل ا�ستيفائه ولي�س لورثته املطالبة به، وهو قول احلنفية)1)). 
القول الثالث: التفريق بني اأن يطالب املقذوف بحد القذف اأو ل، فاإن طالب املقذوف 

بحد القذف قبل موته مل ي�سقط احلد واإن مل يطالب به �سقط احلد)1)).

املطلب الثالث: توريث احلقوق املالية:

فرع )1(: توريث املنافع)))):

يق�سد باملنفعة الفائدة التي حت�سل با�ستعمال العني)3)). ويف هذا املطلب بيان حكم 
توريث منفعة الإجارة ومنفعة العارية.

الباجوري, حا�سية الباجوري )ج)/�ص153).  ((((
اخلر�سي, �سرح اخلر�سي )ج)/�ص)31). الدردير, ال�سرح الكبري )ج)/�ص331).  ((((

النووي، منهاج الطالبني )ج3/�ص115).  ((((
القرايف, الفروق )ج3/�ص))11).  ((((

ابن جنيم، النهر الفائق )ج3/�ص)15).  ((1(
احلجاوي, الإقناع )ج4/�ص)3)(. البهوتي، �سرح منتهى االإرادات )ج3/�ص5)3). املرداوي, الن�ساف )ج11/))1).  ((1(

اختلف الفقهاء يف اعتبار املنفعة مااًل، على قولني: القول االأول: ال تعترب املنفعة مااًل وهو مذهب احلنفية.   ((((
قال ابن عابدين: »والتحقيق اأن املنفعة ملك ال مال«. القول الثاين: تعترب املنفعة من االأموال، وهو قول 
اجلمهور من مالكية و�سافعية وحنابلة. وهو الراجح، الأن ال�سارع احلكيم اأجاز اأن تكون املنفعة مهرًا واملهر 
املوافقات  ال�ساطبي,  ابن عابدين، رد املحتار )4/)51).  العقد عليها. انظر:  اإال مااًل، ولورود  ال يكون 
البهوتي،  املذهب، )ج3/)1). ))141(.  الو�سيط يف  اأبو حامد حممد بن حممد.  الغزايل،   .)3(/((

�سرح منتهى االإرادات ))/)).
جمموعة علماء، املو�سوعة الفقهية الكويتية، )ج)3/�ص111). )1414هـ).  ((3(
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�أواًل: توريث �الإجارة)4)):
تنتقل  املدة فهل  انتهاء  قبل  امل�ستاأجر  ثّم تويف  بيتاً  ا�ستاأجر رجل  لو  امل�ساألة:  �سورة 

منفعة العني للورثة، اأم ل؟ اختلف الفقهاء يف حكم امل�ساألة على قولني:
القول الأول: تنتقل ملكية املنفعة اإلى الورثة، ول ت�سقط باملوت، وهو قول اجلمهور 
اأنها  بالقيا�س على عقد البيع بجامع  من مالكية)5)) و�سافعية)))) وحنابلة)))). وا�ستدلوا 
لزمة فتبقى العني بعد موت املكري عند املكرتي اأو وارثه، ولأن املنافع تنتقل باملعاو�سة 

كالأعيان فجاز اأن تنتقل بالإرث)))).
القول الثاين: ل تنتقل ملكية املنفعة اإلى الورثة وينتهي عقد الإجارة مبوت امل�ستاأجر 
وهو مذهب احلنفية)))) وابن حزم)1)). وا�ستدلوا بان عقد الإجارة ينعقد �ساعة ف�ساعة 
بح�سب حدوث املنافع، فاإذا مات امل�ستاأجر فلو بقي العقد على اأن يخلفه وارثه واملنفعة 
املجردة ل تورث واملنفعة املوجودة يف حياة امل�ستاأجر ل تبقى لتورث والتي حتدث بعد 

موته مل تكن مملوكة له ليخلفه الوارث)1)).
والراجح ما ذهب اإليه اجلمهور لأن املنفعة تعترب ماًل بدليل �سحة متلكها يف احلياة 

