
 
م اللقيطاأحك  

 الطفل مجهول النسب
 
 

 

 
 :وإعداد جمع

 التميمي القصراوي محمود ربحي الشيخ فضيلة
 الشرعية العليا المحكمة عضو

 الشرعي للقضاء األعلى والمجلس
 
 
 

 فلسطين/ القدس
 م1097 -هـ9341

 

 

 

 

 

 



2 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أحكام اللقيط

 .يرفع من األرضاسم لما : اللقيط في اللغة

 .اسم لمولود حي نبذه أهله خوفا من الفقر وفرارا من تهمة الزنا: وشرعا

 :حكم التقاطه

 .إن وجد في مكان يغلب عليه الهالك، فإذا لم يلتقطه هلك: الفرض والوجوب.1

 .لتقطه التقطه غيرهإن وجد في مكان يغلب عليه الهالك إذا لم ي: فرض كفاية. 2

 .وجد في مكان ال يغلب ليه الهالكإن : سنة ومندوب. 3

يحرم على من التقطه نبذه حيث إنه نفس عليه إحياؤها؛ ألنه ال حافظ لها : التحريم. 4
 (.ومن أحياها  فكأنما أحيا الناس جميعا: )سواه لقوله تعالى

 (.ولقد كرمنا بني آدم: )فوجب على الملتقط صيانته ورعايته كرامة لآلدمي لقوله تعالى 

 :الملتقط للمكان الذي التقط فيهة يوتبع

فإذا التقط في دار اإلسالم وفي مصر من أمصارها أو قرية من قراها يكون مسلما، 
 .حتى لو مات يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين

ن وجده  ذا وجده مسلم في بيعة أو كنيسة أو في قرية من قرى أهل الذمة يكون ذميا، وا  وا 
 .المسلمين أو في قرية من قراهم يكون مسلما ذمي في أمصار

 



3 
 

 حكم النسب

كل حاالت الوالدة شرعية أو غير شرعية، فنسب المولود من أمه ثابت، وأما نسب 
ه فسببه الزواج في عقد صحيح أو فاسد، والوطء بشبهة واإلقرار والدعوة، يالمولود من أب

 .يدعيهوحيث إن اللقيط هو مجهول النسب، فيثبت نسبه لمن 

 :ولصحة اإلقرار بالنسب ال بد من توافر الشروط اآلتية

 .أن يولد مثل المقر له بالبنوة من مثل المقر.1

 .بأن يكون المقر له مجهول النسب كأن يصدقه الشرع وذل. 2

ثبت به النسب إال إذا ار باطال، ولم يأن يصدقه المقر له، فإن كذبه كان هذا اإلقر . 3
 .أو مجنونا، فال يشترط تصديقهما ألنهما ليسا من أهل اإلقراركان المقر له صغيرا 

 :بناء على ما سبق

ثبات لإذا ادعى الم تقط أو غيره أنه ابنه تسمع دعواه من غير بينة، وبينته نسبه، وا 
 .النسب من المسلم أنفع للصبي ألنه يحكم بإسالمه تبعا

 .من غيره بعد ذلك الزمانألن النسب إذا ثبت من إنسان في زمان ال يحتمل الثبوت  

ثبات النسب للقيط مجهول  نسب لمن أقر به النسب من المقر له بالنسب شرف الوا 
عين به يستنة عن أسباب الهالك، وجانب المدعي المقر بالنسب بولد تربية والصياوال

مصالحه الدينية والدنيوية، فإذا ثبت النسب فتترتب عليه أحكامه كالميراث  على
 .كتربية و ونحو ذلوالحضانة وال
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نة أما إذا ادعته امرأة ذات زوج، فإن صدقها زوجها أو شهدت القابلة أو أقامت البي
بينة بشهادة رجلين أو راش، فال بد من التصديق أو إقامة الصحت دعواها؛ ألن الولد للف

 .ين، وشهادة القابلة إنما يكتفى بها فيما إذا كان لها زوج منكر الوالدةترجل وامرأ

ذا ادعت امرأة أنه ابنها من الزنا يقضى به  .وا 

 نفقة اللقيط

ن لم يوجد له  إن وجد للقيط مال، فنفقة اللقيط في ماله الذي وجد معه بإذن القاضي، وا 
 .ته في بيت مال المسلمينقفمال، فن

ن أنفق الملتقط من ماله متبرعا بال إذن القاضي، فال رجوع له بما أنف ن أنفق وا  ق، وا 
 .ن القاضي، فله الرجوع بما أنفقمن ماله بإذالملتقط 

