
 

 

 

 

 

 

 الفرائض
 

 
 
 
 
 تأليف

 عبد الكرمي بن حممد الالحم. د 



 الفرائض

 ٢

  :الكتاب يشتمل على مقدمة وقسمني

 : ويشتمل على املوضوعات التالية  )١( القسم األول

 .  احلقوق املتعلقة بالتركة - ١

 .  أركان اإلرث- ٢

 .  شروط اإلرث- ٣

 .  أسباب اإلرث- ٤

 .  موانع اإلرث- ٥

 .  من الرجال الوارثون- ٦

 .  الوارثات من النساء- ٧

 .  أنواع اإلرث- ٨

 .  الفروض املقدرة يف كتاب الل ه - ٩

 .  أصحاب النصف- ١٠

 .  أصحاب الربع- ١١

 .  أصحاب الثمن- ١٢

 .  أصحاب الثلثني- ١٣

 .  أصحاب الثلث- ١٤

 .  أصحاب السدس- ١٥

 .  أحكام اجلدات - ١٦

 .  باب التعصيب- ١٧

 . احلجب باب - ١٨

 .  حساب الفرائض- ١٩

                                           
  .١٣٧والقسم الثاين وبيان موضوعاته يف ص   ) ١ (



 الفرائض

 ٣

 املقدمة
 : وتشتمل على الفقرات التالية

 . مبادئ علم الفرائض ) أ(

 .  تعريف علم الفرائض- ١

 : الفرائض مجع فريضة، والفريضة يف اللغة تطلق على معان منها 

 .  الواجب-

 .  واملقدر-

 .  )١(  واشتقاق الفريضة من الفرض-

 . ملواريث وحساهبا فقه ا: وعلم الفرائض اصطالحا

 .  موضوع علم الفرائض- ٢

 . موضوع علم الفرائض التركات من حيث قسمتها وبيان نصيب كل وارث منها  

 .  مثرة علم الفرائض  - ٣

 . مثرة علم الفرائض إيصال ذوي احلقوق حقوقهم من التركة   

 .  حكم تعلم علم الفرائض- ٤

 .  سقط اإلمث عن الباقنيتعلم علم الفرائض فرض كفاية إذا قام به من يكفي 

 .  فضل تعلم علم الفرائض- ٥

  علم الفرائض من أفضل العلوم، وأجلها، وأشرفها قدرا، وأعالها مرتلة، قال       
 .  )٣( )٢( }تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم {

                                           
 . وسيأيت معناه) ١(
 ). ٢٧١٩(، ابن ماجه الفرائض   ) ٢٠٩١(الترمذي الفرائض   ) ٢(
 ،  والسنن الكربى  ١٩٢٧/ ٩٠٨/ ٢سنن ابن ماجه كتاب الفرائض ،  باب احلث على تعلم علم الفرائض     ) ٣(

 . ٢٠٩/  ٦للبيهقي 



 الفرائض

 ٤

 . ثمعىن اإلر) ب(
 . البقية وانتقال الشيء من قوم إىل قوم آخرين: اإلرث يف اللغة

حق قابل للتجزؤ يثبت ملستحق بعد موت من كان له؛ لقرابة   : ويف اصطالح الفرضيني
 . بينهما وحنوها كالزوجية والوالء

 . حكمة التفاضل بني الذكر واألنثى يف املرياث ) ج(
 : وفيه أمران

 .  منشأ التفاضل- ١
 . لرد على من يزعم أن اإلسالم ظلم املرأة بتفضيل الرجل عليها     ا- ٢

 : األمر األول
 . منشأ التفاضل بني الذكر واألنثى يف املرياث

 : لعل تفضيل الذكر يف املرياث يرجع إىل األمور اآلتية 
 أن الرجل أقدر من املرأة على تنمية املال واإلفادة منه، وذلك أمر مطلوب يف       - ١
 . اإلسالم
 .  أن الرجل أحوج من املرأة إىل املال ملا عليه من أعباء     - ٢
 .  أن املرأة مكفولة، وأما الرجل فهو املسؤول عن نفسه ومن يعوله     - ٣
 .  أن مال الرجل مستهلك ومال املرأة موفور  - ٤

 : األمر الثاين
 .الرد على الذين يزعمون أن اإلسالم ظلم املرأة بتفضيل الرجل عليها يف املرياث  

تفـضيل الذكر على األنثى يف امليـراث من القضايا اليت تثار للنيل من التشـريع 
اإلسالمي، بدعوى أنـه ظلم املرأة، ومل يـنصفـهـا، وفضل الرجل عليها، وهي   

 :دعوى مغرضة وحجة واهية وذلك  
أن اإلسالم أنصف املرأة ورفع من شأهنا، فقد عانت قبل اإلسالم ال تنال شيئا من   

 .  تورث كما يورث املتاعاإلرث بل



 الفرائض

 ٥

 : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل

} $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω ‘≅ Ït s† öΝä3s9 β r& (#θ èO Ìs? u!$ |¡ÏiΨ9$# $ \δöx. ({ )ا إذا مات    كـانو: قال )١

الرجل كـان أولياؤه أحق بامرأته، إ ن شاء بـعـضـهم تزوجـهـا، وإ ن شاؤوا     
 .  )٢( زوجوها، وإن شاؤوا مل يزوجوها، وهم أحق هبا من أهلها، فرتلت هذه اآلية   

فلما جاء اإلسالم أنصفها ورفع الظلم عنها، وجعلها تزاحم الرجل يف املرياث بنصيب        
%ÉΑ {: مفروض، كما قـال تعـاىل y Ì̀h= Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $£ϑ ÏiΒ x8ts? Èβ#t$ Î!≡uθ ø9$# tβθ ç/tø% F{$#uρ Ï!$ |¡ÏiΨ= Ï9uρ 

Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ x8ts? Èβ#t$Î!≡uθ ø9$# šχθ ç/tø% F{$#uρ $ £ϑ ÏΒ ¨≅ s% çµ ÷ΖÏΒ ÷ρ r& uèYx. 4 $Y7ŠÅÁ tΡ $ZÊρ ãø¨Β ∩∠∪{ )٣( . 

$!Ï {: كانـوا ال ي و ر ث ون  النساء فرتلت: قـال قتادة |¡ÏiΨ= Ï9uρ Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ x8ts? Èβ#t$ Î!≡uθ ø9$# 

šχθ ç/tø% F{$#uρ{ )٤( . 

                                           
 . ١٩النساء سورة ) ١(
/ ٨ ،  وتفسري الطربي ٢١٦/ ٣" ولكم نصف ما ترك أزواجكم"صحيح البخاري ،  كتاب التفسري ،  باب  ) ٢(

٨٨٦٩ /١٠٤ . 
 . ٧سورة النساء ) ٣(
 . ٧: سورة النساء آية) ٤(



 الفرائض

 ٦

 أسئلة
  ما معىن الفرائض يف اللغة، ومم اشتقت الفريضة وعلى أي شيء تطلق؟  -١
 .  عرف علم الفرائض، وبني موضوعه ومثرته  -٢
 .  استدل بدليل واحد على فضل علم الفرائض وبني حكمه مع التعليل  -٣
  ما معىن اإلرث يف اللغة وما معناه يف االصطالح وما دليل مشروعيته؟ -٤
الذكر على األنثى يف اإلرث، مث رد على الذين يزعمون أن      بني منشأ تفضيل -٥

 . اإلسالم ظلم املرأة ومل ينصفها حيث فضل الذكر عليها  

 



 الفرائض

 ٧

 القسم األول 
 املوضوع األول

 احلقوق املتعلقة بالتركة 

 :  على النحو اآليت- إن ضاقت التركة -احلقوق املتعلقة بالتركة مخسة مرتبة 
يت نفسه من كـفن، وأجرة مغسل، وأجرة حافر قرب،     مؤونة التجـهيز للم: األول
 . وحنو ذلك
 .  )١( احلقوق املتعلقة بعني التركة كالد ين الذي ب ر هن  : الثاين
 : احلقوق املرسلة، وهي املتعلقـة بذمة امليت وليس بعني التركة وهي نوعان    : الثالث

 . حقوق اآلدمي، كالقرض وأجرة الدار، ومثن املبيع وحنوها       ) أ(
 . حقوق الل ه، كالزكاة، والنذر، والكـفارات   ) ب(
 .  )٢( الوصايـا: الرابع
 .  )٣( اإلرث: اخلامس

 . وفيما يلي مثال يوضح الترتيب بني احلقوق عند التزاحم  
 : مثال ذلك

خ ل ف  شخص سيارة مرهونة قيمتها مخسة آالف، مؤونة جتهيزه ألف، وعليه مخسة       
 .  آالف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفني   آالف ملرهتن السيارة، وأربعة 

) ٤٠٠٠( والباقي أربعة آالف) ١٠٠٠( ففي هذه احلالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف 
 . ملرهتن السيارة

                                           
 أفلس املدين ،    قدمـت احلقوق املتعلقة بعني التركة على احلقوق املرسلة ،  ألهنا ت ق د م يف حال احلياة ،  لو) ١(

 بقضاء حقه من العني املرهونة يف حال تعذر الوفاء      -مثال-فكذلك الوفاة ،  وذلك أن املتوىف قد التزم للمرهتن     
أما صاحب الدين املرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معني   . من غريها ،  فيلزم الوفاء لـه هبذا االلتزام

 . يف التركة فيبقى حقه مشاعا فيها 
 .  يشترط لصحة الوصية أال تكون لوارث ،  وأن تكون بقدر الثلث فأقل إال أن جييزها الورثة     )٢(
 . تقدم تعريفه يف الفقرة الثانية من املقدمة  ) ٣(



 الفرائض

 ٨

ولو كانت قيمة السيارة عشرة آالف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي املرهتن مخسة       
 . والباقي أربعة آالف للمقرض) ٥٠٠٠( آالف

وأعطي ) ١٠٠٠(  ثالثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز    ولو كانت قيمة السيارة
) ١٠٠٠( والباقي) ٢٠٠٠( وأعطي املوصى له   ) ٤٠٠٠( وأعطي املقرض ) ٥٠٠٠( املرهتن
 . للورثة



 الفرائض

 ٩

 املوضوع الثاين 
 أركان اإلرث 

 . جانب الشيء األقوى: الركن لغة
جـزء الشيء الذي يتوقـف وجـوده عليـه، كالركوع       : ويف االصطالح

 . د يف الصالة يف حق القادر عليهما   والسجو
 : وأركان اإلرث ثالثة

املور ث ، وهو امليـت حقيقـة، أو امللحق به حكـما   : األول
 .  )١( أو تقديرا كاجلنني. كاملفـقود
الوارث، وهو املستـحق لإلرث حني موت املورث، من     : الثاين

 . األحـيـاء حقيقة أو امللحق هبم حكما كاملفقود واحلمل 
 . احلق املوروث، وهو التركة   : ثالثال

                                           
إذا سقط ميتا بسبب اجلناية على أمه ،  فإنه يقدر حيا حني اجلناية وأنه مات بعدها ليورث عنه ما يـجب له                 ) ١(

 . بسبب هذه اجلناية  



 الفرائض

 ١٠

  املوضوع الثالث
 شروط اإلرث 

 . العالمة : الشرط يف اللغة
ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم         : ويف االصطالح

 .  )١( لذاته
 : وشروط اإلرث ثالثة

اجلنني، إذا  حتقق موت املورث أو إحلاقه باألموات حكما كاملفقود أو تقديرا ك  : األول
 .  )٢( سقط ميتا بسبب اجلناية على أمه 

 : ودليل هذا الشرط

Èβ { :قوله تعاىل Î) (#îτ âö∆$# y7 n= yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$ s!uρ ÿ…ã& s!uρ ×M ÷z é& $ yγ n= sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8ts? 4{ )٣( . 

 : ووجه االستدالل باآلية
 . أنه علق اإلرث على اهلالك وهو املوت   

حتقق حياة الوارث حني موت املورث، أو إحلاقه باألحياء حكما كاملفقود، : الثاين
 . واحلمل

 :ودليل هذا الشرط

Ïµ {: قوله تعاىل ÷ƒ uθ t/L{uρ Èe≅ä3Ï9 7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ â¨ ß‰¡9$# $ £ϑ ÏΒ x8ts?{ )٤( . 

 : ووجه االستدالل باآلية
أن اهللا تعاىل ذكر استحقاق اإلرث بالالم الدالة على التملك، والتملك ال يكون إال        

                                           
وذلك مثل موت املورث ،  فإنه يلزم من عدمه عدم اإلرث ،  وال يلزم من موت املورث وجود اإلرث ،  ألنه     ) ١(

 . قد ال خيلف ماال ،  أو يوجد مانع مبن قام به سبب اإلرث
 ). ١١(انظر اهلامش ص  ) ٢(
 . ١٧٦سورة النساء ) ٣(
 . ١١سورة النساء ) ٤(



 الفرائض

 ١١

 . للحي
 . العلم مبقتضى التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو والء  : الثالث

 .  )٢( )١( }ورجل قضى على جهل فهو يف النار  {  ط قوله ودليل هذا الشر 

                                           
 ). ٢٣١٥(، ابن ماجه األحكام ) ٣٥٧٣(ود األقضية  ، أبو دا) ١٣٢٢(الترمذي األحكام  ) ١(
 . ٣٥٧٣/  ٥/ ٤سنن أيب داود كتاب األقضية ،  باب يف القاضي خيطئ   ) ٢(



 الفرائض

 ١٢

 املوضوع الرابع 
 أسباب اإلرث 

 . ما يتوصل به إىل غريه: السبب يف اللغة
 . لذاته )١( ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم   : ويف االصطالح

  :وأسباب اإلرث ثالثة
 . النكاح  ) أ(
 . الوالء  ) ب(
 . النسب) ج(

 : قال صاحب الرحبية
 يفـــيد ربـــه الوراثـــة  يفـــيد ربـــه الوراثـــة كـــلكـــل

ــبب    ــث س ــن للمواري ــا بعده ــبب   م ــث س ــن للمواري ــا بعده م  

ــباب ــبابأس ــة  أس ــورى ثالث ــرياث ال ــة   م ــورى ثالث ــرياث ال  م
وهــي نكــاح، ووالء ونســب   وهــي نكــاح، ووالء ونســب   

 :  النكاحمعىن
 . اجلمع بني الشيئني : النكاح يف اللغة
مل حيصل بينهما  وجان ولو عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث به الز: ويف االصطالح

 . لقاء
 : دليل اعتبار النكاح سببا لإلرث

öΝà6s9uρ ß#óÁ * {: دليل ذلك قوله تعاىل ÏΡ $ tΒ x8ts? öΝà6ã_≡uρ ø— r& β Î) óΟ©9 ä3tƒ £ßγ ©9 Ó$ s!uρ 4 βÎ* sù 

tβ$ Ÿ2  ∅ßγ s9 Ó$ s!uρ ãΝà6n= sù ßìç/”9$# $ £ϑ ÏΒ zò2 ts? 4 .ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π §‹Ï¹ uρ šÏ¹θ ãƒ !$ yγ Î/ ÷ρ r& & ø yŠ 4  ∅ ßγ s9 uρ 

ßìç/”9$# $ £ϑ ÏΒ óΟçFø.ts? βÎ) öΝ©9 à6tƒ öΝä3©9 Ó‰s9uρ 4 β Î* sù tβ$Ÿ2 öΝà6s9 Ó$ s!uρ £ßγ n=sù ßßϑ ›V9$# $£ϑ ÏΒ Λä ò2 ts? 4 . ÏiΒ 

Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹ uρ šχθ ß¹θè? !$ yγÎ/ ÷ρ r& & ø yŠ 3{ )٢( . 

                                           
فيلزم من وجود أحد األسباب املذكورة استحقاق اإلرث إذا وجد الشرط وانتفى املانع ،  ويلزم من عدمها                   ) ١(

 . عدم استحقاق اإلرث 
 . ١٢سورة النساء ) ٢(



 الفرائض

 ١٣

 : ما يبطل سببية النكاح لإلرث
تبطل سببية النكاح لإلرث بالطالق البائن مطلقا، سواء انتهت العدة أم ال، ألن 

وبالطالق الرجـعي بعد انتهاء العدة النقطـاع   )١( العالقـة الزوجيـة تنقطـع بـه 
ح الـعالقـة الزوجيـة بذلك، أمـا قبل انتهائها فال يبطل الطالق الرجعي سببية النكا   

 . بل يتوارث الزوجان به، ألن الرجـعية يف حكـم الزوجة    
 : تعريف الوالء
 : النصرة ومنه قوله تعاىل : الوالء يف اللغة 

} ª!$# ’ Í< uρ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u{ )أي ناصرهم ومعينهم.  )٢ . 

