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أمح ه سبحانه كدما  ،يؤدى شكر نعدمة من نعدمه إا بنعدمة منه دم   هل ايذ  ااحل

 ،وأستعينه استعانة من ا حول هل وا قوة إا به ،ينبيغ جلالل وجهه وعظيم سلطانه
ويوقن أنه ا ينجيه من ذنوبه  ،ستغفره مما ق مت وأرسفت استغفار من يقر بعبوديتهأو

ع د ما ذكره  ^نبينا حمدم   ،وخريته من خلقه ،وأصيل وأسلم ىلع عب ه ورسوهل ،هو إا
ومن تبعه بإحسان إىل يوم  ،وىلع آهل وصحبه ،وغفل عن ذكره الغافلون ،ايذاكرون

  .ادلين
 :أما بعد

 ،تيرسا لفهدمه ؛كتبتها للدمبت ئني يف هذا العلم العظيم ،يف علم الفرائضفهذه ملعة 
راجيا من ا هل الكريم أن يتقبله بقبول  ،، ذكرت فيها أهم املهدماتوإاعنة ىلع حتصيله

 رحيم.بر  ،إنه جواد كريم ،وأن جيعل هل القبول بني عباده ،حسن
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 وحسابا.قسدمة املواريث فقها العلم ب هو:

 :احلقوق املتعلقة بالرتكة مخسة 
وحنو  ،وحفر قربه ،وأجرة تغسيله ومحله ،من ثدمن كفنه :مؤن جتهزي امليت األول:

 ذلك من املؤن الرشعية.
وأرش اجلناية املتعلقة برقبة  ،اكدلين ايذ  برهن :احلقوق املتعلقة بعني الرتكة اثلاين:

 العب  اجلاين.
ويه احلقوق املطلقة اليت ا عالقة هلا بعني  ،احلقوق املتعلقة بذمة امليت اثلالث:

 الرتكة.
 الوصية لغري وارث باثللث فأقل. الرابع:

 اإلرث. اخلامس:

 :أراكن اإلرث ثالثة 
 .أو امللحق به حكدما أو تق يرا ،وهو امليت حقيقة :املورِّث -1
أو امللحق بهم  ،وهو املستحق لإلرث حني موت املورِّث من األحياء :الوارث -2

 حكدما.
 وهو تركة امليت. :احلق املوروث -3
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 :رشوط اإلرث ثالثة 
 .إحلاقه باألموات حكدما أو تق يرا أو ،حتقق موت املورِّث -1
 .أو إحلاقه باألحياء حكدما ،الوارثحتقق حياة  -2
 .ودرجته وحنو ذلك ،وجهة الوارث ،معرفة سبب اإلرث :واملراد بهاتلوارث،  العلم بدمقتىض -3

 :وأسباب اإلرث املجمع عليها ثالثة 
 ح.انلاك -1
 الواء. -2
 النسب. -3

 وا خلوة. وإن لم حيصل به وطء   ،عق  الزوجية الصحيح أما انلاكح فهو:
 .بانلص واإلمجاع، إا أن تكون الزوجة أمة أو كتابيةوحيصل اتلوارث بسبب انلاكح من اجلانبني 

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ } قال تعاىل

 ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .[ 12]سورة النساء:{ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
  .عصوبة سببها نعدمة املعتق ىلع رقيقه بالعتق والء فهو:أما الو

 جانب واح  وهو جانب املعتق. ويورث به من
 :قال ^أن رسول ا هل  ما يف ابلخار  ومسلم عن اعئشة  :وديلل اإلرث بالواء

 .«إنما الوالء ملن أعتق»
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 فهو اتصال بني شخصني بااشرتاك يف وادة قريبة أو بعي ة. وأما النسب:

 :للنسب ثالث جهات 
ع منهم :وأصول الشخص هم األصول: األوىل: اآلباء واألمهات  :وهم ،من تفرَّ

 واألج اد واجل ات.
األواد وإن نزلوا  :ايذين تفرعوا عنه وهم :وفروع الشخص هم الفروع: اثلانية:

 ر. بدمحض ايذكو
 وهم فروع أصول الشخص وهم: احلوايش: اثلاثلة:

 األعدمام األشقاء أو ألب. -1
 ر.األعدمام وإن نزلوا بدمحض ايذكو أوئلكأبناء  -2
 اإلخوة األشقاء أو ألب أو ألم ذكورا اكنوا أو إناثاً. -3
 أبناء اإلخوة األشقاء أو ألب وإن نزلوا بدمحض ايذكور. -4

 ها ثالثة:يوموانع اإلرث املجمع عل 
 الرق. -1
 .القتل -2
 اختالف ادلين. -3

 :قال العالمة الرحيب 
ععنَ  ععْخَص م  ععرَياث   َوَيدْمنَعع ا الشَّ  الدْم 

 
لَععععل  ثَععععالث    ععععْن ع  ععععَ ة  م   َواح 

يععععن    قٌّ َوَقتْععععل  َواْخععععت اَلفا د   ر 
 

عععني    عععك  اكيْلَق  َهْم فَلَعععيََّْ الشَّ َْ  فَعععا
 يقوم باإلنسان بسبب الكفر. ،فهو عجز حكمٌّ  أما الرق: 
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 والعب  جبدمي  أنواعه ا يرث. 
أن   ابن عدمر عنملا رواه ابلخار  ومسلم  ؛والرق يدمن  اتلوارث من اجلانبني

  .«هل مال فماهل لذلي باعه إال أن يشرتط املبتاع امن ابتاع عبد  »قال:  ^رسول ا هل 
 ^أن رسول ا هل   عب  ا هل بن عدمرو عنوملا رواه أبو داود وغريه بسن  حسن 

لك وما معه من مال إندما هو فالعب  ا يدم .«املاكتب عبد ما بيق عليه درهم: »قال
 .للسي 

 فعل حيصل به زهوق الروح. فهو: القتل وأما
 وهو مان  للقاتل من اإلرث دون املقتول.

 القتل نواعنو: 
 . عدم -1
  شبه عدم  وخطأ. -2
فق  أمج  العلدماء ىلع ع م توريث القاتل شيئا من مال  ؛أما القتل العدم  الع وان -

 املقتول وديته.
وايذ  عليه مجهور السلف واخلَلَْف ، وأما القتل اخلطأ وشبه العدم  ففيه خالف -

وبه قال أبو  ،أنه مان  من اإلرث مطلقا بدما فيهم أمري املؤمنني عدمر وابن عباس 
 حنيفة والشافيع وأمح .

ليس »: قال ^أن رسول ا هل  ،عن عدمر قطين وغريه واست لوا بدما رواه ادلار
 وهو ح يث صحيح. .«لقاتل يشء
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 ومخسة عرش تفصيال ،الوارثون من الرجال عرشة إمجاال: 
  :فقد قال الرحيب  :أما اإلمجال -

ثاععوَن  ععنَ َوالَْوار   َرهْ عالرَِّجععال  َعَشعع م 
 

ْشععععتََهرهْ   وفَععععة  ما ْم َمْعرا ْسععععدَماماها
َ
 أ
 اابععن واْنععنا اابْععن  َمْهدَمععا نَععَزاَ  

 
با واجْلَععععععع   هَلا َوإ ْن َععععععععالَ  

َ
 واأل

خا  
َ
َهعععات  اَكنَعععاواأل  ِّ اجل 

َ
عععْن أ  م 

 
ْرآنَععععا  نْععععَزَل ا هلا ب ععععه  الْقا

َ
 قَععععْ  أ

ب   
َ
ِ  إ يَلْععه  بععاأل ععْ  خ  الدْما

َ
 َواْنععنا األ

 
ب   

َكعععذَّ  فَاْسعععدَمْ  َمَقعععاًا لَعععيََّْ با لدما
ن يععه   

َ
ععْن أ  َوالَْعععم  َواْنععنا الَْعععمِّ م 

 
ْر يذ   اإل جيَععععاز  َواتلَّنْب يععععه     فَاْشععععكا

ْو ا وَ   ْعت ععععقا ذاو الْععععَواَء  َوالععععزَّ  الدْما
 

اء    ععععععور  َهععععععؤا
كا دْملَععععععةا ايذ   فَجا

 فكدما ييل: :وأما تفصيلهم - 
 اابن.  -1
 ابن اابن وإن نزل بدمحض ايذكور.  -2
 األب.  -3
 اجل  من قبل األب وإن عال بدمحض ايذكور.   -4
 األخ الشقيق.   -5
 األخ ألب.   -6
 األخ ألم.    -7
 ابن األخ الشقيق وإن نزل بدمحض ايذكور.   -8
   .بن األخ ألب وإن نزل بدمحض ايذكورا -9
 العم الشقيق.   -10
 العم ألب.   -11
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 ابن العم الشقيق وإن نزل بدمحض ايذكور.    -12 
 العم ألب وإن نزل بدمحض ايذكور. ابن  -13
 الزو .    -14
 ق.املعت -15
 .يرث منهم إا ثالثة: األب واابن والزو  من الرجال لمإذا اجتدم  الوارثون  -
 وعرش ىلع سبيل اتلفصيل: ،والوارثات من اإلناث سبع ىلع سبيل اإلمجال 
 : فقد قال الرحيب :أما إمجاال -

ثَعععاتا  عععنَوالَْوار   النَِّسعععاء  َسعععبْ ا  م 
 

عع  نَّ الْشَّ ععرْيَها َُ نْععَ 
ا
ُ  أ ْععع  ْرعا علَععْم عا

م   
ا
َقهْ ب نْعععت  َوب نْعععتا ابْعععن  َوأ ْشعععف   ما

 
ْعت َقععععععهْ   ة  َوما  َوَزوَْجععععععة  وََجعععععع َّ

َهععات  اَكنَعع   ِّ اجْل 
َ
ْخععتا مععْن أ

ا
 ْت َواأل

 
نَّ بَانَععععععْت   تاها عععععع َّ ه  ع  َهععععععذ  ََ 

 فكدما ييل: :وأما تفصيلهن - 
  .ابلنت -1
  .ايذكوربنت اابن وإن نزلت بدمحض  -2
 .األم -3
 اجل ة من قبل األم.    -4
 اجل ة من قبل األب.    -5
    .الزوجة -6
 املعتقة.     -7
 األخت الشقيقة.     -8
 األخت ألب.     -9
 األخت ألم. -10
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بلنت : األم والزوجة وات من النساء لم يرث منهن إا مخَّإذا اجتدمعت الوارثا -
 .وبنت اابن واألخت الشقيقة

وابلنت  : األبوان واابنجاا ونساء لم يرث منهم إا مخسةولو اجتدم  لك الورثة ر -
 .لزوجنيوأح  ا
  :واإلرث نواعن 
  .إرث بالفرض -1
 .وإرث باتلعصيب -2
 ثالثة أنواع: والورثة 
 ذو فرض.   -1
  .اعصب -2
 ذو رحم. -3
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 :الفروض قسمان  
 قسم ثابت بانلص.    -1
 قسم ثابت بااجتهاد. -2

 :قول الرحيب جمدموعة يف  أما الفروض اثلابتة بانلص فيه ستة،
ععتَّهْ  تَععاب  س   فَععالَْفْرضا يف نَععصِّ الْك 

 
ععَواَها ابْلَتَّععهْ   رْث  س   َا فَععْرَض يف اإل 

بْعع     بْعع   َ ععمَّ ن ْصععفا الْر   ن ْصععف  َورا
 

ع  عْ سا ب عنَصِّ الْشَّ  ْرع  عَواثْل لْثا َوالْس 
دَمععععععا اتْلَّدَمععععععاما    َواثْل لاثَععععععان  َوها

 
 إ َمعععاما  ف  فَعععاْحفْف فَعععاا  َحعععاف   

  :ويه نواعن 
 انلصف والرب  واثلدمن. انلوع األول:
 اثللثان واثللث والس س. انلوع اثلاين:

 وأما الفرض اثلابت بااجتهاد فهو ثلث ابلايق كدما سيأيت إن شاء ا هل.
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 : يرث الزو  من امرأته إذا هلكت إما انلصف وإما الرب  -
  .يكون هلا فرع وارثأن ا  :برشط ع يم وهو :انلصففريث 

 إن اكن هلا فرع وارث. :ويرث الربع
  انلص واإلمجاع. إرثهواألصل يف 

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ } فقوهل تعاىل: :أما انلص

]سورة { ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 .[ 12النساء:

وابن حزم يف مراتب اإلمجاع  ،(281/ 1فق  نقله ابن املنذر يف اإلقناع ) :أما اإلمجاعو
 وغريهم. ،(305/ 7واملرداو  يف اإلنصاف ) ،(107)



وابلايق للعم  ،لع م الفرع الوارث ؛هالكة عن زو  وعم، فللزو  انلصف -1
 تعصيبا.

وابلايق  ،لع م الفرع الوارث ؛هالكة عن زو  وأخ شقيق، فللزو  انلصف -2
 قيق تعصيبا.للش

وابلايق ابن  ،لع م الفرع الوارث ؛هالكة عن زو  وابن عم، فللزو  انلصف -3
 العم تعصيبا.



وابلايق لالبن  ،لوجود الفرع الوارث ؛هالكة عن زو  وابن، فللزو  الرب  -1
 تعصيبا.
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وابلايق لالبن  ،لوجود الفرع الوارث ؛هالكة عن زو  وابن وبنت، فللزو  الرب  -2 
 لذلكر مثل حف األنثيني. :وابلنت تعصيبا

وابلايق ابن  ،لوجود الفرع الوارث ؛هالكة عن زو  وابن ابن، فللزو  الرب  -3
 اابن تعصيبا.

 : ترث الزوجة من زوجها إذا هلك إما الرب  وإما اثلدمن -
 يكون لزوجها فرع وارث. أن ابرشط ع يم وهو:  :فرتث من زوجها الربع

  .إن اكن لزوجها فرع وارث :وترث من زوجها اثلمن
 يزي  فرض الزوجات بزيادة ع دهن. وا

  واألصل يف إرثها انلص واإلمجاع.
 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}: فهو قوهل تعاىل :أما انلص

 .[ 12]سورة النساء:{ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
 فانظر ما سبق يف مرياث الزو . :أما اإلمجاعو


وابلايق للعم  ،لع م الفرع الوارث للزو  ؛هالك عن زوجة وعم، فللزوجة الرب  -1
 تعصيبا.

وابلايق  ؛لع م الفرع الوارث للزو  ؛هالك عن زوجة وأخ شقيق، فللزوجة الرب  -2
 للشقيق تعصيبا.

، فللزوجة الرب  لع م الفرع الوارث وابلايق ابن العم هالك عن زوجة وابن عم -3
 تعصيبا.
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وابلايق لالبن  ،لوجود الفرع الوارث ؛هالك عن زوجة وابن، فللزوجة اثلدمن -1
 تعصيباً. 

