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 :متهيد
 

 التعريف بعلم الفرائض  

 وأهميته وخصائصه
 



:التعريف بعلم الفرائض

:الفرائض لغة  
:مجع فريضة ؛ وهي مأخوذة من الفرض الذي له عدة معان لغوية منها

.؛ أي قدَّرمت )وقد فرضتم هلّن فريضة فنصف ما فرضتم)التقدير؛ -
.؛ أي بنيَّ )قد فرض هللا لكم حتلة أميانكم(التبيني؛ -
.  )إّن الذي فرض عليك القرآن لراّدك إىل معاد(التنزيل؛ -
.فرضت لفالن كذا أي اقتطعت له: احلز والقطع؛ ومنه قوهلم -

:وجه ارتباط املعىن اللغوي ابالصطالحي
رة ومقتطعة هلم من هذه املعاين اللغوية كّلها موجودة يف املرياث؛ ألّن سهام الوارثني فيه مقدَّ 

.اإلرث، وقد بيَّنها هللا تعاىل، وأنزهلا يف كتابه، وأحلَّها للوارثني
: علم الفرائض يف االصطالح

.فقه املواريث وحساهبا : هـو
.معرفة من يرث ومن ال يرث ومقدار ما لكل وارث: أو هو



.الرتكات من حيث قسمتها وبيان نصيب كل وارث :موضوع علم الفرائض
.إيصال احلق ملستحقيه وحتصيل ذوي احلقوق حقوَقهم :مثرته وغايته

.هو هللا سبحانه وتعاىل :واضعه 
:له ثالثة أمساء :أمساؤه

.روضاً منهومسي هبذا االسم لكون هللا عز وجل جعل للوارثني نصيباً مفعلم الفرائض؛ -1
.ومسي بذلك ألنه يهتم يف نصيب كل وارث علم املواريث؛ -2
.قيهاومسي بذلك ألنه يهتم يف تركة امليت وتوزيعها بني مستحعلم الرتكات؛ -3

.فرض كفاية، إ ن قام به من يكفي سقط اإلمث عن الباقني:حكم تعلّمه

.يُعّد من العلوم الشرعية:نسبته إىل غريه من العلوم

:ما يُذكر يف كل ابب حبسبه وميكن تلخيصها أبهنا:مسائله 
احلساب الذي يوصل إىل حصة -3معرفة نصيب كل وارث -2معرفة الوارث وغري الوارث -1

.كل وارث من الرتكة
.الكتاب ، والسنة ، واإلمجاع :مصادره واستمداده



:تاريخ الفرائض ونشأته
علىاملبينحكمهمهللافأبطلالصغار،والالنساءيُورّثونالجاهليتهميفاجلاهليةأهلكانقد

حبسبها،ألةمسكلاملرياثمننصيبللمرأةوجعلالذكور؛ُيشاركونوجعلهموالطغيان،اجلهل
ملفريدبنظاملمورثلقرابتهمحبسبالورثةبنياملرياثقّسمأنهكماابملرياثللصغارحقوشرع

.ةاملاليالنظمأحسنعلىللتوريثنظاماً وضعتقداإلسالميةفالشريعةُيسبق،

:وسبب نزول آايت الفرئض ونشأة هذا العلم
:  سلم، فقال جابرأن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه مرض، فعاده رسول هللا صلى هللا عليه و -

(. الكاللةيستفتونك قل هللا يفتيكم يف)كيف أصنع يف مايل اي رسول هللا ، فنزلت 
معكهاتنيأبوقُتلرسولاي:فقالتهلا،اببنتنيوسلمعليههللاصلىالنيبإىلجاءتامرأةأن-

.(أوالدكميفهللايوصيكم)فنزلت،(أخذه:أي)ماهلماعمهمااستفاءوقدأحد،يوم
والامرأته،عطوايوملماله،ورثتهفأخذبنات،ومخسامرأة،وتركمات،اثبتبنالرمحنعبدأن-

فَـو قَ ِنساءً ُكنَّ َفِإن  ):يةاآلفنزلتوسلم،عليههللاصلىالنيبإىلتشكوامرأتهفجاءتشيئا،بناته
 ِ .(تـََركَ ماثـُُلثافَـَلُهنَّ اثـ نَـَتني 

يدع جمااًل ألحٍد من فالقرآن الكرمي بنيَّ أحكام املواريث وأحوال كّل وارث بياانً شاماًل شافياً ال
.هنا نشأ علم الفرائض البشر أن يقسم مبا يشتهيه ومبصلحته فقط أو ُُيدِّد شيئاً من ذلك، ومن



( :املواريث والوصايا)أهمية و فضل علم الفرائض 

:علم الفرائض من أجل العلوم وتتجلى أمهية علم الفرائض عندما نعلم 
أن هللا سبحانه وتعاىل توىل تقدير الفرائض وأنزهلا بكتاب. .ه1
ما. .العلمهذالفضلمبينا  السنةيفجاء2

فإنهالناسوهاوعلمالفرائضتعلموا):وسلمعليههللاصلىهللارسولقالفقد
.(أميتمنينزعشيءأولوهويُنسىوهوالعلمنصف
:العلمنصفكونهومعىن

.اكالمهأوموروثأووارثإماالناسأنحيثكلهمالناسبهيُبتلىأنه
وهوالوفاةبعدمبايتعلقونوعابحلياة،يتعلقنوع:نوعاناملكلفنيأحكاموألن

.الفرائض
.ذلكعلىوحثواوتعلمهتعليمهعلىحرصواالصحابةأن.3
.إعتناء العلماء هبذا العلم وتعلمه وتعليمه والتأليف فيه. 4
.تطبيق الفرائض يف حياة املسلمني وواقعه. 5



:املواريثفقهعليهايقومالتيالشرعيةاألسسبيان
األنظمةسائرعناهبيتميَّزاألسس،منجمموعةعلىاإلسالمية،الشريعةيفاإلرثنظاميقوم

:األسسهذهومن.األخرى
أناملورثميلكفال؛واملورِّّثالوارثإىلابلنسبةواجب  اإلسالميّ النظاميفاإلرث-1

.نهماختيارٍ غريمنجرباً نصيبهميلكالوارثوكذااإلرث،منورثتهأحدمينع
،لسدسواوالثمن،،كالربع؛ابلفروضالوارثنينصيبقدَّراإلسالميالنظام-2

.واحلديثةميةالقدوالشرائعاألنظمةسائريفهلذامثيلوال.والثلثان،والثلثوالنصف،
نصبةابألاإلرثفتوزيعلشخص،الثروةحصرعدمعلىحرصاإلسالميالنظام-3

بقيةخبالف.األغنياءبنيمتداولاملاليبقىفالوتوزيعها؛الثروةتقسيمإىليؤّدياملقدَّرة
.منهأقرابءهموحتر بصلة،للميتميتّ القدواحدشخصيفالثروةحتصراليتاألنظمة

ُيساويملرياثامننصيبا  (أنثىأوكانذكرا  )الصغريللولداإلسالميّ النظامجعل-4
.الكبريةالعائلةيفلكبرياالولدوبنيأمه،بطنيفاحلملبنييُفّرِقفلمالكبري؛أخيهنصيب
عملواالذينالكبارإخواهنممنمعيشتهميصونمالإىلأحوجيكونونقدالصغارألنّ وذلك
.أبيهمثروةعنمستقلة،هبمخاصةثروةألنفسهمومجعوا

أبيه،إرثنمواإلانثالذكورمنالصغريمينعوناإلسالمقبلاجلاهليةيفالعربكانولقد
.الغنيمةوحاز،قاتلمنإاليُعطىال:ويقولون



.كرميةحياةهلنّ يضمناإلرث؛مننصيبا  للمرأةاإلسالميالنظامجعل-5
.متاماً ذلكمناملرأةحرمتاليتاألنظمةبعضخبالف
مناملالعطينكيف":يقولالعريبوكاناإلرث،منشيئاً تُعطىالاجلاهليةيفوكانت

."عدوايقاتلوالسيفاً،ُيملوالفرساً،اليركب

صحيٍح،نسبٍ منبُدّ فاليتعدَّاها؛الاألسرةدائرةيفاملرياثجعلاإلسالميّ النظام-6
.ـبهملحقاً فكانالنسبصلةُيشبهوالوالءـوالءأوزوجيةأو

.الرضاعمناألبناءوكذلكابطل،نكاحمناملولودوال،الزىنولديرثالوبذلك
لاألسرةدائرةويف .املتوفّ إىلفالقريباألقرباإلسالميُفضِّ

األخرىاألنظمةفيفمتاماً؛اإلسالميللنظامخمالفاً األخرىاألنظمةبعضيفاحلالجندبينما
ويرثيرث،أنالزىنوولداللقيط،للولدوميكنيرث،أنخادمأوصديق،منللغريب؛ميكن

.احليواانتوحىتبلابمليت،لهقرابةعالقةَ المن
الوصيةاببسالماإللهأاتحبلوفاتهبعدمبالهالتصرفمنمُينعاملسلمأنذلكيعينوال

اليتجاوزمباوفاتهعدبمالهمنشيئاً غريهمأوالقرابةسواءمنهالوارثنيغرييعطيأنفيمكنه
الثلث



:اإلسالموبعدقبلاإلانثأنصبةأمثلةمن
وأب،أمعنهالكهلك

ألبوأخ،وشقيقة،بنتعنهالكهلك

وأب،وبنات،زوجةعنهالكهلك

بعد اإلسالمقبل اإلسالم

الثلثأمxأم

الباقيأباملال كلهأب

بعد اإلسالمقبل اإلسالم

نصفبنتxبنت

الباقيشقيقةxشقيقة

xأخ ألباملال كلهأخ ألب

بعد اإلسالماإلسالمقبل

ثمنزوجةXزوجة

ثلثانبناتXبنات

الباقيأباملال كلهأب



 

 :القسم األول
 

 الـمـواريــث
 

 

ث، واحلكمة احلقوق املتعلقة بالرتكة، التعريف باإلر

،  أركانه، هأدلة مشروعيت، منه،حكمة التفاضل فيه

رثون موانعه،األنصبة، الوا، أسبابه، شروطه

 .لعولبالفرض، الوارثون بالتعصيب، احلجب، ا

 



:معىن اإلرث
م هللا تعاىل ومنه اس. البقاء: وهويطلق يف اللغة على معنيني ؛ أحدمها مجع مرياث،: املواريث لغة  

.؛ فإّن معناه الباقي بعد فناء خلقه " الوارث"
خرين، حسياً  انتقال الشيء من شخٍص إىل شخٍص آخر، أو من قوٍم إىل قوٍم آ: واملعىن الثاين

.كانتقال املال إىل وارث موجود حقيقة
ماء ورثة العل: "ومن ذلك قوله عليه السالم. أو حكماً أو معنوايً ؛ كانتقال العلم واخللق 

.، فهو أعّم من أن يكون ابملال ، أو ابلعلم ، أو ابجملد والشرف ”األنبياء

:اإلصطالحيفاملرياث-اإلرث-املواريث
.بينهمايةزوجأووالءأولقرابة،لهكانمنوفاةبعدملستحقيثبتللتجزئةقابلحق

:وجه ارتباط املعىن اللغوي ابالصطالحي
ء املوروث وانتقاله أن يف كلٍّ منهما بقاًء وانتقااًل غري أن البقاء االصطالحي خاص ببقاء الشي

.للورثة 



:أدلة مشروعية األرث
.املواريثقسمةتوىلوجلعزهللاكونالكرميالقرآنففياألدلةجاءت
:اإلسالميالنظاميفاملواريثلوجودالعامالدليل

يب  لِّّلرَِّجالِّ )-:تعاىلقوله َّاَنصِّ َربُونَ وَ اْلَوالَِّدانِّ تَ َركَ ِمِّّ يب  َولِّلنَِّّساءِّ اأْلَق ْ َّ َنصِّ اْلَوالَِّدانِّ تَ َركَ اِمِّّ
ْنهُ َقلَّ ِمَِّّاَواأْلَقْ َربُونَ  يب ا َۚكثُ رَ َأوْ مِّ .النساءسورة﴾7﴿(ُروض امَّفْ َنصِّ

(176-12-11:آية):النساءسورةيفالواردةللمواريثالتفصيليةاألدلة
ُنـ  َحظِّ ِمث لُ لِلذََّكرِ  َۖأو اَلدُِكم  يف اّللَُّ يُوِصيُكمُ - ِ األ  ِ اثـ نَـتَ فـَو قَ ِنَساءً ُكنَّ َفِإن   ۚثـََيني  َوِإن   ۖتـََركَ َماثُ ُلثَافـََلُهنَّ ني 

ُهَمامِ َواِحدٍ ِلُكلِّ َوأِلَبـََوي هِ  ۚالنِّّْصفُ فـََلَهاَواِحَدةً َكاَنت   َلهُ َيُكن  ملَ  فَِإن   ۚد  َولَ َلهُ َكانَ ِإن  تـََركَ ِمَّاالسُُّدسُ نـ 
هِ أَبـََواهُ َوَورِثَهُ َوَلد   َوة  إِ َلهُ َكانَ َفِإن   ۚالث ُُّلثُ َفِِلُمِّ هِ خ  آاَبؤُُكم   َۗدي نٍ َأو  هِبَايُوِصيةٍ َوِصيَّ بـَع دِ ِمن   ۚالسُُّدسُ َفِِلُمِّ

ُرونَ اَل َوأَبـ َناؤُُكم   ًعاَلُكم  أَقـ َربُ أَيُـُّهم  َتد  ﴾11﴿ًماَحِكيَعِليًماَكانَ اّللََّ ِإنَّ  ۗاّللَِّ ِمنَ َضةً َفرِي ۚنـَف 
نَ ِمَّاعُ الرُّبُ فـََلُكمُ َوَلد  هَلُنَّ َكانَ َفِإن   ۚد  َولَ هَلُنَّ َيُكن  ملَ  ِإن  َأز َواُجُكم  تـََركَ َمانِّْصفُ َوَلُكم  - بـَع دِ ِمن   ۚتـَرَك 

ُتم  تـََر ِمَّاالرُّبُعُ َوهَلُنَّ  َۚدي نٍ َأو  هِبَايُوِصنيَ َوِصيَّةٍ  ِمَّاالثُُّمنُ فـََلُهنَّ َوَلد  ُكم  لَ َكانَ َفِإن   ۚ َوَلد  َلُكم  َيُكن  ملَ  ِإن  ك 
ُتم   َرأَة  َأوِ َكاَلَلةً يُوَرثُ َرُجل  َكانَ َوِإن   ۗ َدي نٍ َأو  هِبَاتُوُصونَ َوِصيَّةٍ بـَع دِ ِمن   ۚتـَرَك  ت  َأو  خ  أَ َوَلهُ ام  فَِلُكلِّ ُأخ 
ُهَماَواِحدٍ  ثـَرَ َكانُواَفِإن   ۚ السُُّدسُ ِمنـ  ِلكَ ِمن  َأك  َدي نٍ َأو  هِبَايُوَصىَٰ ةٍ َوِصيَّ بـَع دِ ِمن   ۚالث ُُّلثِّ يف ُشرََكاءُ فـَُهم  ذََٰ

﴾12﴿َحِليم  َعِليم  َواّللَُّ  ۗاّللَِّ ِمنَ َوِصيَّةً  ُۚمَضارٍّ َغري َ 



:حكمة مشروعية اإلرث
للحفاظعىيسفإنهوأقرابئهألوالدهسينتقلمالهأناإلنسانعلمإذا:العملعلىاحلث-1

.عليه
األرض،يفمستخلفوهوخملوقاهتا،أكرماحلياةهذهيفاإلنسان:اإلجتماعيالتكافل-2

مااإلنسانإليهُيتاجذلك،لتحقيقوسيلةواملالاالستخالف،هذابقاءلهيضمنماإىلوحمتاج
.آخرمالك  لهمايفخيلفهأنالضروريمنفكانحاجته،انقطعتماتفإذااحلياةقيدعلىدام
التشاحنإىلهذاألدَّىعليه،ويستويلاملالُيوزشخصأولَ اجلديداملالكذلكُجعلفلو

.والبطشللقوةاتبعةحينهاامللكيةوتغدوالناس،بنيوالتنازع
همإذواهلم؛أممصريعلىالناسيطمئنّ كيامليت،ألقارباملالَ الشريعةجعلتذلكأجلمن

أفرادبنيالتالحممنذلكويفقرابةمنقويةرابطةهبمتربطهمملنالنفعإيصالعلىجمبولون
.األسرة

األرثمنالغنيمةودوجيكونوالدايتابلنفقاتيتشاركونأهنمفكما:ابلغُنمالُغرممقابلة-3
.البذلعلىهلممشجعاً 

الورثةعضببيداألموالتكدسمينعوهذامعنينصابوارثلكلأنحيث:الثرورةتوزيع-4
.اآلخريندون



:  احلكمة يف التفاضل  يف اإلرث -
:يف اإلرث( اآلابء)على األصول ( األبناء)تفضيل الفروع 

قرب الفرع من نفس املوّرث فإن تعلقهم به وتعلقه هبم أكثر من بقية ا)( .لقرابة بطبيعة احلال1
أن املوّرث يعطف على أوالده أكثر من غريهم)( 2.
إفادة الفرع للموّرث أكثر من غريهم حيث أن األبناء يفيدون أابهم فكان الغُ )( .نم ابلغرم3
حاجة)( الفروعأماروعهمفعنبنفسهميستغنوناآلابءفعادةً غريهممنأكثرللموّرثالفرع4

.هلماألصللرعايةفيحتاجون
مشاركة الفرع لِلصل يف كسب املال يف كثري من احلاالت)( 5.

:تفضيل األخوة األشقاء واألخوة ألب على األخوة ألم
قرب الوارث من املوّرث فاألخوة األشقاء أقرب للموّرث من األخوة ألم، واألخوة أل)( ب 1

.ُيملون نفس النسب للموّرث فيكونون أقرب له من األخوة ألم
أن نفع األخوة األشقاء واألخوة ألب للموّرث أكرب من األخوة ألم غالباً )( 2.
قرب األخوة األشقاء وألب لبقية أفراد أسرة وعصبة املوّرث، أما األخوة ألم فهم)( أقرابء لِلم 3

.فقط وليس لبقية ورثة املتوف وعصبته
:تفضيل األخوة األشقاء على غريهم من األخوة

قرب الوارث من املوّرث فاألخوة األشقاء أقرب من غريهم)( 1.
أن نفع األخوة األشقاء للموّرث أكرب من بقية األخوة)( 2.