 .  )٣( عصوبة سببها نعمة املعتق على عتيقه بالعتق : ويف االصطالح
 : سبب ثبوت الوالء

 . سبب ثبوت الوالء نعمة املعتق على عتيقه بالعتق 
 : دليل ثبوت الوالء

 .  )٥( )٤( }إمنا الوالء ملن أعتق  {  دليل ذلك قوله

 : تعريف النسب
 . هو القرابة، وهي اتصال بني شخصني باالشتراك يف والدة قريبة أو بعيدة : بالنس

                                           
إال إذا كان الطالق يف مرض موت الزوج املخوف ،  واهتم بقصد حرمان الزوجة من اإلرث ،  فإهنا ترث ،    ) ١(

 . معاملة له بنقيض قصده ،  ولو خرجت من العدة ما مل تتزوج أو ترتد  
 . ٢٥٧سورة البقرة  ) ٢(
إزالة     : والعتق يف االصطالح. يقالبيت العت: الكرم ،  اجلودة ،  والقدم ،  ومنه: العتق يطلق على معان منها ) ٣(

 . الرق والعبودية عن اململوك وختليصه من ملك سيده    
 ). ٢/١٠٠(، أمحد ) ٤٦٤٤(، النسائي البيوع ) ٢٠٤٨(البخاري البيوع  ) ٤(
 . ٢٤١/  ٤صحيح البخاري  ) ٥(



 الفرائض

 ١٤

 : جهات النسب
 : جهات النسب ثالثة وهي

 جهة األصول، وهم من ينتمي إليهم الشخص من اآلباء واألمهات، واألجداد،      -١
 . واجلدات
 .  جهة الفروع، وهم من ينتمون إىل الشخص من األوالد وأوالدهم   -٢
احلواشي، وهم من ينتمون إىل أبوي الشخص وأجداده من اإلخوة  جهة -٣

 .وأوالدهم واألعمام وأوالدهم



 الفرائض

 ١٥

  املوضوع اخلامس
  موانع اإلرث

 :تعريف املانع
 . احلائل بني الشيئني: املانع يف اللغة

وال عدم    )٢( وال يلزم من عدمه وجود     )١( ما يلزم من وجوده العدم    : ويف االصطالح 
 . لذاته عكس الشرط 

 :وهي ثالثة :أنواع موانع اإلرث
 .  الرق- ١
 .  قتل الوارث للمورث بغري حق- ٢
 .  اختالف دين الوارث عن املورث - ٣

 : قال يف الرحبية
ـــدةٌ ـــدة واح ـــالِث واح ـــٍل ثَ ــْن ِعلَ ــ ـالث   ِم ــ ـل  ث ــ ن  ع ل  م

ــيقِني  ـــكُّ كال ــيَس الشَّ ــافَهم فل ــيقني  فَ ــ ـك  كال ــيس  الش ــ افه م فل ف  

ــنُع ــنع وَيم ــرياِث  وي م ــَن اِمل ــخَص ِم ــخص  مــ ن  املــ رياث    الش  الش
ــ ت ل ، واخـــتالف  د يـــن  رق، وقَـــْتلٌ، واخـــتالُف ِديـــِن  رق، وقـ

 : الرقمعىن
 . العبودية، وامللك : الرق يف اللغة 
 . يقوم باإلنسان بسبب كفره بالل ه تعاىل )٣( عجز حكمي : ويف االصطالح
 : معين القتل

 .القتل هو إ زهاق الروح

                                           
 . فيلزم من وجود أحد املوانـع املذكورة انعدام اإلرث     ) ١(
 . ـع املذكورة وجود اإل رث ،  لعدم حتقق الشروط أو األسباب أو التركة      فال يلزم من انتفاء املوان ) ٢(
لكفره باهللا ،  وليس لعدم قدرته    ... أي بسبب حكـم الشارع على الرقـيق بالتصرف فيه وعدم نفاذ تصرفه   ) ٣(

 . احلسية على التصرف  



 الفرائض

 ١٦

 : املراد بالقتل املانع من اإلرث
 . دية أو كفارة   القتل املؤثر يف املنع من اإل رث هو ما أوجب قصاصا أو

 :بار القتل مانعا من اإلرثدليل اعت

 .  )٢( )١( }ليس للقاتل من املرياث شيء{  دليل ذلك قوله

 : املراد باختالف الدين
املراد باختالف الدين أن يكون دين الوارث غري دين املورث، كأن يكون أحدمها           

 . ا يهوديا واآلخر نصرانيا مسلما واآلخر كافرا، أو يكون أحدمه 
 : دليل اعتبار االختالف يف الدين مانعا من اإلرث

 .  )٣( }ال توارث بني أهل ملتني{  دليل ذلك قوله

                                           
 ). ٤٥٦٤(أبو داود الديات  ) ١(
 . ٢٢٠/  ٦ال يرث القاتل  السنن الكربى للبيهقي كتاب الفرائض باب   ) ٢(
 . ٢٦١١/  ٢٢٨/  ٣سنن أيب داود كتاب الفرائض ،  باب هل يرث املسلم الكافر     ) ٣(



 الفرائض

 ١٧

 أسئلة 
 اذكر احلقوق املتـعلقة بالتركة مرتبة حسب األولوية، مث اذكـر مثاال  توضح به          -١
 . ترتيبهذا ال
 بني معىن الركن يف اللغة، واالصطالح، ثـم اذكر أركـان اإل رث اليت يتوقف   -٢
 . عليها
 عـرف الشـرط يف اللغـة واالصطالح، مث اذكـر شـروط اإلرث مع         -٣

 . االستدالل لكل شرط
  ما معىن السبب يف اللغة؟ وما معناه يف االصطالح؟ -٤
 .  لإل رث أسباب ثالثة فاذكرها إ مجاال -٥
 .  عـرف النكاح يف اللغة واالصطالح، ثـم اذكـر الدليل على سببيته لإلرث   -٦
  مىت يبطل الطالق سببية النكاح لإل رث؟ -٧
 .  عرف الوالء يف اللغة واالصطالح، وبني سبب ثبوته   -٨
  ما دليل ثبوت الوالء؟  -٩
 .  عرف النسب واذكر جهاته مبينا من تشمله كل جهة  -١٠
 . ع يف اللغة واالصطالح، ثـم اذكر موانع اإل رث إ مجاال   عرف املان-١١
 .  عرف الرق لغة واصطالحا   -١٢
  ما معىن القتل، وما القتل املانع من اإلرث، وما دليل اعتباره مانعا؟ -١٣
  ما املراد باختالف الدين وما دليل منعه لإلرث؟  -١٤



 الفرائض

 ١٨

 املوضوع السادس
  الوارثون من الرجال 

 :ال على سبيل التفصيل مخسة عشر وهمالوارثون من الرج
 .  ابن االبن وإن نزل-٢
.  اجلد من قـبل األب وإن عال مبحض الذكور - ٤
 .  األخ ألب- ٦
 .  ابن األخ الشقيق وإن نزل- ٨
 .  العم الشقيق وإ ن عال - ١٠
 .  ابن العم الشقيق وإن نزل- ١٢
 .  الزوج- ١٤

 

 .  االبن– ١
 .  األب- ٣
 . قيق األخ الش- ٥
 .  األخ ألم- ٧
 .  ابن األخ ألب وإ ن نزل - ٩
 .  العم ألب وإن عال - ١١
 .  ابن العم ألب وإن نزل - ١٣
 .  املعتق- ١٥

 :  أمجلهم صاحب الرحبية بقوله  قدو
ــاؤهـم ــاؤهـمأَمس ــتهَرة أ مس ــروفـة مش ــتهر ة  مـع ــروفـة مش  مـع

ـــال  ـــّد لَـــه َوِإن ع ـــال واألب واجلَ ــ ـد  ل ـــه و إ ن ع واألب واجل
ــه بـــه القــرآنا  ــزلَ اللَّ ــ ه بـــه القــرآنا قـــد أن ــزل  الل قـــد أن

ــيس بــ   ــاال ل ــامسع مق ــيس بــ  ف ــاال ل ــامسع مق املك ذ ب املكَذَّب ف
لـــذي اإلجيـــاز والتنبـــيه   لـــذي اإلجيـــاز والتنبـــيه   
ــ ؤالء فجملــــة الذُّكــــور َهـــؤالء  فجملــــة الذ كــــور هـ

 
 
 
 
 

ــون ــونوالوارث ــرة والوارث ــرجاِل َعش ــن ال ــرة  م ــرجال  ع ش ــن ال  م
ــَزال  ــا َن ــِن مهَم ــن االب ــن واب ــ ز ال االب ــ ا ن ــن  مهم ــن االب ــن واب االب
واألخ مــن أي اجلهــات كانــا   واألخ مــن أي اجلهــات كانــا   
ــاألِب   ــيه ب ــديل ِإل ــن األخ امل ــاألب   واب ــيه ب ــديل إ ل ــن األخ امل واب
ـ م وابـن  الع م  من أ بيه فاشكـر        والَعـم وابـُن الَعمِّ من أَبيه فاشكـر         والع
والـــزوج واملعـــتق ذو الـــو الء والـــزوج واملعـــتق ذو الـــَوالء 

 



 الفرائض

 ١٩

 ؟ من الرجال إذا اجتمعوا  يرثمن
 : إ ذا اجتمع الوارثون من الرجال ورث منهم ثالثة وهم  

 .  االبن-١
 .  األب-٢
 .  الزوج-٣

 . أما من عداهم فمحجوبون، فاجلـد حمجوب باألب، وغريه حمجوب باألب واالبن 
  :ما يأخذه من ينفرد من الذكور
 النصف، وإذا انفرد األخ ألم  إ ذا انفرد الزوج مل يأخذ بالزوجية أكـثر من فرضه، 

 . أخذ مجيع املال فرضا ورد ا 
 . وإذا انفرد أحد الباقني من الذكور أخذ مجيع املال تعصيبا   



 الفرائض

 ٢٠

 املوضوع السابع
  الوارثات من النساء

 :عشرالوارثات من النساء على سبيل التفصيل 
 .  البنت- ١
 .  مبحض الذكور -  وإ ن نزل أبوها -  بنت االبن- ٢
 . م األ- ٣
 .  الزوجة - ٤
 . )١(  اجلدة من قبل األم - ٥
 . )٢(  اجلدة من قبل األب - ٦
 .  املعتقة- ٧
 .  األخت الشقيقة- ٨
 .  األخت ألب- ٩
 .  األخت ألم- ١٠

 : وقد أمجلهن صاحب الرحبية بقوله  
ــرع   ململ ــن الش ــثى غريه ــِط أن ــرع    يع ــن الش ــثى غريه ــط  أن  يع

ــِتقَةْ    ــدَّةٌ وُمعـ ــةٌ َوَجـ ــت ق ة    َوَزوَجـ ـ د ة  وم عـ ـ ة  و جــ و ز وجــ
ـ ت   فَــــَهذه عدَّهتُـــنَّ باَنـــت    ـ ن  بانــ ـ ـه ذه عد هتــ فــ

 
 

 مــن النسـاء  سبع       مــن النسـاِء سبع      والوار ثــات والواِرثــات 
ــفقَـة  ــن وأُمٌّ ُمش ــُت اب ــٌت وبْن ــفق ـة بن ــن وأ م  م ش ــ ت  اب ــت  وبن بن
ـ ات كانت        واألخـُت مـن أيِّ اجلَهـات كانت         واألخـت  مـن أي  اجله

 

                                           
 . سيأيت بيان املراد هبما فيمن يرث السدس   ) ١(
 . سيأيت بيان املراد هبما فيمن يرث السدس   ) ٢(



 الفرائض

 ٢١

 : يرث من النساء إذا اجتمعنمن
 :ذا اجتمعت الوارثات من النساء ورث منهن مخس إ
 .  البنت- ١
 .  بنت االبن- ٢
 .  األم- ٣
 .  الزوجة - ٤
 .  األخت الشقيقة- ٥

حمجوبات، فاجلدة حمجوبة باألم، واألخت ألم حمجوبة بالبنت وبنت  ومن عداهن 
 . االبن، واألخت ألب حمجوبة بالشقيقة، واملعتقة حمجوبة باألخت الشقيقة واألخت ألب 

 :ما يأخذه من انفرد من اإلناث
 . إذا انفردت الزوجة مل تأخذ غري فرضها الربع  
 . وإذا انفردت املعتقة أخذت مجيع املال تعصيبا  

 . وإذا انفردت إحدى الباقيات أخذت مجيع املال فرضا وردا  
 : من يرث من الرجال والنساء إذا اجتمعوا

 : إذا اجتمع من ميكن اجتماعهم من الورثة الذكور واإلناث، ورث منهم مخسة  
االبن، والبنت، وأحد الزوجني، ومن عدا هؤالء     : األب، واألم، والولدان : األبوان

 باألب، واجلدة حمجوبة باألم، وأوالد االبن حمجوبون به، والباقون    حمجوب، فاجلد حمجوب
 . حمجوبون باالبن واألب



 الفرائض

 ٢٢

 أسئلة
 .  اذكر الوارثني من الرجال على وجه التفصيل، مث اذكرهم على سبيل اإلمجال -١
 إذا اجتمع الوارثون من الرجال فمن الذي يرث منهم؟ وج ه ما تذكر، مث اذكر   -٢

  .مثاال الجتماعهم
 .  اذكر الوارثات من النساء على سبيل التفصيل-٣
 إذا اجتمعت الوارثات من النساء فمن الذي يرث منهن؟ وجه ما تذكر، مث اذكر  -٤

 . مثاال يوضح هذا االجتماع
 .  إذا اجتمع الرجال والنساء فمن الذي يرث؟ وجه ما تقول   -٥



 الفرائض

 ٢٣

 املوضوع الثامن
  أنواع اإلرث

 :اإلرث نوعان
 . ث بالفرضاإلر: األول
 . اإلرث بالتعصيب: الثاين

 : قال يف الرحبية
ــلم وتعصـيب عـلى مـا قسما         وتعصـيب عـلى مـا قسما        فـرض فـرض  ــلمواع ــا واع ــان مه ــأن اإلرث نوع ــا  ب ــان مه ــأن اإلرث نوع  ب

 :  يف اللغة يطلق علىفالفرض
 . احلز

 . والقطع
 . والتقدير

نصيب مقدر شرعا لوارث خمصوص، ال يزيد إال   : ويف اصطالح علماء املواريث  
  .بالرد، وال ينقص إال بالعول

 . والتعصيب سيأيت معناه يف املوضوع السابع عشر  



 الفرائض

 ٢٤

 املوضوع التاسع

  الفروض املقدرة يف كتاب الل ه تعاىل

 : الفروض الثابتة بالنص ستة وهي
 .  النصف- ١
 .  الربع- ٢
 .  الثمن- ٣
 .  الثلثان- ٤
 .  الثلث- ٥
 .  السدس- ٦

 : قال يف الرحبية
ــتة  الال ــواها الب ــرض يف اإلرث س ــتة   ف ــواها الب ــرض يف اإلرث س  ف

ث والســدس بــنص الشــرع ث والســدس بــنص الشــرع والثلــوالثلــ
ــام     ــافظ إم ــل ح ــاحفظ فك ــام    ف ــافظ إم ــل ح ــاحفظ فك ف

 
 

ــرض ــرضفالف ــتة فالف ــتاب س ــص الك ــتة  يف ن ــتاب س ــص الك  يف ن
ــربع   ــف ال ــع مث نص ــف ورب ــربع  نص ــف ال ــع مث نص ــف ورب نص
والثلـــثان ومهـــا الـــتمام   والثلـــثان ومهـــا الـــتمام   

  الفروضأدلة
 :دليل النصف

öΝà6s9uρ ß#óÁ * {: قوله تعاىل ÏΡ $ tΒ x8ts? öΝà6ã_≡uρ ø— r& β Î) óΟ©9 ä3tƒ £ßγ ©9 Ó$ s!uρ 4{ )١(  . 

 : دليل الربع

β {: قوله تعاىل Î* sù tβ$Ÿ2  ∅ ßγ s9 Ó$ s!uρ ãΝà6n= sù ßìç/”9$# $ £ϑ ÏΒ zò2 ts? 4{ )٢(  . 

∅  {: وقوله ßγ s9uρ ßìç/”9$# $ £ϑ ÏΒ óΟçFø. ts? β Î) öΝ©9 à6tƒ öΝä3©9 Ó‰s9uρ 4{ )٣(  . 

                                           
 . ١٢سورة النساء ) ١(
 . ١٢سورة النساء ) ٢(
 . ١٢سورة النساء ) ٣(



 الفرائض

 ٢٥

 : دليل الثمن

β {: قوله تعاىل Î* sù tβ$Ÿ2 öΝà6s9 Ó$ s!uρ £ßγ n= sù ßßϑ ›V9$# $£ϑ ÏΒ Λä ò2 ts? 4{ )١(  . 

 : دليل الثلثني

β {: دليل ذلك قوله تعاىل يف إناث الفرع الوارث Î* sù £ä. [!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È ÷tG t⊥ øO $# £ßγ n= sù $ sVè= èO $ tΒ 

x8ts? ({ )٢(  . 

 : دليل الثلث

β {: قوله تعاىل Î* sù óΟ©9 ä3tƒ …ã& ©! Ó$ s!uρ ÿ…çµ rO Í‘ uρ uρ çν#uθ t/r& ÏµÏiΒ T| sù ß]è= ›W9$# 4{ )٣(  . 

β {: موقوله يف اإلخوة أل  Î* sù (#þθ çΡ% Ÿ2 usYò2 r& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ ôΜ ßγ sù â!% Ÿ2 uà° ’Îû Ï]è= ›W9$# 4{ )٤(  . 

 : دليل السدس

Ïµ {: دليل ذلك قوله تعاىل  ÷ƒ uθ t/ L{ uρ È e≅ ä3 Ï9 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] Ï iΒ â¨ ß‰ ¡9 $# $ £ϑ ÏΒ x8 t s? β Î) tβ% x. … çµ s9 

Ó$ s! uρ 4{ )٥(.  

                                           
 . ١٢رة النساء سو) ١(
 . ١١سورة النساء ) ٢(
 . ١١سورة النساء ) ٣(
 . ١٢سورة النساء ) ٤(
 . ١١سورة النساء ) ٥(



 الفرائض

 ٢٦

 املوضوع العاشر
 الوارثون للنصف

 :همالوارثون للنصف مخسة أشخاص 
 .  البنت- ٢
 .  األخت الشقيقة- ٤

 

 

 
 .  الزوج- ١
 .  بنت االبن- ٣
 . خت ألب األ- ٥

 :  صاحب الرحبيةقال
 واألنـــثى مـــن األوالد  واألنـــثى مـــن األوالد الـــزوجالـــزوج

يف مذهب كل مفيت    يف مذهب كل مفيت    . . واألخت الشقيقة واألخت الشقيقة 
ــب    ــن معص ــرادهن ع ــند انف ــب   ع ــن معص ــرادهن ع ــند انف ع

 
 

ــف ــفوالنص ــراد  والنص ــة أف ــرض مخس ــراد   ف ــة أف ــرض مخس  ف
وبنــت االبــن عــند فقــد البنــت وبنــت االبــن عــند فقــد البنــت 
ــن األب  ــيت م ــا األخــت ال ــن األب وبعده ــيت م ــا األخــت ال وبعده

 : إرث الزوج للنصفشرط
وهو عدم الفرع الوارث وهم  ،  )١( يشترط إلرث الزوج النصف شرط واحد عدمي 

األوالد وأوالد البنني مطلقا، ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، واحدا أو متعددا، قريب   
 .الدرجة أو بعيدها، من الزوج أو من غريه  

öΝà6s9uρ ß#óÁ * {: ودليل هذا الشرط قوله تعاىل    ÏΡ $ tΒ x8ts? öΝà6ã_≡uρ ø— r& βÎ) óΟ©9 ä3tƒ £ßγ ©9 

Ó$ s!uρ 4{ )٢(  . 