وابلايق  ،لوجود الفرع الوارث ؛هالك عن زوجتني وابن وبنت، فللزوجتني اثلدمن -2
 لذلكر مثل حف األنثيني.  :لالبن وابلنت

 ،لوجود الفرع الوارث ؛هالك عن ثالث زوجات وابن ابن، فللزوجات اثلدمن -3
 . وابلايق ابن اابن تعصيبا

 ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ} :األصل يف توريثهم قوهل تعاىل -

 .[ 11]سورة النساء:{ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
أحلقوا »: ^قال: قال رسول ا هل  عب  ا هل بن عباس  عنويف ابلخار  ومسلم  -

 .«فما بيق فهو ألوىل رجل ذكر ،الفرائض بأهلها
  حاالت: ثالث هلموأوالد الصلب 

لَّص. األوىل:  ذكور خا
لَّص. اثلانية:  إناث خا
 خليُ ذكور وإناث. اثلاثلة:

 فدمن  ،ف ل ذلك ىلع أنهم عصبة ؛فلم يق ر ا هل هلم مرياثا :أما اذلكور اخللَّص
وإن اكن معه أصحاب فروض أخذ ما أبقته الفروض، وإن  ،انفرد منهم أخذ مجي  املال

وإن اكن معهم أصحاب فروض أخذوا ما  ،اكنوا مجعا وانفردوا أخذوا مجي  املال بالسوية
  .أبقته الفروض
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 فله مجي  املال. ؛ابن  هالك عن  -1
 فاملال بينهم أثالثا. ؛هالك عن ثالثة أبناء -2
ولألم  ،لوجود الفرع الوارث ؛فللزوجة اثلدمن ،هالك عن ابن وزوجة وأم -3

 وابلايق لالبن. ،لوجود الفرع الوارث أيضا ؛الس س
 ،لوجود الفرع الوارث ؛فلألب الس س ،هالك عن أب وزوجة وثالثة أبناء -4

 وابلايق بني اابناء اثلالثة بالسوية. ،لوجود الفرع الوارث ؛اثلدمنوللزوجة 
 :أما اإلناث اخلُلَّص 
 فإن اكنت واح ة ففرضها انلصف ب الة انلص واإلمجاع. -
  .[ 11]سورة النساء: {ھ ھ ہ ہ ہ } :قال تعاىل -

 (.11/ 7ابن ق امة يف املغين ) :منهم ،حاكه غري واح  من أهل العلم فق  اإلمجاع،وأما 
 ا فدما فوق فلهن اثللثان بانلص واإلمجاع.وإن اكنت اإلناث ثالثً  -

 .[ 11]سورة النساء: {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ } :فقوهل تعاىل :أما انلص
 فق  حاكه غري واح  من أهل العلم منهم من سبق ذكره. :أما اإلمجاعو
 ،فايذ  عليه مجاهري السلف واخللف أن هلدما اثللثني :وإن اكنت اإلناث اثنتني -

 للبنتني انلصف. :أنه قال ويذكر عن ابن عباس 
واحلكم ا خيتص بدما  {ڻ ڻ} :بقوهل تعاىلفأ  فائ ة يف اتلقيي   فإن قيل:

 فوقهدما؟
للتنبيه ىلع أن اثللثني هو نصيب ابلنات ولو  {ڻ}أن اإلتيان بكلدمة  فاجلواب:

كدما  ،حىت ا يتوهم متوهم أنه لكدما ازداد ع دهن زاد نصيبهن ؛كنَّ أكرث من اثنتني
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ا زدن ىلع الواح ة  (1).زاد عن انلصف لدمَّ
 وهناك أجوبة أخرى ذكرتها يف غري هذا املوطن. -


 وابلايق للعم تعصيبا. ،فللبنتني اثللثان ،هالك عن بنتني وعم -1 
وابلايق  ،ولألب الس س فرضا ،فللبنات اثللثان ،هالكة عن ثالث بنات وأب -2

 تعصيباً.
وابلايق لألخ  ،لالنفراد وع م املعصب ؛فللبنت انلصف ،هالك عن أخ وبنت -3

 تعصيبا.
 صلب:مرياث ودل الحاالت من احلال اثلاثلة  اوأم 
وذلك حني يكونون ذكورا  ؛لذلكر مثل حف األنثيني :فريثون فيه باتلعصيب -

 وإناثا.
 وادليلل ىلع أنهم يرثون باتلعصيب انلص واإلمجاع.

]سورة  {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ}: فهو قوهل :أما انلص

 .[ 11النساء:
فق  حاكه غري واح  من أهل العلم منهم ابن رش  يف ب اية املجته   :وأما اإلمجاع

(4 /188.) 
 

                                        
  (1 /244.)( انظر أضواء ابليان للشنقيطي 1)
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 هو األصل يف توريث أواد الصلب. :األصل يف توريثهم

 :وحاالتهم ثالث 
لَّص. أ األوىل:  ن يكونوا ذكوراً خا
لَّص. اثلانية:  أن يكن إناثا خا
 اثا.ذكورا وإن :أن يكونوا خليطا اثلاثلة:

ألنه إن  ؛يكون للدميت فرع وارث ذكر أىلع منهمأن ا  :العام يف إرثهم طوالرش -
 وج  حجبهم حجب حرمان. 

لَّص أن يكونوا :احلال األوىل وإن  ،فالواح  منهم إذا انفرد أخذ مجي  املال ؛ذكورا خا
إن انفردوا أخذوا  ،وإن اكنوا مجعا ،صحاب فروض أخذ ما أبقته الفروضاكن معه أ

 وإن اكن معهم أصحاب فروض أخذوا ما أبقته الفروض. ،مجي  املال تعصيبا


 فله مجي  املال. ؛هالك عن ابن ابن -1
ولألم  ،لوجود الفرع الوارث ؛فللزوجة اثلدمن ،هالك عن ابن ابن وزوجة وأم -2

 وابلايق ابن اابن تعصيبا. ،لوجود الفرع الوارث ؛الس س
 فاملال بينهم أثالثا. ،هالك عن ثالثة أبناء ابن -3
وابلايق ابين  ،لوجود الفرع الوارث ؛فللزوجة اثلدمن ،هالك عن ابين ابن وزوجة -4

 اابن تعصيبا.
 حاات:  أرب ويه أن يكون أواد اابن إناثا خلص فلهن  احلالة اثلانية: 

وديلل توريث  ،كبنت الصلب تدماما ،ففرضها انلصف ؛بنت اابن أن تنفرد األوىل:
 هذه هو ديلل توريث تلك.
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 بنت اابن انلصف ثالثة: توريث ومن خالل ما سبق ذكره يعلم أن رشوط
 تكون معها أخت هلا أو بنت عم مساوية هلا يف ادلرجة.أن ا بدمعىن  :اانفراد -أ

 وهو أخوها أو ابن عدمها املساو  هلا يف ادلرجة. :ع م املعصب هلا -ب

 ع م الفرع الوارث األىلع منها مطلقا. -ج 
 
وابلايق للعم  ،روطعتلدمام الش ؛فلبنت اابن انلصف ،هالك عن بنت ابن وعم -1

 تعصيبا.
لوجود الفرع الوارث ويه  ؛فللزو  الرب  ،هالكة عن زو  وبنت ابن وأخ ألب -2

 وابلايق لألخ تعصيبا. ،تلدمام الرشوط ؛بنت اابن، وبلنت اابن انلصف
فرضهن اثللثان كبنات الصلب ف ؛فصاع ا بنات اابن ثالثا أن تكون :انيةاثل
 .نصا وإمجااع ،تدماما
 ،فاخلالف فيهدما اكخلالف يف ابلنتني ؛بنات اابن اثنتني فقُ أن تكون :اثلةاثل

 أنهن يأخذن اثللثني ا انلصف. :والراجح هنا اكلراجح هناك
 بنات االبن اثللثني ثالثة:توريث  رشوطومن خالل ما سبق ذكره يعلم أن 

 اثنتني فأكرث. اتلع د: أ : أن يكنَّ  -أ
 وهو أخوهن أو ابن عدمهن املساو  هلن يف ادلرجة. :ع م املعصب هلن -ب
 ع م الفرع الوارث األىلع منهن مطلقا. -ج
الواح ة صاحبة انلصف أن ترث بنت اابن أو بنات اابن م  ابلنت  :ةرابعال

يشرتط ملرياث بنت االبن أو بنات االبن السدس وهذا يعين أنه  ،الس س تكدملة اثللثني
 رشطان:

 أن يكون يف املسألة فرع وارث أىلع أنَ تأخذ انلصف. -أ
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أخوهن أو ابن عدمهن املساو   :وهو ،ع م املعصب بلنت اابن أو بنات اابن -ب 
 هلن يف ادلرجة.

 انلص واإلمجاع. وي ل ىلع هذا
 {ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} قال تعاىل
 .[ 11]سورة النساء:

 وبنات اثللثني، للبنات سبحانهففرض » (:7/12قال اإلمام ابن قدامة يف املغين )
فاكن هلن اثللثان بفرض الكتاب ا يزدن  ؛اابن لكهن نساء من األواد وبنات الصلب

 ،ألنه مفروض هلا وااسم متناول هلا حقيقة ؛عليه، واختصت بنت الصلب بانلصف
 . أه.«فيبىق للبقية تدمام اثللثني وهلذا يقول الفقهاء: هلن الس س تكدملة اثللثني

 (.12/ 7يف املغين ) ن نقله ابن ق امة دمَّ فدم   وأما اإلمجاع:
 اابن ا ترث شيئا م  ابلنت كدما أن ابن اابن ا يرث بنت قالت الشيعة:  ه:تنبي

فال  ،ملصادمته للكتاب والسنة واإلمجاع ؛شيئا م  اابن، وهذا قياس فاس  ااعتبار
 وا هل املوفق. ،اتلفات إيله

فق  أمج   ،ويه أن يكون أواد اابن خليطا ذكورا وإناثا وأما احلالة اثلاثلة:
برشط ع م وجود الفرع  ،لذلكر مثل حف األنثيني :العلدماء ىلع أنهم يرثون باتلعصيب

 وارث األىلع ايذكر.ال


 ،لذلكر مثل حف األنثيني :فاملال بينهم تعصيبا ،هالك عن ابن ابن وبنت ابن -1
 ابن اابن سهدمان وبلنت اابن سهم. :فدمسأتلهم من ثالثة

وابلايق  ،لوجود الفرع الوارث ؛فلألم الس س ،هالك عن أم وابن ابن وبنت ابن -2
 لذلكر مثل حف األنثيني. :اابن اابن وبنت اابن تعصيب
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 :لألب ثالثة أحوال 
 وفرضه الس س. ،يرث بالفرض املجرد األوىل:
 يرث باتلعصيب املجرد. اثلانية:
 يرث فيها بالفرض واتلعصيب. اثلاثلة:

وفرضه الس س إن اكن للهالك فرع وارث  ،فريث فيها بالفرض :أما احلال األوىل
 .[ 11]سورة النساء: {ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}: لقوهل تعاىل ؛ذكر


وابلايق  ،لوجود الفرع الوارث ايذكر ؛فلألب الس س فرضا ،هالك عن أب وابن -1
 لالبن تعصيبا.

 ،لوجود الفرع الوارث ايذكر ؛فلألب الس س فرضا ،هالكة عن ابن ابن وأب -2
 وابلايق ابن اابن تعصيبا.

 :وابلايق لالبن وابلنت تعصيبا ،فلألب الس س فرضا ،هالك عن أب وابن وبنت -3
 لذلكر مثل حف األنثيني.

 أن افيشرتط فيها  :- اليت يرث فيها األب باتلعصيب املجرد - أما احلال اثلانية
ا من ايذكور وا من اإلناث، وحينها ا خيلو األب  ،يكون للدميت فرع وارث مطلقا

 :حالني من إح ى
فيأخذ حينها مجي   ؛أو يكون معه من ا يرث م  وجود األبأن ينفرد األب  -1

ألن  ؛املال. كهالك عن أب فقُ فاملال لكه هل، وكهالك عن أب وأخ فاملال لكه لألب
 ألن العم ا مرياث هل معه. ؛األخ ا يرث معه. وكهالك عن أب وعم فاملال لكه لألب

ه وابلايق يأخذه فيأخذ صاحب الفرض فرض ؛أن يكون م  األب صاحب فرض -2 
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 ،لع م وجود الفرع الوارث ؛فللزوجة الرب  ،كهالك عن زوجة وأب األب تعصيبا. 
  وابلايق لألب تعصيبا.

 ،لع م وجود الفرع الوارث للزوجة ؛فللزو  انلصف ،وكهالكة عن زو  وأب -3
 وابلايق لألب تعصيبا.

وع م وجود  ،لع م الفرع الوارث ابنها ؛فلألم اثللث ،وكهالك عن أم وأب -4
 .لألب وابلايق ،- ا هل شاء إن سيأيت كدما -اجلدم  من اإلخوة 
، [ 11]سورة النساء: {ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ} :قوهل تعاىلوديلل ما سبق 

 ثم جعل لألم اثللث فاكن ابلايق لألب.  ،فأضاف املرياث إيلهدما
فجعل لألم م  اإلخوة ، [ 11]سورة النساء: {ى ى ې ې ې ې} : ثم قال

فاكن ابلايق لك ه  ،وا ذكر لإلخوة مرياثا ،الس س ولم يقط  إضافة املرياث إىل األبوين
 لألب.

أن رسول ا هل  ، ابن عباس عن وب يلل ما رواه ابلخار  ومسلم يف صحيحيهدما
 .«فما بيق فهو ألوىل رجل ذكر ،أحلقوا الفرائض بأهلها» :قال ^

وذلك م  الفرع الوارث األنَ  ،واتلعصيب معاأن يرث األب بالفرض  احلال اثلاثلة:
 .- اابن وإن نزلت بدمحض ايذكور وبنت ابلنت -للهالك 

 {ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}: فيأخذ الس س لقوهل تعاىل
أن  ،يف الصحيحني حل يث ابن عباس  ؛ويأخذ ابلايق باتلعصيب ، [ 11]سورة النساء:

 . «فما بيق فهو ألوىل رجل ذكر ،أحلقوا الفرائض بأهلها»قال:  ^انليب 
 واألب أوىل رجل ذكر بع  اابن وابنه.
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 ،ولألب الس س فرضا ،تلدمام الرشوط ؛فللبنت انلصف ،هالك عن بنت وأب -1
 وابلايق تعصيبا.

 ،ولألب الس س فرضا ،روطعتلدمام الش ؛فللبنتني اثللثان ،هالكة عن بنتني وأب -2
 وابلايق تعصيبا.

ولألب  ،روطعتلدمام الش ؛فلبنت اابن انلصف فرضا ،ن بنت ابن وأبهالك ع -3
 وابلايق تعصيبا. ،الس س فرضا

إندما يرث األب م  الفرع الوارث األنَ بالفرض واتلعصيب إن أبقت هل  :هبيتن
لم  ،بق هل أصحاب الفروض ما يزي  ىلع فرضهفإن لم يا  ،الفروض ما يزي  ىلع فرضه

 يأخذ إا فرضه.


ولألم  ،للتع د وع م املعصب ؛فللبنتني اثللثان ،هالك عن بنتني وأم وأب -1
 والس س املتبيق فرض األب ليَّ هل غريه. ،لوجود الفرع الوارث ؛الس س

 وا هل أعلم. ،هذا ولك ما سبق جمدم  عليه بني العلدماء

 ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ} األصل يف توريثها قوهل تعاىل:

 .[ 11]سورة النساء: {ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
 :وهلا ثالثة أحوال 

ويشرتط ذللك ثالثة  ،وهو أكدمل أحواهلا ،أن يفرض هلا اثللث اكمال احلال األوىل:
 رشوط:

 ع م الفرع الوارث للدميت مطلقا. -1
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 ع م اجلدم  من اإلخوة وأقلهم اثنان ىلع الصحيح. -2 
 تكون املسألة إح ى العدمريتني كدما سيأيت إن شاء ا هل. أن ا -3


 وابلايق لألب تعصيبا. ،فلألم اثللث ،هالك عن أم وأب -1
 وابلايق للعم تعصيبا. ،وللزو  انلصف ،هالكة عن أم وزو  وعم، فلألم اثللث -2

 إلخوة.وذلك عن  وجود الفرع الوارث أو اجلدم  من ا ؛أن ترث الس س احلال اثلانية:


 .وابلايق لالبن تعصيبا لوجود الفرع الوارث ؛فلألم الس س ،هالك عن أم وابن -1
وابلايق ، لوجود اجلدم  من اإلخوة ؛فلألم الس س ،هالك عن أم وثالثة إخوة أشقاء -2

 لإلخوة تعصيبا.
 وذلك يف إح ى العدمريتني. ،أن ترث ثلث ابلايق احلال اثلاثلة:

 زو  وأم وأب، وزوجة وأم وأب. والعمريتان هما:
 ،وهو واح  :ولألم ثلث ابلايق ،ثالثة :للزو  انلصف :فأصل املسألة األوىل من ستة

 وهو اثنان. :وابلايق لألب تعصيبا
 ،واح  :ولألم ثلث ابلايق ،واح  :للزوجة الرب  :وأصل املسألة اثلانية من أربعة

 وابلايق اثنان لألب تعصيبا.
 الصورتني السابقتني ثالثة أقوال:وللعلماء يف 

ايذ  ي ل عليه ظاهر القرآن  ،وهو القول الراجح ،أن لألم فيهدما ثلث ابلايق األول:
وبه قال  ،٪وزي  بن ثابت وابن مسعود  ،عدمر وعثدمان :وبه قال اخلليفتان الراش ان

واختاره شيخ اإلسالم ابن تيدمية وتلدميذه ابن القيم  ،واألئدمة األربعة ،الفقهاء السبعة
 وغريهم.
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 ،ره ابن حزمعأن لألم يف الصورتني اثللث اكمال، وبه قال ابن عباس ونص اثلاين:
 وهو رواية عن أمح .