:يف املرياث( املساوية له بقرابتها للميت)تفضيل الذكر على األنثى 
االستعداد)( .األعباءوحتملللعملللرجلالفطري1
املسؤولية)( اجتهنحعلىيقومونالرجالإذاألنثى؛مناملالإىلأحوجالذكرأنحيث2

واملطعم،السكن،بنفقةوُيكلَّفلزوجتهمهراً يدفعفالرجلاألبناء،وعلىعليهنوينفقون
الرجليدفعهاِمَّ ذلكوغريالدواء،ومثنالعالج،تكاليفوكذا.وأوالدهلزوجهوامللبس

.املرأةدون
كانتفحنيالزايدة،قَّبويرت دائماً،للنقصمتعّرضعليه،ماِلهاملنِفقغريه،علىوالقائم

.ثرأكنصيبهيكونأناستحقأكربعليهوااللتزاماتأكثرعليهالنفقات
.الداّيتويتحملونيغّرمونالذينالعاقلةهمالرجالأنكما

.أحدعلىابإلنفاقشرعاً ُتكلَّفالاملرأة(3)
يتعرَّضالحمفوظاً ماالً يكونالزوج،منومهرهااملرياثيفنصيبهامنأتخذهماوهكذا

يفكانولذالنفقة،ابتكاليفُتكلفالشرعاً فإهناوإالهي،فيهرغبتفيماإالللنقصان
اإلسالميقصد،لالرجعلىهلاحماابة-ماديةبتكاليفتكلَّفالوهي-النسبةهذهإعطائها

.واحلرمانالفاقةمنوصوهناوإعزازها،إكرامها،ذلكوراءمن



:اإلرثيفكثريةحاالتفيهلهومساوهتاالذكرعلىاألنثىتفضيل

القرابة،بدرجةاهلمساوايً كانولوابلفرضاملرياثحاالتبعضيفالذكراألنثىتساوي(1)
ابلتساوي،ثونير ألمفاإلخوة!هلااملساويالرجلمرياثنصفترثاحلاالتمجيعيففليس

.للمورثأبناءوجودحالةيفالسدسأيخذكالمهااألمنصيبمثليرثواألب
11وتوجدسألة،املحبسبترثفإهناللميتالقرابةيفواملرأةالرجلمرتبةاختلفتإذا(2)

.الرجلمنأكثرفيهااألنثىترثحالة
وجودها،عمأبداً الذكريرثالأياملرياث،عنالذكراألنثىحتجبعديدةحاالتتوجد(3)

.ترثوهي
منمنهم8للموّرث،قريب12الكرميابلقرآنوجلعزهللامناملنزلةالفروضأصحابأن(4)

سيكوناملتوفمرياثمنكبريجزءفإنعشراإلثينهاؤالءاجتمعواولورجال،4والنساء
.قرابتهمنللنساء

جالالر منلكلفجعلوأحكم،أعلمسبحانهوهووجلعزهللامنجاءتالقسمة:خالصة
واترةر،أكثالرجلواترةأكثر،املرأةترثفتارةاحلالة،حبسباإلرثمننصيبوالنساء

بعدلهوجلعزهللافرضهماحبسبوهذاُيجبهاواترةالذكر،األنثىحتجبواترةابلتساوي،
.حبسبهاحالةكلوحكمته



:التفاضلأمثلةمن
.ألبوأخشقيقوأخوأموزوجةبنتنيعنهالكهلك

.ألموأختألمأخعنهالكهلك

.وأموأبوزوجةابننيعنهالكهلك

بنتين لهم الثلثين

الزوجة لها الثمن

األم لها السدس

الشقيق له الباقي ، أما األخ ألب يسقط

األخ ألم

األخت ألم

زوجة لها الثمن

أم لها السدس

أب له السدس

ابنين لهما الباقي



 
 

 

 

 احلقوق املتعلقة بالرتكة



:بالرتكةاملتعلقةاحلقوق
ما هي الرتكة؟

.اتهما خيّلفه امليت من مال أو دية أو رهن ِما اكتسبه يف حي: هي
.رفاً وعلى هذا الرتكة أعّم من املرياث ألن مايورث هو جزء من الرتكة، ومع ذلك اطالق كال اللفظني على اآلخر عُ 

:األوليةسبحمرتبةيليفيماوهيحقوق،مخسةابلرتكةاملتعلقةاحلقوق
.(الدفنمستلزماتمنكذلوغريواحلفرامليتومحلالغسلوأجرةالكفن،)نفسهاملتوىفجتهيزمؤونة-1

.املرهونةالديونومنهاالرتكةبعنياملتعلقةاحلقوق-2
:قسمنيوهياملتوىف،بذمةاملتعلقةاحلقوق-3

.املاديةوالكفاراتكالزكاة:تعاىلهللاحقوق-
.ذلكووحنالعامل،أجرةأوالبيتوأجرةاملرهونة،غريكالديون:اآلدمينيحقوق-

.الوصااي-4
.اإلرث-5



المتعلقة بالذمةالحقوق المادية

هلل عز وجل

لآلدميين

ركةالحقوق المتعلقة بالت

مؤونة تجهيز الميت

ركةالحقوق المتعلقة بعين الت

الوصايا

اإلرث



 مخسة آالف( 5000)مرهونة قيمتها خلَّف شخص سيارة:
.ألف رايلالتجهيز هي مؤونةإذا علمنا أن ◦
.اتملعرض تويو والرهن املتبقي على السيارة هو مخسة أالف رايل ◦
.لعبد الرمحنوعليه أربعة أالف قرضاً ◦
.وأوصى حملمد أبلفني رايل◦
كيف نقسم الرتكة هنا؟

( .1٠٠٠)يف هذه احلالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف 
.ن السيارة شركة تويوات تهملر( 4٠٠٠)الباقي أربعة آالف 

أمثلة وتطبيقات



 عشرة آالف( 10.000)خلَّف شخص سيارة مرهونة قيمتها:
التجهيز هي ألف رايلمؤونةإذا علمنا أن ◦
اتتويو والرهن املتبقي على السيارة هو مخسة أالف رايل ملعرض ◦
وعليه أربعة أالف قرضاً لعبد الرمحن◦
أبلفني رايلوأوصى حملمد ◦

كيف نقسم الرتكة هنا؟
.رايل1٠٠٠التجهيزمؤونةأخذت 

.تويواتشركة 5٠٠٠ن تهوأعطي املر
.عبد الرمحنللمقرض 4٠٠٠والباقي 

أمثلة وتطبيقات



 الفثالثة عشر ( 13000)خلَّف شخص سيارة مرهونة قيمتها:
.ألف رايل التجهيز هي مؤونةإذا علمنا أن ◦
.ات ملعرض تويو والرهن املتبقي على السيارة هو مخسة أالف رايل ◦
.لعبد الرمحن وعليه أربعة أالف قرضاً ◦
.وأوصى حملمد أبلفني رايل◦
كيف نقسم الرتكة هنا؟

.1٠٠٠التجهيزمؤونةأخذت 
.تويواتشركة 5٠٠٠ن تهوأعطي املر

.عبد الرمحن للمقرض 4٠٠٠والباقي 
.من الثلث ابكثرال جتوز الوصية النه1٠٠٠املوصى له حممد أيخذ 

.2٠٠٠وقدره والباقي للورثة 

أمثلة وتطبيقات



 واحد ثالثون ألف( 31،000)خلَّف مبلغ:
.أن جتهيزه بقيمة ألف رايلإذا علمنا ◦
.ستون ألف رايل( 6٠،٠٠٠)وعليه دين لزيد بقيمة ◦
.أربعون ألف رايل( 4٠،٠٠٠) ودين لناصر بقيمة ◦
.عشرون ألف رايل( 2٠،٠٠٠)ودين خلالد بقيمة ◦
كيف نقسم الرتكة هنا؟

.يف هذه احلالة الدين مستغرق جلميع الرتكة 
.أواًل أيخذ قيمة التجهيز وهي ألف رايل

.ءثالثون ألف رايل، يتقامسها الدائنون قسمة تناسبية أو قسمة غرما( 3٠.٠٠٠)يتبقى 
.الدائننصيب= جمموع الديون÷ املتبقي من الرتكة × الَدين كيف يتم حساب النسبة؟ 

.رايل15,٠٠٠=  3٠,٠٠٠×  6٠,٠٠٠=  نصيب األول 
12٠,٠٠٠

.رايل1٠,٠٠٠= 3٠,٠٠٠×  4٠,٠٠٠= نصيب الثاين 
12٠,٠٠٠

.رايل5,٠٠٠= 3٠,٠٠٠× 2٠,٠٠٠= نصيب الثالث 
12٠,٠٠٠



 
 

 

 

 أسباب اإلرث 

 عهوأركانه وشروطه وأنواعه وموان



:اإلرثأسباب

:وهيأسبابثالثةلإلرث
ُيصلملولوواملوروث،الوارثبنيالصحيحالزواجعقدواستمراروجودأي:النكاح-1

.بينهمالقاءأودخول
:سبباً اعتبارهدليل

:12آيةالنساءسورةيفماجاء
.(...ولدهلنيكنملإنأزواجكمتركمانصفولكم)
.(...ولدلكميكنملإنتركتمِماالربعوهلن)

:النكاحسببيةيُبطلما
فلهاالعدةأثناءالرجعيةاملطلقةأماكربى،أوصغرىبينونةسواءالبائنابلطالق

.واإلرثوالسكنالنفقةمنماللزوجات



.وبعيدةقريبةوالدةيفابالشرتاكشخصنيبنياتصال:(القرابة)النسب-2
:الوارثةالنسبجهات

.واجلداتواألمهاتواألجداد،اآلابءوهم:األصولجهة-
.نزلواوإناألبناءوأبناءاألوالد،وهم:الفروعجهة-
.وأبنائهمواألعماماألخوة،وأبناء،واألخواتاإلخوةوهم:احلواشيجهة-

.ابلعتقعتيقةعلىاملعتقنعمةسببهاعصوبةوهي:الوالء-3
.(أعتقملنالوالءإمنا):حديثالسنةمن:سبباً اعتبارهدليل

.وجدهأبيهو املعتقومعتقولعصبته،نفسه،للمعِتقيثبت:الوالءلهيثبتمن
.حراً وجيعلههللالوجهُيطلقهمثالعبدميلكالذيهوقتِ واملع
عَتقهو:الوالءعليهيثبتمن

ُ
.تقائهوعوفروعه،،(عبداً كانالذي)نفسهامل

:العتيقفرععلىالوالءثبوتشروط
.ألحدرقيقاً الفرعلهيكونأال
.ولياً لهيثبتملاألصلحرأبويهأحدكانفإناألصلحرالفرعأبويأحديكونأال



:اإلرثأركان
:وهيأركانثالثةلإلرث

.حكماً أوحقيقةً امليتوهو:املوّرث-1
.املورثوفاةحنيلإلرثاملستحقوهو:الوارث-2
.الرتكةوهو:املوروثاحلق-3

:اإلرثشروط
:وهيشروطثالثةلإلرث

بشهادةذلكثبتسواءً تقديراً،أوحكماً أوحقيقةً موتهموتحتققأي:املوّرثموت-1
تقديراً أواملفقود،كحكماً ابألمواتإحلاقهأوملوته،عياانً املشاهدةأواخلرباستفاضةأوالشهود

الديةلهجتبوبذلكماتمثحياً كانأنهفُيقدرأمه،علىاجلنايةبسببميتاً سقطإذاكاجلنني
.منهورثتهيرثهاالديةوهذه

ثبتسواءرثاملو وفاةحلظةالوارثحياةحتققمنفالبد:املوّرثموتحنيالوارثحياة-2
املفقودعلىكاحلكمحكماً أوالشهود،شهادةأوحلياتهمشاهدةأوابستفاضةحقيقةً ذلك

.مورّثهفاةو حنيحياً كانأنهفيثبتكاحلملتقديراً أوحياً،أنهالظنلغلبةابحلياة
.الوالءأويةالزوجأوالنسبوهوالتوارثسببوجودحتققأي:التوارثمبقتضيالعلم-3



:اإلرثموانع
الفالعبديده،لسملكاً ومالههوألنهيورث؛واليرثالِملوكاً عبداً كانإذافاإلنسانالعبودية،وهو:الرق-1

.ذلكعلىاإلمجاعوجرىِملوك،ألنهشيءميلك
.الروحإزهاقهوالقتل:املّورثالوارثقتل-2

.قصاصأوديةأوكفارةأوجبماهواملنعيفاملؤثروالقتل
.خالفففيهخطأالقاتلأماابإلمجاع،اليرثالعمدشبهأوعمداً فالقاتل

.(شيءاملرياثمنلقاتلليس):والسالمالصالةعليهقولهالسنة؛من:املانعهذاعلىيدلوِما
يعلمفحينماالورث،علىاحلصولألجلالقتلمينعحبيثللذرائعسد  املرياثمنالقاتلحرمانيفأن:العقلومن
.منهافائدتهحتققلعدمسيرتاجعيرثلنأنهالقتلينويمن
.مسيحياً واآلخرمسلماً أحدهميكونكأن:واملورثالوارثبنيالديناختالف-3

:وقوله،(املسلمرالكافوالالكافراملسلميرثال):والسالمالصالةعليهقولهالسنة؛من:املانعهذاعلىيدلوِما
.(ملتنيأهلبنيالتوارث)

:اإلرثأنواع
.اإلرث ابلفرض-1
.اإلرث ابلتعصيب-2

:الصكوك الالزمة لقسمة الرتكة
.-إن وجدت–حصر الورثة، والوالية للقاصر والوكاالت والوصية -1
.حصر اإلرث، كشف األرصدة وملكية األسهم والعقارات-2



.النسب•

.النكاح•

.الوالء•

اإلرثأسباب 
.الموّرث•

.الوارث•

(.التركة)الورث •

اإلرثأركان 
.تحقق موت المورث•

.تحقق حياة الوارث حال وفاة المورث•

.تحقق سبب اإلرث•

اإلرثشروط 
.الرق•

.قتل الوارث الموّرث•

.اختالف الدين•

اإلرثموانع 
.اإلرث بالفرض•

.اإلرث بالتعصيب•
اإلرثأنواع

(.رلهم والموكلين ووالية القصوالموصىالوارثين )حصر الورثة •

.(كشف األرصدة وصكوك العقارات وملكية األسهم)حصر اإلرث •
الالزمةالصكوك

 ملخص ما سبق



 
 

 

 

 الوارثون من الرجال  



الوارثون من الرجال

االبن (وإن نزل)ابن االبن 

األب (وإن عال)الجد ألب 

األخ

األخ الشقيق

األخ ألب

األخ ألم

(وإن نزل)ابن األخ 

ابن األخ الشقيق

ابن األخ ألب

العم

العم الشقيق

العم ألب

(وإن نزل)ابن العم 

ابن العم الشقيق

ابن العم ألب

الزوج المعتق



:ما أيخذه من ينفرد من الذكور
أي إذا كان هناك وارث واحد للمتوىف واليوجد للميت وارث آخر، فماذا أيخذ؟

.ال أيخذ الباقيفيأخذ فرضه فقط، و زوجا  إذا كان املنفرد -
.أيخذ الباقي رداً عليهفيأخذ فرضه، وأخ ألم  إذا كان املنفرد -
.فيأخذ الباقي تعصيباً ؛ غريمها من الورثة الذكورإذا انفرد -

من يرث من الرجال إذا اجتمعوا؟
:اذا اجتمع الوارثون من الرجال ورث منهم ثالثة فقط، هم

.الزوج-3. األب-2.  االبن-1

.هلكت هالكة عن زوج، وابن ، وأب، وابن ابن، وأخ شقيق: مثال

الزوج

االبن

أب

ابن االبن

األخ الشقيق

الربع¼  الزوج

اب  الباقي تعصيباالبن

السدس1/6أب

-ابن االبن

-األخ الشقيق



 
 

 

 

 الوارثات من النساء



الوارثات من النساء

بنت االبنالبنت

األختاألم

ةاألخت الشقيق

األخت ألب

األخت ألم

الجدة

من جهة األممن جهة األب

الزوجة

المعتِقة



:ما أتخذه من تنفرد من اإلانث
إذا كان هناك وارثة أنثى واحدة فقط للمتوىف واليوجد أي وارث غريها، فماذا أتخذ؟

.ال أتخذ الباقيفتأخذ فرضها فقط، و <<زوجة  إذا كانت املنفردة -
.الباقي تعصيباً فتأخذ <<املعتِّقةإذا كانت املنفردة -
.وأتخذ الباقي رداً فتأخذ فرضها؛ <<من الورثة اإلانثغريمهاإذا انفردت -

.؟(دون وجود الذكور)من يرث من النساء إذا اجتمعن 
:إذا اجتمع الواراثت من النساء ورث منهم مخسة فقط، هنَّ 

.األخت الشقيقة-5.  األم-4.   الزوجة-3.   بنت االبن-2.   البنت-1
.هلك هالك عن زوجة، و أم، وجدة، وبنت، وبنت ابن،وأخت ألب، وشقيقة: مثال

زوجة

أم

جدة

بنت

ابنبنت

اخت ألب

شقيقة

ثمن1/8زوجة

سدس1/6أم

لوجود األمالترث Xجدة

نصف½    بنت

سدس1/6ابنبنت

الترث لوجود الشقيقةXاخت ألب

ب     الباقيشقيقة



من يرث من الرجال والنساء إذا اجتمعوا ؟
:إذا اجتمع الوارثون نساًء ورجااًل فإن الوارثون مخسة، وهم

.البنت-5االبن، -4األم، -3األب، -2 ة، /الزوج-1
.ويسقط بقية الورثة

زوجة

أم

أب

جد ألب

بنات3

أبناء6

أخوة ش3

شأخوات3

ثمن1/8زوجة

سدس1/6أم

سدس1/6أب

لوجود األباليرث× جد ألب

ببنات3

مثل حظ األنثيينللذكر
أبناء6

أخوة ش3

األبناء+ لوجود األب ×  
شأخوات3

زوجة

أم

أب

أبناء3

ثمن1/8زوجة

سدس1/6أم

سدس1/6أب

بأبناء3

زوج

أم

أب

بنات3

أخوة ألم

ربع¼ زوج

سدس1/6أم

ب+ سدس 1/6أب

ثلثين2/3بنات3

لوجود البنات× أخوة ألم



:بالفرضاإلرث
.احلز والقطع والتقدير: الفرض لغةً 
.ص إال ابلعولهو النصيب املقدر شرعاً لوارث خمصوص، اليزيد إال ابلرد، وال ينق: اصطالحا  

:شرح التعريف
.حصة الوارث من املرياث: النصيب
.خيرج التعصيب: املقدر 
.خيرج الوصية: شرعاً 

.خيرج الزكاة: لوارث 
.أن فيهما تقدير : العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي

:الفروض املقدرة يف القرآن الكرمي
.السدس–الثلث –الثلثان –الثمن  –الربع  –النصف 

1/2-1/4-1/8-2/3-1/3-1/6  .