 :شروط إرث البنـت للنصف
 :يشترط إلرث البنت النصف شرطان عدمي ان

عدم املعصب، وهو أخوها، سواء أكان شقيقا، أم ألب، أم ألم ودليل          : الشرط األول 

                                           
 . هو ما يشترط عدمه ،  وهو ضد الوجودي وهو ما يشترط وجوده    ) ١(
 . ١٢سورة النساء ) ٢(



 الفرائض

 ٢٧

ÞΟä3Š {: هذا الشرط قوله تعاىل  Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeáym È ÷u‹sVΡW{$# 4{ )١( . 

 : ووجه االستدالل باآلية
أهنا أعطت األنثى من األوالد مع الذكر نصف نصيبه ومل تعطها النصف، فدل على      

 . هنا ال ترث النصف يف هذه احلالة أ
 . عدم املشارك وهو أختها أو أخواهتا، شقيقات أو ألب أو ألم    : الشرط الثاين

β {: ودليل هذا الشرط قوله تعاىل يف اآلية السابقة   Î)uρ ôM tΡ% x. Zο y‰Ïm≡uρ $ yγ n= sù ß#óÁ ÏiΖ9$# 4{ )٢(  

 : ووجه االستدالل باآلية
 . أهنا اعتربت إلرث البنت النصف انفرادها، ومفهوم ذلك أهنا ال تأخذه مع املشارك 

  :شروط إرث بنت االبن للنصف
 :يشترط إلرث بنت االبن النصف ثالثة شروط عدمية 

اء كـان ولد    عـدم الفـرع الوارث الذي هو أعلى منهـا، سـو    : الشرط األول 
 . صلب أو ولد ابن 

ودليل هذا الشرط اإلمجاع فال خالف يف أن بنت االبن ال ترث النصف مع وجود        
 . الفرع الوارث الذي هو أعلى منها  

عدم املعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أو ألب، أو ابن عمها  : الشرط الثاين
 . الذي يف درجتها

قيقة أو ألب، أو بنت عمها اليت يف       عدم املشارك وهي أختها ش : الشرط الثالث 
 .درجتها

اإلمجاع، فال خالف يف أن بنت االبن ال ترث النصف مع   : ودليل هذين الشرطني
 . املعصب أو املشارك 

                                           
 . ١١سورة النساء ) ١(
 . ١١: سورة النساء آية) ٢(



 الفرائض

 ٢٨

  :شروط األخت الشقيقة
 :يشترط إلرث األخت الشقيقة النصف أربعة شروط عدمية

 :عدم الفرع الوارث : الشرط األول

Èβ { :اىلودليل هذا الشرط قوله تع    Î) (#îτ âö∆ $# y7 n= yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$ s!uρ ÿ…ã& s!uρ ×M÷z é& $ yγ n= sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ 

x8ts? 4{ )فإن املراد هبا األخت لغري أم باإلمجاع، وقد اعترب إلرثها النصف عدم الولد   .  )١.  

 . )٢( عدم األصل الوارث من الذكور: الشرط الثاين
 . ودليل هذا الشرط اآلية املذكورة يف الشرط األول  

أهنا يف الكاللة، وهي من ال ولد له وال والد على القول  : ووجه االستدالل هبا
 . الراجح 

 . عدم املعصب، وهو أخوها الشقيق  : الشرط الثالث

β {: ية السابقةودليل هذا الشرط قوله تعاىل يف اآل   Î)uρ (#þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω%y Í̀h‘ [!$ |¡ÎΣ uρ Ìx.©%# Î= sù 

ã≅ ÷WÏΒ Åeáym È ÷u‹s[ΡW{$# 3{ )٣( . 

 . عدم املشارك، وهي أختها الشقيقة : الشرط الرابع

β {: له تعاىل يف اآلية السابقة ودليل هذا الشرط قو Î* sù $ tF tΡ% x. È ÷ tF uΖ øO $# $ yϑ ßγ n= sù Èβ$ sV è= ›V9 $# 

$ ®ÿ ÊΕ x8 t s? 4{ )٤(. 

 :شروط إرث األخت ألب النصف
 .يشترط إلرث األخت ألب النصف مخسة شروط عدمية 

 . عدم الفرع الوارث : شرط األولال

                                           
 . ١٧٦سورة النساء ) ١(
 .  األب واجلد من قبله وإن عال مبحض الذكورة  وهو) ٢(
 . ١٧٦: سورة النساء آية) ٣(
 . ١٧٦: سورة النساء آية) ٤(



 الفرائض

 ٢٩

 . عدم األصل الوارث من الذكور: الشرط الثاين
أو أخا هلا من      )١( عدم املعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا هلا    : الشرط الثالث

 .  )٢( األب
 . عدم املشارك وهي أختها سواء كانت شقيقة هلا أو أختها ألبيها : الشرط الرابع

 . يف شروط الشقيقة ودليل هذه الشروط ما تقدم  
 . عدم األشقاء والشقائق : الشرط اخلامس

 . ودليل هذا الشرط اإلمجاع 
  :األمثلة

 .أمثلة الزوج: أوال
  األولاملثال  الثايناملثال

 
 

 
 

 : البنتأمثلة
كل مثال من أمثلة إرث الزوج للنصف املتقدمة يصلح مثاال إلرث البنت إذا جعلت 

 . البنت مكان الزوج
 : ومن ذلك أيضا املثال التايل 

 
                                           

 . ٥٣من أم واحدة ،  كما يف ص  ) ١(
 . ٥٣من أم أخرى ،  كما يف ص  ) ٢(



 الفرائض

 ٣٠

 : بنت االبنأمثلة 
كل مثال من أمثلة إرث الزوج للنصف املتقدمة يصلح مثاال إلرث بنت االبن النصف 

 .. إذا جعلت بنت االبن مكان الزوج 
 : ومن أمثلة ذلك أيضا املثال اآليت 

 
 :أمثلة األخت الشقيقة

 : ثلة إرث األخت الشقيقة للنصف ما يأيتمن أم
  األولاملثال  الثايناملثال

 
 

 
 

 :  األخت ألبأمثلة
  األولملثالا  الثايناملثال

 
 

 
 

 



 الفرائض

 ٣١

  أسئلة
 .  اذكر أنواع اإلرث، مع بيان معىن الفرض يف اللغة واالصطالح  - ١
 .  الثابتة بالنص مع االستدالل لكل فرض اذكر الفروض- ٢
  من هم الوارثون للنصف، وما دليل كل واحد منهم؟   - ٣
 اذكـر شرط إرث الزوج للنصف مع االستدالل له، مث بني املراد بالولد يف قوله      - ٤
β {: تعاىل Î) óΟ©9 ä3tƒ £ßγ ©9 Ó$ s!uρ 4{ )١(  . 

 .  يشترط إل رث البنت النصف شرطان فـاذكرمها، مـع االستدالل لكل منهما- ٥
 .  اذكر شروط إرث بنت االبن النصف مع االستدالل- ٦
 اذكر شروط إرث النصف املشتركة بني األخت الشقيقة واألخت ألب والشرط    - ٧

 . االستدالل لكل ما تذكرالذي ختتص به األخت ألب، مع 
  :تطبيقات على النصف

 : اقسم املسائل اآلتية) أ(
 .  زوج وجد -١
 .  زوج وأخ شقيق-٢
 .  زوج وأخ ألب-٣
 .  زوج وعم شقيق-٤
 .  زوج وعم ألب-٥
 .  زوج وابن أخ شقيق-٦
 .  زوج وابن أخ ألب-٧
 .  زوج وابن عم شقيق-٨
 .  زوج وابن عم ألب-٩

                                           
 . ١٢: سورة النساء آية) ١(



 الفرائض

 ٣٢

 .  زوج ومعتق-١٠
 .  زوج ومعتقة-١١

 . اجعل مكـان الزوج بنتا يف املسائل السابقة مث اقسمها  ) ب(
 . اجعل مكان البنت بنت ابن مث أعد القسمة ) جـ(
 . اجـعل مكان الزوج أختا شقيقة يف املثال الرابع وما بعده، مث اقسم املسائل     ) د(
 اجـعل األخـت ألب مكـان الـشقيـقـة فـي املثال اخلـامس وما ) هـ(

 . بعده مث اقسمها 



 الفرائض

 ٣٣

 املوضوع احلادي عشر
  الوارثون للربع

 :الوارثون للربع صنفان
 .الزوج: األول
 . الزوجة أو الزوجات: الثاين

 : قال صاحب الرحبية
 ولـد الـزوجة مـن قـد منعه           ولـد الـزوجة مـن قـد منعه          مـن مـن 

ــدرا    ــيما ق ــدم األوالد ف ــع ع ــدرا   م ــيما ق ــدم األوالد ف ــع ع م  
 فـرض الـزوج إن كان معه         فـرض الـزوج إن كان معه        والـربع والـربع 

ــو لكــل زوجــة فأكــثرا     ــو لكــل زوجــة فأكــثرا    وه وه

 :بع إرث الرشروط
 :  شرط الزوج- ١

وهو وجود الفرع الوارث      )١( يشترط إلرث الزوج الربع شرط واحد وجودي      
للزوجة، سواء أكان ذكرا أم أنثى، قريب الدرجة أم بعيدها، واحدا، أم متعددا، من الزوج      

 . أم من غريه

 )٢( }βÎ*sù tβ$Ÿ2  ∅ßγs9 Ó$s!uρ ãΝà6n=sù ßìç/”9$# $£ϑÏΒ zò2ts? 4 {: قوله تعاىل: ودليل هذا الشرط

 :  شرط الزوجة- ٢
وهو عدم الفرع الوارث للزوج         )٣( يشترط إلرث الزوجة الربع شرط واحد عدمي     

 . ن الزوجة أم من غريها      سواء أكان ذكرا أم أنثى، واحدا أم متعددا، قريب الدرجة أم بعيدها، م                

∅  {: ودليل هذا الشرط قوله تعاىل يف اآلية السابقة   ßγ s9uρ ßìç/”9$# $ £ϑ ÏΒ óΟçFø.t s? β Î) öΝ©9 

à6tƒ öΝä3©9 Ó‰s9uρ 4{ )٤( . 

                                           
 . هو ما يشترط وجوده ) ١(
 . ١٢سورة النساء ) ٢(
 . هو ما يشترط عدمه ) ٣(
 . ١٢: سورة النساء آية) ٤(



 الفرائض

 ٣٤

 أمثلة الربع
 :جأمثلة الزو: أوال

  : األولاملثال  : الثايناملثال

 
 

 
 

 :أمثلة الزوجة: ثانيا
  : األولاملثال  : الثايناملثال

 
 

 
 

 



 الفرائض

 ٣٥

  الثاين عشراملوضوع
  الوارثون للثمن

 . الذي يرث الثمن صنف واحد، وهو الزوجة أو الزوجات
 :قال يف الرحبية

ــع ــعم ــنات   ال الم ــع الب ــنني أو م ــنات  ب ــع الب ــنني أو م ب
ــافهم   ــرطا ف ــع ش ــن اجلم ــافهم  وال تظ ــرطا ف ــع ش ــن اجلم وال تظ  

ــثمن ــثمنوال ــزوجات وال ــزوجة وال ــزوجات  لل ــزوجة وال  لل
ــلم  ــنني فاعـ ــع أوالد البـ ــلم أو مـ ــنني فاعـ ــع أوالد البـ أو مـ

 : إرث الثمنشرط
 )١( يشترط إلرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث مطلقا                            

β {: ودليل هذا الشرط قوله تعاىل   Î* sù tβ$Ÿ2 öΝà6s9 Ó$ s!uρ £ßγ n= sù ßßϑ ›V9$# $£ϑ ÏΒ Λä ò2 ts? 4{ )٢( 

  األول املثال  الثاين املثال

 
 

 
 

  أسئلة
 اذكر أصحاب الربع الصنف األول والثاين مع االستدالل لكل منهما، مث بني    - ١

 . شروط إرث كل واحد منهم له مع ذكر الدليل  
 .  من هم أصحاب الثمن، وما شرط إرثهم له، وما دليل ذلك  - ٢

                                           
 . انظر شرط إرث الزوجة للربع    ) ١(
 . ١٢سورة النساء ) ٢(



 الفرائض

 ٣٦

 تطبيقات 
 :اقسم املسائل التالية

 .  توفيت امرأة عن زوج وابن وبنت -١
 .  ماتت امرأة عن زوج وأخ ألب -٢
 .  تويف رجل عن زوجة وبنت وأب -٣
 .  تويف شخص عن زوجة وبنت ابن وجد -٤
 .  هلك هالك عن زوجة وأخوين ألب -٥
 .  هلك رجل عن زوجة وعم شقيق -٦
 .  هلك هالك عن ثالث زوجات وأم وعم -٧
 . م وابن  تويف رجل عن ثالث زوجات وأ-٨



 الفرائض

 ٣٧

 املوضوع الثالث عشر
  الوارثون للثلثني 

 :يرث الثلثني أربعة أصناف وهم
 .  البنات- ١
 .  بنات االبن- ٢
 .  األخوات الشقائق - ٣
 .  األخوات ألب- ٤

 : قال يف الرحبية
ــا ــام ــمَعا  م ــَدة فََس ــن َواح ــد ة ف ســ مع ا   زاَد َع  زاد  عــ ن و اح

ـ اف ي الذه ن          فَـافَهم َمقَـاِلي فَهـَم َصـاِفي الذْهِن          ـ ال ي ف هـم  ص ـ افه م م ق ف
ـ ى بــه األحــر ار  و       قََضـى بــه األحــَراُر وَ       الع بيـد  الَعبيـُد ق ض

 
 

 للبــنـات ج مــيعا    للبــنـات َجمــيعاً  والث لــث ـانوالثُلــثَـان
ــن    ــنـاِت االب ــذاَك لب ــَو ك ــن   وه ــنـات  االب ــذاك  لب ــو  ك وه
ــزيُد   ــا َي ــْيـن فََمـ ــَو لألْخَت ــا يــ زيد   َوْه و هــ و  لألخ تــ ي ـن ف م ـ

 : إرث الثلثني وأدلتهاشروط
 .شروط البنات: أوال

 : يشترط إلرث البنات الثلثني شرطان
 . عدم املعصب وهو أخوهن، سواء أكان شقيقا، أم ألب، أم ألم    : الشرط األول

ÞΟä3Š {: ليل هـذا الشرط قـولـه تعاىل ود Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈s9÷ρ r& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeáym 

È ÷u‹sVΡW{$# 4{ )ووجه االستدالل باآلية أهنا أعطت األنثى نصف حظ الذكر، ومل تفرض     )١

 . هلا، فال تكون معه صاحبة فرض، وهو مطلق فيشمل حال االنفراد وحال التعدد   
 . تعددهن: الشرط الثاين

 .  )١( )٢( } أعطى ابنيت سعد بن الربيع الثلثني أن النيب{ما ورد : ودليل هذا الشرط

                                           
 . ١١سورة النساء ) ١(
 ). ٢٧٢٠(، ابن ماجه الفرائض   ) ٢٨٩١(، أبو داود الفرائض   ) ٢٠٩٢(الترمذي الفرائض   ) ٢(



 الفرائض

 ٣٨

 :البن شروط بنات ا:ثانيا
عدم الفرع الوارث األعلى منهن سواء أكان ولدا للميت أم ولد ابنه،   : الشرط األول

 . وسواء أكان واحدا أم متعددا، ذكرا كان أم أنثى   
 . ودليل هذا الشرط اإلمجاع 

عدم املعصب وهو أخوهن شقيقا كان أو ألب، أو ابن عمهن الذي يف            : الشرط الثاين
 . درجتهن

ÞΟ {: ه تعاىل ودليل هذا الشرط قول        ä3Š Ï¹θ ãƒ ª! $# þ’ Îû öΝ à2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( Ì x. ©%# Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Å eá ym 

È ÷ u‹ sVΡ W{ أن لفظ الولد مطلق فيشمل من ينطبق عليه               : ووجه االستدالل باآلية       )٢( }4 #$

 . لد فيشملهم هذا الوصف وأوالد االبن و  الوصف،    
 . تعددهن: الشرط الثالث

 . ودليل هذا الشرط هو دليله يف البنات وقد تقدم  
 : شروط األخوات الشقائق:ثالثا

 :يشترط إلرث األخوات الشقائق الثلثني أربعة شروط 
 . عدم الفرع الوارث من األوالد وأوالد البنني   : الشرط األول

 . ودليل هذا الشرط اإلمجاع 
 . عدم األصل الوارث من الذكور:  الثاينالشرط

y7 {: ودليل هذا الشـرط قـوله تعـاىل   tΡθ çFøtG ó¡o„ È≅ è% ª!$# öΝà6‹ ÏFøãƒ ’Îû Ï's#≈ n= s3ø9$# 4 Èβ Î) 

(#îτ âö∆$# y7 n= yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$ s!uρ ÿ…ã& s!uρ ×M÷z é&{ )ووجـه االسـتدالل هبـا أهنا اشترطت إلرث    )٣

                                                                                                                         
ة كتاب الفرائض باب     وسنن ابن ماج . ٢١٧٢ /٢٨ /٣سنن الترمذي أبواب الفرائض ،  باب مرياث البنني          ) ١(

 . ٢٧٢٠ /٩٠٨ /٢فرائض الصلب  
 . ١١سورة النساء ) ٢(
 . ١٧٦سورة النساء ) ٣(



 الفرائض

 ٣٩

األخوات كـون املسألة كـاللة، والكاللة من ال ولد له وال والد على الراجح، فال              
 . يـرث األخوات مع وجود األب أو اجلد   

 . عدم املعصب وهو األخ الشقيق : الشرط الثالث

β {: ودليل هذا الشرط قوله تعاىل           Î) uρ (# þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% y` Í h‘ [ !$ |¡ ÎΣ uρ Ì x. ©%# Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Å eá ym 

È ÷ u‹ s[Ρ W{ $# 3{ )١( . 

أنه شرك بني الذكور واإلناث ومل يفرض هلن فدل على أنه     : ووجه االستدالل باآلية 
 . ذكورال يفرض هلن مع ال
 . تعددهن بأن يكن اثنتني فأكثر: الشرط الرابع

β {: ودليل هذا الشرط قوله تعاىل   Î* sù $ tFtΡ% x. È ÷tFuΖøO $# $ yϑ ßγ n= sù Èβ$ sVè=›V9$# $ ®ÿ ÊΕ x8t s? 4{ )٣( )٢( . 