بالإجارة وبعد املوت بالو�سية وت�سمن بالغ�سب والإتالف وتقابل املال)))).
توريث �الإجارة يف �لقانون:

عقد  بتوريث  الفقهاء  جمهور  براأي  اأخذت  اأنها  جند  املختلفة  القوانني  يف  بالنظر 
وهي عقد معاو�سة مع متليك منفعة بعو�ص. انظر: ابن قدامة، املغني )5/))3).  ((4(

اخلر�سي, حا�سية اخلر�سي )ج)/�ص)))).  ((5(
الرملي، نهاية املحتاج )ج5/�ص)31). املاوردي, احلاوي )ج)/�ص411). النووي, رو�سة الطالبني )ج5/�ص314).  ((((

املرداوي, الن�ساف )ج)/�ص)5(. البهوتي، �سرح منتهى االإرادات )ج)/�ص)))).  ((((
احلاوي, املاوردي, )ج)/�ص)41)  ((((

الزيلعي, تبني احلقائق )ج)/�ص)15).  ((((
ابن حزم, املحلى )ج)/�ص)).  ((1(

الزيلعي, تبني احلقائق ))/)15).  ((1(
ابن ر�سد، بداية املجتهد )ج / �ص(، الرزك�سي املنثور، ابن قدامة املغني.  ((((
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الإجارة مع مالحظة وجود ا�ستثناء يف حال رغب الورثة يف ف�سخ عقد الإجارة ل�رشر 
مادي قد يقع عليهم وهو يتفق مع القواعد الفقهية برفع ال�رشر.

بوفاة  اليجار  ينتهي  »ل  على:   )709( امل��ادة  يف  الأردين  امل��دين  القانون  فن�س 
املتعاقدين اإّل اأنه يجوز لورثة امل�ستاأجر ف�سخ العقد اإذا اأثبتوا اأن اأعباء العقد قد اأ�سبحت 

ب�سبب وفاة مورثهم اأثقل من اأن تتحملها مواردهم اأو تتجاوز حاجتهم«.
ينتهي  الإماراتي: »١. ل  القانون املدين  املادة )79٣( من  وهو عني ما ن�ست عليه 

الإيجار بوفاة اأحد املتعاقدين.
قد  العقد  اأعباء  اأن  اأثبتوا  اإذا  العقد  اإنهاء  طلب  امل�ستاأجر  لورثة  يجوز  اأنه  اإل   .٢

اأ�سبحت بوفاة مورثهم اأثقل من اأن تتحملها مواردهم اأو جتاوز حدود حاجتهم.
تتعلق  اأخرى  لعتبارات  اأو  امل�ستاأجر  حرفة  ب�سبب  اإل  الإيجار  يعقد  مل  واإذا   .٣

ب�سخ�سه ثم مات جاز لورثته اأو للموؤجر اأن يطلب اإنهاء العقد«.
يف�سخ  »ل  اأنه:  على  الف�سل )698(  املغربي يف  والعقود  اللتزامات  قانون  ون�س 
الكراء الذي يربمه امل�ستحق يف  اأوًل:  اأنه:  اإل  الكراء مبوت املكرتي ول مبوت املكري 
موجب  بدون  ال�سيء  بيده  من  يربمه  الذي  الكراء  ثانياً:  مبوته.  ينف�سخ  حمب�س  ملك 

ينف�سخ مبوته«.
ويت�سح من هذه املادة اأن وفاة اأحد طريف العقد اأو كليهما ل يوؤدي اإلى انتهاء الإيجار 
اإذ تنتقل احلقوق واللتزامات النا�سئة عن العقد اإلى الورثة باعتبار اخللف العام، وهذا اإن 
دل على �سيء فيدل على اأن �سخ�سية املتعاقد يف عقد الإيجار غالباً ل تكون حمل اعتبار 
واإذا مات امل�ستاأجر ا�ستمر العقد مع ورثته الذين اأجاز لهم القانون ف�سخ العقد يف حالتني:

الأولى: اإذا اأثبتوا اأن اأعباء العقد ب�سبب وفاة مورثهم اأ�سبحت اأكرث من اأن تتحملها 
مواردهم وتتحقق هذه احلالة عندما توؤدي وفاة امل�ستاأجر اإلى انقطاع مورده اأو نق�سانه 
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بدرجة كبرية بحيث اأن الأجرة التي كان يدفعها مل تعد تتنا�سب مع موارد الورثة.
اأ�سبحت بعد وفاة مورثهم تتجاوز  اأن العني امل�ستاأجرة قد  اأثبت الورثة  اإذا  الثانية: 
حدود حاجتهم كما لو كان مورثهم ذا مركز اجتماعي مرموق وكانت العني امل�ستاأجرة 

من حيث ال�سعة اأو الطبيعة اأو املوقع تتالءم مع هذا املركز)3)).
ثانيًا: توريث �لعارية)4)):

تنتقل  فهل  امل�ستعري،  تويف  ثم  عيناً،  اآخر  من  �سخ�س  ا�ستعار  لو  امل�ساألة:  �سورة 
منفعة امل�ستعار اإلى ورثة امل�ستعري اأم ينتهي عقد العارية ويعود امل�ستعار اإلى املعري اأم 

يبقى عند الورثة؟
اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:

وينف�سخ عقد  امل�ستعري  الإعارة مبوت  النا�سئة عن عقد  املنفعة  تنتهي  الأول:  القول 
اإليه احلنفية)5)) وال�شافعية)))) واحلنابلة)))).  العارية وُيرد امل�ستعار ملالكه، وهو ما ذهب 

لأن العارية عقد جائز يبطل باملوت واجلنون)))).
اإلى  املنفعة  ملك  وينتقل  الإج��ارة  عقد  عن  النا�سئة  املنفعة  تنتهي  ل  الثاين:  القول 

الورثة بقية املدة وهو مما ذهب اإليه املالكية)))).
والراجح هو ما ذهب اإليه اجلمهور، لأن عقد العارية عقد جائز ولي�س بالزم.

العبيدي, علي, العقود امل�سماة يف البيع واليجار, )31 ))))1).  ((3(
التعريفات,  معجم   .((1(( ال�سريف،  ال�سيد  حممد  بن  علي  اجلرجاين،  انظر  بدل.  بال  منفعة  متليك   ((4(

)بال). )�ص3)1).
كنز  �سرح  احلقائق  تبني  علي،  بن  عثمان  الدين  فخر  الزيلعي،  املحتار )11/))4(.  الدر  عابدين,  ابن   ((5(

الدقائق, ج)/�ص)15 )1)14هـ).
الرملي، نهاية املحتاج )5/)13). املارودي, احلاوي ))/131). النووي, رو�سة الطالبني )3/4)).  ((((

البهوتي، �سرح املنتهى ))/4))).  ((((
املاوردي, احلاوي ))/131).  ((((

مواهب  الكبري )433/3) )بال). احلطاب,  ال�سرح  الد�سوقي على  بن عرفه, حا�سية  الد�سوقي, حممد   ((((
اجلليل ))/ )))).
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العارية، وترجيح  الإجارة ومنفعة  الفقهاء يف حكم توريث منفعة  لراأي  العر�س  بعد 
راأي اجلمهور بتوريث منفعة الإجارة، وعدم توريث منفعة العارية. تظهر لنا قاعدة توريث 
املنافع: اأن املنفعة النا�سئة عن عقد لزم تورث، اأما املنفعة النا�سئة عن عقد جائز ل تورث.

توريث العارية يف القانون:
بالنظر للقوانني املدنية جند اأنها قد اأخذت براأي جمهور الفقهاء وهو عدم توريث العارية.
ينتهي  بالعارية  النتفاع  حق  اأن  على   870 املادة  يف  الأردين  املدين  القانون  فن�س 
اأن ل يجوز التفاق على النتفاع يوؤول بعد موت  مبوت املنتفع، ويرتتب على ذلك 
املنتفع اإلى اأولده اأو اإلى ورثته، ويعد مثل هذا التفاق باطاًل ملخالفته النظام العام)111).