:اإلرث بالتعصيب
.يط ابلرأسالشد والتقوية واإلحاطة، ومنها تسمى العمامة عصابة ألهنا حت: التعصيب لغةً 

.هو اإلرث بال تقدير: اصطالحا  
.أن يف كاًل منهما تقوية: العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي



 
 

 

 اإلرث بالفرض: أواًل 

 هللالفروض املقدرة يف كتاب ا



المقدرة في كتاب هللاالفروض

النصف

الربع

الثمن

الثلثان

الثلث

السدس



للفائدة والتوضيحشرح لبعض املصطلحات 
.ليس هناك فرق بني أن يكون املتوف ذكر أو أنثى فهذا ال يؤثر على املرياث بشيء

أخوات شقيقات( = أخوات ش)أخ شقيق  ، ( = أخ ش: )مثالً .   يرمز إىل الشقيق( ش)حرف 
.يرمز إىل الباقي( ب)حرف 

.يعين أنه من جهة األب( جد)لفظ 
اد من جهة األبناء يعين األبناء والبنات املباشرين للميت سواء كانوا واحد أو اكثر، وكذلك األحف( الفرع الوارث)لفظ 

.الذكور وإن نزلوا، أما أبناء البنت أو أبناء بنت االبن فهم غري وارثني وإن كانوا فروعاً 
(.اجلد ألب وإن عال-األب )يعين ( األصل الوارث)لفظ 
شارك)لفظ 

ُ
:لِلنثى، يعين أنثى أخرى بنفس درجة قرابتها للميت فـ( امل

بنت أخرى أو أكثر<< مشارك البنت
بنت ابن أخرى أو أكثر<< مشارك بنت االبن

اخت شقيقة أخرى أو أكثر<< مشارك األخت شقيقة
اخت ألب أخرى أو أكثر<< مشارك االخت ألب

.مبعىن أهنا تشاركها فرضها فكلهن يشرتكن بفرض واحد
عصب)لفظ 

ُ
:لإلانث، يعين ذكر بنفس درجتها للميت، سواء كانت واحدة أو أكثر ، فـ( امل

ابن   أو أكثر<< ُمعصب البنت 
ابن ابن  أو أكثر<<ُمعصب بنت االبن 

األخ الشقيق أو أكثر<< ُمعصب األخت الشقيقة 
األخ ألب أو أكثر<< ُمعصب األخت ألب 

:للذكر مثل حظ االنثيني، فـ ترث( الباقي)وكلمة معصب تعين أن الذكر املساوي هلا يرث معها 
.البنت مع االبن،،، بنت ابن مع ابن ابن،،،   أخت شقيقة مع أخ شقيق،،،  أخت ألب مع أخ ألب



للفائدة والتوضيحشرح لبعض املصطلحات 
ماذا يعين فرع وارث أعلى ؟

اآلن مجيع املوجودين ابلرسم يعتربون فروع وارثني للميت
هي األعلى لكوهنا أقرب للميت من بقية الفروع1الدرجة 
3وأعلى من درجة 1أنزل من درجة 2الدرجة 

فانه أعلى1فإذا وجد شخص من درجة رقم 
(.فرع وارث أعلى)الدرجات الباقية كلهم فيسمى 

3فانه أعلى من أصحاب درجة2وإذا وجد أحد من درجة 
.وهكذا

أب
متوفى

ابنابن بنت

بنت ابنبنت ابنابن ابن

ابن ابن ابن

1درجة 

2درجة 

3درجة 



الوارثون للنصف
.  الزوج-1
.  البنت-2
.  بنت االبن-3
.  األخت الشقيقة-4
.األخت ألب-5

ل الشروط يشرتط لكل وارث ِمن سبق شروط ختصه لكي يرث النصف، إذا حتققت ك
.صفاخلاصة به حتقق بذلك ورثه للنصف، أما إذا اختل واحد منها فال يرث الن

:عليهاوأمثلةالشروطاستعراضيليوفيما
 
ا
.الزوج: أوال

.مىت يرث الزوج النصف؟
:يرث الزوج النصف إذا توفر شرط واحد، هو

 زلوا، وسواء أي سواًء كان أوالد ُصلبيني هلا،  أو أحفاد وإن ن). عدم وجود الفرع الوارث للزوجة
(.كانوا منه أو من زوج سابق، فالعربة أبهنم أبناء للزوجة املتوفاة

ْ ): قوله تعاىل: دليله َّ ِنْصفم َولَُكم َّْم يَكمن ل ن ل
ِ
ْ ا ُكم (.همنَّ َوَلد َما تََرَك َأْزَواجم



 
ا
.البنت: ثانيا

مىت ترث البنت النصف؟
:ترث البنت النصف إذا توفر شرطني، مها

(.أخت هلا من املتوف= أي عدم وجود بنت أخرى للمتوف بنفس درجتها ). عدم وجود املشارك
(.أخ هلا من املتوف= أي عدم وجود ابن للمتوف من نفس درجتها ). عدم وجود املعصِّّب

م ِِف ): دليله م اّلله كَِر ِمثْلم َحظهِ اأُلنثَيَْْيِ يوِصيُكم ْ ِلذلَّ نَأْوالَِدُكم
ِ
ن ََكنَْت َواِحَدًة فَلَهَا كمنَّ ِنَساء فَْوَق اثْنَتَْْيِ فَلَهمنَّ ثملمثَا َما تََرَك وَ فَا

ِ
(النهِْصفم ا

 
ا
.بنت االبن: ثالثا

مىت ترث بنت االبن النصف؟
:ترث بنت االبن النصف إذا توفرت ثالثة شروط، هي

(.البنت أو االبن األعلى منها درجة). عدم وجود الفرع الوارث األعلى منها
(.أي أخت شقيقة أو ألب أو بنت عمها اليت بنفس درجتها). عدم وجود املشارك
(.أي عدم وجود أخ شقيق أو ألب أو ابن عمها الذي بنفس درجتها). عدم وجود املعصِّّب

.اإلمجاع على هذه الشروط: الدليل



 
ا
.األخت الشقيقة: رابعا

:ترث األخت الشقيقة النصف إذا توفرت أربعة شروط، هي
(.أي عدم وجود بنت أو ابن للميت وإن نزل). عدم وجود الفرع الوارث
(.أخت أخرى شقيقة للميت= أي عدم وجود أخوات هلا شقيقات) . عدم وجود املشارك
ب (.أخ شقيق للميت= أي عدم وجود أخوها الشقيق). عدم وجود املعصِّ
(.اجلد ألب وإن عال–األب . )عدم األصل الوارث

ؤد َهَلَ ): الدليل ِن اْمرم
ِ
ْ ِِف اللََكََلِ ا م يمْفِتيُكم تَْفتمونََك قمِل اّللَّ م َوَلد يَس ْ ََ  ََ م ُأْختد فَلَهَا ِنْصفم  لَيْ ََ (.َما تََركَ َو

 
ا
.األخت ألب: خامسا

:ترث األخت ألب النصف إذا توفرت مخسة شروط، هي
(.االبن وان نزلوا–البنت ). عدم وجود الفرع الوارث
(.اخت للميت من أبيه= وهو أختها الشقيقة هلا أو ألب) . عدم وجود املشارك
ب (.أخ للميت من أبيه= أي أخوها الشقيق هلا أو ألب). عدم وجود املعصِّ
(.اجلد ألب وان عال–األب . )عدم األصل الوارث
عدم وجود األشقاء والشقيقات للمتوف.

.اإلمجاع على هذه الشروط: الدليل



أمثلة-الزوج 

زوج

عم

أخت 
شقيقة

1/2

.نصيب الزوج هنا النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث



أمثلة-الزوج 

زوج

بنت

أخت ألب

1/4

(.نتالب)يرث الزوج هنا النصف؛ لوجود الفرع الوارث ال



أمثلة-الزوج 

زوج

أب

أم

1/2

.نصيب الزوج هنا النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث



أمثلة-الزوج 

زوج

عم

ابن أخ شقيق

1/2

.نصيب الزوج هنا النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث
.أما ابن االخ الشقيق فهو ليس فرعا  للميت



أمثلة-الزوج 

زوج

أخ

ابن

1/4

(.ابن)يرث الزوج هنا النصف؛ لوجود الفرع الوارث ال



أمثلة-الزوج 

زوج

جد

بنت االبن

1/4

(.بنبنت اال)يرث الزوج هنا النصف؛ لوجود الفرع الوارث ال



أمثلة-الزوج 

زوج

عم

ابن قاتل

1/2

فاالبن . لوارثنصيب الزوج هنا النصف؛ لعدم وجود الفرع ا
.القاتل اليُعد واراث  وإن كان فرعا  عن امليت



أمثلة-البنت 

بنت

ابن رقيق

عم

1/2

x

ب

:نصيب البنت هنا النصف؛ وذلك لعدم وجود فرع وارث من نفس درجتها، أي
(مشارك= أخت هلا من املتوىف)لعدم وجود بنت أخرى للمتوىف 

.ن امليتفاالبن الرقيق اليُعد واراث  وإن كان فرعا  ع( ُمعّصب= أخ هلا)لعدم وجود ابن وارث



أمثلة-البنت 

بنتان 

زوج

أم

2/3

1/4

( أخت هلا من املتوىف)الترث البنت هنا النصف؛ وذلك لوجود املشارك 



أمثلة-البنت 

بنت 

بنت

أم

الثلثين

(أخت هلا من املتوىف)ال ترث البنت النصف؛ وذلك لوجود املشارك 
(.فإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان ِما ترك)وبذلك ترث الثلثني مع أختها 



أمثلة-البنت 

بنت 

ابن ابن

أم

1/2

:نصيب البنت هنا النصف؛ لتحقق الشروط وهي
(أخت هلا من املتوىف)عدم وجود املشارك 
(أخ هلا من املتوىف)عدم وجود املعصب 



أمثلة-البنت 

بنت 

ابن

أم

الورث يقسم بينهم
ب لالبن ِضعف نصي

البنت

(أخ هلا من املتوىف)ال ترث البنت النصف؛ وذلك لوجود املعصب 
.وبذلك ترث الباقي مع أخيها، للذكر مثل حظ اإلنثيني



أمثلة-بنت االبن 

بنت

بنت ابن

عم

1/2

1/6

ب

(.تالبن)ترث بنت االبن النصف؛ وذلك لوجود فرع وارث أعلى منها ال
.بينما حتققت الشروط ابلنسبة للبنت فأخذت النصف



أمثلة-بنت االبن 

زوج

بنت ابن

1/4

1/2

:ترث بنت االبن النصف؛ وذلك لتحقق مجيع الشروط
.عدم وجود فرع وارث أعلى منها

.وعدم املشارك
.وعدم املعصب



أمثلة-بنت االبن 

ابن ابن ابن

بنت ابن

ب

1/2

:نصيب بنت االبن النصف؛ وذلك لتحقق مجيع الشروط 
عدم وجود فرع وارث أعلى منها

وعدم املشارك
وعدم املعصب 



أمثلة-بنت االبن 

بنت ابن

ابن ابن

ذكر يقسم املال بينهما لل
عف ما للبنت  ضِّ
الستوائهما ابلرتبة

ترث بنت االبن هنا النصف لوجود املعّصب وهو ابن االبنال
.سواء كان أخوها أو ابن عمها بنفس درجتها

ينيوعلى هذا يكون هلما الباقي يقسم بينهما للذكر مثل حظ األنث



أمثلة-بنت االبن 

بنت ابن

بنت بنت

1/2

.ترث بنت االبن هنا النصف لتحقق الشروط هلا
نت االبنأما بنت البنت فهي فرع غري وارث، وبذلك ال يؤثر وجودها على ب

×

ب أخ



أمثلة-بنت االبن 

بنتان

بنت ابن

عم

2/3

X

ب

(نتانالب)ترث بنت االبن النصف، وذلك لوجود فرع وارث أعلى منها ال



أمثلة-بنت االبن 

بنت ابن

بنت ابن

ابن ابن ابن

2/3

ب

(-نت عمهاسواء أختها أو ب-بنت ابن أخرى )ترث بنت االبن النصف، وذلك لوجود املشارك ال



أمثلة-األخت الشقيقة 

ابن أخ شقيق

شأخت 

ب

1/2

:ترث األخت الشقيقة النصف، لتوافر مجيع الشروط
(أبناء أو بنات أو أحفاد من جهة األبناء للمتوىف)عدم الفرع الوارث -
(أب أو جد ألب)عدم األصل الوارث -
(االخت الشقيقة)عدم املشارك -
(االخ الشقيق)عدم وجود املعصب -



أمثلة-األخت الشقيقة 

بنت

ابن

Xأخت ش

عف يقسم املال بينهما للذكر ضِّ 
رتبةما للبنت الستوائهما ابل

( .نالبنت واالب)ترث األخت الشقيقة النصف ، لوجود الفرع الوارث ال



أمثلة-األخت الشقيقة 

بنت

أب

شأخت 

1/2

1/6 +ب

X

:الترث األخت الشقيقة النصف
(.البنت)لوجود الفرع الوارث

(.األب)لوجود األصل الوارث 



أمثلة-األخت الشقيقة 

أخ ألب

شأخت 

ب

1/2

:ترث األخت الشقيقة النصف، لتوافر مجيع الشروط
(االخ الشقيق)عدم وجود املعصب -
(ابناء للمتوىف)عدم الفرع الوارث -
(أب أو جد ألب)عدم األصل الوارث  -
(االخت الشقيقة)عدم املشارك -



أمثلة-األخت الشقيقة 

بنت ابن

شأخت 

1/2

ب

(.بنت االبن)ترث األخت الشقيقة النصف، لوجود الفرع الوارثال



أمثلة-األخت الشقيقة 

زوج

جد

شأخت 

1/2

ب

×

(.اجلد)ترث األخت الشقيقة النصف، لوجود األصل الوارث ال



أمثلة-األخت الشقيقة 

شأخت 

شأخ 

ر مثل يقسم الباقي بينهما للذك
لدرجةحظ األنثيني الستوائهما اب

.ترث األخت الشقيقة النصف، لوجود املعصبال

1/6أم



أمثلة-األخت ألب 

زوج

أب

أخت ألب

1/2

ب

X

(.األب)ترث األخت ألب النصف، لوجود األصل الوارث ال



أمثلة-األخت ألب 

زوج

ابن أخ شقيق

1/2أخت ألب

:ترث األخت ألب النصف ، لتوفر الشروط
عدم وجود األصل الوارث-عدم وجود املشارك -عدم وجود املعصب 

عدم وجود شقيق أو شقيقة-عدم وجود الفرع الوارث -



أمثلة-األخت ألب 

شأخ 

ألباخ

أخت ألب

املال كله

X

X

(.األخ ألب)وجود املعصب + الترث األخت ألب النصف ، لوجود أخ شقيق 



أمثلة-األخت ألب 

اخت ألب

ألباخت 
2/3

(.األخت ألب)الترث األخت ألب النصف ، لوجود املشارك 



أمثلة-األخت ألب 

ابن ابن 

بنت

أخت ألب

1/2

X

(.ابن االبن و البنت)الترث األخت ألب النصف ، لوجود الفرع الوارث 

ب



أمثلة-األخت ألب 

زوج

ابن أخ ألب

1/2أخت ألب

:ترث األخت ألب النصف ، لتوفر الشروط
عدم وجود األصل الوارث-عدم وجود املشارك -عدم وجود املعصب 

عدم وجود شقيق أو شقيقة-عدم وجود الفرع الوارث -



أمثلة-األخت ألب 

زوج

أخت ش

أخت ألب

1/2

1/2

1/6

.الترث األخت ألب النصف، لوجود األخت الشقيقة



أمثلة-األخت ألب 

زوج

شأخوات 3

أخت ألب

1/2

2/3

X

.ترث األخت ألب النصف، لوجود الشقائقال



تدريب
وأب،وأم،بنت،ولديهاهندتوفيتسنواتوبعدصحيحزواجبعقدهندب أمحدارتبط

بعدعنهتكّفرملو مينيحلفتقدوكانتمها،لصديقتهادينوعليهاشقيق،أخوابنوشقيقة،
.ماهلابربعأختهالبنتأوصتوقدبه،حنثتأن

.فكيف تتم قسمة الرتكة هنا؟ وهل يوجد من يستحق النصف من الورثة؟ وملاذا؟
.تستخرج مؤونة التجهيز من تركتها: أوال  
.تسدد الديون، وتدفع كفارة اليمني من تركتها: اثنيا  
ة فصحت هلا الوصية يُنظر للمتبقي من بعد الدين وتعطى بنت األخت ربعه، لكوهنا غري وارث: اثلثا  

. ولكون الوصية التتجاوز الثلث فتكون انفذة
:املال املتبقي من بعد الوصية هو اإلرث ويوزع على الوارثني كما يلي: رابعا  

بنت
أم

أب
شقيقة

ابن أخ شقيق
بنت أخت

زوج

1/2بنت
1/6أم

ب+ 1/6أب
×شقيقة

×ابن أخ شقيق
×بنت أخت

1/4زوج

.ترث البنت النصف لعدم املشارك وال املعصب

.وارثالترث الشقيقة النصف لوجود األصل الوارث والفرع ال

.اليرث الزوج النصف لوجود الفرع الوارث



الوارثون للربع
للربع؟الوارثونهممن
الزوج. 1.
الزوجة. .الزوجاتأو2

ْ تََركَ َماِنْصفم َولَُكمْ }:الدليل ُكم نَأْزَواجم
ِ
َّمْ ا َّهمنَّ يَكمنل نَلد وَ ل

ِ
م َوَلد لَهمنَّ ََكنَ فَا معم فَلَُكم ب ِِبَايوِصْيَ َوِصيَّة  بَْعدِ ِمنتََرْكنَ اِممَّ الرُّ

معم َولَهمنَّ َدْين  َأوْ  ب االرُّ نتََرْكتمْ ِممَّ
ِ
َّمْ ا ْ يَكمنل نَوَلد لَُّكم

ِ
نم فَلَهمنَّ َوَلد لَُكمْ ََكنَ فَا ُّمم {تََرْكتم اِممَّ الث

مىت يرث الزوج الربع؟
.الفرع الوارث وجود: يشرتط شرط واحد وهو

(سواء ابن للزوج منها أو من زوجة أخرى ، سواء ذكر أو أنثى، سواء ُصليب أو حفيد وإن نزل)

مىت ترث الزوجة الربع؟
.وجود الفرع الوارثعدم: يشرتط شرط واحد وهو

(.سواء ابن للزوجة منه أو من زوج سابق، سواء ذكر أو أنثى، سواء ُصليب أو حفيد وإن نزل)
(  أي يقسم بينهن ابلتساوي)وإن كن أكثر من زوجة فأهنن يشرتكن كلهن يف الربع 



أمثلة-الزوج 

زوج

ابناء3

1/4

ب

( .االبناء)نصيب الزوج الربع، لوجود الفرع الوارث 



أمثلة-الزوج 

زوج

بنت ابن

1/4

1/2

( .بنت االبن)نصيب الزوج الربع، لوجود الفرع الوارث 



أمثلة-الزوج 

زوج

بنت

عم

1/4

1/2

ب

( .البنت)نصيب الزوج الربع، لوجود الفرع الوارث 



أمثلة-الزوج 

زوج

بنت ابن

ابن ابن

1/4

مة الباقي ابلقس
بينهما للذكر 

نيمثل حظ األنثي

( .بنبنت االبن وابن اال)نصيب الزوج الربع، لوجود الفرع الوارث 



أمثلة-الزوج 

زوج

بنتابن 

  ½
X

نصيب الزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث
.فابن البنت ال يُعد واراث  وإن كان فرعا  



أمثلة-الزوج 

زوج

ابن أخ

  ½
ب

.نصيب الزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث 



أمثلة-الزوج 

زوج

ابن من زوج سابق

1/4

ب

.نصيب الزوج الربع، لوجود الفرع الوارث
ا وبذلك ف  ابن املتوفاة موجود ولو كان من زوج سابق، فهو فرع هل

.يرثها وحيجب الزوج من النصف إىل الربع



أمثلة-الزوجة 

زوجة

عم

1/4

ب

.نصيب الزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث



أمثلة-الزوجة 

زوجة

جد

1/4

ب

.نصيب الزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث

×جد ألم

:وهو( اجلد الفاسد)هناك مصطلح لدى الفرضيني يسمى ب  
(.أب األم وإن عال) جد ألم -1
(.أب اجلدة من جهة األب وإن عال)أب أم األب -2

.ويسمى فاسد ألنه من ذوي األرحام وليس من ذوي الفرض وال التعصيب
:وهو( اجلد الصحيح)هناك مصطلح لدى الفرضيني يسمى ب  

(.أب األب وإن عال)اجلد ألب 



أمثلة-الزوجة 

زوجتان

أخ شقيق

1/4

ب

.نصيب الزوجات الربع، لعدم وجود الفرع الوارث

Xأخ ألب



أمثلة-الزوجة 

زوجة

ابن

1/8

ب

( .ابن االبن–االبن )ال ترث الربع، لوجود الفرع الوارث 

Xابن ابن



أمثلة-الزوجة 

زوجة

بنت

1/8

ب

(.البنت–االبن )ترث الربع، لوجود الفرع الوارث ال

بابن

مة هلما الباقي قس
ل بينهما للذكر مث

حظ األنثيني



الوارثون للثمن
للثمن؟الوارثونهممن

: صنف واحد فقط 

.الزوجة ، أو الزوجات-

.حيث لو كان له أكثر من زوجه فهن شركاء يف الثمن ابلتساوي

ْ َوَلد فَلَهمنَّ }: الدليل ن ََكَن لَُكم
ِ
نم فَا ُّمم ا تََركْ الث وَن ِِبَا َأْو دَ ِممَّ ن بَْعِد َوِصيَّة  تموصم .{ْين  تم مهِ



أمثلة-الزوجة 

زوجة

ابن

1/8

ب

( .االبن)نصيب الزوجة الثمن ، لوجود الفرع الوارث 



أمثلة-الزوجة 

زوجتان

بنت ابن

1/8

1/2

( .بنت االبن)نصيب الزوجات الثمن ، لوجود الفرع الوارث 



أمثلة-الزوجة 

زوجة

أخ شقيق

1/4

ر هلما الباقي للذك
مثل حظ األنثيني

.نصيب الزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث 

أخت 
شقيقة



الوارثات للثلثني
من هم الوارثون للثلثني؟

(.ثنتني أو أكثر). البنات-
(.ثنتني أو أكثر). بنات االبن-
(.ثنتني أو أكثر). األخوات الشقائق-
(.ثنتني أو أكثر). األخوات ألب-

ْن ََكنََتا اثْنَتَْْيِ فَلَهمَما ) : الدليل
ِ
ُّلمثَانِ فَا ن كمنَّ ِنَساء فَْوَق اثْنَتَْْيِ )، (ا تََرَك   ِممَّ الث