 احتضان اللقيط

صالح حاله على من التقط اللقيط حف ظه واحتضانه، ويحرم عليه نبذه، وعليه رعايته وا 
وحسن تربيته وتعليمه وتأديبه وتعليمه حرفة أو صنعة ينتفع بها، وليس له حق الوالية 

 .السلطان ولي من ال ولي لهعليه، حيث إن الوالية عليه للسلطان؛ ألن 

واللقيط حر يتمتع باآلدمية الكاملة وبالكرامة اإلنسانية وقد كفل الشرع حقوقه وحرم 
 .العدوان عليه وتجرده من آدميته

 تسمية الطفل مجهول النسب

ة اإلنسانية وهو يتمتع باآلدمية الكاملة وبالكرام( اللقيط)حيث إن الطفل مجهول النسب 
 .وان عليها أو تجريده منهادعرم الحقوقه، وح حر كفل له الشرع
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 :ي ونسبة اإلنسان إلى غير والديهولحرمة التبن

 َيْهِدي َوُهوَ  اْلَحقَّ  َيُقولُ  َواللَّهُ  ِبَأْفَواِهُكمْ  َقْوُلُكمْ  َذِلُكمْ  َأْبَناَءُكمْ  َأْدِعَياَءُكمْ  َجَعلَ  َوَما}: قال تعالى
 الدِّينِ  ِفي َفِإْخَواُنُكمْ  آَباَءُهمْ  َتْعَلُموا َلمْ  َفِإنْ  اللَّهِ  ِعْندَ  َأْقَسطُ  ُهوَ  آِلَباِئِهمْ  اْدُعوُهمْ ( 4) السَِّبيلَ 

 .[5 ،4: األحزاب]{  َوَمَواِليُكمْ 

 آية نزلت حين يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سمع أنه هريرة، أبي وعن
 ولن شيء، في اهلل من فليست منهم، ليس من قوم على أدخلت امرأة أيما»: المتالعنين

 على وفضحه منه، اهلل احتجب إليه، ينظر وهو ولده، جحد رجل وأيما جنته، اهلل يدخلها
 .«واآلخرين األولين رءوس

 أو أبيه غير إلى انتسب من»: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عباس ابن وعن
 .«أجمعين والناس والمالئكة اهلل لعنة فعليه مواليه، غير تولى

من حقوقه المدنية األساسية التي أثبتها الشرع والقانون  فيبقى له الحق في االسم كواحد
 .لكل مواطن

نصوص الشرعية وال اسما بحيث ال يتعارض مع ال يمكن منح هذا الطفلبناء عليه 
تضمنت ن األحوال المدنية التي من قانو " 22"السارية وباألخص المادة  يخالف القوانين

 .ح الطفل مجهول النسب اسما رباعيا وهميامن

فال يحل له المشكلة ال في السفر وال في  فلوأما إثبات كلمة مولى في شهادة والدة الط
كون له أثر سلبي على نفسية الطفل في حياته وعلى ي، وسلاللتباس في االسم غيره

التعامل مع هذه الشريحة مكانته في المجتمع، وذلك لفساد الذمم وغياب روح األخوة في 
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من األطفال مما يفقدهم الحماية االجتماعية ويضاعف معاناتهم ويفتح الباب لتحميلهم 
 .أوزار والديهم فإن البشر يعيرون وال يغيرون

" 213"قرة الثانية من المادة ألحوال الشخصية الفلسطيني في الفوقد عالج مشروع قانون ا
سم الثاني من اسم الطفل مجهول األبوين اسم كل يجوز أن يكون اال: )التي جاء فيها

من الحاضن والحاضنة مع قطع النسب فيما يلي ذلك على أن يكون االسم الثالث 
 (.وهميين والرابع

 حضانة اللقيط أو مجهول النسب

ذي ال 15/2951/ق: م رقم الصادر1/9/2113: م تاريخ77/2113: صدر التعميم رقم
 :جاء فيه

 رعية المحترمشال.......فضيلة قاضي محكمة 

: م تاريخ14/2113: ي بجلسته رقمعر جتماع المجلس األعلى للقضاء الشبناء على ا
 .م14/8/2113

التقيد بما ( اللقيط)تسجيل حجة حضانة لمجهول النسب يقتضي على فضيلتكم عند 
 :يأتي

 الثةثيمكن استصدار حجة حضانة مؤقتة لغايات االحتضان لفترة تجريبية مدتها : أوال
أشهر مع اختيار اسم متفق عليه للطفل يبقى مالزما له قبل وبعد استصدار شهادة 

 .ميالده
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صدار حجة حضانة دائمة بعد ذلك بعد ثبوت أهلية تلك األسرة تيمكن اس: ثانيا
 .ع وبعد استصدار شهادة الميالدباقارير المرشد المختص المتلالحتضان من خالل ت