وهو عني ما ن�س عليه القانون املدين الإماراتي يف الفقرة الثانية من املادة )870(.
ون�س قانون اللتزامات والعقود املغربي يف الف�سل )854( على: »تنف�سخ عارية 
ال�ستعمال مبوت امل�ستعري. غري اأن اللتزامات النا�سئة عنها تنتقل اإلى تركته. ويتحمل 

ورثته �سخ�سياً باللتزامات النا�سئة منهم واملتعلقة بال�سيء امل�ستعار«.
فرع )2(: توريث احلقوق املجردة:

ويق�سد باحلق املجرد: ما كان غري متقرر يف حمله)111)، اأي ل يرتتب على تعلقه 
باملحل اأثر قائم ل يزول اإل بالتنازل عنه بل مرجعه رغبة مالكه وم�سيئته اإن راأى اخلري 
يف النتفاع به انتفع، واإن راأى غري ذلك ترك دون اأن يرتتب على تركه والتنازل عنه 
مالياً وقد يكون غري مايل،  قد يكون  املجرد  املحل))11). واحلق  تغري يف حكم ذلك 
وحق  ال�سفعة،  حق  وهي:  املالية،  املجردة  احلقوق  عن  املطلب  هذا  يف  واحلديث 

اخليار، وحقوق الرتفاق.

)111)�سوار, حممد وحيد الدين, احلقوق العينية الأ�سلية, 4)3 )5))1م).
)111)اخلفيف، امللكية، ).

))11)ال�سنقيطي, درا�سة �سرعية لأهم العقود املالية امل�ستحدثة, ))/)3)).
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�أواًل: توريث حق �ل�سفعة)113):
�سورة امل�ساألة: لو تويف من ثبت له حق ال�سفعة، فهل ي�سقط حقه مبوته اأم ينتقل اإلى 

الورثة؟ اختلف الفقهاء يف حكم هذه امل�سالة على ثالثة اأقوال:
مذهب  وهو  ورثته،  اإلى  وفاته  بعد  ال�سفعة  له  ثبتت  من  حق  ينتقل  الأول:  القول 
تعالى:  قوله  بعموم  وا�ستدلوا:  احلنابلة))11).  عند  وقول  وال�شافعية)115)  املالكية)114) 
امللك  حقوق  من  ال�سفعة   .١١ الن�شاء:  ڱڱڇ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  ڇگ 

فوجب اأن تكون موروثة مع امللك، وبالقيا�س على خيار العيب بجامع دفع ال�رشر عن 
الورثة يف كل منهما))11).

القول الثاين: التفريق بني طلب ال�سفيع ال�سفعة قبل موته اأو مل يطلب ال�سفعة مع 
ذلك  على  قدرته  مع  ال�سفعة  بحق  مطالبته  قبل  ال�سفيع  تويف  فاإذا  ذلك.  على  قدرته 
�سقط حقه يف املطالبة، اأما اإذا تويف بعد طلبه لل�سفعة انتقل احلق للورثة وهو مذهب 
احلنابلة))11). وا�ستدلوا باأن احلق ل يثبت قبل الطلب، ويكون حقه قد �سقط باإعرا�سه، 

اأما بعد الطلب فاإن احلق يتقرر به لذلك ل ي�سقط احلق بتاأخري الأخذ بعده))11).
القول الثالث: ي�سقط احلق يف ال�سفعة بوفاة �ساحب احلق ول ينتقل للورثة، وهو 
بامل�سيئة ولي�ست  يتعلق  ال�سفعة  باأن حق  مذهب احلنفية)111) والظاهرية)111). وا�ستدلوا 

)113)متليك البقعة جربًا مبا قام على امل�سرتي بال�سركة واجلوار. انظر: اجلرجاين، التعريفات )�ص3)1).
)114)الد�سوقي, حممد بن عرفة, حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري, )ج5/�ص)3)) )3)14هـ).