 :خوات ألب شروط األ:رابعا
الشروط األربعة املتقدمة يف   : ويشترط إلرث األخوات ألب الثلثني مخسة شروط 

 .األخوات الشقائق 
 .عدم األشقاء والشقائق : والشرط اخلامس

اإلمجاع، وذلك أن األشقاء أقوى من اإلخوة ألب ألهنم    : ودليل هـذا الشـرط  
 . واحدة هي األب يدلون بقرابتني، األب واألم، واإلخوة ألب يدلون بقرابة   

                                           
 . اآلية السابقة) ١(
 . ١٧٦: سورة النساء آية) ٢(
 . اآلية السابقة) ٣(



 الفرائض

 ٤٠

  :أمثلة الثلثني
 : أمثلة البنات

 بنتان وأب :  األولاملثال بنتان وجد :  الثايناملثال

 
 

 
 

  وتعصيبا فرضا
 أمثلة بنات االبن 

  األول املثال  الثاين املثال

 
 

 
 

  الشقائق أمثلة
 شقيقتان وأخ ألب :  األولاملثال يقتان وابن أخ شقيق شق:  الثايناملثال

 
 

 
 

 



 الفرائض

 ٤١

  األخوات ألب أمثلة
 أختان ألب وابن أخ ألب :  األولاملثال  وابن عم أختان ألب:  الثايناملثال

 
 

 
 

  أسئلة
 :أجب عما يأيت ) أ(
 . لثني، مع االستدالل لكل صنف اذكر الذين يرثون الث- ١
 اذكر شروط إ رث البنات للثلثني، مع االستدالل، مث بني الشرط الذي تنفرد به  - ٢

 . بنات االبن عن البنات مع دليله
 يشترط إل رث األخوات الشقائق الثلثني أربعة شروط فاذكـرها مستدال لكل  - ٣

رث األخوات ألب هذا الفرض     شـرط، مث بني الشرط الذي يزاد على هذه الشـروط إل    
 . مع االستدالل له

 : قسم املسائل اآلتية ) ب(
 .  بنتان وعم شقيق- ١
 .  بنتان وعم ألب- ٢
 .  ثالث بنات وابن- ٣
 .  بنت وابن عم ألب- ٤
 .  بنتا ابن ومعتق- ٥
 .  بنتا ابن ومعتقة- ٦
 .  بنت ابن وأخ شقيق- ٧
 .  أربـع بنات ابن وابن ابن- ٨



 الفرائض

 ٤٢

 .  ابن، وابن وبنت بنتا- ٩
 .  شقيقتان وابن أخ شقيق- ١٠
 .  شقيقتان وابن أخ ألب- ١١
 .  شقيقتان وابنان- ١٢
 .  شقيقتان وأب وزوج-١٣
 .  ثالث شقائق-١٤
 .  شقيقة ومعتق-١٥
 .  أختان ألب وابن عم-١٦
 .  أختان ألب وابن معتقة-١٧
 .  أختان ألب وابن وبنت-١٨
 .  أختان ألب وزوجة وجد  -١٩
 .  أربع أخوات ألب وأخ ألب -٢٠
 .  أخت ألب وزوج-٢١
 .  أختان ألب وأخوان شقيقان  -٢٢



 الفرائض

 ٤٣

 املوضوع الرابع عشر
  الوارثون للثلث 

 :الوارثون للثلث صنفان مها
 . األم- ١
 . اإلخوة ألم ذكورا أو إناثا أو خمتلفني - ٢

 :قال يف الرحبية
ــدد  والوال ــع ذو ع ــوة مج ــن اإلخ ــدد   م ــع ذو ع ــوة مج ــن اإلخ  م

ــا  ــيه كاإلن ــور ف ــم الذك ــا حك ــيه كاإلن ــور ف ــم الذك ث ث حك  
 فـرض األم حيـث ال ولد         فـرض األم حيـث ال ولد        والثلـث والثلـث 

ــالث   ــتني أو ثـ ــنني أو ثنـ ــالث  كاثـ ــتني أو ثـ ــنني أو ثنـ كاثـ

 :وقال
 ولـــد األم بغـــري مـــني  ولـــد األم بغـــري مـــني مـــنمـــن

فمــا هلــم فــيما ســواه زاد    فمــا هلــم فــيما ســواه زاد      
 لإلثـــنني أو ثنـــتني   لإلثـــنني أو ثنـــتني  وهـــووهـــو

وهكــــذا إن كــــثروا أو زادوا وهكــــذا إن كــــثروا أو زادوا 

 : إرث الثلثشروط
 .شروط األم: أوال

 :يشترط إلرث األم الثلث ثالثة شروط عدمية
 . فرع الوارث ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا     عدم ال: الشرط األول

β {: ودليل هذا الشرط قوله تعاىل   Î* sù óΟ©9 ä3tƒ …ã& ©! Ó$ s!uρ ÿ…çµ rO Í‘ uρ uρ çν#uθ t/r& ÏµÏiΒ T| sù ß]è= ›W9$# 4{ )١( 

أهنا اعتربت إلرث األم الثلث عدم الولد فال تستحقه مع : ووجه االستدالل باآلية
 . وجوده 

عدم اجلمع من اإلخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا أشقاء، أم ألب، أم : الشرط الثاين
 . ألم، أم خمتلفني

                                           
 . ١١: سورة النساء آية) ١(



 الفرائض

 ٤٤

β {: ودليل هذا الشرط قوله تعاىل   Î* sù tβ% x. ÿ…ã& s! ×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒ T| sù â ß̈‰¡9$# 4{ )١(  . 

أهنا أعطت األم مع اإلخوة السدس، فدل على أهنا ال ترث     : ووجه االستدالل باآلية
 . الثلث معهم

أال تكون املسألة إحدى العمريتني، فإن كانت املسألة إحدى        : الشرط الثالث
 . قي ال الثلثالعمريتني ورثت األم ثلث البا

β {: قوله تعاىل : ودليل هذا الشرط  Î* sù óΟ©9 ä3tƒ …ã& ©! Ó$ s!uρ ÿ…çµ rO Í‘ uρ uρ çν#uθ t/r& ÏµÏiΒ T| sù ß]è= ›W9$# 4{ )٢( 

 : املسألتان العمريتان
 : أركاهنما- ١

 ). زوجة، وأم، وأب  ( ، أو  )زوج، وأم، وأب  ( :نيأركان العمريت
 : وجه تسميتهما- ٢

 .  ألنه أول من قضى لألم بثلث الباقي فيهما  مسيتا بذلك نسبة إىل عمر بن اخلطاب 
 : قسمتها- ٣

 
 :ثانيا شروط اإلخوة ألم

 : إلرث اإلخوة ألم الثلث ثالثة شروط يشترط
 .عدم الفرع الوارث : األول
 .عدم األصل الوارث من الذكور: الثاين

β {: ودليل هذين الشرطني قوله تعاىل  Î)uρ šχ% x. ×≅ã_ u‘ ß^u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r&tøΒ $# ÿ…ã& s!uρ îˆr& ÷ρ r& 

                                           
 . ١١سورة النساء ) ١(
 . ١١: سورة النساء آية) ٢(



 الفرائض

 ٤٥

×M ÷zé& Èe≅ä3Î= sù 7‰Ïn≡uρ $ yϑ ßγ ÷ΨÏiΒ â¨ ß‰¡9$# 4 βÎ* sù (#þθ çΡ% Ÿ2 usYò2 r& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ ôΜ ßγ sù â!% Ÿ2 uà° ’ Îû Ï]è= ›W9$# 4{ )١( 
 .فإن اآلية يف اإلخوة ألم باإلمجاع

 . أن يكونوا اثنني فأكثر : الثالث

β {: لسابقةودليل هذا الشرط قوله تعاىل يف اآلية ا   Î* sù (#þθ çΡ% Ÿ2 usYò2 r& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ ôΜ ßγ sù 

â!% Ÿ2 uà° ’ Îû Ï]è= ›W9$# 4{ )٢( . 

 :أحكام اإلخوة ألم
 : لإلخوة ألم مخسة أحكام 

أن ذكرهم كأنثاهم حال االنفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس ذكرا أو أنثى        : األول
 وإذا انفردت األنثى أخذت   خبالف غريهم، فإنه إذا انفرد الذكر منهم أخذ مجيع املال،     

 . نصف املال
 . أن ذكرهم كأنثاهم حال االجتماع فال يفضل الذكر على األنثى : الثاين
ويرث خبالف غريهم، فإن الذكر من األقارب إذا    )٣( أن ذكرهم يديل بأنثى : الثالث

 . أدىل بأنثى ال يرث كأيب األم، وابن البنت، وابن األخت
دلوا به نقصانا، فيحجبون األم من الثلث إىل السدس، وقد      أهنم حيجبون من أ : الرابع
 . أدلوا هبا

أهنم يرثون مع من أدلوا به فريثون مع األم وهم يدلون هبا، أما غريهم     : اخلامس
فيحجبه من أدىل به، فإن األم حتجب اجلدة، واألب حيجب اجلد، واالبن حيجب ولده،     

ألب فإهنا ترث مع ابنها األب وقد أدلت    وهكذا، وتشترك معهم يف هذا احلكم اجلدة أم ا       
 .به

                                           
 . ١٢سورة النساء ) ١(
 . ١٢: رة النساء آيةسو) ٢(
 . هي األم) ٣(



 الفرائض

 ٤٦

  :أمثلة الثلث
 :أمثلة األم: أوال

  األول املثال  الثاين املثال

 
 

 
 

 : أمثلة اإلخوة ألم : ثانيا
  األول املثال  الثاين املثال

 
 

 
 

 أسئلة
 .رمها مع االستدالل لكل منهما الوارثون للثلث صنفان فاذك - ١
 . اذكر شروط إ رث األم الثلث مع االستدالل لكل شرط- ٢
 ما املسألتان العمريتان؟ وما وجـه تسمـيتـهما بذلك؟ وما فرض األم فيهما؟ - ٣

 .استدل لذلك
 .فاذكرها مع االستدالل لكل منها:  يشترط إل رث ولد األم السدس ثالثة شروط - ٤
وة ألم بأحكام فاذكرها ثـم بني احلكـم الذي تشاركـهم فيه   ينفرد اإل خ- ٥

 .اجلدة من قبل األب



 الفرائض

 ٤٧

 تطبيقات 
 :اقسم املسائل اآلتية

 . زوج وأخوان ألم وأخ شقيق  -١
 . شقيقة وأختان ألم وأخ ألب-٢
 . أختان ألب وأخوان ألم  -٣
 . زوجة وأخوان ألم وعم   -٤
 . أخوان ألم وبنت وابن ابن -٥
 .وزوج  أخوان ألم وأب  -٦
 . جد وأخوان ألم وزوجة   -٧
 . أم وعم-٨
 . أم وابن أخ شقيق -٩



 الفرائض

 ٤٨

 املوضوع اخلامس عشر
  الوارثون للسدس

 :وهمالوارثون للسدس سبعة أصناف 
 .  األم- ١
 .  األب- ٢
 .  ولد األم- ٣
 .  )٢( وإن عال مبحضر الذكور   )١(  اجلد من قبل األب- ٤
 .  )٣(  اجلدة أو اجلدات   - ٥
بن أو بنات االبن، سواء كن أخوات أو بنات عم، شقيقات أو أخوات        بنت اال- ٦
 . ألب
 .  )٥( أو أخوات ألب    )٤(  األخت ألب أو األخوات ألب، شقيقات  - ٧

 : قال صاحب الرحبية
ــ د   وأم مث بنـــت ابـــن وَجـــّد أبأب  وأم مث بنـــت ابـــن وجـ

ـــدة  ــام العـ ـــد األم متـ ـــدة وولـ ــام العـ ـــد األم متـ وولـ  
 فـرض سـبعة من  الع د د        فـرض سـبعة مَن الَعَدد       والسـدس والسـدس 

ــّدة    ــت األب مث اجلَ ــت بن ـ د ة   واألخ ــت األب مث اجلـ ــت بن واألخ

 
 

                                           
 . أما اجلد من قبل األم فهو من ذوي األرحام ) ١(
 . أما الذي يكون يف نسبته إىل املورث أنثى فإنه من ذوي األرحام     ) ٢(
 . سيأيت بياهنن بعد أمثلة السدس  ) ٣(
 . من أم واحدة ) ٤(
 . من أكثر من أم ) ٥(



 الفرائض

 ٤٩

 : السدسشروط
 : شروط األم:أوال

يشترط إلرث األم السدس شرط واحـد وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو          
 . اجلمع من اإلخوة 

 : دليل هذا الشرط
 : دليل اشترط وجود الفرع  ) أ(

Ïµ÷ƒuθt/L{uρ Èe≅ä3Ï9 7‰Ïn≡uρ $yϑåκ÷]ÏiΒ â {: دليل ذلك قوله تعاىل ß̈‰¡9$# $£ϑÏΒ x8ts? βÎ) tβ%x. …çµs9 Ó$s!uρ 4{ )١(  

 : دليل اشتراط وجود اجلمع من اإلخوة   ) ب(

β {: دليل ذلك قوله تعاىل Î* sù tβ% x. ÿ…ã& s! ×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒ T| sù â ß̈‰¡9$# 4{ )٣( )٢( . 

 : شروط األب:ثانيا
 . يشترط إلرث األب السدس شرط واحد وجودي هو وجود الفرع الوارث      

Ïµ {: ودليل هذا الشرط قوله تعاىل   ÷ƒ uθ t/L{uρ Èe≅ ä3Ï9 7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ â¨ ß‰¡9$# $ £ϑ ÏΒ x8ts? β Î) tβ%x. …çµ s9 

Ó$ s!uρ 4{ )٤(  . 

 : شروط ولد األم :ثالثا
 : يشترط إلرث ولد األم السدس ثالثة شروط 

 . عدم الفرع الوارث، ألنه يسقط به  : الشرط األول
 . عدم األصل الوارث من الذكور ألنه يسقطه: الشرط الثاين
 . أن يكون منفردا   :الشرط الثالث

                                           
 . ١١سورة النساء ) ١(
 . ١١: يةسورة النساء آ) ٢(
 . اآلية السابقة) ٣(
 . اآلية السابقة) ٤(



 الفرائض

 ٥٠

β {: ودليل هذه الشروط قوله تعاىل    Î)uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r&tøΒ $# ÿ…ã& s!uρ îˆr& ÷ρ r& 

×M ÷zé& Èe≅ä3Î= sù 7‰Ïn≡uρ $ yϑ ßγ÷Ψ ÏiΒ â ß̈‰¡9$# 4{ )١(  . 

 . فاملراد باإلخوة فيها أوالد األم باإلمجاع 
 : شروط اجلد:رابعا

 :يشترط إلرث اجلد السدس شرطان 
 . وجود الفرع الوارث  : الشرط األول

 . ودليل هذا الشرط هو دليله يف األب، ألن اجلد أب    
 . عدم األب: الشرط الثاين

 . رث مع وجوده  ودليل هذا الشرط اإلمجاع، ألن اجلد يرتل مرتلة األب فال ي   
 : شروط اجلدة:خامسا

 . يشترط إلرث اجلدة شرط واحد عدمي وهو عدم األم واجلدة اليت هي أقرب منها    
 . ودليل هذا الشرط 

 .  )٣( )٢( } أعطى اجلدة السدس إذا مل يكن دوهنا أم    أن الرسول{ما ورد 

  : شروط بنات االبن:سادسا
 : يشترط إلرث بنات االبن السدس شرطان

عدم املعصب وهو أخوهن شقيقا أو ألب أو ابن عمهن الذي يف  : الشرط األول
 . درجتهن

 )ÞΟä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2Ï‰≈s9÷ρr& ( Ìx.©%#Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeáym È÷u‹sVΡW{$# 4{ )٤ {: ودليل هذا الشرط قوله تعاىل 

                                           
 . ١٢سورة النساء ) ١(
 ). ٢٨٩٥(أبو داود الفرائض   ) ٢(
 . ٩١/  ٢ ،  وسنن الدارقطين  ٢٨٩٥/ ٣١٧/  ٣سنن أيب داود كتاب الفرائض باب يف اجلدة   ) ٣(
 . ١١سورة النساء ) ٤(



 الفرائض

 ٥١

أهنا قسمت املرياث بني ذكور األوالد وإناثهم للذكر مثل : ووجه االستدالل باآلية
حظ األنثيني من غري فرض، وأوالد االبن من األوالد فتكون اآلية شاملة هلم فال يفرض         

 . إلناثهم مع ذكورهم
 . عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن سوى صاحبة النصف  : ط الثاينالشر
 : شروط األخوات ألب:سابعا

 : يشترط إلرث األخوات ألب السدس شرطان 
 . عدم املعصب وهو أخوهن، شقيقا أو ألب  : الشرط األول

βÎ)uρ (#þθçΡ%x. Zοuθ÷zÎ) Zω%y {: ودليل هذا الشرط قوله تعاىل          Í̀h‘ [!$|¡ÎΣuρ Ìx.©%#Î=sù ã≅÷WÏΒ Åeáym È÷u‹s[ΡW{$# 3{ )١( 

 . أهنا مل تفرض إلناث اإلخوة مع ذكورهم : ووجه االستدالل باآلية
 . أن يكن مع شقيقة وارثة النصف فرضا : الشرط الثاين

 :األمثلة
 : مأمثلة األ: أوال

  األول املثال  الثاين املثال

  
 : أمثلة األب: ثانيا

  األول املثال  الثاين املثال

  
 

                                           
 . ١٧٦سورة النساء ) ١(



 الفرائض

 ٥٢

 : أمثلة ولد األمثالثا
  األول املثال  الثاين املثال

  
 :أمثلة اجلد: رابعا

  األول املثال  الثاين املثال

  
 :أمثلة اجلدة: خامسا

  األول املثال  الثاين املثال

  
 :أمثلة بنت االبن: ادسا س

  األول املثال  الثاين املثال

  
 



 الفرائض

 ٥٣

 :أمثلة األخت ألب: سابعا
  األولاملثال  الثايناملثال

 
 

 

