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 األحوال الشخصية : د. أمحد احلجي الكردي .  15

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم  
ُ فُِْ  ل  آايت املوارـيث ـقال هللا تـعا :  ُفِلثِْْي ل ُُ ْح َُ األل ُ ُِ ْأولاْلدُُكمل ُلِللَلْكُر ُمثِل َْل يُِفُم ا ُِِ يُوصِِِِِِِِ

   ْ اَ  فِْول ِِْ َُُ ْواُحد   ُكنَل ُفسِِ َُ ْوأُلْبِْْويلُه ُلُِف ِِل ُ فِْْلُهنَل ثُِلُثْا ْما تِْْرْك ْوُإ ل ْكاْفتل ْواُحْدَة فِْْلْها النَُصِِ اثِلنِْْت ل
ُه الثِد  ُُ ْفُأُمَُ ُهْما الِسدُدُس ُمَلا تِْْرْك ُإ ل ْكاْ  ْلُه ْوْلد  فُْ  ل مْل ْيُِفنل ْلُه ْوْلد  ْوْورُثُْه أْبِْْوا ْ  ْلُه  ُلُث فُْ  ل ْكا ُمنِل

ُروْ  أْيِدهُ  ي ُ ْا ْأول ْديلن   ْوأُُكمل ْوأْبِلْناأُُكمل اْل ْتدل ُِِ يَلة  يُوصِ ُِِ ُدُس ُمنل بِْعلُد ْوصِ ِِد ُه السِ ْوة  ْفُأُمَُ مل ْأقِلْرُب ُإخل
َْلْ ْكاْ  ْعُليَما ْحُِفيَما    َُْل ُإ َل ا َة ُمْن ا َعا ْفرُيضِْ َُ ْما تِْْرْك أْ 11ْلُِفمل فِْفل زلْواُجُِفمل ُإ ل مْل  ( ْوْلُِفمل ُفصِل

ْ  ُ ْا ْأول  ُِِ يَلة  يُوصِِِِ ُِِ ْن ُمنل بِْعلُد ْوصِِِِ  ْديلن  ْوَْلُنَل  ْيُِفنل َْلُنَل ْوْلد  فُْ  ل ْكاْ  َْلُنَل ْوْلد  فِْْلُِفُم الردبُُع ُمَلا تِْرْكل
اْ  ْلُِفمل ْولِْد  فِْلْ  ُتمل ُإ ل مْل ْيُِفنل ْلُِفمل ْولِْد  فُِْ  ل كِْ يَِلة   الردبُُع ِمَُلا تِْرْكل ُِِ ُتمل ُمنل بِِْعلُد ْوصِِِِِِِِ ُهنَل الثدُمُن ِمَُلا تِْرْكل

َُُ ْواُحد  ُمنِل  ًُ ْكاْلْلَة ْأُو املْرْأة  ْوْلُه ْأخ  ْأول ُأخلت  ْفُلُِف ُ  يُوْر وْ  ُ ْا ْأول ْديلن  ْوُإ ل ْكاْ  رُْج ُهْما  ُتوصُِِِِِِِِِِ
رْْكاُ  ُِ ا  ُُِ َْ فُِْهمل  َُْل ثِْْر ُمنل  ُدُس فُْ  ل ْكافُوا ْأكل ِب ُ ْا ْأول ْديلن  ْْيريلْ  السِد يَلة  يُوصِْ لثِدُلُث ُمنل بِْعلُد ْوصُِ

ُ ْعُليم  ْحُليم   َْل َُْل ْوا ُمْضارَ  ْوُصيَلَة ُمْن ا
 (1 ) . 

َْ لْيلْس ْلُه ْوْلد  ْوْلُه وقال تعا :  ُتيُِفمل ُِ اللِْفاْلْلُة ُإُ  املُرأ  ْيْل ُ يُِفل َْل ُُ ا َْ ُق ُتوْف تِْفل ِِل ْيسِِِِِِِ
ُ فِْْلُهْما الثِدلُثْاُ  ُمَل ُأخلت   َُ ْما تِْْرْك ْوُيْو يْرُثُِْها ُإ ل مْل ْيُِفنل َْلْا ْوْلد  فُْ  ل ْكافِْْتا اثِلنِْْت ل ِِل ا فِْْلْها ُفصِِ

 ُِِ ُ ْلُِفمل ْأ ل ْتضِ َْل ُ ا ُ يُِْب َُ ُفِلثِْْي ل ُُ ْح َُ األل اَ  ْفُلللَلْكُر ُمثل ِِْ ْوَة رُْجااَل ْوُفسِ ُ تِْْرْك ْوُإ ل ْكافُوا ُإخل َْل لدوا ْوا
ُْيل   ْعُليم    َُُ ُبُِف

(2) . 
 

 

 

 
 

 .12، 11سورة النساء اآلية:   (1)
 . 176النساء اآلية سورة ( 2)
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 املواريث: مدخُ إىل علم 
 العلم: أمهية يلا  -

قال:    أن النيب  -رضــــــــــــي هللا تعا  عنهما    -أبو داود عن عبد هللا بن عمرو    أخرج
ــة عـادـلة، ومـا كـان ســــــــــــــو   ـل  فهو  } ـــنة ـقائمـة، أو فريضــــــــــــ العلم ثالث: آـية حمكمـة، أو ســــــــــــ

. ورو  ابن ماجه والدارقطين عن أيب هريرة رضـي هللا تعا  عنه قال: قال رسـول هللا   (1)فضـل 
  :{ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصــــــف العلم وهو ينســــــى وهو أول شــــــيء ينزع من

ــفـيان بن عييـنة رمحـه هللا:    (2)أميت  معىن كوـنه نصــــــــــــــف العلم أـنه يبتلى ـبه الـناس ))  . قـال ســــــــــــ
كلفني وجـه كونـه نصــــــــــــــف العلم أن أحكـام امل))  . وقـال احلـافا ابن رجـب رمحـه هللا:  ((كلهم

، وال بـد قبـل   ((نوعـان: نوع يتعلق ابحليـاة ونوع يتعلق  ـا بعـد املوت، وهـثا الثـاين هو الفرائض
ـــيل هثا العلم من معرفة أمور مهمـة: األول منهـا معرفة حد هثا الفن. الـثاين   اخلوض يف تفـاصــــــــــــ

فهو    معرفة موضـــــــــــوعه. الثالث معرفة مثرته. الرابع معرفة حكمه يف الشـــــــــــرع. ف ما حد هثا الفن
العلم بفقه املواريث وما ضـم إ   ل  من حسـاهبا. وأما موضـوعه فهو الرتكات. وأما مثرته فهي 
إيصــــــــــال  وي احلقوق حقوقهم. وأما حكمه يف الشــــــــــرع فهو فرض كفاية إ ا قام به من يكفي 

 سقط اإلمث عن الباقني.
 

 :وبعدُ املرياً قبُ اإلسالم فظام 

   اجلايلية:ِ  -

النسب: وكانوا ال يورثون به إال  األول هو  أمرين:بىن العرب " قبل اإلسالم " إرثهم على 
الثكور، وال يورثون من الثكور إال الكبار، وحيتجون أبن اإلرث ال يكون إال ملن قدر  

 

 (.  54( ، ابن ماجه املقدمة )2885( أبو داود الفرائض )1)
 (.  2719( ، ابن ماجه الفرائض ) 2091( الرتمثي الفرائض )2)
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على محل السالح والدفاع عن العشرية، فيجعلونه امتيازا  قابل، بدل أن يكون حقا 
 إنسانيا أساسيا.  

السبب: وهو ما خيرج عن دائرة النسب املثكورة، ويعتمد أساسا على شيئني:  الثاين هو و 
 احللف، والتبين.  

فاحللف هو تعاقد بني شخصني على أن يرث أحدمها اآلخر، ويتحمل عنه ما يكون من 
الضمان والدية وغري  ل ؛ شعارهم يف  ل : " دمي دم ، وهدمي هدم ، وترثين 

 .  ( 1) طلب ب  "؛ ف يهما مات قبل صاحبه ورثه اآلخروأرث ، وتطلب يب وأ

والتبين: وهو نسبة الشخص شخصا آخر إليه على سبيل النبوة، ولو كان للثاين أب 
  .  معروف، فإ ا مات مدعي البنوة ورثه املتبينِي

وكان هثا من األمور الشائعة يف اجلاهلية، واستمر العمل به فرتة من صدر اإٍلسالم، مث  
آلابئهم هو أقسط عند هللا فإن   ))ادعوهمال سببه وهو التبين  ثل قوله تعا : ألغي إببط

(، وقوله سبحانه: ))وما جعل أدعياءكم ومواليكم(مل تعلموا آابئهم فإخوانكم يف الدين 
 .  (2) أبناءكم،  لكم قولكم أبفواهكم، وهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل ((

بين الثي ألغي: سببان آخران مما عرف يف صدر  يضاف إ  الت اإلسالم:ِ صدر 
 اإلسالم للتوارث بني املسلمني، مث ألغيا مها أيضا بعد  ل . 

 األول؛ اهلجرة: فكان املهاجري يرث أخاه املهاجري، إ ا قامت بينهما عالقة وطيدة.  

" من  " واألنصاربني املهاجرين " من أهل مكة  والثاين؛ املؤاخاة: فقد آخى النيب 
 أهل املدينة " أبخوة خاصة، جعلتهم بتوارثون هبا.  

 
   .م 1999هـ / 1419، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  68 ص  8 ج املاوردي : احلاوي الكبري :  (1)
 .  05، 04سورة األحزاب:   (2)



7 

 
 

غري أن هثين السببني ألغيا بعد استقرار التشريع،  ثل قوله تعا : )) وأولو األرحام 
 .  ( 1)بعضهم أو  ببعض يف كتاب هللا (( 

   اآلية . (2)الوالدان واألقربون ((مث نزل قوله تعا : )) للرجال نصيب مما ترك 

   تعريَ علم املواريث 

يسمى أيضا علم الفرائض، واملواريث: لغة مجع مرياث، على وزن مفعال من ورث يرث: 
أي أخث الباقي أو املتبقي بعد صاحبه، ولثل  يطلق املرياث على املتبقي أو البقاء، كما  

ناء خلقه، كما يطلق على ما يعود ويرجع  يف اسم هللا تعا  " الوارث " أي الباقي بعد ف
اآلية  أي   (1)إ  الوارث، كما يف قوله تعا : )) وهلل مرياث السماوات واألرض ... (( 

 مرجعهما ومآهلما.  

 .  (2)واملرياث: انتقال شيء من شخص إ  شخص آخر، أو من قوم إ  قوم

صاحبها. وعرفه املالكية  واصطالحا: هو حق متعلق ابلرتكة يثبت ملستحق بعد موت 
 .  ( 3)أبنه: " حق يقبل التجزي يثبت ملستحق بعد موت من كان له  ل  " 

والفرائض؛ مجع فريضة، وهي لغة  عىن مفروضة: أي مقدرة، من الفرض: أي التقدير، 
 .   (1)واصطالحا: لقب للعلم املتعلق ابإلرث 

 
 . 06سورة األحزاب :   (1)
 .   69 ص 8 ج . وانظر : املاوردي : املرجع السابق : 07سورة النساء :   (2)

 . 10، وسورة احلديد :  180سورة آل عمران :  (3)
 .34 ص الصابوين: املواريث: (4)
 .7 ص انظر: حممد حمدة: الرتكات واملواريث:  (5)
 .6، 5 ص السابق:املرجع  (1)
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ين ابحلقوق واملقادير املتعلقة  وعلى  ل  فعلم املواريث أو الفرائض: هو العلم الثي يع
 ابلرتكات وكيفية تصنيفها وقسمتها، واملستحقني فيها ومراتبهم ومقادير استحقاقهم.

  الرتكة: تعريفها، مِفوانهتا، احلقو  املتعلقة  ا

الرتكة لغة: الشيء املرتوك، وما يرتكه الشخص بعد موته، ففي القاموس: تركة الشخص 
 . (1): تركة امليت تراثه املرتوكمرياثه، ويف خمتار الصحاح

واصطالحا: عرفها املالكية أبهنا: " حق يقبل التجزي يثبت ملستحق بعبد موت من كان  
 .  ( 3)؛ وعرفها الشافعية أبهنا: " ما خيلفه امليت "(2)  ل  له "

بعني أما احلنفية، فالرتكة عندهم: " ما تركه امليت من األموال صافيا عن تعلق حق الغري 
 .  ( 4)من املال "

وابلنظر إ  تعريفي املالكية والشافعية:  فإن الرتكة تشمل األموال واحلقوق املالية: كخيار 
، كما تشمل احلقوق الشخصية: كحق الشفعة، وخيار ( 5)العيب، وحقوق االرتفاق

 .  ( 6)الشرط، وحق املطالبة ابلقصاص

 
الشـــــــافعي:   ، أمحد10دة: الرتكات واملواريث: ص ، حم57 ص  ، الرازي: خمتار الصـــــــحاح:75 ص الزاوي: خمتار القاموس احمليط:  (1)

 . ط.جامعة دمشق .233 ص الكردي: األحوال الشخصية: ، د.أمحد حجي25 ص أحكام املواريث:

 . 457ص  4 ج الدسوقي على الشرح الكبري: (2)
 الكردي: املرجع السابق.  (3)

، 10  ص  ، وكـثا : حمـدة: الرتكـات واملواريـث:56  ص  ، وانظر: اجلرجـاين: التعريفــات:  759ص  6  ج ابن عـابـدين : رد احملتــار:  (4)
وقد عرفها أبهنا " ما يرتكه امليت خاليا من كل حق تعلق به "؛ وبعض الفقهاء املعاصــــــــــرين يعرفها لســــــــــب آراء الفقهاء، وملخصــــــــــها  

، 26،  25، ومـا بعـدهـا، وأمحـد الشـــــــــــــــافعي: أحكـام املواريـث:  37، انظرهـا يف: شــــــــــــــليب: أحكـام املواريـث بني الفقـه والقـانون: ثالثـة
 ، وما بعدها. 255والسرييت: الوصااي واألوقاف واملواريث: 

حقي: الشـــــــــرب واملرور )  االرتفاق: هو حق مقرر على عقار ملنفعة عقار آخر مملوك لغري مال  العقار األول، وهو يشـــــــــتمل على  (5)
 (. 10 ص انظر: حمدة: املرجع السابق:

 ، وانظر: حمدة: املرجع السابق. 37 ص :، شليب: أحكام املواريث233ص  الكردي: املرجع السابق: (6)
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كخيار العيب،   (7)الثي له صلة ابملال فقطواحلنفية حيصرون الرتكة يف املال أو احلق 
وخيار التعيني؛ أما احلقوق الشخصية فإهنا ال تدخل يف الرتكة وال تورث عندهم، وكثل  

 .  (8)املنافع ألهنا ليست أمواال يف مثهبهم

: كل ما استفيد بعد املوت بسبب من امليت يف حياته،    –اتفاقا  –ويلحق ابلرتكة 
، كما تدخل الرواتب املت خرة،  ( 9)وته، وكثا ديته إن مات قتالكصيد نصب شباكه قبل م
 واألرابح وما أشبه  ل .  

كل ما لزم امليت بعد موته بسبب ثبت يف   –ابالتفاق أيضا   –كما يضمن من الرتكة 
 حياته، كما إ ا حفر حفرة تعداي، وسقط فيها إنسان فديته من تركة األول.  

ل املتوىف ما كان مشغوال ابلديون العينية: كالرهن، فليس مث إن احلنفية ال يعتربون من ما
من الرتكة يف نظرهم، أما اجلمهور فيعدون الرتكة جممل ما تركه امليت سواء أشغل بدين 

 .  (1)عيين، أم شخصي، أو مل يشغل بدين أصال

 

: وبناء على ما سبق، فقد وقع اخلالف أيضا يف ترتيب   احلقو  املتعلقة ولرتكة -
احلقوق املتعلقة ابلرتكة، واملشهور من قول مجهور الفقهاء احلنفية واملالكية والشافعية: أن  

 
 وما بعدها. 10 ص ، وحمدة:270ص 8  ج الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته: (7)

 .14 ص دها؛ وانظر تفصيال أكثر يف: حمدة: املرجع السابق:، وما بع233ص  الكردي: املرجع السابق: (8)
 . 234 ص الكردي: املرجع السابق: (9)
 املرجع السابق: بتصرف.  (1)



10 

 
 

،  ( 2): احلقوق العينية أوالاملتعلق ابلرتكة مخسة حقوق، مقدم بعضها على بعض، وهي: 
 .  (3): اإلرث خامسا: الوصااي،  ابعار : الديون العادية،  اثلثا: التجهيز، اثفيا

: إ  أن التجهيز مقدم على مجيع احلقوق  ( 4)بلة واحلنفية يف قول ضعيفاو هب احلن
ا يف مرتبة واحدة مع تقدمي العينية يف  م، ويلحقون الديون العينية ابلعادية وجيعلوهن األخر 

 .  ( 5)اإلخراج ، وتكون احلقوق على هثا القول: أربعة ال مخسة

، حيث جاء يف الفصل ( 6)لثي يظهر أن قانون األسرة اجلزائري أخث برأي احلنفيةوا
: " يؤخث من الرتكة حسب 180العاشر منه حتت عنوان: " قسمة الرتكات "، املادة 

 الرتتيب اآليت: 

 مصاريف التجهيز والدفن ابلقدر املشروع.   .1

 الديون الثابتة يف  مة املتوىف .   .2

 الوصية.   .3

 
 .270ص 8 ج يعترب احلنفية هثا احلق قبل مسمى الرتكة، ولثل  فهو عندهم قسم مستقل، انظر: الزحيلي: املرجع السابق: (2)
 2 ج  ، وما بعدها، وكثا الصــاوي: بلغة الســال :26 ص  ، وبنيس: هبجة البصــر:457ص  4 ج  الكبري:الدســوقي: على الشــرح   (3)
. ) قال صـــاحب الشـــرح الكبري: وغايتها مخســـة: حق تعلق بعني، وحق تعلق ابمليت، وحق تعلق ابلثمة، وحق تعلق 479، 478ص

 ابلغري، وحق تعلق ابلوارث، واحلصر يف هثه وترتيبها استقرائي (.

ــالة:  (4) ــافعية  313ص 2 ج  الكردي: املرجع الســــابق، ويظهر أنه قول بعض املالكية أيضــــا، انظر: زروق على الرســ ، والنووي من الشــ
يرتب هثا الرتتيب، ولعله يعترب إفالس املدين امليت شــرطا يف تقدمي الديون العينية على التجهيز، انظر: الغمراوي: الســراج الوهاج على 

 .16 ص حمدة: ، وانظر:319املنهاج: 
 الكردي: املرجع السابق، بتصرف.  (5)

( يف مادته الرابعة، انظر: أمحد الشـــافعي: أحكام املواريث:  1943لســـنة  77أخث هبثا الرأي أيضـــا قانون اإلرث املصـــري ) رقم    (6)
، كما أخث به قانون األحوال الشــــخصــــية الســــوري، يف املادة  258 الوصــــااي واملواريث والوقف ص  ، والســــرييت:38 ص ، وشــــليب:27

 .238 ص منه، انظر: الكردي: 262



11 

 
 

فإ ا مل يوجد  وو فروض أو عصبة آلت الرتكة إ   وي األرحام، فإن مل يوجدوا آلت إ  
 . (1) اخلزينة العامة "

 وعلى قول مجهور الفقهاء يكون تفصيل احلقوق املتعلقة ابلرتكة كاآليت:  

عيان من الرتكة: كما إ ا كان بعض الرتكة  أوال : احلقوق العينية : وهي الديون املتعلقة أب
...    (3)، أو حمتجزا بثمنه، أو حمتجزا أبجرته لد  األجري الثي لعمله أثر فيه(2)مرهوان

يف املشهور من  –حىت التجهيز  –وهثا النوع من الديون مقدم على غريه من احلقوق 
قول اجلمهور، واستدلوا أبهنا متعلقة ابلرتكة قبل الوفاة، خبالف الديون العادية، فإهنا  

 .  ( 4)متعلقة بثمة املدين ال  اله، وال تنتقل إ  املال إال ابلوفاة

اثنيا : التجهيز: وهو فعل ما حيتاج إليه امليت من حني موته إ  أن يوار  يف قربه، من  -
سله وكفنه ومحله ودفنه، وما يلزم لثل  لسب حال امليت من فقر أو غىن  ا نفقات غ

هو جار به العرف، من غري إسراف وال تقتري، لقوله تعا : )) والثين أنفقوا مل يسرفوا ومل  
 .  ( 5) يقرتوا، وكان بني  ل  قواما ((

ن أقاربه كولده  من مات قبله ولو بلحظة واحدة ممن تلزمه نفقته م (6)وكثا يقدم جتهيز
ووالده وإخوته الثين يف كفالته، واختلفوا يف الزوجة: فقال الشافعية وأبو يوسف من 

 
 .1993، ط. ديوان املطبوعات اجلامعية، 56 ص قانون األسرة: (1)
ســـم الرهن يف اللغة: مطلق احلبس، ويف الشـــرع: حبس شـــيء لق ذكن أخثه منه كالدين، ويطلق على املرهون تســـمية للمفعول اب  (2)

 .113 ص املصدر، انظر: اجلرجاين: التعريفات:
، وفصـــــــل د. حممد حمدة: احلقوق العينية: ف وصـــــــلها إ  عشـــــــرة أنواع، انظر: 407،  406ص 6 ج  احلطاب : مواهب اجلليل :  (3)

، 270ص 8 ج ؛ والزحيلي:9، 8 املواريث يف الشـــــريعة اإلســـــالمية: ص  ؛ وكثا: عبد احلميد:18،  17 ص  كتابه، املرجع الســـــابق:
271. 

 الكردي: املرجع السابق.  (4)

 .18 ص ، وراجع: حمدة:67  الفرقان: (5)
مل ينص قانون األســـــــرة اجلزائري على هثه النقطة، ونص عليها قانون اإلرث املصـــــــري يف املادة الرابعة منه، انظر: املراجع الســـــــابق،    (6)

 .279ص 8، والزحيلي: ج 412ص ر: الكردي: ، انظ262كما نص عيها القانون السوري يف املادة 
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: أن جتهيزها من تركة زوجها، ألن نفقتها على زوجها،  -ورأيه هو املفىت به  –احلنفية 
 وجتهيزها من نفقتها. 

احلنفية: ليس على الزوج جتهيز  وقال اإلمام مال  و اإلمام أمحد وحممد بن احلسن من 
الزوجة مطلقا، ولو كانت معسرة، ألن الزوجية انقطعت ابملوت، فتجهز من ماهلا أو من  

 .  ( 1)مال أقارهبا

و هب احلنابلة إ  أن املقدم على الديون عامة هو جتهيزه هو وحده، أما من يلزمه جتهيزه  
 .   ( 2)ديون العينية إ ا مات قبله، فال خيرج من تركته إال بعد إخراج ال

على الديون واحلقوق األخر  ألنه من حاجات امليت األولية بعد  (3)وتقدمي التجهيز
 .  (4)وفاته، ف شبه حاجاته األصلية يف حال حياته

والفقهاء متفقون على أن جتهيز امليت الثي مل خيلف تركة يكون واجبا على قريبه الثي  
له قريب كثل ، كان جتهيزه على بيت مال املسلمني  تلزمه نفقته يف حياته، فإن مل يكن 

إ ا وجد، وكان منتظما، فإن مل يوجد، أو مل يكن به ما يويف بثل ، فعلى من حضر موته 
 .  (5)من أغنياء املسلمني جتهيزه، وهو فرض كفاية إ ا قام به البعض سقط عن الباقني

 
 . 9 ص ، عبد احلميد:272ص 8 ج ، وما بعدها، الزحيلي:260 ص السرييت: املرجع السابق: (1)
   . 239 ص :كرديانظر : ال  (2)
ــييع، وما يصـــرف يف أايم اخلميس وليا     (3) ــران من إقامة املآت وحفالت التشـ ــتحدثه الناس يف عصـ اجلمع،  ال يدخل يف التجهيز ما اسـ

واألربعني والثكر  الســــــنوية، وما يدفع لبعض املقرئني، فهو كله من البدع اليت ال جيوز اإلنفاق عليها من الرتكة، فمن أنفق شــــــيئا على 
ــامن له، فإن كان واراث فهو من ماله اخلاص، وإن كان أجنبيا فهو متربع، وال تنفث على الورثة، وال على الدائنني   هثه األمور فهو الضــــــــ

 (. 260 ص ، والسرييت:272ص 8 ج  برضاهم. ) انظر: الزحيلي:إال

 .271ص 8 ج ، وما بعدها، والزحيلي:9عبد احلميد:  (4)
 وما بعدها.  16 ص ، وحمدة:45شليب:  (5)
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من مجيع ماله الباقي بعد : تقضى الديون العادية للميت (6) اثلثا: قضاء الديون -
، وهي الديون املتعلقة بثمة املدين، دون تعلق ابلعني، كالقرض، وتلي التجهيز  ( 7)التجهيز

ابالتفاق، كما أهنا مقدمة على ما بعدها من احلقوق األخر  ابالتفاق أيضا، وتشمل 
 نوعني من الديون: ديون العباد، وديون هللا.  