اإبراهيم بن يو�سف، املهذب يف فقه االإمام ال�سافعي، )ج)/�ص3))) )))14هـ). املاوردي,   )115)ال�سريازي، 
احلاوي ))/)5)). النووي, رو�سة الطالبني )4/))1).

))11)ابن قدامة، املغني ))/511).
))11)املاوردي, احلاوي ))/)5)).

))11)البهوتي، �سرح املنتهى ))/)34(. ابن قدامة، املغني ))/511(. البهوتي، ك�ساف القناع )3/4)1).
))11)ابن مفلح، اإبراهيم بن حممد بن عبد اهلل، املبدع �سرح املقنع، )ج5/�ص))) ))141هـ).

)111)ال�سرخ�سي، حممد بن اأحمد، املب�سوط، )ج14/�ص)13) )1)14هـ).
)111)ابن حزم, علي بن احمد بن �سعيد, املحلى �سرح املجلى, )ج14/�ص)13). ))141).
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حقاً مالياً، ولو قلنا اإن ال�سفعة ثبتت للميت فهو باطل لأن امليت ل ميلك �سيئاً، ولو قلنا 
القول  البيع))11). والراجح هو  باطل لأن �رشاكتهم حدثت بعد  للورثة فهو  ثبتت  اإنها 
بانتقال حق ال�سفعة للورثة، وذلك لأن العلة يف ثبوت ال�سفعة هو دفع ال�رشر وال�رشر 

كما يلحق باملورث يلحق بالورثة واحلكم يدور مع علته.
توريث �ل�سفعة يف �لقانون:

للقول  بانحيازه  ال�سفعة  توريث  م�سالة  الأردين  املدين  القانون  يف  امل�رشع  ح�سم 
الأول كما ن�ست املادة )١١58( من القانون املدين الأردين اأن ال�سفعة ل تبطل مبوت 

البائع اأو امل�سرتي اأو ال�سفيع)113).
يف حني ذهب القانون الإماراتي يف املادة )١٢9٢( فقرة: )اأ( اإلى عدم ثبوت ال�سفعة 

فيما ملك بالإرث.
يف حني مل ين�س قانون اللتزامات والعقود املغربي على حكم توريث ال�سفعة.

ثانيًا: توريث حق �خليار:
ويق�سد باخليار كل حق ين�ساأ بتخويل من ال�سارع كخيار البلوغ اأو من العاقد كخيار 

ال�رشط)114). فلو تويف من ثبت له اخليار فهل ينتقل احلق للورثة اأم ل؟
خيار  توريث  على  وحنابلة)115)  و�سافعية  ومالكية  حنفية  من  الفقهاء  جمهور  اتفق 

))11)ابن حزم, املحلى )11/)1(. ال�سرخ�سي، املب�سوط )14/)13).
)113)القالب, ال�سفعة يف القانون املدين الأردين, 1) )بال).

اأو اأقل. انظر: اجلرجاين، ))1)). معجم  اأيام  )114)خيار ال�سرط: اأن ي�سرتط احد املتعاقدين اخليار ثالثة 
التعريفات, )بال). �ص1).

االأ�سباه  جنيم،  ابن   ،)(3(/(( القدير  فتح  �سرح  الهمام،  ابن   .)4((/11( املحتار  رد  عابدين,  )115)ابــن 
والنظائر )3/)))-)))). اخلر�سي, حا�سية اخلر�سي )1/5)4), احلطاب, مواهب اجلليل ))/1)3). 
الزرك�سي, املنثور يف القواعد ))/)5(. اخللوتي، حممد بن اأحمد. حا�سية اخللوتي على منتهى االإرادات، 

)ج)/�ص)))) )1433هـ).
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العيب))11) والتعيني))11) والو�سف))11) واختلفوا يف توريث خيار ال�رشط على ثالثة اأقوال:
القول الأول : اإن خيار ال�رشط ل يورث وهو مذهب احلنفية))11)، وا�ستدلوا باملعقول 
وهو: اأن البيع منعقد مع اخليار وقد كان اخليار م�سيئة امليت يف رده، ول يت�سور انتقاله 

اإلى غريه فال يثبت فيه الإرث كملكه يف منكوحته واأم ولده)1)1).