وبه قال حمدم   ،أن لألم ثلث ابلايق يف الصورة األوىل واثللث اكمال يف اثلانية اثلالث:
 .بن سريين 

 يف توريث اجل  يشء. ملسو هيلع هللا ىلصا يصح عن رسول ا هل  -
رط ع م وجود األب أو اجل  عوق  أمج  العلدماء ىلع أن اجل  يرث اكألب بش -

 األقرب منه.
 من هو اجلد الوارث؟ 
وهو ايذ  لم ي خل يف نسبته إىل امليت  ،هو أبو األب وإن عال بدمحض ايذكور -
 ويسَّمَّ اجل  الصحيح والعصيب واثلابت. ،أنَ
 د:حاالت اجل 

 د ثالث حاالت:للج
وذلك إذا اكن للدميت فرع وارث  ؛وفرضه الس س ،أن يرث بالفرض فقُ األوىل:

 ذكر.


 وابلايق لالبن تعصيبا. ،فللج  الس س فرضا ،هالك عن ابن وج  -1
لذلكر  :وابلايق لالبن وابلنت ،فللج  الس س فرضا ،هالكة عن ابن وبنت وج  -2

 مثل حف األنثيني.
 وذلك عن  ع م الفرع الوارث للدميت مطلقا. ؛أن يرث باتلعصيب فقُ اثلانية:
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 ،لع م الفرع الوارث وا اجلدم  من اإلخوة ؛فلألم اثللث ،هالك عن ج  وأم -1
 وابلايق للج  تعصيبا.

وابلايق للج   ،الفرع الوارثلع م  ؛فللزو  انلصف ،هالكة عن زو  وج  -2
 تعصيبا.

 وذلك إذا اكن للدميت فرع وارث أنَ. ؛أن يرث بالفرض واتلعصيب معا اثلاثلة:


لوجود  ؛وللج  الس س فرضا ،فللبنت انلصف فرضا ،هالك عن بنت وج  -1
 للدميت وابلايق تعصيبا.األنَ الفرع الوارث 

 ؛وبلنت اابن الس س ،فللبنت انلصف ،هالكة عن بنت وبنت ابن وج  -2
 وابلايق تعصيبا. ،وللج  الس س فرضا ،تكدملة اثللثني

والقول الراجح  ،يف توريث اإلخوة األشقاء أو ألب مع اجلد وبني العلماء خالف   -
أبوبكر الص يق وابن عباس  :وبه قال مج  من الصحابة منهم ،أنه ا مرياث هلم معه

 ،ووجه يف مذهب الشافيع ،أيب حنيفة ورواية عن أمح  وهو مذهب ،٪وابن الزبري 
 وبه قال شيخ اإلسالم ابن تيدمية وتلدميذه ابن القيم.

ة السنة واإلمجاألص  اع.ل يف مرياث اجل َّ
ا السنة أنه قال: جاءت اجل ة إىل أيب بكر الص يق  ،فح يث قبيصة بن ذميب :أمَّ
 ؛وما علدمت لك يف سنة رسول ا هل شيئا ،فقال: مالك يف كتاب ا هل يشء ،تسأهل مرياثها

 ^رت رسول ا هل عفقال املغرية بن شعبة: حض ،فارجيع حىت أسأل انلاس، فسأل انلاس
هل معك غريك؟ فقام حمدم  بن مسلدمة فقال مثلدما  :فقال أبو بكر ،أعطاها الس س
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 ة األخرى إىل عدمر بن اخلطاب ثم جاءت اجل َّ  ،فأنفذه هلا أبو بكر ،قال املغرية
َ وما اكن القضاء ايذ  قا  ،فقال: مالك يف كتاب ا هل يشء ،تسأهل مرياثها به إا  ض 

فإن اجتدمعتدما فيه فهو  ،ولكن هو ذلك الس س ،وما أنا بزائ  يف الفرائض ،لغريك
 وأيتكدما خلت به فهو هلا. ،بينكدما

 ،(122-121/ 3بو داود يف سننه )ومن طريقه أ ،(530/ 2أخرجه مالك يف املوطأ )
وابن ماجة يف سننه  ،(6346/ 75/ 4والنسايئ يف الكربى ) ،(420/ 4والرتمذ  يف سننه )

 ( وغريهم.2909-910)
ة حسن بشواه ه الكثرية قلت: كدما بينته يف  ،إسناده ضعيف إا أن توريث اجل َّ

  .األصل
 ،(53/ 7وابن ق امة يف املغين ) ،(285/ 1وأما اإلمجاع فق  حاكه ابن املنذر يف اإلقناع )

 ( وغريهم.165/ 29والرسخيس يف املبسوط )
 داتأنواع اجل

 وواح ة ا ترث. ،ثالث وارثات :اجلدات أربع 
 أما الوارثات فهن: -
 .كأم أم األم ،أم األم وإن علت بدمحض اإلناث :اجل ة امل يلة بدمحض اإلناث ويه -1
 كأم األب وأم أم األب. :إىل حمض ايذكوراجل ة امل يلة بدمحض اإلناث  -2

 وهاتان اجل تان جمدم  ىلع توريثهدما.
 أم أب األب وإن علت. :اجل ة امل يلة بدمحض ايذكور ويه -3

 وهذه اجل ة وارثة ىلع الراجح.
وإن علت  ،كأم أب األم :فيه اجل ة امل يلة بذكر بني أنثيني أما اجلدة اليت ال ترث -

 وتسَّمى اجل ة الفاس ة. ،ألنها ت ِ بغري وارث فال ترث ؛بدمحض اإلناث
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 حجب اجلدات بعضهن ببعض 
 وإما أن ختتلف درجتهن. ،اجل ات الوارثات إما أن يكن يف درجة واح ة -
 :سواء كن من جهة واح ة ،فالس س بينهن بالسوية ؛فإن كن يف درجة واح ة -

 م وأم األب.كأم األ :أو كن من جهتني ،كأم أم األب وأم أب األب
 فالقرىب حتجب ابلع ى مطلقا. ؛وإن اختلفت درجتهن -
 وا حيجب اجل ة إا األم أو اجل ة الوارثة األقرب منها. وا هل أعلعم -

 من أب واح  وأم واح ة. :ويقال هلم: بنو األعيان؛ ألنهم من عني واح ة أ 
 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} تعاىل:واألصل يف توريثهم قوهل 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ

 .[ 176]سورة النساء: {ڈ ڎ ڎ ڌ
 حاالت اإلخوة ألبوين: 
 لإلخوة ألبوين ثالث حاالت: -

 أن يكونوا ذكورا خلص. األوىل:
 أن يكن إناثا خلص. اثلانية:
 ذكورا وإناثا. :أن يكونوا خليطا اثلاثلة:

وإن اكن معه أصحاب فروض  ،فإن انفرد أح هم أخذ مجي  املال أما احلال األوىل:
 وهكذا إن اكنوا مجيعاً. ،أخذ ما أبقته الفروض



 فله مجي  املال. ؛هالك عن أخ شقيق -1
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اجلدم  من لع م الفرع الوارث وع م  ؛فلألم اثللث ،هالكة عن أخ شقيق وأم -2
 وابلايق لألخ الشقيق تعصيبا. ،اإلخوة

 فاملال لكه هلم أثالثا. ؛هالك عن ثالثة إخوة أشقاء -3
وابلايق  ،لوجود اجلدم  من اإلخوة ؛فلألم الس س ،هالكة عن أخوين شقيقني وأم -4

 للشقيقني تعصيبا.
 ويه أن يكنَّ إناثا خلص فلهن ثالث حاات: وأما احلال اثلانية:

 فلها انلصف بانلص واإلمجاع. ؛أن تكون أختا واح ة فقُ األوىل:

 ويشرتط العلماء ألخذها انلصف رشوطا:
 اانفراد. -أ

 وهو أخوها الشقيق. :ع م املعصب هلا -ب
 ع م الفرع الوارث للدميت مطلقا. -ج
 وىلع الراجح يف اجل . ،اتفاقا يف األب ،ع م األصل الوارث -د


تلدمام  ؛وللشقيقة انلصف ،فللزو  انلصف ،شقيقة هالكة عن زو  وأخت -1
 الرشوط.

وابلايق للعم  ،روطعتلدمام الش ؛فللشقيقة انلصف ،هالك عن شقيقة وعم -2
 تعصيبا.

 فلهن اثللثان بانلص واإلمجاع. ؛أن يكن اثنتني فأكرث :انيةاثل

 ويشرتط العلماء إلعطائهن اثللثني رشوطا:
 اتلع د. -أ

 و أخوهن.وه :ع م املعصب هلن -ب
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 ع م الفرع الوارث للدميت مطلقا. -ج 
 اتفاقا يف األب وىلع الراجح يف اجل . ،ع م األصل الوارث ايذكر -د


وابلايق للعم  ،روطعتلدمام الش ؛فللشقيقتني اثللثان ،هالك عن شقيقتني وعم -1
 تعصيبا.

 ،تلدمام الرشوط ؛فللشقائق اثللثان ،هالكة عن ثالث أخوات شقائق وابن أخ -2
 وابلايق ابن األخ تعصيبا.

أن ترث األخوات م  ابلنات أو بنات اابن أو معهن مجيعا باتلعصيب م   :اثلةاثل
 .الغري

كدما دل عليه ما يف ابلخار  عن هزيل بن رشحبيل قال: سئل أبو موىس عن ابنة 
وائت ابن مسعود  ،وابنة ابن وأخت فقال: لالبنة انلصف، ولألخت انلصف

  ،فسيتابعين، فسئل ابن مسعود
ا
فقال: لق  ضللت إذا وما أنا من  ،خرب بقول أيب موىسوأ

تكدملة  ؛وابنة اابن الس س ،لالبنة انلصف :^بدما قىض انليب  أقض ،املهت ين
فقال: ا  ،فأخربناه بقول ابن مسعود ،فأتينا أبا موىس ،وما بيق فلألخت ،اثللثني

 تسألوين مادام هذا احلرب فيكم.
 ويشرتط العلماء إلرثهن باتلعصيب مع الغري رشوطا:

 ع م الفرع الوارث ايذكر للدميت. -أ
 اتفاقا يف األب وىلع الراجح يف اجل . ،ع م األصل الوارث ايذكر -ب
يأخذن  ،ألنه إن وج  كن معه عصبة بالغري ؛وهو أخوهن :ع م املعصب هلن -ج

 لذلكر مثل حف األنثيني. :ما أبقته الفروض
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 وابلايق للشقيقة تعصيبا. ،فللبنت انلصف ،هالك عن بنت وشقيقة -1
 وابلايق للشقائق تعصيبا. ،فللبنتني اثللثان ،هالك عن بنتني وثالث شقائق -2
 ؛وبلنت اابن الس س ،فللبنت انلصف ،هالكة عن بنت وبنت ابن وشقيقة -3

 وابلايق للشقيقة تعصيبا. ،تكدملة اثللثني
وللشقيقة ابلايق  ،فلبنات اابن اثللثان ،ثالث بنات ابن وشقيقة هالك عن -4

 تعصيبا.
سواء  ،فلذلكر مثل حف األنثيني ،أن يكونوا خليطا ذكورا وإناثا احلال اثلاثلة:

 انفردوا باملال أو اكن معهم أصحاب فروض.
 ويشرتط العلماء ذللك رشوطا:

 ع م الفرع الوارث ايذكر للدميت. -أ
 اتفاقا يف األب وىلع الراجح يف اجل . ،لوارث ايذكرع م األصل ا -ب
 
 لذلكر مثل حف األنثيني. :فاملال بينهم ،هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة -1
وابلايق بني  ،فللزو  انلصف ،هالكة عن زو  وأخ شقيق وأخت شقيقة -2

 لذلكر مثل حف األنثيني. :األخوين
ولألم  ،فللزوجة الرب  ،شقيقتني هالك عن زوجة وأم وأخ شقيق وأختني -3

 لذلكر مثل حف األنثيني. :وابلايق لإلخوة األشقاء ،الس س

 ويقال هلم اإلخوة ل َعالَّت.
ألن ااسم يتناول انلوعني  ؛واألصل يف مرياثهم هو األصل يف مرياث اإلخوة ألبوين
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 األبوة –فإنهم ي لون جبهتني  ؛ق مون لقوة قربهمإا أن اإلخوة ألبوين يا  ،إمجااع 
 .- األبوة – واح ة جبهة ي لون وهؤاء - واألمومة
 حاالت اإلخوة ألب: 

 لإلخوة ألب ثالث حاالت:
 خلص. أن يكونوا ذكورا األوىل:
 أن يكن إناثا خلص. اثلانية:
 أن يكونوا خليطا. اثلاثلة:

وإن اكن معه أصحاب فروض  ،فدمن انفرد منهم أخذ مجي  املال :أما احلال األوىل
 .اوهكذا إن اكنوا مجع ،أخذ ما أبقته الفروض تعصيبا

 ويشرتط ملا سبق رشوط:
 ع م الفرع الوارث ايذكر للدميت. -أ

 اتفاقا يف األب وىلع الراجح يف اجل . ،ع م األصل الوارث ايذكر -ب
 ع م األخ ألبوين. -ج


 فله مجي  املال. ؛هالك عن أخ ألب -1
يقسم بينهم بالسوية لا واح   :فلهم مجي  املال ؛هالك عن مخسة إخوة ألب -2

َّ املال.  مخا
وابلايق لألخ ألب  ،ولألم اثللث ،فللزوجة الرب  ،هالك عن زوجة وأم وأخ ألب -3

 تعصيبا.
 فلهن أربع حاالت:ويه أن يكن إناثا خلَّص  وأما احلال اثلانية:

 انلصف فرضا بانلص واإلمجاع.أن تنفرد األخت ألب فتأخذ  :األوىل
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 :األخت ألب انلصف رشوطاويشرتط العلماء ألخذ 
 اانفراد. -أ

 اتفاقا يف األب وىلع الراجح يف اجل . ،ع م األصل الوارث ايذكر -ب
 ع م الفرع الوارث مطلقا. -ج
 وهو أخوها. :ع م املعصب هلا -د
 ذكورا اكنوا أو إناثاً. :ع م اإلخوة ألبوين -ه


وابلايق ابن العم  ،روطعتلدمام الش ؛فلها انلصف ،هالك عن أخت ألب وابن عم -1
 تعصيبا.

 تلدمام الرشوط. ؛فلا منهدما انلصف ،هالكة عن زو  وأخت ألب -2
إا أن  ،أن يتع دن فريثن اثللثني بانلص واإلمجاع بالرشوط اخلدمسة السابقة :انيةاثل

 ماكن اانفراد اتلع د.


 وابلايق للعم تعصيبا. ،فلألختني ألب اثللثان ؛هالك عن أختني ألب وعم -1
تلدمام  ؛فللثالث األخوات اثللثان ،هالك عن ثالث أخوات ألب وزوجة وابن عم -2

 ابن العم تعصيبا. ،وللزوجة الرب  وابلايق ،الرشوط
 أن ترث األخت ألب أو األخوات ألب الس س تكدملة اثللثني م  األخت :اثلةاثل

 .وارثة للنصف الشقيقة برشط أن تكون ،ألبوين



ولألخت  ،فلألخت ألبوين انلصف ،هالك عن أخت ألبوين وأخت ألب وعم -1
 وابلايق للعم تعصيبا. ،تكدملة اثللثني ؛ألب الس س

فلألخت الشقيقة  ،هالك عن أخت ألبوين ومخَّ أخوات ألب وابن عم -2
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 وابلايق ابن العم تعصيبا. ،تكدملة اثللثني ؛ولألخوات ألب الس س ،انلصف 
 ،فلألخت الشقيقة انلصف ،هالك عن أخت ألبوين وأخت ألب وابن أخ ألب -3

 وابلايق ابن األخ تعصيبا. ،تكدملة اثللثني ؛ألب الس سألخت ول
ولألخوات ألب  ،فللشقيقة انلصف ،هالك عن شقيقة وثالث أخوات ألب وعم -4

 وابلايق للعم تعصيبا. ،تكدملة اثللثني ؛الس س
بنت اابن فأكرث أو معهدما  أن ترث األخت ألب فأكرث م  ابلنت فأكرث أو الرابعة:

 .مجيعا
 وقد اشرتط العلماء ذللك ما ييل:

 اتفاقا يف األب وىلع الراجح يف اجل . ،ع م األصل الوارث ايذكر -أ
 ع م الفرع الوارث ايذكر. -ب
 ع م األشقاء ذكوراً وإناثا. -ج
 وهو أخوهن. :ع م املعصب هلن -د


 ؛وابلايق لألخت ألب تعصيبا ،فللبنت انلصف ،هالك عن بنت وأخت ألب -1
 تلدمام الرشوط.