 .  (1)خراج لوجود من يطالب هباديون العباد: مقدمة يف اإل – 1

ديون هللا: هي ما على الشخص من واجبات دينية ال مطالب هبا من جهة العباد،   – 2
كالزكاة والكفارات والنثور، وهي واجبة األداء عند اجلمهور من املالكية والشافعية  

ال جيب على ؛ بينما أسقطها احلنفية، وقالوا: ( 2) واحلنابلة، وتؤد  ولو مل يوص هبا امليت
الورثة أداؤها عن امليت إال إبانبة منه، أبن يوصي هبا أن تؤد  عنه من تركته، فتؤد  من 

 .  (3)ثلث املال فقط

كما فرق احلنفية يف ديون العباد بني ديون الصحة: وهي الديون الثابتة ابلبينة حال 
ثابتة ابإلقرار الصحة أو املرض، أو اإلقرار حال الصحة، وديون املرض: وهي الديون ال

 .  (4) حال املرض فقط، ف خروا الثانية عن األو  خوف احملاابة

 . ( 5)أما مجهور الفقهاء، فيسوون بني ديون الصحة وديون املرض يف حق اإلخراج

 
ــة، وهي ديون العباد، و ى حق هللا دينا جمازا، انظر:   (6) ــبيل املعاوضـــــــــــ مجع دين: وهو ما وجب يف الثمة بدال عن شـــــــــــــيء على ســـــــــــ
 .272ص 8 ج ، الزحيلي:262 ص لسرييت:ا
 الزحيلي: املرجع نفسه.  (7)

 حمدة: املرجع السابق.  (1)

؛ وهو مثهب ابن حزم: 21 ص ، حمدة:240 ص  بل إهنا مقدمة على ديون العباد يف اإلخراج عند الشــــــــــــــافعية، انظر: الكردي:  (2)
 .262 ص ؛ انظر: السرييت:254، 253ص  9 ج احمللى:

 .274ص 8 ج الزحيلي: (3)
 . 241 ص ، والكردي:274ص 8 ج ، الزحيلي:20 ص حمدة: (4)
 املراجع السابقة.  (5)
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: تنفث الوصية من ثلث املال الباقي بعد التجهيز وأداء الديون  (6) رابعا : تنفيث الوصااي -
املال، ألن ما تقدم قد صرف يف ضروراته، فالباقي هو مال امليت  ، ال من ثلث أصل 

الثي أ ن له الشرع أن يتصرف يف ثلثه، وال خيرج ما زاد عليه إال إبجازة الورثة، كما ال  
تصح الوصية لوارث إال إبجازهتم، فإ ا أجاز البعض دون اآلخرين نفثت يف نصيب من 

 .  (7)أجاز

لقوله تعا : )) من بعد وصية يوصى هبا أو   – ابتفاق  –والوصية مقدمة على املرياث 
، وإمنا قدمت على الدين يف الثكر مع أنه مقدم عليها يف اإلخراج، لقوته من (8) دين ((

جهة املطالبة وضعفها، وحثا للورثة على إخراجها، ألهنا خترج دون مقابل أو عوض 
ها ابلتقدمي يف الثكر لئال  خبالف الدين، كما أهنا غالبا ما تكون لضعاف، فقوي جانب

 .  (9)يطمع ويتساهل فيها

أن الدين قبل  قال: ) قضى حممد  وقد أخرج أمحد والرتمثي وغريمها عن علي 
 .  (1) الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين (

خامسا : املرياث : وهو آخر احلقوق املتعلقة ابلرتكة ترتيبا، ولكنه أخطرها ش ان،   -
 .شارع به احتفاال خاصا، وتفصيل أحكامه تفصيال دقيقاالحتفال ال

 

 
. وســــــــي يت تفصــــــــيل مســــــــائلها يف قســــــــم 252مجع وصــــــــية: وهي متلي  مضــــــــاف إ  ما بعد املوت، انظر: اجلرجاين: التعريفات:    (6)

 التربعات.

 .22 ص حمدة:، 276ص 8 ج ، الزحيلي:266 ص السرييت: (7)
 11النساء:  (8)

 . 273ص 8 ج ، الزحيلي:10 ص ، عبد احلميد:22حمدة:  (9)
، وفيه: " واحلديث، وإن كان إســـناده ضـــعيفا، لكنه معتضـــد ابالتفاق الثي ســـلف، قال 168ص   6 ج الشـــوكاين: نيل األوطار:  (1)

 الرتمثي: إن العمل عليه عند أهل العلم ".
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 روطه وأسبابه وموافعه ُأركا  املرياً و 

 املرياً: أركا  

 .  (1) األقو الركن؛ لغة: مرتكز الشيء وجانبه 

واصطالحا: جزء املاهية الثي ال تتحقق إال به، أو هو ما يكون به قوام الشيء ووجوده،  
 .  (2) بهيكون إال والركن يف املرياث ما ال 

   ثالثة:وأركان املرياث 

 املورِيث: وهو امليت الثي خيلف تركة ومستحقني فيها.   – 1

 الوارث: وهو املستحق للمرياث بسبب من أسبابه.   – 2

املوروث: وهو الرتكة يف جزئها اخلا  عن تعلق احلقوق األخر ، كالتجهيز والديون   – 3
 .  (3) والوصية

 أسباب املرياً: 

 .  (4) الشيءالسبب؛ لغة: ما يتوصل به إ  

، وأسباب املرياث ثالثة  (5) لثاتهواصطالحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم 
 أيضا:  

النسب: وهو القرابة املتصلة اتصاال وثيقا ابمليت، وتنحصر يف األصول: كاألب  – 1
واألم واألجداد واجلدات وإن علوا، والفروع: كاالبن والبنت، وأبناء األول وإن نزلوا،  

 واحلواشي: كاإلخوة واألعمام، وأبنائهم.  
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ة املستندة إ  عقد شرعي صحيح، وهو موجب النكاح: وهو الرابطة الزوجي – 2
للمرياث ولو مل حيصل دخول ابلزوجة، ك ن يتوىف أحدمها بعد العقد وقبل الدخول، فريثه  

 .  (6) اآلخر

كما يثبت املرياث يف عدة الطالق الرجعي قبل انقضائها، أما الطالق البائن فال توارث 
يف مرض املوت، فإن الزوجة ترث من  فيه أثناء العدة أو بعدها، إال إ ا كان الطالق 

زوجها أثناء العدة وبعدها، بل حىت ولو تزوجت غريه، معاملة للزوج بنقيض مقصوده،  
 . ( 1) الفاروهثه املس لة هي املعروفة بطالق 

كما أن الزواج يف مرض املوت ال يقع به التوارث يف املثهب املالكي، للعلة نفسها، وهي  
 يف هثه احلالة إدخال وارث جديد على الورثة.   معاملته بنقيض مقصوده، وهو

أما فساد العقد، ففرق فيه املالكية بني أمرين، إ ا كان الفساد جممعا عليه بني الفقهاء فال  
توارث بينهما إمجاعا، أما الفساد املختلف فيه كمن تزوجت بغري و ، ومات أحدمها  

 .  (2) اآلخرقبل فسخ الزواج فريثه 

نسبة تثبت ملعتق عبده، تعطيه احلق يف مرياثه إ ا تويف، وهثا احلق الوالء: وهو  – 3
 ينتقل لورثة السيد أيضا.  

سببها اإلنعام ابلعتق على الرقيق،   اإلرثي(من أنواع االستحقاق  )نوعوقيل هي عصوبة 
 .  (3)الوالء ملن أعتق ( )إمنا : ودليلها قوله 

 املرياً: ُروط 

 
 . 6/77البخاري وغريه/ نيل األوطار   (3)
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متثل الشروط يف كل موضوع الضوابط اليت حتصر تطبيقه يف اإلطار الثي وضع له،  
 وللمقصد الثي أنشئ من أجله.  

والشروط مجع شرط، وهو يف اللغة: العالمة الالزمة، ومقدمة الشيء، وما يعد له، ومثله:  
   .( 5)؛ وهو أيضا إلزام الشيء والتزامه يف البيع وحنوه(4)الشريطة واجلمع شرائط

واصطالحا: هو ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لثاته، وجاء  
يف كتاب التعريفات: " الشرط: تعليق شيء بشيء ليث إ ا وجد األول وجد الثاين، 
وقيل؛ الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته، وال يكن مؤثرا 

؛ ويف موضع آخر: " ويف (1) وقف ثبوت احلكم عليهيف وجوده، وقيل: الشرط ما يت
 .  (2) الشريعة: عبارة عما يضاف احلكم إليه وجودا عند وجوده ال وجواب "

 والتعريفات يف هثا متقاربة، وأساسها مجيعا ربط وجود أمر بوجود آخر.  

وعلى هثا فشروط املرياث هي األوصاف واألمور اليت جيب توفرها لتحقق االستحقاق 
 .  فيه

 ُروطه :   -

 األول : موت املوًر حقيقة أو حِفما أو تقديرا:   -

فاملوت احلقيقي: حصول الوفاة بسبب من أسباهبا الظاهرة املعروفة، ويثبت ابملعاينة،        
 أو ابلبينة، ومنها شهادة الطبيب. 

 
، اجلرجاين:  2/1199، موســـــــى والصـــــــعيدي: اإلفصـــــــاح: 218، الرازي: خمتار الصـــــــحاح:  233الزخمشـــــــري: أســـــــاس البالغة:    (4)

 ، وانظر: الكردي: األحوال الشخصية. 327، الزاوي: خمتار القاموس احمليط: 125التعريفات: 

 . 327، الزاوي: املرجع السابق: 1199موسى والصعيدي: اإلفصاح:  (5)
 . 125: التعريفات: اجلرجاين (1)
 . 258، وانظر: الكردي: املرجع السابق: 126اجلرجاين: املرجع السابق:  (2)
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أما احلكمي: فهو املبين على حكم القاضي  وت شخص ال تعلم حياته وال موته على 
احلقيقة، ويصدق هثا على املفقود؛ وهو الثي انقطعت أخباره، وجهل مكانه، ألن   وجه

 من علم مكانه يسمى غائبا ال مفقودا. 

أما التقديري: فيتعلق ابجلنني الثي يسقط ميتا بسبب اعتداء على أمه، فتورث عنه ديته  
تورث عنه  ، وإمنا (3)) وهي غرة : عبد أو أمة، وقدرت بنصف عشر دية القتل اخلط (

 .  (4)ديته لتقدير كونه حيا قبل االعتداء على أمه

: ولو بلحظة، وحياة الوارث أيضا قد الثاين: حتقق حياة الواًر بعد موت مورثه -
تكون حقيقية، وقد تكون حكمية كاملفقود الثي مل حيكم  وته، فإنه يعترب حيًّا حىت 

كاحلمل يف بطن األم، فإنه يرث إ ا ولد  يصدر حكم القاضي فيه، وقد تكون تقديرية  
حيًّا، على الرغم من كون حياته ليست حمققة عند موت مورثه، الحتمال أن يكون نفخ  

 .  (5)الروح كان بعد موت هثا األخري

هثان مها الشرطان األساسيان للمرياث، وكثري من الفقهاء وكثا املؤلفني يضيفون شروطا  
أن   –وهللا أعلم   –م ابجلهة املقتضية لإلرث، والثي يظهر أخر : كانتفاء املانع، و العل 

هثين األمرين ليسا من الشروط على وجه احلقيقة، أما األول وهو انتفاء املانع، فهو  
متضمن يف  كر املوانع، واملانع هو متعلق آخر من متعلقات االستحقاق يثكر يف حمله،  

وهو العلم ابجلهة املقتضية لإلرث فليس فال داعي للتكرار بثكره يف الشروط، وأما الثاين 
من الشروط أصال التصاله بعمل الفرضي والقاضي واملفيت ال أبصل االستحقاق، فال 

 يلزم من عدمه يف حينه عدم االستحقاق. 

 
 . 247 ص د.حممد رواس قلعهجي ، د.حامد صادق قنييب : املرجع السابق :  (3)
 .  14،  13 ص انظر : حممد حمىي الدين عبد احلميد : أحكام املواريث :  (4)
 . 15،  14 ص املرجع السابق :  (5)
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 موافع املرياً : 

 املانع  لغة: احلائل واحلاجز.  

سبب، وهو يف  ، أي عدم احلكم أو بطالن ال(1)واصطالحا: ما يلزم من وجوده العدم
 املرياث ما يؤدي وجوده إ  انتفاء اإلرث.  

وموانع املرياث سبعة، يرمز هلا بعبارة ) عش ل  رزق (، بعضها متفق عليه بني مجيع  
 الفقهاء وهي ثالثة؛ القتل، الرق، واختالق الدين، والباقي خمتلف فيه.  

ه، واالستهالل شرط ومعناه عدم صراخ الصيب عند مولد فالعني؛ رمز عدم االستهالل: -
يف مرياثه واملرياث منه والصالة عليه، واالستهالل يثبت أيضا ابلتثاؤب والعطاس  

 والتحرك، والرضاع وفتح عينيه.  

أي يف أسبقية الوفاة بني شخصني يتواراثن، أي يرث   والشني؛ رمز الش  يف السبق : -
لته: الغرقى واحلرقى أحدمها اآلخر، ليث ال يدري أيهما مات قبل اآلخر، وأهم أمث

 واهلدمى ... 

واستدل املالكية هلثا املانع إبمجاع الصحابة، حيث مل يورثوا من قتل يوم صفني واجلمل 
، ويف موتى وَقدْيد، وكثل  قضاء سيدان زيد يف قتلى اليمامة يف عهد سيدان أيب بكر 

هللا عنهما    ، وما روي عن سيدان عبد هللا بن عمر رضيالطاعون يف عهد سيدان عمر 
أن أم كلثوم بنت سيدان علي، وزوجة سيدان عمر، توفيت مع ابنها زيد يف وقت واحد،  

 فلم يتواراث.  

هو حلف الزوج على رؤيته زان زوجته، أو على نفي ولد،   الالم؛ رمز اللعان : واللعان: -
  أو هو: شهادات مؤكدات ابألذان، مقرونة ابللعن من جهة الزوج، وابلغضب من جهة 

 
 . 69ص 1 ج القرايف : الثخرية :  (1)
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؛ وهو مبين على قثف الزوج لزوجته، ويقع به التفريق بينهما، وينتفي نسب (2)الزوجة
 .  ( 3)الولد من الزوج، ويرتتب عليه عدم التوارث بينهما 

ومبناه على اهتام الزوج زوجته ابلزىن، ونفي نسب ولد إن كان، فإ ا ت اللعان: الثي هو   
أذان مؤكدة ابللعن من جهة الزوج، وابلغضب من جهة الزوجة، ينتفي نسب  ل  الولد 

 إ   ل  الزوج، فينتفي مرياثه منه، ويثبت مرياثه من أمه فقط.  

لدين، فال يرث املسلم الكافر، وال  ويعرب عنه ابختالف ا الكاف؛ رمز الكفر: -
 .  (1)، كما ثبت يف الصحيحني وغريمهايرث الكافر املسلم

عدامها   ، وما"وعند املالكية: اليهودية ملة، والنصرانية ملة ،كما ال يتوارث أهل ملتني
 .  (2): " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" ملة، ودليله قوله تعا 

 .  ( 3)من اإلسالم إ  دين آخر أو إ  غري دين ويشمل الردة وهي خروج املسلم

وإمجاع العلماء على أن املرتد ال يرث من غريه من أقاربه املسلمني إطالقا، ويف مرياث  
 .  ( 4)غريه منه خالف بني الفقهاء

فال توارث بني حر ورقيق ، ألن العبد من مجلة األموال ابلنسبة   الراء ؛ رمز الرق : -
صل عليه يف مدة رقه اتبع لتل  امللكية، فيضاف إ  سيده ، أو من ملالكه، وكل مال حي

 
 .2/60، بلحاج العريب: الوجيز يف شرح قانون األسرة: 556/ 7الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته:  (2)
 وما بعدها، بلحاج العريب: املرجع السابق نفسه.  7/580السابق: الزحيلي: املرجع  (3)

 . 1614، ومسلم يف أول كتاب الفرائض ، رقم  6383أخرجه البخاري يف الفرائض ، ابب اليرث املسلم الكافر ، رقم  (1)
 . 39،  38، وانظر حتقيق د.البغا لشرح الرحبية :  48سورة املائدة :  (2)
وما    44، بلحاج العريب: املرجع الســــــــــــــابق، وانظر: حمدة: الرتكات واملواريث: 8/265فقه اإلســــــــــــــالمي وأدلته: انظر: الزحيلي: ال  (3)

 بعدها.

 .59، عبد احلميد: أحكام املواريث: 265/ 8، الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته: 2/985أبو جيب: موسوعة اإلمجاع:  (4)
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قال: ) من ابع عبدا له مال ، فماله للبائع إال  يشرتيه منه ، ملا يرو  أن رسول هللا 
 .  ( 5)أن يشرتط املبتاع ( 

فولد الزان ال يرث إال من أمه، لعدم ثبوت نسبه من الرجل الثي   الزاي ؛ رمز الزىن : -
 ختِلق من مائه، كما يرث إخوته من أمه، ويرثه هو أوالده، وأمه، وإخوته منها، وزوجته.  

 القاف ؛ رمز القتل :   -

، فجعله املانع األول ،  138إ   135عرض قانون األسرة ملوانع املرياث يف املواد من 
 ، فجاء فيها " ذنع من املرياث األشخاص اآلتية أوصافهم:    135املادة ونص عليه يف 

 قاتل املورث عمدا وعدواان، سواء كان القاتل فاعال أصليا أو شريكا.   .1

 شاهد الزور الثي أدت شهادته إ  احلكم ابإلعدام وتنفيثه.   .2

 .  (1)العامل ابلقتل أو تدبريه إ ا مل خيرب السلطان املعنية" .3

انون القتل العمد العدوان هو املانع من املرياث، سواء كان مباشرة أم تسببا،  فاعترب الق
فاملباشرة ابلفعل أو املشاركة فيه، والتسبب: بشهادة الزور املؤدية إ  إعدام املورث، أو  
ابلعلم ابلقتل، أو ابلتخطيط له، وعدم اإلبالغ عنه، وهثا احلكم الثي اختاره القانون  

 .  (2)ام مال  م خو  من مثهب اإلم

: ) ال يرث القاتل شيئا (، أخرجه أبو داود، ويف رواية: ) ليس لقاتل وأصله قول النيب 
 . ( 3) مرياث (، أخرجه مال  يف املوط  وأمحد وابن ماجه

 
 .  5540رقم ،  82/ 2أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده :  (5)
 . ط. د. م. ج. 36قانون األسرة:  (1)

، و 2/58، بلحــاج العريب: الوجيز:  2/281، النفراوي: الفواكــه الــدواين:  4/486انظر: الــدســــــــــــــوقي: على الشــــــــــــــرح الكبري:    (2)
2/262. 
 .6/194الشوكاين: نيل األوطار:  (3)
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 .  ( 4)ومبناه على القاعدة الفقهية: " من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب لرمانه "

بش ن    188الوصية، ولثل  فإن قانون األسرة قد نص يف املادة ومثل هثا ينطبق على 
 .  (5) الوصية على أنه: " ال يستحق الوصية من قتل املوصي عمدا "

يقول الشيخ الصابوين: " واحلكمة أنه لو مل ذنع القاتل اإلرث، ألقدم أشخاص على قتل 
لنظام، ويعدم األمن أقرابئهم، ليتوصلوا إ  متل  أمواهلم، فتسود الفوضى، ويضطرب ا

واالستقرار، ومن انحية اثنية فإن القتل يف حد  اته جرذة نكراء، وليس من املستساغ 
عقال، وال شرعا، أن يكون ارتكاب اجلرذة سببا إ  النعمة، ووسيلة إ  متل  اجلاين مال 

 .  ( 6) اجملين عليه واالنتفاع به "

،  137رث من الدية، وهو ما جاء يف املادة أما القتل اخلط  فال يعترب مانعا إال يف اإل
، وهو حكم م خو  (7)ونصها: " يرث القاتل خط  من املال دون الدية أو التعويض "

 أيضا من املثهب املالكي.  

جاء يف تفسري القرطيب: " وال خالف بني العلماء أنه ال يرث قاتل العمد من الدية وال 
ل، وال يرث من الدية يف قول مال  واألوزاعي من املال ...، ويرث قاتل اخلط  من املا

 .  (1) وأيب ثور والشافعي، ألنه ال يتهم على أنه قتله لريثه وأيخث ماله "

وجاء يف موضع آخر منه: " وقول مال  أصح، وبه قال إسحاق وأبو ثور، وهو قول 
ن سعيد بن املسيب، وعطاء بن أيب رابح وجماهد والزهري واألوزاعي وابن املنثر، أل

 
 . 2/281اين: املرجع السابق: ، النفراوي: الفواكه الدو 2/1014انظر: الزرقا: املدخل العام:  (4)
. ط. د. م. ج، ويف طبعيت د. م. ج خط  مطبعي يف لفا " املوصي " ورد " الوصي " لثف امليم، انظر: ط. 58قانون األسرة:   (5)

 .191، وكثا: د. بلحاج العريب: قانون األسرة: مبادئ االجتهاد القاضي: 62د. و لألشغال الرتبوية: 
 . 42: الصابوين: املواريث (6)
 . ط. د. م. ج. 37قانون األسرة:  (7)

 .1/456القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن:  (1)
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مرياث من ورثه هللا تعا  يف كتابه اثبت ال يستثىن منه إال بسنة أو إمجاع، وكل خمتلف 
 . (2)فيه فمردود إ  ظاهر اآلايت اليت فيها املواريث "

ويؤخث هثا من مثهب اإلمام مال  يف الوصية للقاتل، حيث جاء يف املدونة: " ) قلت 
ا مث قتله املوصى له عمدا أو خط ، ) قال  (: أرأيت الوصية للقاتل هل جتوز إ ا أوصى هب 

(: الوصية لقاتل اخلط  جتوز يف ماله، وال جتوز يف ديته، وقاتل العمد ال جتوز له وصية يف  
مال وال يف دية، انظر أبدا من أوصى له بوصية، فكان هو قاتل صاحبه الثي أوصى له  

نزلة الوارث يقتل وارثه  بعدما أوصى له عمدا، فال وصية له من ماله وال من ديته،   
عمدا، فال يرث من ماله وال من ديته، وقاتل اخلط  يرث من املال، وال يرث من الدية  
شيئا، فكثل  الوصية يف القاتل خط  إ ا كانت قبل القتل، وإ ا كانت الوصية له بعد  
م الضرب عمدا كان أو خط  جاز له كل ما أوصى له به يف املال ويف الدية مجيعا، إ ا عل 

 .  ( 4) ، وهو القول الراجح لد  احلنابلة أيضا( 3) ل  منه يف العمد واخلط  "

أما املانعان اآلخران اللثان نص عليهما قانون األسرة، فهما: اللعان والردة، و ل  يف 
 .  (5) منه، وعبارهتا: " ذنع من اإلرث اللعان والردة " 138املادة 
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 .4/426، وانظر: الدسوقي على الشرح الكبري: 4/296اإلمام مال : املدونة:  (3)
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 للمرياً: أصحاب الفروض، أصحاب العصباتاملستحقو  

 إمجاال:املستحقو  للمرياً 

، وهم: االبن، وابن االبن وإن نزل، واألب واجلد أب  عشرة الوارثو  من الرجال : أوال:
األب وإن عال، واألخ مطلقا ) سواء كان شقيقا أو ألب أو ألم ( وابن األخ شقيقا كان  
أو ألب وإن نزل، والعم الشقيق أو ألب وإن عال، وابن العم الشقيق أو ألب وإن نزل،  

 والزوج واملعتق. 

األخ ألم، فإ ا اجتمعوا مجيعا فال يرث منهم إال االبن وكلهم يرثون ابلتعصيب إال الزوج و 
 .  (1)واألب والزوج

 اثفيا : الواراثت من النسا :

وهن: البنت وبنت االبن وإن نزل، واألم، واجلدة ) أم األم، وأم األب وإن علتا (،   سبع
 واألخت مطلقا ) شقيقة أو ألب أو ألم (، والزوجة واملعتقة.  

ال املعتقة فرتث ابلتعصيب، فإ ا اجتمعن مجيعا فاملرياث للزوجة  وكلهن يرثن ابلفرض إ
 .  (2)والبنت وبنت االبن واألم واألخت الشقيقة

 وذكن تصنيفهم وترتيبهم لسب سبب املرياث، وجهة اإلدالء إ  : 

 الورثة بسبب النسب ) القرابة (:   – 1

 فروع امليت: االبن وابن االبن وإن نزل، والبنت وبنت االبن وإن نزل.   -أ

 
 وما بعدها ، ت. د.مصطفى ديب البغا ، دار اهلد  ، عني مليلة .   40سبط املارديين : شرح الرحبية :  (1)

 وما بعدها .  43املرجع السابق :  (2)
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أصول امليت: األب، واجلد من جهة األب وإن عال، واألم، واجلدة من جهة   - ب 
 األم، أو األب وإن علت. 

 احلواشي: وينقسمون إ  قسمني :   - ت 

فروع أبوي امليت: اإلخوة مطلقا  كورا وإاناث، وابن األخ الشقيق، أو  ▪
 ألب وإن نزل.  

فروع جدي امليت: العم الشقيق أو ألب، وابن العم الشقيق أو ألب وإن  ▪
 نزل. 

 الورثة بسبب النكاح: الزوج والزوجة. – 2

فمعتق املعتق، الورثة بسبب الوالء: املعتق سواء كان  كرا أم أنثى، فعصبة املعتق،  – 3
 .  (3)فعصبته

 أفواع اإلًر : 

 ينقسم إ  إرث ابلفرض، وإرث ابلتعصيب، وإرث هبما:  

 اإلرث ابلفرض : الفرض: له معان عدة أبرزها مما يتعلق هبثا العلم خاصة التقدير.   -

 واصطالحا: هو النصيب احملدد شرعا لبعض الورثة، وحتديده يكون ابلنسبة ال ابلعدد.

 ض يف كتاب هللا تعا  ستة، وهي:  وعدد الفرو 

2النصف )  -

1

4(، والربع )  

1

8(، والثمن )  

1

(، وختتصر فيقال:  النصف ونصفه ونصف   
 نصفه، أو الثمن وضعفه وضعف ضعفه.  

 
 .     22عبد املؤمن بلباقي : الرتكات واملواريث :  (3)
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3والثلثان )  -

2

3(، والثلث ) 

1

6(، والسدس )  

1

(، أو الثلثان ونصفهما ونصف   
 .  (1) نصفهما، أو السدس وضعفه وضعف ضعفه

 اثنا عشر واراث:   الوارثون ابلفرض : -

 أربعة من الثكور: األب واجلد ) عند وجود الفرع الوارث (، والزوج واألخ ألم.  -

ومثانية من اإلانث: البنت، وبنت االبن، واألخت الشقيقة، واألخت ألب، واألخت  -
 ألم، واألم، واجلدة والزوجة. 