  أسئلة
 .  الوارثون للسدس سبعة أصناف فاذكرهم - ١
  . اذكر شروط إ رث األم للسدس مع االستدالل- ٢
 .  يرث األب السدس بشرط واحد فاذكره مع دليله  - ٣
 يشترط إل رث ولد األم السدس ثالثة شروط فـاذكرها مع االستدالل لكل       - ٤
 . شرط
 .  اذكر شروط إ رث اجلد للسدس مع االستدالل - ٥
 .  يشترط إلرث اجلدة السدس شرط واحد فاذكره مع دليله  - ٦
 عـدم املعـصـب فبني املراد به، وما   من شروط إ رث بنات االبن السدس،- ٧

 . دليل هذا الشرط
 .  يشترط إل رث  األخوات  ألب السد س  عدم املعصب فبني املراد به- ٨



 الفرائض

 ٥٤

 تطبيقات 
 :اقسم املسائل اآلتية

 

 .  أم وجد وابن  -١
 .  بنت وجد وابن ابن -٢
 .  زوج وجد وأب -٣
 . زوجة وأم وجد -٤

٥

 .  أم وابن وبنت-١
قة وأخ    أم وأخت شقي -٢
 . شقيق
 . أم وأب-٣
 . أم وابن أخ شقيق -٤

١

 .  وابن ة جد-١
 . عم ت وبنة جد-٢
 . بة وأم وأخ أل   جد-٣

٦

 .  ابن وأب-١
 . بنتان وابن ابن وأب-٢
 . زوج وأب-٣
 . زوجتان وأب-٤

٢

 .  بنت ابن وبنت عم-١
بنت ابن وبنت ابن ابن  -٢
 .وأخ
 .بنت ابن وابن وأب -٣
  . وعمبنتان وبنت ابن -٤

٧

 . بأخ ألم وابن أخ أل -١
 . أخت ألم وأخ شقيق-٢
 .أخت ألم وثالثة بنني -٣
 .أخ ألم وزوج وجد  -٤
  أخوان ألم وعم -٥

٣

  

شقيقة وأخت ألب وعم   -١
 . شقيق
شقيقة وأخت ألب وابن أخ     -٢
 .ألب
بنت وابن وشقيقة وأخت    -٣

٤



 الفرائض

 ٥٥

  السادس عشراملوضوع
  أحكام اجلدات

 :وفيه ثالث فقرات
 : ضابط اجلدة الوارثة وغري الوارثة- ١

ذكر    هي اليت ال يكون يف نسبتها إىل املورث    - الصحيحة:  ويقال هلا- اجلدة الوارثة  
 :  بأنثى مثلمدل
 . أم األم وأمها ) أ(
 . أم األب وأمها ) ب(
 . أم أيب األب وأمها ) جـ(

ذكر     هي اليت يكون يف نسبتها إ ىل املورث  - الفاسدة:  ويقال هلا- واجلدة غري الوارثة  
 : مدل بأنثى، مثل

 . أم أيب األم ) أ(
 . أم أيب أم األب  ) ب(

 : فرض اجلدات- ٢
واء أكـانت واحـدة أم أكـثر، وسواء أوجد      فرض اجلـدات السدس مطلقا س 

 . فرع وارث أو مجع من اإلخوة أم ال  
 : دليل اشتراك اجلدات يف السدس
 : يدل الشتراك اجلدات يف السدس 

 . )١(  قضى للجدتني بالسدس بينهما ما ورد أن رسول الل ه  

 
 

                                           
 . ٢٣٥ /٦ب الفرائض باب فرض اجلدة أو اجلدتني    السنن الكـربى للبيهقي كتا  ) ١(



 الفرائض

 ٥٦

 األمثلة  - ٣
 :أمثلة اجلدة الواحدة

  األول املثال  الثاين املثال

 
 

 
 

 : األكثر من جدةأمثلة
  مثال اجلدتني -أ

 
  مثال الثالث جدات -ب 

 



 الفرائض

 ٥٧

 املوضوع السابع عشر
  التعصيب

  :معىن التعصيب
مصدر عصب يعصب تعصيبا، واشتقاقه من العصب، وهو الشد    : التعصيب يف اللغة

 . عصائب إلحاطتها بالرأس وشدها له:  للعمائموالتقوية واإلحاطة، ومنه قيل  
 . اإلرث بال تقدير: ويف االصطالح

 : معىن العصبة
 . العصبة يف اللغة مجع عاصب، وهم القرابة الذكور، الذين يدلون بالذكور   

 . هم الذين يرثون بال تقدير: ويف االصطالح
روض، ويسقط إذا  كل وارث إذا انفرد أخذ مجيع املال، ويأخذ ما أبقيت الف : وقيل

 . استغرقت الفروض املسألة 
 : قال يف الرحبية

ــن ــنمـ ــوايل  مـ ــرابات أو املـ ــوايل   القـ ــرابات أو املـ  القـ
ــلة    ــوبة املفض ــو العص ــو أخ ــلة   فه ــوبة املفض ــو العص ــو أخ فه  

ــل ــلفك ــال  فك ــل امل ــرز ك ــن أح ــال   م ــل امل ــرز ك ــن أح  م
أو كـان مـا يفضـل بعد الفرض له     أو كـان مـا يفضـل بعد الفرض له     

  
 القسم األول
  العصبة بالنسب
 :أقسام العصبة

 :العصبة قسمان
 .العصبة بالنسب) أ( 
 .  )١( العصبة بالسبب ) ب(

                                           
 . سيأيت بياهنم بعد العصبة بالنسب  ) ١(



 الفرائض

 ٥٨

 :أنواع العصبة بالنسب
 : العصبة بالنسب ثالثة أنواع

 . العصبة بالنفس- ١
 . العصبة بالغري- ٢
 . العصبة مع الغري- ٣

 :ضابط العصبة بالنفس
 . )١( كل ذكر ليس بينه وبني املورث أنثى وهم: عصبة النسب بالنفس

 . األب
 . اجلد من قبل األب وإن عال مبحض الذكور   

 . االبن
 . االبن وإن نزلابن 

 . األخ الشقيق
 . األخ ألب

 . ابن األخ الشقيق وإن نزل
 . ابن األخ ألب وإن نزل 

 . العم الشقيق وإن عال 
 . العم ألب وإن عال 

 . ابن العم الشقيق وإن نزل
 . ابن العم ألب وإن نزل 

 : قال يف الرحبية

                                           
 الوراثون من الرجال ما عدا الزوج واملعتق واألخ ألم    ) ١(



 الفرائض

 ٥٩

ــِن ــن َواالب ــُبْعِد   و االب ــْرِبه وال ــند قُ ــب ع د     ع ـ ر ب ه وال ــند قـ  ع
ــ ي د املعـــت ق ذي اإلنعـــوالسَّـــيِّد املعـــِتق ذي اإلنعـــ ام  اِم والسـ

ــ ره مس عـــيا فكُـــن ملـــا أَذْكُـــره ِمسعـــيا  ــ ن ملـــا أ ذ كـ فكـ
 
 

ــاألِب ــاألب ك ــّد   ك ــدِّ اجلَ ــدِّ وَج ـ د     واجلَ ـ د  اجلـ ـ د  وجـ  واجلـ
واألخ  وابـــن  األخ  واألعمـــام   واألِخ وابـــِن األِخ واألعمـــاِم  
ــ ذا بــــنوه م مجــــيعا وهكَــــذا بــــنوُهم مجــــيعا  وهكــ

 : تسمية العصبة بالنفس هبذا االسموجه
 .  )١( س مي العصبة بالنفس هبذا االسم ألهنم ال حيتاجون إىل من يعصبهم 

 أمثلة العصبة بالنفس 
  األبمثال أكثر  االبن فمثال

 
 

  اجلدمثال

 
 

                                           
 . أي جيعلهم عصبة ) ١(



 الفرائض

 ٦٠

 
  أبناء االبن مثال  األخ الشقيق مثال

  
  األخ ألب مثال  ابن األخ الشقيق مثال

  
  ابن األخ ألب مثال  العم الشقيق مثال

  
  العم ألب مثال  ابن العم الشقيق مثال

 
 

 
 

  ابن العم ألبمثال

 



 الفرائض

 ٦١

 
 أسئلة 

 .  عرف التعصيب يف اللغة واالصطالح، وبني اشتقاقه - ١
 .  عرف العصبة يف اللغة واالصطالح - ٢
 . صبة بالنسب إمجاال العصبة قسمان فاذكرمها، مث بني أنواع الع - ٣
 .  اذكر ضابط عصبة النسب بالنفس وبني وجه تسميتهم مث أذكرهم بالتفصيل  - ٤



 الفرائض

 ٦٢

 : التطبيقات

 
 : اقسم املسائل اآلتية

 . .  أب وثالثة بنني أب وثالثة بنني-  ١١
 . .  أم وابنان أم وابنان-٢٢
 . .  جدة وابن وبنت جدة وابن وبنت-٣٣
 . .  زوج وابن زوج وابن-٤٤

 
 

 . .  أب وأم وأخ أب وأم وأخ-  ١١
 . .  أب وزوجة أب وزوجة-٢٢
 . .  أب وشقيقة وجدة أب وشقيقة وجدة-٣٣
 . . وجوج أب وز أب وز-٤٤

 . .  ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وبنت ابن-  ١١
 . .  أم وابنا ابن أم وابنا ابن-٢٢
 . .  جد وثالثة أبناء ابن جد وثالثة أبناء ابن-٣٣
 . .  أب وأخ وابن ابن أب وأخ وابن ابن-٤٤

 
 

 . .  جد وأم زوجة جد وأم زوجة-  ١١
 . .  جد وزوج وجدة جد وزوج وجدة-٢٢
 . .  جد وجدة وأخت جد وجدة وأخت-٣٣
 . .  جد وزوجة جد وزوجة-٤٤

 . .  جدة وعم شقيق جدة وعم شقيق-  ١١
 . .  أخت ألب وعم شقيق أخت ألب وعم شقيق-٢٢
 . .  زوج وعم شقيق زوج وعم شقيق-٣٣
 . .  زوجة وعم شقيق زوجة وعم شقيق-٤٤

 
 

 . . ثة أشقاءثة أشقاء زوجة وثال زوجة وثال-  ١١
 . .  زوج وشقيق زوج وشقيق-٢٢
 . .  جدة وشقيقان جدة وشقيقان-٣٣
 . .  بنت وشقيق وشقيقة بنت وشقيق وشقيقة-٤٤

 . .  عم ألب وبنت عم ألب وبنت-  ١١
 . .  عم ألب وأخت ألب عم ألب وأخت ألب-٢٢
 . .  عم ألب وبنت ابن عم ألب وبنت ابن-٣٣
 . .  عم ألب وشقيقة عم ألب وشقيقة-٤٤

 
 

 . .  أخ ألب وأخت ألب أخ ألب وأخت ألب-  ١١
 . .  زوجتان وأخ ألب زوجتان وأخ ألب-٢٢
 . .  أم وأخوان ألب أم وأخوان ألب-٣٣
 . .  زوج وثالثة إخوة ألب زوج وثالثة إخوة ألب-٤٤

   .. ابن عم شقيق وزوج ابن عم شقيق وزوج-  ١١
 . .  ابن عم شقيق وزوجة ابن عم شقيق وزوجة-٢٢
 . .  ابن عم شقيق وجدة ابن عم شقيق وجدة-٣٣
 . .  ابن عم شقيق وأم ابن عم شقيق وأم-٤٤

 
 

 . .  ابن أخ شقيق وجدة ابن أخ شقيق وجدة–  ١١
 . .  أم وابنا أخ شقيق أم وابنا أخ شقيق-٢٢
 . .  زوجة وابن أخ شقيق زوجة وابن أخ شقيق-٣٣
 . .  شقيقة وابن أخ شقيق شقيقة وابن أخ شقيق-٤٤



 الفرائض

 ٦٣

 . .  ابن عم ألب وبنت ابن عم ألب وبنت-١١
 . .  ابن عم ألب وبنت ابن ابن عم ألب وبنت ابن-٢٢
. .  ابن عم ألب وأخت ألب ابن عم ألب وأخت ألب-٣٣
   .. زوجتان وابن عم ألب زوجتان وابن عم ألب-٤٤

 
 

 . .  بنت وابن أخ ألب بنت وابن أخ ألب-١١
 . .  بنت ابن وابنا أخ ألب بنت ابن وابنا أخ ألب-٢٢
 . .  أخت ألب وابن أخ ألب أخت ألب وابن أخ ألب-٣٣
 . .  أم وابن أخ ألب أم وابن أخ ألب-٤٤

 



 الفرائض

 ٦٤

 )١(  بالغريالعصبة
 :العصبة بالغري أربعة أصناف

 .  البنت فأكثر مع االبن فأكثر- ١
 بنت االبن فأكثر مع ابن االبن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي يف    - ٢
 . )٢( ا أو أنزل منها إن احتاجت إليه  درجته
 .  األخت الشقيقة فأكثر مع األخ الشقيق فأكثر- ٣
 .  األخت ألب فأكثر مع األخ ألب فأكثر- ٤

 :دليل العصبة بالغري

#%©.Ìx {: دليل البنات وبنات االبن قوله تعاىل يف األوالد Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeáym È ÷u‹sVΡW{$# 4{ )٣(  . 
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 :ووجه االستدالل باآليتني
أهنما جعلتا املرياث حال اجتماع الذكور واإلناث مشتركا بينهم للذكر مثل حظ 

 . األنثيني، ومل تفرض لإلناث معهم وهذا هو معىن التعصيب
 :وجه تسمية العصبة بالغري هبذا االسم

 .  )٥( بل بسبب غريهممسي العصبة بالغري هبذا االسم ألن كوهنم عصبة ليس بأنفسهم 

                                           
 . أي بسبب الغري ) ١(
 معصب يف درجتها كما يف  وذلك إذا استغرق إناث الفرع الوارث الذي هو أعلى منها الثلثني ،  ومل يوجد هلا    ) ٢(

 . بنتني وبنت ابن ،  وابن ابن ابن  
 . ١١سورة النساء ) ٣(
 . ١٧٦سورة النساء ) ٤(
 . وهو املعصب املتقدم يف شروط إرث النصف والسدس والثلثني    ) ٥(



 الفرائض

 ٦٥

 أمثلة العصبة بالغري 
  البنات مثال  بنات االبن مثال

 
 

 
 

 األخوات الشقائق  مثال  األخوات ألب مثال

 
 

 
 

 



 الفرائض

 ٦٦

  تطبيقات
أقسم    ذكر أصناف العصبة بالغري مع االستدالل لكل صنف، وبني وجه تسميتهم، مث   ا

 : املسائل اآلتية
 . زوج وشقيقة وشقيق-١
 .  شقيقة وشقيقان-٢
 .  شقيقان وشقيقتان-٣
 .  زوج وشقيقتان وشقيق-٤

 

 
 .  أم وبنت وابن- ١
 . أب وبنتان وابنان-٢
 . جد وثالث بنات وابن -٣
 .  زوج وبنتان وابن-٤

 .  أخت ألب وأخ ألب-١
 .  جدة وأختان ألب وأخ ألب  -٢
 . ألب وأخوان ألب  زوجة وأخت   -٣
 .  أخ ألم وأختان ألب وأخوان ألب  -٤

 
 

 .  بنت ابن وابنا ابن- ١
 .  بنتا ابن وابن ابن-٢
 .  بنت ابن وابن ابن-٣
 .  ثالث بنات ابن وابن ابن-٤

 : مع الغريالعصبة
 :العصبة مع الغري صنفان

 . األخوات الشقائق مع إناث الفرع الوارث  - ١
 . الفرع الوارث  األخوات ألب مع إناث- ٢

 : شروط العصبة مع الغري
أال يكون معهن معصب فإن كان معهن : يشترك لكون األخوات عصبة مع الغري 

 . معصب كن عصبة بالغري
 : دليل العصبة مع الغري

 قضى يف بنت وبنت ابن وأخت، أن للبنت النصف  أن رسول اهللا{ما ورد 



 الفرائض

 ٦٧

 .  )٢( )١( }ولبنت االبن السدس تكملة الثلثني والباقي لألخت

 : وجه تسمية العصبة مع الغري
مسي العصبة مع الغري هبذا االسم ألهنم ال حيتاجون إىل معصب كما يف العصبة بالغري،   

يبهم مقيد بكوهنم مع نوع خاص  وليسوا عصبة يف كل األحوال كالعصبة بالنفس بل تعص
 . من الورثة، فهم عصبة إذا وجد معهم ذلك الغري   

 
 أمثلة العصبة مع الغري 

  األخت الشقيقة مثال  األخت ألب مثال

 
 

 
 

 

                                           
، ابن ماجه الفرائض  ) ٢٨٩٠(، أبو داود الفرائض   ) ٢٠٩٣(، الترمذي الفرائض   ) ٦٣٥٥(البخاري الفرائض  ) ١(

 ). ١/٤٦٤(، أمحد ) ٢٧٢١(
وسنن أيب داود كتاب   . ٦٧٣٦ /٢٣٨ /٤صحيح البخاري كتاب الفرائض باب مرياث ابنه ابن مع ابنة      ) ٢(

 . ٢٨٩٠ /٣١٢ /٣الفرائض باب مرياث الصلب  



 الفرائض

 ٦٨

  تطبيقات
اذكر العصبة مع الغري مع االستدالل هلم، بني وجه تسميتهم وشرط اتصافهم هبذا     

 : الوصف، مث اقسم املسائل اآلتية

 . أخت ألب وبنت ابن-٥
 . أختان ألب وبنت-٦
 . أختان ألب وبنتا ابن-٧
 .  بنت وبنت ابن وأخت ألب -٨

 
 

 .وشقيقتان بنتان - ١
 . بنتا ابن وشقيقة- ٢
 . بنت ابن وثالث قائق- ٣
 .  شقيقة وثالث بنات-٤

 



 الفرائض

 ٦٩

 العصبةمن القسم الثاين 
 بالسبب العصبة  
  :املراد بالعصبة بالسبب ودليله

 :وهم صنفان )١( العصبة بالسبب هم أصحاب الوالء
 .  املعتق سواء أكان ذكرا أم أنثى - ١
 . ن العصبة بالغري أو مع الغري  عصبة املعتق بالنفس دو- ٢