وبلنت اابن  ،فللبنت انلصف ،هالك عن بنت وبنت ابن وثالث أخوات ألب -2
 وابلايق لألخت ألب تعصيبا. ،تكدملة اثللثني ؛الس س

وابلايق لألختني ألب  ،فللبنات اثللثان ،وأختني ألبهالك عن ثالث بنات  -3
 تعصيبا.

فلذلكر مثل حف األنثيني  ،ويه أن يكونوا خليطا ذكورا وإناثا وأما احلال اثلاثلة:
عصبة بالغري، فإن انفردوا أخذوا مجي  املال، وإن اكن معهم صاحب فرض أخذوا ما 
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 ويشرتط هلذا ما ييل: ،لذلكر مثل حف األنثيني :بيق
 اتفاقا يف األب وىلع الراجح يف اجل . ،ع م األصل الوارث ايذكر -أ

 ع م الفرع الوارث ايذكر للدميت. -ب
 .-ايذكر -ع م األخ الشقيق  -ج


 لذلكر مثل حف األنثيني. :فاملال بينهدما ،هالك عن أخ ألب وأخت ألب -1
لوجود اجلدم  من  ؛فلألم الس س ،هالك عن أم وزوجة وأخ ألب وأخت ألب -2

 .لذلكر مثل حف األنثيني :وما بيق فلألخ ألب واألخت ألب ،وللزوجة الرب  ،اإلخوة

 ويقال هلم: أواد األم، وبنو األخياف.
 واألصل يف مرياثهم انلص واإلمجاع.

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}: قال ا هل تعاىل

 .[ 12النساء:]سورة  {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ
وق  حىك مج  من أهل العلم اإلمجاع ىلع أن املراد باإلخوة يف هذه اآلية اإلخوة ألم. 

وابن تيدمية كدما  ،(4/ 7واملاورد  يف احلاو  الكبري ) ،(82منهم ابن املنذر يف اإلمجاع )
 (.339/ 31يف جمدموع الفتاوى )

 .كدما يف اآلية السابقة ،أن تكون املسألة الكلة :ويشرتط تلوريث اإلخوة ألم
 من ا ودل هل وا وادل.  :والالكلة ىلع الراجح

 وبناء عليه فيشرتط تلوريث اإلخوة ألم رشطان:
 ع م األصل الوارث ايذكر. -أ

 ع م الفرع الوارث مطلقا. وذلك باإلمجاع. -ب
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 حاالت اإلخوة ألم من حيث إرثهم: 

 هلم حاتلان:
 ناثهم أخذ الس س بالرشطني السابقني.من انفرد من ذكورهم أو إ األوىل:



 هالك عن أخ ألم وأم وعم فلألخ ألم الس س ولألم اثللث وابلايق للعم تعصيبا. -1
هالك عن أخت ألم وأخت شقيقة وابن عم فلألخت ألم الس س والشقيقة  -2

 انلصف وابن العم ابلايق تعصيبا.
، دون أن يعصب ذكرهم أنثاهم :إن اكنوا مجعا ورثوا اثللث بالسوية اثلانية:

 وبالرشطني السابقني.


هالك عن زوجة وثالثة إخوة ألم وعم، فللزوجة الرب  ولإلخوة ألم اثللث وللعم  -1
 ابلايق تعصيبا.

هالكة عن زو  وأخ ألم وأخت ألم وأخ شقيق فللزوجة انلصف ولألخوين ألم  -2
 وابلايق لألخ الشقيق تعصيبا. اثللث

ة:سائر الورثيفارق به اإلخوة ألم ما
ل أنثا -أ  .هم يف اإلرث اجتدمااع وا انفراداأن ذكرهم ا يْفضا

 أنهم يرثون م  من أدلوا به. -ب
 أن ذكرهم أدىل بأنَ ويرث. -ج
 أنهم حيجبون من أدلوا به حجب نقصان عن  اجتدماعهم. -د
 أنثاهم.أن ذكرهم ا يعصب  -ه
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  :تنقسم العصبة إىل قسمني 
  عصبة بسبب.  -1
 عصبة بنسب. -2

ألنها من جهة  ؛املعتق، وإندما اكنت عصوبته بسبب :أما العصبة بالسبب فاملراد به
رط أن ا يكون عبش ،ويرث املعتق من عتيقه بانلص واإلمجاع ،السبب وهو العتق

 لعتيقه عصبة نسبيَّة.
أن رسول ا هل  ، خار  ومسلم يف صحيحيهدما عن اعئشةما رواه ابلوديلل ذلك 

 .«إنما الوالء ملن أعتق»قال:  ^
(: هذا احل يث يقتض أن 47، 39/ 12قال ابن بطال كدما يف فتح ابلار  ابن حجر )

 اهوهو جمدم  عليه.  ،ذكرا اكن أو أنَ :الواء لا معتق
   فهي على ثالثة أقسامأما القسم الثاني وهو العصبة بالنسب: 
  .عصبة بانلفَّ-1
  .عصبة بالغري -2
 عصبة م  الغري. -3
 ،ع ا الزو  واألخ ألم ،فهم املجدم  ىلع إرثهم من الرجال :أما العصبة بانلفس -

 وهم ثالثة عرش:
 األب.  -1
 قبل األب وإن عال بدمحض ايذكور. اجل  من -2
 اابن.   -3
 ابن اابن وإن نزل بدمحض ايذكور.   -4



 

 

 اللمعة يف علم الفرائض 37

  .األخ الشقيق -5 
  .األخ ألب -6
 ابن األخ الشقيق وإن نزل بدمحض ايذكور.    -7
 ابن األخ ألب وإن نزل بدمحض ايذكور.   -8
 العم الشقيق.   -9
 العم ألب.    -10
 ابن العم الشقيق وإن نزل بدمحض ايذكور.    -11
 ابن العم ألب وإن نزل بدمحض ايذكور.   -12
  املعتق. -13

واألصل يف توريث هؤاء باتلعصيب إضافة إىل بعض اآليات السابقة يف بعض 
قال:  ^أن رسول ا هل  ،ابن عباس عن  ما رواه ابلخار  ومسلم :أصحاب الفروض

 .«فما بيق فهو ألوىل رجل ذكر ،أحلقوا الفرائض بأهلها»
 س:بالنفأحكام العصبة 

 :للعصبة بانلفس ثالثة أحاكم 
 أن من انفرد منهم حاز مجي  املال إمجااع. -1
 من اجتدم  منهم م  أصحاب الفروض أخذ ما أبقته الفروض إمجااع. -2
 ،إا اابن وإن نزل بدمحض ايذكور ،إذا استغرقت الفروض الرتكة سقُ العاصب -3

 حبال.فإنهم ا يسقطون  ؛واألب وإن عال بدمحض ايذكور
 :القسم الثاني: العصبة بالغري وهم أربعة أصناف 
 ابلنت فأكرث م  اابن فأكرث. -1

 الصنفني: قوهل تعاىل:وديلل هذين  ،بنت اابن فأكرث م  ابن اابن فأكرث -2
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 .[ 11]سورة النساء: {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ}
 األخت الشقيقة فأكرث م  األخ الشقيق فأكرث. -3
وديلل هذين الصنفني قوهل تعاىل: ، م  األخ ألب فأكرث األخت ألب فأكرث -4

 .[ 11]سورة النساء: {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ}
 :القسم الثالث: العصبة مع الغري 

  والعصبة مع الغري صنفان:
 األخت ألبوين فأكرث م  ابلنت أو بنت اابن فأكرث أو م  ابلنت وبنات اابن. -1
األخت ألب فأكرث م  ابلنت فأكرث أو بنت اابن فأكرث أو م  ابلنت وبنات  -2

 اابن.
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 ةجهات العصوب 
 جهاتها مخَّ جمدموعة يف قول انلاظم:
ة ة أخععععععععوَّ ة أبععععععععوَّ  بنععععععععوَّ

 
عععععة   عدمومعععععة وذو العععععوا اتلتدمَّ

  
م األسبق جهة ق منا  ،فإن احت وا يف اجلهة ،إذا اجتدم  اعصبان فأكرث فإننا نق ِّ

وهو ايذ  ي ِ إىل امليت  :فإن احت ت جهاتهم ودرجاتهم ق منا األقوى ،األقرب درجة
 ب وأم أقوى من األخ ألب.أل فاألخ ؛بقرابتني



 ألن جهة األبوة مق مة ىلع جهة األخوة. ؛فاملال لألب ،هالك عن أب وأخ -1
ألن جهة األخوة مق مة ىلع جهة  ؛فاملال لألخ الشقيق ،شقيق وعمهالك عن أخ  -2

 العدمومة.
 
 ألنه أقرب درجة إىل امليت. ؛فاملال للعم ،هالك عن عم وابن عم -1
 ألنه أقرب درجة. ؛فاملال لألخ الشقيق ،هالك عن أخ شقيق وابن أخ شقيق -2


 ألنه أقوى. ؛فاملال لألخ الشقيق ،هالك عن أخ شقيق وأخ ألب -1
 ألنه أقوى. ؛فاملال للعم الشقيق ،هالك عن عم شقيق وعم ألب -2
 ألنه أقوى. ؛فاملال ابن األخ الشقيق ،هالك عن ابن أخ شقيق وابن أخ ألب -3



 ألنه أقرب درجة. ؛فاملال لألخ ألب ،هالك عن أخ ألب وابن أخ شقيق -
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 :من  من قام به سبب اإلرث من إرثه باللكيَّة أو من أوفر حظيه. احلجب هو 
 أقسام احلجب: -

 ينقسم احلجب إىل قسمني:
 حجب بوصف. -1
 حجب بشخص. -2
: أن يتصف الوارث بدمان  من موان  اإلرث اثلالثة السابقة :فاحلجب بالوصف -
 . ادلين اختالف أو القتل أو الرق
فإن لك  ؛واحلوايش والفروع األصول من الورثة مجي  ىلع دخوهل يتأىت القسم وهذا -

 واح  منهم يدمكن أن يكون رقيقا أو قاتال أو خمالفا يف ادلين.
وهو قول  ،ا حرمانا وا نقصانا ىلع الراجح :حيجب غريهواملحجوب بوصف ا  -

 بدما فيهم األئدمة األربعة. ،اجلدمهور
 القسم اثلاين: حجب بشخص وهو نواعن: -

وا ي خل ىلع  ،وهو أن يدمن  احلاجب غريه من اإلرث باللكية :حجب حرمان األول:
 والستة هم:، ويدمكن دخوهل ىلع غريهم ،ستة من الورثة إمجااع

  .األب -1
 األم.  -2
 الزو .   -3
 الزوجة.   -4
 اابن.    -5
 ابلنت.    -6
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 لك من أدىل إىل امليت بنفسه إا املعتق. وضابطهم: - 
 وهو: حجب الشخص من أوفر حظيه.  حجب نقصان اثلاين:
 تقال، وثالثة منها بسبب اازدحاموهو سبعة أنواع: أربعة منها بسبب اان. 

 االنتقال فيه أربعة:أما اليت بسبب 
انتقال من فرض إىل فرض أقل منه وهذا يكون يف حق من هل فرضان وهم  األول: -

 مخسة:
 الزو .  -1
 الزوجة.  -2 

 األم.    -3
 بنت اابن.    -4
 األخت ألب. -5
فالزو  ينتقل من انلصف إىل الرب ، والزوجة تنتقل من الرب  إىل اثلدمن، واألم  -

اابن واألخت  بنت من ولك الراجح ، ىلع الس س أو ثلث ابلايق تنتقل من اثللث إىل
 ألب تنتقل من انلصف إىل الس س تكدملة اثللثني.

وهذا يكون يف حق العصبة م   ،انتقال من تعصيب إىل تعصيب أقل منه :اثلاين -
 :ولو اكن معها أخوها اكن ابلايق بينهدما ،فإن لألخت م  ابلنت ابلايق وهو انلصف ؛الغري

 ،اكن هلا نصف ما يأخذه أخوها ؛وأيضا لو لم يكن معها بنت ،لذلكر مثل حف األنثيني
 وهو أقل مما هلا م  ابلنت.

فإن  ؛وهذا يكون يف حق ذوات انلصف ،انتقال من فرض إىل تعصيب اثلالث: -
لذلكر مثل حف  :وإذا اكن معها معصبها اقتسدما ،لا واح ة منهن إذا انفردت انلصف

 فأكرث ما يصيبها اثللث. ،األنثيني
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إن  ،وهذا يكون يف حق األب واجل  فقُ ،انتقال من تعصيب إىل فرض الرابع: -
 اكن معهدما فرع وارث ذكر. 

 أما اليت بسبب االزدحامات فيه ثالثة:
 وهذا يكون يف حق سبعة من الورثة وهم: :زدحام يف الفرضا األول:

 اجل ات يزدمحن يف الس س.   -1
 زدمحن يف الرب  أو اثلدمن.  الزوجات ي -2
 الع د من ابلنات يزدمحن يف اثللثني.   -3
 الع د من بنات اابن يزدمحن يف اثللثني أو الس س. -4
 الع د من األخوات ألبوين يزدمحن يف اثللثني.   -5
 الع د من األخوات ألب يزدمحن يف اثللثني أو الس س.  -6
 اثللث.الع د من اإلخوة ألم يزدمحون يف  -7

 ،والعصبة بالغري ،ويكون يف حق العصبة بانلفَّ :ازدحام يف تعصيب اثلاين:
 والعصبة م  الغري.

اكزدحام أصحاب الفروض يف األصول اليت ي خلها  :ازدحام بسبب العول اثلالث:
 فإن لك واح  يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول. ؛العول
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 :سبب التسمية 
ألن بعض أهل العلم رشَّك فيها ودل األبوين وودل األم يف فرض ودل األم  قيل: -

 فقسدمه بينهم بالسويَّة.
 اختالف انلاس يف الترشيك فيها بني ودل األم وودل األب واألم. وقيل: -
 :كة  رشوط كون املسألة مرشِّ

 يشرتط أن جيتمع فيها أربعة أجناس:
  .زو  -1
 ج ة.    أو : أمصاحبة س س -2
 إخوة ألم.  -3
 .إناث م  أشقاء ذكور أو أكرث أو شقيق خلص : ذكورإخوة أشقاء -4

 كة بأحد أربعة أشياء:ختتل املسألة املرشِّ 
وتغري اثللث لإلخوة ألم  ،كتغري انلصف للزو  إىل الرب  للزوجة :تغري فروضها -1

 إىل الس س لواح هم.
 كدما لو ع م انلصف أو الس س. :نقصان فروضها -2
ألنه  ؛من ايذكور أو ايذكور واإلناث إىل اإلناث املحض تغري حال اإلخوة األشقاء -3

 يفرض هلن وا يشرتكن م  اإلخوة ألم.
 ختلُّف اإلخوة األشقاء. -4
ولألم أو اجل ة  ،فللزو  انلصف ؛كة رشوطها السابقةفإذا استكدملت املرشِّ  -

 ولإلخوة ألم اثللث. ،الس س
هل يسقطون  :ن الصحابة فمن بعدهم يف اإلخوة األشقاءوقد اختلف أهل العلم م -
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ألنهم  ؛أم يشاركون اإلخوة ألم يف ثلثهم ؟ألنهم عصبة ولم يبق هلم يشء ؛من املرياث
 .ىلع قولني ؟اشرتكوا يف األم

 ،وق  استوعبت الفروض مجي  الرتكة ،ألنهم عصبة ؛أنه ا يشء هلم :الراجح منهما
 ،وهو مذهب أيب حنيفة وأمح  ، وابن مسعود ، عيل :وبه قال من الصحابة

 واختيار شيخ اإلسالم ابن تيدمية وتلدميذه ابن القيم وغريهم.
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 :تأصيل املسائل وتصحيحها وقسدمة  املقصود بباب احلساب يف علم الفرائض

 اليت يه الغاية من علم الفرائض. ،الرتاكت
 هنا ثالثة أشياء:فها

 تأصيل املسائل.      -1
 تصحيح املسائل.     -2
 قسدمة الرتاكت. -3

 لأوال: تأصيل املسائ
 :لتا  اتلأصيل  أصال. ها الع د إذا جعلتا  مص ر أصَّ

الطريقة اليت يتم بها احلصول ىلع أقل ع د يدمكن استخرا   واملراد باتلأصيل:
 سهام لك وارث منه ب ون كرس.