ضانة ليصبح الطفل طلح الطفل اللقيط في حجج الحال مانع من تعديل مص: ثالثا
 .مع القوانين ذات العالقة جامامجهول النسب انس

 واقبلوا احترامي
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 :ويثبت نسب المولود ألمه بالوالدة، وأما ثبوت النسب ألبيه

 بفراش الزوجية .1

 .أو اإلقرار. 2

 .أو البينة. 3

زوجة ثبت عدم التالقي بينها وبين زوجها من وال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد 
 .حين العقد، وال لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها

وال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به ألكثر من سنة من تاريخ 
 .الطالق، وال لولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به ألكثر من سنة من تاريخ الوفاة

 .فراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحملللالولد 

 ثبوت النسب في العقد الفاسد

يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد ألقل مدة الحمل من تاريخ 
 .الدخول أو الوطء

 يثبت نسب المولود ألبيه إذا جاءت به الزوجة خالل سنة من تاريخ الفراق بطالق أو
 .فسخ أو وفاة

 :اآلتيةيثبت نسب المولود ألبيه باإلقرار ولو في مرض الموت بالشروط 

 .أن يكون المقر له حيا مجهول النسب.1

 .أن ال يكذبه ظاهر الحال. 2
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 .أن يكون المقر بالغا عاقال. 3

 .أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة اإلقرار. 4

 .البالغ العاقل المقرأن يصدق المقر له . 5

 :الحاالت التي يكون فيها عقد الزواج باطال

 :الحاالت التي يكون فيها عقد الزواج باطال ىوحماية للنسب، يقتضي اإلشارة إل

 .التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة الزواج يمن تحرم عليه على.1

 .الزواج بزوجة الغير أو معتدته. 2

 .كتابيةزواج المسلم بامرأة غير . 3

 .زواج المسلمة بغير المسلم. 4

فقة والنسب نوعليه، فإذا وقع العقد باطال سواء وقع به دخول أم ال، فال يرتب أثرا كال
 .والعدة واإلرث

 :حاالت العقد الفاسد

 :أما العقد الفاسد فحاالته

 .تزوج الرجل بمن تحرم عليه بالرضاع.1

 .ا وبني زوجتهتزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينه. 2

 .ة فوق أربع زوجاتأتزوج الرجل بامر . 3
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 .تزوج الرجل مطلقته ثالثا ما لم تنكح زوجا غيره. 4

 .الزواج بال شهود أو شهود غير حائزين  لألوصاف المطلوبة شرعا. 5

 .زواج المتعة والزواج المؤقت. 6

 .العقد أو مكرهاالعاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط األهلية حين  إذا كان. 7

 .وعليه، فإذا وقع العقد فاسدا ولم يتم به دخول ال يفيد حكما وال يرتب أثرا

 .ل فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرةو أما إذا تم به الدخ
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 ثبوت النسب

 ثبوت النسب للمولود ألمه بالوالدة. 
  الصحيح  الزوجية الذي يتحقق بالزواجوأما ثبوت نسب المولود ألبيه بفراش

وبالزواج الفاسد إذا وقع به دخول والوطء بشبهة؛ ألن الولد للفراش والمولود على 
 .فراش إنسان ال ينسب لغيره

 :وال بد من مراعاة األسس والقواعد التي ينبني عليها إثبات النسب وهي

 .أقل مدة الحمل ستة أشهر :األساس األول

السبب في ثبوت النسب الوطء بالنكاح سواء كان صحيحا أم فاسدا،  :األساس الثاني
والمولود على فراش إنسان ال  اح يوجب الفراشكوقع به دخول أو الوطء بشبهة؛ ألن الن

 .يثبت نسبه من غيره

 .الزنا ال يثبت به نسب النعدام الفراش :األساس الثالث

 :وبناء على ما تقدم يتبين اآلتي

بمولود ألقل من ستة أشهر واعترف به الزوج بأنه ابنه ولم يصرح بأنه من إذا جاءت -1
الزنا، ولتصحيح إقراره يحمل على أن الحمل قد حصل في فراش آخر، سواء كان بعقد 

 .د، وتصحيح كالم العاقل ما أمكنلصحيح أو وطء بشبهة مراعاة لمصلحة الو 

ن ال يثبت النسب منه، ويثبت د من الزنا من فاللالزوجان على أن الو  دقإذا تصا -2
 .من الزوج ألن الفراش له
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 :تعريف الشبهة