 اإلرث ابلتعصيب:  -

اطتها ابلرأس أو ابلعضو، والُعْصبُة والعيصابة التعصيب لغة: اإلحاطة، ومنه الُعصابة إلح
إلحاطة أفرادها بعضهم ببعض أو إلحاطتهم بزعيمهم واجتماعهم عليه، ومنه َعَصبة  

 .  (2) الرجل وهم أقرابؤه من جهة أبيه

واصطالحا: أخث مجيع املال املوروث عند عدم وجود أصحاب الفروض، وأخث الباقي 
 بعد أخثهم فروضهم إن وجدوا.  

 وينقسم اإلرث ابلتعصيب إ  قسمني : 

إرث ابلعصوبة السببية: وهي عصوبة الوالء، وتكون   –  2إرث ابلعصوبة النسبية.  – 1
 .  ( 3)للمعتق أو املعتقة

 كما تنقسم العصوبة النسبية من حيث الوارثون هبا إ :  

 
 .   46املرجع السابق ، وانظر : شرح الرحبية :  (1)

 . 95،  94راجع : حممد حمىي الدين عبد احلميد : أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية :   (2)
 .  101املرجع السابق :   (3)
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 . (1)عصبة ابلنفس، وعصبة ابلغري، وعصبة مع الغري -

العصبة ابلنفس: وهو كل  كر مل يدخل يف نسبته إ  امليت أنثى، فال حيتاج يف  – 1
عصوبته إ  غريه، وتصنف العصبة ابلنفس يف أربع جهات مقدم بعضها على بعض يف 

  اإلرث:

 جهة البنوة: كاالبن وابن االبن وإن نزل.   –أ 

 جهة األبوة: كاألب، واجلد الصحيح وإن عال.   –ب 

 جهة األخوة: كاألخ الشقيق أو ألب، وابن األخ الشقيق أو ألب وإن نزلوا.   –ج 

جهة العمومة: كالعم الشقيق، مث ألب، مث ابن العم الشقيق مث ألب، وإن نزلوا، مث   –د 
يق، مث ألب ش، مث ابن عم األب الشقيق، مث ابن عم األب ألب وإن عم األب الشق

 نزلوا، مث عم اجلد وإن عال، مث ابن عم اجلد وإن نزل، أما عم األم فمن  وي األرحام.  

: ) أحلقوا الفرائض أبهلها فما بقي فألو   والدليل على توريث العصبة ابلنفس، قوله 
 .  ( 2)رجل  كر (

وهي كل أنثى وارثة ابلفرض جتتمع مع أخيها أو من يف درجتها  العصبة ابلغري:  – 2
كابن عمها، إ ا كان هو يرث عصبة بنفسه، كما يف حالة البنت مع االبن، أو بنت 
االبن مع ابن االبن، واألخت الشقيقة مع الشقيق، واألخت ألب مع األخ ألب،  

 .  (3) ا األنثيني ((ودليلها قوله تعا : )) يوصيكم هللا يف أوالدكم للثكر مثل ح

 
 . 410/ 6انظر : احلطاب : مواهب اجلليل :    (1)
 متفق عليه .   (2)

 .     11 سورة النساء :  (3)
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العصبة مع الغري: وتكون يف حال اجتماع األخوات الشقيقة أو ألب مع البنات       – 3
    ابنة و  ابنة عنه ـ سئل عن  ـ رضي هللا األشعريموسى  أاب أنفقد روي أو بنات االبن، 

مسعود ـ رضي   ابن  ل   الباقي . فسئل عن ولألختالنصف  لالبنة فقال :  وأخت ابن
) يقول للبنت  :رسول هللا  هللا عنه ـ فقال قد ضللت إ اً وما أان من املهتدين ،  عت

، فت خث األخوات ما   (1) الثلثني والباقي لألخت ( السدس تكملة االبن والبنة النصف ، 
 . ( 2)فروضهن – واحدة أو أكثر  -يبقى من الرتكة بعد أخث البنات  أو بنات االبن

 أحوال اإلًر ولتعصيب :  

 عرفنا تقسيم اإلرث ابلتعصيب، ونعرض اآلن لتفصيل أحوال  ل  اإلرث، وأمهها :  

إ ا مل يوجد صاحب فرض، فاإلرث كله للعصبة النسبية، فإ ا فقدت أبنواعها الثالثة،   -
 فهو للعصبة السببية، فإ ا انعدمت فاإلرث لثوي األرحام.  

د الزوجني فقط، أخث فرضه، والباقي بعده للعصبة إ ا وجد من  وي الفروض أح -
 النسبية؛ فإن مل يوجد منهم أحد، فللعصبة السببية، فإن فقدت فلثوي األرحام. 

وإ ا وجد  وو الفروض، وبقي بعد فروضهم شيء فهو للعصبة النسبية، فإن مل يوجدوا  -
 دا الزوجني. فللعصبة السببية، فإن مل توجد ُردَّ الباقي على  وي الفروض ما ع

 اجتماع العصبات وتقدمي بعضها علِب بعض: 

يف حال العصبة ابلنفس: يكون التقدمي فيها لسب ثالثة أمور: ابجلهة، وابلدرجة، وبقوة  
القرابة ، ويتصور هثا التقدمي يف حال تعدد العصبات، فإن تعددوا وتعددت جهاهتم 

ألبوة على جهة األخوة، فيقدم فيقدم من كان يف جهة  البنوة على غريه، وتقدم جهة ا

 
 .  6736حديث   ابنةمع  ابن ابنةالفرائض / ابب مرياث  كتاب  :ه البخاري يف صحيحه جر أخ (1)

 ، وما بعدها .  99احلطاب : املرجع السابق ، عبد احلميد :   (2)
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األب على اإلخوة وأبنائهم، واجلد الصحيح على أبناء اإلخوة، وقد استثين من هثه  
 كما سنعرف .   –القاعدة حال اجلد مع اإلخوة األشقاء أو ألب، فإهنم يشاركونه 

 وإ ا تعددوا وكانوا من جهة واحدة قدم أقرهبم درجة فيقدم االبن على ابن االبن، واألب 
على اجلد، واألخ ألب على ابن األخ ش، والعم ألب على ابن العم الشقيق، وهكثا 

  ... 

وإن احتدت اجلهة والدرجة، قدم األقو  قرابة، ويقصد به من كانت قرابته ألبوين فيقدم 
على من تكون قرابته لواحد فقط، فاألخ الشقيق يقدم على األخ ألب، وابن األول على  

 شقيق على الثي لألب، وأبناء كل كثل . ابن الثاين، والعم ال

: ) فما أبقت الفروض فألو  رجل  كر (، وكثا لفا ودليل التقدمي املثكور، قوله 
الكاللة يف مرياث اإلخوة واألخوات، والقاعدة الفقهية: ) أن من يد  بوارث حيجب 

 .  (1) عند وجوده (

 اإلدال  جبهت  أو بوصف  :   -

إ ا احتد سبب االستحقاق ووصفه املوجب للمرياث، فال تعدد لإلرث، كما يف تعدد 
  اجلدات، فإهنن يشرتكن يف السدس، كما عرفنا، أو تعدد الزوجات، فيشرتكن يف الثمن 

 الربع ... إخل.   أو

أما إ ا تعدد الوصف وسبب االستحقاق أو جهته، فالوارث يستحق اإلرث بكل وصف  
يف زوج هو ابن عم، أو أخ ألم هو ابن عم، بشرط أال يكون حمجواب على حدة، كما 
   .(2)أبحد الوصفني

 
 . 96حممد حمىي الدين عبد احلميد : أحكام املواريث :  (1)
 . 34عبد املؤمن بلباقي : املرجع السابق :  (2)
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 أحوال الوارث  ولفرض   أصحاب الفروض ( : 

 مرياً الزوج:   -

يرث الزوج النصف فرضا عند عدم وجود فرع وارث لزوجته املتوفاة سواء كان منه أو من 
ابن االبن وإن نزل، والبنت، وبنت االبن وإن نزل أبوها؛  غريه، والفرع الوارث: هو االبن و 

أما بنت البنت، وابن البنت فال يسميان فرعا واراث وال يعتربان لكوهنما من  وي األرحام،  
 وكثل  ما تفرع عنهما.  
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ْوْلُِفمل  ويرث الزوج الربع عند وجود الفرع الوارث منه أو من غريه، والدليل قوله تعا : ))
َُ ْما  ْن  ُفصل تِْْرْك ْأزلْواُجُِفمل ُإ ل مْل ْيُِفنل َْلُنَل ْوْلد  فُْ  ل ْكاْ  َْلُنَل ْوْلد  فِْْلُِفُم الردبُُع ُمَلا تِْرْكل

 .  ( 1) ((  ُمنل بِْعلُد ْوُصيَلة  يُوُصْ  ُ ْا ْأول ْديلن  

 مرياً الزوجة :   -

غريها، وترث الثمن إن وجد  ترث الزوجة الربع إن مل يكن فرع وارث للزوج منها أو من 
ُتمل ُإ ل مْل ْيُِفنل ْلُِفمل ْوْلد  فُْ  ل ْكاْ  ْلُِفمل  الفرع الوارث، لقوله تعا : )) ْوَْلُنَل الردبُُع ُمَلا تِْرْكل

ُتمل ُمنل بِْعلُد ْوُصيَلة  ُتوُصوْ  ُ ْا ْأول ْديلن    .  (2)((  ْوْلد  فِْْلُهنَل الثدُمُن ُمَلا تِْرْكل

 حيجبان حجب حرمان أبد، ولكنهما حيجبان حجب نقصان بوجود الفرع والزوجان ال
 الوارث، على أن ال يكون ممنوعا من اإلرث أبحد موانعه.  

 هلا ثالث حاالت:  مرياً األم :  -

ترث األم الثلث فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث، وعدم تعدد اإلخوة أو األخوات،  -
ُه الثِدُلثُ فُْ  ل مْل ْيُِفنل لقوله تعا : )) ُُ ْفُأُمَُ  . (3) (( ْلُه ْوْلد  ْوْورُثُْه أْبِْْوا

وترث السدس إ ا وجد فرع وارث للمتوىف )  كرا كان أو أنثى ( لقوله تعا  :  -
ُهْما السدُدُس ُمَلا تِْْرْك ُإ ل ْكاْ  ْلُه ْوْلد  )) َُُ ْواُحد  ُمنِل ، أو عند تعدد  ( 4) ((  ْوأُلْبِْْويلُه ُلُِف

ُه اإلخوة واألخوات مطلقا أبن كانوا اثنني ف كثر ، لقوله تعا : ))  ْوة  ْفُأُمَُ فُْ  ل ْكاْ  ْلُه ُإخل
 .  (5) ((السدُدسُ 

 
 . 12: سورة النساء  (1)
 . 12سورة النساء :   (2)
 . 11سورة النساء :  (3)
 . 11سورة النساء :   (4)
 . 11سورة النساء :   (5)
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وترث ثلث الباقي من الرتكة بعد أحد الزوجني، إ ا اجتمعت مع األب فقط، أبن ال   -
 يكون معهما فرع وارث أو مجع من اإلخوة.  

واألم ال حتجب حجب حرمان مطلقا، ولكن حتجب حجب نقصان ابلتفصيل الثي  
 مر. 

 املسألة األوىل : إحدى الغراوين:  

 يت املس لة بثل  تشبيها هلا بغرة الفرس، وهي بياض جبهتها جبامع الظهور لظهور  
غرة الفرس من البعد. وشهرة هثه املسائل حىت أهنا ال ختفى على طالب؛ فهي من بني 

ملسائل كغرة الفرس. وهي زوج وأب وأم ف صل املس لة من ستة للزوج نصفها ثالثة؛  ا
ولألم ثلث الباقي واحد؛ ولألب ثلثا الباقي اثنان؛ ووجه شثو ها أن األصل أن لألم 
الثلث حيث ال فرع وال مجع من اإلخوة، ولو أخثت الثلث الثي هو اثنان لبقي واحد  

وس وهو لألنثى مثل حا الثكرين، ألهنما كالعاصبني يف  لألب، فيلزم عليه التفضيل املعك
 اإلرث هنا للثكر مثل حا األنثيني.  

 

 املسألة الثافية؛ اثفية الغراوين: 

فرض الزوجة اليت هلا ربعها واحد، وتبقى  (1)وهي زوجة وأب وأم ف صلها من أربعة مقام
أنَّ لألم يف األصل الثلث ثالثة : لألم ثلثها واحد، والباقي اثنان لألب، ووجه شثو ها 

حيث ال فرع وال مجع من اإلخوة، ولو أخثت الثلث من الكامل، لكانت املس لة من 
اثين عشر الجتماع الربع فرض الزوجة؛ والثلث فرض األم. للزوجة الربع ثالثة؛ ولألم 

 
إمنا روعي يف هاته مقام واحد وهو الربع دون األو  فقد روعي فيها املقامان تقليال للعمل لصـــــــحتها من أربعة ولو روعي    (1)

 ترجع ابالختصار إ  أربعة لتوافق السهام واجلامعة ابلثلث.مث   12فيها املقامات كاألو  لصحت من  
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الثلث أربعة؛ وتبقى مخسة لألب، فيلزم عليه أن الثكر مل يفضل على األنثى التفضيل 
 .  ( 2) تعارف وهو أن يكون للثكر ضعف ما لألنثىامل

 

 مرياً البنت الصلبية : -

 للبنت الصلبية حاالت ثالث :  

 أوالً : النصف للواحدة املنفردة . 

 اثنياً : الثلثان لالثنتني فصاعداً .  

 اثلثاً : التعصيب أبخيها الثكر .

ُ ُِ الدليل : قال هللا تعا  : )   َْل ُ فُْ  ل ُكنَل  يُوُصيُِفُم ا ُفِلثِْْي ل ُُ ْح َُ األل ْأولاْلدُُكمل لُللَلْكُر ُمثل
 َُ ُ فِْْلُهنَل ثُِلُثْا ْما تِْْرْك ْوُإ ل ْكاْفتل ْواُحْدَة فِْْلْها النَُصل ْ  اثِلنِْْت ل  .   (1)(  ُفْساَ  فِْول

وقد حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبعطاء االثنتني ) البنتني ( الثلثني ،   
 اً على األختني الوارد حكمهما يف اآلية األخرية من سورة النساء .  وقياس

 

 مرياً بنت االبن :  -

 لبنت االبن مخس حاالت :   

 
إ ا كان مع ورثة الغراوين أخوان شقيقان أو ألب أو ألم  كران أو أنثيان أو خمتلطان فإن األم ترث السدس وخرجت من   (2)

ن مرياث األم ال يعلم إال  الشــــــوا  ينبغي أن يرســــــم األخوة يف رســــــم الوفاة ويف الفريضــــــة ألهنم وإن كانوا حمجوبني ابألب إال أ
 بثكرهم.

 .  11سورة النساء :   (1)
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 أوالً : النصف للواحدة . 

 اثنياً : الثلثان لالثنتني فصاعداً .

الدليل : دليل إرث بنت االبن هو نفسه دليل إرث البنت ، ألن ولد الولد  نزلة الولد ،  
 .  اإلمجاع على  ل  و م النيب صلى هللا عليه وسلم بثل  ، وحلك

أو بنت ابن أعلى منها،  اثلثاً : السدس للواحد ف كثر مع البنت الصلبية الواحدة ، 
 بشرط عدم وجود االبن األعلى، وال ابن االبن املعصب. 

ودليل مرياثها هثا ما أخرجه البخاري وغريه عن ُهزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى   
األشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: لالبنة النصف، ولألخت النصف، وائت ابن 
مسعود، فسئل ابن مسعود، وأخرب بقول أيب موسى، فقال: قد ضللت إ ا وما أان من 

: ) للبنت النصف، والبنة االبن السدس تكملة  نيب املهتدين، أقضي فيها  ا قضى ال
 . ( 1)الثلثني، وما بقي فلألخت (

رابعاً : التعصيب أبخيها أو ابن عمها املساوي هلا يف الدرجة ، أو أسفل منها إن  
 احتاجت إليه . 

 خامساً : احلجب ، و ل  : * ابالبن وابن االبن األعلى منها . 

ال إ ا كان معها أو أسفل منها ابن  ** ابلبنتني الصلبتني إ        
 ابن  فيعصبها . 

 

 مرياً األخت الشقيقة :   -

 
 .     6/66. وانظر: الشوكاين : نيل األوطار  (9877رقم  ، 10/38  والطرباين ، (6361رقم   ، 6/2479  البخاريأخرجه  (1)
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 لألخت الشقيقة مخس حاالت :      

 أوالً : النصف للواحدة املنفردة .  

 اثنياً : الثلثان لالثنتني ف كثر .  

 اثلثاً : التعصيب أبخيها الشقيق ) تعصيب ابلغري ( . 

 ت االبن ، ) تعصيب مع الغري ( .  رابعاً : التعصيب مع البنت أو بن

 خامساً : حجبها ابلفرع املثكر أو ابألصل الوارث املثكر .

َْ لْيلْس  الدليل : قال هللا تعا  : )   ُتيُِفمل ُِ اللِْفاْلْلُة ُإُ  املُرأ  ْيْل ُ يُِفل َْل ُُ ا َْ ُق ُتوْف تِْفل ْيسل
َُ ْما  ُ  ْلُه ْوْلد  ْوْلُه ُأخلت  فِْْلْها ُفصل تِْْرْك ْوُيْو يْرُثُِْها ُإ ل مْل ْيُِفنل َْلْا ْوْلد  فُْ  ل ْكافِْْتا اثِلنِْْت ل

 ُ ُفِلثِْْي ل ُُ ْح َُ األل ْوَة رُْجااَل ْوُفْساَ  فُْلللَلْكُر ُمثل    .  (2)( فِْْلُهْما الثِدلُثْاُ  ُمَلا تِْْرْك ْوُإ ل ْكافُوا ُإخل

 السابق .  هزيل بن شرحبيلوحلديث 

تعصبت األخت الشقيقة مع البنت أو بنت االبن صارت  نزلة األخ  مالحظة : إ ا
 .  (3)الشقيق أي بقوته ليث حتجب كل من حيجبه األخ الشقيق

 مرياً األخت ألب :  -

 لألخت ألب ست حاالت :   

 أوالً : النصف للواحدة املنفردة . 

 اثنياً : الثلثان لالثنتني فصاعداً .

 
 . 176سورة النساء :  ( 2)
 .  58و  32بعدها ، بلباقي : وما  144حممد حمىي الدين عبد احلميد : أحكام املواريث :  (3)
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واحدة، وعدم وجود األصل الثكر الوارث، والفرع الشقيقة ال  تاثلثاً : السدس مع األخ
 الوارث، وعدم وجود الشقيق الثكر وعدم املعصب. 

 رابعاً : التعصيب ابألخ ألب ) عصبة ابلغري ( .  

 خامساً : التعصيب مع البنات أو بنات االبن ، ) عصبة مع الغري ( .  

 ث املثكر .  سادساً : احلجب و ل  : * ابلفرع أو ابألصل الوار 

 ** ابلشقيقتني .        

 *** ابلشقيقة إ ا صارت عصبة مع غريها .      

  (1) اإلمجاع على  ل  و الدليل : إرث األخت ألب هو نفسه دليل إرث األخت الشقيقة 
. 

 

 األخ املشؤوم واألخ املبارك :  -

مس لة األخ املشؤوم أن يكون لألخت ألب فرضها السدس مع األخت الشقيقة املنفردة   
، ولكن يوجد أخ ألب فيعصبها ومل يبق شيء من الرتكة . وكثل  يقال يف بنت االبن 

 مع ابن االبن.

ومس لة األخ املبارك أن تكون األخت ألب ساقطة بوجود األختني لوال وجود أخيها  
ل  بنت االبن تسقط من مرياث الفرض بوجود البنتني ، فيوجد  الثي يعصبها ، وكث

 .     (2) معها ابن ابن يف درجتها أو أنزل منها فيعصبها

 
 . 146املرجع السابق :  (1)
 . 92،  91سبط املارديين : شرح الرحبية :  (2)
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   مرياً اإلخوة لأم:

السدس : الواحد من اإلخوة لألم  كرا كان أو أنثى: عند عدم وجود الفرع الوارث،  -
ًُ ْكاْلْلَة ْأُو املْرْأة  ْوْلُه ْأخ  ْأول  ْوُإ ل ْكاْ  رْ واألصل الثكر الوارث، لقوله تعا : ))  ُ  يُوْر ُج
ُهْما السدُدسُ  َُُ ْواُحد  ُمنِل  .    (3)  (( ُأخلت  فُْلُِف

الثلث : بشرط التعدد اثنني ف كثر، وخلو مس لتهم من وجود األصل الثكر الوارث،  -
الثلث يف هثه احلالة  والفرع الوارث سواء كان  كرا أو أنثى، واإلخوة لألم يقتسمون 

فُْ  ل   ابلسوية سواء كانوا  كورا فقط أم إاناث فقط، أم  كورا وإاناث معا؛ لقوله تعا : )) 
ُُرْْكاُ  ُِ الثِدُلثُ  َْ فُِْهمل  َُْل ثِْْر ُمنل   . (1) ((  ْكافُوا ْأكل

 

ترث السدس سواء كانت ألم أو ألب، وتستحقه إ ا كانت منفردة،  مرياً اجلدة: -
معتا وكانتا يف درجة واحدة ك م األم وأم األب، أو كانت اليت لألب أقرب ك م فإ ا اجت

األب مع أم أم األم، فيكون السدس بينهما مناصفة، أما إ ا كانت اليت لألم اقرب ك م 
األم مع أم أم األب فت خثه اليت لألم وحدها، وحتجب البعد  اليت لألب، ألن اليت لألم 

إ   ، واألخر  تبع هلا وفرع عنها فيه، و هب زيد هي األصل يف توريث اجلدات 
توريث أم اجلد فعلى مثهبه ذكن اجتماع ثالث جدات يرثن السدس ابلتسوية وهن: أم 

 .  (2)األم، وأم األب، وأم أب األب، واملثهب خالفه

 
 . 12سورة النساء :  (3)
 . 12سورة النساء :  (1)

 . 25حممد الصادق الشطي : لباب الفرائض :  (2)
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ودليل توريث اجلدة ما رواه أصحاب السنن وصححه الرتمثي عن قبيصة بن  ؤيب 
دة إ  أيب بكر فس لته مرياثها، فقال: مال  يف كتاب هللا شيء وما  قال: ) جاءت اجل

شيئا، فارجعي حىت أس ل الناس، فس ل الناس، فقال  علمت ل  يف سنة رسول هللا 
أعطاها السدس، فقال هل مع  غريك، فقام  املغرية بن شعبة: حضرت رسول هللا 

ف نفثه هلا أبو بكر، قال مث جاءت  حممد بن مسلمة األنصاري فقال مثل ما قال املغرية ،  
اجلدة األخر  إ  عمر فس لته مرياثها، فقال مال  يف كتاب هللا شيء، ولكن هو  اك  

 .   (3)السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو هلا (

 اإلًر ولفرض والتعصيب معا : -

األب: عند وجود الفرع الوارث األنثى، لقوله تعا : )) وألبويه لكل واحد منهما 
 السدس مما ترك إن كان له ولد ((.  

اجلد: عند وجود الفرع الوارث األنثى، وعدم وجود األب أو جد أقرب. واألصل أن هلما  
 ثالث حاالت :  

 الوارث.  دون التعصيب مع  كور الفرع )وهو السدس( ( فرياثن ابلفرض)أ

 )ب( ويراثن ابلتعصيب دون الفرض إ ا عدم الفرع الوارث.  

)ج( وجيمعان بني الفرض والتعصيب مع إانث الفرع الوارث إ ا مل تستغرق الفروض 
   املس لة.

 .  ( 1)ودليل مرياثهم ابلفرض والتعصيب معا اإلمجاع

 
 .6/67انظر : الشوكاين : نيل األوطار:   (3)
 .  58، بلباقي :  112انظر : عبد احلميد : أحكام املواريث :  (1)
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 احلجب أقسامه وقواعدُ 

 احلجب: -

ْكالَل    ، ومنه قوله تعا  : )) (1) وللمسؤولاحلجاب، واحلاجب للعني، : املنع، ومنهلغة: 
ُجوبُوْ   ْمُئل  ْلْمحل ُمل ْعنل ْر َُُمل يِْول  .  (2)(( ُإَّنَل

اصطالحا: منع الشخص الثي قام به سبب اإلرث وتوفر شرطه من املرياث كله أو  
 بعضه لوجود من هو أو  منه.  

 وعان، حجب ابلوصف، وحجب ابلشخص. واحلجب لسب االستعمال اللغوي: ن

هو: منع من قام به سبب اإلرث من إرثه بسبب مانع من موانع فحجب الوصف 
 .اإلرث 

 . لوجود شخص أو  ابملرياث  املنع من اإلرث أو بعضه : حجب الشخص هوو 

واحلجب لسب االصطالح الفقهي الفرضي مداره احلجب ابلشخص ، وهو نوعان:  
 ب إسقاط، وحجب نقصان، ويسمى حجب نقل.  حجب حرمان، ويسمى حج

 فحجب احلرمان: منع الوارث من كل نصيبه املفرتض لوجود من هو أو  ابملرياث منه.  

 وحجب النقصان: منع الوارث من بعض نصيبه، أو نقله من أوفر حظيه إ  أدانمها.  

ال أثر له يف  (احملجوب بوصفاملمنوع من املرياث )الفر  ب : احلجب واملنع :  -
، بينما احملجوب  احلجب ووجوده كعدمه فال حيجب أحدا ال حرماان وال نقصاان

)حجب شخص ( يؤثر يف غريه من الورثة ابحلجب ، ومثال هثا : إ ا توفيت امرأة 
وخلفت زوجا وأما وابنا ممنوعا من املرياث  انع كالقتل أو اختالف الدين مثال ، وخلفت  

 
 .  15سورة املطففني :  (2)
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النصف ، ولألم الثلث ولألخ الشقيق الباقي ، ولو كان االبن غري أخا شقيقا ، فللزوج 
  ممنوع من املرياث لكان للزوج الربع ولألم السدس والباقي لالبن وال شيء لألخ . 