 : دليل إرث العصبة بالسبب
 : دليل الصنف األول

 .  )٣( )٢( }إمنا الوالء ملن أعتق  {  قوله : الدليل األول

 . أنه جعل الوالء للمعتق وهو مطلق فيشمل الذكر واألنثى  : ووجه االستدالل به 

 .  )٤( } ورث ابنة محزة من عتيقها  أن رسول اهللا {: الدليل الثاين

 : دليل الصنف الثاين
 .  دليل التوريث- ١

 .  )٥( }رياث العتيق البن املعتقة قضى مب أن رسول اهللا{من أدلة ذلك ما ورد  

 .دليل عدم إرث العصبة بالغري أو العصبة مع الغري بالوالء
ما ورد أن مجاعة من الصحابة كانوا ال يورثون النساء بالوالء إال من  : من أدلة ذلك 

                                           
 . مسوا هبذا االسم ألن سبب إرثهم إنعامهم على العتيق بالعتق وليس بسبب القرابة اليت هي النسب     ) ١(
 ). ٢/١٠٠(، أمحد ) ٤٦٤٤(، النسائي البيوع ) ٢٠٤٨(ي البيوع  البخار) ٢(
وسنن أيب داود كتاب   . ٦٧٥٤ /٤٠ /١٢صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الفرائض باب إرث السائبة          ) ٣(

 . ٣٩١٥ /٣٣٨ /٣الفرائض باب يف الوالء  
كتاب الفرائض باب املرياث      والسنن الكربى للبيهقي   ٣٧٣ /٢سنن الدارمي كتاب الفرائض باب الوالء    ) ٤(

 . ٢٤١ /٦بالوالء 
 . ٢٦٩ /٢سنن الدارمي كتاب الفرائض باب الوالء   ) ٥(



 الفرائض

 ٧٠

 .  )١( أعتقن، أو أعتق من أعتقن 
  :شروط إرث العصبة بالسبب

 : يشترط إلرث العصبة بالسبب أحد أمرين 
 .  انعدام مجيع العصبة بالنسب- ١
 .  أن يقوم هبم مانع- ٢

 . )٢( }املرياث للعصبة فإن مل يكن عصبة فللمويل{  قوله : ودليل هذا الشرط 

 :جهات العصبة بالسبب
 . جهات العصبة بالسبب وترتيبها كجهات العصبة بالنسب وترتيبها

 : أحكام العصبة
  :أحكام العصبة من حيث اإلرث

  . أحكام العصبة بالنفس:أوال
 : للعصبة بالنفس ثالثة أحكام  

 . أن من انفراد منهم أخذ مجيع املال : احلكم األول
 : ودليل هذا احلكم 

 .  )٣( }أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فأل و ل ى رجل ذكر   {  قوله

 : دالل باحلديثوجه االست
أنه جعل للعاصب ما ت بقي الفروض، وإذا مل يكن هناك فروض كان كل املال باقيا،  

 . فيكون للعاصب

                                           
 ،  والسنن الكربى للبيهقي    ٣٨٨ /١١مصنف ابن أيب شيبة ،  كتاب الفرائض ،  فيما يرث النساء من الوالء         ) ١(

٣٠٦ /١٠ . 
 . ١٧٩٢ /١٦٣ /٦إرواء الغليل  ) ٢(
(، أبو داود الفرائض ) ٢٠٩٨(، الترمذي الفرائض  ) ١٦١٥(، مسلم الفرائض    ) ٦٣٥٦(البخاري الفرائض   ) ٣(

 ). ١/٢٩٢(، أمحد ) ٢٧٤٠(، ابن ماجه الفرائض ) ٢٨٩٨



 الفرائض

 ٧١

 : أهنم يأخذون ما تبقيه الفروض: احلكم الثاين

فرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فأل و ل ى     أحلقوا ال{  ودليل هذا احلكم قوله 

فإنه نص يف تقدمي أصحاب الفروض على العصبة، وأخذ العصبة       )٢( )١( }رجل ذكر

 . مجيع ما تبقيه الفروض
 . أهنم يسقطون إذا استغرقت الفروض املسألة: احلكم الثالث

 . ودليل هذا احلكم احلديث املتقدم يف احلكمني السابقني   
أنه جعل للعصبة ما تبقيه الفروض ومفهوم ذلك أنه إذا مل تبق    :  بهووجه االستدالل 

 . الفروض شيئا فإنه ال شيء هلم
  أحكام العصبة بالغري والعصبة مع الغري :ثانيا

العصبة بالغري والعصبة مع الغري يشتركون مع الصعبة بالنفس يف احلكمني األخريين،    
 . دون احلكم األول، ألنه ال يتأتى انفرادهم  

  :أحكام العصبة من حيث تعصيب الذكر لألنثى
 : مجيع العصبة يعصبون إناثهم إال أربعة وهم 

 .  األب واجلد- ١
 .  أبناء اإلخوة وبنوهم وإن نزلوا  - ٢
 .  األعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا   - ٣

                                           
(، أبو داود الفرائض ) ٢٠٩٨(، الترمذي الفرائض  ) ١٦١٥(، مسلم الفرائض    ) ٦٣٥٦(البخاري الفرائض   ) ١(

 ). ١/٢٩٢(، أمحد ) ٢٧٤٠(، ابن ماجه الفرائض ) ٢٨٩٨
 . ٦٧٣٢ /٢٣٧ /٤صحيح البخاري كتاب الفرائض باب مرياث الولد من أبيه وأمه      ) ٢(



 الفرائض

 ٧٢

 : قال يف الرحبية
ــن ــنم ــب  م ــه يف النس ــثله أو فوق ــب   م ــه يف النس ــثله أو فوق  ابـــن األخ باملعصـــب  ابـــن األخ باملعصـــب ولـــيسولـــيس م

املعتق مطلقا، سواء أكانوا فروعا أم أصوال أم حواشي فال يرث النساء   عصبة - ٤
 . بالوالء إال من أعتقن أو أعتق من أعتقن 

 : قال يف الرحبية
ــبة   إالإال ــتق الرق ــت بع ــيت من ــبة    ال ــتق الرق ــت بع ــيت من ــيس ال ــيسول ــبة  ول ــرا عص ــاء طُ ــبة   يف النس ــاء طــ ر ا عص  يف النس

 : مخس وهي العصبةجهات
 .  جهة البنوة وتشمل البنني وبنيهم وإن نزلوا -١
 . بوة وتشمل األب واجلد من قبله وإن عال مبحض الذكور      جهة األ-٢
 .  جهة األ خوة وتشمل اإلخوة لغري أم وبنيهم وإن نزلوا    -٣
 .  جهة العمومة وتشمل األعمام لغري أم وإن علوا وبنيهم وإن نزلوا    -٤
 . وتشمل املعتق واملعتقة وعصبتها بالنفس :  جهة الوالء -٥

  :ترتيب العصبة
 :هةالترتيب باجل) أ(

ترتيب العصبة باجلهة هو تقدمي كل جهة على اجلهة اليت تليها حسب الترتيب املتقدم    
فال يرث أصحاب جهة مع وجود أحد يف اجلهة اليت قبلها مهما بعد الذي يف اجلهة         

 . األوىل، وقرب الذي يف اجلهة اليت تليها كما سيتضح ذلك باألمثلة  
 :الترتيب بني العصبات بالدرجة) ب(
 . ملراد بالدرجة مرتلة الوارث من املورث قربا أو بعدا   ا- ١
 واملراد بالترتيب بالدرجة هو تقدمي األقرب فاألقرب من املورث باجلهة الواحدة        - ٢

كاالبن مع ابن االبن فإن كال منهما يف جهة البنوة لكن االبن أقرب إىل املورث من ابن      
 .  جزء جزئهاالبن ألن االبن جزء املورث أما ابن االبن فإنه  



 الفرائض

 ٧٣

 .  ويشمل التقدمي بالدرجة مجيع جهات العصبة إذا احتدت اجلهة  - ٣
 :الترتيب بني العصبات بالقوة) جـ(
 املرد بالقوة هنا كون أحد القريبني ألصق باملورث من اآلخر وأقوى قرابة منه - ١

 . بأن يكون أحدمها يديل باألبوين واآلخر باألب 
 . خوة وبنيهم واألعمام وبنيهم  يكون الترتيب بالقوة يف اإل- ٢
 .  وذلك إذا احتدت اجلهة واستوت الدرجة   - ٣
أن يقدم الذي ألبوين على الذي ألب فيقدم األخ الشقيق  :  وكيفية ذلك- ٤

واألخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغري على اإلخوة ألب، ويقدم ابن األخ الشقيق  
عم ألب، وابن العم الشقيق على ابن العم على ابن األخ ألب، ويقدم العم الشقيق على ال

ألب، وذلك أن الشقيق أقوى من الذي ألب ألن الشقيق يديل باألم واألب والذي ألب    
 . يديل باألب وحده 

 : األمثلة
أخذ االبن الباقي ألنه مقدم
 .جهة أو أوىل من األب

 : مثال الترتيب باجلهة: أوال

 
 



 الفرائض

 ٧٤

 : مثال الترتيب بالدرجة: ثانيا

  أخذ الباقي ألنه أقرب درجة من ابن االبن
 مثال التقدمي بالقوة مثال التقدمي بالقوة : : ثالثاثالثا

 أخذ الباقي ألنه أقوى 
  :أحوال الورثة من حيث اإلرث بالفرض أو التعصيب أو هبما

 :وهم أربعة الذين يرثون بالفرض دون التعصيب :أوال
 .  األم- ١
 .  اجلدة- ٢
 .  )١(  ولد األم- ٣
 .  الزوج أو الزوجة   - ٤

                                           
باعتباره ولد أم ،  فال يرد ما إذا كان األخ ألم ابن عم فجمع بني الفرض والتعصيب ،  ألن ذلك باعتبارين      ) ١(

 . خمتلفني ،  والكالم يف اجلمع بينهما بصفة واحدة  



 الفرائض

 ٧٥

ب دون الفرض وهم العصبة بالنفس ما عدا األب الذين يرثون بالتعصي: ثانيا 
 : وهمواجلد

  ابن االبن -١٢
  األخ ألب -٤
  ابن األخ ألب -٦
  العم ألب -٨
  ابن العم ألب -١٠
  املعتقة -١٢

 
 

  االبن– ١
  األخ الشقيق -٣
  ابن األخ الشقيق -٥
 العم الشقيق -٧
  ابن العم الشقيق-٩
 املعتق -١١

ه ال حيتاج إىل أمثلة، ألن كل مسألة يكونون فيها أو يكون   الصنف والذي قبلوهذا
 . فيها أحدهم تعترب مثاال له

 :ومهاثالثا الذين يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وجيمعون بينهما تارة 
 .  األب- ١
 .  اجلد- ٢
 : فريثان بالفرض دون التعصيب يف حالتني ) أ(

 . مع ذكور الفرع الوارث  : احلالة األوىل
 .  إذا استغرقت الفروض املسألة :احلالة الثانية

  .ويرثان بالتعصيب دون الفرض إذا عدم الفرع الوارث )ب(
وجيمعان بني الفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث إذا مل تستغرق     )ج(

  .الفروض املسألة



 الفرائض

 ٧٦

 األمثلة 
 .أمثلة األب: ) أ( 

 ثه بالفرض دون التعصيب مثال إر - ١  مثال إرثه بالتعصيب دون الفرض - ٢

  
  مثال مجعه بني الفرض والتعصيب - ٣

  بالفرض والتعصيب
 . أمثلة اجلد) ب(

  مثال إرثه بالفرض دون التعصيب - ١  مثال إرثه بالتعصيب دون الفرض - ٢

 
 

 
  مثال مجعه بني الفرض والتعصيب - ٣

  بالفرض والتعصيب



 الفرائض

 ٧٧

  : وهم أربعة أصنافالذين يرثون بالفرض أو بالتعصيب وال جيمعون بينهما: رابعا 
 . أكثر البنت ف- ١
 .  بنت االبن فأكثر- ٢
 .  األخت الشقيقة فأكثر- ٣
 .  األخت ألب فأكثر- ٤

 . فريثن بالفرض إذا مل يكن معهن معصب، ويرثن بالتعصيب إذا كان معهن معصب 
 األمثلة 

 :أمثلة البنت: أوال
  مثال إرثها بالفرض دون التعصيب - ١  مثال إرثها بالتعصيب دون الفرض - ٢

 

 
 

 أمثلة بنت االبن : ثانيا
  مثال إرثها بالفرض دون التعصيب - ١  مثال إرثها بالتعصيب - ٢

 

 
 

 



 الفرائض

 ٧٨

 أمثلة األخت الشقيقة : ثالثا
  مثال إرثها بالفرض دون التعصيب - ١  مثال إرثها بالتعصيب دون الفرض - ٢

 
 

 
 

 أمثلة األخت ألب  : رابعا
  مثال إرثها بالفرض دون التعصيب - ١  مثال إرثها بالتعصيب دون الفرض - ٢

 
 

 
 

 



 الفرائض

 ٧٩

  أسئلة
  من هم العصبة بالسبب، وما دليل إرثهم؟  -١
 .  استدل لعدم إرث النساء بالوالء غري من اعتقن-٢
 . بة بالسبب مع االستدالل،مث بني جهاهتم  اذكر شروط إرث العص -٣
 .  للعصبة بالنفس من حيث اإلرث ثالثة أحكام فاذكرها مستدال لكل حكم  -٤
 اذكر احلكمني املشتركني بني العصبة بالنفس والعصبة بالغري أو مع الغري وبني -٥

 . وجه االشتراك
 .  اذكر العصبة الذين يعصبون إناثهم والذين ال يعصبوهنن-٦
 . اذكر جهات العصبة مرتبة حسب السبق و التقدم، مع بيان ما تشمله كل جهة  -٧
  ما معىن ترتيب العصبة باجلهة، والترتيب بينهم بالدرجة، أو بالقوة؟    -٨
مع بيان كل .  اذكر أنواع الورثة من حيث اإلرث بالفرض أو بالتعصيب أو هبما-٩
 . نوع

التعصيب، ومىت يكون العكس،     مىت يرث كل من األب واجلد بالفرض دون   -١٠
 .ومىت جيمعان بينهما



 الفرائض

 ٨٠

 املوضوع الثامن عشر
  احلجب 

 :معىن احلجب
 .املنع: احلجب يف اللغة
 . منع من قام به سبب اإلرث من إرثه أو من أوفر حظ ي ه  : ويف االصطالح

 :أمهية احلجب
 . يعترب احلجب من أعظم أبواب الفرائض وأمهها 

 . ى من مل يعرف احلجب أن يفيت يف الفرائض حيرم عل: قال بعض العلماء
 :أقسام احلجب

 : احلجب قسمان ومها
 . حجب األوصاف )  أ( 
 . حجب األشخاص ) ب  (

 : معىن حجب األوصاف
منع من قام به سبب اإلرث من إرثه بسبب مانع من موانع    : حجب األوصاف هو

 . اإلرث، وهي الرق، والقتل، واختالف الدين   
 : جوب بوصفتأثر الورثة باحمل

احملجوب بوصف ال أثر له يف احلجب ووجوده كعدمه فال حيجب أحدا ال حرمانا وال  
 . نقصانا، وهو يدخل على مجيع الورثة من غري استثناء

 : معىن حجب األشخاص
 . حجب األشخاص هو املنع من اإلرث أو بعضه بشخص ال بوصف



 الفرائض

 ٨١

 : أنواع حجب األشخاص
 : حجب األشخاص نوعان ومها

 . حجب احلرمان )  أ( 
 . حجب النقصان ) ب(

 : معىن حجب احلرمان
 . حجب احلرمان هو منع من قام به سبب اإلرث من اإلرث منعا كامال 

 :أنواع الورثة بالنسبة إىل حجب احلرمان باألشخاص 
 : الورثة هبذا االعتبار أربعة أنواع 

 .  )٣( والولدان   )٢( وهم األبوان )١( من يؤثر وال يتأثر : النوع األول
 . وهم أوالد األم  )٤( من يتأثر وال يؤثر: النوع الثاين
 . وهم الزوجان   )٥( من ال يؤثر وال يتأثر: النوع الثالث
 : وهم أربعة أصناف  )٦( من يؤثر ويتأثر: النوع الرابع

 . األصول غري األبوين: األول
 . الفروع غري الو ل د ي ن : الثاين
 .  ألمغري اإلخوة  )٧( احلواشي : الثالث
 . أصحاب الوالء فيما بينهم: الرابع

                                           
 . به غريهمن حيجب غريه وال حيج) ١(
 . األب واألم) ٢(
 . االبن والبنت) ٣(
 . حيجبه غريه وال حيجب غريه) ٤(
 . ال حيجب أحدا وال حيجبه أحد) ٥(
 . حيجب غريه وحيجبه غريه) ٦(
 . اإلخوة لغري أم وبنوهم ،  واألخوات لغري أم واألعمام لغري أم وبنوهم ) ٧(



 الفرائض

 ٨٢

 :أنواع الورثة بالنسبة إىل من حيجبهم
 : الورثة هبذا االعتبار ثالثة أنواع 

األصول وهؤالء ال حيجبهم إال األصول، فاجلد ال حيجبه إال األب أو : النوع األول
 . قرب منهااجلد الذي هو أقرب منه، واجلدة ال حيجبها إال األم أو اجلدة اليت هي أ     

الفروع وهؤالء ال حيجبهم إال الفروع، فابن االبن ال حيجبه إال االبن أو       : النوع الثاين
 . ابن االبن الذي هو أعلى منه

احلواشي وأصحاب الوالء وهؤالء حيجبهم الفروع واألصول      : النوع الثالث
 . واحلواشي

  :حجب اإلخوة باجلد
 : وةاملراد باجلد واإلخوة يف باب اجلد واإلخ

اجلد ألب وإن عال مبحض الذكور، أما اجلد الذي يف          : املراد باجلد يف هذا الباب  
 . نسبته إىل املورث أنثى كأيب األم فإنه غري مراد ألنه من ذوي األرحام

واملراد باإلخوة يف هذا الباب اإلخوة لغري أم، وهم األشقاء واإلخوة ألب، أما اإلخوة   
 . ألم فال يرثون مع اجلد إمجاعا  

  .اخلالف يف حجب اإلخوة باجلد
 : اختلف يف ذلك على قولني

 . أنه ال حيجبهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وأمحد : القول األول
 هو مذهب أيب حنيفة ورواية عن   أنه حيجبهم، وهذا قول أيب بكر: القول الثاين

 من ال ولد له    أمحد، وهو الراجح، ألن إرث اإلخوة مشروط بكون املسألة كاللة والكاللة       
 . وال والد، واجلد والد، فال تكون املسألة كاللة مع وجوده        