 .الشبهة هي ما يشبه الثابت وليس بثابت

 :أنواع الشبهة

 .والشبهة على ثالثة أنواع؛ شبهة في المحل، وشبهة في العقد، وشبهة في الفعل

شبهة حكمية؛ ا ضيقال لها شبهة الملك بمعنى المملوك، وتسمى أي :شبهة المحل :أوال
ألن سببها حكم الشارع، وتتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة، كوطء الشريك الجارية 

 (.وهو غير موجود في الوقت الحاضر)المشتركة 

هي التي نشأت بسبب وجود العقد صورة ال حقيقة كما إذا عقد رجل  :شبهة العقد: ثانيا
حرم له مصاهرة، أو على محرم على معتدة الغير، أو على محرم له رضاعا، أو على م

له نسبا بأن كان ال يعرف تحريمها عليه أو يجهل الحكم الشرعي سقط عنه الحد ويثبت 
 .نسب الولد

هي التي تتحقق في نفس من اشتبه عليه الحل والحرمة بأن ظن ما  :شبهة الفعل: ثالثا
قال ظننت الحل، ليس بدليل دليال مبيحا لفعله وليس كذلك، وهذه الشبهة تسقط الحد إن 

حلها لي، فال حد عليه وال  تظنن: فإذا وطئ الرجل مبانة بالثالث وهي في العدة وقال
 .ر وبالبينةاقر د، ويثبت النسب باإلليثبت منه نسب الو 

واإلقرار لمجهول النسب بأن يولد لمثله مثله وكان الظاهر لم يكذبه، ولم يكن مشهورا 
فال  ،كان الولد غير مميز، أما إذا كان الولد مميزابالعته، فيثبت نسب الولد منه متى 

يثبت النسب إال بتصديق الولد، ويشارك الولد بقية الورثة في اإلرث والنفقة له أو عليه 
 .والحضانة وثبوت الوالية عليه
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والبينة في هذه الحالة يكون إثبات النسب بدعوى استحقاق أي حق مستحق على 
 .يراثا أو نفقةالحاضر وهو المال كأن يدعي م

دعوى حق  األنه ؛لو ادعى ميراثا أو نفقة عند الحاجة تسمع دعواه وتقبل بينته وعليه
الغائب فينصب  مستحق على الحاضر وهو المال، وال يمكن إثباته إال بإثبات نسبه من

 .الغائب ضرورة ثبوت الحق المستحق تبعا له القاضي خصما عن

؛ ألنه ولو أقر بالنسب من غير دعوى المال ال يصح إقراره إال في اإلقرار باألبوة والبنوة 
فإذا ثبت النسب باإلقرار . ليس فيه حمل النسب على الغير، فكان دعوى على الحاضر

 .ومنه اإلقرار الضمني كإعداد معدات الوالدة وقبول التهنئة ،ال يقبل النفي بعد ذلك

 وحق على الحاضر وهتا يكون بدعوى حق مسماالدعاء باألخوة إن :اإلقرار باألخوة
المال ميراثا أو نفقة عند الحاجة وال يمكن إثباته إال بإثبات نسبه، فينصب القاضي 

 .خصما على الغائب ضرورة ثبوت الحق المستحق

ولو أقر باألخوة لم يجز . وعليه لو أقر بالنسب من غير دعوى المال ال يصح إقراره
 .ه لكونه إقرارا على غيره وهو أبوهإقرار 

ولو ادعى أنه أخوه وأن في يده ماال من تركة أبيه وهو مستحق لنصفه بإرثه من أبيه، 
 ،فأنكر يحلف ألجل الميراث ال األخوة، ألنه لو أقر أنه أخوه صح إقراره في حق اإلرث

حتى ال حتى يؤمر بتسليم نصف الميراث ولم يصح في حق النسب إن لم يدع ميراثا 
 .يقضى بأنه أخوه

ثباته  :الخصم في دعوى النسب وا 

 .الوارث، الوصي، مدين المتوفى، دائنه، الموصى له
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قامة البينة في إثبات النسب من خالل إثبات  ويستوي إن كان مقرا بالحق أو منكرا له، وا 
 .الوصية واستحقاق الميراث واستحقاق النفقة واستحقاق الوقف

 :الشهادة في النسب

 .الشهادة في النسب بالتسامع وال يشترط فيها الرجال

 .أن يدعي على رجل أنه أبوه أو ابنه، فأنكر الرجل وال بينة لهبوال يحلف في النسب 

الحاضر ال ينتصب خصما عن الغائب إال باإلنابة الحقيقية أو ثبوت النيابة  :قاعدة
 .عليه شرعا

 الخصم، وكذلك الوارث نائب عن والخصم الحاضر وكيل أو وصي، وهما نائبان عن
 .الخصم

 .ئب ضرورة ثبوت الحق المستحق تبعا لهاالغ صما عنخب يوعليه، فإن القاضي ين

والوصي يكون خصما لمن يدعي دينا . وصى له بجميع المال عند عدم الوارثموعليه ال
 .على الميت