ولو خلف شخص أما وأاب وعددا من اإلخوة ، ألخثت األم السدس بسبب تعدد  
 .    (3)اإلخوة ، على الرغم من كوهنم حمجوبني ابألب 

  

 القواعد الِفلية للحجب -

 من أد  إ  امليت بوارث حيجب عند وجوده، ويستثىن اإلخوة ألم مع األم. 

 .  (1)األقرب حيجب األبعد، واألقو  قرابة حيجب األضعف

 تفصيُ أحوال حجب احلرما : 

 الورثة الثين ال حيجبون حجب حرمان: األبوان، والزوجان، واالبنان.  

 : حجب احلرما  أفواع الورثة ولنسبة إىل 

 الورثة هبثا االعتبار أربعة أنواع:  

 .   (4) والولدان ( 3)  وهم األبوان  (2)   من يؤثر وال يت ثرالنوع األول: 

 وهم أوالد األم.  ( 5)  من يت ثر وال يؤثرالنوع الثاين: 

 
 وما بعدها .  160املواريث : انظر تفصيال هلثا املوضوع يف : حممد حمىي الدين عبد احلميد : أحكام  (3)

 املراجع السابقة .   (1)
 . من حيجب غريه وال حيجبه غريه (2)
 . األب واألم (3)
 .  االبن والبنت (4)
 حيجبه غريه وال حيجب غريه. (5)
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 وهم الزوجان.  (6)  من ال يؤثر وال يت ثرالنوع الثالث: 

 ة أصناف:  ثالثوهم  (7)  من يؤثر ويت ثرالنوع الرابع: 

 األصول غري األبوين. األول: 

 الفروع غري الَوَلَدْين. الثاين: 

 غري اإلخوة ألم.   ( 8)   احلواشيالثالث: 

 

 

 

 

 

 

 ( إسقاط لمحجوب  حجب  حرما   جدول ل

 

  احملجوب

 

 احلاجب                     

 
 ال حيجب أحدا وال حيجبه أحد.  (6)

 حيجب غريه وحيجبه غريه. (7)

 وبنوهم. األشقاء أو ألبواألعمام   الشقيقات أو ألب ،وبنوهم ،  واألخوات  األشقاء أو ألباإلخوة  (8)
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 اجلدة
،   حيجب اجلدة ألب  اجلدات مطلقا، واألب حتجب  ألما 

 كما حتجب اجلدة األقرب اجلدة األبعد .

 .املثكر األصل + الفرع الوارث   اإلخوة ألم

 .األعلى ابن االبن ،االبن   ابن االبن

 .األب  ،ابن االبن وإن نزل  ،االبن   األخ الشقيق 

 األخ ألب
الشقيقة إ ا صارت عصبة مع   ،جبه حياألخ الشقيق ومن  

  . الغري

 الشقيق  ابن األخ
ألب إ ا صارت  األخت ،جبه حي األخ ألب ومن ،  اجلد 

 .عصبة مع الغري

 .جبهحيابن األخ الشقيق ومن  ابن األخ ألب

 .جبهحي ابن األخ ألب ومن   العم الشقيق 

 .جبهحيالعم الشقيق ومن    العم ألب 

 .جبهحيالعم ألب ومن   الشقيق  ابن العم

 .جبهحيابن العم الشقيق ومن   ابن العم ألب

 .بعدقرب حيجب اجلد األاجلد األ ، األب   اجلد
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 بنت االبن
البنتان ف كثر إال إ ا وجد   ،الفرع املثكر األعلى منها  

 .من يعصبها معها

 .األب  ،ابن االبن وإن نزل  ،االبن   الشقيقة  األخت

 األخت ألب

الشقيقتان ف كثر   ،األخ ش  ،  األب  ،ابن االبن  ،االبن  
واألخت الشقيقة العصبة   .وجد معها من يعصبها إال إ ا

 مع الغري .

 

 وهو أنواع، أمهها ثالثة:   حجب النقصا : -

 حجب صاحب الفرض من أوفر حظيه: كالزوجني، واألم وبنت االبن.   -

 حجب من يرث ابلفرض والتعصيب من التعصيب: كاألب واجلد.  -

 .  (1)حجب من يرث ابلفرض والتعصيب من الفرض: يف حق  ات النصف والثلثني -

 

 

 

 

 

 
 .  279انظر : ابن جزي : القوانني الفقهية :  (1)
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 أصول املسائُ وتصحيحها

 : (2) الفرائضأصول 

عدد يستخرج منه سهام  وي الفروض ومجلة أصول أصول املس لة عبارة عن أقل 
الفرائض سبعة االثنان والثالثة واألربعة والستة والثمانية واالثنا عشر واألربعة وعشرون،  

فلو كان أصل املس لة من غري هاته األعداد السبعة فاعلم أنه غري صحيح. و يت أصوال 
نان أقل عدد يؤخث منه ألهنا أقل عدد تؤخث منه السهام احتدت أو تعددت فاالث

النصف، والثالثة أقل عدد يؤخث منه الثلث، واألربعة أقل عدد يؤخث منه الربع، والستة 
أقل عدد يؤخث منه السدس والثمانية أقل عدد يؤخث منه الثمن، هثا إ ا احتدت السهام 
أو تعددت وحواها مقام واحد مما  كر، ف صل املس لة من  ل  املقام وإن تعددت 

م ومل حيوها مقام واحد فال بِد من استخراج أقل عدد يؤخث منه السهام املتعددة، السها
فمهما كان مع الربع ثلث أو ثلثان وسدس أو بعضهما. كان أقلُّ عدد تؤخث منه السهام 
اثين عشر، ومهما كان مع بعض هاته مثن كان أقلُّ عدد يؤخث منه أصل السهام أربعة  

 وعشرين. 

 

 كيفية التأصيُ: 

املس لة خيتلف ابختالف الورثة، ألهنم إما عصبة  كورا أو عصبة  كور إانث، أو   أصل
يكون معهم صاحب فرض واحد أو يكون معهم صاحبا فرض ف على، أما إ ا كانوا  
 (.  2عصبة  كورا فقط فاملس لة تكون من عدد رؤوسهم مثاله ) كما يف جدول عدد 
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 3    4 

 1 زوج  3  1 ابن 

 2 ابن 2 ابن 1 ابن

 1 بنت 1 بنت 1 ابن

 
)ج عدد 

2  ) 
 

)ج عدد 
3  ) 

 
)ج عدد 

4  ) 

وأما إ ا كانوا عصبة  كورا وإاناث فاملس لة من عدد رؤوسهم للثكر مثل حا األنثيني 
 املبني سابقا (.  3مثاله. ) كما يف جدول عدد 

وأما إ ا كان يف املس لة صاحب فرض واحد، والباقي عصبة فاملس لة تكون من مقام 
 ل  الفرض، وهو العدد الثي أخث منه الفرض فيعطي منه لصاحب الفرض نصيبه  

املبني سابقا (، للزوج الربع؛ ومقامه من  4والباقي للعاصب. مثاله ) كما يف جدول عدد 
للزوج واحد، وبقيت ثالثة منقسمة على االبن  أربعة ف صل املس لة من أربعة ربعها 

والبنت للثكر مثل حا األنثيني، اثنان لالبن وواحد للبنت. وأما إ ا كان يف املس لة  
 صاحبا فرض ف على، فإن  تنظر بني املقامني أو املقامات ابألنظار األربعة.  

 األفظار األربعة:  

التباين. فالتماثل عبارة عن مساواة عدد  األنظار األربعة هي التماثل والتداخل والتوافق و 
آلخر كثالثة وثالثة وستة وستة، واحلكم فيه االكتفاء أبحد العددين وجعله أصال 
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للفريضة. والتداخل عبارة عن عددين أكرب وأصغر، واألصغر يفين األكرب يف مرتني أو  
كتفاء أبكرب مرات كالستة والثالثة، فإن الثالثة تفين الستة يف مرتني. احلكم فيه اال 

العددين وجعله أصال للفريضة. والتوافق عبارة عن اتفاق العددين يف أقلِي نسبة، كالنصف  
أو الربع أو السدس. مثال اتفاق العددين ابلنصف ستة وأربعة واحلكم فيه أنَّ أصل 
املس لة يكون من خارج ضرب وفق أحد العددين يف كامل اآلخر، والتباين عبارة عن 

فقا يف أي نسبة، كالثالثة واألربعة واحلكم فيه أنَّ املس لة يكون من خارج عددين مل يت
 ضرب كامل أحد العددين يف كامل اآلخر. 

 األمثلة: 

مثال التماثل زوج وشقيقة؛ للزوج النصف مقامه من  – 1
اثنني وللشقيقة النصف كثل  والنسبة بني املقامني التماثل  
فيكتفي أبحدمها وجيعل أصال للفريضة مثاله ) كما يف  

 ( .  1جدول عدد 

 2 

 1 زوج 

 1 شقيقة

 
)ج عدد 

1  ) 
 6   

 1   

 1  4 

 1 بنت 2 ابن 

 2 بنت 1 ابن
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أيضا أم وأب وابن وبنتان   ومثاله  
من األب واألم السدس  فلكل  

ومقامه من ستة والنسبة بني 
الستتني التماثل، فيكتفي  

أبحدمها وجيعل أصالً للفريضة؛ لألب سدسها واحد؛ ولألم سدسها واحد؛ وبقيت أربعة 
 (.   2لألوالد للثكر مثل حا األنثيني. مثاله ) كما يف جدول عدد 

ومثال التداخل زوج وبنت وشقيق؛ للزوج الربع مقامه من أربعة؛ وللبنت النصف  – 2
مقامه من اثنني؛ والنسبة بني االثنني واألربعة التداخل فيكتفي أبكربمها، وهو األربعة 

وجيعل أصالً للفريضة ويعطى منها للزوج الربع واحد؛ وللبنت النصف اثنان؛ ويبقى واحد  
 (.  3مثاله ) كما يف جدول عدد أيخثه الشقيق ابلتعصيب  

ومثاله أيضا زوجة وبنت وأخ شقيق وأخت شقيقة؛ للزوجة الثمن  
مقامه من مثانية، وللبنت النصف مقامه من اثنني، والنسبة بني  
املقامني الثمانية واالثنني التداخل فيكتفي أبكرب العددين وهو 
احد،  الثمانية، وجيعل أصال للفريضة ويعطى منه للزوجة الثمن و 

وللبنت النصف أربعة، وبقيت ثالثة لألخ واألخت للثَّكر مثل 
 (.  4حا األنثيني. مثاله ) كما يف جدول عدد 

 

 1 شقيق 1 ابن

)ج عدد 
2  ) 

)ج عدد  
3  ) 

 8 

 1 زوجة

 4 بنت  

 2 شقيق

 1 شقيقة

 
)ج عدد 

4)  12 

 03 زوج 

 02 أم 
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ومثال التوافق زوج وأم وثالثة أبناء وبنت، للزوج  – 3
الربع مقامه من أربعة، ولألم السدس مقامه من ستة،  
والنسبة بني املقامني األربعة والستة التوافق ابلنصف،  
فيضرب نصف أحدمها يف كامل اآلخر واخلارج هو اثنا  
عشر جيعل أصال للمس لة، ويعطى منه الربع ثالثة  

نان لألم، وبقيت سبعة لألوالد للثكر للزوج، والسدس اث
مثل حا األنثيني لالبن اثنان وللبنت واحد. مثاله ) كما  

 (.  1يف جدول عدد 

ومثاله أيضا زوجة وأم وابن، للزوجة الثمن مقامه من مثانية، ولألم السدس مقامه من 
ستة، والنسبة بني املقامني الثمانية والستة التوافق  
ابلنصف فيضرب نصف أحدمها يف كامل اآلخر،  
وجيعل اخلارج وهو أربعة وعشرون أصال للفريضة، 
ويعطى منه الثمن ثالثة للزوجة، والسدس أربعة  

م،والباقي سبعة عشر لالبن ابلتعصيب مثاله ) كما  لأل
 (.  2يف جدول عدد 

 02 ابن

 02 ابن 

 02 ابن

 01 بنت

)ج عدد 
1  ) 

 24 

 03 زوجة

 04 أم 

 17 ابن

)ج عدد 
2  ) 
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ومثال التباين زوج وأم شقيق، للزوج النصف مقامه من  – 4
اثنني، ولألم الثلث مقامه من ثالثة، والنسبة بني املقامني 
التباين، فيضرب كامل الثالثة يف كامل االثنني واخلارج وهو 
ستة جيعل أصال للفريضة، فيعطى منه للزوج النصف ثالثة،  

ابلتعصيب  ولألم الثلث اثنان، ويبقى واحد أيخثه الشقيق
 (.  3مثاله ) كما يف جدول 

  

 6 

 3 زوج 

 2 أم 

 1 شقيق

)ج عدد 
3  ) 
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ومثاله أيضا زوجة وأم وشقيق، للزوجة الربع مقامه من أربعة،  
 ولألم الثلث مقامه من ثالثة، والنسبة بني  املقامني  

التباين فيضرب أحدمها يف كامل اآلخر واخلارج وهو إثنا عشر 
جيعل أصال للفريضة فيعطى منه للزوجة الربع ثالثة، ولألم 

الثلث أربعة، والباقي مخسة أيخثها الشقيق ابلتعصيب مثاله )  
 (.  4كما يف جدول عدد 

 كيفية التصحيح:  

ن  التصحيح عبارة عن االنتهاء ابملس لة إ  أقلِي عدد يكو 
منقسما على الورثة بدون كسر، فإن انقسمت املس لة على ورثتها بدون كسر كما تقدم، 

فاألمر واضح وإن كان يف السهام كسر فال بِد من تضعيف املس لة لسب املنكسر 
عليهم، حىت تنتهي إ  أقل عدد يكون منقسما على الورثة بدون كسر وهو معىن 

 التصحيح.  

ر عليه هو عدد احليِيز و ي حيِيزا ألنه احلائز لثل  السهم واملنكسر هو السهم واملنكس 
املنكسر، مث إنَّ االنكسار إِما أن يكون على حيِيز واحد أو على حيِيزين أو على ثالثة  
أحياز، أو على أربعة أحياز وال يتصور االنكسار على أربعة أحياز إالَّ على رأي زيد  

 الرتتيب.  القائل بتوريث ثالث جدات وسن يت على هثا

 االفِفسار علِب حيَُز واحد:  

 12 

 03 زوج 

 04 أم 

 05 شقيق

)ج عدد 
4  ) 
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هو أن يكون بعض السهام غري منقسم على حيِيزه )وهو ورثته احلائزون له(، والطريق 
الثي يتوصل به إ  تصحيح املس لة هو النظر بني احليِيز وسهمه فإما أن يتوافقا أو  

يتباينا، فإن توافقا يف أقلِي نسبة أتخث وفق احليِيز وتضعه وفق أصل املس لة وتضربه فيها  
منه املس لة جتعله يف جامعة اثنية بعد جامعة الت صيل، وإن تباينا   واخلارج هو ما تصح

تضع كل احليِيز فوق أصل املس لة وتضربه فيها واخلارج هو ما تصح منه املس لة تضعه يف 
جامعة اثنية، مثال ما إ ا كانت النسبة بني احليِيز وسهمه هي التوافق زوج وابنان وبنتان،  

د فرض الربع، ربعها للزوج واحد، وبقيت ثالثة منكسرة ف صل املس لة من أربعة لوجو 
على رؤوس األوالد للثكر مثل حا األنثيني، وعدد رؤوسهم ستة وهي توافق الثالثة  
ابلثلث فت خث ثلث احليِيز اثنني وتضعه فوق أصل املس لة وتضربه فيها واخلارج مثانية  

ف صلها من أربعة وتصح من تضعه يف جامعة اثنية وهو العدد الثي تصح منه املس لة، 
مثانية، مث تضرب ما بيد الزوج وهو واحد فيما ضربت فيه املس لة، وهو اثنان واخلارج 
تضعه قبالته يف جامعة التصحيح وتضرب ما بيد األوالد وهو ثالثة كثل ، وما خيرج 

وهو ستة تقسمـه عليهم للثكر مثل حا األنثيني لالبن اثنان وللبنت  
 (.  1ا يف جدول عدد واحـد مثاله ) كم

ومثال ما إ ا كانت النسبة بني احليِيز وسهمه هي التباين زوجة وابن  
بنت ف صل املس لة من مثانية لوجود فرض الثمن، مثنها للزوجة واحد،  
وتبقى سبعة منكسرة على االبن والبنت وهي ختالف عدد رؤوسهما،  

رون جتعله فتضرب املس لة يف ثالثة عدد رؤوسهما واخلارج أربعة وعش 
يف جامعة اثنية، وهو ما تصح منه املس لة، مث تضرب ما للزوجة فيما  
على األصل و ل  واحد يف ثالثة واخلارج تضعه قبالتها يف جامعة  

4 8 
1 2 
3 2 
    2 

  1 

  1 

) جدول عدد  
1  ) 
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التصحيح، وتضرب ما بيد األوالد وهو سبعة فيما على األصل وهو ثالثة خيرج واحد  
 وعشرون تقسمها على االبن 

والبنت للثكر مثل حا األنثيني، أربعة عشر لالبن، وسبعة للبنت، ول  يف هثا القسم  
أن تعطي نفس املنكسر لألنثى، وضعفه للثكر بدون ضرب لكن 
بشرط أن يكون االنكسار على حيِيز واحد، والنسبة بني احليِيز 

 (.  1وسهمه هي التباين ) كما يف جدول عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 24 
1 03 
7 14 
    07 

) جدول عدد  
1  ) 
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 اإلخوة:مرياً اجلد مع   -

اجلد الوارث هو اجلد الثي ال تتوسط بينه وبني امليت أنثى وهو املسمى اجلد الصحيح، 
يف املرياث مثل حاالت األب تقريبا، إال أن له تفصيال خاصا   –كما عرفنا   -وللجد 

وعدان به بش ن وجوده يف مس لة واحدة مع اإلخوة األشقاء أو اإلخوة ألب  كورا كانوا  
 اإلخوة ألم فإنه حيجبهم ابتفاق.  أو إاناث، أما 

ومرياث اجلد ثبت ابإلمجاع يف ما عدا هثا اجلانب املتعلق  رياثه مع اإلخوة األشقاء         
أو ألب، فقد اختلفت فيه أنظار اجملتهدين من عهد الصحابة رضي هللا عنهم حىت أُثر 

، ويف رواية : أوقفنا بني لنا يف اجلد بياان شافيا  قوله: ليت النيب  عن سيدان عمر 
يف اجلد على أمر ننتهي إليه ، وقوله" قضيت يف اجلد أبكثر من سبعني مس لة ال أدري 
هل أننا على احلق يف شيء منها، وقوله: أجرؤكم على اجلد أجرؤكم على النار، وقوله: ال  

راء الصحابة حُتدِيثوين عن اجلد ال حياه هللا وال بياه، لكثرة ما اختلفوا يف ش نه، غري أن آ
 رضي هللا عنهم ومن بعدهم األئمة اجملتهدون استقرت بعد  ل  على رأيني أساسيني: 

الرأي األول: أنه كاألب يف حجب اإلخوة واألخوات مطلقا، وهثا الرأي لسيدان أيب 
بكر وابن عباس، وعبد هللا بن الزبري، وأمنا عائشة رضي هللا عنهم، وعليه بعض التابعني،  

وزفر بن اهلثيل من أصحابه، واملزين وابن سريج وابن اللبان من   حنيفة وهو قول أيب
 الشافعية، وهثا هو املفىت به عند احلنفية.  

والرأي الثاين: أن اإلخوة األشقاء أو ألب ال حُيجبون ابجلد بل يرثون معه، وهو رأي 
هم أمجعني، سيدان عمر وعثمان وعلي، وزيد بن اثبت وعبد هللا بن مسعود رضي هللا عن

 على خالف بينهم يف تفصيل كيفية مرياثهم معه. 
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وحجة أصحاب الرأي األول أن اجلد كاألب يف كل أحواله، وأنه يرث بكونه أصال كما  
األب، وأنه يتنزل منزلة األب يف ابقي أحوال املرياث، وأن القرآن الكرمي جعله أاب يف أكثر 

((، )) ... اتبعت ملة آابئي إبراهيم وإسحاق من موضع: )) ... ملَّة أبيكم إبراهيم ...  
ويعقوب ... ((، )) نعبد إهل  وإله آابئ  إبراهيم وإ اعيل وإسحاق ((، وأن ابن االبن 

 جيعل ابنا عن عدم وجود االبن، فكثل  اجلد، إ  غري  ل  مما استدلوا به.  

اء وألب وحجة القول اآلخر أن اجلد يتصل ابمليت بواسطة األب، واإلخوة األشق
كثل ، فتساوت اجلهتان وتعادلتا، وال مرِجح إلحدامها على األخر ، وإ ا كان األمر 

 كثل ، ورث أصحاب اجلهتني مجيعا.  

 : (1 أحوال اجلد مع اإلخوة  -

 احلالة األوىل للجد:  

أن يكون معه إخوة فقط، وحكمه أن له األفضل من املقا ة أو ثلث املال. فيتعني له  
الثلث لكونه األفضل إ ا زاد عدد اإلخوة على اثنني من الثكور أو عدهلما من اإلانث؛ 
أربع أخوات. وتتعني له املقا ة ويكون ك خ يقسم معهم للثكر مثل حا األنثيني،  

حدا من الثكور أو اإلانث أو اثنني من اإلانث أو  كرا  و ل  إ ا كان عدد اإلخوة وا
 وأنثى أو ثالث إانث.  

أما إ ا كان معه أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان فيستوي له األمران ثلث املال 
واملقا ة. فتحصل أن املسائل اليت متكن فيها املقا ة، وإن كان يف بعضها املساواة  

أخ ، الثانية: جد وأختان؛ الثالثة: جد وأخوان؛ الرابعة: جد  للثلث، مثانية : األو : جد و 
وأربع أخوات؛ اخلامسة: جد وأخ وأختان، السادسة: جد وأخ وأخت؛ السابعة: جد  

 
 ، وما بعدها بتصرف . 45يراجع يف هثه املباحث : حممد الصادق الشطي : لباب الفرائض :  (1)
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وثالث أخوات؛ الثامنة: جد وأخت واحدة. فإن كانوا أكثر من  ل  تعني له الثلث؛ 
كله فيما إ ا كان اإلخوة أشقاء  والثلثان الباقيان لإلخوة؛ للثكر مثل حا األنثيني. وهثا  

 فقط أو ألب فقط، فإن اختلطوا فسي يت حكمهم يف مسائل املعادة.  

 احلالة الثافية للجد:  

أنه يكون معه إخوة وأصحاب فروض، وحكمه أن له األفضل من ثالث خيارات :  
مقا ة اإلخوة ؛ أو ثلث الباقي بعد أخث أصحاب الفروض فروضهم؛ أو السدس كامال.  

ن مل تكن بقية بعد أخث أصحاب الفروض فروضهم؛ أخث سدسه معهم؛ وينقص له يف  فإ
 العول كغريه من أصحاب الفروض .  

وال يتصور مع اجلد واإلخوة من  وي الفروض إال أحد الزوجني واألم أو اجلدة والبنات 
وبنات االبن ؛ فإن كان مع  وي ربع فقط أو ربع وثلث أو ربع وسدس فاملقا ة أفضل  

 له يف الثماين صور املتقدمة يف احلالة السابقة.  

فإن زاد عدد اإلخوة عمن  كر يف الثمانية فثلث الباقي أفضل له. مثال الربع زوجة وجد  
وأخ تصح من مثانية: للزوجة اثنان؛ وللجد ثالثة؛ ولألخ ثالثة؛ ومثال الربع والثلث زوجة  
وأم وجد وأخ، تصح من أربعة وعشرين: ربعها للزوجة ستة، وثلثها لألم مثانية، وبقيت 

؛ ومخسة لألخ. ومثال الربع والسدس زوجة وأم وجد وأختان، تصح  عشرة، مخسة للجد
من مثانية وأربعني، ربعها للزوجة اثنا عشر؛ وسدسها مثانية؛ وبقيت مثانية وعشرون: للجد 
واألختني للثكر مثل حا األنثيني؛ للجد أربعة عشر؛ ولكل أخت سبعة. وإمنا  كرت  

 ال فمحله العمل. التصحيح يف هاته املسائل تتميما للفائدة وإ

 قاعدة ِ معرفة األفضُ للجد: 
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والقاعدة السهلة يف معرفة األفضل من الثالث: أن تنظر إ  أقل عدد جيمع تل   
الفروض كلها مع السدس ، مث تطرح الفروض عدا السدس من  ل  العدد الثي مجع  

سدس  الفروض كلها، وتنظر إ  الباقي بعد الطرح، فإن كان له ثلث فقارن بني ال
واملقا ة و ل  الثلث من الباقي فالثي جتده أوفر ف عطه للجد ، وإن مل يكن للباقي 
ثلث ضربت املس لة، وهي العدد اجلامع للفروض يف ثالثة، فما خرج فاجعله العدد 

اجلامع للفروض، واطرح منه الفروض عدا السدس، وقابل بينه وبني ثلث الباقي واملقا ة 
  . 

 قامسة: مثال؛ أفضلية امل -

ألهنا أقل عدد يوجد فيه الربع والثلث  12زوجة وأم وجد وأخت؛ فاملس لة من 
ال ثلث هلا؛ فضربنا   5لألم؛ وبقيت  4للزوجة؛ وثلثها  3والسدس، فطرحنا ربعها 

لألم؛   12للزوجة؛ وثلثها  9فطرحنا ربعها  36مقام الثلث؛ خرج  3يف  12املس لة 
، وينوبه  36من  5، وينوبه بثلث الباقي 36من  6فينوب اجلد ابلسدس  15وبقي 

 .5واألخت  10، وهي أوفر له فيكون العمل على املقا ة؛ فله 36من  10ابملقا ة 

 

 ومثال : أفضلية ثلث الباقي :   -

زوجة وجد وأخوان وأخت؛ ف صل املس لة من اثين عشر، ألهنا أقل عدد يوجد فيه الربع  
، وبقيت تسعة فينوب منها اجلد ابلسدس، أو  والسدس؛ فطرحنا ربعها ثالثة للزوجة

املقا ة اثنان وينوبه بثلث الباقي ثالثة، و ل  من اثين عشر، وهو األوفر له فيكون  
العمل على ثلث الباقي، وهو ثالثة للجد، وتبقى ستة على مخسة عدد األخوين 
وس  واألخت للثكر مثل حا األنثيني، وهي ال تنقسم عليهم فتضرب اخلمسة عدد رؤ 
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اإلخوة يف اثين عشر أصل  املس لة، واخلارج وهو ستون تصح منه  املس لة، فلكل من  
الزوجة واجلد منها مخس عشرة، خارجة من ضرب ما هلما من أصل  املس لة فيما فوقها،  
و ل  ثالثة يف مخسة، ولكل أخ اثنا عشر ولألخت ستة واجملموع ثالثون، خارجة من 

املس لة فيما فوقها، و ل  ستة يف مخسة، بينهم للثكر  ضرب ما بيد اإلخوة من أصل  
 مثل حا األنثيني.  