 الفرائض

 ٨٣

  :كيفية توريث اإلخوة مع اجلد على القول به
 : إذا مل يكن معهم صاحب فرض   ) أ(

ويقاسم  )١( ويف هذه احلالة يعطي اجلد ثلث املال إن كان اإلخوة أكثر من مثليه 
 .  )٣(  )٢( اإلخوة إن كانوا أقل من مثليه  

 األمثلة 

 
 

 كون األحظ للجد ثلث املال جد مثال -١
 وثالثة إخوة 

 

وأخ  مثال كون األحظ للجد املقامسة جد – ٢

 :إذا كان مع اجلد واإلخوة صاحب فرض ) ب(
 . )٤( ويف هذه احلالة يعطى اجلد األحظ له من املقامسة، أو ثلث الباقي أو سدس املال     

، فإن مل تبق الفروض شيئا ، أو كان الباقي السدس فأقل سقط اإلخوة وفرض للجد   
 .السدس

                                           
 . أو ذكرين وأنثى ،  أو ذكرا وثالث إناث كما لو كانوا ثالثة ذكور ،  أو مخس إناث ،  ) ١(
 كما لو كان املوجود منهم ذكرا واحدا ،  أو أنثى واحدة ،  أو ذكرا وأنثى ،  أو ثالث إناث       ) ٢(
 . مل أذكر استواء األمرين ألنه ال زيادة فيه عن احلالتني  ) ٣(
 . زيادة فيها تركت احلاالت اليت تستوي مع هذه احلاالت أو بعضها اختصارا ألنه ال     ) ٤(



 الفرائض

 ٨٤

 األمثلة
 : مثال كون األحظ للجد املقامسة-١

 وأخأم، وجد، 

 
 : مثال كون األحظ للجد ثلث الباقي-٢

 زوج، وجد، وثالثة إخوة

 
 . مثال كون األحظ للجد السدس-٣

 جد وثالثة إخوةأم وزوج و

 
 



 الفرائض

 ٨٥

 . مثال ما إذا مل تبق الفروض شيئا-٤
 زوج وأم وبنت وبنت ابن وجد وأخ

 
 . الفروض أقل من السدس مثال ما إذا أبقت-٥

 زوج وأم وبنت وجد وأخت

 
 



 الفرائض

 ٨٦

  :حجب اإلخوة األشقاء يف املسألة ال م ش ر ك ة 
 :ويشمل الفقرات اآلتية

 .املراد باملسألة املشركة) أ(
ن أم أو جدة، وإخوة ألم اثنان فأكثر،   زوج، وصاحبة سدس م : املسألة املشركة 

 : وإخوة أشقاء ذكورا، وأو ذكورا وإناثا ال إناثا فقط، فأركاهنا أربعة    
 .  الزوج- ١
 .  صاحبة السدس- ٢
 .  اإلخوة ألم- ٣
 .  اإلخوة األشقاء- ٤
  .ما ختتل به املسألة املشركة) ب(

 . ختتل املسألة املشركة باختالل أحد أركاهنا  
  :ء املسألة املشتركة ووجه تسميتهاأمسا) جـ(

 : هلذه املسألة عدة أمساء منها ما يأيت  
 . املشركة و املشتركة لتشريك اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألم   : األول
 ). ه ب  أبانا حجر ا يف اليم  (  :ألن اإلخوة األشقاء قالوا لعمر  : الي م ية: الثاين
 . بقةاحلجرية ملا تقدم يف الفقرة السا  : الثالث

  .اخلالف يف املشركة) د (
اختلف يف تشريك اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألم يف الثلث يف هذه املسألة على      

 :قولني
اهنم ال يشركون، وهذا قول مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم، منهم       : القول األول

 . علي وابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وأمحد 
ذا قول مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم، منهم    أهنم يشركون، وه  : القول الثاين

 . عمر وعثمان وهو قول مالك والشافعي



 الفرائض

 ٨٧

 األدلة والترجيح 
 : األدلة

 :استدل أهل املذهب األول

 .  )٢( )١( }أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألو ىل رجل ذكر  {  بقوله

 : ووجه االستدالل باحلديث
أنه جعل للعصبة ما تبقي الفروض، ومل تبق الفروض يف املسألة املشركة شيئا، واإلخوة         

 . األشقاء عصبة وليسوا أصحاب فرض فيسقطون  
 : واستدل أهل املذهب الثاين

 بقياس اإلخوة األشقاء على ابن العم إذا كان أخا ألم يف مشاركة اإلخوة ألم يف الثلث   
 . جبامع االشتراك يف األم يف كل

 : الترجيح
الراجح هو القول بعدم تشريك اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألم يف الثلث، ألن لكل       

 . منهم أحكاما ختصهم فال يصح أن تلغى يف هذه املسألة دون غريها   
 . مثال حتقق املسألة املشركة وستكون قسمته مقارنة ليتضح الفرق بني املذهبني 

 
                                           

(، أبو داود الفرائض ) ٢٠٩٨(، الترمذي الفرائض  ) ١٦١٥(، مسلم الفرائض    ) ٦٣٥٦(البخاري الفرائض   ) ١(
 ). ١/٢٩٢(، أمحد ) ٢٧٤٠(، ابن ماجه الفرائض ) ٢٨٩٨

 . سبق خترجيه) ٢(



 الفرائض

 ٨٨

 أسئلة 
 .  عرف احلجب يف اللغة واالصطالح، وبني أمهيته - ١
 .  اذكر أقسام احلجب مع تعريف كل منها- ٢
  ما أثر احملجوب بوصف على الورثة؟ وعلى من يدخل حجب األوصاف؟    - ٣
 . ، مع تعريف كل نوع اذكر أنواع حجب األشخاص- ٤
 الورثة من حيث حجب احلرمان باألشخاص أربعة أنواع، فاذكرها مع بيان من    - ٥

 . يدخل يف كل نوع
 .  الورثة بالنسبة إىل من حيجبهم ثالثة أنواع فاذكرها مبينا من حيجب كل نوع - ٦
  ما املراد باجلد؟ وما املراد باإلخوة يف باب اجلد واإلخوة؟   - ٧
 . ملذاهب يف حجب اإلخوة باجلد، مع بيان الراجح   اذكر ا- ٨
  ما أركان املسألة املشركة؟ ومب ختتل؟  - ٩
 .  اذكر أمساء املسألة املشركة مع بيان سبب التسمية  - ١٠
 .  اذكر املذاهب يف املسألة املشركة مع االستدالل وبيان الراحج   - ١١



 الفرائض

 ٨٩

 حجب النقصان 
 تعريفه وأنواعه

 قام به سبب اإلرث من أوفر حظ ي ه، ويأيت على مجيع هو منع من: حجب النقصان
 : الورثة، وهو قسمان 

 . حجب النقصان باالنتقال ) أ( 
 . حجب النقصان باالزدحام ) ب(

 : أنواع حجب النقصان باالنتقال
 : حجب النقصان باالنتقال أربعة أنواع

 .  الربع االنتقال من فرض إىل فرض أقل منه، كانتقال الزوج من النصف إىل) أ(
االنتقال من فرض إىل تعصيب أقل منه، كانتقال البنت من النصف إىل التعصيب   ) ب(
 . بالغري
 . االنتقال من تعصيب إىل فرض أقل منه كانتقال األب من التعصيب إىل السدس ) ج(
االنتقال من تعصيب إىل تعصيب أقل منه كانتقال األخت لغري أم من التعصيب   ) د(

 . صيب بالغريمع الغري إىل التع
  أسئلة

 .  عرف حجب النقصان، وبني من يأيت عليه من الورثة، مث اذكر أقسامه  - ١
  . حجب النقصان باالنتقال أربعة أنواع فاذكرها مع التمثيل لكل نوع- ٢

 حجب النقصان باالزدحام وأنواعه 
 : حجب النقصان باالزدحام 
كثرة املشاركني له يف  هو نقص نصيب الوارث بسبب : حجب النقصان باالزدحام

 . نوع اإلرث أو بسبب زيادة فرض املسألة على أصلها  
 : وهو ثالثة أنواع

 .  االزدحام يف الفرض كازدحام الزوجات يف الربع والثمن- ١



 الفرائض

 ٩٠

 .  االزدحام يف التعصيب كازدحام العصبة يف الباقي- ٢
 . )١(  ازدحام الفروض يف املسألة حىت تعول - ٣

 األمثلة 
 . ل االزدحام يف الفرض مثا: أوال

 
 : الشرح

صار نصيب كل بنت سدسا الزدحامهن يف الثلثني ولو كانت واحدة ألخذت    
 . النصف، ولو كانتا اثنتني ألخذت كل واحدة الثلث  

 مثال االزدحام يف التعصيب : ثانيا

 
 :الشرح

صار نصيب كل عم ربعا بسب ازدحامهم يف الباقي ولو كان واحدا ألخذ الباقي    
 .كامال

                                           
 . العول زيادة فروض املسألة على أصلها ،  وسيأيت بيانه    ) ١(
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 ٩١

 مثال ازدحام الفروض يف املسألة: ثالثا

 
 :الشرح

صار نصيب األم ربعا مع أن فرضها الثلث، وصار نصيب كل واحد من الشقيقة  
والزوج ثالثة أمثان مع أن فرض كل منهما النصف، وذلك بسبب ازدحام الفروض يف   

 . املسألة حيث أدى إىل العول 

 
 أسئلة 

 .  ما معىن حجب النقصان باالزدحام، وما أنواعه-١
 .  واحدا لكل نوع من أنواع االزدحام واقسمه    اذكر مثاال-٢



 الفرائض

 ٩٢

 املوضوع التاسع عشر
  حساب الفرائض 

 معىن احلساب وموضوعه ومرتلته  - ٣ ، ٢ ، ١
 : ويشمل ما يأيت

 :  معىن احلساب- ١
 . احلساب يف اللغة العد واإلحصاء 

 . تأصيل املسائل وتصحيحها: ويف اصطالح الفرضيني 
 :  موضوع احلساب- ٢

 .  املسائل من حيث تأصيلها، وتصحيحها، وقسمة التركات فيها  موضوعة
 :  مرتلة احلساب يف االصطالح من علم املواريث- ٣

هو العلم بفقه : احلساب يف االصطالح جزء من علم املواريث؛ ألن علم املواريث
 . املواريث وحساهبا 

 . )١(  النسب األربع- ٤
 بياهنا 

 :بيان النسب األربع) أ (
 :األربع هيالنسب  
 .  املماثلة-١ 
 .  املداخلة - ٢
 .  املوافقة- ٣
 .  املباينة- ٤

 : قال يف الرحبية

                                           
 . التأصيل للحاجة إليها فيه   قدمت النسب األربع على  ) ١(



 الفرائض

 ٩٣

ــرفها ــرفهايعـ ــام يعـ ــر يف األحكـ ــام  املاهـ ــر يف األحكـ  املاهـ
ــاحب   ــق مصـ ــده موافـ ــاحب  وبعـ ــق مصـ ــده موافـ وبعـ
ــارف   ــيلهن الع ــن تفص ــيك ع ــارف  ينب ــيلهن الع ــن تفص ــيك ع ينب

 
 

ــُر ــام  ت ح صـــ ر ُتْحَصـ ــة أقسـ ــام   يف أربعـ ــة أقسـ  يف أربعـ
ممــاثل مــن بعــده مناســب    ممــاثل مــن بعــده مناســب    
ــالف   ــباين املخـ ــرابع املـ ــالف  والـ ــباين املخـ ــرابع املـ والـ

  تعريفها
 : لنسب األربعتعريف ا ) ب(

 : تعريف املماثلة
أربعة وأربعة،    " ٤، ٤" هي تساوي العددين أو األعداد يف املقدار مثل   : املماثلة

 . مسيت بذلك للتماثل بني األعداد يف املقدار
 : تعريف املداخلة

وكل    ) ٨، ٤(  أن ينقسم أكرب العددين على أصغرمها بال كسر، مثل   : املداخلة
 . لضرب اآلخر، مسيت بذلك لدخول أصغر العددين يف أكربمها  عددين أحدمها نتيجة  
 : تعريف املوافقة

أن يتفق العددان جبزء من األجزاء وال ينقسم أكربمها على أصغرمها إال بكسر  : املوافقة
 . أربعة وستة، ومثانية وعشرة ) ١٠، ٨(  )٦، ٤(  مثل

 . مسيت بذلك لوجود االتفاق بني األعداد 
 : تعريف املباينة

االثنني  ) ٣، ٢(  أال يتفق العددان فأكثر جبزء من األجزاء بل خيتلفان مثل : املباينة
 . والثالثة، وكل عددين متواليني غري الواحد، واالثنني، مسيت بذلك للتباين بني األعداد  



 الفرائض

 ٩٤

 كيفية استعماهلا وما تستعمل فيه 
ـ (   : كيفية استعمال النسب) ج

 املتماثالت، وأكرب املتداخالت، ويضرب الوفق       كيفية استعمال النسب أن يؤخذ أحد   
 . ستة، مثانية، وتسعة ) ٩، ٨، ٦(  يف كامل املوافق، واملباين يف كامل اآلخر، مثال ذلك

ننظر بني الستة والثمانية فنجد بينهما توافقا بالنصف، وإذا ضربنا وفق أحدمها يف      
ما وبني التسعة فنجد بينها فننظر بينه ) ٢٤(  كامل الثاين كان احلاصل أربعة وعشرين 

 ) ٧٢( توافقا بالثلث، وإذا ضربنا وفق أحدمها يف كامل اآلخر كان احلاصل اثنني وسبعني     
وهو أقل عدد ينقسم على كل من األعداد الثالثة بال كسر، ولو وجد عدد رابع كعشرة    

 . مثال نظرنا بينهما وبني االثنني والسبعني وعملنا كما سبق
 : ه النسب األربعما تستعمل في) د(

تستعمل النسب األربع يف النظر بني الرؤوس مع بعضها، وبني املسائل مع بعضها،  
 . وبني مقامات الفروض

  )١( وتستعمل املباينة واملوافقة خاصة يف النظر بني الرؤوس والسهام، بني املسائل والسهام
 معىن التأصيل وكيفيته  -٥

 :  التأصيل ويتضمن ثالث فقرات- ٥
 : معىن التأصيل) أ (

 . التأسيس ووضع األصل، وهو ما يبىن عليه غريه : التأصيل لغة
 . حتصيل أقل عدد خيرج منه فرض املسألة أو فروضها بال كسر   : واصطالحا

 : كيفية التأصيل) ب (
 : كيفية التأصيل إذا مل يكن يف املسألة فروض: أوال

 عصبة جعل أصل املسألة من عدد إذا مل يكن يف املسألة فروض بأن كان الورثة كلهم
 . رؤوس الورثة جبعل الذكر عن أنثيني

                                           
 . وسيأيت بيان ذلك يف مواضعة إن شاء اهللا ) ١(



 الفرائض

 ٩٥

 األمثلة
 . تويف شخص عن ثالثة بنني: املثال األول

 . املسألة من عدد رؤوسهم لكل واحد واحد   

 
 . بن وابنتنيهلك هالك عن ا: املثال الثاين

 . املسألة من أربعة للذكر اثنان ولكل انثى واحد  

 
 . كيفية التأصيل إذا مل يكن يف املسألة إال فرض واحد: ثانيا

لفرض، أي خمرج   إذا مل يكن يف املسألة إال فرض واحد جعل أصل املسألة مقام ذلك ا          
 . ذلك الفرض، وهو العدد الذي خيرج منه ذلك الفرض صحيحا    



 الفرائض

 ٩٦

 : األمثلة
 : املثال األول

الثمن واحد والباقي  : املسألة مثانية، مقام الثمن، للزوجة  . توىف شخص عن زوجة وابن 
 . سبعة لالبن

 
 :املثال الثاين

املسألة من ستة، مقام السدس للجدة، السدس     . تويف شخص عن جدة وأخ شقيق  
 . واحد والباقي مخسة لالبن 

 
 : املثال الثالث

ثلث لألم، الثلث واحد،    املسألة من ثالثة، مقام ال  . تويف شخص عن أم وأخ ألب  
 . والباقي اثنان لألخ ألب

 



 الفرائض

 ٩٧

 : املثال الرابع
للزوج الربع واحد، ولالبن      : املسألة من أربعة مقام الربع . تويف شخص عن زوج وابن 

 . الباقي ثالثة

 
 : املثال اخلامس

لألخت  : املسألة من اثنني مقام النصف. تويف شخص عن أخت شقيقة وأخ ألب
 . النصف واحد، ولألخ ألب الباقي واحد  

 
 . كيفية التأصيل إذا كان يف املسألة أكثر من فرض : ثالثا

إذا كان يف املسألة من فرض نظر بني مقامات الفروض بالنسب األربع على ما تقدم 
 . وما حيصل فهو أصل املسألة  

 األمثلة 
 التماثل بني مقامات الفروض  : مثال

 



 الفرائض

 ٩٨

 التداخل بني مقامات الفروض   : مثال

 
 توافق مقامات الفروض  : مثال

 
 : الشرح

×٢ومقام السدس توافق بالنصف فضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر  بني مقام الربع 
 . وهو أصل املسألة  ) ١٢(   فحصل٤×٣، أو ٦

 مثال التباين بني مقامات الفروض 

 
 :أصول املسائل

 . األصول مجع أصل
 .  عليه غريهما يبىن: واألصل لغة
 . أقل عدد خيرج منه فرض املسألة أو فروضها بال كسر  : واصطالحا



 الفرائض

 ٩٩

 : وأصول املسائل خمارج فروضها وهي  
٢٤-١٢-٨-٦-٤-٣- ٢  

 . االثنان، و الثالثة، واألربعة، والستة، والثمانية، واالثنا عشر، واألربعة والعشرون  
 األمثلة 

  أصل اثنني مثال  أصل ثالثة مثال

  
  أصل أربعة مثال  أصل ستة مثال

  
  أصل مثانية مثال  أصل اثين عشر مثال

 
 

 
 

 



 الفرائض

 ١٠٠

  أصل أربعة وعشرين مثال

 
 



 الفرائض

 ١٠١

 أسئلة
 .  ما معىن احلساب يف اللغة وما معناه عند الفرضيني-١
  . اذكر موضوع احلساب عند علماء املواريث وبني مرتلته من هذا العلم -٢
 اذكر النسب األربع إمجاال، مث عرف كل نسبة منها مع التمثيل وبيان وجه    -٣
 . التسمية
 بني كيف تستعمل النسب األربع إلجياد املضاعف املشترك األصغر لألعداد    -٤