 :مثال ذلك

وله ورثة في بلدة أخرى، فجاء رجل وادعى على الميت دينا، فأراد أن  بلدهرجل مات في 
يثبت دينه على الميت وطلب من القاضي أن ينصب وصيا للميت حتى يقيم عليه البينة 
إن كان الوارث غائبا غيبة غير منقطعة  نصب القاضي وصيا، فإذا أقام المدعي بينة 

ن لم تكن الغيبة م  .نقطعة ال ينصب القاضي وصياقضى القاضي له ببينته، وا 
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 الئحة دعوى إثبات استحقاق وصية

 الشرعية.................لدى محكمة 

 :...............تاريخ الورود:...................                 دعوى أساس

 .................وسكان..................من .................:.................المدعي

 .................وسكان..................من  ................................. :المدعى عليه

 الئحة وأسباب الدعوى

من ........ الموصى له والمدعى عليه هو .........وسكان.........من ..........هو.9
في مدينة الذي انتقل إلى رحمته تعالى ......وهو من ورثة المرحوم ......وسكان...
وفي أوالده الذكور منها .....وانحصر إرثه الشرعي في ورثته زوجته ......بتاريخ....
نه ........و......و.................وفي بناته اإلناث منها وهن........و....و.........وهم فقط وا 

ن جميع الورثة المذكورين بالغون وقد  ال وارث وال مستحق لتركة المرحوم المذكور سوى من ذكر وا 
أسهم ولكل واحد من األوالد  1سهما منها للزوجة المذكورة  71صحت المسألة اإلرثية الشرعية من 

أسهم  7المذكورات ........سهما ولكل واحدة من البنات اإلناث وهن 93المذكورين .....الذكور وهم
لدى .....عدد....صفحة .....سجلت في السجل رقم.....وصدر بذلك حجة حصر إرث بتاريخ

 .الشرعية....محكمة 

أوصى المرحوم المذكور إلى المدعي المذكور بالثلث في جميع ما يورث عنه شرعا وقانونا في . 1
صفحة ....أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب حجة الوصية المسجلة في السجل رقم

وصيته ولم يرجع  ومات الموصي وهو مصر على.....الشرعية بتاريخ....لدى محكمة ...عدد....
 .عنها وقبل الموصى له هذه الوصية

المذكور واضع اليد ...طالب المدعي المذكور المدعى عليه المذكور الذي هو من ورثة المرحوم . 4
 .على التركة تنفيذ هذه الوصية لكنه رفض وتمنع بغير وجه حق
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أسهم  901الشرعية فيها من  وتنفيذ هذه الوصية في تركة المرحوم المذكور تصح المسألة اإلرثية. 3
سهما ولكل واحدة من  93.....أسهم ولكل واحد من األوالد الذكور وهم  1منها للزوجة المذكورة 

 . سهما 43أسهم وللموصى له بالثلث المذكور  7المذكورات  ..................البنات اإلناث

 .تحصر وتقدم أثناء سير المحاكمة: البينات. 5

 .حكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوىلم: الصالحية. 3

 :من المحكمة الموقرة...............ةلتمس المدعيت: الطلب. 7

 .دعى عليهوتبليغ ذلك إلى الم تعيين موعد المحاكمة،-9

باستحقاق المدعي الوصية وتصحيح حجة حصر اإلرث المنوه بها بمقتضى غب الثبوت الحكم  -1
المذكور وواضع اليد على ...المدعى عليه المذكور الذي هو من ورثة المرحوم هذه الوصية وأمر 

 .التركة تنفيذ هذه الوصية وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف القانونية

  ةالمدعي

 إجراءات السير في هذه الدعوى

الرسم تحويل هذه الدعوى من القاضي الشرعي في المحكمة لقيدها في سجل األساس واستيفاء .9
 .المقرر

إعادة الدعوى بعد قيدها في سجل األساس واستيفاء الرسم المقرر لتعيين موعد المحاكمة وتبليغ . 1
 :لك إلى المدعى عليه حسب األصول، وتعيين موعد الجلسة عمل قضائي وصورتهذ

هذه الساعة التاسعة صباحا موعدا للنظر في /   /    الواقع في  ...........تقرر تعيين يوم )
الدعوى أفهم ذلك إلى المدعية وأقرر تبليغ ذلك إلى المدعى عليه حسب األصول، تحريرا في 

 .....(.الموافق......