 

 ومثال أفضلية السدس:   -

، ألهنا أقل عدد يوجد  24زوجة وبنت وجد وثالثة إخوة وأخت واحدة؛ ف املس لة من 
،  15للبنت اجملموع  12للزوجة ونصفها  3فيه الثمن والنصف والسدس، فطرحنا مثنها 

،  24من  4وابلسدس  24من  3وبثلث الباقي   24من  2ابملقا ة    ، فينوبه9وتبقى 
مقسوما على اإلخوة   5وهو األوفر يكون العمل على السدس، ويكون الباقي وهو 

 واألخت للثكر مثل حا األنثيني.  

 

 مسائُ املعادة:

هي املسائل اليت جيتمع فيها األشقاء واإلخوة لألب مع اجلد. و يت بثل  ألن الشقيق  
سب اجلد ابألخ لألب عند املقا ة، فيعده عليه ، مث يرجع فيما ينوب األخ لألب حيا

ألنه حيجبه. وبيانه إ ا ترك  املتوىف جدا وأخا شقيقا وأخا ألب، يقول الشقيق للجد 
نقسم املال بيننا أثالاث، ألن  ك خ معنا فإ ا أخث اجلد ثلثه رجع الشقيق فيما بيد األخ 

اط، ويكون الثلثان للشقيق والثلث للجد وال مقال له حيث  لألب حلجبه به حجب إسق
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مل يكن له دخل يف حجب األخ لألب . ومعادة الشقيق األخ لألب على اجلد إمنا  
 تكون يف املسائل اليت تكون فيها املقا ة أفضل للجد.  

نوا  وال تكون املعادة إال إ ا كان األشقاء أقل من شقيقني أو عدهلما أربع شقائق، فإ ا كا
أكثر رجع اجلد إ  ثلثه، وال يرضى  قا تهم. وهثا إ ا كان مع إخوة فقط ملا تقدم أنه  
مع اإلخوة خيري بني الثلث واملقا ة. مث إن اإلخوة لألب بعد املعادة اترة ال يفضل هلم 
و ل  يف تسع مسائل؛ واترة يفضل هلم و ل  يف مثاين مسائل. وأ كرها مفصلة إن شاء  

 :  هللا تعا  

 

 

 :9املسائُ اليت ال يفضُ فيها ُي  لإلخوة لأب -

 

 املسألة األوىل: 

جد وشقيق وأخ ألب؛ أصلها من ثالثة عدد رؤوسهم وبعد املعادة يكون سهم للجد 
 وسهمان للشقيق، وال شيء لألخ لألب حلجبه ابلشقيق.  

 املسألة الثافية :  

ألنثيني، وبعد املعادة  جد وشقيق وأخت ألب؛ أصلها من مخسة: للثكر مثل حا ا
 يكون سهمان للجد وثالثة للشقيق، وال شيء لألخت لألب حلجبها ابلشقيق.  

 املسألة الثالثة:
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جد وشقيق وأختان ألب؛ أصلها من ستة للثكر مثل حا األنثيني، وبعد املعادة يكون  
 سهمان للجد؛ وأربعة للشيق؛ وال شيء لألختني لألب حلجبهما ابلشقيق.

 ابعة: املسألة الر 

جد وشقيقتان وأخ ألب؛ أصلها من ستة للثكر مثل حا األنثيني، وبعد املعادة يكون  
سهمان للجد وأربعة للشقيقني؛ وال يبقى شيء لألخ لألب؛ ألهنما يقوالن له إمنا تكون  

 ل  الفضلة عما ينوبنا، وهو الثلثان وال فضلة. 

 املسألة اخلامسة: 

جد وشقيقتان وأخت ألب؛ أصلها من مخسة، للثكر مثل حا األنثيني، وابملعادة 
صارت الثالثة أسهم منكرة على الشقيقتني، فتضرب اخلمسة يف اثنني عدد رؤوسهما،  
فتصبح من عشرة للجد أربعة؛ ولكل من الشقيقتني ثالثة؛ وال شيء لألخت لألب 

 حلجبها ابلشقيقتني. 

 املسألة السادسة: 

شقيقتان وأختان ألب؛ أصلها من ستة: للثكر مثل حا األنثيني؛ وابملعادة يكون  جد و 
 سهمان للجد؛ وأربعة للشقيقتني؛ وال شيء لألختني لألب حلجبهما ابلشقيقتني. 

 املسألة السابعة:  

جد وشقيقة وأخت ألب؛ أصلها من أربعة: للثكر مثل حا األنثيني؛ وابملعادة يكون  
للشقيقة؛ وال شيء لألخت لألب؛ ألن الشقيقة ورثت  سهمان للجد؛ ومثلهما 

ابلتعصيب بعنوان الشقيقة، فهي  نزلة العاصب ابلغري، ولثل  تكون حاجبة هلا، وال 
 نظر ملن توقف وقال  رياثها السدس.  
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 املسألة الثامنة: 

جد وأخ وأخت شقيقان وأخت ألب، أصلها من ستة: للثكر مثل حا األنثيني، للجد 
ملعادة واحلجب صار الباقي أربعة، ال تنقسم على الشقيق والشقيقة، فتضرب اثنان؛ واب

الستة يف ثالثة عدد رؤوسهما بثمانية عشر، للجد ستة؛ وللشقيق مثانية؛ وللشقيقة أربعة.  
وترجع ابالختصار إ  تسعة التفاق األسهم، وجامعتها ابلنصف، فيكون للجد ثالثة،  

 وال شيء لألخت لألب حلجبها ابلشقيق.  وللشقيق أربعة؛ وللشقيقة اثنان؛

 املسألة التاسعة: 

جد وثالث شقائق وأخت ألب؛ أصلها من ستة: للثكر مثل حا األنثيني، للجد اثنان،  
وللشقائق أربعة، وهي ال تنقسم عليهن، فتضرب الثالثة عدد رؤوسهن يف الستة بثمانية  

إ  تسعة التفاق األسهم،  عشر، للجد ستة؛ ولكل شقيقة أربعة. وترجع ابالختصار 
وجامعتها ابلنصف، فيكون للجد ثالثة؛ ولكل شقيقة اثنان؛ وال شيء لليت لألب 

 حلجبها ابلشقائق.  

 : 8املسائُ اليت يفضُ فيها ُي  لإلخوة لأب  -

 املسألة األوىل: 

جد وشقيقة وأختان ألب؛ أصلها من مخسة: للثكر مثل حا األنثيني، وملا كانت 
الشقيقة حتاسب اجلد ابألختني لألب، لت خث نصفها، وال نصف للخمسة، تضرب 

اخلمسة يف اثنني مقام النصف بعشرة، للجد أربعة؛ وللشقيقة نصفها مخسة؛ ويبقى واحد  
ة يف اثنني عدد رؤوسهما بعشرين، فيكون  لألختني. وهو ال ينقسم عليهما فتضرب العشر 

 للجد مثانية؛ وللشقيقة عشرة؛ ولكل أخت ألب واحد.  

 املسألة الثافية:  
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جد وشقيقة وثالث أخوات ألب؛ أصلها من ستة: للثكر مثل حا األنثيني، للجد 
اثنان؛ وللشقيقة نصفها ثالثة؛ ويبقى واحد ال ينقسم على ثالثة عدد األخوات لألب.  

لثالثة عدد رؤوسهن يف ستة بثمانية عشر، فيكون للجد ستة؛ وللشقيقة تسعة؛  فتضرب ا
 ولكل أخت ألب واحد. 

 املسألة الثالثة:  

جد وشقيقة وأخ ألب؛ أصلها من مخسة: للثكر مثل حا األنثيني، وملا كانت الشقيقة 
حتاسب اجلد ابألخ لألب، لت خث نصفها وال نصف للخمسة، تضرب اخلمسة يف اثنني 

ام النصف بعشرة، فيكون للجد أربعة أسهم، وللشقيقة نصفها مخسة، ويبقى واحد  مق
 لألخ لألب.  

 املسألة الرابعة: 

جد وشقيقة وأخ وأخت ألب؛ أصلها من ستة: للثكر مثل حا األنثيني، للجد اثنان؛  
وللشقيقة نصفها ثالثة؛ ويبقى واحد، لألخ واألخت من األب ال ينقسم عليهما للثكر 

األنثيني، فتضرب الستة يف ثالثة عدد رؤوسهما، للثكر مثل حا األنثيني  مثل حا
بثمانية عشر، فيكون للجد ستة؛ ولألخت الشقيقة نصفها تسعة؛ ولألخ لألب اثنان؛  

 ولألخت لألب واحد.  

 املسألة اخلامسة: 

جد وشقيقة وأم وأخ وأخت ألب؛ أصلها من ستة مقام السدس الثي هو فرض األم؛ 
د، وتبقى مخسة ال تنقسم على ستة عدد رؤوس اجلد واإلخوة، للثكر مثل حا  لألم واح

األنثيني، فتضرب الستة يف الستة بستة وثالثني؛ لألم سدسها ستة؛ وللشقيقة نصفها 
مثانية عشر؛ وللجد عشرة؛ ويبقى لألخ واألخت من األب اثنان ال ينقسمان على ثالثة  
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والثالثني،خترج مائة ومثانية، مث تضرب ما بيد  عدد رؤوسهما، فتضرب الثالثة يف الستة 
فيما فوقها، وهو ثالثة، وتضع اخلارج أمامه حتت جامعة  36كل وارث من جامعة 

، فلألم مثانية عشر و ل  سدسها؛ وللشقيقة أربعة ومخسون و ل  نصفها؛ وللجد 108
بعة ومخسني ثالثون؛ ولألخ لألب أربعة؛ ولألخت لألب اثنان. وترجع ابالختصار إ  أر 

التفاق األسهم، وجامعتها ابلنصف فيكون لألم تسعة؛ وللشقيقة سبعة وعشرون؛ وللجد 
 مخسة عشرة؛ ولألخ لألب اثنان؛ ولألخت لألب واحد.  

 املسألة السادسة: 

 جد وشقيقة وجدة وأخ وأخت ألب؛ وهي كاليت قبلها فقها وعمال.  

 املسألة السابعة:  

ب؛ أصلها من ستة مقام السدس الثي هو فرض جد وشقيقة وأم وثالث أخوات أل
األم، فالسدس لألم واحد؛ وتبقى مخسة ال تنقسم على ستة، فتضرب الستة عدد رؤوس  
اجلد واإلخوة يف ستة أصل   املس لة بستة وثالثني، مث تضرب ما بيد كل وارث فيما  

وهي ، فلألم ستة 36ضربت فيه األصل وهو ستة، وتضع اخلارج أمامه حتت جامعة 
سدس؛ وللشقيقة مثانية عشر وهي نصف؛ وللجد عشرة؛ ويبقى اثنان ال ينقسمان على 
األخوات الثالث، فتضرب الثالثة عدد رؤوسهن يف ستة وثالثني  ائة ومثانية، لألم مثانية  

عشر؛ وللشقيقة أربعة ومخسون؛ وللجد ثالثون؛ ولكل أخت ألب اثنان. وترجع 
تفاق األسهم، وجامعتها ابلنصف، فيكون لألم تسعة؛ ابالختصار إ  أربعة ومخسني ال

 وللشقيقة سبعة وعشرون؛ وللجد مخسة عشر؛ ولألخت لألب واحد.  

جد وشقيقة وجدة وثالث أخوات ألب؛ وهي كاليت قبلها فقها وعمال.  املسألة الثامنة: 
نية  وال تكون فضلة لإلخوة ألب يف صور املقا ة مع اجلد واألشقاء يف غري تل  الثما
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أبدا، ألن الفضلة إمنا تتصور مع شقيقة واحدة، وهي ال يفضل عليها إالِ ما زاد على 
نصفها. واحلاصل أن الضابط يف  ل  أن األيشقاء يف صور املعادة، إ ا كان فيهم  كر أو 
كن إاناث أكثر من واحدة ال يتصور الفضل أبدا. وإن كانت شقيقة واحدة، فإن كانت 

كثل ، وإن كان معها أخ أو أختان ألب فصاعدا فقد يفضل معها أخت ألب خاصة ف 
 هلم.  

 املشرتكة :  املسألة -

وتسمى أيضا ابحلجرية واليمية و احلمارية ، وهي زوج وأم أو جدة وإخوة ألم وشقيق 
ف كثر، فلو فرضنا أنَّ اإلخوة أربعة اثنان ألم أحدمها  كر، والثاين أنثى وشقيقان، ف صل  
املس لة من ستة الجتماع النصف والسدس فرضي الزوج واألم أو اجلدة ، نصفها للزوج  

حد، ويبقى اثنان ال ينقسمان على أربعة، وإمنا يوافقاهنا ابلنصف،  ثالثة وسدسها لألم وا
فتضرب نصف األربعة اثنني يف األصل الثي هو ستة، ومنها تصح، فللزوج ستة؛ ولألم  
اثنان؛ ولكل أخ من األربعة واحد؛ ال فرق يف  ل  بني الثكر واألنثى شقيقا كان أو ألم  

  . 

إلخوة لألم يرثون الثلث ابلفرض، ولو أخثوا  ووجه شثو ها وخروجها عن القاعدة أن ا
الثلث مل يبق شيء لألشقاء، ألهنم وارثون ابلتعصيب، وال شيء للعاصب عند عدم 

الفضلة، فيلزم حرمان الشقيق الثي تقرب للهال  أببويه ومرياث األخ لألم الثي ليس له  
األشقاء نظرا لكوهنم  من القرب إال جهة األم فقط. فلثل  أسقط سيدان عمر 

عصبة، وورَّث اإلخوة لألم نظرا لكوهنم وارثني ابلفرض، وملا نزلت مرة اثنية وأراد  
إسقاطهم كاملرة األو ، قام األشقاء على اإلخوة لألم خمتصمني لديه، وقالوا: اي أمري 
جرا املؤمنني هؤالء استحقوا الثلث أبمهم وأمهم هي أمنا، هب أن أابان كان محارا أو ح

ملقى يف اليم، أليست األم جتمعنا، وهو وجه تسميتها ابحلمارية واحلجرية واليمية، فقضى  
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   وأرضاه ابالشرتاك بينهم يف الثلث، الثكر واألنثى فيه سواء؛ وال فرق بني اإلخوة ألم
ابالشرتاك؛ قيل له   واإلخوة األشقاء. وبثل  يعلم وجه تسميتها ابملشرتكة، وملا قضى 

املؤمنني؛ إن  قضيت فيها عاما أول بغري هثا؛ فقال تل  على ما قضينا وهثه  اي أمري 
على ما نقضي،ويشرتط يف كوهنا مشرتكة تعدد اإلخوة لألم ووجود  كر من األشقاء 

 ف كثر. 

 ُبه املالِفية:  املسألة

 يت بثل  لقياسها عن اليت سئل عنها اإلمام. وهي أن يكون مع ورثة املشرتكة جد،  
يد رضي هللا عنه إ  أنَّ اجلد أيخث السدس؛ وأيخث األشقاء ما بقي؛ وال شيء  فثهب ز 

لإلخوة لألم حلجبهم ابجلد. ف صل املس لة من ستة كما تقدم نصفها للزوج ثالثة؛  
وسدسها لألم أو اجلدة واحد؛ وسدسها للجد واحد؛ ويبقى واحد للشقيق أيخثه  

 د.  ابلتعصيب؛ وال شيء لإلخوة لألم حلجبهم ابجل

إ  أنَّ الباقي على الزوج واألم، أو اجلدة وهو الثلث يكون للجد  و هب مال  
يعين يف املس لة املشرتكة  –وحده، ألن من حجة اجلد أن يقول لألشقاء، لو كنتم دوين 

 ملا ورثتم إالَّ أبمكم خاصة، وأان أحجب كل من يرث من جهة األم.   –

ارجة عن القاعدة إال على مثهب مال ، ووجهه  وال تكون هاته املس لة من الشوا  اخل
خروجها عن القاعدة حرمان األشقاء بدون حاجب حقيقي، أما على مثهب زيد فالفقه 
فيها جار على القاعدة حيث أخث اجلد سدسه ابلفرض؛ واألشقاء ما بقي ابلتعصيب؛ 

 وأسقط اإلخوة لألم حلجبهم ابجلد.  

 املالِفية:  املسألة
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سئل عنها، وهي أن يكون يف مكان األشقاء من  ام مال   يت بثل  ألن اإلم
شبه املالكية إخوة ألب وصورهتا زوج وأم؛ وإخوة لألم وجد وأخ ألب  كر ف كثر؛  
ف صل املس لة من ستة: للزوج النصف ثالثة؛ ولألم السدس واحد؛ وللجد السدس  

لة السدس وهثا واحد، وبقي واحد لألخ لألب ابلتعصيب؛ ألن األفضل له يف هثه املس 
 مثهب زيد .  

و هب اإلمام مال  إ  أن الباقي عن الزوج واألم وهو الثلث يكون للجد، وال شيء  
لألخ لألب ، ألن من حجة اجلد أنه يقول له : لو كنت دوين يعين مع الزوج واألم 
واإلخوة لألم، ملا ورثت شيئا الستغراق الفروض املال كله، حيث أيخث الزوج النصف  

؛ واألم السدس واحدا؛ واإلخوة لألم الثلث اثنني؛ ألن  عاصب والعاصب ال شيء  ثالثة
له عند عدم الفضلة، فما حجبت اإلخوة لألم إالَّ ألخث حظهم، ال لت خث منه شيئا.  
ووجه خروجها عن القاعدة إسقاط األخ لألب بدون حاجب حقيقي، ألن اجلد ليس له  

. ومثهب مال  يف املس لتني هو املشهور وما  أن حيجب إالَّ اإلخوة لألم وأيخث فرضه
  هب إليه زيد هو قول ملال  أيضا لكنه غري مشهور. 

 األكدرية:   املسألة

وهي زوج وأم وأخت واحدة شقيقة أو ألب وجد، ف صل املس لة من ستة وتعول لتسعة 
ألن نصفها ثالثة للزوج؛ وثلثها اثنان لألم؛ ونصفها ثالثة لألخت؛ وسدسها واحد  

لجد؛ فاجملموع تسعة. مث إن ما ينوب األخت واجلد يضم أحدمها لآلخر، واحلاصل وهو  ل
أربعة تقسم على اجلد واألخت للثكر مثل حا األنثيني، وهي ال تنقسم عليهما فتضرب 
الثالثة عدد رؤوسهما يف تسعة أصل املس لة بعوهلا؛ بسبعة وعشرين فللزوج تسعة حاصلة  

ولألم ستة حاصلة من ضرب ما بيدها يف ثالثة أيضا؛  من ضرب ما بيده يف ثالثة؛ 
ولألخت واجلد اثنا عشر حاصلة من ضرب ما أبيديهما يف ثالثة؛ مقسومة عليهما  
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للثكر مثل حا األنثيني، لألخت أربعة، وللجد مثانية؛ وهبا يلغز ويقال أخربين عن أربعة 
ة من سبعة وعشرين؛  من الورثة، أخث أوهلم ثلث املال وانصرف، وهو الزوج أخث تسع

وأخث الثاين ثلث الباقي وانصرف، وهو األم أخثت ستة من مثانية عشر؛ وأخث الثالث  
ثلث الباقي وانصرف، وهو األخت أخثت أربعة من اثين عشر؛ وأخث الباقي ما بقي، 
وهو اجلد أخث ما بقي وهو مثانية، ووجه خروجها عن القاعدة أنه ال يفرض لألخوات 

، ألنه يعصبهن ك نه أخ هلن إال يف هاته املس لة ، فيفرض هلا  د زيد مع اجلد شيء عن
النصف؛ وله السدس، وجتمع سهامها لسهامه مث يقتسمان احلاصل للثكر مثل حا  
األنثيني. و يت ابألكدرية قيل ألن عبد املل  بن مروان ألقاها على رجل ا ه أكدر،  

وقيل ألن اجلد كدر فيها صفو األخت وكان حيسن الفرائض ف خط  فيها، فنسبت إليه ، 
جبمع سهامها لسهامه، وقسم احلاصل عليهما ، وكانت األخت تظن أن القسمة مع  

 .  (1)اجلد أتيت خبري؛ وقيل غري  ل  

 

 

 

 

 
ــتة نصـــــــفها للزوج ثالثة وســـــــدســـــــها لألم واحد    (1) ــ لة من ســـــ تنيه: لو كان مع الشـــــــقيقة يف األكدرية أخ ألب لكانت املســـــ

وســـــــــــدســـــــــــها للجد واحد ألنه أوفر من ثلث الباقي ومن املقا ة ويبقى واحد يكون للشـــــــــــقيقة وليس هلا ســـــــــــواه ألهنا وارثة  
من الشــــــــوا  فال تكون أكدرية ألن األم يف األكدرية ترث   ابلتعصــــــــيب فهي هنا  نزلة العاصــــــــب مع الغري وخرجت املســــــــ لة

الثلث لعدم مجع من األخوة ويف هاته كان هلا أخ ألب مع الشــــــــــقيقة فتنبه وحثار من الثهول عن أصــــــــــل القاعدة وهي إن  
اث األم األخوات ال يفرض هلن مع اجلد شــــــــــــــيء إال يف املســــــــــــــ لة األكدرية اليت مل يوجد فيها مجع من األخوة ولثا كان مري 

 الثلث.  
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 العول والرد 

 متهيد يف حاالت املسائل الفرضية:  

مساوية ألصل مس لتها،  ( بعد تقسيمها سهام الورثةاحلالة األو : إ ا كانت السهام ) -
، سواء كان الورثة كلهم أصحاب فروض، كما يف: أختني  ينئث عادلةفتسمى املس لة ح

وأخوين ألم، أو كان مع أصحاب الفروض عصبة، ألن الباقي بعد أصحاب  شقيقتني،
 الفروض أيخثه العاصب، كما يف: زوج وأم، وأخ ش.

املس لة، و ل  لتزاحم الفروض وكثرهتا،  احلالة الثانية: أن تزيد سهام الورثة عن أصل  -
فنضطر إ  تكبري أصل املس لة ابلقدر الثي يصل إليه جمموع السهام، وتسمى املس لة  
 حينئث عائلًة، كما يف: زوجة، وأختني شقيقتني وأختني ألم، أو زوج وأم وأخت ش ... 

هامهم عن احلالة الثالثة: أن يكون يف املس لة أصحاب فروض فقط، ويقل جمموع س  -
أصل املس لة، وتسمى حينئث قاصرة أو ردية، كما يف أم، أخت ألب، أو زوجة، جدة  

  ... 

 تعريَ العول :  

لغة: يطلق على معان كثرية: منها الغلبة والشدة، يقال منه: عاله األمر يعوله عْوال: إ ا  
 غلبه واشتد عليه، ومنه قول اخلنساء يف أخيها صخر:  

 وإن كان أصغَرهم مولـدا  ويكفـي العشرية ما عاهلـا  

إ  عدم ومنها: امليل واجلْور، قال تعا : ))  ل  أدىن أالِ تعولوا ((، أي  ل  أقرب 
 امليل وعدم الظلم، يقولون: عال امليزان فهو عائل، إ ا مال. 

 ومنها، اإلنفاق على العيال: عال الرجل أسرته، أنفق عليها.  
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 ومنها أيضا، كثرة العيال: من أعال الرجل. 

 . ( 1) ومنها، االرتفاع والزايدة

م الفروض اصطالحا: " زايدة جمموع سهام الورثة على أصل املس لة بسبب ازدحا
عليها"، وهو ما يلزم منه دخول النقص على مجيع الورثة لسب حصصهم، ولثل  

عرفوه أيضا أبنه :    " زايدة يف األسهم، نقص يف األنصباء "، و ل  كما يف زوج وأم 
وأختني شقيقتني، فللزوج النصف، ولألم السدس، ولألختني الثلثان، أصل املس لة من 

، فتعول مثانية، في خث كل واحد حظه من 4، ولألختني 1م ، ولأل3ستة: للزوج منها 
، فاألم أتخث الثمن بدل السدس، واألختان أتخثان  6مثانية، وهو أنقص من حظه من 

 النصف بدل الثلثني، والزوج أيخث ما يقرب من الثلث بدل النصف.  

م،  عند اجتماع أصحاب الفروض ال بد من إعطائهم ما فرض هل وجه األخل ولعول: -
ويف حال ازدحام الفروض وكثرهتا ال ذكن إعطاء كل منهم حقه كامال، ألنه ال ذكن 
تقدمي بعضهم على بعض يف األخث، فلقد استووا يف االستحقاق ويف ثبوت النصيب 
املعني هلم، فتلزم حماصتهم فيما هو موجود، ونظريه حماصة الدائنني يف مال املدين، فإ ا  

مائة، وآلخر بثالمثئة، ولثالث  ائتني، وبيع مجيع ما ذل   كان رجل مدينا لرجل خبمس 
لوفاء دينه، فكان مخسمائة فقط، فالعدل هو إعطاء كل واحد من الدائنني بنسبة دينه  

، والثاين 500من  250من جمموع الديون، فاألول له نصف جمموع الديون، في خث 
 .  (1) 100موع الدين ، والثالث مخس جم150ثالثة أعشار جمموع  الدين ويناسبه 

 أصُ القول ولعول :   -

 
 . 164انظر : حممد حمىي الدين عبد احلميد : أحكام املواريث :  (1)
 . 165املرجع السابق :  (1)
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، و ل  ألنه مل تعرض فيه مس لة  مل يعرف العول إال يف عهد سيدان عمر بن اخلطاب 
من بعده، فكانت أول مس لة عرضت على  وال على سيدان أيب بكر  على النيب 
، قيل: هي مس لة زوج وأختني لغري أم، وقيل: زوج وأخت ش وأم، فرتدد سيدان عمر 

فيها، والتو  عليه املخرج، ) رو  عن ابن عباس رضي هللا عنهما، أنه قال: أول من 
، ملا التوت عليه الفرائض، ودافع بعضها بعضا، فقال: ما أدري عال الفرائض عمر 

ا، فقال: م أجد شيئا أوسع   من أن أقسم  أيُّكم قدم وال أيكم أخَّر، وكان امرءا ورع
 الرتكة عليكم ابحلصص، وأدخل على كل  ي حق ما أدخل عليه من عول الفريضة (.  

