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 :مقدمة

 

 الحمد هلل ذي الجالل والصالة والسالم على حبيبنا محمد واآلل

 :وبعد

فـإن كــّن نساء    األنثيينكر مثل حظ  للذ  أوالدكميوصيكم اهلل في   ":تعالىقال 
ترك وإن كانت واحدة فـلها النصف وألبويه لكل  فوق اثنتين فـلهّن ثلثا ما  

واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فغن لم يكن له ولد وورثه  
أبواه فـألمه الثلث وإن كان له إخوة فـألمه السدس من بعد وصية يوصي بها  

فريضة من اهلل إن  أو دين آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم اقرب لكم نفعا  
 1" ...كيمااهلل كان عليما ح

فـإن كان لهّن    ولد  لم يكن لهنّ   إن أزواجكمولكم نصف ما ترك  :" وقال تعالى
دين ولهّن الربع مما    ولد فـلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو

ن كان لكم ولد فـلهّن الثمن مما تركتم من  تركتم إن لم يكن لكم ولد فـإ
كاللة أو إمرأة وله أخ أو  بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث  

شركاء في  هم  ا السدس فـإن كانوا أكثر من ذلك فأخت فـلكل واحد منهم
الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضاّر وصية من اهلل واهلل عليم  

 2"...حليم

هلك ليس له ولد   امرؤ   إنيستفتونك قـل اهلل يفتيكم في الكاللة  :" ثقال تعالى
  اثنتينن كانتا  لم يكن لها ولد فـإ  إنترك وهو يرثها  فـلها نصف ما    أختوله  
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 .11النساء    
2

 .12النساء    
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فـللذكر مثل حظ االنثيين  ونساء   إخوة رجاالن كانوا  ا الثلثان مما ترك وإفـلهم
 .1..."يبيّــن اهلل لكم أن تضلوا واهلل بكل شيء عليم

 .حكام في المواريث هذه اآليات عمدة األ

 :هي َخــرهناك ثالث آيات أ  

ن اهلل بكل  أولى ببعض في كتاب اهلل إم  األرحام بعضه اوأولو  ":تعالى قوله
 .2"شيء عليم

اب اهلل من المومنين  ببعض في كت  أولى بعضكم  األرحام وأولو ":قوله تعالى
 .3..."معروفـا  أولياءكم إلىتفعلوا    أنال  والمهاجرين إ

وللنساء نصيب مما    واألقربونللرجال نصيب مما ترك الوالدان  :" وقوله تعالى
وإذا حضر القسمة    كثر نصيبا مفروضا  أمما قـل منه    واألقربونالوالدان    ترك

 .4" أولو القربى واليتامى والمساكين فـارزقوهم منه وقولوا لهم قوال معروفـا

إلى مقدار رشدت فأ ،رث ممن يستحق أن يرثحت نصيب كل واتها وض  ل  ـيات على قه اآلهذ
ى يرث ومتال يرث فيها ، والحاالت التي اإلنسانيرث فيها  والحاالت التيإرثه وشروطه،

و حجب ومتى يحجب من اإلرث حجب نقصان أ و بهما معا،بالفرض ومتى يرث بالتعصيب أ
 ...،حرمان

حاط بها ث،  فمن أحكام الميراهي ثالث آيات قليلة ولكنها جمعت أصول علم الفرائض وأ 
 .ل عليه معرفة نصيب كل وارثـعلما سه  

من   م  وأحكام ،مد األـهذه اآليات ركن من أركان الدين،  وعمدة من ع  ":القرطبي اإلمامقال 
 5..."القدر، حتى إنها نصف العلم ن الفريضة عظيمة أمهات اآليات،  فإ
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ئض وعلموها ن وعلموه الناس وتعلموا الفرالموا القرآتع" :وقد قال عليه الصالة والسالم 
حتى يختلف االثنان في وتظهر الفتن ،  ، وإن هذا العلم سيقبضني امرؤ مقبوض الناس، فإ

 .1"الفريضة فال يجدان من يفصل بينهما

تبه علماء الفرائض قديما وحديثا إنما هو بيان لهذه اآليات التي قسمت الميراث وكل ما ك
ة وال الر جل وال المرأ الصغير وال الكبير ، على هذا الوجه الدقيق العادل ، الذي لم يستثن  

ع التركة ووز  روع صور المساواة ، وأحق حقه ،على أكمل وجوه التشريع ،ي عطى كل ذبل أ،
 ...بين المستحقين توزيعا عادال حكيما

رتبط بجانب التشريع المالي سالمي تتوزيع التركة في اإلسالم جزء من منظومة التشريع اإل -
 عادة تفتيتإ ,ا النحو سالم على هذالتركة في اإلهداف توزيع ومن أ ,سالمفي اإل

اقتصادية  الك من مصالحيترتب على ذ لما األيدي الثروات حتى ال تتكدس في بعض 
غنياء  كي ال يكون دولة بين األ: "ه تعالىوهي تطبيق لقول...واجتماعية ودينية 

 .2"منكم
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عليه و  ه الدقة ،ال يوجد عند غير المسلمين بهذا التفصيل وهذ،  اإلسالمهو علم من علوم 
عن غيره من  زـوتمي  ...ثبت في الكتاب والسنة من الفضل لكل العلومفإن له من الفضل ما 

 :حاديث منهاالعلوم بما ورد في شأنه من األ

: قال         ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أ
إنه أول علم ينتزع  نصف العلم و ها  وإن نها من دينكم ،تعلموا الفرائض فـإ "

 .1"متيمن أ

 :الميراثتعريف  -

. 2"وورث سليمان داوود ":يقال ورث فالن قريبه وقال تعالى مصدر ورث ،:رث لغة اإل
 .3"...رض ومن عليهاإنا نحن نرث األ  ":وقال تعالى

انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم وهو أعم من أن يكون  :الميراث
العلماء ورثة   " :و بالمجد والشرف ومنه قوله صلى اهلل عليه وسلمال أو بالعلم أبالم

دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه  نبياء لم يورثوا درهما وال  األنبياء وإن األ
 .4"بحظ وافر  خذأ 

 أو عقاراا  لكية من الميت إلى ورثته األحياء سواء كان المتروك ماالا هو انتقال الم:واصطالحا
 .من الحقوق الشرعية حقاا  وأ

 :مام الرحبي ما سبق من المعاني بقولهوقد لخص اإل

  ن العلم خير ما س ـعي      فيه وأولى ما له العبد د عيعلما بأ

 لماـا العلم مخصوص بما     قد شاع فيه عند كل الع  ن هذوأ

 وجدـيكاد ي   رض حتى الاأل في     فقد  ـعلم ي      ول بأنه أ
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 (.ض)رواه اين ماجه عن أبي هريرة  
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 :راثسباب الميأ -

 ه الوارثةـسباب ميراث الورى ثالثة      كل يفيد رب  أ

 بسبللمواريث   ن  نكاح ووالء ونسب         ما بعد ه  وهي 

 :موانع الميراث -

 لل ثالثةـمن ع   من الميراث     واحدة     ويمنع الشخصَ 

 وقتل واختالف دين        فافهم فليس الشك كاليقين ق  ر  

وهي  َخـرأ   موانعضاف إليها أن يـ ويمكن ي المتفق عليها،وه انعمو اقتصر اإلمام على ثالثة 
 .الشك وعدم االستهالل واللعان والزنا

والراجح  مي، فال توريث بين الحربي والذلحرابة، مة واصلي بالذاختالف ذوي الكفر األ -
 .منوريث بين الحربي والمعاهد والمستأنه ال تأ
يما وجب له قبل الردة كجناية ال فمرتد وال يورث إاليرث  ال ،(باهلل منها والعياذ) الردة -

 .بعدها ومات  ن ارتد  عليه إ

 :اختالف الدين باإلسالم أو الكفر  -
ن الكفر ويتوارث الكفار فيما بينهم أل. م الكافر وال يرث الكافر المسلمفال يرث المسل -

 .1"الضالل  فماذا بعد الحق إال:" واألحناف لقوله تعالى  ،(فعيةعند الشا)ملة واحدة 

لكل  :" اليهودية ملة والنصرانية ملة وما عداهما ملة لقوله تعالىوعند المالكية والحنابلة ، 
 .2"جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

 :الدور الحكمي -

                                                 
1

 .32يونس   
2

 المائدة   
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للميت فيثبت نسبه وال  أخ حائز للتركة بابن  ر  ـق  ـن ي  كأتوريثه عدم توريثه،  ن يلزم من وهو أ 
لك بطالن نه محجوب به فيلزم من ذأل ،رثهم إن عدـبن وثبوته تبي  قراره باالألنه بإيرث للدور، 

 .ا بطل فال يرثذفإلم يكن حائزا فيبطل نسب الولد  إقراره ألنه حينئذ

ن يدفع له التركة فيما بينه وبين اهلل وجب عليه أاألمر ن كان صادقا في نفس وإ: مالحظة
 .تعالى

 :تمرين

م يثبت نسبه إلى أبيه ، فأقر االخ وابن االخ هلك عن زوجة وأخ ش وأبن أخ ش وابن ل
 بنسبته إلى أبيه 

 ما قيمة إقرارهما؟

 هل برث االبن قضاء؟

 هل يرث االبن دينا؟

  :الرق -

أنواعه مانع من  فالرق بجميع ,نسانهو عجز حكمي يقوم باإل لغة هو العبودية واصطالحا
 أو معلقا عتقه بصفة ، أومبعضا ،  أو ، مكاتبا  أو،  مدبرا أوا كان ـن  فال يرث الرقيق ق   اإلرث،

ال  نه يورث الرقيق أل وال الحرية الكاملة، اإلرثن موجب أل ...، ولد أم   أو موصى بعتقه ، 
 جميعه لورثته ،ويكون  جميع ما ملكه ببعضه الحر ، فإنه يورث عنه  المبعض ،   المال له إ

 .والوارث للمبعض ليس برقيق 

 :القتل -

شهد  أوحكم بقتله  أوغيره ،  أوبحق  ،  أو خطأا ،  سواء قتله عمداا  ، ل مقتولهرث القاتال يـ
ليس   " :قوله صلى اهلل عليه وسلم واألصل  ـى من شهد عليه ،زك   أوعليه بما يوجب القتل 
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ض تهمة االستعجال في بع" :لك كله في ذ ىوالمعن  .1"من تركه المقتول شيء  للقـاتل
 .قيريعة في الباالصور وسد الذ

فضي ـجرحا ي    (مثال) أباهيجرح االبن  أنوصورته  ويرث المقتول قاتله بال خالف،: ظةمالح
 .ب يرث االبن القاتل قطعان األبيه المجروح فإبن الجارح قبل أويموت اال الموت ، إلىبه 

 :عدم االستهالل -

عطى نصيبه وهو ي  قسم التركة دونه كما ال ـوال ت   ،ن الجنين تكون له أهلية وجود ناقصةذلك بأ
 .في رحم أمه ألن حياته مقدرة غير حقيقية

ر منه ما يدل على حياته  كذلك إذا صدذلك على حياته ، و  صارخا دل   واستهل   لد حياا فإن و  
 ... متعدداا  أو أنثى واحداا  أو نه يثبت له نصيبه من التركة سواء كان ذكراا كالحركة وغيرها فإ

 .ياته من استهالل أو حركة أو غيرها فال يرثفإذا لم يصدر منه ما يدل على ح

 :الشك -

 :الت متعددة منها اويشمل ح

 الشك في حياة الوارث  -
 الشك في موت الموروث  -

الشك فيمن مات األول في حالة الموت الجماعي كحوادث السير والكوارث الطبيعية   -
 ..كالزلزال وغيرها

 :اللعان -

ذين  وال:" زوجته واألصل فيه قوله تعالىوهو نوع من فك عصمة الزواج بسبب قذف الرجل 
داء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باهلل  يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شه

إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها  
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عليها  العذاب أن تشهد أربع شهادات باهلل إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اهلل  
 . 1"إن كان من الصادقين

 .بديا وال يتوارثانفيفرق بينهما وتحرم عليه تحريما أ

 :الزنا -

 .مه وترث منهأبوه ويرث من أ  باه وال يرثهوالمقصود أن ابن الزنا ال يرث أ -

 :مالحظة

هناك فرق دقيق بين المحروم والمحجوب ، فالشخص الذي :  الفرق بين المحروم والمحجوب
ع من اإلرث كالقتل أو اختالف الدين يسمى في االصطالح ممنوعا ومحروما، ويسمى قام به المان

 .عدم إرثه منعا وحرمانا ويعتبر وجوده كعدمه فال يؤثر على غيره من الورثة

أما إذا كان الوارث ال يرث لوجود وارث هو أقرب منه أو أقوى منه كوجود الجد مع األب أو 
ال يرث  ألب واألخجد ال يرث لوجود األقرب منه وهو األب الشقيق فإن ال األخاألخ ألب مع 

لوجود األخ الشقيق الذي هو أقوى منه، وفي مثل هذه الحالة ال يقال عن الجد أنه محروم وال 
أنه محروم وإنما يقال عن كل واحد منهما أنه محجوب، وال يعتبر وجوده كعدمه ،  ألبعن األخ 

 .بل يؤثر على غيره من الورثة

 :مثال

غير موجود  االبنزوجة وابن القاتل وأخ شقيق فالزوجة تأخذ الربع كأن : إذا توفي رجل عن 
لكونه قاتال ، ولو لم يكن قاتال  االبنيأخذها األخ الشقيق تعصيبا، وال يرث  3/4والباقي 

 لالبن 7/8ويكون الباقي باالبن ولم يأخذ الشقيق شيئا ألنه محجوب  ألخذت الزوجة الثمن
 .تعصيبا

 وة األشقاء ال يرثون لكونهم محجوبين باألبوإخوة أشقاء فاإلخوإذا توفي شخص عن أب وأم 
ومع ذلك فإنهم يؤثرون على غيرهم ، فقد أثروا على األم فنقلوها من الثلث إلى السدس ولوالهم 

 . لكان نصيبها ثلثا كامال

                                                 
1

 .3 – 6النور   
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 :أركان اإلرث  -

 موت الموروث    - 1

 حياة الوارث   -  2

 د التركة وجو   -  3

 :الحقوق المتعلقة بالتركة -

كل ذلك يصطلح عليه عند   كل ما يتركه الشخص بعد موته من أموال وحقوق ،  المقصود بالتركة
متعلقة بأعيان )ـة و لم يكن وسواء كانت الديون عيني  سواء كان على الميت ديون أالفرضيين بالتركة 

 (.لمتعلقة بذمة المدينأي ا)أو شخصية كالقرض والمهر ( ...موال كالرهناأل

 :تجهيز الميت -1

شرعا لك يجب أن يكون بالمعروف وكل ذكفن والقبر والدفن والعزاء ،ويدخل فيه الغسل وال
 .راا اومقد

 :الديون  -2

من بعد   ":لقوله تعالى مة الميت ،هي في ذ والتي لب من جهة العباد ،طاـلها م   تقضى ديونه التي
 . 1"و دينوصية يوصي بها أ

 . 2"نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ":ليه الصالة والسالمولقوله ع

هة العباد كالزكاة والكفارة طالب من جـلها م  ليس  التيو  اهلل تعالى التي هي حق ما ديونه أ
 .حناف وتؤدى من التركة عند الجمهورـؤدى من التركة عند األفال ت   ...وروالنذ

ة ـلى ني  حتاج إداءها يوألن أ ات تسقط بالموت ،ها عبادة والعبادداءن أأل:حنافقال األ
 .لك من الميتتصور ذـواختيار وال ي  

                                                 
1

 .6النساء   
2
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فيجب   خراجهاسبحانه وإن أوصى بإ انـلى الدي  وأمره إ ومؤاخذ  ثمنه آوإن سقطت عنه فإ 
 .لك باتفاقذ

نها ليست عبادة ة وقصد ألـلى ني  هي ديون يجب الوفاء بها ، وال تحتاج إ:الجمهورقال 
بل يجب  بها ، خراجها ولو لم يوص س المال فيجب إوهي حقوق تتعلق بنف ،محضة

.ديون العباد عند المالكية والحنابلة مع وتتساوى (عند الشافعية ) خراجها قبل ديون العبادإ  

 :الوصايا -3

 :وصايا الميت  تنفذ

 في حدود الثلث -
 .لوارث بدون توقف على إجازة أحدير الغ -

 .تجهيز وقضاء الديونداء ما يكفيه لللك بعد أوذ -

ال برضا الورثة فيما زاد عن الثلث لقوله عليه ـذ إنف  ـمن الثلث فال ت   كثرا كانت الوصية بأذإ
أغنياء خير    ورثتك  َدعَ ن تألالثلث والثلث كثير  " :وقاصأبي الصالة والسالم لسعد ابن 

اهلل يتصدق  ن  إ" :وقال صلى اهلل عليه وسلم 1"فون الناسـفّ تكي  هم عالة  دعَـن تمن أ
 2"عمالكمبثلث أموالكم زيادة في أ ،عند وفـاتكم ،عليكم

و  من بعد وصية يوصي بها أ":الكريمات يات قدمت الوصية على الدين في اآل :مالحظة
ن الوصية لعناية واالهتمام وألوهو تقديم لعلى الوصية ،  م شرعاا قد  ـن الدين ي  ، مع أ 3"دين

ن ـن ألنه في مقابل عوض وألدائها بخالف الدي  س الورثة بأنفو  قد تشح   لما كانت تبرعا محضاا 
 .هناك من يطالب به

 :الورثة -

 الوارثون من الرجال -

                                                 
1

  
2

  
3

 7النساء   
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 :قال

 معروفة مشتهرة سماؤهمأالوارثون من الرجال عشرة      -

 ن عال اإلبن وابن اإلبن مهما نزال     واألب والجد له وإ

 نالقرآواألخ من أي الجهات كانا     قد أنزل اهلل به ا

 بب   فاسمع مقاال ليس بالمكذـدلي إليه باألخ الم  وابن األ

 يجاز والتنبيهي اإلبيه      فاشكر لذوابن العم من أ والعم

 كور هؤالءالء   فجملة الذ والزوج والمعتق ذو الو 

 :كور عشرة وهمالذ رثهم من إ على  الوارثون المجمع

 ن نزلاإلبن وابن اإلبن وإ -0
 ن عالوإ األب والجد أبو األب -9

 م األخ سواء كان شقيقا أو ألب أو أل -3

 ب إلى الميت باألب واألم أو باأل خ المدليابن األ -4

 (بسواء كان شقيقا أو أل)العم من األب وابن العم من األب  -5

 الزوج -6

 المعتق -7

 :ن بسطناهم فخمسة عشر وهموإ

 اإلبن وابنه،

 واألب وأبوه،

 واألخ الشقيق واألخ ألب واألخ ألم،

 الشقيق وابن األخ ألب، ابن األخو 
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 العم الشقيق والعم ألب،و 

 العم الشقيق وابن العم ألب،وابن 

 الءوالزوج وذو الو 

 :من النساء الوارثات

  الشرع    ن  ـه  نثى غيرَ أ عط  ـلم ي          والوارثات من النساء سبع  

 قةــوزوجة وجدة ومعت       ة    فقـشمم بنت وبنت إبن وأ

 انتــب هن  ـدت  ــه ع  فهذ     كانتت  خت من أي  الجهاواأل

 :تاب وال في السنة توريث غيرهن وهن  ولم يرد في الك ة هن سبعريثو المجمع على تالوارثات 

 بوها البنت وبنت اإلبن وإن نزل أ -
  .والمعتقة( على تفصيل فيها)م والزوجة والجدة األ -

 ماألخت سواء كانت شقيقة أو ألب أو أل -

 :وبالبسط عشرة 

 بنت االبن –لبنت ا  -  

  -بالجدة أل –الجدة الم  - ماأل –
 األخت ألم  –ب األخت أل -األخت الشقيقة –

 .المعتقة –الزوجة  –

 : مالحظتان -4

خ واألخت واأل كاالبنن يتعددوا  بعض هؤالء الورثة أجناس يمكن أن ينفردوا ويمكن أ -أ
 .بالزوج واأل فراد ال يتعددون مثل رهم وبعضهم أوالعم وغي
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يرث  منهم من يرث فعال ومنهم من ال ،القدرة وبحسب الحاالت المختلفةء ورثة بهؤال -ب
 .مطلقاا  وغيرهم ال يرث

ن يرثوا بل ال بد أ,  بداا من الورثة ال يحجبون حجب حرمان أ فرادهناك ستة أ: مالحظة -
 :وهم 

 الصلبي بناال -

 البنت الصلبية  -

 ب األ -

 م األ -

 الزوج  -

 الزوجة -

 .صفهم اآلخر من اإلناثونالحظ أن نصفهم ذكور ون
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 :الفروض المقدرة+ 
 

 

 

 

 

 

 

 :الفروض المقدرة+ 

ت ـ  ةـرث سواها البت  في اإل فرض ال    ة    والفرض في نص الكتاب س 

 رع ـوالثلث والسدس بنص الش    نصف وربع ثم نصف الربع      

 ام ـــــمفاحفظ فكل حافظ إ   والثلثان وهما التمــــام       

 :حظةمال

 :الفروض التي ذكرت في القرآن العزيز ثالثة أقسام

 ي الستة المعلومةاألول مقدر محدود وه -
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كما في قوله تعالى فير محدد وغير مقدر وهو بيان إرث األوالد الذكور مع اإلناث  : لثانيا -
 .وكذا اإلخوة واألخوات وغيرهم" يوصيكم اهلل في أوالدكم للذكر مثل حظ االنثيين:" 

 :"األب مع األم كما في قوله تعالى محدود مبي ـن ولكن لم ي سم  مقداره وهو إرث : الثالث -
فبين ما لألم ولم ينص على يأخذه األب إال أنه " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث

 .فعلم أن الباقي وهو الثلثان لألب" فألمه الثلث:" مفهوم من قوله 

 بين الفرض والتعصيب

 رض أقوى الف

 ألنه صاحبه ال يسقط -

 والعاصب يسقط بالتركة المستغرقة -

 :النصف  -أ 

 :شخاصيرثه خمسة أ

 و من غيره أو أنثى منه أ  كراا بن سواء كان ذ عن الولد وولد اإل عند انفراده  :الزوج -* 

 البنت  ا بنت االبن عند عدم وجودالبنت الواحدة وكذ -* 

 .الشقيقة  ختوجود األ عدم  ب عندخت ألا األخت الشقيقة وكذاأل -*  

دلة واأل.كورن يعصبها من الذ ف عند انفرادها عم  ربعة النصه األمن هذ كل واحدة  تأخذ نماوإ
 :الكعلى ذ

 .1"ولد  ن لم يكن لهنّ ا ترك أزواجكم إولكم نصف م ":قوله تعالى

 .2"ن كانت واحدة فـلها النصف  وإ ":قوله تعالى

                                                 
1

 .7النساء   
2

 .6النساء   
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خت من والمراد بها األخت من األبوين أو األ 1" ها نصف ما تركخت فـلأ وله   ":قوله تعالى
 .ماألب دون األخت من األ