ِ
(.َما تََركَ ثملمثَا فَلَهمنَّ فَا



قاعدة

عند االنفرادالنصف صنف من النساء يرث كل 

:وهم. عند التعدديرث الثلثين 

الثلثانالنصف

بنتان فأكثربنت وحدها/ 1
بنتا ابن فأكثربنت ابن وحدها/2
أختان شقيقتان فأكثرأخت ش وحدها/3
أختان ألب فأكثرأخت ألب وحدها/4



:ترث البنات الثلثان بشرطني
.املشاركوجود-1
(.أي عدد البنات اثنتني وأكثر)

.وجود املعّصبعدم-2
(وفاةأي وجود أخ شقيق للبنت، أو ألب إن كان هو املتوف، أو ألم إن كانت هي املت)

.يكون هناك ابن ذكر للمتوفالأن :  بعبارة أخرى

:ترث بنات األبناء الثلثني بثالثة شروط
.املشاركوجود-1
(.فأكثراثنتني = تعددهن أي )

.املعصبعدم-2
(.سواء كان أخوهن أو ابن عمهن بنفس الدرجة)

.الفرع الوارث األعلى منها عدم -3
(.سواء كان ذكر أو أنثى ، ولداً مباشر للميت أو ولد ابن أعلى منهن)



مىت يرثن األخوات الشقائق الثلثني؟
(.اثنتني فأكثر<<أي تعدد األخوات الشقائق ). املشاركوجود-1
(.سواء أب أو جد ألب). عدم األصل الذكر الوارث-2
(.أي األخ الشقيق فقط).عدم املعّصب-3
(.سواء ذكور أو إانث وإن نزلوا). عدم الفرع الوارث-4

مىت يرثن األخوات ألب الثلثني؟
. املشاركوجود-1
.  عدم األصل الذكر الوارث-2
.  عدم املعّصب-3
.  عدم الفرع الوارث-4
.  عدم وجود األخوات الشقائق-5



أمثلة-البنات 

بنتان

شأخ 

2/3

ب

:نصيب البنتان الثلثان، وذلك لتحقق الشروط
.وجود املشارك
.عدم املعصب



أمثلة-البنات 

بنات4

أبناء3

الباقي 
نيللذكر مثل حظ األنثي

.(االبناء)ترث البنات الثلثان، وذلك لوجود املعصب ال



أمثلة-البنات 

بنات3

ابن ابن

2/3

ب

.ترث البنات الثلثان، وذلك لوجود املشارك ، وعدم املعصب



أمثلة-البنات 

بنتان

أب

2/3

ب

.بترث البنتان الثلثان، وذلك لوجود املشارك ، وعدم املعص



أمثلة-البنات 

بنتان

ابن أخ ش

2/3

ب

.بترث البنتان الثلثان، وذلك لوجود املشارك ، وعدم املعص



أمثلة-البنات 

بنت

أخ ش

2/1

ب

.ترث البنت الثلثان، وذلك لعدم املشاركال



أمثلة-األبناء بنات 

بنات أبناء3

شعم 

2/3

ب

:  ترث بنات االبن الثلثان، وذلك النطباق الشروط
.هنوجود املشارك ، وعدم املعصب، وعدم الفرع الوارث األعلى من



أمثلة-األبناء بنات 

بنات أبناء8

عم ألب

2/3

ب

صب، ترث بنات االبن الثلثان، وذلك لوجود املشارك ، وعدم املع
.وعدم الفرع الوارث األعلى منهن



أمثلة-األبناء بنات 

ابنابنت

أخ شقيق

×

ب

.على منهنترث بنتا االبن الثلثان، وذلك لوجود الفرع الوارث األال

2/3بنتين



أمثلة-األبناء بنات 

بنات ابن3

زوجة

2/3

1/8

بابن اخ

صب، ترث بنات االبن الثلثان، وذلك لوجود املشارك ، وعدم املع
.وعدم الفرع الوارث األعلى منهن



أمثلة-األبناء بنات 

بنتا ابن

ابن ابن
ر هلم الباقي للذك

مثل حظ االنثيني

1/4زوج

.ترث بنات االبن الثلثان، وذلك لوجود املعصبال



أمثلة-األخوات الشقائق 

أختان ش

أخ ألب

2/3

ب

:ترث األخوات الشقائق الثلثان، وذلك النطباق الشروط
.وجود املشارك ، عدم املعصب ، عدم الفرع الوارث ، عدم األصل الوارث



أمثلة-األخوات الشقائق 

شاختان

شابن أخ 

2/3

ب

:ترث األخوات الشقائق الثلثان، وذلك النطباق الشروط
.وجود املشارك ، عدم املعصب ، عدم الفرع الوارث ، عدم األصل الوارث



أمثلة-األخوات الشقائق 

شاختان

أب

X 
املال كله

.ترث األخوات الشقائق الثلثان، لوجود األصل الوارثال



أمثلة-األخوات الشقائق 

شاختان

ابن ابن

X 
املال كله

.ترث األخوات الشقائق الثلثان، لوجود الفرع الوارثال



أمثلة-األخوات الشقائق 

شاختان

ابن

X 

ب

1/8زوجة

.الترث األخوات الشقائق الثلثان، وذلك لوجود الفرع الوارث



أمثلة-األخوات الشقائق 

شاختان

أخ شقيق
ب

ينيللذكر مثل حظ األنث

.ترث األخوات الشقائق الثلثان، وذلك لوجود املعصبال



أمثلة-األخوات ألب 

زوج

أخوات ألب3

1/2

X   

بشأخ 

.ترث األخوات ألب الثلثان، وذلك لوجود الشقيقال



أمثلة-األخوات ألب 

زوج

أختان ألب

1/2

X   

بأب

.ترث األخوات ألب الثلثان، وذلك لوجود األصل الوارثال



أمثلة-األخوات ألب 

زوجة

أخوات ألب3

1/4

2/3

بعم

:ترث األخوات ألب الثلثان، وذلك النطباق الشروط
.قاءعدم الشقائق واألش–عدم املعصب –عدم االصل الوارث –عدم الفرع الوارث –وجود املشارك 



أمثلة-األخوات ألب 

ابن بنت

أخوات ألب3

×

2/3

بابن أخ ش

:ترث األخوات ألب الثلثان، وذلك النطباق الشروط
.قاءعدم الشقائق واألش–عدم املعصب –عدم األصل الوارث –عدم الفرع الوارث –وجود املشارك 



أمثلة-األخوات ألب 

عم

شأخت 

ب

6/1أختان ألب

2/1

.ترث األخوات ألب الثلثان، وذلك لوجود شقيقةال



أمثلة-األخوات ألب 

ابن عم

شأخوات 3

ب

2/3

Xأخوات ألب3

.ترث األخوات ألب الثلثان، وذلك لوجود الشقيقاتال



أمثلة-األخوات ألب 

زوجة

عم

1/4

ب

1/2ألبأخت 

.ترث األخت ألب الثلثان، وذلك لعدم املشاركال



أمثلة-األخوات ألب 

زوجة

أخ ألب

1/4

ب
نيللذكر مثل حظ األنثي أخوات ألب3

.ترث األخوات ألب الثلثان، وذلك لوجود املعصبال



تدريب
أخوال، 7ابناء اخوات،  و4بنات اخوات،  و5اخوات شقيقات، و4: هلك هالك ولديه 

.ابن عم،  وعليه قرض خلالد12أخوات ألب،  و3وجد ألم،  وأم ،  و
من هم أصحاب الثلثني يف القضية السابقة؟ 

1/6أم

2/3شأخوات4

×أخوات ألب3

أخواتبنات5
أبناء أخوات4

×

×أخوال7

×جد ألم

ب ابن عم12
اويبينهم ابلتسيقسم

، عدم عدم املعصب: ترث الشقيقات الثلثان، لتوفر الشروط
.األصل الوارث الذكر، عدم الفرع الوارث، ووجود املشارك

.لوجود الشقيقات: الترث األخوات ألب الثلثان

:التايلأوال نستخرج مؤونة التجهيز ، مث نسدد الدين خلالد، مث نقسم اإلرث على النحو
1/6أم

2/3شأخوات4

×أخوات ألب3

أخواتبنات5
أبناء أخوات4

×

×أخوال7

×جد ألم

ب ابن عم12
اويبينهم ابلتسيقسم



2تدريب 
ابناء اخوات، وجد ألم، وأم ، 4بنات اخوات و5اخوات شقيقات و4هلك زيد، ولديه 

.ابن عم، وعليه قرض خلالد12أخوات ألب، واخ ألب، و3و
.؟من هم أصحاب الثلثني يف القضية السابقة؟ ومن منهم يرث النصف والثلثني

1/6أم

2/3شأخوات4

أخواتبنات5
أبناء أخوات4

×

أخ ألب
أخوات ألب3

ب
ب

×جد ألم

×ابن عم12

ب، عدم عدم املعص: ترث الشقيقات الثلثان، لتوفر الشروط
.األصل الوارث الذكر، عدم الفرع الوارث، ووجود املشارك

ل حظ يرث األخ ألب الباقي ويتقامسه مع أخواته للذكر مث
األنثيني

.اليرثون لوجود العصبة األقرب منهم وهو األخ ألب

:التايلأوال نستخرج مؤونة التجهيز ، مث نسدد الدين خلالد، مث نقسم اإلرث على النحو
1/6أم

2/3شأخوات4

أخواتبنات5
أبناء أخوات4

×

أخ ألب
أخوات ألب3

ب
نيظ األنثيللذكر مثل ح

×جد ألم

×ابن عم12



1/3الوارثون للثلث 
من هو ورثة الثلث؟

.األم◦
.اإلخوة ألم◦

:يشرتط إلرث اإلخوة ألم الثلث ثالثة شروط
(الفرع الوارث ذكر أو أنثى وإن نزل). عدم وجود الفرع الوارث◦
(  األب واألجداد من جهة األب=األصل من الذكور ُيرمهم).عدم وجود األصل الوارث من الذكور◦
(.أي أن يكون األخوة ألم أكثر من واحد، سواء ذكور أو إانث أو ذكور وإانث).أن يكونوا اثنني فأكثر◦

هِ َواِحد  مهِ ) م َأخد َأْو ُأْختد فَِلكم ََ لد يموَرثم لََكََلً َأو اْمَرَأةد َو ن ََكَن َرجم
ِ
موْا َوا ن ََكن

ِ
سم فَا دم َ َأْكََثَ ِمن َذِِلَ ْْنمَما السُّ (الثُّلمِث ََكء ِِف فَهمْم شم

شروط إرث األم لثلث؟
.عدم وجود الفرع الوارث◦
.عدم وجود اجلمع من اإلخوة◦
.أن ال تكون املسألة إحدى العمريتني◦

هِ ) م َوَلد َوَوِرثَهم َأبََواهم فأَُلمهِ ََّ َّْم يَكمن  ن ل
ِ
م الثُّلمثم فَا ََ ن ََكَن 

ِ
ِه فَا ْخَوةد فأَُلمهِ

ِ
سم  ا دم (السُّ



الـُعــَمـِريــة 
املسألة العمرية أو العمريتني؟ما هي 

.أحد الزوجني واألب واألم: هي أن يكون الورثة هم
(أي أن اليكون هناك وارث للميت إال أبيه وأمه وزوجه)

.قضى هبانسبة إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ألنه هو أول من: ومسيت العمريتني
.زوجة وأب وأم( 2).  زوج وأب وأم( 1):  وهلا صوراتن 

: ه تعاىلإخوة لقوليف مرياث األم أهنا ترث ثلث املال إذا مل يكن للميت ولد وال األصل -
ِه ) (.الثُـُّلثُ فَِإن ملَّ  َيُكن لَُّه َوَلد  َوَورِثَهُ أَبـََواُه َفِلُمِّ

.بوجود األصل الوارث وهو األبترث واألم هنا يف هذه احلاالت 
فلو،األنثينيحظمثلفللذكرواحدةدرجةيفذكرمعأنثىامرأةوجدتلوالفرضيوالتأصيل

عنههللارضيعمروسألواالناسفجاءله،مقاربأواألبمنأكثرلورثتالثلثاألمورثنا
دليلفأصبح،عمرفقوافوامعاً كلهمواألنصاراملهاجرينبنيحمفليفوكانالباقي،ثلثفورثها
.السكويتاإلمجاعهواملسألة
.قاً مطلالثلثوليسالباقيثلثهوفرضهاواألمنصيبالصورتنييفلذلك



أمثلة-1/3إرث األم 

زوجة

أم

شأخ 

¼

1/3

ب

:نصيب األم هنا الثلث لتوافر الشروط 
.يةعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود اجلمع من اإلخوة، وليست املسألة ُعمر 



أمثلة-1/3إرث األم 

أم

أب

1/3

ب

:نصيب األم هنا الثلث لتوافر الشروط 
.يةعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود اجلمع من اإلخوة، وليست املسألة ُعمر 



أمثلة-1/3إرث األم 

أم

أخ ألب

1/3

ب

:نصيب األم هنا الثلث لتوافر الشروط 
.يةعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود اجلمع من اإلخوة، وليست املسألة ُعمر 

×بنت بنت



أمثلة-1/3إرث األم 

أم

أخ ألب

1/6

ب

.ترث األم الثلث ، لوجود اجلمع من اإلخوة ال

أخت 
شقيقة

1/2



أمثلة-1/3إرث األم 

زوج

أم

عم

  ½

1/3

ب

:نصيب األم هنا الثلث لتوافر الشروط 
.يةعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود اجلمع من اإلخوة، وليست املسألة ُعمر 



أمثلة-1/3إرث األم 

أم

ابن

1/6

ب

.ترث األم الثلث ، لوجود الفرع الوارثال

أخت 
شقيقة

×



1-صورة من الـُعَمِرية 

زوج

أم

أب

1/2

الباقي1/3

ب

.ترث األم الثلث، لكون املسألة ُعمريةال



2-من الُعـَمِرية صور 

زوجة

أم

أب

¼

الباقي1/3

ب

.ترث األم الثلث، لكون املسألة ُعمريةال



أمثلة-1/3إرث األخوة األم 

أخت ألب

أخت ألم+ أخ ألم 

عم

1/2

1/3

ب

.فرع وارث، والأصل وارث، وحتقق التعدداليوجد



أمثلة-1/3إرث األخوة األم 

أختان ألم

جدة

شأخ 

1/3

1/6

الباقي

.وارث ، وال أصل وارث ، وحتقق التعددفرع اليوجد



أمثلة-1/3إرث األخوة األم 

أم

أخ ألم

زوجات3

1/3

1/6

1/4

.مجع إخوةيوجد فرع وارث وال االم  ترث الثلث ال 
.ألنه وحدهالثلث يرث الاألخ ألم 



أمثلة-1/3إرث األخوة األم 

أم

أخوة ألم3

بنتان

1/6

×

2/3

.يرثون الثلث لوجود فرع وارثالاألخوة ألم 
.ترث الثلث لوجود الفرع الوارث ومجع اإلخوةالاألم 



1/6السدس 
الوارثون لسدس سبعة أصناف:

األم. 1.

األب. 2.

أخ ألم. 3.

اجلد من جهة األب. 4.

اجلدة . (.من اجلهتني)5

بنت االبن . .بنات االبنأو 6

األخت ألب أو األخوات ألب. 7.



1/6الوارثون للسدس 

.األم: أوالا 

 إرث األم السدس؟شروط
(ذكر أو انثى وان نزل). وجود الفرع الوارث◦
كانوا أو أي اثنني فاكثر سواء كانوا أشقاء للميت أو ألب أو ألم ذكوراً ). من اإلخوةوجود اجلمع ◦

(.سدسإاناثً حمجوبون ابألب أم ال، جمرد وجود أكثر من أخ للميت فهذا جيعل نصيب األم ال

ْْنمَما ): الدليل هِ َواِحد  مهِ سم َوأَلبََويِْه ِلكم دم ا تََرَك السُّ ن َكَ ِممَّ
ِ
م َوَلد ا ََ م َوَلد َوَورِثَهم َن  ََّ َّْم يَكمن  ن ل

ِ
ِه فَا ُّلمثم  َأبََواهم فأَُلمهِ م الث ََ ن ََكَن 

ِ
فَا

ِه  ْخَوةد فأَُلمهِ
ِ
سم ا دم (.السُّ

ا  .األب: ثانيا
يرث األب السدس بشرط واحد فقط:

.وجود الفرع الوارث◦

ْْنمَما ): الليل هِ َواِحد  مهِ سم َوأَلبََويِْه ِلكم دم ا تََرَك السُّ  ِممَّ
ِ
م َوَلد ا ََ (ن ََكَن 



حاالت ميراث األب

هناك ثالث حاالت ملرياث األب:
:مثالالفرع الوارث الذكر، يرث ابلفرض فقط وذلك عند وجود ◦

1/6أب
بأبناء3

:مثال، من اإلانث فقطيرث ابلفرض والتعصيب وذلك عند وجود الفرع الوارث ◦
1/8زوجة
½ بنت
ب+ 1/6أب 

:مثاليرث ابلتعصيب فقط وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث الذكر، ◦
1/2زوج
بأب



1/6تابع الوارثون للسدس 

 
ا
(.األخوة ألم)ولد األم : ثالثا
هو ولد األم؟من 
.واألخت ألمهو األخ ألم ◦
.ليعم الذكر واألنثى ألن كلمة ولد تطلق على الذكر واألنثى“ ولد األم”مسي ◦
 ولد األم السدس؟شروط إرث

عدم . (.ذكراً كان أو أنثى وإن نزل ). الفرع الوارثوجود 1

عدم وجود األصل الوارث . (.األب أو اجلد ألب وإن عال). من الذكور2

أن . وفرت بقية أي أن يكون واحد فقط ذكرا كان أو انثى، فإن كانوا اثنان فأكثر وت). يكون منفردا  3
(.الشروط حينها هلم الثلث

هِ َواِحد  مهِ ) م َأخد َأْو ُأْختد فَِلكم ََ لد يموَرثم لََكََلً َأو اْمَرأَةد َو ن ََكَن َرجم
ِ
سم ْْنمَما َوا دم (السُّ

 
ا
.الجد من جهة األب: رابعا

:يرث اجلد من جهة األب السدس بشرطني، مها
.عدم وجود األب◦
.الفرع الوارثوجود ◦

 
ا
.الجدة: خامسا

:ترث اجلدة من جهة األب أو من جهة األم السدس بشرط واحد فقط
.عدم وجود األم واجلدة اليت أقرب منها◦

. فلهن السدس ويشرتكن فيه( إذا كن يف درجة واحدة)وسواء كانت واحدة أو أكثر 



1/6تابع الوارثون للسدس 

 
ا
.بنات االبن-بنت االبن : سادسا

مىت ترث بنت االبن السدس؟
عدم وجود الفرع الوارث الذكر أو ابنتني فأكثر. (.رمانالن ذلك سيحجبها حجب ح)1
عدم وجود املعصب. (.وهو أخوها الشقيق أو ألب أو ابن عمها الذي يف درجتها. )2
وجود بنت أعلى منهن وارثه للنصف فرضا  . 3.
نت الواحدةلكي ترث السدس تكملة لثلثني ، فـ بنت االبن ترث تعصيباً مع الب.