، قال إن وروي أن أوَّل فريضة عالت يف اإلسالم: زوج وأختان، فلما رفعت إ  عمر 
ابلعول بدأت ابلزوج أو ابألختني مل يبق لآلخر حقه، ف شريوا علي؟ ف ول من أشار 

، والظاهر كما  ، وقيل زيد ابن اثبت ، وقيل علي -على املشهور  – العباس 
إايهم،   " أهنم كلهم تكلموا يف  ل ، الستشارة عمر  -رمحه هللا    -قال الِسبكي 

أظهر ابن عباس رضي هللا عنهما  واتفقوا على العول، فلما انقضى عصر عمر 
ل  مل تقل هثا لعمر؟ فقال: كان رجال مهااب، فهبته  اخلالف يف املباهلة، فقيل له: ما اب

"(1 )  . 

: اي أمري املؤمنني، أرأيت  أنه قال لعمر  " ويرو  يف إشارة العباس بن عبد املطلب 
لو مات رجل وترك ستة دراهم، ولرجل عليه ثالثة وآلخر عليه أربعة، كيف تصنع؟ أليس 

 .  (2)اس: هو  ل  "جتعل املال سبعة أجزاء؟ قال: بلى، فقال العب

ومل يعرف خالف بني الصحابة رضي هللا عنهم يف القول ابلعول، إال ما كان من سيدان  
، فكان ير  تقدمي بعض عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما بعد وفاة سيدان عمر 

 
 . 116/117سبط املارديين : شرح الرحبية :  (1)
 .166حممد حمىي الدين عبد احلميد : أحكام املواريث :  (2)
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الورثة على بعض، ويرو  عنه أنه قال يف  ل : لو أهنم قدموا من قدم هللا وأخروا من 
ما عالت فريضة قط، وقد اختلفت الرواية عنه يف بيان من قدم هللا ومن أخر،  أخر هللا 

فروي عنه أنه قال: ) قدم هللا الزوجني واألم واجلدة وأخر البنات وبنات االبن واألخوات، 
وعلى هثه الرواية لو ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأختا وشقيقة، يعطى الزوج النصف،  

 قيقة ما يتبقى وهو السدس. واألم الثلث، واألخت الش 

وروي عنه أنه قال: من أهبطه هللا من فرض إ  فرض فهو الثي قدمه، ومن أهبطه هللا  
 من فرض إ  غري فرض فهو الثي أخره.  

َ مل تقل  ل  لعمر ابن اخلطاب؟ فقال: كان   ويرو  أن عطاء بن أيب رابح قال له: ملي
يغين عين وال عن  شيئا، لو ُمتَّ أو ُمتُّ  رجال مهيبا فهبته! فقال له عطاء: إن هثا ال

 .  (3) لقسم مرياثنا على ما عليه  الناس اآلن

واتفق األئمة األربعة وأتباعهم على القول ابلعول يف الفرائض أخثا  ا  هب إليه عمر 
 ومجهور الصحابة رضوان هللا عليهم، ألن النصوص مل تفرق بني حالة ازدحام ،

ول بتقدمي بعض الورثة على بعض جمرد رأي من سيدان ابن عباس  الفرائض وعدمها، والق
رضي هللا عنهما، وال دليل عليه من النصوص، ولثل  هاب خمالفة عمر 

(4 )  . 

 ثالثة: هي الستة، واالثنا عشر، واألربع والعشرون. األصول اليت تعول :   -

فالستة تعول إ  العشرة شفعا ووترا، أي تعول إ  سبعة وإ  مثانية وإ  تسعة وإ   -
 عشرة. 

 فمثال العول إ  السبعة: زوج، وأختان ) ش أو ألب (.   -

 
 . 167املرجع السابق :  (3)
  نفسه . (4)
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 و مثال العول إ  مثانية: زوج، أم، أخت ) ش أو ألب ( ) وتلقب ابملباهلة (. -

 أختان ) ش أو ألب ( ) وتلقب ابلغراء (. و مثال العول إ  تسعة: زوج، أختان ألم،  -

و مثال العول إ  عشرة: زوج، أم، أختان ألم، أختان ) ش أو ألب ( ) وتلقب أبم   -
 الفروخ (.

 .  17، 15، 13واإلثنا عشر تعول إ  سبعة عشر: وترا ال شفعا، أي تعول: 

 : بنتان، أم، زوج. 13فمثال العول إ   -

 : زوجة، أختان ألم، أختان ش أو ألب.15فمثال العول إ   -

: جداتن، ثالث زوجات، أربع أخوات ألم، ومثان أخوات ) ش  17فمثال العول إ   -
 أو ألب (، ) وتلقب أبم األرامل، والدينارية الصغر  ، والسبعة عشرية (. 

،ومثاهلا: زوجة، بنتان، وأب، 27ال تعول إال عوال واحدا إ   واألربعة والعشرون : -
كان خيطب فقال " احلمد هلل الثي حيكم ابحلق   وأم، وتلقب ابملنربية: ) ألن علياًّ 

قطعا، وجيزي كل نفس  ا تسعى، وإليه املآب والرجعى " فسئل عنها فقال مواصال  
 خطبته: " واملرأة صار مُثنها ُتسعا " (.  

 .  (1)قي األصول السبعة: وهي اإلثنان واألربعة والثالثة والثمانية، فإهنا ال تعولوأما اب

 : (1 الرد علِب أصحاب الفروض 

 الرد؛ لغة: اإلعادة واإلرجاع .  

 
 . 104، وما بعدها ، الشطي : اللباب :  117املارديين : شرح الرحبية : سبط  (1)
، عبد  199، د.حممد الشحات اجلندي : املرياث يف الشريعة اإلسالمية :  172انظر : حممد أبوزهرة : أحكام الرتكات :  (1)

 . 146م : الفرائض : ، عبد الكرمي حممد الالح 171، حممد حمىي الدين عبد احلميد :  87املؤمن بلباقي : 
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: ) من عمل عمال ليس عليه ويطلق على عدم القبول، كما يف العقود، وكثا يف قوله 
 ، أي مردود.  (2)أمران فهو رد (

واصطالحا: ضد العول، فهو " زايدة األنصباء، نقص يف األسهم "، أو هو " قصور  
 سهام الورثة ابلفرض عن بلوغ أصل مس لتهم مع عدم وجود العاصب ".  

والرد كما العول مل يرد فيه نص صريح، ولثل  وقع اخلالف فيه من عهد الصحابة رضي  
 هللا عنهم يف وقوعه، ويف كيفيته.  

إ  عدم الرد على أصحاب الفروض، وأن الباقي بعدهم  فثهب سيدان زيد بن اثبت 
لبيت املال، ويرو  هثا القول عن ابن عباس رضي هللا عنهما   – إن مل يكن عاصب  –

وعن عروة بن الزبري وسليمان بن يسار، و هب إليه اإلمامان مال  والشافعي رضي هللا  
 قسم املواريث فبنيَّ مقاديرها، ومل يثكر الرد، كما بني  عنهما، والظاهرية؛ ودليلهم أن هللا 

 عدم جواز املخالفة واعتربها جتاوزا حلدوده.  

إ  أن الباقي بعد أصحاب الفروض يرد على مجيع   و هب سيدان عثمان بن عفان 
أصحاب الفروض؛ واستدل لثل  أبن العول يشملهم ابلنقص، فكثل  الرد يشملهم 

 ابلزايدة.  

إ  الرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجني، وهو قول  يدان علي و هب س
سيدان عمر والصحابة رضي هللا عنهم، وكثا التابعني، و هب إليه احلنفية واحلنابلة،  

 واستدلوا ابلكتاب والسنة والقياس:  

 
 متفق عليه . (2)
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،  (3)فمن الكتاب: قوله تعا : ) وأولوا األرحام بعضهم أو  ببعض يف كتاب هللا ((  -
وجوه األولوية املرياث، فما بقي شيء من املال بعد سهام أصحاب الفروض وجب  ومن

 أن أيخثه بعموم أولويتهم؛ ألن القرابة اليت استحقوا هبا سهامهم املقدرة ال تزال ابقية.  

  ، قال: جاءين رسول هللا ومن السنة: ما رواه اجلماعة عن سعد بن أيب وقاص  -
ت اي رسول هللا، إين قد بلغ يب من الوجع ما تر ، وأان  و  يعودين من وجع اشتد يب، فقل

مال، وال يرثين إالِ ابنة  ، أف تصدق بثلثي ما ؟ قال: " ال "، قلت فالشطر اي رسول 
هللا؟ قال " ال "، قلت: فالثلث؟ قال : " الثلث، والثلث كثري، إن  أن تثر ورثت  

 . (1) أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس "

منع سيدان سعدا من أن يوصي أبكثر   وجه االستدالل من هثا احلديث أن رسول هللا 
من الثلث، وقال: إن  أن تثر ورثت  أغنياء ... إخل، فكان تعليال للمنع، ومل يكن لد  
سيدان سعدا آنثاك إال ابنة واحدة، ومعلوم أن نصيبها اإلرثي هو النصف، فدِل على أن 

 قى بعد فرضها، وال سبيل هلثا احلق إال ابلرد.  هلا حقًّا فيما يب

ومن القياس:  فإن أصحاب الفروض املقدرة قد شاركوا مجاعة املسلمني يف صفة   -
اإلسالم، وزادوا عليهم أبن أدلوا للميت بقرابتهم، كما زادوا على بقية  وي األرحام 

 نكانوا بثل  أو  مبكوهنم من القراابت القريبة اليت اعتربها الشارع سببا لإلرث، ف
 مجاعة املسلمني، ومن  وي األرحام.  

مالحظة مهمة: رجع املت خرون من املالكية والشافعية إ  هثا القول " الرد على  وي   -
 الفروض ما عدا الزوجني "، واشرتط بعضهم عدم انتظام بيت املال.  

 
 .  6، سورة األحزاب :  75سورة األنفال :  (3)
 .(1628، رقم  3/1252( ، ومسلم )2593، رقم  3/1007) والبخاري،  (1456رقم  ، 2/763 أخرجه مال   (1)
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وعلى هثا القول فالورثة الثي يرد عليهم مثانية: سبع من النساء ورجل واحد هو األخ 
ألم، والنساء السبعة هن: البنت وبنت االبن، واألم واجلدة، واألخت الشقيقة، واألخت 

 ألب، واألخت ألم. 

كيفية الرد: اتفقت كلمة الفقهاء القائلني ابلرد على أن لكيفيته أحواال أربعة، تبعا لكون  
 املردود عليهم صنفا واحدا أو أكثر، ويف كل حال عند وجود أحد الزوجني أوال. 

احلالة األو : أن يكون املردود عليهم صنفا واحدا، مع عدم وجود أحد الزوجني؛ فإن   -
واحدا أخث الرتكة كلها فرضا وردًّا، كما لو ترك أما، أو أختا، أما   كان هثا الصنف فردا

إن كانوا أفرادا متعددين فإن الرتكة تقسم عليهم على عدد رؤوسهم، كما لو ترك: أختني  
 شقيقتني، أو أربع أخوات ألم. 

احلالة الثانية: أن يكون املردود عليهم صنفان ف كثر، وال يكون معهم أحد الزوجني،   -
قسم الرتكة عليهم بنسبة سهامهم، فلو ترك: جدة وأختا ألم، فإن كل واحدة أتخث  فت

 نصف الرتكة فرضا وردًّا، ألن كل واحدة السدس يف األصل. 

ولو ترك أما وأخوين ألم: فلألم ثلث الرتكة فرضا وردًّا، ولألخوين ألم ثلثاها فرضا وردًّا،  
 ا وهو الثلث. ألن األصل أن لألم السدس، ولألخوين ألم ضعفه

واملقصود من هثه األمثلة هو توضيح األنصباء، أما العمل احلسايب: فُيصبح فيه أصل 
 املس لة جمموع سهام املردود عليهم.  

فاملثال األول ترك جدة وأختا ألم: لكل واحدة منهما السدس ف صل املسالة األصلي من  
س لة اجلديد " الرِدي يصري هو أصل امل  2، وجمموعهما 1، ولألخت ألم 1: للجدة 6
  ." 
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واملثال الثاين: ترك أمًّا وأخوين ألم، لألم السدس، ولألخوين ألم الثلث، أصل املس لة 
هو أصل املس لة   3، واجملموع 2، ولألخوين ألم 1أيضا: لألم منها  6األصلي من 

 اجلديد الثي يعمل على أساسه.  

احدا، ويكون معهم أحد الزوجني: ففي احلالة الثالثة: أ، يكون املردود عليهم صنفا و  -
هثه احلالة أيخث املوجود من الزوجني فرضه، وتؤصل املس لة من مقام فرضه، والباقي 

يثهب للوارث املردود عليه فرضا وردًّا، فإن كان واحدا: أخثه كله على  ل ، وإن كان  
 متعددا قسم عليهم مجيع الباقي على عدد رؤوسهم.  

للزوجة الربع، والباقي لألم فرضا وردا، ومثاله أيضا: زوجة، سبع  ومثاله: زوجة، وأم، ف
 بنات، فللزوجة الثمن، والباقي للبنات السبعة فرضا وردًّا.  

احلالة الرابعة: أن يكون املردود عليهم أكثر من " صنف " ويوجد معهم أحد الزوجني: 
لى  ل ، والباقي  ففي هثه احلالة أيخث املوجود من الزوجني فرضه، وتؤصل املس لة ع

بعده لباقي الورثة، مث تؤصل مس لة جديدة للورثة وحدهم يعترب األصل الرِدي، مث يقارن  
أصل مس لتهم هثه ابلباقي هلم من املس لة اليت فيها أحد الزوجني، فإن كان يساويه  
و  اكتفي ابملس لة األو  اجلامعة ألحد الزوجني مع الورثة، وإن كان الباقي من املس لة األ
ينكسر على األصل الرِدي من املس لة الثانية ضربنا أصل األو  يف أصل الثانية وحاصل  

و   16و   8و   4الضرب هو األصل اجلامع للمس لتني معا: وال خيرج عن مخسة أصول: 
 .  40و  32

مث أيخث الزوج أو الزوجة نصيبه من األصل اجلديد لسب االستحقاق ) النصف أو  
 (، مث نضرب الباقي بعد نصيب أحد الزوجني يف سهم كل وارث. الثمن، أو الربع 
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 مالحق تطبيقية

 
 

 األب  
 

 إ ا مل يكن      ع          إ ا كان للميت          +ع 6/1   إ ا كان للميت                   6/1
   للميت فرع مطلقاً. فرع وارث مثكر .           فرع مؤنث بنت أو بنت ابن .        

 أمثلة
+  6/1+ ع  أب            ع   أب              6/1أب              6/1

 ع   أب   
       2/1بنت            م   جد                   2/1ع   ابن ابن           

 بنت  
 م      ابن بنت                                                                         

 

 الزوج 
 
          2/1                                  4/1   

 عند وجود فرع وارث للزوجة منه أو من غريه .  عدم وجود فرع وارث للزوجة مهما نزل .       
 أمثلة

 زوج    2/1  زوج     4/1زوج                      4/1  زوج  2/1
 ع     أخ   بنت ابن              ع      ابن      2/1  ع  أب  

أم    3/1  م   ابن عم    + ع    أب 6/1  م   أخ ش  
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 األخ ألم = األخت ألم 
 
 ابلفرع الوارث   م عند التعدد  كوراً وإاناثً               3/1للواحد  كراً أو أنثى         6/1

 عند عدم احلجب .                أو  كوراً أو إاناثً ويقسم بينهم             مطلًقا واألصل املثكر.
 ابلسوية ) أي للثكر مثل حا األنثى (                                  

 عند عدم احلجب .                                           
 
 

 ألم 2أخ   3/1   أخ ألم     6/1   أخت ألم   6/1   
 زوج     2/1   أم      3/1   زوج    2/1   
 
 م   أخت ألم     ألم  2م  أخ   أخ ألم       3/1  

 ع   أب     ع  ابن ابن    أخت ألم              
 أم       6/1   
 

 زوج     2/1  بنت ابن     2/1    ع    جد 
 ال   ابن بنت    + ع    أب 6/1    زوج    2/1
 أخت ألم  6/1  زوج        4/1   ألم  2أخ     م

                أخت أم        

 الزوجة ) الزوجات ( ويقسم بينهن بالسوية
  
   إن كان للزوج فرع وارث منها أو من غريها.8/1إن مل يكن للزوج فرع وارث .             4/1
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    لوجود الفرعزوجة    8/1                             لعدم وجود الفرع زوجة  4/1  
        عاصب بنفسه ع ابن ابن                                     لوجود األبأخ ألم      م  
 بنفسه                              عاصب ع  أب       

 األم
 
 الباقي    3/1إ ا مل يكن للميت                3/1يف إحد  احلالتني                         6/1
 وجود فرع وارث مطلًقا للميت            فرع وارث مطلًقا              بعد نصيب أحد الزوجني  -
 عدد من األخوة اثنان فما فوق           وال عدد من األخوة  .              يف مس لة الغراوين .  -

 وإن كانوا حمجوبني .        
 

 لوجود الفرع             أم      6/1    عدم وجود األو   ع  جد   

 لوجود الفرع            زوجة   8/1  لعدم وجود الفرع أو إخوةأم     3/1

           النفرادهابنت ابن    2/1   لعدم وجود الفرع  زوجة    4/1

 ال  بنت أخ                                                            

        مسألة الغراوين:
                                       6     12 

 3زوجة         4/1  3زوج       2/1                       
       3اب  أم        3/1    1اب  أم       3/1                      
   6ع     أب             2ع     أب                            
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 وللجدة ثالث حاالت 
 
ابألب إن كانت من    م ابألم مطلًقا سواء كانت             مللواحدة ف كثر                 6/1

 جهته. 
 ويقتسمنه ابلسوية.                 من جهة األم أو من جهة األب. 

 
 

 أم أم     6/1+ ع  أب         6/1أم             3/1أم              3/1جدة             6/1
ألهنا  أم أم أم       مبنت                 2/1زوج          2/1جدة ألم          م زوجة            4/1

 البعد 
 جدة           م جدة ألب     م  ع   جد           ع أخ ش            

 

 
 البنت الصلبية

 
 ع                                     3/2                                       1/ 2          

 للواحدة إ ا مل تُعصب            للبنتني ف كثر مع عدم التعصيب             مع االبن حصرًا      
  للثكر مثل حا األنثيني.                                                                     

 

 ع     ابن        النفرادهابنت      2/1
 3بنت              ابألم  جدة ألب      م

            لوجود الفرعزوج     4/1   ابلفرع الوارثم     أخ ألم   
            لوجود الفرع املثكرم   أخت           ابلفرع  أم          6/1

 ع    عم   عاصب بنفسه  
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 بنفسه  عاصب ع  جد      للفرع املؤنث    +ع  أب    6/1

            لعدم وجود الفرعزوج      2/1    للفرع  زوجة       8/1
           عدم احلجبجدة   6/1    عدم احلجب  جدة     6/1

     لألصل املثكرألم   2أخت    م     للتعدد  2بنت    2/ 3

 

 بن االبنت  
 

 م       م                             6/1ع                                  3/2       1/ 2     
 ابالبن       للواحدة      لالثنتني         مع ابن االبن        للواحدة ف كثر          ابلبنتني ف كثر 
 إال إ ا وجد ابن ابن   مطلًقا.   مع عدم     ف كثر مع      مع عدم احلاجب     مع البنت الصلبية    
 املعصب      الشرط.       للثكر مثل         تكملة الثلثني           أو أدىن منها درجة    
 واحلاجب.                   حا األنثيني.        مع الشرط.        فيعصبها ويسمى املبارك.  

 
 
               2بنت  3/2   بنت ابن ع      ابن  2بنت 3/2 بنت ابن          2/1
 بنت ابن     م    ابن ابن          أم    6/1 جدة            6/1

 + ع  جد 6/1   زوج    4/1   ع   أخ               ع  عم
 
 ع   ابن       3بنت   3/2   بنت    2/1   بنت    2/1
 2بنت ابن   م   ع     بنت ابن    بنت ابن  6/1  ابن  2بنت    6/1

       2ابن ابن    م  2ابن ابن   ع  ابن ابن ابن    أخ  2ع   ابن
 زوج    4/1                                             
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 األخت الشقيقة    
  

 م                 ع              ع                                       2/ 3                  2/1 
 ابلتعدد اثنني      ابألخ ش واحد ف كثر      مع البنات الصلبيات      ابلفرع املثكر عند التفرد إ ا     

مل يكن هناك         ف كثر             ويقسم بينهم              أو بنات االبن          أو األب  
 اتفاقًا 

 واجلد عند              حاجب وال        مع الشرط .     للثكر مثل حا األنثيني.      بعد فرضهِن    
 .                                                            مع الشرط .           أيب حنيفة .    بمعص

 

 
         3أخت ش    3/2جدة                        6/1زوجة                        4/1
 زوجة       4/1أخت ش                    ع                  أخت ش      2/1

 أخ ش                  ع    ابن عم ش                             ع   عم ش          
 
                      جدة       6/1بنت                         2/1               زوج             2/1

 ع  أخت ش                     ع   ابن ابن                   3أخت ش   3/2

 2أخت ش     مزوجة                          8/1                         ع    عم 

 

 األخت ألب     
 
 
 م       م              م               م      ع                     6/1ع                         2/ 3           1/ 2    

انفردت        لألختني     مع األخ ألب   مع األخت    مع البنت   ابلشقيق   ابلفرع املثكر   ابلشقيقة إن     ابألختني  
 الشقيقتني  
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 والحاجب    ف كثر مع     للثكر مثل       الشقيقة        أو         مطلقاً.      و األب.     كانت عصبة    إال إن وجد     
الشرط .   حا األنثيني.   تكملة الثلثني.  بنت االبن.                              مع الغري.      أخ ألب   .   بوال معص 
 يعصبها.

 
 
 
 
  4أخت   3/2أخت ش         ع    أخ ش        2/1ألب       5أخت 2/ 3أخت ألب        2/1
 ش
    مأخت ألب             م       ألب 6أخت  6/1أم                 6/1أم                 3/1

 ألب     4أخت 
 جدة    6/1ألب          2ع ابن أخ ش         ع  عم ألب           ع   عم                       أخ

    
 
 
 

                                                                                  
    4/1بنت ابن           2/1زوجة            8/1          2بنت 3/2ع   ابن ابن         

 زوجة
 ألب     2+ ع  أب       ع   أخت ألب        ع    أخ 6/1أخت ألب       ع   أخت ش          م

أم                      األخت    6/1بنت ابن          2/1أخت ألب          مأخ ألم               
 ألب               

 عم     مزوجة              8/1أخت ش           مألب        2عم                    أخ   م
        أخت ألم                                                    
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 : إ ا كانت األخت عصبة مع الغري حجبت من حيجبه أخوها.   مالحظة         

 بنت   2/1    بنت  2/1         
 ع  أخت ألب = أخ ألب  فتحجب من حيجبه أخوها.  ع  أخت ش = أخ ش          

 م  ابن أخ ش      م  أخ ألب      
 م  عم ش      

     
 ك أن تكتب مثل هثا : : إايك مث إاي            

بنت                          2/1                يلا  بنت                                      2/1  
                    يلا
.               ع  أخت ش أو ألب              خطأأخت ش أو ألب تكملة الثلثني         6/1  

    .  صواب
 

 أصول  المسائل 

 حتصيل أقل عدد طبيعي خيرج منه نصيب كل فريق من الورثة . أصُ  املسائُ: 

 .  8/1   4/1   2/1الفروض يف القرآن الكرمي زمراتن:   زمرة )أ(      
 .   6/1   3/1   2/ 3زمرة )ب(                                           

 كيفية َلَ : 
 ِ إ  كا  الورثة عصبات فقط فأصلها :  1

 أ ـ من عدد الرؤوس إن كانوا  كورًا فقط مثل: 

                         6 
   6     6ع   ابن         

            ب ـ ومن احلصص إن كانوا  كورًا وإاناثً مثل: 

مالح 

 ظة

 بل :
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                            10 
 4       4ع     بنت         

                    6         3ابن               

 :  ُواحد فاألصُ من مقامه مث ضِ إ  كا  ِ املسألة فر  2 

                             8      
 1زوجة         8/1          

 7ع    ابن                    

 ِ إ  كا  ِ املسألة أكثر من فرض من زمرة واحدة فأصلها من املقام الِفبري مثُ :  3 

                      8                                     6 
      1أم                6/1                1زوجة     8/1       

 4ألب     2أخت   3/2                 4بنت     2/1       

    1ع   ابن عم                            3ع   عم             

 
 
 
  ِ إ  كا  ِ املسألة أكثر من فرض ِ زمرت  فأصلها كما يلي : 4

 مثل:  6مع واحد ف كثر من الزمرة الثانية ف صلها  2/1لط  أ ( إ ا اخت 
 8وتعول إ       6                      

          3زوج            2/1  
 4ش    2أخت   3/2  
 1أم               6/1  
 

 مثل:   12مع واحد ف كثر من الزمرة الثانية ف صلها  4/1ب ( إ ا اختلط  

                      12 
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 3زوجة          4/1   
     4ألم      2أخ   3/1   
 2أم              6/1   
 3ع    ابن عم ش       
 

 : مثل  24مع واحد ف كثر من الزمرة الثانية ف صلها   8/1ج ( إ ا اختلط   
                      24                                                       24 
 3زوجة            8/1                                 3زوجة           8/1 

 12بنت             2/1                                16        2بنت   3/2 
 4أم                6/1                                  4 أم              6/1 
 5ع    ابن عم ألب                                      1ع    عم ش         
 

 :كيفية إجراء  التصحيح 

 ( التصحيح بني السهام والرؤوس .  1
الرؤوس و الرؤوس بعد أن نصحح  ( إن كان الكسر على أكثر من طائفة فال بد من التصحيح بني  2

 بني السهام و الرؤوس .