 :الربع  -ب 

 فراد يرثه اثنان من األ

 ن كان معه      من ولد الزوجة من قد منعه والربع فرض الزوج إ

 فيما قدرا  و كثر ا              مع عدم األوالدأوهو لكل زوجه 

 كر الولدحيث اعتمدنا القول في ذ             عتمديوالد البنين أكر وذ 

 (كثرإبن أو بنت أو أ) و غيرها كان للزوجة ولد  منه أذإ :الزوج -* 

 .2"ـن  لكم الربع مما ترك  فـإن كان لهّن ولد  فـ ":قال تعالى

 .و من غيرهاا لم يكن للزوج ولد منها أذإ (كثرحدة أو أاو )الزوجة  -* 

 .3"ن لم يكن لكم ولدمما تركتم إالربع    ولهنّ " :قال تعالى

 :الثمن -ج 

أو أنثى،   اا كر ذا كان للزوج فرع وارث ذ إ زوجات،و اليرثه فرد واحد أو متعدد هي الزوجة أ
  .والد البنينا كان له أذوكذلك األمر إ منها أو من غيرها ،

 .4"ن كان لكم ولدالثمن مما تركتم إ  ولهنّ  ":قال تعالى

 : الثلثان -د 

 متعددات  ناث وكلهن  إ من الورثة كلهن  ربعة أل

                                                 
1

 .176النساء   
2

 .7النساء  

 .7النساء  1
4

 .7النساء   
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 .مع عدم وجود المعصب (كثرتـان فأاثن)المتعدد من البنات  – *

وجود الفرع الوارث من أوالد  بن مع عدم وجود المعصب ومع عدمالمتعدد من بنات اإل -* 
 .1"ثلثا ما ترك  نساء فوق اثنتين فـلهنّ   ن كنّ فـإ ":قال تعالى الصلب ،

 :عند  خوات الشقيقاتاألالمتعدد من  -* 

 ,و جد عدم المعصب من أخ أ

 .بعدم وجود األ

  .عدم وجود الفرع الوارث

 : عند بات ألخو المتعدد من األ  -* 

 عدم وجود المعصب من أخ أو جد، 

 عدم وجود األب،

 عدم وجود الفرع الوارث،

  :و متعدداا كان أ  نثى منفرداا كان أو أ  كراا خ الشقيق ذ األعدم وجود 

 2"الثلثان مما ترك  ن كانتا اثنتين فـلهنّ فـإ ":تعالى قال

 :الثلث  -هـ 

 :صناف الورثةفرض اثنين من أ 

 :عند  ماأل -* 

 .(بن د إو ولولد أ أو أنثى، واحد أو متعدد، كراا ذ )عدم وجود الفرع الوارث 

                                                 
1

 .6النساء   
2

 .176النساء   
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 (و مختلطيناا أو أناثاا أر و كذ ")خوة عدم المتعدد من اإل

ـه  مّ خوة فـأل، فـإن كان له إ مه الثلث  ولد وورثه أبواه فـألفـإن لم يكن له   ":قال تعالى
 .1"السدس

اوين بان بالغر  ـتلق   فرض الزوجية في صورتين من الشواذ   م ثلث الباقي بعديفرض لأل :مالحظة
  .مافيه ين لقضاء عمر رضي اهلل عنهـريتو العمأ

   ب عن زوج وأم وأ تتوفي:الغراء األولى وصورتها: 

 

 2 6 
 3 1 زوج 1\2

  أم الباقي 1\3

2 

1 

 2 أب .ع

 

 

   بتوفي عن زوجة وأم وأ: الغراء الثانية وصورتها: 

 4 

 
 1 زوجة 1\4

 

                                                 
1

 .8النساء   
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ثلث 
 الباقي

 1 أم

 2 أب .ع               

 

عطيناها ثلث التركة  ا أذالمسألة ألننا إ هم ثلث الباقي في هذإنما تأخذ األ :ةــمالحظ -
 (الغراء)ة في المسألوقريبا من نصيبه  الغراء األولى يصير نصيبها ضعف نصيب األب في

في المال، سالمي نظومة التشريع اإلا لم يعهد في الفرائض وال ينسجم مع موهذ، ثانية ال
لك مع جم ذب وينسالباقي يكون نصيبها نصف  نصيب األثلث ا أعطيناها ، ذوإ

 ."نثيين  كر مثل األللذ" :القاعدة

 :السدس  -و 

 صناف الورثة ن أويرثه سبعة م

و ي أبولد صل اا، و متعددأ واحداا ، نثى كان أو أ كراا ذ )مع وجود الفرع الوارث  :باأل -* 
 ...(ن ولد اب

  .خوة مطلقامع وجود الفرع الوارث ، أو وجود المتعدد من اإل :مألا -* 

 ."إن كان له ولد  بويه لكل واحد منهما السدس مما تركوأل":قال تعالى

 ."مه السدس  فـإن كان له إخوة فـأل" :وقال تعالى

نه يرث فإ( المفرد أو المتعدد)  ثى نل وجود األب مع الفرع الوارث األفي حا :مالحظة
 .ما بقي على الفرائض باالتعصيب خذفرضا ويأ السدس

 .ب ـد األق  ـلك عند فوذ س مع وجود الولد أو ولد اإلبن ،السد خذيأ : الجد -* 
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ما أبقت  خذخذ جميع المال إذا انفرد ويأيأ يع األحكام ،جم ب فيالجد مثل األ :مالحظة
 :الثة مور ثفي ألكنه يخالفه  الفروض تعصيبا ، إن لم يكن للميت ولد وال ولد إبن ،

 ا كان مع الجد أشقاء أو أخوة ألب ، فإن األب يحجبهم حجب حرمان ألن ذإ
، بينما الجد ال  ـدلون إلى الميت بهما ي  ناألب أقرب إلى الميت من اإلخوة وإ

لك فإن ولذه ، ب مثللون إلى الهالك باألدـنه في القرب وي  و يساو  نهم يحجبهم أل
 ...تي تفصيلها ت  سيأخوة حاالللجد مع اإل

  مع الزوج  خذفإن األم تأ(دال من زوج وأم وأبب)م وجد زوج مع أ:الغراء األولى
  .ثلث التركة

  األم ثلث  خذك تألكذ (بوأ وأم  زوجة بدال من)م وجد ة مع أزوج:الغراء الثانية
  .بدال من ثلث الباقي التركة ،

بنت اإلبن أو  خذفتأخذ البنت النصف وتأ، إن كانت مع البنت الواحدة ، كثر بنت إبن فأ* 
 .بن السدس تكملة للثلثين بنات اإل

  نّ قضيأل:بنت وبنت ابن وأخت فقـال   :ن ابن مسعود رضي اهلل عنه سئل عن روى البخاري أ
بن السدس تكملة للثلثين  عليه وسلم للبنت النصف ولبنت اإل  فيها بقضاء  النبي صلى اهلل

  .1ختلأل وما بقي فـ

 :على منها ا كل بنت ابن فأكثر نازلة مع بنت ابن واحدة أقاس على هذـي  : مالحظة

  .بن فيعصبهاا كان معها ابن إذابن مع ابنتين فأكثر سقطت إال إ لو كانت بنت

ة الواحدة فتأخذ الشقيقة النصف خت الشقيقب مع األخوات ألخت ألب أو األاأل -* 
 .ب السدس تكملة للثلثين األخت ألب أو األخوات أل خذوتأ

ا كان ذشقيقتين فأكثر فإنها تسقط إال إ ختينب مع أخوات ألا كانت أخت ألب أو األذإ -
 .ب يعصبها خ ألمعهن أ ومعها أ

 :الجدة مطلقا  -* 

                                                 
1

 .البخاري  
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  .و لم يكنميت ولد أسواء كان لل

 .و لم يكن سواء كان له إخوة أ

  .بكانت جدة ألم او جدة أل  سواء

ا اجتمعتا ذالسدس إذا انفردت وتشتركان فيه إ منهن   ب ترث كل واحدةم األم وأم األفأ
 .جماعا إ

وان كان رجل يورث  ":لقوله تعالى ن يكون منفرداا رط أنثى بشـكان أو أ   كراا م ذ ولد األ -* 
 .1"خت فـلكل واحد منهما السدس  أو أ   أو امرأة وله أخ  ة  كالل

 

 

 

 

 

 :بـــــالتعصي
 

 

 
                                                 

1
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 :التعصيب

ا ذالمال من القرابات أو الموالي إ العاصب في اصطالح الفرضيين هو كل من حاز جميع
 .و حاز الفاضل بعد الفروض انفرد أ

 :نواعالعاصب ثالث أ

 :العاصب بنفسه وهم  -أ  

  نزلن ه وإاإلبن وابن -* 

 باأل  -* 

 ن عالالجد وإ -* 

 .ب خ ألاألخ ألب ، وابن األخ الشقيق وابن األ واألخ الشقيق ، أ -* 

  .بالعم أل بنالشقيق واوابن العم ب ، العم الشقيق والعم أل -* 

 .نثى أ وكان أ  كراا المعتق ذ  -* 
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 تمثل الوارثين بالتعصيب ،ا الترتيب ه الجهات الستة بهذفهذ

 .جب حرمان حجب التي بعدها حجهة تكل   

خ فاإلبن يحجب ابن واإلبن واألخ الشقيق يحجب ابن األ:  منها البعيدَ  كل جهة يحجب القريب  و 
 ...اوالعم يحجب ابن العم وهكذ الشقيق

ب خ ألفاألخ الشقيق يحجب األ: ن تساويا في الجهة وفي القرب فإن القوي يحجب الضعيفوإ
العم الشقيق  اوكذ.ليه من جهة واحدة ي إلي الثاندـلهالك من جهتين بينما ي  لى ااألول يـ دلي إن أل

 ...ا وهكذ,ب يحجب العم أل

 :قال الجعبري 

 جعال اوبعدهما التقديم بالقوة                          لجهة التقديم ثم بقربه ابف

 :وهم ربعةالعصبة بالغير أ

  .بناءيعصبها اإلبن أو األ:البنت -أ 

  .ين في درجتهابن الذبها ابن اإلبن أو أبناء اإليعص :بن نت اإلب -ب 

 .(و متعددواحد أ)يعصبها األخ الشقيق  (و متعددةواحدة أ)األخت الشقيقة  -ج 

 .(واحد او متعدد)ب خ ألصبها األيع (و متعددةواحدة أ)ب خت ألاأل -د 

 ا ذإقه بنت ابن فو  كذلك يعصب أخته  وبنت عمه التي في درجته و  ب عص  ـبن ي  ابن اإل :مالحظة 
 .ستغرق الثلثين تن كان فوقها من البنات من لم يكن لها فرض بأ

  :العصبة مع الغير -ج

  .كثرمع البنت أو بنت اإلبن فأ (ب أل وشقيقة كانت أ)فأكثر   تخهي األ
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وما  ،ضاا خذ الثلثين فر وإن تعددت تأ رضاا النصف ف خذة تأبن الواحدأن البنت أو بنت اإل ه عناوم
مام البخاري لحديث ابن مسعود عند اإلخوات المتساويات بالتعصيب  األو ه األخت أخذبقي تأ

. 