 
ا
خت ألب : سابعا

ُ
.األخوات ألب-أ

مىت ترث األخت ألب السدس؟
عدم وجود املعصب. (.أخوة امليت ألب= وهو الشقيق هلا أو ألب) . 1
أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة للنصف فرضا  . 2.
صيباً مع لكي ترث األخت أو األخوات ألب السدس تكملة لثلثني، فاألخت ألب ترث تع

.األخت الشقيقة الواحدة



أمثلة-1/6إرث األم 

زوج

أم

ابن ابن ابن

  ¼

1/6

الباقي

.األم ترث السدس، لوجود الفرع الوارث



أمثلة-1/6إرث األم 

زوج

أم

ابن ابن ابن

  ¼

1/6

ب

.األم ترث السدس، لوجود الفرع الوارث
.األب يرث السدس فقط، لوجود الفرع الوارث الذكر

1/6أب



أمثلة-1/6إرث األم 

أم

أب

أخوة أشقاء3

1/6

ب

X

.األم ترث السدس، لوجود اجلمع من األخوة
.األب يرث الباقي، لعدم وجود الفرع الوارث الذكر



أمثلة-1/6إرث األم 

أم

أب

أخت شقيقة

1/3

ب

X

.ترث السدس، لعدم اجلمع من األخوة ولعدم الفرع، وإمنا ترث الثلثالاألم 
.األب يرث الباقي، لعدم وجود الفرع الوارث

، لوجود األصل الوارث من الذكور الالشقيقة  ََ (.األب)ترث شيئا 



أمثلة-1/6إرث األم 

أخت ش

أم

أخ ألب

  ½

1/6

الباقي

.األم ترث السدس، لوجود اجلمع من األخوة



أمثلة-1/6إرث األب 

أب

زوجة

ابنبنات3

ب+1/6

1/8

2/3

.الباقي، لوجود الفرع الوارث من اإلانث فقط+ األب يرث السدس 
ن َكن َ ولوألأبويه لك واحد مْنام السدس مما ترك )فهو يرث بفرضه  صيبا  حيث هو أقرب وأيضا  الباقي تع( ا 

.قربرجل وارث للميت بعد األبناء، وامليت هنا ليس له أبناء ذكور فكان هو املعصب األ



أمثلة-1/6إرث األب 

أم أم

أب

شأخوات 3

1/6

ب

X

.يرث السدس، بل يرث الباقي لعدم وجود الفرع الوارثالاألب 
.اجلدة أتخذ السدس، لعدم وجود األم

(.االب)األخوات ال يرثن، لوجود األصل الذكر الوارث 



أمثلة-1/6إرث األب 

جد

أب

أبناء3

بنتين

×

1/6

ب
نللذكر مثل حظ األنثيي

(.ابناء3)األب يرث السدس، لوجود الفرع الوارث الذكر 
.األخوة واجلد اليرثون لوجود األب

×أخوة ش4



أمثلة-1/6إرث ولد األم 

أم

أخت ألم

زوجات4

1/3

1/6

1/4

.األخت ألم ترث السدس، لعدم وجود فرع وارث، وال أصل وارث، وحتقق االنفراد
.واألم ترث الثلث، لعدم وجود الفرع الوارث وال اجلمع من األخوة



أمثلة-1/6إرث ولد األم 

جدة

أخ ألم

أب

1/6

X

ب

.يرث السدس، لوجود األصل الوارثالاألخ ألم 
.واجلدة ترث السدس، لعدم وجود األم

.يرث السدس، بل يرث الباقي لعدم وجود الفرع الوارث اطالقا  الاألب 



أمثلة-1/6إرث ولد األم 

أم

إخوة ألم3

شأخوات 3

1/6

1/3

2/3

.يرثون السدس، لعدم حتقق اإلنفراد، وحتقق بقية الشروطالاألخوة ألم 
.األم ترث السدس، لوجود اجلمع من األخوة

صب، وعدم ، وعدم املع(وجودمشارك=أكثر من واحدة)لتحقق اجلمع : الشقيقات يرثن الثلثني
.االصل الذكر الوارث، وعدم الفرع الوارث



أمثلة-1/6إرث الجد 

جدة

جد

بأ

1/6

ب

.يرث لوجود األبالاجلد 
.اجلدة ترث السدس، لعدم وجود األم ، وعدم وجود اجلدة األقرب منهن

.األب يرث الباقي لعدم الفرع الوارث

×



أمثلة-1/6إرث الجد 

زوجة

جد

ابن

1/8

ب

.اجلد يرث السدس فقط، لوجود الفرع الوارث الذكر، وعدم وجود األب
(.االبن)الزوجة ترث الثمن، لوجود الفرع الوارث 

.االبن يرث الباقي

1/6



أمثلة-1/6إرث الجدة 

أم أم

أم أب

بأ

1/6
يشتركن في السدس

ب

.رب منهناجلدات يرثن السدس ويتقامسنه ابلتساوي، لعدم وجود األم، وعدم وجود اجلدة االق
.األب يرث الباقي لعدم الفرع الوارث



أمثلة-1/6إرث الجدة 

أبأم أب 

بنت

جد

1/6

ب+1/6

.اجلدة ترث السدس، لعدم وجود األم ، وعدم وجود اجلدة األقرب منها
.اجلد يرث السدس والباقي لوجود الفرع الوارث األنثى ولعدم األب

1/2



أمثلة-1/6إرث الجدة 

أم أب أب

أم أم

جد

×

ب

.ترث السدس، لعدم وجود األم، وعدم وجود اجلدة األقرب منها( أم األم)اجلدة 
.السدس، لوجود اجلدة األقرب منهاالترث( أم أب أب)أما اجلدة 

.اجلد يرث الباقي لعدم الفرع الوارث ، ولعدم األب

1/6



أمثلة-1/6إرث بنت االبن 

زوج

بنت

بنت ابن

1/4

1/2

1/6

.بنت االبن ترث السدس، لوجود بنت واحدة وارثة للنصف، ولعدم وجود املعصب
.والبنت ترث النصف، لعدم وجود املعصب وال املشارك

(.بنت االبن+البنت)والزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث 



أمثلة-1/6إرث بنت االبن 

زوجة

بنتين

بنت ابن

1/8

2/3

×

.ترث السدس، لوجود أكثر من شقيقة واكتمال نصاب الثلثنيالبنت االبن 
.والبنتني يرثن الثلثني، لعدم وجود املعصب
(.بنت االبن+البنتني)والزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث 



أمثلة-1/6إرث بنت االبن 

زوجة

بنت

بنات ابن3

1/8

1/2

1/6

.بنات االبن ترثن السدس، لعدم وجود املعصب، ولوجود بنت واحدة وارثة للنصف
.والبنت ترث النصف، لعدم وجود املعصب وال املشارك

( .بنات االبن( + )البنت)والزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث 



أمثلة-1/6إرث بنت االبن 

بنات3

أب

بنت ابن

2/3

1/6

ب
للذكر مثل حظ األنثيين

.ارثةترث السدس، لوجود املُعصب، ولوجود أكثر من بنت و البنت االبن 

ابنابن 



أمثلة-1/6إرث األخت ألب 

زوجة

شأخت 

أخت ألب

1/4

1/2

1/6

.األخت ألب ترث السدس، لوجود شقيقة واحدة وارثة للنصف، ولعدم وجود املعصب
.ارثنيوالشقيقة ترث النصف، لعدم وجود املعصب وال املشارك وال األصل وال الفرع الو 



أمثلة-1/6إرث األخت ألب 

شأخ 

شأخت 

أخت ألب

ب
للذكر مثل حظ 

األنثيين

X

.د الشقيقاألخت ألب الترث السدس، لعدم إرث الشقيقة النصف هنا، وال ترث مطلقا  لوجو 
حظ األنثينيمثل ر ترث النصف، لوجود املعصب وترث ابلتعصيب مع شقيقها للذكالوالشقيقة 



تدريب

أخوة أشقاء، وابن أخ 4اخوات شقيقات، وجدة ألم ، و4هلك هالك، ولديه زوجة وبنتني و
.شقيق، وعم، اقسمي املسألة السابقة على الورثة

1/8زوجة
2/3بنتني

مثل حظ األنثينيب  للذكرشأخوات4
مثل حظ األنثينيب  للذكرأخوة ش4

1/6جدة ألم
×ابن اخ شقيق

×عم

لوجود الفرع الوارث

.لوجود املشارك، وعدم املعصب

لوارث، ويرثن الشقيقات اليرثن الثلثني لوجود الفرع ا
.الباقي مع أخوهتم للذكر مثل حظ األنثيني

.ترث لعدم وجود األم ولعدم اجلدة األقرب منها

.اليرثون لوجود األشقاء الذكور

1/8زوجة
2/3بنتني

مثل حظ األنثينيب  للذكرشأخوات4
مثل حظ األنثينيب  للذكرأخوة ش4

1/6جدة ألم
×ابن اخ شقيق

×عم



تدريب
ت، وأم ، هلك زيد ولديه زوجتان إحدامها مسلمة واألخرى كتابية ، ولديه ابنني، وبن

.أشقاء، وقد أوصى خبُمس ماله لزوجتيه ومثن ماله ألخواته3وشقيقتني و
.كيف تتم قسمة الرتكة هنا ؟ مع قسمة املسألة

1/8زوجة
×زوجة كتابية

ابنني
بنت

ب
مثل حظ األنثينيللذكر

أخوة ش3
شقيقتني

×

1/6أم

لوجود الفرع الوارث

لوجود مانع وهو اختالف الدين

ك ترث البنت الترث االنصف لوجود املعصب، ولذل
.الباقي مع أخوهتا للذكر مثل حظ األنثيني

.اليرثون شيء لوجود الفرع الوارث الذكر

.لوجود اجلمع من األخوة ، ولوجود الفرع الوارث

.خترج مؤونة التجهيز من الرتكة: أوال  
تصح الوصية هلن، وكون تُنفذ الوصية يف حق زوجته الكتابية، ويف حق أخواته لكوهنن غري واراثت و : اثنيا  

(.صية لوارثال و )املبلغ املوصى به إمجاال  اليتجاوز الثلث من الرتكة، أما الزوجة املسلمة فهي وارثة و

1/8زوجة
×زوجة كتابية

ابنني
بنت

ب
مثل حظ األنثينيللذكر

أخوة ش3
شقيقتني

×

1/6أم



تدريب

.كيف تقسم املسألة التالية ؟ مع ذكر أسباب تقسيم الفروض

1/8زوجة
×أخت ألم

ألبأخوات
أخوة ألب

×

½بنت
بشقيقاتأختني

×ابناء بنت3
×جد ألم

1/6أم
×أخوال3

×عمّ ابنني
×جدة

(.البنت)الثمن لوجود الفرع الوارث 

(.البنت)الترث لوجود الفرع الوارث 

.اليرثون لوجود الشقيقات

.البنت ترث النصف لعدم املعصب واملشارك

.يرثون الباقي تعصيبا  للبنت

.اليرثون لكوهنم من ذوي األرحام
.اليرث لكونه من ذوي األرحام

.، ووجود اجلمع من اإلخوة( البنت)ترث السدس لوجود الفرع الوارث 

.اليرثون لكوهنم من ذوي األرحام

.اليرثون الباقي لوجود الشقيقات املعصبات للبنت

.الترث السدس لوجود األم

1/8زوجة
×أخت ألم

ألبأخوات
أخوة ألب

×

½بنت
بشقيقاتأختني

×ابناء بنت3
×جد ألم

1/6أم
×أخوال3

×عمّ ابنني
×جدة



 
 

 اإلرث بالتعصيب: ثانيًا 
 معناه ، أنواعه ، أحكامه، 

 الوارثون بالتعصيب، ترتيب الوارثون

 



الـتــعـــصــيـــب 

:املراد ابلتعصيب اصطالحا  
.هو اإلرث بغري تقدير

فرائض أبهلها فما أحلقوا ال): عليه وسلمهللا صلى هللا قول رسول : التعصيبدليل إرث 
(.ذكرأبقت الفرائض فِلوىل رجٍل 

:التعصيبأحكام
إذا. .(ابلنفسابلعصبةخاص)املالكلورثواانفردوا1
إذا. .بعدهمالباقيأيخذونفرضأصحابمعكانوا2
إذا. .هلمشيءفالالرتكةالفروضاستغرقت3



أحكام العصبة

عند عدم وجود فروض

عند وجود فروض

لم تستغرقةاستغرقت الترك

الباقييسقطون

لهم كل المال



أنواع التعصيب

ستعصيب بالنف

غيرالبتعصيب 

الغيرمع تعصيب 



.العصبة ابلنفس: أوال  
.الوارثون من الرجال ماعدا الزوج واألخ ألم: اصطالحا  

.كل ذكر ليس بينه وبني امليت أنثى: أو هم
(.املعتقةاملعتق و –جهة العمومة –جهة األخوة –جهة األبوة –جهة البنوة ): وهم هبذا الرتتيب

وة وهي أقرب لكونه من جهة البن( ابن ابن االبن)فأن الباقي يكون لـ( أب–ابن ابن ابن )وجدان : مثال
.من جهة األبوة

.  كل واحد منهم وارث بنفسه وال ُيتاج لغريهألن  : سبب تسميتها
.أنثىذكر ليس بينه وبني املورث كل : ابلنفسضابط العصبة 

أن الباقي -، ( أي اليوجد وارث غريه للميت أبدا فإنه أيخذ املال كله)أن من انفرد منهم -: أحكامهم
.  لرتكةأهنم يسقطون عند استغراق الفروض ل-بعد قسمة الفروض يكون ألقرهبم للميت، 

.و حفيد–ابن : مثال وجدان ما العمل إذ وجد أكثر من عاصب من جهة واحدة؟ 
.قُرب العاصب: ابلنظر يفكيف نعرف األوىل؟ يُقّدم األوىل منهما، 

.، نقدم االبن لكونه أقرب درجة للميت(و ابن ابن–ابن ) مثاًل اثنني من جهة البنوة 
.  يُقدم األخ ألب لكون أقرب للميت( وأخ ألب-ابن أخ شقيق)مثاًل  اثنني من جهة األخوة 

.وأخ ألب-مثال أخ ش ما العمل إذ وجد أكثر من عاصب من جهة واحدة وبنفس القرب؟ 
.يقدم األقوى يف جهة القرابة، فاألخ الشقيق يقدم على األخ ألب



.العصبة ابلغري: اثنيا  
ابلغري؟العصبةهممن
عندإال(الباقي)يبابلتعصيرثنالإانثوهنابلتعصيب،لريثواغريهمإىلُيتاجونمنهم

.(ينياألنثحظمثلللذكر)ابلتعصيباإلرثيفمعهفيشرتكنمعصبهنوجود
عصب ابلنفس، لعصبة ابلغري ال ينفردون عن العصبة ابلنفس فالبد أن يكمون هناك ما-

.لتشرتك االنثى مع معصبها من الذكور
:وهن أربعة أصناف

البنت فأكثر مع االبن فأكثر. 1.

بنت االبن فأكثر مع ابن االبن فأكثر. 2.

األخت شقيقة فأكثر مع األخ شقيق فأكثر. 3.

األخت ألب فأكثر مع األخ ألب فأكثر. 4.
(.ثل حظ األنثينيللذكر م)فهن يرثن الباقي عند وجود معصبهن فيشرتكن معه يف الباقي 

(.جهة األخوات–جهة البنات )إذن هن 



.الغريمعالعصبة : اثلثا  
.هم من كان تعصيبهم مقيد بكوهنم مع نوع خاص من الورثة: املقصود هبم

من هم العصبة مع الغري؟
.فأكثر( بنت أو بنت ابن)األخت شقيقة فأكثر مع -1
.فأكثر( بنت، بنت ابن)األخت ألب فأكثر مع -2

:شرط العصبة مع الغري
. فإن كان معهن معصب كن عصبة ابلغري. أن ال يكون معهن معصب◦
.وتزيد األخت ألب بعدم وجود الشقيقة◦

:دليل التعصيب مع الغري
:أخت، و بنت ابن، و بنتأن النيب صلى هللا عليه وسلم قضى يف 

.، ولِلخت الباقي(تكملة لثلثني)للبنت النصف، ولبنت االبن السدس 



العصبة بالنفس

االبن

األب

األخ الشقيق

ابن األخ الشقيق

العم الشقيق

ابن العم الشقيق

المعتق

ابن االبن

الجد

األخ ألب

ابن األخ ألب

العم ألب

ابن العم ألب

المعتقة



النساءمرياثجهة األبناءأوال  
(للذكر مثل حظ األنثيني)بنت مع ابن األبناء املباشرين

(للذكر مثل حظ األنثيني)بنت ابن مع ابن ابن األبناء وإن نزلواأبناء
جهة األابءاثنيا  

األم ترث ابلفرض وال يُعصبها األباألب
ترث ابلفرض وال يُعصبها اجلداجلدةمن جهة األب وإن علوااألجداد

جهة األخوةاثلثا  
(للذكر مثل حظ األنثيني)شقيق أخت شقيقة مع أخاإلخوة األشقاء
(للذكر مثل حظ األنثيني)ألبأخت ألب مع أخاإلخوة ألب

أبناء األخوةمث 
يئا  ال ترث أخُته معه ش-االبناء واإلخوةغري-كل ذكر عصبة وإن نزلواأبناء اإلخوة األشقاء 

:أي
-ناء األخوةأب)الترث اإلانث مع الذكور شيئا  يف هذه الدرجات كلها

: وذلك وفقا  حلديث، ( وأبناء األعمام-واألعمام
(أحلقوا الفرائض أبهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر)

:  أما جهة البنات ألهنا ثبتت بقوله تعاىل 
ُ يفِّ َأْواَلدُِّكْم لِّلذََّكرِّ } يُكُم اَّللَّ ْثُل َحظِّّ األُنْ ثَ َينْيِّ يُوصِّ { مِّ

:أما األخوات فألهنا ثبتت بقوله تعاىل
ْثُل َحظِّّ األُنْ ثَ َينْيِّ َوإِّْن َكانُوا إِّْخَوة  رَِّجاال  َونَِّساء  َفلِّلذَّ } {َكرِّ مِّ

اإلخوة ألب وإن نزلواأبناء
جهة العمومةرابعا  

األعمام األشقاء
األعمام ألب

أبناء العمومةمث
األعمام األشقاء وإن نزلواأبناء

األعمام ألب وإن نزلواأبناء
املعتق واملعتقةخامسا  



أمــثــلــة العصبة بالنفس

زوج

ةأخت شقيق

شابن أخ 

  ½

½

ب

.منهابن األخ هنا له الباقي ، لكونه عصبة ابلنفس ومل يوجود معصب أقرب
.ويف هذه املسألة مل يبقى له شيء 



أمــثــلــة العصبة بالنفس

زوج

بنت

عم

  ¼

½

ب

.نهالعم هنا أيخذ الباقي ، لكونه عصبة ابلنفس ومل يوجود معصب أقرب م



أمــثــلــة العصبة بالنفس

زوجة

ةأخت شقيق

ابن عم

  ¼

½

ب

.رب منهابن العم هنا أيخذ الباقي ، لكونه عصبة ابلنفس ومل يوجود معصب أق



أمــثــلــة العصبة بالنفس

عم

أخوات ش5

ابن ابن أخ

×

2/3

ب

منه،أقربمعصبيوجودوملابلنفسعصبةلكونهالباقي،أيخذهنااألخابنابن
قدمةمجهةوهياألخوةجهةمناألخابنابنأنإالاقربدرجتهكانتوإنفالعم
.درجاهتابكلالعمومةجهةعلى



أمــثــلــة العصبة بالنفس

ابن ابن ابن

ةأخت شقيق

أخ ش

املال كله

×

×

.معصب أقرب منهيوجودهنا أيخذ الباقي ، لكونه عصبة ابلنفس ومل ابنابنابن 
(.ألخوةجهة البنوة أقرب من جهة ا)االخ الشقيق ال أيخذ شيء لوجود املعصب األقرب وهو الفرع الوارث 

.االخت الشقيقة ال ترث لوجود الفرع الوارث الذكر



الغيربأمــثــلــة العصبة 

زوجة

ةأخت شقيق

أخ شقيق

  ¼

ب
نللذكر مثل حظ األنثيي

.أخ ش= صبهاالشقيقة هنا أتخذ الباقي مع الشقيق، لكوهنا عصبة ابلغري ، وقد وجد مع



أمــثــلــة العصبة بالغير

زوج

بنتين

ابن

  ¼

ب
نللذكر مثل حظ األنثيي

.ابن= االبنت هنا أتخذ الباقي مع االبن، لكوهنا عصبة ابلغري، وقد وجد معصبه



أمــثــلــة العصبة بالغير

أب

بنات4

أبناء3

1/6

ب
نللذكر مثل حظ األنثيي

.ابن= االبنت هنا أتخذ الباقي مع االبن، لكوهنا عصبة ابلغري، وقد وجد معصبه



أمــثــلــة العصبة بالغير

أم

أخت ألب

أخ ألب

1/6

ب
نللذكر مثل حظ األنثيي

.األخ ألب=ا األخت ألب أتخذ الباقي مع أخيها، لكوهنا عصبة ابلغري، وقد وجد معصبه



أمــثــلــة العصبة بالغير

أم

أخت ألب

أخ ألب

1/6

ب
نللذكر مثل حظ األنثيي

.األخ ألب=ا األخت ألب أتخذ الباقي مع أخيها، لكوهنا عصبة ابلغري، وقد وجد معصبه



أمــثــلــة العصبة بالغير

أخت ألب

أخت ش

أخ ش

ب
نللذكر مثل حظ األنثيي

(األشقاء)األخت الشقيقة ترث مع الشقيق، أما األخوة واألخوات ألب فال يرثون لوجود الدرجة األقوى 