 أواَل التصحيح ب  السهام والرأوس : 
 إن كان بني الرؤوس والسهام توافق أنخث وفق الرؤوس ونضربه أبصل املس لة أو عوهلا إن عالت.  

                           6 × 3  =18 
 3           1+ع  أب     6/1      
                   3          1أم             6/1      

  (2لكل بنت )   12          4    6بنت    3/2  (3)
 ( . 3ف خثان وفق الرؤوس ) 6،4الحا التوافق بني 
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                          12/15 × 5  =75 
 15               3زوج          4/1       
 10               2+ع  أب     6/1       
 10               2أم            6/1       

 .      (4لكل بنت )    40               8   10بنت    3/2 (5) 
 ( .5ف خثان وفق الرؤوس ) 8،10الحا التوافق بني 

 
 

 وإن كان تباين أنخث عدد حصص الرؤوس ونضربه أبصل املس لة أو عوهلا إن عالت .
                         24 × 25 =600 

 75          3زوجة          8/1       
 100         4أم              6/1      
 . ( سهم200لكل بنت )        400        16      2بنت   3/2      

  لكل  كر سهمان         24           1      12ع     أخ (25)
 . وهلا سهم واحد          1أخت                                  

 
                            6/7×5=35 

      15        3زوج            2/1      
 ( أسهم .4لكل أخت )   20        4    5أخت ش  3/2  (5)

 تباين                                         
 

 الرأوس والرأوس : اثفياَ التصحيح ب  
( أن يكون الكسر على أكثر من طائفة وبني أعداد رؤوسهم متاثل فن خث أحد األمثال ونضربه أبصل  1

 املس لة أو عوهلا إن عالت . 
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                           6      18 
 ( سهم.2لكل بنت )      12      4     6بنت   3/2   (3)
 ( سهم .1لكل جدة )       3       1     3جدة   6/1   (3)
 ( سهم .1لكل عم   )       3      1       3ع     عم   ( 3)
  

 ( أن يكون بني الرؤوس تداخل فن خث الكبري ونضربه أبصل املس لة أو عوهلا إن عالت .2
                         12 × 12     144             

 ( أسهم . 9لكل زوجة )    36      12  × 3    4زوجة  4/1    (4)
 ( أسهم . 8لكل جدة )    24     12  ×   2      3جدة 6/1    (3)
 ( أسهم . 7لكل عم )  84      12 × 7       12ع    عم   (12)

 
 
( أو أن يكون بني الرؤوس توافق فن خث وفق أحد الرؤوس ونضربه بكامل اآلخر وهكثا ......والناتج  3

 نضربه أبصل املس لة أو عوهلا إن عالت .  
                       24  × 36        864             

 ( سهم . 27لكل زوجة )     108        36  ×   3      4زوجة  4/1   (4)   
 (  سهم . 32لكل بنت )      576        36 ×  16     18بنت  3/2   (9)   

 144        36 ×  4جدة            6/1         
 ( أسهم . 6لكل  عم )        36        36  ×   1        6ع      عم   (6)   
 
اتج نضربه أبصل  ( أو أن يكون بني الرؤوس تباين فنضرب األول يف الثاين يف الثالث وهكثا .....والن4

 املس لة أو     عوهلا إن عالت .   
                             24  × 70      1680              

 ( سهم . 105لكل زوجة )      210       70 × 3        2زوجة   8/1   (2)   
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 (  سهم .112لكل بنت )     1120     70  × 16       10بنت  3/2   (5)   
 ( أسهم . 50لكل  عم )       350      70 ×  5           7ع    عم   (7)   

                                       
                         24 × 20           480 

 .   30لكل زوجة           60            20 ×  3    2زوجة 8/1   ( 2) 
 .  64لكل بنت           320          20 × 16     5بنت 3/2   ( 5) 
 .   25لكل عم          100           20 ×  5      4ع   عم    ( 4) 

 تباين فضربناها ببعضها مث ضربنا أبصل املس لة .  5 - 4تداخل ف خثان الكبري  ،   4 - 2
 
 

 المذاهب في الجد ومسائله 

    مذهب سيدنا علي

 مثل :  ااجلد يقاسم اإلخوة ما مل ينقص نصيبه عن السدس فإ ا انتقص أخث السدس حتمً ( 1
                  6                                    5 

 1ع    جد                           1جد     6/1    
 4   4أخ                              5   6ع   أخ    

 

 مثل : اإلخوة ألب إ ا وجدوا مع األشقاء فال يعدون يف القسمة( 2
                   2 

  1ع    جد           
 1أخ ش              

 أخ ألب     م    
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مثل : اجلد ال يعصب األخوات املنفردات بل هِن صاحبات فرض معه ( 3  

                         6 
 3أخت ش        2/1   
 1أخت ألب      6/1   
 2ع    جد               

 

   مذهب سيدنا ابن مسعود

: اجلد يقاسم اإلخوة ما مل ينتقص نصيبه عن الثلث  ( 1  

                 2                                  3  

   1جد      3/1                    1ع    جد       

2    3ع   أخ                     1أخ                
 

كمثهب سيدان                .  ال يعدون مع األشقاءألب اإلخوة ( 2  
       .     علي             .  اجلد ال يعصب األخوات املنفردات( 3

 

  زيد بن ثابتسيدنا مذهب 

 : ِ حماور ثالثة  

 .  القواعد العامة للتوريثأواًل : 
   . األخوة ألب مع األشقاء اثنياً : 

 . ات مع اإلخوة أو األخوات ألب  داألخوات الشقيقات املنفر اثلثاً : 
     القواعد العامة للتوريث :   : احملور األول 

 : وهنا منيز بني حالتني 
 :  فللجد األفضل من أمرين أن ال يكون مع اجلد واإلخوة صاحب فرض احلالة األوىل:

 .ي األنثى ثلَ مي  خثص وأيلِ املقا ة وتعين اعتبار اجلد ك خ شقيق ويعصب اإلانث اخلُ أواًل (   
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  .الثلث وال ينتقص نصيبه عن الثلث ما مل يوجد صاحب فرض  اثنًيا (   

  والثلث خري له               وتستوي املقا ة مع الثلث                   يف  واملقا ة خري له
 فيما

)معه أكثر من    عدا  ل )معه مثاله(        يف ثالث صور )معه أقل من مثليه(      ر صو مخس 
 مثليه( 

 ( جد وثالثة إخوة . 1( جد و أخوان .                   1( جد و أخ .                        1
( جد وأخوان وأختان  2( جد وأخ وأختان .               2( جد وأخ وأخت .                 2
. 
( جد وأخ وثالث  3          ( جد وأربع أخوات .   3( جد وأخت .                      3

 أخوات. 
 ( جد وأختني .                                                      4
 ( جد وثالثة أخوات .    5

 :  وهنا......   أن يكون مع اجلد واإلخوة صاحب فرض ك م وزوجة وجدةاحلالة الثافية:
 أو يبقى السدس:             دسأو يبقى أقل من الس :       إما أن تستغرق الرتكة ابلفروض

: 
                    12/15                             12/13                                6 

                    3زوج       2/1                   3زوج      4/1                    3زوج      4/1     
      2بنت 2/ 3                     2أم        3/1                    8   3بنت 3/2     

8    

جد         1/ 6                     2جد       6/1                    2أم        6/1     
1    

 أخ      ع  أخ                               ع                        2جد      6/1     

 ع  أخ                          
 . فيفرض له السدس يف األحوال املاضية كلها    
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 :  إن زاد عن الفروض أكثر من السدس فللجد األفضل من ثالثة أمور 
 املقا ة ( 3    الثلث الباقي( 2      السدس( 1 

      السدس                                    الثلث الباقي                          املقا ة 
                 24                                6  × 3  =18                           6  × 2   =

12 
     2    1جدة      6/1                    3    1أم          6/1              3زوجة        8/1 
 5    5ع   جد                         5   5اب   جد     3/1            16     2بنت 3/2 
 5أخ                               10        2ع      أخ                4جد          6/1 
                                                                        1        2ع  أخ 

                                                                                     6× 3 =18 
     1جدة      6/1                                                                          

3 
 10   5مق     جد                                                                     

 5أخت                                                                                 
 

 : اإلخوة ألب مع األُقا  :  احملور الثاين
   :إخوة أو أخوات ألب وإ ا وجد مع اجلد إخوة أشقاء 

   .  صيبهنا به لينتقص نعد اجلميع على اجلد إضرارً ( 1 فإننا
 . نعطي اجلد حسب القواعد  العامة ( 2     
         .  (( ألهنم حمجوبون ابألشقاء))  أيخث األشقاء الباقي ويسقط اإلخوة ألب ( 3     
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                3                                5                                   6 × 5  =30 

    5     1أم              6/1             2ع    جد                         1جد        3/1 
 10د                ع    ج               3أخ ش                          2ع  أخ ش      
 15      5أخت ألب                        أخ ش           مأخ ألب                       م 

 أخت ألب     م                                                                 
 تدخل األخت ألب معهم يف العد                                                                 
 مث ال أتخث شيئاً ألهنا حمجوبة ابلشقيق .                                                                           

 
 
 

 : جتماع األخوات الشقيقات املنفردات مع األخوة أو األخوات ألب ا :احملور الثالث 

ونعين ابملنفردات عدم وجود الشقيق معهن وإ ا وجد أخوات شقيقات منفردات وإخوة أو أخوات  
 :  ننا إألب مع اجلد ف

 .ا به نعد اجلميع على اجلد إضرارً ( 1
 .   نعطي اجلد حسب القواعد العامة( 2
 .   بعد نصيب اجلدلألكثر  3/2للواحدة و   2/1 هنضالشقيقات حىت فر نعطي الشقيقة أو ( 3
 .  إن زاد شيء بعد  ل  نعطيه لإلخوة أو األخوات ألب كما يف الزيدايت األربع( 4
 

 .   شيء   ال يبقى لإلخوة ألبوْ  خث الباقي وابألَ تقد ال يبقى للشقيقة أو الشقيقات مقدار الفرض ف
 

                       4    20                                  3                                    6 
زوج           2/1                   1جد             3/1             5    1زوجة        4/1     

3 

أمثلة 

: 

مالح

 : ظة

       5 

 

× 
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جد            6/1                   2ش      2أخت  3/2            6ع     جد                    
1 

أخت ش       2/1             مل يبَق له شيءأخ ألب                     9   3أخت ش     2/1     
2 

مل  ألب   2أخ ألب                                                                             أخ       
                    يبَق له شيء

 
 فت خثه .   أقل من الفرض(  1: ا إما أن يزيد بعد نصيب اجلد إ ً  

                .  فت خثه أو الفرض(  2                                     
فت خث فرضها والباقي لإلخوة و األخوات   أو أكثر من الفرض(  3                                     

       ألب .
                   

                         5     10                                         
                                   4     2جد                      

                                                  5    5,2أخت ش      2/1     
                                        1    5,0أخ ألب                 

 
 

 
 

  الزيديات األربع
 وهي مسائل يزيد فيها لألخوة واألخوات ألب بعد نصيب اجلد وفرض األخت الشقيقة شيء .

 ( عشرية : جد ، أخت ش ، أخ ألب  .1
 ألب  . 2( عشرينية : جد ، أخت ش ، أخت2
 زيد : أم ، جد ، أخت ش ، أخ ألب ، أخت ألب  .( خمتصرة 3

       2 

 

× 
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 ألب ، أخت ألب  . 2( تسعينية زيد : أم ، جد ، أخت ش ، أخ4
 عشرية                                                      عشرينية   

                     5     10                                                  5   10   20 
   8     4     2جد                                              4     2جد                   

    5,2أخت ش     2/1                                5   5,2أخت ش   2/1     
5       10 

 2      1   5,0ألب    2أخت                                    1   5,0أخ ألب              

 
 خمتصرة زيد                                       

                                                                  
                     6   36    108 /2                                                       6    18 

54       
    3     1أم              6/1                                     9    18     6    1أم            6/1   
9             

   5اب جـد              3/1                                     15    30   10جـد                      
15   
    9    5أخـت ش       2/1                                    27   54   18    5أخـت ش      2/1   

27    
                    2    1أخ ألب                                                   2      4    2أخ ألب                 
       1      أخت ألب                                                 1     2أخت ألب                  
 ل

 تسعينية زيد                
                         6  18  90 

 15    3    1أم               6/1   
 25   5اب  جد                3/1   
 45   9    5أخت ش        2/1   

       3        × 

 

       6        × 

 

األشقاء :    مالحظة اجتماع  مسائل 
اجتماع   مسائل  و  ألب  اإلخوة  مع 
الشقيقات مع اإلخوة أو األخوات ألب 
تسمى املسائل املعاِدة ألننا نعد اإلخوة 

 واألخوات ألب على اجلد . 

اب  للجد  3/1وإ ا حلت  
 فنصل مباشرة إ   

 54األصل 

       3 

 

       × 

 

       3 

 

       × 

 

       3 

 

       × 

 

       5 

 

       × 

 

       2 

 

       × 

 

       2        × 

 

       2        × 
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 4    1ألب          2أخ           
 1أخت ألب                        

 

 

 أمثلة عن العول  

 ( 6أمثلة عن عول الـ )

                6/7                     6/8                          6/9                            
6/10 
زوج             2/1          3زوج          1/ 2        3زوج         1/ 2       3زوج        2/1
3          
  2أخت  3/2         4ش    2أخت 3/2        4ش   2أخت 2/ 3      4ش 2أخت   3/2

    4ش     
ألم         2أخ 3/1          1أخ ألم        6/1        1أخ ألم         6/1                       

2 
                  1أم             6/1          1أم            6/1                                                     

 
 
 
 

                6/7                       6/8                        6/9                            6/10 
زوج           2/1       3زوج         2/1         3زوج         2/1        3زوج       2/1
3   
أخت ش       2/1             3أخت ش      2/1          3أخت ش    2/1        3أخت ش   2/1
3         
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  2خـت أ  3/1           2ألم     2أخـت  3/1         1أخـت ألم      6/1        1أخـت ألم   6/1
 2ألم   

جــدة           6/1            1جــدة           6/1         1جــدة            6/1                        
1 

أخت ألب      6/1                                                                                     
1 
 

 ( 12أمثلة عن عول الـ )

                   12/13                          12/15                          12/17 
           3زوجة           4/1           3زوجة         4/1              3زوجة      4/1    
 8ش      2أخت 3/2           8ش     2أخت 3/2             6أخت ش   2/1    
   4ألم     2أخت 3/1           4ألم    2أخت 3/1             4ألم    2أخ 3/1    

 2أم              6/1                                                                     
 

 ( 24عول الـ )أمثلة  عن 

                  24/27                                              24/27                           
         3زوجة         8/1                                3زوجة      8/1     
          16      2بنت  3/2                               16    2بنت  3/2    
           4جدة           6/1                                4أم           6/1    
 4+ع  جد      6/1                               4+ ع  أب    6/1    
 

 

 

 أمثلة عن الرد  
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 ثال التا  :هناك طريقة سريعة يرجع إليها عند عدم اإلملام ابلنسب األربعة كما يف امل
 7متتاتتانتلتاتابتابت           5                            

                      24      8         6/5                  40 
                          5                                 1         3زوجة       8/1  
                           21                       3                12بنت        2/1  
 7                        1          7       4بنت ابن    6/1  
 7                        1                 4    أم       6/1  

                                     (4(       )3 ) 
                      12            4         6/4            16 

                4                           1            3زوجة          4/1  

                9               3            3          6أخت ألب     2/1  
 3              1                         2جدة          1/ 6  

          
                 12     4   6/2    8                              24    8    6/4     32 

 4             1     3زوجة     8/1                2            1      3زوجة        4/1
 21     3    7     12بنت      2/1                3     1     3      2أخت ألم      6/1
 7        1           4أم         6/1                 3     1            2جدة          6/1

          
                12      4     6/4   16                             24       8    6/5    40 

 5             1     3زوجة       8/1               4             1       3زوج        4/1
 28       4    7    16ابن  2بنت 3/2               3      1      3       2جدة       6/1
 7       1           4جدة         6/1                9      3               6بنت ابن  2/1
 
 
 

 أمثلة

: 
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                12    4     6/4    16                                   6     2     6/2    4 
 2             1      3زوج        2/1                 4               1     3زوجة       4/1
 1     1      1     1جدة        6/1                 9       3      3     6أخت ش    2/1
 1     1             1أخت ألم   6/1                 3      1             2أخت ألم    6/1
 

                         12       4     6/3   4  ×  15   60                         
 ا حللنا مس لة الرد بعد م        15            1            1        3زوجة          4/1    
 صححنا املس لة حيث           15            1     1      3       2      3جدة   6/1(  3)
 .  15تباين فضربنا بـ  3،5بني        30           2     2               4ألم   5أخت  3/1(  5)

 
 قسمة التركة بين الورثة  

 

 
 وأسهلها هي : وهلا طرق متعددة أشهرها 

بعد تصــــحيح املســــ لة ) إن احتاجت ( وإخراج أصــــلها نقســــم جممل الرتكة على األصــــل ، فيخرج معنا 
 قيمة السهم الواحد وهكثا نضربه بسهام كل فريق من الورثة .

 

 

 /  4320: مات عن أربع زوجات وثالث جدات واثين عشر عًما وكانت الرتكة  /       
 فاحسب نصيب كل وارث .        

                           12 × 12 =144        
 .270لكل زوجة  1080=   30× 36                3       4زوجة 4/1    (4)
 .240لكل جدة     720=  30× 24                2        3جدة 6/1    (3)

مس

 ألة
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 .210لكل عم   2520=  30× 84                7       12ع    عم   (12)
ــ لة مث بعد احلصـــــول على   12،   4،   3نالحا أن   بينهم تداخل ف خثان الكبري وضـــــربناه أبصـــــل املســـ
. مث أخثان عدد الســهام   30=   144 ÷  4320يصــبح املصــحح قســمنا الرتكة عليه ف ةأصــل املســ ل
 فصار لدينا نصيب كل وارث . 30وضربناه بـ 

 ن
 /   3780: مات عن جدتني وثالث بنات ومخس أخوات شقيقات وكانت الرتكة /         
 فاحسب نصيب كل وارث .         

                         6 × 30 =180 
 .315لكل جدة     630=  21× 30             1      2جدة  6/1   (2) 
 .840لكل بنت   2520= 21× 120             4      3بنت  3/2   (3) 
 .126لكل أخت    630=  21 × 30             1   5ع   أخت ش   (5) 

 21=  180 ÷ 3780املصحح قسمنا الرتكة عليه فيصبح  ةبعد احلصول على أصل املس ل
 فصار لدينا نصيب كل وارث . 21أخثان عدد السهام وضربناه بـ 

 
 
 

 / . 960: مات عن زوجتني ومخس بنات وأربعة أعمام وكانت الرتكة /         
                        24 ×20=480             /960 ÷ 480  =2 / 

 . 60  لكل زوجة     120=  2 ×  60             3    2زوجة 8/1   (2)
 . 128لكل بنت      640=   2 ×  320           16     5بنت 3/2   (5)
 . 50لكل عم      200=   2 ×  100            5       4ع   عم     (4)
 

 / .384: مات عن زوجة وبنت و أم وأب وكانت الرتكة /         
                     24             /384  ÷24  =16 / 

مس

 ألة

مس

 ألة

مس

 ألة
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 48=  16 × 3زوجة          8/1 
 192=  16 × 12بنت           2/1 
 64=  16 × 4أم              6/1 
 80=  16 ×( 1+4+ع  أب  )6/1 
 

 / .300: مات عن أربع بنات وابنني وأم وأب وكانت الرتكة /        
                             6  ×2     12              /300 ÷ 12  =25 / 

 (25لكل بنت )    100=  25 × 4            4    4ع    بنت
 (50لكل ابن )  100=   25  × 4                  2ابن       

     50=  25  × 2           1أم          6/1
 50=  25  × 2          1أب         6/1
 

 / .585: ماتت عن زوج و أم وبنتني وكانت الرتكة /        
                   12/13          /585 ÷ 13  =45 / 

 135=  45 × 3زوج         2/1 
 90=  45 × 2أم            6/1 
 /180لكل بنت /    360=  45 × 8     2بنت   3/2 
1 
 

 أمثلة علِب اإلًر ولفرض
 عند عدم وجود فرع واًر للزوجة منه أو من ْيرُي     -الزوج:  أ -1

 مثال: توفيت امرأة عن

 
 يراجع: عالء الدين قصير: مذكرة في علم الفرائض، بتصرف.  1

مس

 ألة

مس

 ألة

1 

2 
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عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 زوج 
2 

عدم وجود  
 وارث فرع 

12 

 1 أم
3 

 الباقي
 

لوجود الزوج  
وعدم وجود  
 فرع وارث 

4 

 8 الباقي  أب 

 

ِِرُيعنننن نننن      1-ب ْيِِِِِِ ِِن  مِِِِِِ أو  ِِه  ِِنِِِِِِ مِِِِِِ ِِة  ِِزوجِِِِِِ ِِلِِِِِِ لِِِِِِ واًر  ِِرع  فِِِِِِ ِِود   وجِِِِِِ

    4  

 مثال: توفيت امرأة عن: 
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوج

4 
لوجود فرع  

 وارث  
6 

 1 أب 

6 
لوجود فرع  
 وارث ذكر 

4 

 14 ألنهم عصبة  الباقي  أبناء 3

 الزوجة: -2
 عند عدم وجود فرع واًر للزوج منها أو من ْيرييا -أ

 مثال: توِ رجُ عن: 
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوجة

4 
 6 لوجود الفرع الوارث  

لعدم وجود الفرع   الباقي  أب 
 الوارث  

18 

 للزوج منها أو من ْيريياعند عدم وجود فرع واًر  -ب
 مثال: توِ رجُ عن:

1 

4 

 

1 

8 
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عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 أم

6 
 4 لوجود الفرع الوارث 

 1 زوجة

8 
 3 لوجود الفرع الوارث  

 أبناء 3
 بنتان 

ألنهم عصبة)للذكر   الباقي 
 مثل حظ األنثيين( 

17 

 



103 

 
 

 األب -3
 عند وجود الفرع الواًر  اللكر( -أ

 مثال: توِ رجُ عن 
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوجة
8 

 3 لوجود الفرع الوارث  

 1 أب 

6 
لوجود فرع وارث  

 ذكر
4 

 1 أم
6 

 4 لوجود فرع وارث 

 13 ألنه عصبة  الباقي  ابن 

 والتعصب  الباقي( عند وجود فرع واًر  مؤفث(  -ب
 مثال: توِ رجُ عن

عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 زوجة

8 
 3 لوجود الفرع الوارث  

 1 أب 
6 

لوجود فرع وارث   +الباقي 
 مؤنث

4+1 

 2 بنتان 
3 

لعدم وجود فرع  
 وارث ذكر 

16 

  الباقي( عند عدم وجود فرع واًر -جِ 
 مثال: توفيت امرأة عن
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوج
2 

لعدم وجود الفرع  
 الوارث  

12 

لعدم وجود فرع   الباقي   أب 
 وارث )ذكر/أنثى( 

12 

 - لوجود األب  محجوب  أخ  

1 

6 

 

1 

6 
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عنِِد وجود الفرع الواًر أو وجِِد معهِِا إثنِِا  فِِأكثر من اإلخوة         -األم:أ-4

 واألخوات.
 (:توِ رجُ عن:1مثال 

عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 زوجة
8 

 3 لوجود الفرع الوارث  

 1 أم

6 
 4 لوجود فرع وارث  

 17 ألنهم عصبة  الباقي  أبناء3
للذكر مثل حظ    بنات  4

 األنثيين 
 

 مثال علِب األخوة
 توِ رجُ عن:

عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 زوجة

4 
لعدم وجود الفرع  

 الوارث  
6 

 1 أم
6 

لوجود اثنين من  
 االخوة  

4 

ألنهم عصبة للذكر   الباقي  أخوة 3
 مثل حظ األنثيين 

14 

 عند عدم وجود فرع واًر والإثنا  فأكثر من اإلخوة واألخوات       -2
 مثال: توفيت امرأة عن
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

1 

6 

 

1 

3 
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 1 أم

3 
لعدم وجود الفرع  
الوارث واألخوة  

 للميت 

8 

لعدم وجود الفرع   الباقي  أب 
 الوارث 

16 

      الباقي(: بعد توزيع فصيب أحد الزوج  إَا كا  للميت أب ، وم يِفن له -جِِِِِِِ 
.  فرع واًر

 :1مثال
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوج

2 
لعدم وجود فرع  

 وارث
12 

 1 أم
3 

لوجود الزوج وعدم   الباقي
 وجود فرع وارث 

4 

 2 أب 

3 

لوجود الزوج وعدم   الباقي
 وجود فرع وارث 

8 

 : 2مثال
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوجة

4 
لعدم وجود فرع  

 وارث
6 

 1 أم
3 

لوجود الزوج وعدم   الباقي 
 وجود فرع وارث 

6 

 2 أب 

3 

لوجود الزوج وعدم   الباقي 
 وجود فرع وارث 

12 

فستخرج       الباقي لأم؟ بعد أ   فستخرج فصيب  أحد الزوج     فليِفن     كيَ  
الباقي لأم يِفو     12فصيب الزوج      = الباقي( فثلث    12= 12-24فثلث 
وفصيب األب يِفو  الباقي ودائماَ يِفو  ضعَ فصيب    4الباقي يِفو         =  

 األم.