 :حد الفرضيين قال أ

  .باتعص  ـم   معهن   فهن      بنات   واألخوات إن  تكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ب ــــباب الحج
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 :باب الحجب 

و من بعضه وهو نوعان حجب نقصان ة أالمنع من اإلرث بالكلي:وشرعا  :الحجب لغة المنع
 .وحجب حرمان 

انتقال الزوجة من لى الربع بوجود الفرع الوارث و ف إمن النص كانتقال الزوج :حجب نقصان 
د المتعدد من لى السدس بوجو وانتقال األم من الثلث إ ,لى الثمن بوجود الفرع الوارث الربع إ

 بن ود اإلب من الكل إلى السدس بوجوانتقال األ,خوة اإل

 :حجب حرمان 

وحجب  م ،ت مطلقا باألوحجب الجدا ب للجد ،وحجب األ خ البن األخ ،كحجب األ
اإلبن وابن اإلبن  :م بستة خ ألويحجب األ قرب ،باألب األ (من كل الجهات )خوة اإل
 .بن واألب والجد والبنت وبنت اإل,
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ته وال التي فوقه من بنات إبن األخ وإن نزل ال يعصب بنت األخ التى في درج :مالحظة 
الالتي في درجته  بنبينما يعصب ابن اإلبن بنات اإل.األرحام وي من ذ نهنأل (جماعاإ)األخ 

 .صحاب السهامنهن من أوالالتي فوقه أل

من الورثة ال يحجبون حجب  فرادهناك ستة أ:مانين ال يحجبون حجب حر الورثة الذ -
 :ن يرثوا وهم بل ال بد أ , بداا حرمان أ

 بن الصلبيإلا -

 البنت الصلبية  -

 ب األ -

 م األ -

 الزوج  -

 الزوجة -

 :ي يحجبون حجب حرمانالورثة الذ -

 قرب منه وكل ابن يحجب بمن هو أ,يحجب باإلبن  :بن إبن اإل -1
 ب والجد القريب يحجب البعيد يحجب باأل :الجد -2

 ن نزلاإلبن وابن اإلبن وإ: كرب وبالفرع الوارث المذ يحجب باأل : خ الشقيقاأل -3

 خ الشقيق يحجب باأل:خ ألب األ -4

 بألخ أليحجب با :خ الشقيق إبن األ -5

 وبكل من يحجب من االخ الشقيق,خ الشقيق يحجب بابن األ:إبن األخ ألب  -6

  .بيحجب باألخ ألب ،وبمن يحجب األخ أل:العم الشقيق -7

 وبمن يحجب العم الشقيق ,يحجب بالعم الشقيق:بالعم أل -8

 ب وبمن يحجب العم أليحجب بالعم ألب ،:إبن العم الشقيق -9

 وبمن يحجب ابن العم الشقيقيق ،يحجب بابن العم الشق:ب إبن العم أل -11

كاألب والجد وإن عال ، كر  لمذ اصل األخ الم أو األخت ألم يحجبان باأل -11
 .و المؤنثكر أبالفرع المذ و 

 :المحجوبات من النساء

 .(بسواء كانت أم أم أو أم أ)م تحجب باأل: الجدة مطلقا  -1
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ا كان معها من ذإال إ)باثنتين من البنات فأكثر  تحجبتحجب باإلبن ، :ن بنت االب -2
 .(يعصبها

  .ن نزلكر وإبالفرع الوارث المذ تحجب باألب ، : خت الشقيقةاأل -3

وباألب وبالفرع الوارث المذكر   ا صارت عصبة مع الغيرذتحجب بالشقيقة إ:األخت ألب 
 .(ا وجد معصب ذإال إ)وبالشقيقتين 

 و المؤنثكر أبالفرع الوارث المذ حجب باألصل المذكر ،ت:م األخت أل -4

 :خ المبارك اال -

 :ية ليكون مباركا في الحاالت التا

في (ابن إبن ) ا كان معهن  ذبنات اإلبن ، إال إ ت ت الثلثين سقطا استكملت البناذإ -
 ورثنفيعصبهن، وهو أخ مبارك ألنه لواله لما  (بن ابن إبن إ)درجة  منهن   قل  أو أ درجتهن،

 .شيئا 
 . خوات ألبت األخوات الشقيقات الثلثين سقطتكملت األا اسذإ -

لكن بوجوده  ي لواله لورثت النساء ،خ المبارك الذخالف األ وهو على :ومخ المشؤ األ -
 .لم يرثن شيئا 

 مثال: 

 –بن بنت إ –بنت  -بأ –م أ -زوج          - أ
  -ابن ابن  –بنت ابن  –بنت  -اب –ام  –زوج  - ب

 أ

 12 15 
 3 3 زوج 1\4
 2 2 أم 1\6
 2 2 أب 1\6
 6 6 بنت 1\2
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 2 2 بنت ابن 1\6

 

 ب

 12 13 
 3 3 زوج 1\4
 2 2 أم 1\6
 2 2 أب 1\6
 6 6 بنت 1\2
 1 1 بنت ابن ع

 ابن ابن

 

 

 :مثال آخر

 6 9 
 3 3 زوج 1\2
 1 1 أم 1\6
 1 1 أخ ألم 1\6
 3 3 أخت ش  1\2
 1 1 أخت ألب 1\6

 

 

 6 8 
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 3 3 زوج 1\2
 1 1 أم 1\6
 1 1 أخ ألم 1\6
 3 3 أخت شقيقة 1\2
 1 1 أخت ألب ع

 أخ ألب

 

 

 

 

 

 :لة المشتركةالمسأ

  .خ شقيقأو ألم   خوينزوج وأم  وأ:  ة عنا ماتت امرأذالمسالة يكون فيما إ هذه

 6 18 
 9 3 زوج 1\2
 3 1 أم 1\6
 2+2 2 2\أخ ألم  1\3

 2 أخ ش

خ الشقيق بالتعصيب لقوله عليه الصالة لقاعدة المعمول بها في الفرائض ألعطينا لأللو طبقنا ا
 1."كرلحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألولى رجل ذأ ":والسالم

                                                 
1
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فإدا أعطينا للزوج النصف ولألم السدس ولإلخوة ألم الثلث فال يبقى لألخ الشقيق شيء مع أن 
 م مثلهم وزاد عليهم من جهةة ألم ألنه انتسب إليه من جهة األقرابته للهالك أقوى من قرابة اإلخو 

لة ه المسأفي هذ لك يلجأتركة ، ولذولى بالميراث منهم ولكن الفروض استغرقت الاألب فكان أ
لة قال بها زيد بن ه المسأهذلشقيق مع اإلخوة ألم في الثلث ، خ اإلى اعتبار األم فقط يشترك األ

 ...(ية والحمارية ـالعمرية والحجرية واليم  :يضا وتسمى أ ثابت والمالكية والشافعية

 :شروطها 

 كثر ان يكون اإلخوة ألم اثنين فأ -
  (.و متعدداا كان أ  فرداا )  جماعقط باإلب سأل خاا ا، فلو كان أخ معهم شقيقأن يكون األ -

 (.نثى ورثت بالفرض وعالت المسألة وبطلت الشركةفلو كان أ)  كراا ن يكون الشقيق ذ أ -
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 :ح ـــل والتصحيـــالتأصي
 

 

 

 

 

 :التأصيل والتصحيح 

يمكن قل عدد المقصود به الحصول على أو  لةل المسأصالتأصيل عند الفرضيين هو معرفة أ
عداد ألال االمسائل الفرضية  إ بل في حل  يق نه الخراج سهام كل وارث منه بدون كسر  ألاست

  .الصحيحة

 :لة صيل المسأطريقة تأ

  :ن يكونواما أفإ إلى الوارثين بالفعل ،   والا ر أننظ

 .كلهم عصبات -ا

  .وي الفرائضكلهم ذ  -ب

  .مختلطين فيهم وارثون بالفرض ووارثون بالتعصيب -ج
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 :ولى الحالة األ

 :ن يكون الورثة كلهم عصبات أ

لمسألة أبناء فا 3كمن مات عن ،   كوراا كلهم ذ كانوا    ا ذيكون أصل المسالة بعدد   رؤوسهم إ
  .كل واحد منهم سهمسهم لمن ثالثة أ

فنحسب  " نثيينللذكر مثل حظ األ " :اثا كانت القاعدة قوله تعالىنوإ  كوراا ا كانوا ذ ذإ
 3الرؤوس كمن مات عن  يضا من عدد س واحد ، وكانت المسألة أنثى برأكر برأسين واألالذ 

 .نثى سهم واحد سهمان ولكل أكر كل ذ سهم ل، تكون المسألة من تسعة أبناء وثالث بنات أ

 :الحالة الثانية 

 :صحاب فروضا كان جميع الوارثين بالفعل أذإ

الفرض ( مقام  يأ)لة هو مخرج صل المسافرض واحد يكون أ ن كان في المسالةإ -
صل المسألة من فأ  ربعاا  ن كانصل المسالة من ثالثة ، وإفأ  ثلثاا ن كان الفرض ، إكورالمذ 

 ...ا ربعة وهكذأ
صغر ضعف مشترك صل المسألة هو أكثر من فرض واحد فإن أن في المسألة أن كاوإ -

 .(و متباينة متوافقة أو متداخلة أ وسواء كانت متماثلة أ)يع المقامات بين جم

 :الفروض نوعان :مالحظة

 .(8/1    -   4/1   _   2/1):النصف والربع والثمن :النوع األول 

 .(6/1     -    3/1    -   3/2)لنصف الثلثان والثلث وا:النوع الثاني 

 كبر مقام فيها صل المسالة يكون أكانت الفروض كلها من نوع واحد فأ  نفإ: 

 : مثال 

  .ربعةلة من أأصل المسأ     1 /4و  2/1  
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 .لة من ستةصل المسأأ   6/1   و  1 /3

 ن كانت الفروض من النوعين فال تخرج عن حاالت ثالثة وإ: 

لة من النوع األول مع النوع الثاني كله أو بعضه فتكون المسأ  (2/1)   يكون النصف - أ
 .(6)من ستة 

لة من األول مع النوع الثاني كله أو بعضه فتكون المسأ من النوع  (4/1)   يكون الربع - ب
 .(12)اثني عشر 

من النوع األول مع النوع الثاني كله أو بعضه فتكون المسألة من ( 8/1)أن يكون الثمن  - ت
 .(24)عشرين و  ةربعأ

، أو  12يكون مع الربع النصف فتكون المسألة من  نه النتائج أر من هذــال يغي  : مالحظة
 . 24لة من الربع أو النصف فتكون المسأ ن يكون مع الثمنأ

 

 :صول المسائل خالصة أ

 :تخرج عن سبعة وهي  صول المسائل الأ

  .24و    -   12   -  6    -    3     -    8     -    4  -     1

 :تصحيح المسائل 

لك هو فذ ،رثة قسمة صحيحة فال كسرلى الو القسمة ع (لة أصل المسأ)ا قبل عدد السهام ذإ
 .لة عدد الورثة فال بد من تصحيح المسأا لم تنقسم السهام على ذإما المطلوب ، أ

 هصغر عدد من السهام يخرج منالمسائل عند الفرضيين هو تحصيل أ المقصود بتصحيح
 .(دون كسر ) صحيحاا  نصيب كل وارث عدداا 

 :كيفية تصحيح المسائل
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ه النسبة عن د السهام المخصصة لهم فال تخرج هذننظر في النسبة بين عدد الورثة وعد
 .التباين  –التوافق  –التداخل  –التماثل :ربعة أحوال أ

 التماثل ويعني التساوي  -
 .(2 مع    8)  عاف األصغر مثال ما أحد أضكبر منهويعني أن يكون األ :التداخل  -

يكون بينهما تماثل وال تداخل ولكن يكون لهما قاسم مشترك غير الواحد   الالتوافق أ -
ِ   )ويسمى   وهو الو فق 2لهما قاسم مشترك هو ( 8 مع  6) مثال ( فقالو 

  ...التباعد واالختالف فال يكون بين العددين تماثل وال تداخل وال توافقويعني   :التباين  -

 ا انقسمت السهام على الرؤوسذننظر إ ( صلهاأي معرفة أ )لة المسأ صيلبعد تأ :خالصة 
لة ا لم تنقسم وكان بينهما موافقة نضرب أصل المسأذوإ لك ما كنا نبغ ،قسمة صحيحة فذ

ه وفي كل هذصل المسألة، رب الرؤوس بأضا لم تنقسم وكان بينهما تباين نذوإ في الوفق ،
 .لة صل المسأاألحوال يصبح حاصل الضرب هو أ

 :لةالغاية من تصحيح المسأ -

هم على تحقيق العدل على الوجه عداد الصحيحة هو حرصإن حرص الفرضيين على األ
عمال بقوله   فال يضيع من أي وارث شيء من حقه مهما قل  ة التركات ،  كمل في قسماأل