القول الثاين: يورث، وهو مذهب املالكية)1)1) وال�شافعية)))1).
القول الثالث: التفريق بني مطالبة امليت بخيار ال�رشط قبل موته فيثبت اخليار وبني 

عدم مطالبته باخليار قبل موته فال يورث خيار ال�رشط، وهو مذهب احلنابلة)3)1).
اأم هل هو �سفة للعاقد. ذهب  �سبب اخلالف: هل اخليار �سفة للعقد فينتقل معه، 
اجلمهور اإلى اأن اخليار �سفة للعقد يف حني ذهب احلنفية على اأن اخليار �سفة للعاقد)4)1).

توريث �خليار يف �لقانون:
والروؤية)5)1) من  ال�رشط  والعيب من جهة وخيار  التعيني  القانون بني خيار  فرق 
ال�رشط  خياري  توريث  وعدم  والعيب  التعيني  خياري  بتوريث  فقال  اأخرى  جهة 
))11)خيار العيب: ما نق�ص عن اخللقة الطبيعية، اأو عن اخللق ال�سرعي نق�سانًا له تاأثري يف الثمن.. اختلف 
احلنفية يف توريث خيار العيب: فقيل: يورث. وقيل: يثبت ابتداًء. واتفقوا على اأن خيار التعيني يثبت للوارث 
خيار  عليه  ويقا�ص  اإجماعًا  عندهم  الو�سف  خيار  ويورث  يورث،  اأن  الروؤية  خيار  يف  وال�سحيح  ابتداًء. 

التغرير. انظر: ابن عابدين، رد املحتار )11/))4(. انظر: ابن ر�سد، بداية املجتهد )1/3)1).
معجم  اجلرجاين،  انظر:  �ساء.  اأيهما  يعني  اأن  على  بع�سرة  الثوبني  اأحد  ي�سرتي  اأن  هو   : التعيني  ))11)خيار 

التعريفات )�ص1)).
 (11((

رد  عابدين,  ابن  والنظائر )3/)))).  االأ�سباه  ابن جنيم،  القدير ))/4))(.  فتح  �سرح  الهمام،  ))11)اب��ن 
املحتار )11/))4).

)1)1)ال�سرخ�سي، املب�سوط )54/13).
)1)1)القرايف, الفروق 5/13)11).

)))1)الرزك�سي, املنثور يف القواعد ))/)5).
)3)1)البهوتي، من�سور بن يون�ص. �سرح منتهى االإرادات )ج)/�ص41(. اخللوتي، حا�سية اخللوتي على منتهى 

الإرادات ))/)))(. ابن مفلح، املبدع )5/4)).
)4)1)القرايف, الفروق )5/3)11). اأبو زهرة, امللكية ))45).

)5)1)خيار الروؤية: اأن ي�سرتي ما مل يره ويرده بخياره. انظر: اجلرجاين، معجم التعريفات. �ص1).
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والروؤية. فن�ست املادة )١9٢( من القانون املدين الأردين على اأنه: »اإذا مات من له 
خيار التعيني يف مدة اخليار انتقل حقه اإلى ورثته«. وهذه املادة من القواعد املجمع 
عليها يف الفقه خالفاً خليار ال�رشط وعلل هذا الفرق بكون خيار التعيني يتعلق باملبيع 
اأكرث من تعلقه مب�سيئة العاقد)))1). وهو ما ن�ست عليه املادة )٢٣6( من القانون املدين 