12 

3 

 

1 

12 

 

1 

3 

 

1 

3 
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 البنت  -5
 معها ابن للميتإَا كافت واحدة وم يِفن 

 مثال: توِ رجُ عن 
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوجة

8 
 3 لوجود فرع وارث 

 1 أم
6 

 4 لوجود فرع وارث 

 1 أب 

6 

لوجود الفرع   +لباقي 
 الوارث المؤنث  

4+1=5  

 1 بنت 

2 
لعدم وجود معها 
 فرع وارث مؤنث 

12 

 معهن ابن للميتلالثن  فأكثر وم يِفن       -ب
 مثال: توِ رجُ عن

عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 أم
6 

 4 لوجود فرع وارث 

 1 أب 

6 

لوجود الفرع الوارث   الباقي 
 المؤنث 

(4+0)   
مالحظة/ اليوجد الباقي  

 لأب
 

 2 بنات  3

3 
لعدم وجود فرع  

 وارث ذكر 
16 

 
للميت أو أكثر، ويِفو  فصِِِِِِيبها فصَِِِِِِ الباقي  التعصِِِِِِيب( إَا كا  معها ابن    -3

 فصيب اللكر
 مثال: توفيت امرأة عن

1 

2 

 

2 

3 
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عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 زوج
4 

 6 لوجود فرع وارث 

 1 أم

6 
 4 لوجود فرع وارث 

 1 أب 

6 
لوجود فرع وارث  

 )ذكر(
4 

 ابنان  
 بنت 

ألنهم عصبة )للذكر   الباقي 
 مثل حظ األنثيين( 

10 
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 اإلًر ولتعصيب اثفياَ :  
 أمثلة علِب اإلًر ولتعصيب

 األبنا  وأبناأيم وإ  فزلوا: -أ
 مثال: توِ رجُ عن

عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 زوجة

8 
 3 لوجود فرع وارث 

 21 ألنه عصبة  الباقي  ابن 

حجب حرمان لوجود   محجوب  ابن ابن 
 الفرع الوارث االبن 

- 

 توفيت امرأة عن: -2
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوج
4 

 6 لوجود الفرع الوارث 

 18 ألنه عصبة  الباقي  ابن االبن 

حجب حرمان لوجود   محجوب  ابن ابن األبن 
الفرع الوارث ابن  

 االبن 

- 

 توِ رجُ عن: -3
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوجة

8 
 3 لوجود الفرع الوارث 

 21 ألنه عصبة  الباقي  ابن 

لوجود الفرع الوارث   محجوب  أخ
 االبن 

- 

 توفيت امرأة عن: -4
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من
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 1 زوج

2 
لعدم وجود الفرع  

 الوارث 
12 

ألنه عصبة وعدم   الباقي  أخ
 وجود فرع وارث 

12 

 - لوجود األخ محجوب  ابن اخ 
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 توِ رجُ عن: -5
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوجة
8 

 3 لوجود الفرع الوارث 

 1 أم
6 

 4 لوجود الفرع الوارث 

 1 أب 

6 
 4 لوجود الفرع الوارث 

 13 ألنهم عصبة  الباقي  أبناء 3

لوجود الفرع الوارث   محجوب  أخ
 األبناء واألب 

- 

لوجود الفرع الوارث   محجوب  عم
 األبناء واألب 

- 

 ولتعصب:الواراثت  -ب
 مثال: توفيت امرأة عن:

1-  
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوج
4 

 6 لوجود الفرع الوارث 

 1 أم

6 
 4 لوجود الفرع الوارث 

 ابن 
 بنت 

 الباقي <
ألنهم عصبة)للذكر  
 مثل حظ األنثيين( 

14 

 توِ رجُ عن -2
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوجة

4 
 3 الفرع الوارث لوجود  

 بنت ابن 
 ابن ابن 

ألنهم عصبة )للذكر   الباقي 
 مثل عظ األنثيين( 

21 

 توِ رجُ عن: -3
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عدد األسهم  السبب النصيب  الوريث 
 24من 

 1 زوجة

4 
لعدم وجود الفرع  

 الوارث 
6 

 أخ شقيق 
 أخت شقيقة  

ألنهم عصبة ولعدم   الباقي 
 وجود الفرع الوارث 

) للذكر مثل حظ   
 األنثيين( 

18 

 
 
 

 أمثلة علِب اإلًر ولفرض
 عند عدم وجود فرع واًر للزوجة منه أو من ْيرُي     -الزوج:  أ -1

 مثال: توفيت امرأة عن
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوج 
2 

عدم وجود  
 فرع وارث 

12 

 1 أم
3 

 الباقي
 

لوجود الزوج  
وعدم وجود  

 وارث فرع 

4 

 8 الباقي  أب 

 
 1   -ب

      4    

 مثال: توفيت امرأة عن: 
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوج
4 

لوجود فرع  
 وارث  

6 

 1 أب 

6 
لوجود فرع  
 وارث ذكر 

4 

 عند وجود فرع وارث

 

1 

2 
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 14 ألنهم عصبة  الباقي  أبناء 3

 الزوجة: -2
 للزوج منها أو من ْيريياعند عدم وجود فرع واًر  -أ

 مثال: توِ رجُ عن: 
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوجة

4 
 6 لوجود الفرع الوارث  

لعدم وجود الفرع   الباقي  أب 
 الوارث  

18 

 عند عدم وجود فرع واًر للزوج منها أو من ْيرييا -ب
 مثال: توِ رجُ عن:

األسهم  عدد  السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 أم

6 
 4 لوجود الفرع الوارث 

 1 زوجة
8 

 3 لوجود الفرع الوارث  

 أبناء 3
 بنتان 

ألنهم عصبة)للذكر   الباقي 
 مثل حظ األنثيين( 

17 

 

1 

4 

 

1 

8 
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 األب -3
 عند وجود الفرع الواًر  اللكر( -أ

 مثال: توِ رجُ عن 
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوجة
8 

 3 لوجود الفرع الوارث  

 1 أب 

6 
لوجود فرع وارث  

 ذكر
4 

 1 أم
6 

 4 لوجود فرع وارث 

 13 ألنه عصبة  الباقي  ابن 

 والتعصب  الباقي( عند وجود فرع واًر  مؤفث(  -ب
 مثال: توِ رجُ عن

عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 زوجة

8 
 3 لوجود الفرع الوارث  

 1 أب 
6 

لوجود فرع وارث   +الباقي 
 مؤنث

4+1 

 2 بنتان 
3 

لعدم وجود فرع  
 وارث ذكر 

16 

  الباقي( عند عدم وجود فرع واًر -جِ 
 مثال: توفيت امرأة عن
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوج
2 

لعدم وجود الفرع  
 الوارث  

12 

فرع  لعدم وجود  الباقي   أب 
 وارث )ذكر/أنثى( 

12 

 - لوجود األب  محجوب  أخ  

1 

6 

 

1 

6 
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عنِِد وجود الفرع الواًر أو وجِِد معهِِا إثنِِا  فِِأكثر من اإلخوة         -األم:أ-4

 واألخوات.
 (:توِ رجُ عن:1مثال 

عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 زوجة
8 

 3 لوجود الفرع الوارث  

 1 أم

6 
 4 لوجود فرع وارث  

 17 ألنهم عصبة  الباقي  أبناء3
للذكر مثل حظ    بنات  4

 األنثيين 
 

 مثال علِب األخوة
 توِ رجُ عن:

عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 زوجة

4 
لعدم وجود الفرع  

 الوارث  
6 

 1 أم
6 

لوجود اثنين من  
 االخوة  

4 

للذكر  ألنهم عصبة  الباقي  أخوة 3
 مثل حظ األنثيين 

14 

 عند عدم وجود فرع واًر والإثنا  فأكثر من اإلخوة واألخوات       -2
 مثال: توفيت امرأة عن
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

1 

6 

 

1 

3 
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 1 أم

3 
لعدم وجود الفرع  
الوارث واألخوة  

 للميت 

8 

لعدم وجود الفرع   الباقي  أب 
 الوارث 

16 

الباقي(: بعد توزيع فصيب أحد الزوج  إَا كا  للميت أب ، وم يِفن له        -جِِِِِِِ 
.  فرع واًر

 :1مثال
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوج

2 
لعدم وجود فرع  

 وارث
12 

 1 أم
3 

لوجود الزوج وعدم   الباقي
 وجود فرع وارث 

4 

 2 أب 

3 

لوجود الزوج وعدم   الباقي
 وجود فرع وارث 

8 

 : 2مثال
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوجة

4 
لعدم وجود فرع  

 وارث
6 

 1 أم
3 

لوجود الزوج وعدم   الباقي 
 وجود فرع وارث 

6 

 2 أب 

3 

لوجود الزوج وعدم   الباقي 
 وجود فرع وارث 

12 

الزوج     فليِفن     كيَ فستخرج       الباقي لأم؟ بعد أ   فستخرج فصيب  أحد  
الباقي لأم يِفو     12فصيب الزوج      = الباقي( فثلث    12= 12-24فثلث 
وفصيب األب يِفو  الباقي ودائماَ يِفو  ضعَ فصيب    4الباقي يِفو         =  

 األم.

12 

3 

 

1 

12 

 

1 

3 

 

1 

3 
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 البنت  -5
 إَا كافت واحدة وم يِفن معها ابن للميت

 مثال: توِ رجُ عن 
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوجة

8 
 3 لوجود فرع وارث 

 1 أم
6 

 4 لوجود فرع وارث 

 1 أب 

6 

لوجود الفرع   +لباقي 
 الوارث المؤنث  

4+1=5  

 1 بنت 

2 
لعدم وجود معها 
 فرع وارث مؤنث 

12 

 لالثن  فأكثر وم يِفن معهن ابن للميت      -ب
 مثال: توِ رجُ عن

عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 أم
6 

 4 لوجود فرع وارث 

 1 أب 

6 

لوجود الفرع الوارث   الباقي 
 المؤنث 

(4+0)   
مالحظة/ اليوجد الباقي  

 لأب
 

 2 بنات  3

3 
لعدم وجود فرع  

 وارث ذكر 
16 

 
الباقي  التعصِِِِِِيب( إَا كا  معها ابن للميت أو أكثر، ويِفو  فصِِِِِِيبها فصَِِِِِِ   -3

 فصيب اللكر
 توفيت امرأة عنمثال: 

1 

2 

 

2 

3 
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عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 زوج
4 

 6 لوجود فرع وارث 

 1 أم

6 
 4 لوجود فرع وارث 

 1 أب 

6 
لوجود فرع وارث  

 )ذكر(
4 

 ابنان  
 بنت 

ألنهم عصبة )للذكر   الباقي 
 مثل حظ األنثيين( 

10 
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 اثفياَ : اإلًر ولتعصيب 
 أمثلة علِب اإلًر ولتعصيب

 األبنا  وأبناأيم وإ  فزلوا: -أ
 مثال: توِ رجُ عن

عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 
 24من

 1 زوجة

8 
 3 لوجود فرع وارث 

 21 ألنه عصبة  الباقي  ابن 

حجب حرمان لوجود   محجوب  ابن ابن 
 الفرع الوارث االبن 

- 

 توفيت امرأة عن: -2
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوج
4 

 6 لوجود الفرع الوارث 

 18 ألنه عصبة  الباقي  ابن االبن 

حجب حرمان لوجود   محجوب  ابن ابن األبن 
الفرع الوارث ابن  

 االبن 

- 

 توِ رجُ عن: -3
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوجة

8 
 3 لوجود الفرع الوارث 

 21 ألنه عصبة  الباقي  ابن 

الوارث  لوجود الفرع   محجوب  أخ
 االبن 

- 

 توفيت امرأة عن: -4
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من
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 1 زوج

2 
لعدم وجود الفرع  

 الوارث 
12 

ألنه عصبة وعدم   الباقي  أخ
 وجود فرع وارث 

12 

 - لوجود األخ محجوب  ابن اخ 
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 توِ رجُ عن: -5
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوجة
8 

 3 الفرع الوارث لوجود  

 1 أم
6 

 4 لوجود الفرع الوارث 

 1 أب 

6 
 4 لوجود الفرع الوارث 

 13 ألنهم عصبة  الباقي  أبناء 3

لوجود الفرع الوارث   محجوب  أخ
 األبناء واألب 

- 

لوجود الفرع الوارث   محجوب  عم
 األبناء واألب 

- 

 الواراثت ولتعصب: -ب
 مثال: توفيت امرأة عن:

1-  
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوج
4 

 6 لوجود الفرع الوارث 

 1 أم

6 
 4 لوجود الفرع الوارث 

 ابن 
 بنت 

 الباقي <
ألنهم عصبة)للذكر  
 مثل حظ األنثيين( 

14 

 توِ رجُ عن -2
عدد األسهم   السبب النصيب  الوريث 

 24من

 1 زوجة

4 
 3 لوجود الفرع الوارث 

 بنت ابن 
 ابن ابن 

ألنهم عصبة )للذكر   الباقي 
 مثل عظ األنثيين( 

21 

 توِ رجُ عن: -3
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عدد األسهم  السبب النصيب  الوريث 
 24من 

 1 زوجة

4 
لعدم وجود الفرع  

 الوارث 
6 

 أخ شقيق 
 أخت شقيقة  

ألنهم عصبة ولعدم   الباقي 
 وجود الفرع الوارث 

) للذكر مثل حظ   
 األنثيين( 

18 

 

 
 
 

َكر النصيب وتعليله   تدريبات: 
 ( توفي رجل عن: 1

 24عدد األسهم من  السبب  النصيب  الوريث 

 4   أب

 4   أم 

 3   زوجة 

 أبنا   3
 بنات3

  13 

 -   أخ 

 
 ( توفيت امرأة عن: 2

 24عدد األسهم من  السبب  النصيب  الوريث 

 6   زوج 

 4   أم 

 14   ابن 

    بنت  

 
 ( توفيت امرأة عن: 3



122 

 
 

 24عدد األسهم من  السبب  األفصبة  الوريث 

 12   زوج 

 4   أم 

 8   أب

 
 ( توفي رجل عن: 4

 24عدد األسهم من  السبب  النصيب  الوريث 

 3   زوجة 

 ( 1+ 4   أب

 4   أم 

 12   بنت

 
 
 
 

 ( توفي رجل عن: 5

 24عدد األسهم من  السبب  النصيب  الوريث 

 3   زوجة 

 4   أب

 17   ابن 

 
 توفيت امرأة عن: (  6

 24عدد األسهم من  السبب  األفصبة  الوريث 

 12   زوج 

 4   أم 

 8   أخوة 
   

 
 ( توفيت امرأة عن: 7

 24عدد األسهم من  السبب  النصيب  الوريث 
 12   زوج 
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 4   أم 
أخت   
 ُقيقت  

  8 

    أخ ُقيق 

 
 ( توفي رجل عن: 8

 24عدد األسهم من  السبب  النصيب  الوريث 
 4   أم 

 8( =4+ 4   أب
 12   بنت

 
 ( توفيت امرأة عن: 9

 24عدد األسهم من  السبب  النصيب  الوريث 

 6   زوج 
 4   أب

 4   أم 
 10   ابن 
    بنت  

 
 
 
 
 

 

 ( توفيت امرأة عن: 10

 24عدد األسهم من  السبب  النصيب  الوريث 

 6   زوج 
 6(=2+ 4   أب

 12   بنت

 
 ( توفي رجل عن: 11

 24عدد األسهم من  السبب  النصيب  الوريث 
 3   زوجات3

 4   أم 
 17   ابن 

 
 ( توفي أب عن: 12

 24عدد األسهم من  السبب  النصيب  الوريث 
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 4   أم 
 20   أبنا  3
    بنات3

 -   أخ 

 
 

 
 

 ( توفي أب عن: 13

 24عدد األسهم من  السبب  النصيب  الوريث 

 3   زوجتا  

 4   أب
 4   أم 

 13   ابن 
    بنت  

 

 

 فائدة ِ التناسب العددي:  

  

 كل عددين متواليني: متباينان.    -

 كل عددين أِولِيني متباينان.    -

 )العدد األِوِ : هو ماال قاسم له سواه غري الواحد الصحيح(.      

 كل عددين زوجِيني متوافقان، حتما، وذكن أن يكوان متداخلني أو متماثلني.    -

 كل عددين متماثلني أو متداخلني: متوافقان، وال عكس.   -

 خالصة ما تقدم ِ النظر ولنسب األربع : 

 قد تبني مما تقدم:   -

ا كانت األعداد متماثلة؟  أن أصغر عدد ألصل املس لة، وجلزء السهم، وملصح املس لة، وللجامعة  إ 
 هو )أحدها(.  

 وإ ا كانت متداخلة: هو )أكربها(.  
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 وإ ا كانت متوافقة: هو )انتج ضرب أحدمها يف أصغر َوْفق اآلخـر(.  

 )و إ ا كانت متباينة(: هو )انتج ضرب بعضها يف بعض(.  

  -إن شاء هللا -وسي يت التفصيل: عن املصح، وجزء السهم، واجلامعة، يف مواضعها -
 قال صاحب الرحبية، يف النظر بني األعداد ابلنسب األربع:  

 فخث مـن املـماثـلني واحداً  وخث من املناسبني الزائـدا    

 واضرب مجيع الوفق يف املوافق   واسل  بثاك أهنج الطرائق   

 وخـث مجيـع العدد املـباين    واضربه يف الثاين وال تداهن   

 فثاك جزء السهم فاحـفظـنه  و احثر هديت أن تزيغ عنه    

  

 تدريبات ِ معرفة النتيجة ولنظر ب  عددين فأكثر ولنسب األربع:   

( مرات  نكتفي بواحد  6( متماثالن نكتفي أبحدمها وكثل  إ ا تعدد العدد )6( مع )6فالعدد ) -
 فقط. 

 ( متداخالن. نكتفي أبكرب مها.  8( أو مع )4( أو مع )6( مع )2والعدد ) -

( متـوافقـان يف النصف. فن خث نصف أحدمها مث نضرب اآلخر 8( أو مع )4( مع )6والعـدد ) -
فيه. فنصف الستة ثالثة. فنضرب أربعة يف ثالثة، والناتج اثنا عشر. أو نضرب مثانية يف ثالثة والناتج  

 رون. أربعة وعش 

( متباينان فنضرب الثالثة يف األربعة والناتج اثنا عشر. فاألمثلة املتقدمة كانت 4( مع )3والعدد ) -
 بني عددين كـما رأيت.  

 مثاال  جملموعة أعداد خمتلفَه ملعرفة النتيجة : 

 (.  6(، )3(، )6(، )4(، )6(، ) 2مثال لألعداد: ) -

فننظر أوالً بني املتماثالت فنكتفي أبحـدها، )فالستة( يف األعداد متكررة، فنكتفي بواحدة منها فقط  
 (.  3(، )4(، )6(، )2فتبقى األعداد كاآليت: )
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مث ننظر اثنياً يف املتداخالت فنكتفي أبكربها، فاالثنان و )الثالثة( داخالن يف الستة، فتبقى األعداد 
ا متوافقان يف النصف، فنضرب أحدمها يف نصف اآلخـر. ونصف الستة )ثالثة(  ( ومه4( و )6كااَليت: )

فالناتج )اثنا عشر( هو نتيجة النظر بني األعداد املتقدمة ابلنسب األربع   12=4× 3  نضرهبا يف )أربعة( 
 املثكورة.  

 مثال آخر لألعداد:   -.

(12( ،)9( ،)8( ،)7( ،)6( ،)6( ،)4( ،)4 ( ،)2( ،)2  .) 

 أوالً حنثف املتكرر املتماثل. فتبقى األعداد كاآليت:  -

 (12( ،)9(،)8( ،)7( ،)6( ،)4( ،)2  .) 

 مث حنثف املتداخل منها سو  أكربها. فتبقى األعداد كااَليت:  -

(12( )9( ،)8( ،)7  .) 

( توافقاً أبصغر جزء وهو الربع. فنضرب  8( و )12مث ننظر بني األعداد املتوافقة فنجد أن بني ) -
. وتبقى األعداد كااَليت: 24= 3× 8     أو 24  =   2× 12أحدمها يف) ربع( األخر فيكون 

(24( ،)9( ،)7  .) 

=  3× 24آلخر فيكون ( توافقاً يف الثلث. فنضرب أحدمها يف ثلث ا9( و )24كثلـ  جند بني )  -
 (.  7(، )72وتبقى األعداد كااَليت: ) 72= 8×  9أو  72

( تبايناً وحينئث البد من ضرب أحدمها يف ااَلخر للوصول إ  النتيجة 7( و )72هـ وجند بني )
 وهو نتيجة النظر بني األعداد املتقدمة.    504= 7× 72فيكون: 

الفرضيني حيث يؤشرون خبط على كل عدد متماثل أو متداخل  وإلي  صورة خمتصرة يتبعها بعٍض  -
رمزا لالستغناء عنه، كما يضعون فوق العدد الثي له عدد موافق أصغر الوفق بينهما، والنتيجة هي ضرب  

  3 2األعداد الباقية بعضها يف بعض كما تر   ل  يف اآليت: 
 قى  ( فتب2(، )2(، ) 4(، )4(، )6(، )6(، )7(، )8(، )9(، )12) 

 .  7، 2، 3، 12األعداد 

  504= 7×2×3× 12ونتيجة ضرب بعضها يف بعض
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 تر  النتيجة مساوية للطريقة السابقة.  

وهناك صورة أخر  خمتصرة يتبعها احلسابيون للوصول إ  النتيجة نفسها وهو استخراج املضاعف   -.
 املشرتك البسيط بعد االكتفاء أبحد املتماثالت وأكرب املتداخالت.  

(12( ،)9( ،)8( ،)7( ،)6( ،)6( ،)4( ،)4 ( ،)2( ،)2  .) 

 (.  7(، )8(، )9(، )12فاألعداد املتبقية: ) 

 .  7، 3،  3، 2، 2، 2فقسمناها على العوامل األولية:  -.

( هو  504فكان الناتج هو ) 504=2× 2×  2× 3× 3×7مث ضربنا هثه العوامل يف بعضها  -.
 املضاعف املشرتك البسيط. 

 وهو متفق يف النتيجة مع طريقيت النظر ابلنسب األربع.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 املراجع املصادر و 
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ابن حجر: أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين : فتح الباري: شرح صحيح   -1
 دون اتريخ.   -وت بري –البخاري: دار الفكر 

–ابن حزم: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد  : احمللى: دار اآلفاق اجلديدة   -2
 ريخ.  دون ات -بريوت 

ابن رشد: أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب : بداية اجملتهد وهناية املقتصد: دار   – 3
   م.1989-هـ1409 – اجلزائر  –"اشريفة" 

دون   -آراؤه وفقهه: دار الفكر العريب -حياته وعصره–أبو زهرة: حممد : ابن حزم -4
 اتريخ.   

 دون اتريخ .   –الفكر العريب أحكام الرتكات واملواريث: دار  - أبو زهرة: حممد: -5

 م. 1978-هـ1398 –فكر العريب  شرح قانون الوصية: دار الأبو زهرة:  -6

قانون األسرة: مبادئ االجتهاد القضائي: ديوان املطبوعات  -لعريب: بلحاج: د. ا -7
 م.1994 -اجلزائر–اجلامعية 

الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري: ديوان املطبوعات  - بلحاج: د. العريب: -8
 م.1994 -اجلزائر–اجلامعية 

الثهيب: مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان : سري أعالم النبالء: ت. شعيب -9
 م.  1985-هـ1405 -ط. اثلثة -بريوت -األرانؤوط: مؤسسة الرسالة 

 -بريوت –الزرقاين: سيدي حممد: شرح على موط  اإلمام مال : دار املعرفة -10
 م.  1981-هـ1401
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 –ط. أو   -دمشق –الفقه اإلسالمي وأدلته: دار الفكر  -الزحيلي: د. وهبة :   -11
 م.  1984-هـ1404

ط. اثلثة   -قسنطينة–الضوابط الشرعية لألخث أبيسر املثاهب: مؤسسة اإلسراء  -12
 م. 1991-هـ1411-

– السرييت: د. عبد الودود حممد: الوصااي واألوقاف واملواريث: دار النهضة العربية  -13
 م.  1992 -بريوت 

– د. حممد مصطفى: أحكام املواريث بني الفقه والقانون: الدار اجلامعية  ،شليب -14
 دون اتريخ.    -بريوت 

 -بريوت –: أحكام املواريث: دار الكتاب العريب حممد حمي الدين ،عبد احلميد -15
 م.   1984-هـ1404 –ط. أو  

كمال: التنزيل حقيقته ومشروعيته، رسالة ماجستري، املعهد الوطين العا    ،العريف -16
 م. 2000للعلوم اإلسالمية )كلية العلوم اإلسالمية( جامعة ابتنة، 

-وت بري –ر املتوسط وعويدات هشام: الوصية الواجبة يف اإلسالم، ل ،قبالن-17
   م. 1985 –ط. اثنية  -ريساب

مطبعة خالد بن  –د. أمحد احلجي: األحوال الشخصية: جامعة دمشق  ،الكردي -18
 م. 1990-هـ1410 – ط. رابعة  -الوليد

الرتكات واملواريث يف الشريعة اإلسالمية: دار الطباعة   -حمدة، د. حممد:  -19
 م.1982 -ابتنة–األوراسية 
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 -اجلزائر–الرتكات واملواريث ) الكتاب الثاين (: شركة الشهاب  حمدة، د. حممد:  -20
 م. 1990

ط.  -اجلزائر– 2000الرتكات واملواريث: ) سلسلة فقه األسرة (. شهاب  -21
 م.  1994 -اثنية

املراغي، عبد هللا مصطفى: الفتح املبني يف طبقات األصوليني: مكتبة املشهد -22
   ط. اثنية، دون اتريخ. -القاهرة–احلسيين 

–حممد خريي: علم الفرائض واملواريث: ط. منثر حممد خريي املفيت  ،املفيت -23
 م. 1983-هـ1403 -دمشق 

 .1973قانون األحوال الشخصية، مؤسسة النوري، دمشق،  ،ممدوح عطري -24
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