 المدعي                 الكاتب                                القاضي
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 :تحول هذه الدعوى إلى قلم المحكمة من أجل. 4

 .تنظيم ملف خاص بها لحفظ أوراقها.أ

 .لدعوة لتبليغها إلى المدعى عليهكتابة ورقة ا. ب

 :وصورة ورقة الدعوة على النحو اآلتي

 مذكرة تبليغ حضور 

 الشرعية.............صادرة عن محكمة 

 ................وسكان.........من .....................إلى المدعى عليه

الساعة ....../....../ ..... ع في الواق.........الشرعية يوم .....إلى محكمة  يقتضي حضورك
وصية  استحقاق إثباتالتي موضوعها م 10:   /    التاسعة صباحا للنظر في الدعوى أساس

حددين في اليوم والوقت الم فإذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك...... من قبل المدعي  المقامة عليك
حسب  شرعي وعليه تم تبليغكالمقتضى ال للنظر في هذه الدعوى تحاكم غيابيا ويجري عليك

 .األصول

 ...........................وفق.................تحريرا في 

 القاضي

قام  حسب أصول التبليغ، فإذا ما لمحضر لتبليغها إلى المدعى عليهتسلم ورقة الدعوة إلى ا. 3
نه ح واقع الحال وبأعلى وجه من وجوه التبليغ يعيدها إلى المحكمة بشر  المحضر بتبليغ المدعى عليه

، بحضور شاهد ويوقع الشاهدة على الكيفية التي تم انتقل إلى تبليغ المدعى عليه في محل إقامته
 . عليها التبليغ

 المحضر                  شاهد              المبلغ إليه
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الوجه الذي بعد ذلك يسلمها إلى رئيس قلم المحكمة الذي يصدق على إجراء التبليغ وأنه قد تم على 
 .بلغه محضر المحكمة ويضمها إلى ملف الدعوى

إذا جاء الموعد المحدد للنظر في هذه الدعوى فيتم السير فيها من قاضي المحكمة، وينادي على . 5
طرفي الدعوى، فإذا ما تم النداء عليهما يصدر الدعوى بمجلس شرعي فإذا ما حضر طرفا الدعوى 

ي وتحقق من أنهما مكلفان شرعا يسير في هذه الدعوى بموجب وتم التعريف بهما التعريف الشرع
منظم حسب األصول على النحو اآلتي وذلك بتكرير الئحة الدعوى وتالوتها وتصديقها من محضر 

المدعي، فإن كانت الدعوى صحيحة ومستوفية لشروطها يسأل المدعى عليه عن هذه الدعوى، فإما 
ما أن ينكر، فإن أقر المدعى عليه بدعوى المدعي، فإن أن يقر المدعى عليه بدعوى المدعي  وا 

 .إقراره ال يتعدى إلى الغير، فيكلف المدعي إثبات مدعاه

ن أنكر يكلف المدعي إثبات دعواه بالبينة، فإذا أثبت المدعي دعواه وأنه هو الموصى له يصدر  وا 
كة بتسليم الموصى له الحكم بثبوت نسب المدعي واستحقاقه الوصية ويمر واضع اليد على التر 

 :الوصية وهذا الحكم سار على الورثة بعد تبليغهم والسير في هذه الدعوى على النحو اآلتي

الشرعية حضر المكلف شرعا ......قاضي محكمة .....في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا 
المعروف وحضر بحضوره المدعى عليه المكلف شرعا ....وسكان ..من ..........المعروف ذاتا 

أكرر وأقرر الئحة الدعوى وأصدقها وأطلب : قال المدعي المذكور....وسكان ....من ......ذاتا 
 .سؤال المدعى عليه عن هذه الدعوى والحكم بمقتضاها

الذي انتقل إلى .......من .....وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أقر بأنه هو ابن المرحوم 
وفي أوالده .....وانحصر إرثه الشرعي في ورثته زوجته ......تاريخب....رحمته تعالى في مدينة 

وفي بناته اإلناث منها ........و............و.........الذكور منها وهم
نه ال وارث وال مستحق لتركة المرحوم المذكور سوى ........و......و.................وهن فقط وا 

ن جميع الورثة المذكورين بالغو  سهما منها  71ن وقد صحت المسألة اإلرثية الشرعية من من ذكر وا 
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سهما ولكل واحدة من  93المذكورين .....أسهم ولكل واحد من األوالد الذكور وهم 1للزوجة المذكورة 
 .أسهم وأنكر باقي دعوى المدعي 7المذكورات ........البنات اإلناث وهن

محكمة تقرر تكليف المدعي إثبات دعواه وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي المذكور، فإن ال
إن بينتي على دعواي هي بينة خطية وبينة شخصية وهي عبارة : بالوجه الشرعي فاستعد لذلك، وقال

 :عن شهادة كل واحد من الشهود

9................................ 