أخ ألب

1/3 أخوة ألم3

×



أمــثــلــة العصبة مع الغير

زوج

بنت ابن2

شأختان 

  ¼

2/3

ب

( أخ شقيق)هلما الشقيقتان هنا تعصبان بنتا االبن وأتخذان الباقي، لعدم وجود معصب
(.ابن ابن)وعدم املعصب لبنات االبن 



أم

بنتان

ةأخت شقيق

1/6

2/3

ب

، (أخ شقيق)ا الشقيقة هنا تعصب البنتني وأتخذ الباقي ، لعدم وجود معصب هل
(.ابن)ولعدم املعصب للبنتان 

أمــثــلــة العصبة مع الغير



أمــثــلــة العصبة مع الغير

بنتان

ةأخت شقيق

أب

2/3

X

ب+ 1/6

.الوارث الذكراألصل الشقيقة هنا الترث وال تعصب البنتني ، لوجود 
.األب هنا عصبة بنفسه، وال يوجد معصب أقرب منه للميت



أمــثــلــة العصبة مع الغير

بنت

ابن أخ ش

ةأخت شقيق

1/2

X

ب

ألخت لكوهنا عصبة ، فتعصبها ا(ابن)الشقيقة هنا تعصب البنت، فالبنت بدون معصب هلا 
.مع الغري 

.ابن األخ الشقيق هنا ال يرث لكون األخت عصبة مع البنت



أمــثــلــة العصبة مع الغير

زوجة

ابن أخ ش

ةأخت شقيق

1/4

ب

1/2

لميت بنفسها وإمنا الشقيقة ليست عصبة لعدم وجود البنت أساسا ، فال ميكن أن تكون األخت عصبة ل
 هذه احلالة وارثة هي عصبة للبنت ومبا أن البنت غري موجودة فال تعترب األخت عصبة، وإمنا هي يف

.ابلفرض ، وفرضها هبذه احلالة هو النصف النفرادها
.ابن األخ هنا عصبة بنفسه، وال يوجد معصب أقرب منه للميت



يب ابلفرض والتعصابلتعصيبابلفرض
مجعا  

ابلفرض والتعصيب إنفرادا  

الزوج
األخ ألم

الزوجة
األم

اجلدة
ألماألخت

ابن االبن–االبن
األخ الشقيق وألب

الشقيق وألبابن األخ
العم الشقيق وألب

بالعم الشقيق وألابن

األب
اجلد

كاناذاعصيباوتالثلثني،أوالنصففرضا)البنت
(ابنمعها

ثني،الثلأوالنصففرضا)االبنبنت
.(ابنابنمعهاكاناذاوتعصيبا

وأالنصففرضا)الشقيقةاألخت
أوقيق،شاخمعهاكاناذاوتعصيباً الثلثني،

(ابنبدونفاكثربنتللميتكان
ني،الثلثأوالنصففرضا)ألباألخت

كانأوألب،اخمعهاكانإذاوتعصيباً 
هناكنيكوملابنبدونفأكثربنتللميت
(أشقاء

للفائدة والتوضيح
:خنلص إىل أن أي حالة للوارثني ال خترج عن أهنم ورثوا إما بـ

.ابلتعصيب فقط-2.  ابلفرض فقط-1
(.أي يرث فرضاً وتعصيباً يف آن واحد)ابلفرض والتعصيب مجعا  -3
(.حبسب احلالةأي إما ترث فرضاً فقط أو تعصيباً فقط)ابلفرض والتعصيب انفرادا  -4



اليمّية–املسألة الحجرية 
 عبارة عنوهي يف املرياث، مشهورة مسألة:

1/2زوج               
1/6أم                 
1/3أخوين ألم             

(حصل خالف يف ورثهم)أو أكثر           ؟   شقيق أخ 

مناألشقاءخوةاألُيرمأنأرادحينماعنههللارضياخلطاببنلعمراألشقاءاإلخوةلقول:ابحلجريةمُسّيت
.(؟واحدةأمأبناءألسنااليمّ يفحجراأابانهب)املرياث
أبيهمذمقصدونيالوهم،(واحدة؟أمأبناءألسنامحاراً كانأابانهب):قالواأهنمُرويألنه:!!ابحلماريةومُسّيت

.نذاكآالعربلغةيفمتعارفلفظهووإمناعمر،سكتملاالذمقصدواولواللغة،يفالعربأساليبمنهذاوإمنا
.عنههللاضير عمرقسمةحبسبثلثهميفألماألخوةاألشقاءملشاركة:املشرتكةأوابملشرّكةومُسّيت

 ( :أ)القسمة
.  وقد أخذ به املذهب املالكي والشافعي: تقسيمها على رأي عمر رضي هللا عنه◦
.للزوج النصف ، ولألم السدس ، ويشرتك اإلخوة ألم مع األشقاء يف الثلث◦

 ( :ب)القسمة
.وقد أخذ به احلنابلة واألحناف: تقسيمها على رأي من خالف عمر رضي هللا عنه-
.للزوج النصف، ولألم السدس، ولإلخوة ألم الثلث، وال يبقى لألشقاء ما يرثونه-

.، وهللا أعلموهذه القسمة هي املعمول فيها حاليا  وهي الراجحة واألصح



 
 

 احلجب
 معناه ، أنواعه ، أحكامه، 

 



الحجب
ما املراد ابحلجب؟

.املنع: لغة◦
.منع من قام به سبب اإلرث من إرثه ابلكلية أو من أوفر حظيه: اصطالحا  ◦

 احلجبأمهية معرفة:
. يف الفرائضبعض العلماء ُيرم من مل يعرف احلجب أن يفيت قال ◦
.  ذلك أنه قد يورث حمجوابً أو ُيجب واراثً ◦

:أقسام احلجب-أنواع احلجب
انعمو منمانعبسببإرثةمناإلرثسبببهقاممنمنعوهو:األوصافحجب-1

.(الديناختالف-الرق-القتل)اإلرث
كعدمهجودهو فإناملانعهذافيهوجدومناستثناء،بالاألشخاصكلعلىيقعالنوعوهذا

.املرياثمنأحدمينعواليرثفال
:  نيوهو نوع.  هو املنع من اإلرث أو بعضه بشخص ال بوصف: حجب األشخاص-2
.منع من قام به سبب اإلرث من اإلرث منعاً كامالً / حجب حرمان-
.منع من قام به سبب اإلرث من اإلرث من أوفر حظيه/ حجب نقصان-



:فهو يقع بسببنيأما حجب احلرمان 
.إما استغراق الرتكة ابلفروض، أو حجب شخص بشخص آخر

:  وهذا النوع اليقع على
(.األم–( األب)لدان االو 

(.االبن-البنت )الولدان 
(.الزوج-الزوجة)الزوجان 

(.رثوجود مانع من موانع اإل)فهاؤالء يستحيل حرماهنم من اإلرث، إال حبجب األوصاف فقط
.لورثةالزوجان ال ُيجبون أحد، األخ ألم ال ُيجب أحد، فوجودهم غري مؤثر على بقية ا

:أيضا له سببني: أما حجب النقصان
.عكسإما االنتقال، سواء من فرض آلخر أو من تعصيب آلخر، أو من فرض لتعصيب أو ال

(.الرتكة التكفي للفروض املوجودة= أي ازدحام الفروض )وإما االزدحام 
.وهو ِمكن وقوعه على مجيع الورثة



أقسام الحجب

(مانع)بوصف 
اختالف الدين -الردة–القتل –الرق مثل 

بشخص
(عم–أخ )وجود عصبة اقرب 



الحجب بشخص

نقصان
(اتضح لنا تفصيله في شروط أصحاب الفروض)

حرمان



حجب الحرمان

تركةبسبب استغراق الفروض لل

بسبب شخص معين



الذين اليُحجبون أبدا

(األبوان)الوالدان

الزوجان

الولدان

المراد هنا حجب 
الحرمان بسبب شخص



حجب الحرمان للرجال

ال يحجبه أحد< االبن 

(وإن نزل)ابن االبن 

ال يحجبه أحد< األب 

(وإن عال)الجد ألب 

األخ الشقيق

ال يحجبه أحد< الزوج 

كل من سبق< المعتق 

األخ ألب

ابن األخ ألبابن األخ الشقيق

العم ألبالعم الشقيق

ابن العم ألب ابن العم الشقيق

يحجبه

الجد وإن عال –األب –االبن وإن نزل   

يحجبه

االبن

يحجبه

األب

األخ الشقيق–الجد وإن عال –األب –االبن وإن نزل 

ابن األخ الشقيق+ كل من سبق أعاله كل من سبق أعاله

يحجبه

يحجبهيحجبه

يحجبه

العم الشقيق+ كل من سبق أعاله كل من سبق أعاله

يحجبه

ابن العم الشقيق+ كل من سبق أعاله كل من سبق أعاله

يحجبهيحجبه

الفرع الوارث ذكرا أو انثى وان نزل–األب والجد وإن عال < األخ ألم 



حجب الحرمان للنساء

ال يحجبها أحد< البنت

(وإن نزلت)بنت االبن 

ال يحجبها أحد< األم 

(وإن علت)الجدة 

األخت الشقيقة

ال يحجبها أحد< الزوجة 

المعتقة

األخت ألب

يحجبها

الجد وإن عال –األب –االبن وإن نزل   

يحجبها

االبن

تحجبها

األم

األخ الشقيق–الجد وإن عال –األب –االبن وإن نزل 

يحجبها

األخت ألم

يحجبهايحجبها

الفرع الوارث ذكرا أو انثى وان نزل–األب والجد وإن عال أي وراث بالتعصيب



 
 

 احِلساب
 

 العول، التصحيحمعناه ،  النسب األربع ، التأصيل ،

 



الحساب

 أتصيل املسائل وتصحيحها:  الفرائض يعيناحلساب يف.
.علم املواريثوهو جزء أساسي من 

.وحساهبابفقه املواريث العلم : ألن الفرئض هو

:حساب الفرائض على أربعة مباحثيشتمل 
.النِّسب األربع◦
.التأصيل◦
.العول◦
.التصحيح◦



النسب األربع
المماثلة

المداخلة

الموافقة

المباينة



التماثل-املماثلة  :
.املقدار تساوي العددين أو األعداد يف هي : تعريفها◦
اخل ...2-2أو 4-4: مثال◦
.يف املقدارلتماثل بني األعداد : مسيت بذلك◦
.لةأحد املقامات املتماثلة لتصبح أصل املسايؤخذ أن : استعماهلاكيفية ◦

2و 2ا املقامات مثال عندي املسألة فيها صاحبني فرض وكالمها هلما النصف مثال ، فهن
.2ِماثلة، فنأخذ واحد منهما ويصبح أصل املسألة :أي

التداخل-املداخلة:
.هي أن ينقسم أكرب العددين على أصغرمها بال كسر أو ابقي: تعريفها◦
.4-2أو 6-3،  أو 8-4: مثال◦
.لدخول أصغر العددين يف أكربمها: مسيت بذلك◦
.أن يؤخذ أكرب املتداخالت : كيفية استعماهلا◦

.، ليصبح هذا األكرب هو أصل املسألة6أنخذ 3-6، أو 4أنخذ 2-4مثال  



التوافق-املوافقة:
سم أكربمها ينقوال ( سوى الواحد)العددان يف القسمة على عدد آخر يتفق أن : تعريفها◦

.إال بكسر أو ابقيعلى أصغرمها 
.12-8، و 6-4: مثال◦
.بني األعداداالتفاق لوجود : ومسيت بذلك◦
.كامل املوافقيضرب الوفق يف  أن : كيفية استعماهلا◦

العددينفنقسمكسر،بال2علىالقسمةيقبالنكالمهاحبيثتوافقبينهما،6-4:مثال
فنضرب2هو4وفقفهنا،(وفق)يسمىالقسمةهذهوانتج،(موفق)ويسمى2على

.12املسألةأصلفيصبح،12=4×3نضربأو12=6×2

التباين-املباينة:
.أال يتفق العددان فأكثر جبزء من األجزاء بل خيتلفان: تعريفها◦
.3-2: مثال◦
.للتباين بني األعداد متاما  أي اختالف األعداد متاما  : ومسيت بذلك◦
.أن يضرب املباين يف كامل اآلخر: كيفية استعماهلا◦
.12، فيصبح أصل املسألة 12= 4× 3: مثال◦



التماثل -أمــثــلــة  املماثلة 

زوج

أخت ش

1
2

1
2

.2ملسألة فنأخذ أحدها، فيصبح أصل ا، (مثل بعض)هنا مقامات أصحاب الفروض متماثلة 
هاممث نقسم أصل املسألة على املقامات، ونضرب الناتج ابلبسط، والناتج يعت .رب هو عدد السِّ

1

1

أصل املسألة

(األسهم)عدد السهام

(األسهم)عدد السهام

2



التماثل-أمــثــلــة املماثلة 

أب

أم

1
6

1
6

6من فيصبح أصل املسألة، (مثل بعض)هنا مقامات أصحاب الفروض متماثلة 

1

1

4

أصل املسألة

بابن

6



التماثل-أمــثــلــة املماثلة 

جدة

جد

1
6

1
6

6من فيصبح أصل املسألة، (مثل بعض)هنا مقامات أصحاب الفروض متماثلة 

6

1

1

4

أصل املسألة

بابن ابن



التماثل-أمــثــلــة املماثلة 

أختين ش

أخوة ألم

2
3

1
3

3من فيصبح أصل املسألة، (مثل بعض)هنا مقامات أصحاب الفروض متماثلة 

2

1

أصل املسألة 3

هاممث نقسم أصل املسألة على املقامات، ونضرب الناتج ابلبسط، والناتج يعترب . هو عدد السِّ



التماثل-تطبيق املماثلة 

زوج

أخت ألب

:استخرجي أصل املسألة التالية



التداخل-أمــثــلــة املداخلة 

أخوة ألم4

أم

1
3

1
6

“ 3”على أصغرمها وهو “ 6”أي ينقسم أكربمها وهو )هنا مقامات أصحاب الفروض متداخلة 
د األصغر فنأخذ العدد األكرب ألن العد، ( وهذه القسمة بال كسر أي انتج القسمة عدد صحيح

.6داخل فيه، فيصبح هنا أصل املسألة من 
.لٍسهاممث نقسم أصل املسألة على املقام ونضربه ابلبسط، والناتج هو عدد ا

2

1

3

أصل املسألة

بعم

6



التداخل-أمــثــلــة املداخلة 

زوج

بنت

1
4

1
2

“ 2”على أصغرمها وهو “ 4”أي ينقسم أكربمها وهو )هنا مقامات أصحاب الفروض متداخلة 
د األصغر فنأخذ العدد األكرب ألن العد، ( وهذه القسمة بال كسر أي انتج القسمة عدد صحيح

.4داخل فيه، فيصبح هنا أصل املسألة من 

4

1

2

1

أصل املسألة

بعم



التداخل-تطبيق املداخلة 

جدة

بنتا ابن

أخ ش

:استخرجي أصل املسألة التالية



التوافق-أمــثــلــة املوافقة 

زوج

أم

1
4

1
6

.كسربإالاألصغرعلىالقسمةاليقبلاألكربولكنأصغروعددأكربعددمنهايوجدالفروضأصحابمقاماتهنا
عددمنأكثرهناككانإنفالعددين،بنييّوِفقالذيأي(املّوِفق)ويسمىعليهالقسمةكالمهايقبالنآخرعددعنفنبحث
وأنخذاملقامني،أحدهعلينقسماملشرتك،القاسمهذاعرفناأنبعدمث،(األكرباملشرتكالقاسم)فنأخذعليهالقسمةيقبالن
.املسألةأصلهويكونوالناتج،اآلخراملقاميفنضربهمث(العددوفقأوالوفق)ويسمىالناتجالعدد

.(6و4)مقامنيلدينااملسألةهذهيف
.(2)هناوهو،انكساربالعليهالقسمةيقبالنعددأكربنستخرج:أوالً 
.الوفقُيسمى>>3=2÷6(6)املقامخنتارمثالاملقامنيأحدعليهنقسم:اثنياً 
.12مناملسألةهذهأصلفتكون،12=4×3،(4)وهواآلخراملقاميفنضربهمث3وهوالسابقالناتجأنخذ:اثلثاً 

12

3

2

7

أصل املسألة

بابن ابن



التوافق-أمــثــلــة املوافقة 

زوجة

أم

1
4

1
6

:لدينااملسألةهذهيف
.6وهومنهااألكربفنأخذ(6و3)متداخلنيمقامني

.(6و4)ومهابكسرإالاألصغرعلىالقسمةاليقبلأكربمهامقامنيلدينافتبقى
.(2)وهو،انكساربالعليهالقسمةيقبالنالذيالعددنستخرج:أوالً 
.2=2÷4(4)املقامخنتارمثالاملقامنيأحدعليهنقسم:اثنياً 
.12مناملسألةهذهأصلفتكون،12=6×2:أي،(6)وهواآلخراملقاميفنضربهمث2وهوالسابقالناتجأنخذ:اثلثاً 

.رداً للورثةتعودسهام3هناومقدارهابلرتكة،فائضأي(رد)فيهااملسألةوهذه

12

3

2

4

أصل املسألة

أخوة ألم2
1
3



التوافق-أمــثــلــة املوافقة 

زوجة

جدة

1
4

1
6

:لدينااملسألةهذهيف
.6وهوأحدمهافنأخذ(6و6)متماثلنيمقامني

.(6و4)ومهابكسرإالاألصغرعلىالقسمةاليقبلأكربمهامقامنيلدينافتبقى
.(2)وهو،انكساربالعليهالقسمةيقبالنالذيالعددنستخرج:أوالً 
.2=2÷4(4)املقامخنتارمثالاملقامنيأحدعليهنقسم:اثنياً 
.12مناملسألةهذهأصلفتكون،12=6×2:أي،(6)وهواآلخراملقاميفنضربهمث2وهوالسابقالناتجأنخذ:اثلثاً 

.رداً للورثةيرجعسهام5هناومقدارهابلرتكة،فائضأي(رد)فيهااملسألةوهذه

12
3

2

2

أصل املسألة

أخ ألم
1
6



التوافق-أمــثــلــة املوافقة 

زوجة

أم

1
8

1
6

:لدينااملسألةهذهيف
وكذلك(6و2)املقاماتبقيةمعمتداخلمقامفهوكسر،بالعليهالقسمةتقبلاملقاماتبقية(2)عددهنا

.بهونكتفي(8)وهواألكربفنأخذ(8و2)
:فـتوافقبينهماجند(6و8)وهيمقاماتمنتبقىمباننظرمث

.بينهمااألكرباملشرتكالقاسمهو(2)عددوجند،عليهالقسمةيقبالنبينهمامشرتكعددعننبحث:أوالً 
.24=6×4=2÷8،اآلخرابملقامالناتجنضربمثعليهاملقاماتأحدنقسم:اثنياً 
.24يكوناملسألةهذهفأصل،املسألةأصلهوالناتج:اثلثاً 
.الِسهامعددهويعتربوالناتجاملقاماتعلىاملسألةأصلنقسم:رابعاً 
.رداً للورثةيعودسهام5هناومقدارهالرتكة،يففائضأي(رد)املسألةهذهويف

24
3

4

12

أصل املسألة

بنت
1
2



التوافق-أمــثــلــة املوافقة 

زوجة

أم

1
8

1
6

:لدينااملسألةهذهيف
.(6و8)ومهابكسرإالاألصغرعلىالقسمةاليقبلأكربمهامقامني

.(2)وهو،انكساربالعليهالقسمةيقبالنالذيالعددنستخرج:أوالً 
.4=2÷8(8)املقامخنتارمثالاملقامنيأحدعليهنقسم:اثنياً 
.24مناملسألةهذهأصلفتكون،24=6×4:أي،(6)وهواآلخراملقاميفنضربهمث4وهوالسابقالناتجأنخذ:اثلثاً 