اْستَخر  منه سهام الورثة يسَّم   .«أصل املسألة»وهذا الع د ايذ  ت
 أنبه ىلع أمرين:وقبل بيان طريقة استخرا  أصل املسألة 

 وهدما نواعن: ، الفروض املق رة يف كتاب ا هل ستة كدما سبق -1

 انلصف والرب  واثلدمن. األول: 
 اثللثان واثللث والس س. واثلاين:

 

1

6
،

1

3 
،

2

3
           

1

8
،

1

4 
،

1

2
 

ون الرقم ايذ  ، «صورة» :)البسُ( والفرضيون يسدمون الرقم ايذ  فوق اخلُ ويسدم 
 .«خمرجا» :)املقام( حتت اخلُ

 وليَّ ذلك ما يسَّمَّ به. ،إا انلصف فدمخرجه اثنان ،وخمرج لك فرض ما يسَّمَّ به
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  3 
 1 ابن 
 1 ابن 
 1 ابن 

 (1شا رقم )

فدمخر  الرب : أربعة، وخمر  اثلدمن: ثدمانية،  ؛وبايق املخار  مشتقة من ع دها
  ر  اثللثني واثللث: ثالثة، وخمر  الس س: ستة، وخمر  انلصف: اثنان.وخم

 يه مقامات الكسور ادلالة عليها. فمخارج الفروض:
 أصول املسائل املتفق عليها عن  وجود الفروض فيها سبعة أصول ويه: -2
  .ااثنان -أ

  .واثلالثة -ب
  .واألربعة -ج
  .والستة -د
  .واثلدمانية -ه
  .عرشوااثنا  -و
 واألربعة والعرشون. -ح


وهم ىلع ثالثة إن معرفة أصل املسألة خيتلف باختالف الورثة املوجودين فيها 
 أنواع:

 فقُ. اتعصب يكونوا أن األول:
 أن يكونوا أصحاب فروض فقُ. اثلاين:

 أن يكونوا من انلوعني أصحاب فروض وعصبات. اثلالث:
 :حاات ثالث فلهم -فقُ عصبات–فإذا اكن الورثة من انلوع األول 

 املسالة؛فال حاجة تلأصيل  ،أن يكون الوارث واح ا فقُ األوىل:
أو عن أخ  ،أو عن أب فقُ ،كهالك عن ابن فقُ :ألن الرتكة لكها هل

 أو عن عم فقُ، فالرتكة لكها هلذا الواح . ،فقُ

  4 
 1 أخ 
 1 أخ 
 1 أخ 
 1 أخ 

 (2شا رقم )
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كهالك عن  :فأصل مسأتلهم من ع د رموسهم ؛أن يكونوا مجعا من ايذكور اثلانية: 
، وأنظر فاملسألة من أربعة وهكذا ؛أو عن أربعة إخوة ،فاملسألة من ثالثة ؛ثالثة أبناء
 (2( و)1الشلكني )
إا أن ايذكر  ،فأصل املسألة من ع د رموسهم أيضا ،أن يكونوا ذكورا وإناثا اثلاثلة:

  .[ 11]سورة النساء: {ڱ ڱ ڳ ڳ } بقوهل تعاىل:عدمال  ؛يعطى مثل حف األنثيني
 ،اثنان لذلكر :فأصل مسأتلهم من ثالثة ،كهالك عن ابن وبنت

 (. 3كدما يف شا ) ،وواح  لألنَ

فأصل مسأتلهم  ،وكهالك عن أخ شقيق وثالث أخوات شقائق
 (.4ولا أنَ واح  كدما يف الشا ) ،لذلكر اثنان :من مخسة

 ،أو فروض وعصبة ،أما إذا اكن الورثة أصحاب فروض فقُ
 فيكون تأصيل املسألة كدما ييل:

إذا اكن يف املسألة صاحب فرض واح  فأصل املسألة من  -1
ويأخذ الرتكة لكها فرضا وردا. كهالك عن  ،خمر  ذلك الفرض

هلا انلصف  :فأصل املسالة من اثنني ،فلها انلصف ؛بنت
  وا حاجة لعدمل تأصيل هلذه املسألة. ،اوابلايق رد   ،فرضا

فاصل  ،يف املسألة صاحب فرض واح  م  عصبة إذا اكن
 ،كهالك عن أم وأب :املسألة من خمر  )مقام( ذلك الفرض

 :وابلايق لألب ،وهو واح  :لألم اثللث :فاملسألة من ثالثة
  (.5كدما يف الشا ) ،اثنان

 :لألم الس س :لة من ستةأفاملس ،وكهالك عن أم وابن
 (.6يف الشا ) ،مخسة :وابلايق لالبن ،واح 

  3 
 2 ابن 
 1 بنت 

 (3شا )
  5 
 2 أخ 
 1 أخت 
 1 أخت 
 1 أخت 

 (4شا )

  6 
1
 1 أم  6

 5 بنا 
 (6شا )

  3 
1
 1 أم  3

 2 أب 
 (5شا )
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وابلايق  ،واح  :للبنت انلصف :فاملسألة من اثنني ،وكهالك عن بنت وأخت شقيقة
 (.7كدما يف الشا ) ،للشقيقة

وإا احتاجت املسألة إىل  ،فإن اكن ابلايق ينقسم ىلع العصبة ب ون كرس فذاك 
 تصحيح كدما سيأيت إن شاء ا هل.

إذا اكن يف املسألة أصحاب فروض أو فروض ومعهم  
وما  ،فإننا ننظر بني خمار  الفروض بالنسب األرب  ،عصبة

وقبل اتلدمثيل اب  من بيان املقصود  ،نتج فهو أصل املسألة
 بالنسب األرب .

 عالنسـب األرب
 :النسب األربع يه 
  .اتلدماثل -1
 اتل اخل.    -2
  .قاتلواف -3
 اتلباين -4
 :التشابه يف الصورة والشا. اتلماثل لغة 

م   3حبيث ا يزي  أح ها ىلع اآلخر مثل  ؛تساو  األع اد يف القيدمة واصطالحا:
 وهكذا. 7م   7، 6م   6، 3

 :مشتق من ادلخول وهو ض  اخلرو . واتلداخل لغة 
 أن ينقسم الع د األكرب ىلع األصغر ب ون كرس. واصطالحا:

 ااتفاق. غة:فهو ل وأما اتلوافق 
ااتفاق يف انلصف  :مثل ،عبارة عن اتفاق الع دين يف جزء من األجزاء واصطالحا:

  2 
 1 بنت 
 1 شقيقة 

 (7شا )

1
2 
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 بني الستة واثلدمانية وكذلك بني األربعة والستة. 
فيف اتلوافق أح  الع دين ا يقبل القسدمة ىلع اآلخر إا بكرس إا أنهدما يقبالن 

والستة الكهدما يقبل القسدمة فاألربعة  ،القسدمة ىلع ع د واح  غري الواح  الصحيح
 ىلع اثنني.

 :اتلباع وأما اتلباين فهو لغة.  
وا  ،رععبارة عن ع دين ا يقبل أح هدما القسدمة ىلع اآلخر إا بكس واصطالحا:

يقبالن القسدمة ىلع ع د واح  اكثلالثة م  األربعة، واثلالثة م  اثلدمانية، وااثنني م  
  اخلدمسة وهكذا.

أن ننظر بني خمار  الفروض بالنسب  :وطريقة العمل
فاحلكم أن نكتيف بأح   ؛فإن اكن بينها اتلدماثل ،األرب 

كهالكة عن زو  وأخت  ،الع دين يلكون أصال للدمسألة
وللشقيقة  ،وخمرجه من اثنني ،فللزو  انلصف ،شقيقة

فنكتيف  ؛واملخرجان متدماثالن ،وخمرجه من اثنني ،انلصف
 (.1بأح هدما وجنعله أصل املسألة كدما يف الشا )

وإن اكن بني خمار  الفروض اتل اخل اكتفينا باألكرب منها وجنعله أصل املسألة ثم 
 ،وعم فلألم اثللثنعطي لك وارث من أصلها حسب إرثه كهالك عن أم وأخ ألم 

 وللعم ابلايق تعصيبا. ،ولألخ ألم الس س
فدمخر  اثللث ثالثة وخمر  الس س ستة وبينهدما ت اخل 
فنكتيف باألكرب وهو الستة يلكون أصل املسألة كدما يف الشا 

(2.) 
وإن اكن بني خمار  الفروض اتلوافق رضبنا وفق أح هدما 

  2 
 1 زو  
 1 شقيقة 

 (1)شا 

  6 
 2 أم 
 1 أخ ألم 
 3 عم ع

 (2)شا 

1
2 

1
2 

1
3 

1
6 
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 ،املسألة، كهالك عن زوجة وأم وابن فللزوجة اثلدمنيف اكمل اآلخر وما نتج فهو أصل 
وابلايق لالبن تعصيبا، فدمخر  اثلدمن ثدمانية  ،ولألم الس س

وخمر  الس س ستة وبينهدما توافق فنرضب وفق أح هدما يف 
اكمل اآلخر ينتج أربعة وعرشون جنعلها أصل املسألة ثم نعطي 

 (.3لك وارث من أصلها حسب إرثه كدما يف الشا رقم )
وإن اكن بني خمار  الفروض تباينا رضبنا اكمل أح هدما يف 

اكمل اآلخر وما نتج فهو أصل املسألة كهالك عن زوجة وأم وأخ 
وابلايق لألخ ألب تعصيبا،  ،لثولألم اثل ،ألب فللزوجة الرب 

فدمخر  الرب  أربعة وخمر  اثللث ثالثة وبينهدما تباين فنرضب 
اكمل أح هدما يف اكمل اآلخر وما نتج يكون أصل املسألة نعطي 

 (.4منه لك وارث حبسب إرثه كدما يف الشا )
 تصحيح املسائل

 الرموس ع د فيه فرياىع اتلصحيح أما ،إن تأصيل املسائل يراىع فيه الفروض اغبلا
 الورثة من صنف لك سهام بني املقارنة فيه تتم أ : أكرث، أو الورثة من واح  صنف يف

 .فيه الرموس وع د
فال  ؛رعفإن انقسدمت السهام ىلع ع د الرموس من الورثة قسدمة صحيحة بال كس

 وق  حصل املقصود حبصول لك وارث ىلع سهم أو أكرث بع د صحيح. ،حاجة للتصحيح
أو  ،أو لم يتفق ع د الرموس م  السهام ،تنقسم السهام ىلع ع د الرموسأما إذا لم 

فهنا اب  من تصحيح  ؛لم نتدمكن من قسدمة السهام ىلع ع د الرموس بع د صحيح
 املسألة.

 حتصيل أقل ع د خير  منه نصيب لك وارث بال كرس. فاتلصحيح هو:

  24 

 3 زوجة 

 4 أم 
 17 ابن ع

 (3)شا 

  12 
 3 زوجة 
 4 أم 
 5 أخ ألب ع

 (4شا )

1
8 

1
6 

1
4 

1
3 
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 املسائل الفرضية باعتبار اتلصحيح تنقسم إىل قسمني: 
 أن ينقسم لك سهم فيها ىلع أصحابه بال كرس: األول:
 يقبل القسدمة إا بكرس. أن ا اثلاين:

 ،تصح املسألة من أصلها :فيف القسم األول -1
 أو مبلغ ردها إن رادَّت. ،أو مبلغ عوهلا إن اعلت

تصح املسألة من غري  :اثلاينويف القسم  -2
             أصلها وفقا ملا فيها من انكسارات.

أن يكون يف املسألة سهم  ومعىن االنكسار:
وحينئذ   ؛أو أكرث ا يقبل القسدمة ىلع أصحابه

ا ويسَّم ع د الرموس   –يسَّم السهم منكرس 
 عليه. منكرَسا – الفريق

اً  يسَّم اآلتية املسألة يف فواح    (.1راً عليه كدما يف شا )عوااثنان منكس منكرس 
أو فيدما بيق بع   ،الفريق عبارة عن مجاعة اشرتكوا يف فرض واح  معىن الفريق:

 الفروض.
أو ىلع  ،إما أن يكون فيها انكسار ىلع فريق واح  ،املسألة مبلغ االنكسار:

 .وا تزي  اانكسارات ىلع ذلك ، أو ىلع أرب  ،فرق ثأو ىلع ثال ،فريقني
 وهو أن يكون يف املسألة سهم واح  منكرس ىلع فريقه. :ريقاالنكسار ىلع ف

 ةعجام 2 جزء سهم

   8 16 

2 
1
8 

 زوجة

1 
1 

 1 زوجة

 14 7 ابن ع 

 (1شا )
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ر عننظر بني املنكس   ،تلصحيح اانكسار ىلع فريق واح  كيفية تصحيحه:
 ؛فإن وج نا بينهدما اتلباين ،اتلوافق واتلخالف )اتلباين( :رين هدماظ عليه بنواملنكرَس 

جزء "ويسَّم  ،ووضعناه فوق أصل املسألة أو مبلغ عوهلا إن اعلت ،أخذنا ع د الفريق
ثم  ،"جامعة اتلصحيح"تسَّم  ،وانلاتج نضعه يف جامعة ثانية ،رب فيهعويض ،"سهم

ونض  انلاتج أمامه حتت  ،يذ  بي  لك وارث فيدما رضبنا فيه أصل الفريضةنرضب ا
 (.3(، )2جامعة اتلصحيح كدما يف شا )

اكملثال  ،اكن جزء السهم من وفق رموس الفريق ؛اكن بني السهم وفريقه اتلوافقوإن 
ونضعه ىلع  ،فنأخذ وفق الرموس وهو اثنان ،اآليت ايذ  حصل فيه اتلوافق يف اثللث

أو ىلع  ،أصل الفريضة
 ،مبلغ عوهلا إن اعلت

وجنر  العدمل كدما 
تق م يف اتلباين وانظر 

 .(5)، (4)شا 
 

  2 
4 8 1

 2 1 زو  4

6 

 ابن

3 

2 
 2 ابن
 1 بنت
 1 بنت

 (4شا )

 
 3 

8 24 
1
 3 1 زوجة 8

 ابن 3
7 

14 
 7 بنت

 (2) الشا

 
 2 

6 12 
1
 2 1 أم 6

4 

 أخم

2 

1 
 1 أخم
 1 أخم
 1 أخم

 6 3 عم 
 (5شا )

 
 4 

8 32 

1
8 

 زوجة

1 

1 
 1 زوجة
 1 زوجة
 1 زوجة

 28 7 ابن 
 (3) االش

1 8 
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2 
 
3 

 هو حف السهم الواح  من أصل املسالة أو مبلغ عوهلا إن اكنت اعئلة. جزء السهم:
 ،وهو انلاتج من انلظر بني املنكرس  واملنكرَس عليه يف اانكسار ىلع فريق واح 

 كدما سيأيت يف اانكسار ىلع أكرث من فريق واح . ،وانلاتج من انلظر بني الرواج 
 :نياالنكسار ىلع فريق -2

 سألة سهدمان ا يقبالن القسدمة ىلع فريقيهدما.أن يكون يف امل :هو
 نسلك يف تصحيحه مرحلتني: كيفية تصحيحه:

ووفق  ،فنثبت لك رموس املباين ،ننظر بني لك فريق وسهدمه باتلباين واتلوافقاألوىل: 
رحلة وبذلك تنتيه امل ،«رواج »أو  «أع اداً مثبتة» :ونسمِّ ما أثبتناه ،رموس املوافق

 تصحيحنا.األوىل من 
وما حتصل من انلظر فهو  ،ننظر بني هذه األع اد املثبتة بالنسب األرب  اثلانية:

   3 
3 9 

 املثبتات
أو 

 املراج 

3 
 بنت

2 
2 

 2 بنت
 2 بنت

3 
 قه

1 
1 

 1 قه
 1 قه

 
 (6شا )

 
 

 6 
24 144 

 12 2 ج تم  
 12 2 ج تب  
 زوجة  

3 
9 

 9 زوجة 
 ابن  

17 
68 

 34 بنت 
 
 (7شا )

 
 

 6 
12 72 

     
 18 3 زو   

 

3 

بنت 
 ابن

8 

16 

 
بنت 
 ابن

16 

 
بنت 
 ابن

16 

 أختب 2 
1 

3 
 3 أختب 

 (8شا )
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رب ايذ  بي  لك عثم نض ،وما حصل فهو مصحها ،نرضبه يف أصل املسألة ،جزء السهم
 (.8(، )7(، )6) األشاكل:وارث يف جزء السهم كدما يف 

 :رقاالنكسار ىلع ثالث ف -1
 هو أن يكون يف املسألة ثالثة أسهم منكرسة ىلع فرقها.