نصيب مما ترك الوالدان    قربون وللنساءاأللرجال نصيب مما ترك الوالدان و ل ":تعالى 
 .1" كثر نصيبا مفروضامنه أو    مما قـلّ   قربونواأل

 

 :مثلة أ

 خوات شقيقاتوأربع أ م وأخ أل م  أمات عن   :التماثل  - أ

 6 
 1 أم 1\6
 1 أخ ألم 1\6

                                                 
1

 النساء  
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 4 4\أخت  2\3

شقيقات ت الخواسهم واحد ولأل م ألخ ألولأسهم لألم سهم واحد ،  6أصل المسألة من 
 .للتصحيح   اا ذسهم كامل فال حاجة إ لكل واحدة منهن  األربعة أربعة أسهم ، 

 .بم وأختان ألمات عن أم وأخت أل:التداخل  - ب

 6 
 1 أم 1\6
 1 أخت ألم 1\6
 4 2\أخت ألب  2\3

لألم سهم واحد ولألخت لألم سهم واحد ولألختين ألب  ة  أسهم، صل المسالة من ستأ
احد منهما سهمان،  وال حاجة إلى التصحيح ألن عدد السهام احد أربعة أسهم لكل و 

 .الرؤوس  عددضعاف أ

 خ شقيق مات عن ثمان بنات وأم وأ:لتوافق ا-ج 

 6 12 
 8 4 8\بنت  2\3
 2 1 أم 1\6
 2 1 أخ ش ع

م واحد تعصيبا خ الشقيق سهألم سهم واحد فرضا ولأسهم ،  لأل 6من لة أصل المسأ 
توافق  ( عدد سهامهن  )ربعة واأل (عدد البنات )وبين الثمانية ة أربعة أسهم ،  وللبنات الثماني

ألخ الشقيق م سهمان ول،  لأل 12فيصير  2فنضرب أصل المسألة في  (2الوفق هو )
  .سهم كامل سهام لكل واحدة منهن   يةلبنات الثمانية ثمانسهمان ول

 .وعم  3/بن مات عن زوج وبنت وبنت إ :التباين  -د
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 12 36 
 9 3 زوج 1\4
 18 6 بنت 1\2
 6 2 3\بنت ابن  1\6
 3 1 عم ع

بن الثالثة سهمان لبنات اإلوللعم سهم واحد و  6وللبنت  3للزوج  : 12لة من أصل المسأ
لة في صل المسأتباين فنضرب أ ( د سهامهن  دع)ثنين واإل (عدد رؤوس البنات )وبين الثالثة 

ويصبح لبنات  3ونضرب كل السهام في  36ل المسألة أص فيصير 3عدد الرؤوس وهو 
  .سهم لكل واحد منهن سهمان كامالناإلبن  ستة أ

 :تقسيم التركة 

من التركة بنسبة سهامه فيعطى كل وارث كة بين الورثة على قدر سهامهم،  قسم التر ـت  
 (لةمسأصل الأ)التركة على عدد السهام تقسم  وللوصول إلى نصيب كل وارث من التركة ، 

ثم نضرب قيمة السهم في عدد سهام كل وارث للحصول على حصل على قيمة السهم ، فن
 .نصيبه من التركة 
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 :ول ـــرد والعـــباب ال
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 :باب الرد والعول 

 :والعول  دتعريف الر 

-رق الورثة          لك عندما ال يستغنصباء الورثة ونقصان في السهام وذزيادة في أ الرد هو
يرد الباقي على من ما فضل عنهم ،  خذالتركة وال يكون فيهم عصبة يأ  –صحاب الفروض أ

  .نسبة فروضهمب لم يكن زوجا وال زوجة 

 :دليله

 فما فضل ، 1"ولى ببعض في كتاب اهلل  األرحام بعضهم أ  وأولو " :قوله تعالى
لك ال ولذروض بعموم األولوية، على أصحاب هذه الف رد  ـكورة ي  فروض المذ البعد 

  .رحامولى األيرد على الزوجين ألنهم ليسوا من أ

                                                 
1

 75األنفال  
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  ن يزيد في اهلل صلى اهلل عليه وسلم سعد بن أبي وقاص من ألقد منع رسول
ن  ن تذر ورثتك أغنياء خير من أنك أإ  ":له الوصية على ثلث ماله وقال 

ته، نبال اه وارث إقد أخبره أنه ليس ل وكان "رهم عالة يتكففون الناستذ
نه ال أللك على أن التركة كلها لها بعد الوصية ، النصف فدل ذ والبنت فرضها

 .ال بالردلك إيوجد معها وارث وال يكون ذ

 :شروط الرد

 :مور ثة أا تحققت ثالذال يكون في المسألة رد إال إ

 .(و متعددواحد أ)وجود صاحب فرض  -
 .عدم وجود عاصب  -

  .صحاب الفروضبقاء سهام فاضلة على أ -

 :رد عليهمـين ي  الورثة الذ

 صحاب الفروض ما عدا الزوجين وهم ثمانية جميع أ يرد على

 البنت -1
 بنت االبن -2

 خت الشقيقةاأل -3

 ب األخت األ -4

 ماأل -5

 الجدة -6

 م األخت أل -7

 ماألخ أل -8

ا منه ال يرد عليهوالجد وأن كانا من أصحاب الفروض في بعض الحاالت ، فإ بإن األ  :مالحظة
  .يصبحان عصبةنهما وجد أحدهما ، فال يكون في المسألة رد أل متى ألنهما

 :ين ال يرد عليهم الورثة الذ



 41 

هما الزوج والزوجة ألن قرابتهما ليست نسبية، صحاب الفروض الورثة الدين ال يرد عليهم  من أ
  .يةهي قرابة سبب نماإ

المسألة فرض أو فروض  لحاالت ، كأن يكون فيتختلف طريقة الرد باختالف ا:كيفية الرد 
ن يكون معهم أحد الزوجين أو ال يكون ،  فلكل حالة طريقة تناسبها ويمكن أن و كأمختلفة، أ

 :نختصرها في حالتين 

 :ضا حاالت عدم وجود أحد الزوجين مع الورثة وفيها أي -1

  .ورداا   فله التركة كاملة فرضاا ث شخصا واحد كبنت أو أم أو أخت ألم ، ن يكون الوار أ - أ

  .خر رداا فتأخذ نصف المال فرضا والنصف اآلمات عن بنت واحدة ، :مثال

د من صنف واحد فتقسم التركة على عد ولكنأن يكون الورثة متعددين ،  - ب
 الرؤوس 

فتصبح   ضا والثلث الباقي رداا الثلثان فر  فلهن   مات عن ست أخوات شقيقات ، :مثال
افا مختلفة  صنا كان الورثة أذومثل ذلك إ سهم واحد ،  منهن   ة لكل واحد ، 6لة من المسأ

فلكل واحد منهما السدس فرضا ولكن لهم نفس الفرض ،كمن مات عن جدة وأخت ألم ، 
 .ولكل واحد منهما الثلث رداا 

،  تصحح مسألتهم :ه الحالة نافا مختلفة وفروضهم مختلفة في هذصأن يكون الورثة أ -ج 
لة لمسأ صالا م ، ويكون المجموع ألتهصل مسأيعطى لكل وارث فرضه ، تجمع سهامهم من أ

 .الرد 

  .بنمات عن بنت وبنت إ:مثال

 3للبنت :  6فيكون أصل المسألة  (تكملة للثلثين )بن السدس فللبنت النصف ولبنت اإل
 3للبنت منها صل المسالة ، فيكون هو أ 4ومجموع سهامهم  1 سهم بنلبنت اإلأسهم  و 

  .1بن منها لبنت اإلو 

 :د الزوجين مع الورثة حوجود أ -2
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 :يضا فيها حاالت ه أوهذ

لة هو مقام فرض حد الزوجين وارث واحد فيكون أصل المسأمع أن يكون أ - أ
فيعطى للزوج أو الزوجة سهم واحد ، والباقي  ( 8  وأ  4   وأ  2 ): الزوجية 

  .ورداا  خر فرضاا للوارث اآل

ض الزوجة ، للزوجة سهم مقام فر  8لة هو مات عن زوجة ، وبنت فأصل المسأ:مثال
  .سهمأ 7واحد وللبنت 

رثة متعدد كزوجة مع صنف واحد من الو  و الزوج الزوجة أن يكون مع أ - ب
والباقي ثالثة  (الربع )مقام فرض الزوجة  4لة من ثالث أخوات ألب فالمسأ

صناف مختلفة ولكن ومثله أن يكون الورثة من أ.أسهم لكل أخت سهم واحد 
 .لهم فرض واحد

  .2/خت الم زوجة وجدة وأ:مثال

 سهم  ة ختين لكل واحدللزوجة سهم وللجدة سهم ولأل 4فيكون أصل المسألة 

ه الحالة في هذمن الورثة وفروضهم مختلفة ،  صناف مختلفةأن يكون مع أحد الزوجين أ-ج 
وتحل  لة الثانية ليس فيها أحد الزوجين ، حد الزوجين والمسأمسألة فيها أ :لتين نجعل مسأ

النسب الثالثة التماثل والتوافق والتباين  لة على حدة ثم ننظر في المسألتين بإحدى ل مسأك
. 

  .ممات عن جدة وزوجة وأختين أل:1مثال 

 (ليس فيها الزوجة)المسألة األولى 

 6 3 
 1 1 جدة 1\6
 2 2 2\أخت ألم  1\3
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 (فيها الزوجة)المسألة الثانية 

 4 4 
 1 1 زوجة 1\4
 1 3 جدة  
 2 2\أخت ألم  

ا من صلهألة الثانية والمسأ (مجموع السهام )صلها من ستة بالرد تصبح ثالثة المسألة األولى أ
وبالنظر في  ألختين،سهم للزوجة وثالثة للجدة وا (ال يرد عليها  التي)ربعة مقام فرض الزوجة أ
لة فنكتفي بالمسأ، ختين ألم متماثل في المسألتين لمسألتين نجد بأن نصيب الجدة واألا

 .ختين سهمان الثانية وأصلها أربعة للزوجة سهم وللجدة سهم ولأل

 

 

  .ممات عن زوجة وبنتين وأ:2مثال

 المسألة األولى    

 (بدون زوجة)مسألة الرد 

 6 5 
 4 4 2\بنت  2\3
 1 1 أم 1\6

  (مع الزوجة)المسألة الثانية  

 8 41 41 
 5 5 1 زوجة 1\8
 28 35 7 2\بنت  
 7 أم 
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  .(مجموع السهام )وبالرد تصبح خمسة  6صلها من المسألة األولى أ

ين يرد عليهم وللورثة الذواحد  سهم منه  لها  ،صلها ثمانية مقام فرض الزوجةالمسألة الثانية أ
 .م فرضا وردا ألسهم وهو نصيب البنتين واأ 7

نية لة الثالذين يرد عليهم في المسأوفي سهام الورثة ا 5ة الرد وهو لصل  مسأا نظرنا في أذفإ
)  ولىأصل المسألة األ في (  8)  لة الثانيةصل المسأوجدنا بينهما تباينا فنضرب أ 7هو و 
نقسمه على خمسة  سهم والباقيأ 5للزوجة منها  (8×5) : 41لة صل المسأفيكون أ(  5

 .(1×7) واحدسهم  م ولأل (4×7) 28ربعة وهو للبنت أ 7يعطينا 

 :تمارين

 .مات عن ك أم وأخت ش وأخت ألم -
 .مات عن زوجة وبنت -

 .مات عن زوج وجدة -

 .3/مات عن زوج وبنت -

 .5/  مات عن زوجة وأخت ش -

 .2/مات عن زوجة وأم وأخت ألم  -

 .3/ مات عن زوجة وأم وأخت ألم  -

 .مات عن زوجة وأخت ش وأخت ألب -

 العول 

يضا ويعني أ 1"تعولوا  الّ أدنى أ  لكذ:" قوله تعالى  لظلم والجور على حد  ا:يعني في اللغة 
 .الزيادة 