24
3

4

17

أصل املسألة

بابن



التوافق-تطبيق املوافقة 

زوج

أم

ابن

:استخرجي أصل املسألة التالية



التباين-أمــثــلــة املباينة 

زوج

أخوة ألم

1
2

1
3

.املسألةأصلهويكونوالناتجاملقاماتفنضربمتباينةاملقاماتكانتإذا
:لدينااملسألةهذهيف

.(3و2)هناومهابعضهماعلىينقسمانالمتابيننيمقامني
.(6=3×2)ببعضها،املقاماتنضرب:أوالً 
.6يكوناملسألةهذهفأصل،املسألةأصلهوالناتج:اثنياً 

6
3

2

1

أصل املسألة

بابن عم



التباين-أمــثــلــة املباينة 

زوجة

أم

1
4

1
3

:لدينااملسألةهذهيف
.(3و4)هناومهابعضهماعلىينقسمانالمتابيننيمقامني

.(12=3×4)ببعضها،املقاماتنضرب:أوالً 
.12يكوناملسألةهذهفأصل،املسألةأصلهوالناتج:اثنياً 

12
3

4

5

أصل املسألة

بابن أخ ش



التباين-أمــثــلــة املباينة 

زوجة

أخوة الم

1
4

1
3

:لدينااملسألةهذهيف
.ابألكربفنكتفي،ضمنهداخل2ألن(4)وهواألكربفنأخذ،(2،4)ومهامتداخلنيمقامني-
.(3و4)هناومهابعضهماعلىينقسمانالمتابيننيمقامني-

.(12=3×4)ببعضها،املقاماتنضرب:أوالً 
.12يكوناملسألةهذهفأصل،املسألةأصلهوالناتج:اثنياً 

.الورثةأنصبةجلميعالتكفيالرتكةأنحيثابلرتكةنقصأي،13إىل(عول)املسألةهذهيف

12
3

4

6

أصل املسألة

أخت ش
1
2



التباين-تطبيق املباينة 

زوجة

أخت ش

أخوة ألم

:استخرجي أصل املسألة التالية



للتوضيح
:إذن 

املسألةأصلهوليكون،املقاماتأحدأنخذاملماثلةيف.
املسألةأصلوجنعله،األكرباملقامأنخذاملداخلةيف.
املسألةأصلهووالناتجببعضها،املقاماتنضرباملباينةيف.
(األكرباملشرتكمالقاس)كسربالعليهالقسمةيقبالنالذيعددأكربخنتاراملوافقةيف

يكونوالناتجخر،اآلاملقاميف(الوفقويسمى)الناتجنضربمثاملقامنيأحدعليهونقسم
.املسألةأصل

:ابملسألة( مقامني)وإذا اجتمع أكثر من عددين 
.فننظر بني اثنني منها ابلنسب األربع◦
.فإن كان بينهما متاثل أخذان أحدها ، وإن كان بينها تداخل أخذان األكرب◦
.مث حاصل النظر؛ ننظر بينه وبني العدد الثالث◦
.مث حاصل النظر؛ ننظر بينه وبني العدد الرابع◦

.وهكذا



كيف نقسم اإلرث:
مكن من قسمة إذا متكنا من استخراج أصل املسألة مث تقسيم السهام على الورثة، حينها نت

:مبلغ اإلرث وذلك خبطوتني
.نقسم املبلغ على أصل املسألة-1
.الناتج نضربه يف عدد السهام-2

.والنتيجة هي نصيب الوارث من اإلرث
(.نصيبه= حصته = السهام، أي سهم كل وارث من الرتكة )وتسمى 

.قسمة السهام على عدد الرؤوس: وتزيد خطوة اثلثة وهي 
. أخوات أو بنتني5أبناء أو 4: وهذا يف حال كان الورثة اثنني فاكثر من فريق واحد، مثال  



أب

أم

1
6

1
6

6من فيصبح أصل املسألة، (مثل بعض)هنا مقامات أصحاب الفروض متماثلة 

6

1

1

4
بابن

.أب، وأم ، وابن: ،  وترك ( ثالثة آالف ريال)3000:  توفي محمد وترك ميراث قدرهـ

3٠٠٠        ÷   =5٠٠

رايلمخسئة= 500× 

مخسمئة رايل= 500× 

ألفان= 500× 

املبلغ 
املوروث

أصل 
املسألة

تطبيق

م قيمة السه
الواحد



الف ريال 900هلكت عن مبلغ 

زوج

أخوة ألم2

1
2

1
3

.6املسألةهذهأصل
.الف9٠٠املبلغ
الف15٠=6على9٠٠.٠٠٠نقسم

الورثمنالوارثنصيب=الف15٠×الورثةسهامعددنضربمث
.رايلالف15٠نصيبهالعموابنرايل،الف3٠٠نصيبهماالمواالخوين،رايلالف45٠هوالزوجفنصيب

وهذه(الف15٠)الناتج،(2)رؤوسهمعددعلى(الف3٠٠)نصيبهمقسمةوهيألملِلخوةالثالثةاخلطوةنزيد
.منهماواحدكلنصيبهو

الف9٠٠=15٠.٠٠٠+3٠٠.٠٠٠+45٠.٠٠٠املبالغحنسباملسألةحسابصحةمنوللتأكد

6
3

2

1 بابن عم

.الف450=150.000× 

الف 300=150.000× 
الف لكل واحد150= 2÷

الف150= 150.000× 

تطبيق 



 
 

 التأصيل
 

 معناه، كيفيته، أمثلته  

 



التأصيل
 هو التأصيل؟ما

.عليه غريهواألصل هو ما يبىن –هو األصل : لغة◦
.بال كسرحتصيل أقل عدد خيرج منه فرض املسألة أو فروضها هو : اصطالحا  ◦
كيفية التأصيل:

:ال ختلو املسألة من ثالث حاالت◦
األوىل:

أن يكون مجيع من يف املسألة عصبة وال يكون معهم صاحب فرض◦
.، وجيعل الذكر عن انثيني(عددهم)ف  أصل املسألة من عدد رؤوسهم ◦

الثانية:
.أن يكون يف املسألة صاحب فرض واحد فقط من أصحاب الفروض◦
.فإن أصل املسألة من مقام ذلك الفرض◦

الثالثة:
.أن يكون يف املسألة أكثر من فرض◦
.فينظر بني مقامات الفروض ابلنسب األربع ◦
.احلاصل هو أصل املسالة◦



أصول املسائل

 التاليةال خترج عن أحد احلاالتاليت فيها صاحب فرض أصول املسائل:
◦2
◦3
◦4
◦6
◦8
◦12
◦24



أمــثــلــة الحالة األولى

املال كلهأبناء3

:لدينااملسألةهذهيف
.(الرؤوسعدد)ويسمىالورثةعددنفساملسألةأصليكونحينها،عصبةفقط

3

3

أصل املسألة

(األسهم)عدد السهام



أمــثــلــة الحالة األولى

املال كلهأخ شقيق

:لدينااملسألةهذهيف
.الورثةعددنفساملسألةأصليكونحينها،عصبةفقط

1

1

أصل املسألة



أمــثــلــة الحالة األولى

أبناء4

:لدينااملسألةهذهيف
.األنثينيحظمثلللذكرالورثةعددنفساملسألةأصليكونحينها،عصبةفقط

:ذلكحسابوطريقة
.املسألةأصل=هيكمااإلانثرؤوسعدد+2×الذكوررؤوسعدد
.املسألةأصلليخرجاإلانث،عددمعجنمعهوالناتج،2بـعددهمونضربذكركمفنرى
.1٠=2+8=2×4املسألةهذهففي

10

8

2

أصل املسألة

بنتين

املال كله
للذكر مثل حظ 

األنثيين



أمــثــلــة الحالة األولى

أبناء3

:لدينااملسألةهذهيف
.األنثينيحظمثلللذكرالورثةعددنفساملسألةأصليكونحينها،عصبةفقط

.املسألةأصل=اإلانثرؤوسعدد+2×الذكوررؤوسعددعنذلكحسابوطريقة
.املسألةأصلليخرجاإلانث،عددمعجنمعهوالناتج،2ب عددهمونضربذكركمفنرى

.12=6+6=2×3ف ثالثة،االبناءلدينااملسألةهذهففي

12

6

6

أصل املسألة

بنات6

املال كله
للذكر مثل حظ 

األنثيين



أمــثــلــة الحالة الثانية

ابن

.وعصبة،واحدفرضصاحب:لدينااملسألةهذهيف
.الفرضذلكمقام:هواملسألةأصليكونحينها
.املسألةأصل(4)وهواملقاميكونحينها،الربعوفرضهالفرض،صاحبهوالزوجاملسألةهذهففي

4

3

1

أصل املسألة

زوج
1
4

ب



أمــثــلــة الحالة الثانية

ابناء وبنت3

.وعصبة،واحدفرضصاحب:لدينااملسألةهذهيف
.الفرضذلكمقاماملسألةأصليكونحينها

.املسألةأصل(8)وهواملقاميكونحينهاالثمن،وفرضهاالفرض،صاحبةهيالزوجةاملسألةهذهيف

8

7

1

أصل املسألة

زوجة
1
8

ب



أمــثــلــة الحالة الثانية

أبناء5

.وعصبة،واحدفرضصاحب:لدينااملسألةهذهيف
.الفرضذلكمقاماملسألةأصليكونحينها
.املسألةأصل(6)وهواملقاميكونحينهاالسدس،وفرضهالفرض،صاحبهواألباملسألةهذهففي

6

5

1

أصل املسألة

أب
1
6

ب



أمــثــلــة الحالة الثالثة

تنطبق عليها أمثلة النسب األربع التي سبق بيانها

بنتين

.فرضصاحبمنأكثر:لدينااملسألةهذهيف
.املسألةأصلونستخرجاألربعابلنسباملقاماتبنيفننظر

(3)أصغرمهاعلىالقسمة(6)أكربمهايقبلحبيث(3و6)وهياملقاماتبنيتداخليوجداملسألةهذهيف
.(6)وهواملسألةأصلليصبحاألكربفنأخذ،كسربال

6

4

1+1

أصل املسألة

أب
ب+ 1

6

2
3



 
 

 العول
 

 معناه ،  أسبابه ، أمثلته 

 



العـول 
:تعريف العول

.الزايدة واالرتفاعهو : لغة
:اصطالحا  

.يف األنصباءزايدة يف السهام ونقص ◦
.على أصلهاأو زايدة فروض املسألة ◦

أنواع املسائل ابلنسبة للعول وعدمه:
:  املسألة العائِّلة◦

هي اليت زادت فروضها على أصلها.
:  املسالة العادلة◦

هي اليت ساوت فروضها أصلها.
:املسألة الناقصة◦

هي اليت نقصت فروضها عن أصلها.



:سبب العول
.هو ازدحام الفروض

العولمسألةيفحكممنأول:
.ُأختانو زوجهلاوكانعهدهيفامرأةماتتعندمااخلطاببنعمراخلليفةزمنيفالعولوقعماأول

:هلمفقالالصحابة،عنههللارضيعمرفجمع
.الثلثانولُِلختنيالنصف،للزوجتعاىلاّللّ فرض

.حّقهللزوجيبقمللُِلختنيبدأتوإنحقهما،لُِلختنييبقملللزوجبدأتفإن
منفرضهمبنسبةاجلميععلىالنقصإيرادأيالعول،علىمسعود،بناّللّ عبدمعرأيهفاتّفقعليَّ،فأشريوا

.آخرعلىفرضذيتقدميدون
:أصول املسألة اليت تعول هي

.هذه تقبل العول24، 12، 6
(.أحياانً تعول وأحياانً ال تعول أي ال تنقص بل تكفي الورثة يف املسألة)

.فهذه ال تعول أبداً 8و 4و 3و2: أما بقية الفروض 
:كيفية حل مسألة العول

ها أكثر من أصل سيكون عدد-يتم استخراج أصل املسألة ابلطريقة املعتادة، مث جنمع السهام 
.، انتج اجلمع هو أصل املسألة اجلديد-املسألة



أصول المسائل 
“عند وجود فروض”

2

3

46

812

24

ها  األصول اليت يدخل
:العول هي



6عول أصل 

7إلى 

8إلى 

9إلى 

10إلى 



7إلى 6مثال العول من 

زوج

أخوات ش3

1
2
2
3

6

3

4

/7

.6هناالناتجاملقامنيفنضربتباينلديناوهنااملسألة،أصلنستخرج:أوال  

الف رايل، ولكن عندما 15٠سيكون السهم 6الف رايل، نقسماها على 9٠٠لو كان املرياث مثاًل : للتوضيح
رايل، وبذلك يدخل النقص على مجيع 571الف و128تصبح قيمة السهم أقل فيصبح هنا مثالً 7نقسمها على 

.الورثة ألن السهم نقصت قيمته

.لجنمع السهام، والناتج هو أصل املسألة اجلديد، وبذلك مت احل: اثنيا  



7إلى 6مثال العول من 

زوج

أخت ش

جدة

1
2
1
2

6

3

3

1 1
6

/7



للتوضيح

الف ريال70هلكت هالكة عن زوج وأخت شقيقة، وجدة ، عن مبلغ 

ريال666الف و11= 6÷ريال 670.000

34998=  11.666× 3½     زوج         
34998=  11.666× 3½     أخت ش     

11.666=  11.666× 1/61جدة         

.التكفيالتركة : ريال، وهنا أصبح عندي عول، أي662الف و81نصيب الورثة ألصبح لوجمعنا

االف  10= 7÷ريال 6770.000

30.000=  10.000× 3½     زوج         
30,000=  10.000× 3½     أخت ش     

10.000=  10.000× 1/61جدة         

.الف ريال، وبذلك صحت املسألة70لو جمعنا  نصيب الورثة ألصبح 
.ومقابل صحة املسألة دخل لنصيب كل وارث النقص بنسبة فروضهم



8إلى 6مثال العول من 

زوج

أخت ش

أم

1
2
1
2

6

3

3

2 1
3

/8



8إلى 6مثال العول من 

زوج

أخت ألب

أختان ألم

1
2
1
2

6

3

3

2 1
3

/8



9إلى 6مثال العول من 

زوج

أختان ألب

أختان ألم

1
2

2
3

6

3

4

2 1
3

/9



9إلى 6مثال العول من 

زوج

أختان ش

إخوة ألم3

1
2
2
3

6

3

4

2 1
3

/9



10إلى 6مثال العول من 

زوج

أختان ش

إخوة ألم3

أم

1
2

2
3

6

3

4

2 1
3

/10

1
61



10إلى 6مثال العول من 

زوج

أخوات ألب3

إخوات ألم6

جدة

1
2
2
3

6

3

4

2
1
3

/10

1
61



12عول أصل 

13إلى 

15إلى 

17إلى 



زوج

أب

أم

بنت

1
4
1
6

12

3

2

2 1
6

13

1
2

6

13إلى 12مثال العول من 



13إلى 12مثال العول من 

زوج

جد

جدة

بنت ابن

1
4
1
6

12

3

2

2 1
6

13

1
2

6



13تطبيق العول إلى 

زوجة

أخت ش

أخوة ألم

:استخرجي أصل املسألة التالية



15إلى 12مثال العول من 

زوج

جد

جدة

بنات ابن3

1
4
1
6

12

3

2

2 1
6

15

2
3

8



15إلى 12مثال العول من 

زوج

أب

جدة

بنتان

1
4
1
6

12

3

2

2 1
6

15

2
3

8



17إلى 12مثال العول من 

زوجة

أم

إخوة ألم5

أخوات ش4

1
4
1
6

12

3

2

4 1
3

17

2
3

8



17إلى 12مثال العول من 

زوجة

جدة

أخوات ألم3

أخوات ألب6

1
4
1
6

12

3

2

4 1
3

17

2
38



24عول أصل 

27إلى 



27إلى 24مثال العول من 

زوجة

جدة

أب

بنات3

1
8
1
6

24

3

4

4 1
6

27

2
3

16



زوجة

أم

جد

بنات ابن3

1
8
1
6

24

3

4

4 1
6

27

2
3

16

27إلى 24مثال العول من 



التصحيح
.هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم: تعريفه

.املسألة الفرضيةيف حصول االنكسار : سبب التصحيح هو
.من فريق يف املسألة الواحدةيقع على فريق أو أكثر االنكسار 

.بنات وهكذا4أخوة ، أو 6: هم مجاعة اشرتكوا يف فرض أو يف تعصيب، مثل: والفريق
خطوات التصحيح عند االنكسار على فريق واحد:

:عند االنكسار على فريق واحد◦
بنسبتنيينالعددبنيفننظرانكسار،حصلفهناالرؤوسعددعلىالسهامعددينقسمملإذا◦

موافقةكانتوإذاالرؤوس،عددأثبتناالعددينبنيمباينةكانتفإذاموافقة،أومباينةإما:فقط
.الرؤوسعددوِّفقأثبتنا

(.ملسألةمصح ا)أصل املسألة اجلديد ويسمى = أصل املسألة × نضرب العدد الذي أثبتناه ◦
.سهام الورثة الصحيحة = سهام الورثة× ونضربه كذلك ◦
.وبذلك تنقسم املسألة دون انكسار◦
هووالناتجهمرؤوسعددعلىللفريقالسهامعددنقسمالفريقمنوارثكلنصيبخنرجأنوألجل◦

.منهمواحدكلنصيب



1مثال 

بنت

إخوة ش3

1
2

ب

2

1

1

×3

×3

×3

6

3

3



2مثال 

زوجة

أبناء4

1
8

ب

8

1

7

×4

×4

×4

32

4

28



3مثال 

13ابن أخ                       ب         

أم

بنات6

1
6
2
3

6

1

4

×3

×3

×3

×3

18

3

12

3



4مثال 

زوجة

مأعما6

1
4

ب

4

1

3

×2

×2

×2

8

2

6

2

سهم لكل عم/



تطبيق

زوجة

أخ ألم

أم

أخوة ش4



:االنكسار على أكثر من فريق
 يف املسألة الواحدة4االنكسار على الفرِّق ال ميكن أن يتجاوز.
ميكن أبكثر من فيمكن أن يقع هذا االنكسار على فريق وفريقني وثالثة وأربعة ، لكن ال

.ذلك
وطريقة التصحيح نفسها سواء كان فريقني أو ثالثة أو أربعة.
 خطوات التصحيح عند االنكسار على أكثر من فريق:

:عند االنكسار على أكثر من فريق ◦
أثبتنامباينةكانتفإذاواملوافقة،ابملباينةالرؤوسوعددالسهامعددبني/األولالنظر◦

.الرؤوسعددوفقأثبتناموافقةكانتوإذاالرؤوس،عدد
.بني األعداد املثبتة، ننظر بينها ابلنسب األربع/ النظر الثاين◦
(.مصح املسألة)األصل اجلديد ويسمى = أصل املسألة × مث الناتج ◦
.سهامهم الصحيحة = سهام الورثة × وأيضا  ◦
.وبذلك تنقسم املسألة دون انكسار◦
عددعلىللفريقالسهامعددنقسمالفريقمنوارثكلنصيبخنرجأنوألجل◦

.منهمواحدكلنصيبهووالناتجرؤوسهم



مثال

زوجات3

أخوة ش4

1
4
ب

4

1

3

×12

 ×12

 ×12

48

12

36

باينة واملوافقة، جند ، فحصل هنا انكسار يف فريق الزوجات، ننظر إىل العالقة بني  عدد السهام وعدد الرؤوس ابمل3الينقسم على 1
.3وهو هنا / أهنا مباينة فنثبت عدد الرؤوس

نة واملوافقة، هنا ، فحصل هنا انكسار يف فريق اإلخوة، ننظر إىل العالقة بني عدد السهام وعدد الرؤوس ابملباي4الينقسم على 3
.4مباينة فنثبت عدد الرؤوس، وهو هنا 