1...................... 

4................... 

ط وال شاهد لي سوى من ذكرت، وأما بينتي الخطية فهي عبارة عن حجة فق.......................3
الوصية الصادرة عن محكمة الشرعية المسجلة في السجل 

نني أبرزها للمحكمة وأبرزها من يده ومن تالوتها وجدت ......بتاريخ.....عدد.....صفحة....رقم وا 
امل قواه العقلية قد أوصى وهو بك...........وسكان ...من...تتضمن أن المرحوم 

إلى آخر ما ...بالثلث فيما يورث عنه شرعا وقانونا في أمواله المنقولة وغير المنقولة .........إلى
 .جاء في هذه الوصية

 .بعد االطالع عليها وجدت خالية من شائبتي التزوير والتصنيع فتقرر حفظها بين أوراق الدعوى

يين أطلب من المحكمة الموقرة سماع شهادة من لقد أحضرت بعضا من شهودي المسم: قال المدعي
 .أحضرت

ولدى االستشهاد ...وسكان ...من .......وبالنداء حضر الشاهد المسمى الرجل المكلف شرعا 
وسكان ..من ......واهلل العظيم إنني أعرف المدعي : )الشرعي منه شهد بعد القسم قائال

نني أعرفهما من غير عداوة ظاهرة وال قرابة ...وسكان ....من ......وأعرف المدعى عليه ........ وا 
ن المدعي  ن المرحوم ........وسكان.......من .........مانعة وا  الذي انتقل إلى رحمته .......وا 
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أوصى إلى المدعي بالثلث فيما يورث عنه شرعا وقانونا في أمواله المنقولة وغير ...تعالى بتاريخ
الشرعية ومات وهو مصر على وصيته ولم .....ى محكمة المنقولة بموجب حجة وصية مسجلة لد

ن المدعي قبل هذه الوصية وطالب المدعى عليه المذكور الذي هو من  يرجع عن هذه الوصية وا 
 (.المذكور وواضع اليد على التركة لكنه رفض وتمنع بغير وجه حق وهذه شهادتي....ورثة المرحوم 

 .ال مناقشة للشاهد: عن شهادة الشاهد المذكور، فقاالالمحكمة تقرر سؤال المدعي والمدعى عليه 

 .الشاهد

ولدى االستشهاد ...وسكان ...من .......وبالنداء حضر الشاهد المسمى الرجل المكلف شرعا 
وسكان ..من ......واهلل العظيم إنني أعرف المدعي : )الشرعي منه شهد بعد القسم قائال

نني أعرفهما من غير عداوة ظاهرة وال قرابة ...وسكان ....من ......وأعرف المدعى عليه ........ وا 
ن المدعي  ن المرحوم ........وسكان.......من .........مانعة وا  الذي انتقل إلى رحمته .......وا 

أوصى إلى المدعي بالثلث فيما يورث عنه شرعا وقانونا في أمواله المنقولة وغير ...تعالى بتاريخ
الشرعية ومات وهو مصر على وصيته ولم .....مسجلة لدى محكمة  المنقولة بموجب حجة وصية

ن المدعي قبل هذه الوصية وطالب المدعى عليه المذكور الذي هو من  يرجع عن هذه الوصية وا 
 (.المذكور وواضع اليد على التركة لكنه رفض وتمنع بغير وجه حق وهذه شهادتي....ورثة المرحوم 

 .ال مناقشة للشاهد: دعى عليه عن شهادة الشاهد المذكور، فقاالالمحكمة تقرر سؤال المدعي والم

 .الشاهد

 .أكتفي بشهادة من شهد من الشهود: قال المدعي

المذكورين دعوى ....و......وحيث قامت البينة على دعواي، وعليه وحيث طابقت شهادة الشاهدين 
ي دعواه بالبينة الخطية حجة المدعي وقنعت بها المحكمة، فتقرر قبولها واعتمادها وأثبت المدع

الوصية المشار إليها أعاله، وحيث لم يبق ما يقال في هذه الدعوى، فإن المحكمة تقرر سؤال 
 .الطرفين المتداعيين عن كالمهما األخير في هذه الدعوى، فطلبا إجراء اإليجاب
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اآلتي باسم اهلل وعليه ولتوفر أسباب الحكم، فقد أعلنت المحكمة ختام المحاكمة وأصدرت القرار 
 .تعالى، وأفهمت ذلك للطرفين المتداعيين علنا في المجلس

 ......................الموافق...........تحريرا في

 المدعى عليه     المدعي     الكاتب    القاضي

 إعالم حكم

 .............القاضي
 .......وسكان .....من .............المدعي 

 ...........وسكان .........من ............المدعى عليه
 استحقاق وصية: موضوع الدعوى
 .البينة الخطية المبرزة والبينة الشخصية: األسباب الثبوتية