اليت سلكناها يف تصحيح  نسلك يف تصحيحه الطريقة كيفية تصحيحه:
 .(10)، (9) نياانكسار ىلع فريقني كدما يف الشلك

 :االنكسار ىلع أربع فرق
 أن يكون يف املسألة أربعة سهام ا تقبل القسدمة ىلع أصحابها. :هو

اسلك يف اانكسار ىلع فريقني كدما يف الشا  يُسلك فيه كيفية تصحيحه: ما ي
(11.) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  6 
12 72 

2 
 زوجة

3 
9 

 9 زوجة

3 
 شقيقة

8 
16 

 16 شقيقة
 16 شقيقة

3 
 أخ ألب

1 
2 

 2 أخ ألب
 2 أخ ألب

 (10شا )
 

  12 
24 288 

4 

 زوجة

3 

9 
 9 زوجة
 9 زوجة
 9 زوجة

3 
 بنت

16 
64 

 64 بنت
 64 بنت

2 
 قه

5 
30 

 30 قه
 (9شا )

 
 6 

12 72 

2 
 زوجة

3 
9 

 9 زوجة

3 
 أم اجل 

2 
4 

 4 ج تب
 4 ج تم

3 
 أخم

4 
8 

 8 أخم
 8 أخم

2 
 عم

3 
9 

 9 عم
 (11)شا 
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فق  آثرت أن أنقل  ،للخطراو  "الرائ "وانظر فيدما سبق من مسائل اانكسار  
 فجزاه ا هل خرياً. ،لسهولة طريقته ؛منه هنا
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 :املراد بقسمة الرتاكت 
 توزيعها ىلع مستحقيها حبسب األسهم الرشعية. واملراد بقسمة الرتاكت:

ألنها يه اثلدمرة  ؛وسيلة لقسدمة الرتكةولك ما سبق من اتلأصيل واتلصحيح فهو 
 املقصودة بايذات من هذا العلم.

 :ويه لك ما خيلفه امليت من مال أو حق أو اختصاص. والرتاكت مجع تركة 
 ن:والرتكة هنا نواع

ه اكدلراهم وادلنانري ،ما يدمكن قسدمته لكونه مستو األجزاء األول: أو بوزنه  ،إما بع ِّ
 وما أشبه ذلك. ،أو بذرعه ،ملكيالتأو بكيله اك ،اكملوزونات

لكونه غري مستو األجزاء اكلعقارات  ؛يء مما ذكرعما ا يدمكن قسدمته بش اثلاين:
 واحليوانات وحنو ذلك.

 اتطرق قسمة الرتك
رق لقسدمة نويع الرتكة أكرثها ت اوا مخَّ أذكرها حسب األسهل يف هناك ط

 نظر :
 وارث إىل أصل املسألة أو ويه أن ننسب نصيب لكطريقة النسبة:  األوىل:

ألن نسبة نصيب الوارث من الرتكة كنسبة  ؛ثم نعطيه من الرتكة بتلك النسبة ،مصحها
 سهامه من املسألة إىل أصلها أو مصحها.

 فاألعداد أربعة:
 السهام: ويه نصيب لك وارث من أصل املسألة أو مصحها. ويه معلومة. األول:
 أصل املسألة أو مصحها. وهو معلوم أيضا. اثلاين:

 الرتكة ويه معلومة أيضا. اثلالث:
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نصيب لك وارث من الرتكة وهو جمهول ومهدمة القاسم استخرا  هذا  الرابع: 
 املجهول من األع اد املعلومة.



 هالكة عن زو  وأم وأخ ألم. -1
ولألخ ألم  ،ناناث :ولألم اثللث ،ثالثة :ة: للزو  انلصففاملسألة تصح من ست

 واح . :الس س
ألن  ؛( دينارا15وهو ) ،فإذا اكنت الرتكة ثالثني دينارا، فنصيب الزو  نصف الرتكة

  .نسبة نصيبه من املسألة انلصف
 ألن نسبة نصيبها من املسألة اثللث. ؛( دنانري10وهو ) ،ونصيب األم ثلث الرتكة

ألن نسبة نصيبه من املسألة  ؛( دنانري5وهو ) ،األخ ألم س س الرتكةونصيب 
 الس س.

رب به سهم عوما نتج عن القسدمة نض ،أن نقسم الرتكة ىلع املسألة الطريقة اثلانية:
 وما نتج فهو نصيبه من الرتكة. ،لك وارث

 فنصيب الزو  يف املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة اكتلاِ:
 30÷6=5   ×3=15 

 ونصيب األم يف املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة اكتلاِ:
 30÷6=5   ×2=10 

 ونصيب األخ ألم يف املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة اكتلاِ:
 30÷6=5   ×1=5 

فدما نتج عن هذه القسدمة  ،املسألة ىلع أسهم الورثةأصل أن نقسم  الطريقة اثلاثلة:
 .من الرتكة وما نتج فهو نصيبه ،نقسم عليه الرتكة
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 فيكون نصيب الزو  من املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة اكتلاِ:
 15=2÷30ثم  2=3÷6 

 ونصيب األم من املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة اكتلاِ:
 10=  3÷30ثم  3=2÷6 

 ونصيب األخ ألم من املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة اكتلاِ:
 5=6÷30ثم  6=1÷6 

 ،وما نتج قسدمناه ىلع أصل املسألة ،أن نرضب سهم الوارث بالرتكة ة:الطريقة الرابع
 فدما نتج فهو نصيبه من الرتكة.

 فيكون نصيب الزو  من املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة اكتلاِ: 
3    ×30  =90  ÷6  =15 

 ونصيب األم من املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة اكتلاِ:
 2   ×30=60÷6=10 

 األخ ألم من املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة اكتلاِ:ونصيب 
 1   ×30=30÷6=5 

 ،وما نتج نرضبه بالرتكة ،أن نقسم سهم الوارث ىلع أصل املسألة :ةالطريقة اخلامس
 وما نتج فهو نصيبه منها.

 فيكون نصيب الزو  من املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة اكتلاِ:
    3÷ 6=12   ×30=15 

 األم من املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة اكتلاِ: ونصيب
 2÷6=13    ×30  =10 

 ونصيب األخ ألم من املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة اكتلاِ:
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  1÷6=16     ×30 =5 
 طريقة القرياط:

ما إذا اكنت الرتكة  :وهو ،ويه طريقة خصصها الفرضيون للنوع اثلاين من الرتكة
أو اكنت منفردة  ،أو أح هدما ،مق ارا وقيدمة الكونه خمتلف ؛مما ا يقبل القسدمة يذاته

 فلك يف قسدمتها طريقان: ،العقارات واألنعام املختلفة وغريها :مثل
 ،طريق النسبة وذلك بأن تنسب نصيب لك وارث من املسألة إىل املسألة أحدهما:

 واحلدم   هل. ،كدما سبق بيانه ،تلك النسبةثم تعطيه من الرتكة بدمثل 
ثلث ثدمن  :أ  ،رين جزءً عجزء من أربعة وعش :والقرياط هو ،طريق القرياط اثلاين:

 األربعة والعرشين. 
فاجعل األربعة والعرشين اليت يه  ،فإذا أردت قسدمة الرتكة ىلع طريقة القرياط

رتكة مق ارها أربعة خمر  القرياط كرتكة معلومة، أ  أن جنعل خمر  القرياط ك
فنجعل خمر   ،ثم نقسدمها بإح ى الطرق اخلدمَّ السابقة يف انلوع األول ،وعرشون

 القرياط هو الع د الراب  ونعدمل كدما سبق.
وىلع الطريقة اثلانية من انلوع  ،وإيلك تطبيق هذا ىلع املثال السابق يف انلوع األول

 عن نتج وما املسألة، ىلع - هنا القرياط خمر  يه اليت –أن نقسم الرتكة  :األول ويه
 .الرتكة من نصيبه فهو نتج وما وارث، لك سهم به نضعرب القسدمة

 فنصيب الزو  يف املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة:
 انلصف. وهو: 12=3×   4=6÷24

 ونصيب األم يف املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة:
 اثللث. وهو: 8=2×  4=6÷24 

 م يف املسألة السابقة ىلع هذه الطريقة:ونصيب األخ أل
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 الس س.  وهو: 4=1×   4=6÷24 
 رق.وهكذا يف بقية الط

 ؛وتفاصيل طريقة القرياط ا يتناسب م  مستوى ادلارسني يف مثل هذا املخترص
 ق.املوففاكتفيت بهذا الق ر، وا هل 
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 6 7 
 3 3 زو 
 1 1 أخ ألم
 3 3 شقيقة

(1)شا

 :زيادة السهام ىلع أصل املسألة. العول هو 
م :ذلكواحلكم يف  ه  َصص  ل انلقص ىلع مجي  الورثة حبسب ح    .أن ناْ خ 

ولم حيفف عن أح  من الصحابة  ،وبهذا قال اعمة العلدماء من السلف واخللف
 -وا نعلم  (:27/ 7قال ابن قدامة يف املغين )حىت  ،إا عن ابن عباس ،خالف يف ذلك

وا نعلم خالفا بني فقهاء األمصار يف القول بالعول  ،قائال بدمذهب ابن عباس -ايلوم 
 حبدم  ا هل. أه

 :األصول العائلة 
 الستة، ااثنا عرش، األربعة والعرشون. األصول العائلة ثالثة:

 ،فيه تعول بالزو  وبالفرد ؛فيه أكرث هذه األصول عوا ،الستة األصل األول: أما -
فيه تعول أرب  مرات: إىل سبعة وإىل ثدمانية وإىل تسعة وإىل 

 عرشة.
  هالكة عن زو  وشقيقة وأخ

 ،ثالثة :للزو  انلصف ستة: منفأصل مسأتلهم  ،ألم
 واح .  :ولألخ ألم الس س ،ثالثة :وللشقيقة انلصف

فيأخذ الزو  ثالثة  :فتعول إىل سبعة ؛وأصل مسأتلهم ستة ،فدمجدموع سهامهم سبعة
كدما يف  ،ويأخذ األخ ألم واح  من سبعة ،وتأخذ الشقيقة ثالثة من سبعة ،من سبعة

 (.1الشا رقم )

 حىت قيل  ،ويه أشهر صورها
 . اعلت يف اإلسالم: هالكة عن زو  وأم وشقيقة أو ألبأنها أول مسألة 

وللشقيقة  ،ثالثة :للزو  انلصف :فأصل مسأتلهم من ستة

  6 8 
 3 3 زو  
 2 2 أم 
 3 3 شقيقة 

 (2شا )
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 ،للزو  ثالثة من ثدمانية :فتعول إىل ثدمانية ،اثنان :ولألم اثللث ،ثالثة :انلصف
  (.2كدما يف الشا ) ،ولألم اثنان من ثدمانية ،وللشقيقة ثالثة من ثدمانية

   هالكة عن زو  وشقيقة وأخت ألب
 وأخ ألم وأم. 

وللشقيقة  ،ثالثة :للزو  انلصف :فدمسأتلهم من ستة
 :ولألخت ألب الس س تكدملة اثللثني ،ثالثة :انلصف

 ،واح  :ولألم الس س ،واح  :ولألخ ألم الس س ،واح 
وللشقيقة ثالثة من  ،للزو  ثالثة من تسعة :فتعول إىل تسعة

 ،ولا من األم واألخت ألب واألخ ألم واح  من تسعة ،تسعة
  (.3كدما يف الشا )

  هالكة عن زو  وأم
 وشقيقتني وأخ ألم. 

وللشقيقتني  ،واح  :ولألم الس س ،ثالثة :للزو  انلصف :فدمسأتلهم من ستة
 :فتعول إىل عرشة ،واح  :ولألخ ألم الس س ،أربعة :اثللثان

وللشقيقتني  ،ولألم واح  من عرشة ،رةعللزو  ثالثة من عش
كدما يف الشا  ،رةعولألخ ألم واح  من عش ،رةعأربعة من عش

(4.)  

 :فال يعول إا بالوتر ،وهو ااثنا عرش وأما األصل اثلاين- 
 سبعة عرش. عشعر، وإىلوإىل مخسة  ،رعإىل ثالثة عش

  هالكة عن أب
 :للزو  الرب  :وزو  وبنتني، فأصل مسأتلهم من اثين عرش

  12 13 
 2 2 أب 
 3 3 زو  
 8 8 بنتان 

 (5شا )

  6 10 
 3 3 زو  
 1 1 أم 
 1 1 ام أخ 
 4 4 شقيقتان 

 (4شا )

 6 9 
 3 3 زو 
 3 3 شقيقة

 1 1 أخت ألب
 1 1 أخ ألم

 1 1 أم
 (3شا )
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فللزو   :فتعول إىل ثالثة عرش ؛اثنان :الس س ولألب ،ثدمانية :وللبنتني اثللثان ،ثالثة 
ولألب اثنان من ثالثة عرش  ،وللبنتني ثدمانية من ثالثة عرش ،ثالثة من ثالثة عرش

 (.5شا )ال كدما يف
  فدمسأتلهم  ،هالك عن زوجة وإخوة ألم وأختني ألب

 :ولإلخوة ألم اثللث ،ثالثة :للزوجة الرب  :رعمن اثين عش
فتعول إىل مخسة  ؛ثدمانية :ولألختني ألب اثللثان ،أربعة
ولإلخوة ألم  ،رعفللزوجة ثالثة من مخسة عش :رععش

ولألختني ألب ثدمانية من مخسة  ،أربعة من مخسة عرش
  (.6كدما يف الشا ) ،رععش

 - هالك  - لكرثة ما فيها من األرامل ؛وتسَّم أم األرامل
فهؤاء سب  عرشة  ،وثدمان أخوات ألب ،وأرب  أخوات ألم ،عن ثالث زوجات وج تني

 ،اثنان :وللج تني الس س ،ثالثة :للزوجات الرب  :رعمن اثين عش نأنَ، فدمسأتله
 :ولألخوات ألب اثللثان ،أربعة :ولألخوات ألم اثللث

للزوجات ثالثة من سبعة  :رعفتعول إىل سبعة عش ؛ثدمانية
ولألخوات ألم  ،رعوللج تني اثنان من سبعة عش ،رععش

ولألخوات ألب ثدمانية من سبعة  ،أربعة من سبعة عرش
  .(7كدما يف الشا ) ،رععش

فال يكون امليت فيها إا  ؛ومىت اعلت إىل سبعة عرش
  وتسَّم ادلينارية الصغرى. ،ذكراً 
ال يعول إا مرة واح ة إىل ف ،رونعوهو األربعة والعش :أما األصل العائل اثلالث -

 سب  وعرشين.

  12 15 
 3 3 زوجة 
 4 4 ألم إخوة 
 8 8 ألب أختان 

 (6شا )

  12 17 
 3 3 زوجات 3 
 2 2 ج تان 
 4 4 اخوات ألم 4 
 8 8 اخوات ألب 8 

 (7شا )
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  فدمسأتلهم  ،هالك عن زوجة وأم وأب وبنتني
ولألم  ،ثالثة :للزوجة اثلدمن :رينعمن أربعة وعش

 :وللبنتني اثللثان ،أربعة :ولألب الس س ،أربعة :الس س
 ؛وتسَّم ابلخيلة ،فتعول إىل سب  وعرشين ؛رعستة عش

فيكون للزوجة ثالثة من سبعة  ،ألنها أقل األصول عوا
 ،رينعولا من األب واألم أربعة من سبعة وعش ،وعرشين

( وتسَّم التسعيَّة ألن 8كدما يف الشا ) .ر من سبعة وعرشينعوللبنتني ستة عش
 عا.الزوجة صار ثدمنها تس

  

  24 27 
 3 3 زوجة 
 4 4 أم 
 4 4 أب 
 16 16 بنتان 

 (8شا )



 

 

 اللمعة يف علم الفرائض 65

  

 :رصف ابلايق ىلع ذو  الفروض النسبية بق ر فروضهم عن  ع م  الرد هو
 العصبة. 