نصباء الورثة وضة ونقص في أزيادة في مجموع السهام المفر  هو :وفي اصطالح الفرضيين 
ا بحيث تستغرق جميع السهام ويبقى بعض الورثة دون لك عند ازدحام الفروض وكثرتهويقع ذ

لك يدخل النقص بذلة حتى تستوعب جميع الفروض و مسأصل الضطر إلى زيادة أنصيب فن

                                                 
1

 النساء   
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في نصيب كل وارث بحسب عدد سهامه ، ولكن ال لى كل سهم وبالتالي يدخل النقص إ
  .حد من الميراثيحرم أ

 :لة وقع فيها العولأول مسأ

لزوج النصف فلأة عن زوج وأختين شقيقتين ،  امر  لك في زمن عمر لما توفيتكان ذ
ء الزوج يطلب نصيبه كامال وجاءت وزادت الفروض على التركة وجاولألختين الثلثان ،  

ما أدري من أقدم منكم في  :فقال عمر رضي اهلل عنه  الشقيقتان تطلبان نصيبهما كامال ،
ا ذختين ، وإوهو النصف نقص نصيب األ ت الزوج فرضهيعطا أذي إ أ ؟ خرالعطاء ومن أُؤ 

 عليهم الصحابة رضوان اهللا نقص نصيب الزوج فتوقف واستشار ختين نصيبهمأعطيت األ
جمع الصحابة وأ ت رضي اهلل عنه بالعول فقال عمر أعيلوا الفرائض ،شار عليه زيد بن ثابوأ

  .على حكم العول

 :صول التى تعولاأل

 . 24 -12 -8 -6 -4 -3- 2:سبعة وهي  أصول المسائل

ل التي تعول صو أما األ  8- -4 -3 -2:تعول وهي  نها الأربعة منها ثبت باالستقراء أ
 :صل منها نوع من العول وهي كالتالي ولكل أ 24 -12 -6فهي 

وال تزيد  11 -9 -8 -7لى ، أي أن الستة تعول إ لى عشرة شفعا ووتراا تعول إ:الستة 
  .عليها

 -15وإلى  -13،أي تعول إلى  ال شفعاا  وتراا  تعول إلى سبعة عشر  (12)ثنا عشر اإل
 . 17لى وإ

تسمى  في مسألة واحدة من الشواذ    واحداا   عوال 27لى تعول إ (24)ربع وعشرون األ
 .المنبرية 

 :مسائل في العول 

 (6)عول الستة 
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  .بمات عن زوج وشقيقة وأخت أل -1
 .2/ب مات عن زوج وأم وأخت أل -2

  .مت ألخمات عن زوج وأم وشقيقة وأخت ألب وأ -3

  .بوشقيقة وأخت أل  2 /م عن زوج وأم وأخت ألمات  -4

 .(12)ثني عشر عول اإل

  .موزوج وأ   2/ن بنت مات ع -1
  .موزوج وأب وأ  2/مات عن بنت  -2

  .موأ  2/ب وأخت أل  2/م مات عن زوجة وأخ أل -3

 .(24)ربع والعشرين عول األ

  .موأب وأ   2/مات عن زوجة وبنت -1

 

 

 

 

 

 

 

 دــــــراث الجـــــمي
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 عــــــــم

 واتـــــوة واألخــــاإلخ
 

 

 

 

 

 ميراث الجد مع اإلخوة واألخوات

صود بالجد هنا هو الجد الصحيح أي الجد الذي ليس في نسبته إلى الميت  أنثى مقال
 ...ن عال من أب ألب وإ

م فإن الجد يحجبهم والمقصود باإلخوة هنا اإلخوة األشقاء أو اإلخوة ألب أما اإلخوة أل
 باتفاق

 :خوة حكم الجد مع اإل
ة رسول اهلل صلى من سن خوة نص من كتاب اهلل تعالى والمع اإللم يرد في حكم الجد 

فيهم ما بين متوقف خائف ومجتهد ، فقد ورد  ولذالك كان الصحابةاهلل عليه وسلم ، 
 ."جرؤكم على النار  أجرؤكم على قسمة الجد أ :"نه قالعن عمر رضي اهلل عنه أ

وهذا . "خوةجد واإل ن يقتحم جهنم فـليقض بين الأ   همن أسر "وقال علي رضي اهلل عنه 
إلى عدم وجود نصوص شرعية يرجع إليها في البت في  أمر الجد مع التخوف راجع 
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جانب الصواب فيترتب عليه حرمان من يستحق وتوريث من ال اإلخوة ، واالجتهاد ربما ي
 .يستحق 

 :مر فكانوا على مذهبينير من الصحابة اجتهدوا في هذا األن الكثغير أ
 :ولالمذهب األ

جماعة من وابن عمر رضي اهلل عنهم وتبعهم بي بكر الصديق وابن عباس هب أهو مذ
  ...بي حنيفةالصحابة والتابعين وهو أيضا مذهب أ

ويرى أصحاب هذا المذهب أن الجد يحجب اإلخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو ألب أو 
ألحوال ب عند فقده في جميع اهب على اعتبار الجد يقوم مقام األالمذألم ، ومبنى هذا 

  .خوةتبار جهة الجد مقدمة على جهة اإلعيضا على اومبني أ
 :المذهب الثاني

غيرهم من الصحابة وهو مذهب علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي اهلل عنهم و 
والتابعين وهو أيضا مذهب األئمة الثالث ، مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي 

 .بي حنيفةأصحاب وأحمد بن حنبل ومحمد أبو يوسف من أ
هذا المذهب أن اإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب يرثون مع وجود الجد ويرى أصحاب 

جد في درجة خوة  والوأنه ال يحجبهم كما يحجبهم األب، وحجتهم في ذلك أن اإل
كذلك اإلخوة ب و واحدة من حيث النسبة إلى الميت ، فالجد يدلي إليه من جهة األ

فروع األب فال معنى أن نعطي لجد أصل األب واإلخوة فايدلون إليه من جهة األب ، 
إلى  ةخو إحدى الجهتين دون األخرى ، هذا باإلضافة إلى اعتبار آخر هو أن حاجة اإل

ذا يكون في حالة الشيخوخة بخالف اإلخوة ، فإ ن الجدالمال أظهر منها عند الجد ، أل
ام اإلخوة واألخوات عمورث الجد  المال ثم مات انتقل الميراث إلى أوالده وهم أ

 .خوةيصبح األعمام والعمات وارثين دون اإلف
وهذا المذهب هو المعتمد والمفتى به في أكثر البالد اإلسالمية ألنه أقرب إلى العدالة 

لى وهذا المذهب هو الذي يحتاج إ...ة ظهر في تحقيق المصلحوأقوى في الحجة وأ
  .التوضيح والبيان

  :خواتحاالت الجد مع اإلخوة واأل
 :خوة من حالتينع اإلال يخرج الجد م

 .صحاب الفروض أن يكون الجد مع اإلخوة دون غيرهم من أ
 .خوة صاحب فرض كالبنت والزوجة أن يكون مع الجد واإل
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 :ولىالحالة األ
 : مرين وجود الجد مع اإلخوة فقط ، يكون فيها الجد أفضل األ

خذ معهم واحد منهم يأخوة كوالمقصود بها أن يعامل الجد مع اإل:المقاسمة *  
 ."للذكر مثل حظ االنثيين :"على قاعدة  

 ثلث التركة*  
إذا كانت المقاسمة أفضل له قاسم اإلخوة كواحد منهم وإذا كان نصيبه منها دون 

  .الثلثين فيما بينهم ةخو لث جميع المال بالفرض ويتقاسم اإلخذ ثالثلث ، أ
 فضل للجد؟متى تكون المقاسمة  أ

 :في خمس حاالت محددة وهي  فضل للجدتكون المقاسمة أ
  .ذ الجد الثلثين من جميع المالجد مع أخت فيأخ

 .خذ الجد نصف التركة يأ 2/جد مع أخت 

 .خذ الجد نصف التركةجد مع أخ يأ

  .خمسي المال 5/2خذ الجد جد مع أخ وأخت يأ

 .خمسي المال 5/2خذ الجد يأ 3/جد مع أخت 

 متى تستوي المقاسمة والثلث؟
خوة كواحد منهم د يأخذ ثلث جميع المال أو يتقاسم اإلبالنسبة للج

 :محدودة أيضاا  ويستوي عند ذلك في ثالث حاالت
 .2/خ جد وأ

 .2/خت جد وأخ وأ
 .4/ جد وأخت

و ن نصيب الجد هو الثلث ال يزيد عنه وال تنقض سواء بالفرض افي هذه الحاالت كلها يكو 
  .المقاسمة

 فضل للجد ؟متى يكون ثلث المال أ
الجد :شخص وترك فلو مات يكون الثلث أفضل للجد ،  ما عدا الصور الثمانية السالفة الذكرفي

للذكر مثل حظ : "الباقي ةخو أو أكثر فإن األفضل للجد أن يأخذ الثلث ويتقاسم اإل ةو خوثالث إ
 .عطيناه بالمقاسمة لنقص نصيبه عن الثلثأ لو ألننا "نثيين األ

 :الحالة الثانية
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فضل أكثر ممن يرث بالفرض فيأخذ الجد أسهم أي وارث أو خوة ذو جد واإلأن يوجد مع ال
 :مور الثالثةاأل

  .صحاب الفروض فروضهمأي يقاسم اإلخوة فيما بقي بعد يأخذ أ:ما مقاسمة إ
  .صحاب الفروض فروضهمما بقي من المال بعد أن يأخذ أ خذ ثلث أن يأ
م يبق بعد حوال فلو لدس بحال من األينقص نصيبه عن الس خذ سدس جميع المال والأن يأ

 .اا إعطاء أصحاب الفروض فروضهم إال السدس ، فإنه يفرض للجد ويحرم اإلخوة قوال واحد
 :مثلةأ

  .خ شقيقمات عن زوج وجد وأ

ج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وما بقي يقتسمه الجد مع األخ الشقيق خذ الزو يأ
 وخير له من السدسفهو خير له من ثلث الباقي ، (قيلباي نصف اأ)بالتساوي فيأخذ الربع 

 
 2 4 

 2 1 زوج 1\2
4\1 
 ع
4\1 

  جد
1 

1 
 1 أخ ش

 (1الشكل )                                                          
  .شقاءإخوة أ 3أم وجد و:  مات عن

 ،(خوةلوجود المتعدد من اإل)لألم السدس 

 .خوةاسمة اإلضل له من السدس ومن مقفوللجد ثلث الباقي هو أ
 

 6 11 54 
 9 3 1 أم 1\6
 15 5 5\3 جد 1\3
 

 ع
 2/5 3\أخ ش 

 ــــــــــ
3 

11 31 
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 (الشكل ب)

  .قيقةخت شبنت وجدة وجد وأخ شقيق وأ:  مات عن

 ."نثيين للذكر مثل حظ األ"فللبنت النصف وللجد  السدس وما بقي يقتسمه األخ مع أخته 
 

  

6 
 

 
18 

 
 
2\1 

 
 بنت

3 
 

9 
 

6\1 
 

 جدة
 

1 
 

3 
 

6\1 
 

 جد
 

1 
 

3 
 

 ع
 

 أخ ش
 أخت ش

 

1 3 
 

 (الشكل ج)                                                                                  
 

ثان وللجد السدس للزوج الربع وللبنتين الثلزوج وبنتين وجد وثالث إخوة أشقاء ، :  ماتت عن
 .خوةبقى شيء لإلوال ي