الإماراتي.
ون�ست املادة )١97( الفقرة الثانية من القانون املدين الأردين على اأن: »خيار العيب 
ل ي�سقط مبوت �ساحبه ويثبت لورثته خالفاً خليار ال�رشط«. وهو ما ن�ست عليه املادة 

)٢4١( من القانون الإماراتي.
على:  الأردين  املدين  القانون  من   )١8٣( املادة  ن�ست  ال�رشط  بخيار  يتعلق  وفيما 
ورثته  اإلى  بالن�سبة  العقد  ويلزم  مدته  خالل  يف  �ساحبه  مبوت  ال�رشط  خيار  »�سقوط 

ويبقى الآخر على خياره اإن كان له اخليار حتى نهاية مدته«.
املادة )١87(  املادة )٢٢5(. ون�ست  الإماراتي يف  املدين  القانون  مثله ذهب  واإلى 
على �سقوط خيار الروؤية مبوت �ساحبه وهالكه. وذلك لأن خيار ال�رشط والروؤية عبارة 
عن م�سيئة واإرادة فال ميكن انتقاله اإلى الورثة)))1). وهو ما ن�ست عليه املادة )٢٢9( من 

القانون املدين الإماراتي.
يف حني ن�س قانون اللتزامات والعقود املغربي على اأنه : »اإذا مات من له اخليار 
خا�ساً.  مقدماً  املحكمة  له  عينت  التعاقد  اأهلية  فقد  واإذا  ورثته،  اإلى  اخليار  انتقل 
م�سالح  مع  اتفاقاً  اأكرث  يكون  الذي  النحو  على  يعمل  اأن  املقدم  هذا  على  ويجب 

ناق�س الأهلية«.

)))1)مدغم�ص، جمال عبد الغني. �سرح القانون املدين )ج1/�ص)35) )))14هـ). علي حيدر. درر احلكام 
�سرح جملة الأحكام, )ج1/�ص)))) )3)14هـ).

)))1)علي حيدر, درر احلكام 1)1/))3).
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ثالثًا: حقوق �الرتفاق:
وهي كل حق مقرر على مقار ملنفعة عقار اآخر مالكه غري مالك العقار الأول، وهي 

ثالثة: حق ال�رشب، وحق امل�سيل، وحق املرور.
حكم توريث حقوق الرتفاق:

اتفق جمهور الفقهاء على القول بتوريث حقوق الرتفاق لأنها تعترب اأموال حكماً 
فتاأخذ حكم الأموال)))1).

ال�سايف.  الد�سوقي, علي بن عبد  الزيلعي, تبني احلقائق ))/4)).  القدير ))/41).  الهمام، فتح  )))1)ابن 
حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري )5/)3)) )3)14ه�(. ال�سريازي، اإبراهيم بن علي. املهذب يف فقه 

الإمام ال�سافعي ))/3))) )))14هـ). املاوردي, احلاوي ))/)5)(. ابن قدامة املغني ))/511).
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اخلامتة:

هكذا تو�سلت الدرا�سة اإلى جملة من النتائج والتو�سيات اأبرزها ما يلي:
• عموم مفهوم احلق عند الفقهاء املتقدمني.

واإن مل  الو�سعي  القانون  �رشاح  ذكرها  التي  احلق  اأق�سام  بجميع  الفقهاء  معرفة   •
يفردوها بالبحث، لكنها مبثوثة يف خمتلف اأبواب الفقه.

• اهتمام الفقهاء بو�سع �سابط للتمييز بني احلقوق التي تورث والتي ل تورث.
• اتفق الفقهاء على عدم توريث احلقوق التي ترجع اإلى �سخ�س امليت و�سهوته.

تورث.  لزم  عقد  عن  النا�سئة  املنفعة  اأن  والراجح  املنافع  توريث  يف  اختلفوا   •
والنا�سئة عن عقد جائز ل تورث.

• الراجح يف حقوق الرتفاق اأنها تورث.
• حق الق�سا�س من احلقوق التي باخلالفة ل بالوراثة.