 حكمه:
 اختلف فيه العلماء ىلع قولني:

 وابن طالب أيب بن عيل مذهب وهو ،ىلع خالف يف املردود عليهم ،القول به األول:
 ،أبو حنيفة وأمح  قال وبه والشعيب، طاووس منهم: اتلابعني من ومجاعة ،مسعود 

حىت  ،وعليه فتوى الشافعية ومتأخر  املالكية ،وقال به الشافيع إن لم ينتظم بيت املال
اتفاق شيوخ املذهب بع  املئتني ىلع القول  حاكية نقل -املالكية  من - أن الكشناو 

 بالرد لع م انتظام بيت املال.
حمدم  بن  :ومن املعارصين ،يمشيخ اإلسالم ابن تيدمية وابن الق :واختار القول بالرد

 رحم ا هل اجلدمي . ،إبراهيم والسع   وابن باز وابن عثيدمني
وهو مذهب زي  بن  ،ورصف ما أبقته الفروض إىل بيت املال ،القول بع م الرد اثلاين:

إا أن مجهور الشافعية اشرتطوا انتظام  ،ورواية عن أمح  ،ومالك والشافيع ، ثابت
 بيت املال.

 :رشوط الرد
 ألن العاصب يأخذ ما أبقته الفروض. ؛ع م وجود املعصب -1
فال رد  ،أن تكون سهام الفروض أقل من أصل املسألة، وتسَّمَّ حينئذ )ناقصة( -2

تستو   :وا يف مسألة اعدلة ،يف مسألة اعئلة تزي  سهام الورثة فيها ىلع أصل مسأتلهم
 سهام الورثة فيها م  أصل مسأتلهم.

ألنهدما ليسا من قرابة ؛ -ىلع الراجح  -أن يكون املردود عليهم غري الزوجني  -3
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 امليت.
 أصناف الورثة اذلين يرد عليهم:

 وهم سبعة أصناف: ،الورثة ايذين يرد عليهم هم الوارثون بالفرض من قرابة امليت
  .ابلنات -1
  .بنات اابن وإن نزلن بدمحض ايذكور -2
 األخوات الشقائق. -3
 خوات ألب.    األ -4
   .اإلخوة واألخوات ألم -5
 األم.    -6
 اجل ة الوارثة فأكرث. -7

 ردلطريقة العمل يف مسائل ا
 ان:ممسائل الرد قس

 يكون م  أهل الرد أح  الزوجني. أن ا -1
 أن يكون م  أهل الرد أح  الزوجني. -2

 ،أو جنسني ،إما أن يكون املردود عليهم جنسا واح اً من الورثة فيف القسم األول:
فال خيلو من  ؛فإن اكن املردود عليه جنسا واح ا ،وا يكون أكرث من ذلك ،أو ثالثة
 حالني:

واحلكم يف  ،كأم أو بنت أو شقيقة :أن يكون املردود عليه شخصا واح ا األوىل:
ألن تق ير الفرض إندما رشع ألجل  ؛ذلك أن نعطي هذا الشخص مجي  املال فرضا وردا

 وا مزامحة هنا. ،املزامحة
كثالث بنات أو مخَّ أخوات،  :أن يكون املردود عليهم أكرث من واح  اثلانية:
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استوائهم يف موجب  ؛واحلكم يف ذلك أن جنعل أصل مسأتلهم من ع د رموسهم 
 اكلعصبة من ابلنني واألخوة واألعدمام. :املرياث

وترج  بالرد إىل  ،صل مسأتلهم من ستةأف ،وأما إذا اكن املردود عليهم جنسان فأكرث
إذ ليَّ يف الفروض لكها ما ا يوج  يف الستة إا الرب   ،الع د ايذ  تنتيه به فروضها

فإذا قسدمنا  ،وليسا من أهل الرد ىلع الراجح ،وا يكونان لغري الزوجني ،واثلدمن
فنجعل ع د سهام  ،فإنه سيكون رد ؛املسألة ىلع أصحاب الفروض من أصل ستة

 كدما صارت السهام يف املسألة العائلة يه أصل مسأتلهم. ،الورثة أصل مسأتلهم
ولألخ  ،واح  :للج ة الس س :فاملسألة من ستة ،فلو هلك هالك عن ج ة وأخ ألم

 :فإن اكن ماكن اجل ة أم صار هلا اثللث ،ثننيوتارج  بالرد إىل ا ،واح  :ألم الس س
 وترج  بالرد إىل ثالثة. ،واح  :ولألخ الس س ،اثنان

وترج   ،واح  :ولألم الس س ،ثالثة :فلها انلصف ؛فإن اكن ماكن األخ ألم بنت
 بالرد إىل أربعة وهكذا، ويتضح ما سبق أكرث باألشاكل اتلايلة:

 

 

 

 
  :فلهم ثالث حاالتأن يكون م  أهل الرد أح  الزوجني  أما القسم اثلاين وهو:

 أن يكون املردود عليه شخصا واح ا فطريقة العدمل كدما ييل: األوىل:
ثم نعطي من اكن يف املسألة من  ،نؤصل املسألة من خمر  فرض أح  الزوجني

 فرضا ورداً. :ونعطي ابلايق يذلك الشخص املردود عليه ،الزوجني نصيبه
جة فنعطي الزو ،أربعة :فأصل املسألة من خمر  فرض الزوجة ،كهالك عن زوجة وأم

  6 
6 2 

1
 1 1 ج ة 6

 1 1 أخ ألم 

 (1شا رقم )

   
6 3 

 2 2 أم 

 1 1 أخ ألم 

 (2شا رقم )

   
6 4 

 1 1 أم 

 3 3 بنعت 

 (3شا رقم )

1 6 
1 6 
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 (4كدما يف الشا ) فرضا ورداً. :وما بيق فلألم ،واح  :الرب 
نعطيه منها  ،أربعة :فأصل املسألة من خمر  فرض الزو  ،وكهالكة عن زو  بنت

 (5، كدما يف الشا )فرضا وردا :وما بيق فللبنت ،واح  :الرب 
نعطي  ،اثنان :فأصل املسألة من خمر  فرض الزو  ،وكهالكة عن زو  وأخ ألم

 (6، كدما يف الشا )فرضا ورداً  :وانلصف ابلايق لألخ ألم ،واح  :الزو  انلصف
 ويزداد األمر وضوحا باألشاكل اتلايلة:

 

فطريقة العدمل  ؛يرثون فرضا واح ا ،أن يكون املردود عليهم اثنني فأكرث اثلانية:
 ييل:كدما 

 ،ثم نصححها إذا احتاجت إىل تصحيح ،نؤصل املسألة من خمر  فرض أح  الزوجني
 ،ثم نعطي أح  الزوجني نصيبه من أصل املسألة أو من مصحها عن  تع د الزوجات

ر صحت املسألة من أصل عليهم بغري كسفإن انقسم ع ،ونعطي ابلايق للدمردود عليهم
وإا صححنا املسألة ىلع حسب ع دهم بطريقة  ،مسألة الزوجية أو مصحها

 اانكسار كدما سبق.


ثم  ،أربعة :فنؤصل املسألة من خمر  فرض الزو  ،هالكة عن زو  وثالث بنات

   
4 

1
 1 زوجة 4

 3 أم 

 (4شا رقم )

   
2 

1
 1 زو  2

 1 أخم 

 (6شا رقم )

   
4 

1
 1 زو  4

 3 بنت 

 (5شا رقم )
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نعطيها للبنات  ،الثةويبىق ث ،نعطيه نصيبه وهو الرب  
 لا واح ة واح . ،فرضا وردا :اثلالث

 (.7رقم )وتتضح بالشا 
 

فأصل املسألة من خمر   ،وبنتنيهالكة عن زو  
ويبىق ثالثة  ،واح  :نعطيه الرب  ،أربعة :فرض الزو 

وجن  أن اثلالثة ا تنقسم عليهدما  ،فرضا وردا :للبنتني
 ،وبني نصيبهن وع د رموسهن تباين ،رعإا بكس

 ،ربها عونض ،فنثبت ع د الرموس فوق أصل املسألة
وابلايق  ،اثنان :للزو  منها الرب  :فتصح من ثدمانية

 لا واح ة ثالثة. ،فرضا ورداً  :ستة للبنتني
 (.8رقم )وتتضح بالشا 

 أن يكون املردود عليهم أكرث من واح  يرثون فرضني أو ثالثة: اثلاثلة:
 وطريقة العمل هنا كما ييل:

ونصححها إن احتاجت إىل تصحيح عن   ،نؤصل املسألة من فرض أح  الزوجني
ونوقف ابلايق للنظر يف توزيعه ىلع أهل  ،ثم نعطي أح  الزوجني نصيبه ،تع د الزوجات

 الرد ىلع حسب فروضهم.
ثم  ،كدما سبق مراراً  ،ثم نؤصل ألصحاب الرد مسألة مستقلة جبوار مسألة الزوجية

فإن اكن بينهدما  ،ننظر بني ابلايق يف مسألة الزوجية وبني أصل مسألة الرد أو مصحها
نض  نصيب لك وارث أمامه ف ،لزوجية يه اجلامعة للدمسأتلنياكنت مسألة ا ؛تدماثل

 حتت اجلامعة مثاهل:

  4 

1
 1 زو  4

 1 بنت 

 1 بنت 

 1 بنت 

 (7شا رقم )

  2 
4 

 
8 

1
 زو  4

1 2 

2 
 بنت

3 
3 

 3 بنت

 (8شا رقم )
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 هالك عن زوجة وأم وأخ ألم. يوضح ذلك الشا اتلاِ:
 

 
 

 

 
 
 
 

وضعنا ابلايق فوق مسألة  ،وإن اكن بني ابلايق ومسألة أهل الرد أو مصحها اتلباين
ووضعنا أصل مسألة الرد أو مصحها فوق مسألة الزوجية  ،الرد أو مصحها كجزء سهم

 وما نتج فهو اجلامعة. ،كجزء سهم نرضبها به
نضعه  ،فدما نتج فهو نصيبه ،رب نصيب أح  الزوجني جبزء سهم مسأتلهعثم نض

فدما نتج  ،رب نصيب لك وارث من مسألة الرد جبزء سهدمهاعونض ،أمامه حتت اجلامعة
فإن ساواها اكن عدملنا  ،ثم جندم  ما حتت اجلامعة ،وضعناه هل أمامه حتت اجلامعة

 وإا فال.  ،صحيحا


 هالك عن زوجة وشقيقة وأخت ألب يوضح ذلك الشا اتلاِ:
 

 
 

  4 
4 

  
6 

3 
4 

 
16 

 4    1 زوجة 

 9 3 3 قه 3 بايق 

 3 1 1 أختب   

 (10الشا رقم )

      

 1    1 زوجة

 2 2 2 أم 3 بايق

 1 1 1 أخ ألم  

 (9الشا رقم )

    

 مسألة الزوجية

 اجلامعة

 مصح مسألة أهل الرد

 مسألة أهل الرد
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وإن اكن بني ابلايق وأصل مسألة الرد أو مصحها توافق وضعنا وفق ابلايق فوق أصل  
ووضعنا وفق أصل مسألة أهل الرد أو مصحها فوق  ،مسألة الرد أو مصحها كجزء سهم

ثم  ،وما نتج فهو اجلامعة ،رب به أصل املسألةعأصل مسألة الزوجية كجزء سهم نض
وما نتج وضعناه هل أمامه حتت  ،رب نصيب أح  الزوجني جبزء سهم مسأتلهعنض

ناه وما نتج وضع ،ثم نرضب نصيب لك وارث من مسألة أهل الرد جبزء سهدمها ،اجلامعة
 وإا فال.  ،فالعدمل صحيح ؛فإن ساواها ،ثم جندم  ما حتت اجلامعة ،هل أمامه حتت اجلامعة



 هالك عن زوجة وج تني وأخوين ألم، يوضح ذلك الشا اتلاِ:
 

 
 
 
 
 
 

 واملراد به هنا ما يف  ،يطلق ىلع ما يف بطن لك حبىل - بفتح احلاء - احلدمل ه:تعريف
 بطن اآلدمية من ودل.

ا إذا اكن غري وارث فال اتلفات إيله  ،احلدمل ايذ  يرث :واملراد به يف هذا ابلاب أمَّ
 باتفاق.

 فيه رشطان: واحلمل اذلي يرث إمجااع هو من حتقق

  2 
4 

  
6 

2 
3 

 
6 

 
8 

 2     1 زوجة 

 ج ة 3 بايق 
1 1 

1 1 

 1 1 ج ة   

 أخم   
2 2 

2 2 

 2 2 أخم   

 (11الشا رقم )
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 وجوده يف الرحم حني موت املورِّث ولو نطفة. األول:
ة اثلاين: ال يرث الصيب حىت يستهل »: ^ ب يلل قوهل ؛انفصاهل حيا حياة مستقرَّ

 (1).«صارخا
ه يف امل ة املح دة للحدمل وق  اتفق  ،ويست ل ىلع حتقق الرشط األول بأن تدله أم 

ة احلدمل فاتفقوا ىلع أن أقلها ستة أشهر ب يلل  ؛واختلفوا يف أكرثها ،العلدماء ىلع أقل م َّ
 ڇ ڇ} :م  قوهل تعاىل، 15]سورة األحقاف: {ٺ ٺ ڀ ڀ } قوهل تعاىل:

 لم يبق للحدمل إا ستة أشهر. ،فإذا ذهب للفصال اعمان ؛[ 14]سورة لقدمان:  {ڇ
فدمىت حتققنا وجوده  ؛أنه ا ح  هلا :أرجحها ،ىلع أقوال واختلفوا يف أكرث مدة احلمل

 ،لع م ادليلل ىلع اتلح ي  ؛فدم ته حني وضعه ؛يف الرحم ولو نطفة حني موت املورِّث
فلهم املطابلة بالقسدمة ىلع ما سيأيت  ،ررون بانتظار وض  احلدملعوالورثة إن اكنوا يتض

 وإن انتظروا حىت الوض  فاألمر واضح. ،بيانه إن شاء ا هل
 حاالت احلمل

  للحمل حاالن:
رث احلال األوىل: ة احلدمل من موت املوَّ فريث  ،أن تدله حيا قبل مض زمن أقل م  

 ،املورثموت ألن حياته بع  الوادة يف هذه امل ة ديلل ىلع أنه اكن موجودا قبل  ؛مطلقا
 وق  سبق أن أقل م ة احلدمل ستة أشهر باإلمجاع.

فإن اكن هلا زو  أو سي   ،أن تدله فيدما فوق احل  األدىن مل ة احلدمل احلال اثلانية:

                                        
والسهم يف تاريخ  ،(34/ 5والطرباين يف األوسُ ) ،(919/ 2أخرجه ابن ماجة يف سننه ) ،ح يث صحيح -( 1)

 ( وغريهم.471جرجان )
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أو تقيم يه بينة ىلع ذلك  ،إا أن يقر الورثة أنه اكن موجوداً حال املوت ،يطؤها لم ترث 
 احتدمال أن يكون من وطئ   ؛- الطب فيه تق م ايذ  الزمن هذا مثل يف اسيدما –

 حادث بع  موت املورِّث.
أو لغيبتهدما أو اجتنابهدما  ،إما لع م الزو  أو السي  ،وإن اكنت ا توطأ يف هذه الفرتة

 تليقن احلدمل عن  موت املورِّث كدما سبق. ؛ثرِّ وا  ،أو غري ذلك ،الوطء عجزا أو قص ا
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 من ا تعلم هل حياة وا موت انقطاع خربه. :املفقود هو 
 والكمنا هنا ىلع املفقود من جهتني:

 يث غريه منه.من جهة تور األوىل:
 .مورِّث( هل مات )إذامن جهة توريثه من غريه  اثلانية:

بل بع   ،فق  اتفق العلدماء ىلع أنه ا يقسم ماهل من فور فق ه أما اجلهة األوىل:
ة املرضوبة اليت يق ر أنه ا يعيش بع ها.  انقضاء امل َّ

 .للدمفقود حىت يلحق باألموات حكدما يف امل ة اليت تق ر وقد اختلف العلماء
ألن ذلك خيتلف باختالف الشخص  ؛أن ذلك راج  إىل اجتهاد احلاكم والراجح

ة للبحث عنه ،والزمان واملاكن واحلال ر م َّ حىت يغلب ىلع الظن ع م  ،حبيث يق ِّ
ة املت ،ثم حيكم بدموته بع  انتهاء تلك امل ة ،حياته م تركته وتعت  زوجته ع َّ وىف ثم تقسَّ
 شاءت.وتزتو  إن  ،عنها

 ،وهو املشهور عن اإلمام مالك وأيب حنيفة ،وهذا هو اجل ي  من مذهب الشافيع
واختاره العالمة السع   وسدماحة العالمة ابن  ،وهو قول حمدم  بن احلسن وأيب يوسف

 باز والعالمة ابن عثيدمني وغريهم.
ويه توريث املفقود من غريه إن مات هل مورِّث يف م ة اانتظار  وأما اجلهة اثلانية:

 حالني:فال خيلو من 
ي عأو تنقض ،فيحفف املال حىت يرج  ؛أن يكون املفقود هو الوارث الوحي  األوىل:

ثم يقسم املال بني ورثته املوجودين بع  انتهاء  ،فيلحق باألموات حكدما ؛م ة اانتظار
 امل ة.