 
 
 12 
 3 زوج 1\4
 1 2\بنت  2\3
 1 جد 1\6
 1 3 \أخ ش ع
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 (الشكل د) 

 
 

 4/خت ش نت إبن وأم  وجد وأوبنت وبزوجة :  مات عن

 
 

 24 22 
 3 3 زوجة 1\1
 12 12 بنت 1\2
 4 4 بنت ابن 1\6
 4 4 أم 1\6
 4 4 جد 1\6
 1 1 4\أخت ش  ع

 
 

ولبنت اإلبن السدس تكملة للثلثين ولألم السدس وال يبقى ثمن وللبنت النصف للزوجة ال
 .ن الفروض قد استغرقت التركةأل( العاصبات )الشقيقات خوات شيء لأل

 
 .3\خت شوأ  2/خ ش وأم وجد وأ  3 /زوج وبنت : ماتت عن 6
 

 124 15 
 3 3 زوج 1\4
 1 1 3\بنت  2\3
 2 2 أم 1\6
 2 2 جد 1\6
 2\أخ  ش  ع

 3\أخت ش
1 1 
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م السدس فتستغرق الفروض التركة ولما كان نصيب الجد لزوج الربع وللبنتين الثلثان ولألل

 15فإنه يفرض له السدس وتعول المسألة إلى حوال زل عن السدس بحال من األـال ين
  .خواتويحرم اإلخوة واأل

 :مالحظة 
األشقاء يالحظ في جميع هذه الحاالت التي قدمنا أننا اقتصرنا على ذكر اإلخوة 

 من ب بدالا ألب واألخوات أل ةخو واألخوات الشقيقات ، وال يتغير الحكم لو وجد اإل
  .مر يختلفاألشقاء مع الجد فإن األ ب معاألشقاء ، أما في حال اجتماع اإلخوة أل

 
 :ةعاد  ـالم  

إذا اجتمع اإلخوة األشقاء واإلخوة ألب مع الجد فإنهم يحسبون جميعا من نوع واحد 
ذ الجد نصيبه بمقتضى ما خبه حتى إذا أ  ضراراا ـدون على الجد إع  ــي يَ أ( أو ألبأشقاء )

فاإلخوة . ي المالخذوا باقوهم وأحجبفب تقدم من أحواله  عاد األشقاء إلى اإلخوة أل
به ولكنهم ال يرثون إال إذا كانت معهم أخت شقيقة   ضراراا ـدون على الجد إعَ ـب ي  أل

 ب بالتعصيببقي شيء أخذه اإلخوة ألخذت نصفها فإن أ ، واحدة
  .بجد وأخ ش وأخ أل:  مات عن:مثال

فيأخذ الجد الثلث ويبقى الثلثان لإلخوة لكن الشقيق   ب وارثاا ـعد األخ ألي  
 .خذ الثلثينفيأ بيحجب األخ أل

 
 3 3 
 1 1 جد 1\3
 أخ ش ع

 أخ آلب
2 2 

 1 
 

  .بجد وأخ ش وأخت ش وأخ أل:  مات عن:مثال 

قل من د الثلث من التركة ألنه األفضل له إذ لو قاسم اإلخوة لكان نصيبه أللج
واألخ الشقيق وارث بالتعصيب واألخت الشقيقة عاصبة بأخيها واألخ . الثلث

  .ب محجوب بالشقيقأل
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في  نه وارثاألخ ألب كأالجد واعتبر وجود  على د  ـب ع  يالحظ أن األخ أل

ه تراعى قواعد التعصيب عطاء الجد ما يستحقتحديد ما يستحق الجد ثم بعد إ
: أخذ نصيبهب ويأل األشقاء األخَ  في حجب األضعف باألقوى  فيحجب اإلخوة  

  .تلك هي المعادة
 

 
 .2/أم وجد وأخت ش وأخ ألب:  مات عن:مثال 

  
 6 11 36 
 6 3 1 أم 1\6
 با1\3
2\1 
 ع

 جد
 ش تأخ

 2\أخ آلب

 
5 

5 11 
9 11 
1 2 

 

  
3 

 
9 

 
3

ش
\
1 

 
 جد

 

 

1 

 

 
3 

 4 2 أخ ش ع
 2 أخت ش

 1 1 أخ  ألب    م
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نفرادها خت الشقيقة النصف اللألم السدس لوجود المتعدد من اإلخوة ، لأل
ال يعصبها ألنه صاحب فرض والجد هنا و يحجبها ، ولعدم وجود من يعصبها ، أ

 .له فضليأخذ ثلث الباقي ألنه األنفسهم والجد واإلخوة ألب عصبة بأ
هو ثلث الباقي نفع له ويالحظ أنه عددنا اإلخوة ألب على الجد حتى كان األ 

يوجد  الجد  ال  ن  ثم بعد أن أخذ الجد نصيبه عاملنا اإلخوة ألب مع الشقيقة كأ
ب عصبة فأعطيناهم ما فضل عن خوة ألواعتبرنا اإل عطيناها النصف فرضاا فأ
 صحاب الفروض أ

قاء وأبناء اإلخوة ألب يحجبون بالجد فال يرثون معه أبناء اإلخوة األش :مالحظة 
 .واحداا  قوالا   صالا أ
 

 :كدريةالمسألة األ
نها  وجه تسميتها أنها وقعت في امرأة من بني األكدر فسميت األكدرية وقيل أو 

  .رت على زيد بن ثابت مذهبه فشذت عن القاعدةكد  
 :هاصورتو 

  .خت شقيقة وجدزوج وأم وأ:  مات عن
خذ الثلث لعدم وجود لنصف لعدم وجود الفرع الوارث، واألم تأخذ اأالزوج ي
  .خوةالوارث وعدم وجود المتعدد من اإل الفرع

ب له وال ينقص عنه ، فال يبقى لألخت قل ما يجوالجد يأخذ السدس ألنه أ
بت رضي اهلل ن زيد بن ثاغير أ. ها الفروضتن التركة قد استغرقالشقيقة شيء أل
ثم ضم ( بعد أن كان أصلها ستة)نصف وأعال المسألة إلى تسعة عنه فرض لها ال
لجد وقسم بينهما للذكر مثل حظ األنثيين فأصبحت لى سهام اسهام األخت إ

 .4خت ولأل 1وللجد    6م ولأل 9للزوج :  22لة من المسأ
  

 6 9 22 
 9 3 3 زوج 1\2
 6 2 2 أم 1\3
 1\6ع   
2\1 

 جد
 أخت ش

4 4 1 
4 



 16 

 
رية أال يبدل أحد من هؤالء الورثة وإال خرجت عن رط في األكديشت:مالحظة 
 كدرية حكم اال 

 :خوةمسائل مختلفة في الجد مع اإل
 .3/مات عن جد وشقيق 

 
 
 

3 
 

9 
 

 3 1 جد          1\  3         
 6 2 3\شقيق         ع           

  
 

 .فضل للجد من المقاسمةالثلث أ  :مالحظة
  
 
 
 

  .بوجد وأخ ألأم :  مات عن
 

 3 
3\1 

 
 

 أم            
1 
 

 1 جد             ع
 أخ ألب          

 
 .خ شزوج وجد وأ:  ماتت عن

 
 2 4 
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 2 1 زوج 1\2
 1 1 جد ع

 1 أخ ش
 

فضل للجد من سدس في المسألتين أصحاب فرض والمقاسمة أ: مالحظة 
 .التركة ومن ثلث الباقي

 2/خ شزوج وجد وأ:  ماتت عن
 

 6 
 3 زوج 1\2         

ــــــــــا1\3)     -(1\6()ب
 (ع)

 

 جد
 

1 
 

 2 2\خ شأ ع        

 
 .خوة كواحد منهم المال وثلث الباقي ومقاسمة اإل6/1الجد يستوي له     :مالحظة 

 3/خ شقيق مات عن أم وجد وأ
 

 
 6 11 54 
 9 3 1 أم 1\6
 15 5 5 جد با1\3
 31 11 3\أخ ش  ع

  
 :الجد يكون له

 9   =   54/6أي      1\6
 15=   45/3 أي     با   1\3
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 1\4+   11   =   4/  45 أي المقاسمة 
 .فضل لهاألالباقي هو  1\3
 

 3/خ شقيق زوج وجد وأ:  ماتت عن
 
 

 6 11 
 9 3 زوج 1\2
 3 1 جد با1\3أو  1\6
 6 2 3\أخ ش  ع

 
أفضل للجد  ة  أن المقاسمة ليستخوة الثالثيظهر من عدد اإل  :مالحظة

التركة أو ثلث  6/1ألنها ليست من المسائل الثمانية ، يبقى له األفضل من 
  .وهما متساويان 3/9و أ   6/11ي الباقي أ

 
 
 
 2/خ شزوج وأم وجد وأ:  اتت عنم
 

 6 12 
 6 3 زوج 1\2
 2 1 أم 1\6
 2 1 جد 1\6
 2 1 2\أخ ش ع

 
فهي واحدة من . جدثلث الباقي والمقاسمة يستويان عند ال:مالحظة 

 .المسائل الثمانية
 .التركة هو سهم واحد 6/1. التركة 6/1ا وبين وتبقى المقارنة بينهم  
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 .واحدقل من سهم وهو أ (ثلثا سهم) سهم  2/3وثلث الباقي هو  
 .فضل له هو سدس المالإذاا  األ

 
 .خ شقيق زوج وجدة وجد وأ:  ماتت عن

 
 6 
 3 زوج 1\2
 1 جدة 1\6
 1 جد  أو ع1\6
 1 أخ ش ع

 
 :مالحظة 

 .فضل له من ثلث الباقيلجد لألخ أمقاسمة ا
شقيق وسدس خ ال، فمقاسمة األوتبقى المقارنة بينهما وبين سدس التركة 

 .ن كال منهما يعطيه سهما من ستة التركة يستويان عنده أل
  
 

  3/خ ش أم وجد وأ:  مات عن
 

 6 11 
 3 1 أم  1\6
 5 5 جد با أو ع1\3
 11 2\أخ ش  ع

 
 .بالنسبة للجد تستوي المقاسمة وثلث الباقي: مالحظة 

من  سهما واحداا  ،  بالسدس يأخذوتبقى المقارنة بينهما وبين سدس التركة 
وهي حصة تقارب  (أجزاء من ثلث السهم 5)  5/3 ، وبالمقاسمة يأخذستة

  .سهمين من ستة
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 وجد وأخ شقيق   2/زوج وبنت :  مات عن

 
 12 13 
 3 3 زوج 1\4
 1 1 2\بنت  2\3
 2 2 جد 1\6
 1 1 2\أخ ش  ع

 
نتين الثلثان وللجد السدس للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وللب  :مالحظة 

 13لى إ 12المسألة من خوة شيء بل وتعول وهو األنفع له وال يبقى لإل
  .جيب لكل الفروضتلتس

 
 
 
 
 

  .خ شقيقزوج وجد وأ:  ماتت عن
 
 2 6 
 3 1 زوج 1\2
 2 1 جد ع

 1 أخت ش
 
 

وهو األفضل واألخ  رث والنصف الباقي بين الجدلزوج النصف لعدم وجود الفرع الوال :مالحظة 
 .و بثلث الباقيله ألنه يأخذ  سهمين من ستة بينما يأخذ سهما واحد سواء  بالسدس أ
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  .خت شزوجة وأم وجد وأ:   مات عن
 

 12 36 
 9 3 زوجة 1\4
 12 4 أم 1\3
 11 5 جد ع

 5 أخت ش
 

م الثلث لعدم وجود لربع لعدم وجود الفرع الوارث ولألللزوجة ا  :مالحظة 
فضل للجد من ثلث والمقاسمة أ.  خوةال المتعدد من اإلالفرع الوارث و 