12= جند أهنا متباينة ، فنضرهبا ببعضها ( 4و 3)، وهي هنا ابلنسب األربعيف العالقة بني األعداد املثبتة / النظر الثاين
.م الصحيحةأنخذ هذا الناتج ونضربه يف أصل املسألة وكذلك نضربه يف عدد السهام ، ليخرج لنا مصح املسألة والسها

سهام لكل زوجة4/

سهام لكل أخ9/

.وملعرفة نصيب كل وارث من الفريق ؛ نقسم عدد السهام على عدد الرؤوس

بأصل املسألة وبالسهامالعدد املثبتنضرب12



مثال

زوجتين

أخوة ألب7

1بنت

2

1جدة

6

1
8
ب

24
3

5

×14

 ×14

 ×14

 ×14

 ×14

336
42

70

2

باينة واملوافقة، جند ، فحصل هنا انكسار يف فريق الزوجات، ننظر إىل العالقة بني  عدد السهام وعدد الرؤوس ابمل2الينقسم على 3
.2وهو هنا / أهنا مباينة فنثبت عدد الرؤوس

نة واملوافقة، هنا ، فحصل هنا انكسار يف فريق اإلخوة، ننظر إىل العالقة بني عدد السهام وعدد الرؤوس ابملباي7الينقسم على 5
.7مباينة فنثبت عدد الرؤوس، وهو هنا 

14= جند أهنا متباينة ، فنضرهبا ببعضها ( 7و 2)، وهي هنا ابلنسب األربعيف العالقة بني األعداد املثبتة / النظر الثاين
.م الصحيحةأنخذ هذا الناتج ونضربه يف أصل املسألة وكذلك نضربه يف عدد السهام ، ليخرج لنا مصح املسألة والسها

سهم لكل زوجة21/

سهام لكل أخ10/

.وملعرفة نصيب كل وارث من الفريق ؛ نقسم عدد السهام على عدد الرؤوس

بأصل املسألة وبالسهامالعدد املثبتنضرب14

12

4

168

56



مثال

زوجتين

ابن عم12

1
4

ب

4
1

3

×4

 ×4

 ×4

16
4 2

باينة واملوافقة، جند ، فحصل هنا انكسار يف فريق الزوجات، ننظر إىل العالقة بني  عدد السهام وعدد الرؤوس ابمل2الينقسم على 1
.2وهو هنا / أهنا مباينة فنثبت عدد الرؤوس

اينة واملوافقة، هنا ، فحصل هنا انكسار يف فريق اإلخوة، ننظر إىل العالقة بني عدد السهام وعدد الرؤوس ابملب12الينقسم على 3
.4فنثبت هنا وفق عدد الرؤوس، وهو هنا( ولو نظران هلا ابلنسب االربع ألصبحت مداخلة ولكن هنا ننظر هلا أهنا موافقة)موافقة 

4= جند أهنا متداخلة ، فنكتفي ابألكرب ( 4و 2)، وهي هنا ابلنسب األربعيف العالقة بني األعداد املثبتة / النظر الثاين
.م الصحيحةأنخذ هذا الناتج ونضربه يف أصل املسألة وكذلك نضربه يف عدد السهام ، ليخرج لنا مصح املسألة والسها

سهمني لكل زوجة/ 

سهم لكل ابن عم/

.وملعرفة نصيب كل وارث من الفريق ؛ نقسم عدد السهام على عدد الرؤوس

بأصل املسألة وبالسهامالعدد املثبتنضرب4

12



مثال

زوجتين

أخوة ش4

2بنات3

3

1جدتين

6

1
8

ب

24
3

1

×12

 ×12

 ×12

 ×12

 ×12

288
36

12

2

.2/ لرؤوسنثبت عدد ا، فحصل هنا انكسار يف فريق الزوجات، ننظر إىل العالقة بني  عدد السهام وعدد الرؤوس ابملباينة واملوافقة، جند أهنا مباينة ف2الينقسم على 3
.4/ ت عدد الرؤوس، فحصل هنا انكسار يف فريق اإلخوة، ننظر إىل العالقة بني عدد السهام وعدد الرؤوس ابملباينة واملوافقة، هنا مباينة فنثب5الينقسم على 1

مداخلة ، فنكتفي ( 4، 2)جند أن بني ( 3و 4و 2)، وهي هنا ابلنسب األربعيف العالقة بني األعداد املثبتة / النظر الثاين
12= جند أهنا متباينة، فنضرهبا ببعضها ( 4، 3)، مث ننظر بينه وبني املثبت املتبقي فـ 4ابألكرب وهو 

.م الصحيحةأنخذ هذا الناتج ونضربه يف أصل املسألة وكذلك نضربه يف عدد السهام ، ليخرج لنا مصح املسألة والسها

سهم لكل زوجة18/

أسهم لكل أخ3/

.وملعرفة نصيب كل وارث من الفريق ؛ نقسم عدد السهام على عدد الرؤوس

بأصل املسألة وبالسهامالعدد املثبتنضرب12

16

4

192

48

.3/ ثبت عدد الرؤوس، فحصل هنا انكسار يف فريق البنات، ننظر إىل العالقة بني عدد السهام وعدد الرؤوس ابملباينة واملوافقة، هنا مباينة فن3التنقسم على 16

أسهم لكل بنت64/

سهم لكل جدة24/



تطبيق

زوجة

أخوة ألم3

أم

أخوين ش



التخارج
ري شيء معني من الرتكة أن يتصاحل الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه يف املرياث نظ: التخارج اصطالحا  

.أو من غريها
.التخارج جائز مىت كان عن تراض، ملا فيه من املصلحة والتسهيل على الورثة:  حكمه
:  شروطه

.رضا املتخارجني -
.أهلية التصرف للمتخارجني -
.أن يكون املال املخارج عليه ملكاً للمخارج -
.عدم تعلق الديون واحلقوق ابملال املخارج عليه -
.أن يكون املال املخارج عليه معلوماً صفًة وقدراً -

:من ميلك حق التخارج
وصى له بشيٍء من الرتكة، أو وكيلهما، أو وليهما أو وصيهما الشرعي

ُ
.هو الوارث، أو امل

م من الورث، بعد وفاة أن التخارج يكون بني الورثة، ويف نصيب أحدهم أو كله: الفرق بني التخارج والبيع
.املورث، خبالف البيع

لعوض واليشرتط أن أن التنازل قد يكون بغري عوض، أما التخارج فالبد من ا: الفرق بني التخارج والتنازل
.تكون قيمة العوض مبقدار احلصة بل ميكن أن تكون أكثر وأقل 



:صوره
:مهاصورتنيوأشهرهاالصور،منعددله

حيلفهنا؛الرتكةريغمنأيخذهشيءٍ مقابليفكلِّّهنصيبهعنالورثةأحدوارث  خيرِّجأن:األوىلالصورة
.هامهسإىلسهامهوتضم،الرتكةمننصيبهيفاملُخارجِّ الوارثِّ حملَّ املُخارِّجالوارث

:التاليةابلطريقةالقسمةوتتم
خرج؛الوارثفيهممبامجيعاً الورثةبنيعاديةقسمةاملسألةنقسم-1

ُ
.املسألةيفسهامهعددملعرفةامل

خرجِ الوارثسهامعرفناإذا-2
ُ
.ملسألةوتنتهيخارجه،الذيالوارثأعطيناهااملسألة،منامل

الرتكةمنأيخذهمعلومٍ شيءٍ مقابليفالورثة،لبقيةالرتكةمننصيبهعنالورثةأحدخيرجأن:الثانيةالصورة
.شيوعا  التخارجصورأكثروهياملال؛منمبلغٍ أوأرضٍ أوكدارٍ نفسها؛

:التاليةابلطريقةوتقسم
خرج؛الوارثفيهممباالورثةمجيععلىعاديةً قسمةً الرتكةنقسم-1

ُ
.هامهسعددلنعرفوذلكامل

خرجِ الوارثسهامنستبعد-2
ُ
.الرتكةمنعليهحصلمامقابلامل

خرِج،الوارثسهاماستبعادبعدالورثةبقيةسهامجنمع-3
ُ
.داجلدياملسألةأصلهووالناتجامل

:املعتادةاخلطواتنكملمث
.اجلديداألصلعلى(خمارجِتهِ مقابلاملخارجأخذهمادون)املبلغنقسم

.املتبقيةالرتكةمننصيبهليخرجالبقيةمنوارثٍ كلِّ سهاميفالسهمجزءنضرب



:مثال الصورة األوىل
رايلألفومئةمليونومبلغوزوج،وشقيقوجدةبنت:عنامرأةتوفيت
.الزوجمنخاصمالمقابلالرتكةمنالشقيقخيرجحبيثالرتكةمنالزوجخمارجةاألخوأراد
عماريتمنشقةأعطيك:لِلخالزوجقالأوالرتكة،مننصييبوخذعمارتكمنشقةأعطين:للزوجاألخقال:مثالً 

.الرتكةمنوليستاخلاصالزوجمالمنخمارجةفهذهالرتكة،مننصيبكوآخذ
:عاديةقسمةاملسألةفنقسم

12
6½بنت
1/62جدة
1بشأخ

3¼زوج

مث نضيف سهام األخ لسهام الزوج فتصبح املسألة هبذا الشكل
12

6½بنت
1/62جدة
1بشأخ

4=1+3¼زوج



:مثال الصورة الثانية
.ومنزلرايل،ألفومئةمليونومبلغوشقيق،وأمبنت:عنتويف

معلومشيءمقابلرتكةالمنهيوخترجاملنزلوأتخذنصيبهاتعطيهمحبيثواألمالشقيقخمارجةالبنتوأرادت
.(والدهاتركةالذياملنزل)وهونفسهاالرتكةمنأتخذه

آخر،شيئاً الرتكةمندأريواليليكوناملنزل:أوالرتكة،مننصييبوخذوااملنزلآخذ:ولِلخلِلمالبنتتقول:مثالً 
.الرتكةمننصيبكحننوأنخذلكاملنزلخذي:هلاواألماألخقالأو

:عاديةقسمةاملسألةفنقسم
6

3½بنت
1/61أم

2بشأخ

3= 2+1مث نستبعد سهام البنت ، وجنمع سهام بقية الورثة ليكون هو األصل اجلديد ، 
3

.املنزلمقابلخرجت0½بنت
1/61أم

2بشأخ
.ارج، ويستبعد املنزل من الرتكة ألن البنت امتلكته ابلتخ(3)ويقسم املبلغ مليون ومئة الف على أصل املسألة 



الَرد
:اصطالحا  

.العاصبعدمعندمنهممستحقهعلىالفروضأصحاببعدماتبقىإرجاع
.العولعكسوهو.السهامعدديفونقصاألنصبةيفزايدة:هوأو
.(اإلرثيففائضوجودأي)السهامجمموععناإلرثزايدة:هوأو

:الردشروط–الرديقعمىت
زايدةناكهالتكونوابلتايلهلمالباقيذهابيعينالعصبةوجودألنعصبة،وجودعدم-

.ابإلرث
روضالفأصحابأخذبعداإلرثزايدةأي)املسألة،أصلعنالسهامجمموعنقصحتقق-

.(أنصبتهم
.ُتردفإهنااملسألةأصلعنالسهامنقصتإذاأنهالراجح:حكمه

:الردميكنمنعلى
الزوج)لسببيةاالفروضأصحابدون(والقرابةابلنسب)النسَبيةالفروضألصحابيكونالرد

.(هللاكتابِفببعضأأوىلبعضهماألأرحاموأأولو)لآلية(والزوجة

.العاصبعدمعندفرضا  الواراثتاإلانثعلىالرديكونذلكوعلى



:الردكيفية
.رداً الباقيهلانرجعمثنصيبهانعطيهافهنافقطواحدةأنثىالوارثةكانتإذا:األوىلاحلالة

فرضهلنأخواتمثال)فيهيشرتكنواحدفرضصاحباتجمموعةالواراثتكانتإذا:الثانيةاحلالة
.رؤوسهنعددمناملسألةأصلجنعلفهنا(السدسيفيشرتكنجدتنيمثالً أو)(الثلثنيوهوواحد

نُغرّي مثاملعتادة،ريقةابلطاملسألةنقسمفهناخمتلفة،فروضهنالواراثتكانتإذا-:الثالثةاحلالة
.اجلديداملسألةأصلهوويكون،كلهاالسهامجمموعوجنعلهأصلها

مسألةجنعلمث،نصيبهأونصيبهاالزوجأوالزوجةفتأخذالزوجنيأحدوجدإذا:الرابعةاحلالة
.الورثةلبقيةأخرى



ميراث ذوي األرحام

كل قريب ال يرث بفرض وال تعصيبهم  : ذوو األرحام
:  حكم مرياث ذوي األرحام

:ذوي األرحام ، والراجح أهنم يرثون بشرطنيالعلماء يف مرياث اختلف 
.-غري الزوجني-عدم وجود أهل الفروض ◦
.عدم وجود العصبة◦

(هللااألأرحام بعضهم أأوىل ببعض ِف كتاب وأأولوا ):عموم قوله تعاىل: والدليل 

:الفرق بني الرد وبني مرياث ذوي األرحام
للرد وال لتوريث عدم وجود عصبة ابملسألة ، ألن العصبة لو ُوجدت مل حنتج: يتفقان يف

.ذوي األرحام
كون على أن الرد يكون على أصحاب الفروض، أما مرياث ذوي األرحام في: خيتلفان يف

.من الفرض هلم وليسوا من العصبة
.رد الباقي ألهل الفروض على توريث ذوي األرحامويُقدم



:األرحام ينقسمون إىل ثالث مراتبوذوو 
:الفروع◦

أوالد البنت وإن نزلوا.
:األصول◦

 اجلدة الفاسدةأو اجلد.
:احلواشي◦

 (.األخابن األخت وبنت )فرع أبويه
 (.واخلالالعمة واخلالة )فرع أجداده

كيف يكون مرياث ذوي األرحام ؟
:يكون ابلتنزيل حبيث

.يُنزَّل كل واحد من ذوي األرحام منزلة من أدىل به◦
.مث يقسم املال بني املدىل هبم كما يقسم بني من أدلوا هبم◦



 للفائدة–والتنزيل على النحو التايل-:
.أوالد البنات مبنزلة البنات، وأوالد بنات االبن مبنزلة بنات االبن-1
نزلة ابن األخ، أوالد األخوات مطلقاً مبنزلة األخوات، وبنت اإلخوة مبنزلة اإلخوة، وبنت أبناء اإلخوة مب-2

.وأوالد اإلخوة ألم مبنزلة اإلخوة ألم، وأوالد األخوات مبنزلة األخت ألم
.بنات األعمام لغري أم مبنزلة األعمام، وبنات أبنائهم مبنزلة ابن العم-3
.العم ألم، والعمات مطلقاً مبنزلة األب-4
.أخوال امليت، وخاالته، وأبو أمه، ومن أدىل به مبنزلة األم-5
.أخوال األب، وخاالته، وأبو أمه، ومن أدىل به مبنزلة أم األب-6
.أخوال األم، وخاالهتا، وأبو أمها، ومن أدىل به مبنزلة أم األم-7

أن امليت مات عن تويف شخص عن بنت بنت، وبنت أخ، وبنت عم فيفرض ابلتنزيل ك: مثال
.خللبنت النصف، والباقي لِلخ، وال شيء للعم لوجود األ<<2بنت، وأخ، وعم، املسألة من 



الوصايا
هي التربع به بعد املوت: معىن الوصية ابملال.
أركان الوصية:

.املوصي◦
.املوصى به◦
.املوصى له◦
.املوصيالوصية بعد موت اجياب املوصي، وقبول ◦

مشروعية الوصية:
:ثبتت الوصية يف الكتاب والسنة واإلمجاع

للوالدينةالوصيخرياً تركإناملوتأحدكمحضرإذاعليكمكتب):تعاىلقوله:القرآنمن
.(املتقنيعلىحقاً ابملعروفواألقربني

يبيتبهوصييأنيريدشئلهمسلمامرئحقما):وسلمعليههللاصليالنيبقول:السنةمن
.(عندهمكتوبةووصيتهإالليلتني

حكم الوصية:
.وتهمقبلفيهااملوصيتراجعويصحقبوهلاعدميصحاليتاجلائزةالعقودمنهي

.ابستحباهباقالمنومنهمأوجبهامنفمنهمالوصيةحكميفالعلماءواختلف
.مستحبةمندوبةالوصيةأنوالراجح



شروط الوصية:
(.كأن يوصي بتمويل حمل للخمور أو ببناء أضرحة). أال تكون على شيء حمرم شرعا  -
.(“ثلث والثلث كثري”لقول النيب عليه الصالة والسالم ). أال تتجاوز ثلث املال-
(.“إن هللا أعطى كل ذي حق حقه والوصية لوارث”لقول النيب عليه الصالة والسالم). أال تكون لوارث-
(.ال حاللأي أن يكون عاقاًل ابلغاً حراً غري حمجور عليه واملال ِملوك له وامل)أهلية املوصي للتربع -

:نفاذ الوصية•
.تنفذ الوصية إذا اشتملت شروطها السابقة وأركاهنا سواء رضي الورثة أم ال

.وتنفذ الوصية لوارث وكذلك الوصية أبكثر من الثلث ؛ بعد إجازة مجيع الورثة
.أما الوصية مبحرم أو الوصية ِمن ال أهلية له؛ فهذه ال تصح ولو أجازها الورثة

:مبطالت الوصية 
موت املوصى له) .، وذلك ألن الوصية حقه فإن مات قبل املوصي بطلت الوصية1
قتل املوصى له املوصي، ) .ناسألن عدم بطالن الوصية ابلقتل يفتح ابب شر على ال2
تلف املوصى به) 3.
رد املوصى له الوصية) 4.
إنكار املوصي للوصية وجحودها) 5.



مثال وصية

ني ألف بنات وزوج وأم وأخوات، وخلّفت ملبغ وقدره مئة وست3أبناء و4هلكت عن 
:، وكان نص وصيتها مايلي(160.000)رايل 

:  الوصية السابقة اشتملت على
( .املبلغ املستأمنة عليه)حقوق لآلدميني متعلقة بذمة املتوىف غري مرهونة 

(.الوصية ابلصلة والدعاء وطاعة هللا)وصية غري مالية 
(.هبة–صدقة جارية)وصية مالية 

ية املالية، فإذا استكملت احلقوق وخنرج املبلغ املستأمنة عليه، مث بعد ذلك نتأكد من حتقق الشروط على الوص: فأول ما نبدأ به
.الشروط واألركان وحتققت يتم تنفيذها وال ُيق للورثة منعها ، كما يف هذا املثال

.أوصي أبنائي بتواصلهم، وأوصيهم وبقية قرابيت ابلدعاء يل وطاعة هللا يف السر والعلن”
.االف رايل أودعتها منذ سنة يف حسايب البنكي3وأوصي آبداء األمانة اليت لدي لـ لشقيقيت هند وهي مبلغ قدره 

.توزع على أعمال الرب ( الف رايل4٠)وأوصي بصدقة جارية بقيمة 
.للخادمة العاملة عندي(  االف رايل5)وأوصي مببلغ مقداره 

.هذه وصييت، وصلى هللا تعاىل على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم واحلمد هلل رب العاملني
“.م .......   من عام......   هـ املوافق شهر ......  لعام ...... حررت يف شهر 



:للفائدة

مجيعلتنفيذالرتكةتتسعوملأجازوهاأوالورثة،جُيزوملالثلث،عنهاوضاقالوصااي،تزامحتإذا
:يليمافنعملالوصااي

بعشرين،رولعمخبمسني،لزيدأوصىلوكمااألشخاص،بنيالوصااييفالتزاحمكانإن
قسمة)نسبتهبحبساملوصيهلمفرضماحسببينهمالثلثفُيقسمبثالثني،وخلالد
.(غرماء



املراجع

كتاب الفرائض-كتاب تيسري فقه املواريث 
الالحمعبدالكرمي.دل  

.عروض ابوربوينت يف املواريث والوصااي 
أمحد اليوسف. ل  د



تم  بحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
شكرًا للمتابعة

:أعدته
سُهـى العميـر

WWW.ALOMAIRS.COM

http://www.alomairs.com/