فإن انتظروا حىت يتبني أمره فال  ،أن يكون م  املفقود غريه من الورثة اثلانية:
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 .إشاكل أيضا 
اختلف العلماء يف روبة فق  عوإن استعجلوا قسدمة الرتكة قبل انتهاء امل ة املض

 .ىلع ثالثة أقوال كيفية قسمة الرتكة
   حياتهأن يعامل الورثة احلارضون باألرض يف حقهم من تق يرَ  الراجح منها:

  :وموته
فدمن اكن يرث ىلع فرض أنه يح وىلع فرض أنه ميت وا خيتلف إرثه ىلع الفرضني 

 مجيعا يعطى إرثه.
 ومن اكن يرث ىلع الفرضني مجيعا ولكن إرثه خيتلف يعطى أقل انلصيبني.

ومن اكن يرث ىلع فرض وا يرث ىلع الفرض اآلخر ا يعطى شيئا ويوقف ابلايق 
 .أو حىت حيكم قاض بدموته ،وإما بظهور حياته ،ور موتهإما بظه :حىت يتبني احلال

 ،وقول القايض أيب يوسف واحلسن بن زياد من احلنفية ،وهذا قول أمح  بن حنبل
وهو ايذ  عليه  ،وهو الصحيح من مذهب الشافعية ،ورواية ابن القاسم عن مالك

 الفتوى والعدمل يف املذاهب األربعة.
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 :كه م أو غرق وحنو  :لك مجاعة متوارثني ماتوا حبادث اعم املقصود بهذا ابلاب
 ذلك.

 أحواهلـم:
 هلم مخسة أحوال:

 .فريث من املتق م دون عكَّ إمجااع ؛أن نعلم املتأخر بعينه احلال األوىل:
رط لإلرث عألن الش ؛فال توارث بينهم ؛أن نعلم أن موتهم وق  دفعة واح ة اثلانية:

 .حقيقة أو حكدما، وهذا جمدم  عليه أيضاً  :الوارث بع  املوتحياة 
 ؟أم دفعة واح ة ؟هل اكن مرتبا :أن جنهل كيف وق  املوت اثلاثلة:
ر. ،أن نعلم أن موتهم مرتب الرابعة:  ولكن ا نعلم عني املتأخِّ

 أن نعلم املتأخر ثم ننساه. اخلامسة:
 .ىلع قولنيوق  اختلف العلدماء يف اثلالثة األحوال األخرية 

ولك  ،أنه ا توارث بينهم وخلفا:وهو مذهب مجاهري العلماء سلفا  الراجح منهما
 ميت يرثه ورثته األحياء.

 ومن أقوى أدتلهم ما ييل:
ة بعضهم من بعض  أن الصحابة -1 إا  ،لم يورثوا قتىل يوم اجلدمل وصفني واحلرَّ

لم أنه قات ل قبل صاحبه.  من عا
فال يثبت  ؛وهو غري معلوم ،حياة الوارث بع  موت املورثأن رشط اتلوارث  -2

 اتلوريث م  الشك يف رشطه.
عل حيا حىت ورث من اآلخرإأن أح هدما  -3 عل ميتا حىت يرثه  ،ن جا فكيف جيا

 اآلخر؟
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 ولقد أحسن الرحيب حني قال: 
ْو َغعععَرْق 

َ
 َوإ ْن َعدْمعععْت قَعععْوم  ب َهعععْ م  أ

 
يعععَ  اَكحْلَععع  ْو َحعععاد ث  ََّعععمَّ اجلدَم 

َ
 َرْق أ
عععاب ق    ْعلَعععما َحعععالا الْسَّ عععْن عا  َولَعععْم يَكا

 
ًقععع  عععق  فَعععاَل تاعععَورِّْث َزاه  عععْن َزاه   ا م 

مْ   ها عععععع َّ َجان ععععععبا  وَعا
َ
ْم أ  َّها

َ
 َكععععععم

 
عععائ با   ي ا الْصَّ ععع    فَهَكعععَذا الَْقعععْولا السَّ

نقسم فيها تركته بني  ،أن جنعل لا ميت مسألة مستقلَّة وطريقة العمل ىلع الراجح: 
 وا هل أعلم. ،ورثته األحياء
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 ريع: لك من عذوو األرحام يف أصل الوض  اللغو  والش :تعريف ذوي األرحام
 (1) انتسب إىل امليت بقرابة سواء يف ذلك القرابة من قبل األب أو من قبل األم.

 لك قريب ليَّ بذ  فرض وا تعصيب. واصطالحا:
 أصول وفروع وحوايش. :والقرابة

 فذوو األرحام من األصول هم:
 كأيب األم وأيب اجل ة. :لك ج  بينه وبني امليت أنَ -1
 كأم أيب األم. :لك ج ة أدلت بذكر بينه وبني امليت أنَ -2

 وذوو األرحام من الفروع هم:
 لك من أدىل بأنَ كأواد ابلنات وأواد بنات اابن. -

 من احلوايش هم: وذوو األرحام
وبنات  ،وبنات األخ وبنات األخت ،اكلعدمة واخلالة :مجي  اإلناث سوى األخوات -1
 العم.
 اكبن األخت والعم ألم واخلال. :لك من أدىل بأنَ سوى اإلخوة من األم -2
 اكبن األخ ألم وبنته. :فروع اإلخوة من األم -3

 ولك من أدىل بأح  من ذو  األرحام فهو منهم.
 
 

                                        
 (.3/35(  انظر رشح الزركيش ىلع منت اخلريق )1)
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 حكم توريثهم: 
 والراجح:يف توريث ذوي األرحام  اختلف العلماء

 .- الزوجان يلخر  –وا ذ  فرض يارد عليه  ،توريثهم برشط ع م وجود اعصب 
وهو  ، وابن مسعود ، أمري املؤمنني عدمر :وق  قال بتوريثهم من الصحابة

 ووجه يف مذهب الشافيع عن  ع م انتظام بيت املال. ،مذهب أيب حنيفة وأمح 
 وهذا مذهب اإلمام مالك والشافيع ورواية عن أمح .

 امكيفيـة توريث ذوي األرح
أرجحها مذهب أهل  ،اختلف العلدماء يف كيفية توريث ذو  األرحام ىلع مذاهب

 علقدمة :ومجاعة من اتلابعني منهم ،وابن مسعود  ، وبه قال عيل ،اتلزنيل
وهو األقيَّ األصح عن  الشافعية واملالكية إذا  ،وهو مذهب اإلمام أمح  ،والشعيب

ثوا ذو  األرحام.  ورَّ
فهم ا  ،أننا نزنل ذو  األرحام مزنلة أصوهلم ايذين أدلوا بهم وخالصة مذهبهم:

ولكن ينظرون إىل ايذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض  ،ينظرون إىل املوجودين
 ن املوجود من ذو  األرحام نصيب أصله ايذ  أدىل به.فيعطو ،والعصبات



فبنت ابلنت بدمزنلة ابلنت وبنت ، هالك عن بنت بنت وبنت أخت شقيقة -1
 وابلايق بلنت األخت. ،بلنت ابلنت انلصف :األخت بدمزنلة األخت فاملال بينهدما

ألنها بدمزنلة  ؛فلبنت ابلنت انلصف ،هالك عن بنت بنت وبنت أخ شقيق -2
 ألنها بدمزنلة األخ الشقيق. ؛وبلنت األخ الشقيق ابلايق ،ابلنت
ألنها  ؛وابلايق للعدمة ،ألنها بدمزنلة األم ؛هالك عن عدمه وخالة، فللخالة اثللث -3

 بدمزنلة األب.
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 حجة أهل اتلزنيل:
قال:  ^أن رسول ا هل  ما رواه ابلخار  يف صحيحه عن الرباء بن اعزب 

 .«لة األماخلالة بمزن»
وبنت األخ  ،ا بنت ابلنت بدمزنلة ابلنتأنهدما نزَّ   دما صح عن عيل وابن مسعو

 واخلالة مزنلة األم. ،والعدمة مزنلة األب ،وبنت األخت بدمزنلة األخت ،بدمزنلة األخ
 جهات ذوي األرحام عند أهل اتلزنيل ثالث:

 .األبوةة هج-1
 جهة األمومة.        -2
ة. -3  جهة ابلنوَّ

ي خل فيها مجي  من ي ِ باألب من األج اد واجل ات واحلوايش  :فجهة األبوة
وبنات اإلخوة  ،والعم ألم ،والعدمات ،كأب أم األب :ايذين ا فرض هلم وا تعصيب

 ومن أدىل بواح  من هؤاء.  ،وبنات األعدمام ،وأواد األخوات لغري أم ،لغري أم
ايذين  ،م من األج اد واجل ات واحلوايشمجي  من ي ِ باأل جهة األمومةوي خل يف 

ومن أدىل  ،وأواد اإلخوة ألم ،واألخوال واخلاات ،كأب األم :ا فرض هلم وا تعصيب
 بواح  من هؤاء.

ةوي خل يف  وهم من بينه  ،مجي  الفروع ايذين ا فرض هلم وا تعصيب جهة ابلنوَّ
 ومن أدىل بهم". ،وأواد بنات اابن ،كأواد ابلنات :وبني امليت أنَ
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 اماألرح أحـوال ذوي 
 ان:ذلوي األرحام حاتل

 أن يكون املوجود من ذو  األرحام واح ا فقُ. -1
 أن يكونوا مجاعة. -2

 ويف هاتني احلاتلني إما أن يكون معهم أح  الزوجني أو ا يكون.
 ونلب أ بالعدمل فيدما إذا لم يكن أح  الزوجني.

إن  فله مجي  املال باتلعصيب ؛من ذو  األرحام واح اإن اكن املوجود  احلال األوىل:
 وبالفرض والرد إن أدىل بذ  فرض. ،أدىل بعاصب



 ألنها بدمزنلة األخ الشقيق. ؛فلها مجي  املال ،هالك عن بنت أخ شقيق
  لو هلك عن بنت عم شقيق أو ألب أو عن بنت أخ ألب 

 : 
ألنها م يلة بابلنت اليت لو انفردت ألخذت  ؛فلها مجي  املال ،هالك عن بنت بنت

 انلصف فرضا وابلايق رداً.
ايذ  لو  ،ألنها م يلة باألخ ألم املال؛فلها مجي   ،لو هلك عن بنت أخ ألم 

 انفرد ألخذ الس س فرضا وابلايق رداً.
 ة.أن يكونوا مجاع احلال اثلانية:

 فإما أن ي لوا بشخص واح ، وإما أن ي لوا جبدماعة. :فإن اكنوا كذلك
 فإن أدلوا بشخص واحد فلهم حاتلان:

سواء  :فنصيب من أدلوا به بينهم بالسوية ،أن تستو  مزنتلهم ممن أدلوا به األوىل:
 اكنوا ذكوراً فقُ أو إناثا فقُ أو ذكورا وإناثاً.
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ويه لو انفردت  ،ألنهم ي لون بابلنت ؛فاملال بينهم بالسويَّة ،هالك عن ابين بنت
 تأخذ انلصف فرضا وابلايق رداً.



اليت لو  ،ألنهن م يلات باألم ؛فاملال بينهن بالسوية ،هالك عن ثالث خاات شقائق
 انفردت ألخذت مجي  املال فرضا ورداً.



اليت لو  ،ألنهدما م يلات بابلنت ؛فاملال بينهدما ،هالك عن ابن بنت وبنت بنت
 انفردت ألخذت مجي  املال فرضا ورداً.

فنجعل امل ىل به اكمليت ونقسم املال بينهم  ؛أن ختتلف مزنتلهم ممن أدلوا به اثلانية:
 كأنهم ورثته.



فنجعل  ؛شقيقة وخالة ألب وخالة ألم، فهن مجيعا م يلات باألم هالك عن خالة
 األم كأنها ماتت عنهن، فاألوىل أختها الشقيقة واثلانية أختها ألب واثلاثلة أختها ألم. 

وللخالة ألب الس س  ،ألنها بدمزنلة األخت الشقيقة ؛فللخالة الشقيقة انلصف
ألنها م يلة باألخت  ؛وللخالة ألم الس س ،ألنها بدمزنلة األخت ألب ؛تكدملة اثللثني

 ألم. 
 فأصل املسألة من ستة وترد إىل مخسة، ونفَّ احلكم لو كن عدمات خمتلفات.

وىلع آهل وصحبه  ،وصىل ا هل وسلم وبارك ىلع نبينا حمدم  ،واحلدم   هل رب العاملني
 وسلم.

 ه 1442فرغ منه يف يللة اتلاس  والعرشين من شهر ا هل املحرم لسنة 
  



 

 

 اللمعة يف علم الفرائض 83

 
 3 ......................................................................................................................... املق مة
 4 .................................................................................................... الفرائض علم تعريف
 4 .................................................................................................. بالرتكة املتعلقة احلقوق

 4 .................................................................................................................. اإلرث أراكن
 5 ................................................................................................................ اإلرث رشوط
 5 ................................................................................................................ اإلرث أسباب
 6 ............................................................................................................... النسب جهات
 6 .................................................................................................................. اإلرث موان 

 8 ........................................................................................... ناثواإل ايذكور من الوارثون
 11 ............................................................................................................. الفروض أقسام
 12 ............................................................................................... الفروض أصحاب مرياث
 12 ................................................................................................................ الزو  مرياث
 13 ........................................................................................... الزوجات أو الزوجة مرياث
 14 ..................................................................................................... الصلب أواد مرياث
 17 ........................................................................................................ نااب أواد مرياث
 20 ................................................................................................................. األب مرياث
 22 ................................................................................................................... األم مرياث
 24 ................................................................................................................ اجلع  مرياث
 25 ............................................................................................................... اجلع ة مرياث
 26 .............................................................................................................. اجل ات أنواع

 27 ...................................................................................... ببعض بعضهن اجل ات حجب



 

  

 اللمعة يف علم الفرائض 84

 27 .................................................................................. (األشقاء) وأم ألب اإلخوة مرياث
 30 ....................................................................................................... ألب اإلخوة مرياث
 34 ........................................................................................................ ألم اإلخوة مرياث

 35 .............................................................................  الورثة سائر ألم اإلخوة به يفارق ما
 36 ............................................................................................................. اتلعصيب باب
 36 .......................................  أقسام ثالثة ىلع فيه بالنسب العصبة وهو اثلاين القسم أما 

 37 ................................................................................................  بانلفَّ العصبة أحاكم
 37 .........................................................  أصناف أربعة وهم بالغري العصبة اثلاين القسم 
 38 ..............................................................................  الغري م  العصبة اثلالث القسم 

 39 ........................................................................................................... العصوبة جهات
 39 ..................................................................................... اجتدماعهم عن  توريثهم كيفية
 40 ................................................................................................................. احلجب باب

كة  43 ..................................................................................................................... املشعرِّ
 45.............................................................................................................. احلسعاب باب
 45....................................................................................................... املسائل تأصيل أوا

 46 .....................................................................................  املسألة أصل استخرا  طريقة
 48 ............................................................................................................ األرب  النسعب
 50 ............................................................................................................ املسائل تصحيح

 56 ....................................................................................................... الرتاكت قسدمة باب
 56 ...................................................................................................... الرتاكت قسدمة طرق

 61 ....................................................................................................................... العععول
 



 

 

 اللمعة يف علم الفرائض 85

 65 ...................................................................................................................... الرد باب 
 66 ......................................................................................... الرد مسائل يف العدمل طريقة

 71 .............................................................................................................. احلدمل معرياث
 72 .............................................................................................................. احلدمل حاات

 74 ....................................................................................................... املفقود مرياث باب
 76 ....................................................................................... واهل ىم الغرىق يف جاء ما باب

 78 .................................................................................................... األرحام ذو  مرياث
 79 ........................................................................................ األرحام ذو  توريث كيفيعة
 81 ..................................................................................................... األرحام ذو  أحوال

 83 ................................................................................................................... الفهرست
 

 