 .فضل له من سدس التركة وكالهما أ (من المسائل الثمانية  ةواحد)الباقي 
 
 
 
 
 
 

 .خت شقيقة خ شقيق وأأم وجد وأ:  مات عن
 

 6 
 1 أم 1\6
 

 ع
 2 جد

 2 أخ ش
 1 أخت ش

 
واحدة من المسائل )فضل للجد من ثلث الباقي المقاسمة أ :مالحظة 

 .فضل له من سدسهاألنها تمنحه ثلث التركة فهي إذن أ(  الثمانية
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 .بخ ألجد وأخ ش وأخت ش وأ:  مات عن 
 

 3 9 
 3 1 جد 1\3
 أخ ش ع

 أخت ش
2 4 

2 

 1 1 أخ آلب م
 

ة حيث يع ـد األشقاء أخاهم ألب عاد  ـمن صور الم   ة ه صور هذ :مالحظة 
ضه يعود األشقاء فر  ، وبعد أن يأخذضلفيجد الجد أن الثلث أصلح له وأف

 .ب بالقوةفيحجبون أخاهم أل
كانت ال تقبل   للشقيق سهمان ولماللجد سهم و  3فأصل المسألة من  

ولألخ  :ثالثة (:الثلث)لة تسعة للجد صبح أصل المسأالقسمة على ثالثة أ
 .خته نصفها سهمانوأل 4الشقيق 

 
 
 

 .2ب أم وجد وأخت ش وأخ أل:  مات عن
 

 6 11 36 
 6  3 1 أم 1\6
 با1\3
2\1 
 ع

 جد
 أخت ش
 2\أخ آلب

 
5 

5 11 
9 11 
1 2 

 :مالحظة 
أن الباقي يدخل فيه نصيب األخت ، وخاصة فضل للجدثلث الباقي بعد أن تأخذ األم سدسها أ

 .ب تعصيبافلإلخوة أل نصف التركة فرضا وما بقي الشقيقة التي تأخذ
 



 63 
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 :ات ــــاسخـــام المنــــــكــأح
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 :حكام المناسخات أ

 
 :التعريف

 
ركة لمناسخات في اصطالح الفرضيين هي أن يموت بعض الورثة قبل أن تقسم التالمقصود با

 .فتنتقل سهامه إلى ورثته
ورثة من مات من هؤالء الورثة  لةلة ورثة الميت األول ، ومسأمسأ:مسائل   في المناسخات ثالث 

 .لتين وتسمى الجامعةع بين المسألة تجمومسأ، ل قسمة التركة قب
 :وفي المناسخات ثالث حاالت

  .وال وارث له سواهمول ان يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت األ  -
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به فينتقل نصيأبناء ثم مات أحد األبناء عن أخويه دون ورثة آخرين ،  مات عن ثالثة  (1)مثال
  .صال موجوداا الذي مات بعد أبيه لم يكن أ خاهم ن أخويه فتقسم التركة عليهما وكأإلى أ

ختلف نسبتهم أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت األول الثاني ولكن ت -
  .لى الميتإ
 ،(من الزوجة الثانية ) 3/وبنت  (حدى الزوجتين من إ)مات عن زوجتين وإبن  :مثال

الحالة الثانية هم ورثة الميت األول إال فالورثة في مة التركة ، حدى البنات قبل قسثم ماتت إ
 ,حدى الزوجتين إ

  .ختين شقيقتيننتان أصبحتا أب والبا ألختصبح أما ،واالبن أصبح أفخرى أما الزوجة األ
  :مالحظة 

لى العالقات الهالك وبقية الورثة دون النظر إ في المسائل العادية تكون العالقة مركزية بين
ى العالقة بين الورثة للتي تجمع الورثة فيما بينهم ، لكن في مسائل المناسخات ينظر  إا

  .لة الثانيةبين الورثة في المسأالعالقة فيما لى والهالك األول في المسألة األولى وإ
من الجهتين و يكون بعضهم ممن يرث الميت الثاني غير ورثة الميت األول ، أ يكون ورثة -

 ، 
   .قبلها ال بد من عمل جديد  وفي هذه الحالة والحالة التي:حظةمال

 :ول هم ورثة الميت الثاني دون غيرهم أن يكون بعض ورثة الميت األ(2)مثال
  2/خت شقيقة وأخ شقيق وأ 3/نتمات عن ب

 
 

 3 9 36  3 36 
 24  24 6 2 3\بنت  2\3
 أخ ش ع

 أخت ش
 أخت ش

 
1 

 
3 

 1=2+6 2 أخ ش 6
 4=1+3 1 أخت ش 3
   ت  2 3

 
   
للبنات سهمان من ثالثة ،  لة المسأ أصلعصبة  األخمع  واألخواتللبنات الثالث الثلثان  : انـــبي

 أصلصبح أ (عددهن) 3يقبل القسمة على  ال(2)نصيب البنات  ولما كان  دسهم واح واإلخوة
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وهو عدد ال يقبل القسمة  على عدد  أسهم 3 إلخوةول(لكل واحدة  2) 6للبنات ،  9لة المسأ
ولكل  6ولألخ  24للبنات  36المسألة  أصلفيصبح  4فنضرب أصل المسألة في  (4)رؤوسهم 

التركة عن أخ ش وأخت ش وبنات األخ محجوبات من  ، ثم توفيت األخت قبل قسمة 3أخت 
سهم واحد و سهمان  خ لأل2)األخ ش واألخت ش، فتقسم سهام األخت على األخ واألخت 

وأصل المسألة الثانية التي (3)في المسالة األولى (الميتة )خت ولما كان بين  سهام األ(لألخت 
هو أصل المسألتين الجامعة فينضاف لألخ تماثل بقي أصل المسالة األولى (3)تقسم فيها تركتها 

 .خت سهم واحدسهمان ولأل
 :مالحظة

 :امعة يتوقف عل الخطوات التالية المناسخة واستخراج الج إجراء أنيتضح لنا 
من مات بعده وقبل قسمة  ول وتوزيع تركته على ورثته بمن فيهمميت األلة التصحيح مسأ
خذ نصيبه ال يسقط حقه بل يبقى وكونه لم يأ ،مات مورثه نأن حقه ثبت له يوم التركة أل

  .رثتهو ثابتا وينتقل ل
 ولى الميت الثاني بقطع النظر عن المسألة األخرى مستقلة تتعلق بتصحيح مسألة أ

الميت الثاني في المسألة األولى وبين أصل مسألة ورثته ، وتكون المقارنة  المقارنة بين نصيب
 .ينعلى أساس التماثل والتوافق والتبا

 

 2/بن وبنت إبن  ثم ماتت بنت اإلبن عن زوج وأم وإ وأم وأبمات عن زوجة (1) : مثال
 . 3/وبنت

 
 

 24  12 24 
 3   3 زوجة 1\1
 5   5 أب ع
 4   4 أم 1\6
-    12 بنت ابن 1\2

 3 3 زوج 1\4
 2 2 أم 1\6
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ابن         
\2 
 ع ـــــــــــــ   

 \بنت        
3 

 
2 

4 

3 

 
 :حظةمال

 12لة الثانية هو وأصل المسأ 12نالحظ أن نصيب بنت اإلبن في المسألة األولى هو 
  .24صلها وعليه فتكون المسألة الجامعة أ (بينهما تماثل)

  2/بنت إبن وإبن إبن ثم مات الزوج عن زوجة وأم وأخت ألبماتت عن زوج وبنت و  2مثال 
 .م وأخ أل

 
 
 
 
 
 
 
 

 12  12 15 61 
- - -  ت 3 زوج 1\4
 31    6 بنت 1\2
 5    1 بنبنت إ ع

 11    2 بنإبن إ
 
4\1 
 
 

 زوجة
 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 
3 
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6\1 
 
 

 أم
 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
 

 

3\2 
 
 

أخت 
2\ألب  

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 
 

 

6\1 
 

 أخ ألم
 

2 

 

 

2 
2 

 

 :ان ــبي
  3منها  للزوج 12أصل المسالة األولى هو 

   .15لى ولكنها تعول إ 12(زوج فيها هو ال الميت)لة الثانية أصل المسأ
  5توافق  15لة الثانية حصة الميت الثاني في المسألة األولى ، وأصل المسأ 3و 15 بين

الجامعة  لةالمسأصل أ   61فنحصل على  (فقالو  ) 5 في   (12)لة نضرب أصل المسأ
 حالها  ة علىلة الثانيوتبقى أسهم الورثة في المسأ 5جميع أسهم الورثة في المسألة يضرب في 

 .م ثم مات الزوج عن أخت ش وأم وزوجة وأخ أل 2/وأم وبنت وأبماتت عن زوج : 3مثال 
 
 

 12 15  12 13 195 
- - -  ت 3 3 زوج 1\4
 26    2 2 أب 1\6
 26    2 2 أم 1\6
 111    1 1 2\بنت  2\3

 
2\1 
 
 

أخت 
 ش
 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 
18 
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6\1 
 
 

 أم
 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 
 

 

4\1 
 
 

جةزو   
 

3 

 

 

3 

 

 

9 
 

 

6\1 
 

أخ 
 ألم

 

2 

 

 

2 
6 

 

 
 
 

ة كثر من جامعة واحدة وذلك حين يموت وارث قبل قسمة التركقد يكون هناك أ: مالحظة 
خة فتجعل التصحيح وتبقى نفس الطريقة في عملية المناسثم يموت وارث ثان وثالث ورابع ، 

ولى والجامعة حاصل الجامعة األويسمى ال...هكذا ول والثالث مقام الثاني و الثاني مقام األ
 ...الثانية وهكذا 

 :مثال
 .م وعم شقيق ماتت عن زوج وأخت أل

  .بنثم مات الزوج عن أم وأب وبنت وبنت إ
  .2/م وأخ أل  2/خت شثم ماتت البنت عن جدة وأ

 
 

 6  6 12  6 2 14 
       ت 3 زوج 1\2
أخت  1\6

 ألم
1   2    14 

 21    4   2 عم ش ع
 -     3 بنت 1\2
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بنت  1\6
 ابن

 
 

1 

 

 

 

3 

 

 

 ت
 

 

 

 
 

 

2 
 

 

 2    1 1 أب 1\6

 2    1 1 أم 1\6

6\1 
 جدة

1 1 3 

3\2 
أخت 

 ش

4 4 12 

3\1 
 أخ آلم

2 2 6 

 
 
 
 
 
 
 

 :مسائل في المناسخات  
 
 ب عن زوجة ثم مات األ  5/زوجة وبنت و  ب و أم مات عن أ  -1
 .3/ش خت مات عن زوجة وأب وبنت وأ -2
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درهم فما  3110111011ذا كانت التركة إ 3/ثم ماتت الزوجة عن أم وأب وأخ ش 
 نصيب كل وارث؟

، ثم مات 11/وبنت  2/ب عن ابن مات األثم أم وأب وابن عم ش وأخ ألم ، مات عن -3
 .درهم1110111011فما نصيب كل وارث إذا كانت التركة   4/بناء عن زوجة وبنتأحد األ

  .مم وعم ثم مات الزوج عن أب وأماتت عن زوج وأ

 .ب ماتت عن زوج وأم وعم ، ثم مات الزوج عن أم وأخ ألم وأخ أل

 .5/خ ش م ، ثم مات الزوج عن بنت وأم وعماتت عن زوج وأ

  .حدى البنتين عن نفس الورثة، ثم ماتت إ2/مات عن أب وأم وبنت 

 .وبنت 2/بن بناء عن بقية هؤالء وا، ثم مات أحد األ2/م وابن مات عن أ

ثم  4/ب ، ثم ماتت األم عن أخ أل5/وأم وعم ، ثم مات الزوج عن إبن  ماتت عن زوجة
 .11/مات العم عن ابن 

 
 
 
 
 
 
 