 وجاهي: نوع الحكم
ن المدعى عليه هو ...وسكان ....من ...حيث ادعى المدعي المذكور بأنه هو  وسكان ....من ...وا 

وانحصر ......بتاريخ....وهو من ورثة المرحوم الذي انتقل إلى رحمته تعالى في مدينة ..........
وفي بناته ........و....و.........وفي أوالده الذكور منها وهم.....إرثه الشرعي في ورثته زوجته 

نه ال وارث وال مستحق لتركة المرحوم ........و......و.................اإلناث منها وهن فقط وا 
ن جميع الورثة المذكورين بالغون وقد صحت المسألة اإلرثية الشرعية من  المذكور سوى من ذكر وا 

سهما  93المذكورين .....أسهم ولكل واحد من األوالد الذكور وهم 1سهما منها للزوجة المذكورة  71
أسهم وصدر بذلك حجة حصر إرث  7المذكورات ........ولكل واحدة من البنات اإلناث وهن

ن المرحوم ....لدى محكمة .....عدد....صفحة .....سجلت في السجل رقم.....بتاريخ الشرعية، وا 
المنقولة وغير  أوصى إلى المدعي المذكور بالثلث في جميع ما يورث عنه شرعا وقانونا في أمواله

لدى محكمة ...عدد....صفحة ....المنقولة بموجب حجة الوصية المسجلة في السجل رقم
ومات الموصي وهو مصر على وصيته ولم يرجع عنها وقبل الموصى له .....الشرعية بتاريخ....

كور المذ...هذه الوصية، وطالب المدعي المذكور المدعى عليه المذكور الذي هو من ورثة المرحوم 
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وطلب المدعي الحكم . واضع اليد على التركة تنفيذ هذه الوصية لكنه رفض وتمنع بغير وجه حق
واإلسهام له بما يستحق بموجب هذه الوصية في تركة ....بالوصية بالثلث فيما يورث عن المرحوم 

 .المذكور وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف القانونية...المرحوم 

وهو واضع اليد على ...وهو من ورثة المرحوم ....المدعى عليه المذكور بأنه هو وعليه وحيث أقر 
المسجلة في السجل ......المذكور بتاريخ....التركة وبصدور حجة حصر إرث للمرحوم 

الشرعية وأنكر باقي دعوى المدعي وأثبت المدعي دعواه بأنه هو ...لدى محكمة ....عدد.....رقم
من قانون أصول  75و 37: خطية المبرزة والشخصية المقنعة وسندا للموادالموصى له بالبينتين ال
وسكان ..من ....من المجلة فقد حكمت بأن المدعي  9197و 49/9171: المحاكمات الشرعية رقم

في أمواله المنقولة وغير المنقولة حيث إن ....هو الموصى له بالثلث فيما يورث عن المرحوم ...
ى وصيته ولم يرجع عنها، وتصحيح حجة حصر اإلرث الصادرة عن الموصي مات وهو مصر عل

بحيث تصبح على النحو ....عدد...صفحة ...المسجلة في السجل ....الشرعية بتاريخ...محكمة 
وانحصر إرثه ...في مدينة ....بتاريخ...انتقل إلى رحمته تعالى ...من ...أن المحروم : اآلتي

وفي بناته اإلناث منها .........ده الذكور منها وهم وفي أوال...الشرعي في ورثته زوجته 
صفحة .....عدد ....والموصى له المذكور بموجب حجة الوصية المسجلة في رقم .........وهن
، وعليه تصح المسألة اإلرثية الشرعية بموجب هذه ........الشرعية بتاريخ..لدى محكمة.....

 93.....أسهم ولكل واحد من األوالد الذكور وهم  1أسهم منها للزوجة المذكورة  901الوصية من 
أسهم وللموصى له بالثلث  7المذكورات  ..................سهما ولكل واحدة من البنات اإلناث

سهما، والتأشير بذلك على حجة حصر اإلرث المشار إليها أعاله، وأمرت المدعى عليه  43المذكور 
ذه الوصية في تركة المرحوم المذكور أينما وجدت هذه المذكور واضع اليد على التركة بتنفيذ ه

التركة، وضمنت المدعى عليه الرسوم والمصاريف القانونية حكما وجاهيا بحق المدعى عليه المذكور 
 .وساريا على الورثة بعد تبليغهم قابال لالستئناف، أفهم ذلك للطرفين المتداعيين علنا في المجلس

 .........ق المواف...........تحريرا في 

 الكاتب      القاضي 
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