 . موضحا ذلك باملثال
 اذكر املواضع اليت جيوز فيها استعمال مجيع النسب األربع، واملواضع اليت خيتص   -٥
 . ها باملوافقة واملباينةالنظر في
 :  اذكر النسب اليت جيوز فيها النظر فيما يأيت-٦
 . مقامات الفروض) أ(
 . الرؤوس مع بعضها  ) ب(
 . املسائل مع بعضها) ج(
 . الرؤوس والسهام  )د(
 . املسائل والسهام) هـ(
 .  بني معىن التأصيل يف اللغة واالصطالح -٧
 : اآلتية بني كيف تؤصل املسألة يف احلاالت  -٨
 . إذا مل يكن فيها فرض ) أ(
 . إذا كان فيها فرض واحد فقط ) ب(
 . إذا كان فيها أكثر من فرض ) ج(
 .  عرف األصل يف اللغة واالصطالح مث اذكر أصول املسائل   -٩



 الفرائض

 ١٠٢

 العول -٦
 : ويتضمن الفقرات اآلتية

  :معىن العول) أ ( 
 . الزيادة واالرتفاع: العول لغة يطلق على معان منها

 . زيادة يف السهام ونقص يف األنصباء: واصطالحا
 . أو زيادة فروض املسألة على أصلها  

  :أحوال املسألة بالنسبة إىل العول والعدل والنقص) ب(
 : للمسألة بالنسبة إىل العول والعدل والنقص ثالث حاالت  

 :  العول- ١
 . وشقيقة، وجدة . زوج: وهو زيارة فروض املسألة على أصلها، مثل   

 :  العدل- ٢
 . مثل زوج، وأخت ألب : وهو مساواة فروض املسألة ألصلها  

 :  النقص- ٣
 . أم، وعم : وهو نقصان فروض املسألة عن أصلها مثل  

 : املسألة العائلة
 . هي اليت زادت فروضها على أصلها 

 : واملسألة العادلة
 . هي اليت ساوهتا فروضها

 : واملسألة الناقصة
 .  أصلهاهي اليت نقصت فروضها عن



 الفرائض

 ١٠٣

  :أقسام األصول بالنسبة إىل العول وعدمه) ج(
 : تنقسم األصول بالنسبة إىل العول وعدمه إىل قسمني 

 . ٢٤ - ١٢- ٦: عائل وهو
 . ٨- ٤ - ٣ -٢: باقي األصول: غري عائل وهو

  :هناية عول األصول العائلة وعدده وصفته) د(
 :  أصل ستة- ١

 أن العدد الذي ينتقل إليه تارة يكون شفعا وتارة      ويعول أربع مرات شفعا ووترا، مبعىن  
 . يكون وترا

 . فيعول إىل سبعة، وإىل مثانية، وإىل تسعة، وإىل عشرة وهو هناية عوله     
 األمثلة 

 

  عوله إىل سبعة مثال

 

 
 

  عوله إىل مثانية مثال

 



 الفرائض

 ١٠٤

  عوله إىل تسعة مثال

 
 مثال عوله إىل عشرة 

 
 
 : :  أصل اثىن عشر أصل اثىن عشر-  ٢٢

ويعول ثالث مرات وترا، مبعىن أن العدد الذي ينتقل إليه وتر، فيعول إىل ثالثة عشر         
 . وإىل مخسة عشر، وإىل سبعة عشر، وهو هناية عوله   



 الفرائض

 ١٠٥

 األمثلة 
 مثال عوله إىل ثالثة عشر 

 
  عوله إىل مخسة عشر مثال

 
 مثال عوله إىل سبعة عشر 

 
 ن  أصل أربعة وعشري- ٣

ويعول مرة واحدة إىل سبعة وعشرين، وهلذا يسمى البخيل لقلة عوله، وظاهر أن        
 . عوله وتر



 الفرائض

 ١٠٦

 مثاله 

 
 أسئلة 

 .  ما معىن العول يف اللغة، ما معناه يف االصطالح -١
 . يف املسألة  عرف كال من العدل والنقص  -٢
 اذكر األصول العائلة واألصول غري العائلة، مث بني هناية عول كل أصل عائل،   -٣

 . وصفة عوله وعدده  



 الفرائض

 ١٠٧

 التصحيح  -٧
 معىن التصحيح واملصح 

 : ويتضمن الفقرات اآلتية
 : معىن التصحيح) أ ( 

 . التصحيح يف اللغة تفعيل من الصحة ضد السقم، أو إزالة السقم    
  :ويف االصطالح

 . حتصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بال كسر 
 :معىن املص ح  ) ب(

 : املصح يف اللغة 
 . مكان الصحة أو زماهنا

 : ويف االصطالح
 . أقل عدد ينقسم على الورثة بال كسر 

  :مقدمة التصحيح ) ج ( 

 : وتتضمن األمور اآلتية
 : األمر األول

 . سألة بالنسبة إىل ذلك   معىن االنقسام واالنكسار يف املسألة وأحوال امل  
االنكسار يف املسألة هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم، واالنقسام هو 

 . انقسام السهام على الورثة أو بعضهم، أو هو انقسام السهام على مجيع الورثة بال كسر 
 : وللمسألة هبذا االعتبار حالتان 

 . االنقسام: احلالة األوىل
 . نكساراال: احلالة الثانية
 : األمر الثاين

 . يف املسألة املنقسمة واملنكسرة وما حيتاج منهما إىل تصحيح  



 الفرائض

 ١٠٨

هي اليت انقسمت سهامها على الورثة فيها، وهذه ال حتتاج إىل  : املسألة املنقسمة
 . التصحيح

 : قال يف الرحبية
ــَتْرُك ــح  فــ ت ر ك فَ ــاب ِرْب ــل احلس ــاب ر بــ ح   تطوي ــل احلس  تطوي

ــا    ــن عوهل ــائال م ــال أو ع ــا   مكم ــن عوهل ــائال م ــال أو ع مكم  

ــلها وإنوإن ــن أص ــن م ــلها  تك ــن أص ــن م ــح  تك ــح  تص  تص
فــأعط كــال  ســهمه مــن أصــلها فــأعط كــالًّ ســهمه مــن أصــلها 

هي اليت انكسرت سهامها على مجيع الورثة فيها أو بعضهم، وهذه      :  املنكسرةاملسألة
 . هي اليت حتتاج إىل التصحيح

 : يف معىن الفريق والرؤوس: األمر الثالث
الفريق والرؤوس مبعىن واحد، وهم اجلماعة املشتركون يف نوع من اإلرث، فرضا كان        

 . عصيباأو ت
 : األمر الرابع

 . جزء السهم يف التصحيح ووجه تسميته   
هو املثبت من الرؤوس إذا كان االنكسار على فريق : جزء السهم يف التصحيح

واحد، وحاصل النظر بني املثبتات من الرؤوس مع بعضها إذا كان االنكسار على أكثر من    
 . فريق

 .  كل فريقمسي بذل ألنه جزء من م ص ح  املسألة ومن نصيب  
 : األمر اخلامس

 . يف الن سب اليت ينظر هبا بني الرؤوس والسهام وكيفية النظر بينها 
 النسب اليت ينظر هبا بني الرؤوس والسهام : أوال

 . املوافقة، املبانية : النسب اليت ينظر هبا بني الرؤوس والسهام هي 
؛ ألهنا إذا متاثلت الرؤوس    أما املماثلة واملداخلة فال ينظر هبما بني الرؤوس والسهام     

والسهام فهي منقسمة، وكذلك إذا تداخلت والسهام أكرب، أما إذا تداخلت والرؤوس     



 الفرائض

 ١٠٩

أكرب فإنه ينظر بينهما باملوافقة ال باملداخلة، ألن النظر باملوافقة فيه اختصار للرؤوس،   
ذ األكرب فيكون أخصر، خبالف املداخلة فال اختصار فيها للرؤوس؛ ألنه حال التداخل يؤخ      

 . فينظر باملوافقة، ألن االختصار مطلوب 
 . كيفية النظر بني الرؤوس والسهام: ثانيا

أن يثبت وفق الرؤوس حال التوافق بينها وبني   : كيفية النظر بني الرؤوس والسهام
ما السهام فتبقى من غري اختصار، وال تضرب . السهام، ومجيع الرؤوس حال التبيان بينهما 

 . هنا ال تضرب املسألةبالرؤوس، كما أ
 : األمر السادس

 . يف النسب اليت ينظر هبا بني الرؤوس مع بعضها وكيفية النظر بينها 
 . النسب اليت ينظر هبا بني الرؤوس مع بعضها: أوال

 . ينظر بني الرؤوس مع بعضها بالنسب األربع
 . كيفية النظر بني الرؤوس: ثانيا

د املتماثالت، وأكرب املتداخالت ويضرب      أن يؤخذ أح   : كيفية النظر بني الرؤوس  
 . الوفق يف كامل املوافق واملباين يف كامل اآلخر 

 : قال يف الرحبية
ــذ ــذوخ ــبنيوخ ــن املناس ــبني م ــن املناس ــزائدا ))١((  م ــزائدا  ال  ال

ــرائق   ــج الط ــذاك أهن ــلك ب ــرائق  واس ــج الط ــذاك أهن ــلك ب واس
ــن    ــثاين وال تداه ــربه يف ال ــن   واض ــثاين وال تداه ــربه يف ال واض

 
 

ــذ ــذفخ ــدا   فخ ــاثلني واح ــن املم ــدا    م ــاثلني واح ــن املم  م
واضــرب مجــيع الوفــق يف املوافــق واضــرب مجــيع الوفــق يف املوافــق 

املــباين املــباين وخــذ مجــيع العــدد   وخــذ مجــيع العــدد   

 

                                           
  .املتداخالن: املناسبان )١(



 الفرائض

 ١١٠

 : التصحيح كيفية) د(

 : ويتضمن أمرين
 : األمر األول

 : كيفية التصحيح إذا كان االنكسار على فريق واحد، وذلك كما يلي  
 :  ينظر بني الرؤوس اليت انكسرت عليها سهامها وبني سهامها بنسبتني - ١

 .  وفقهااملوافقة واملباينة، فإن تباينت أثبت  مجيع الرؤوس، وإن توافقت أثبت     
 .  تضرب املسألة مع عوهلا إن عالت جبزء السهم وهو املثبت من الرؤوس  - ٢
 .  يضرب نصيب كل فريق يف املسألة جبزء سهمها  - ٣
 .  يقسم نصيب كل مجاعة عليهم- ٤

 األمثلة 
 . مباينة الرؤوس للسهام : مثال

 
 : الشرح

 .  نظرنا بني رؤوس الزوجات وبني سهامهن فوجدناها متباينة فأثبتناها مجيعها - ١
 نظرنا بني رؤوس األعمام وبني سهامهم فوجدنا السهام منقسمة على الرؤوس     - ٢

 . فتركناها، ومل تدخل يف جزء السهم 
ل مثانية وهو م ص ح    ضربنا املسألة يف جزء السهم وهو رؤوس الزوجات فحص    - ٣
 . املسألة
 .  ضربنا نصيب كل فريق جبزء السهم وقسمناه عليهم - ٤



 الفرائض

 ١١١

 . موافقة الرؤوس للسهام : مثال

 
 :الشرح

لنصف فأثبتنا  نظرنا بني رؤوس الشقائق وبني سهامهن فوجدنا بينها توافقا با - ١
 . وفق الرؤوس اثنني وأبقينا السهام من غري اختصار 

 ضربنا املسألة يف جزء السهم وهو املثبت من رؤوس األخوات فحصل ستة وهو      - ٢
 . مصح املسألة 

 .  ضربنا نصيب كل فريق جبزء السهم - ٣
 .  قسمنا نصيب الشقائق عليهن- ٤

 : األمر الثاين
 : ار على أكثر من فريق وذلك كما يليكيفية التصحيح إذا كان االنكس 

 ينظر بني الرؤوس اليت انكسرت عليها سهامها وبني سهامها باملوافقة أو املباينة،   - ١
 . فإن تباينت أثبت الرؤوس مجيعها وإن توافقت أثبت وفقها

 ينظر بني املثبتات من الرؤوس، اليت حصل عليها االنكسار بالنسب األربع، فإن    - ٢
أحدها، وإن تداخلت أخذ أكربها، وإن تباينت ضربت الرؤوس ببعضها، وإن     متاثلت أخذ 

 . توافقت ضرب الوفق يف كامل املوافق
 تضرب املسألة جبزء السهم وهو حاصل النظر بني املثبتات من الرؤوس، وما        - ٣

 . حيصل فهو مصح املسألة
 .  يضرب كل فريق جبزء السهم- ٤
 .  يقسم نصيب كل مجاعة عليهم- ٥



 الفرائض

 ١١٢

 : ألمثلةا
 : أمثلة االنكسار على فريقني: أوال

 . مثال مباينة الرؤوس للسهام 

 
 : الشرح

 .  نظرنا بني الرؤوس والسهام فوجدناها متباينة فأثبتنا مجيع الرؤوس - ١
 . فوجدهنا متباينة كذلك نظرنا بني الرؤوس مع بعضها  - ٢
 . وهو جزء السهم   ) اثنا عشر (   ضربنا الرؤوس ببعضها فحصل- ٣
 .  ضربنا املسألة جبزء السهم - ٤
 .  ضربنا نصيب كل فريق جبزء السهم - ٥
 .  قسمنا نصيب كل مجاعة عليهم- ٦

 : مثال موافقة الرؤوس للسهام 

 
 : الشرح

 نظرنا بني الرؤوس والسهام اليت انكسرت عليها سهامها فوجدناها متوافقة     - ١
 . بالنصف فأثبتنا وفق الرؤوس، وأبقينا السهام حباهلا

) ثالثة ( وفق رؤوس اإلخوة و ) اثنان (   نظرنا بني املثبتات من الرؤوس، وهي  - ٢
فحصل  ) ٦ = ٣ × ٢(  دناها متباينة فضربنا بعضها يف بعضوفق رؤوس األخوات فوج  

 . ستة وهي جزء السهم  



 الفرائض

 ١١٣

 .  ضربنا املسألة مع عوهلا جبزء السهم - ٣
 .  ضربنا نصيب كل فريق جبزء السهم - ٤
 .  قسمنا نصيب كل مجاعة عليهم- ٥

 : مثال متاثل الرؤوس

 
 : الشرح

 نظرنا بني رؤوس البنات وسهامهن وبني رؤوس اجلدات وسهامهن فوجدناها  - ١
 . متباينة فأثبتنا الرؤوس

 .  نظرنا بني الرؤوس فوجدناها متماثلة فأخذنا أحدها وهو جزء السهم  - ٢
 .  ضربنا املسألة جبزء السهم وعملنا كما سبق - ٣

 مثال تداخل الرؤوس 

 
 : الشرح

 .  نظرنا بني الرؤوس والسهام فوجدناها متباينة فأثبتنا كامل الرؤوس - ١
 .  نظرنا بني الرؤوس فوجدناها متداخلة فأخذنا األكرب وهو جزء السهم   - ٢
 . لنا كما سبق ضربنا املسألة جبزء السهم وعم - ٣



 الفرائض

 ١١٤

 مثال توافق الرؤوس 

 
 : الشرح

 نظرنا بني رؤوس اجلدات وسهامهن، وبني رؤوس األعمام وسهامهم فوجدناها  - ١
 . متباينة فأثبتنا الرؤوس كاملة

ناها متوافقة بالنصف فأثبتنا وفق كل منهما  نظرنا بني الرؤوس مع بعضها فوجد   - ٢
وهو جزء     ) ١٢(   فحصل اثنا عشر١٢ = ٤ × ٣، أو  ٦ × ٢وضربناه يف كامل اآلخر 

 . السهم
 .  ضربنا املسألة جبزء السهم وأكملنا العمل كما سبق - ٣

 مثال تباين الرؤوس 

 
 : الشرح

 .  نظرنا بني الرؤوس والسهام فوجدناها متباينة فأثبتنا الرؤوس كاملة - ١
 ١٠ = ٢ × ٥ نظرنا بني الرؤوس فوجدناها متباينة فضربنا بعضها يف بعض - ٢

 . فحصل عشرة وهو جزء السهم  
 .  ضربنا املسألة يف جزء السهم وأكملنا العمل على ما سبق   - ٣



 الفرائض

 ١١٥

 ثلة االنكسار على ثالث فرق أم: ثانيا
سنكتفي بذكر األمثلة دون شرح لكيفية النظر بني الرؤوس والسهام وبني الرؤوس مع    

 . بعضها، ألن ذلك واضح مما تقدم إال إذا اقتضى األمر ذلك  
  مثال مباينة الرؤوس للسهام  - ١

 
  مثال موافقة الرؤوس للسهام   - ٢

 
 مثال متاثل الرؤوس 

 
 مثال تداخل الرؤوس 

 



 الفرائض

 ١١٦

 مثال توافق الرؤوس 

 
 :الشرح

 .  نظرنا بني الرؤوس والسهام فوجدناها متباينة فأثبتنا كامل الرؤوس - ١
دات أربعة وبني رؤوس األخوات ألب ستة فوجدناها   نظرنا بني رؤوس اجل - ٢

 مث   ) ١٢(  فحصل اثنا عشر٤ × ٣ أو ٦ × ٢متوافقة بالنصف فضربنا وفق أحدمها يف اآلخر 
نظرنا بني االنثي عشر ورؤوس أبناء األخ فوجدناها متوافقة بالنصف فضربنا أحدمها بوفق 

 . سهم وهو جزء ال   ) ٦٠( ، فحصل ستون١٢ × ٥ أو ١٠ × ٦اآلخر 
 .  ضربنا املسألة جبزء السهم وأكملنا العمل كما سبق يف األمثلة - ٣

 مثال تباين الرؤوس 

 
 : الشرح

 .  نظرنا بني الرؤوس والسهام فوجدناها متباينة فأثبتنا مجيع الرؤوس - ١
 ٤×٥×٣ الرؤوس مع بعضها فوجدناها متباينة فضربنا بعضها يف بعض   نظرنا بني- ٢

 . وهو جزء السهم    ) ٦٠(  فحصل ستون
 .  ضربنا املسألة جبزء السهم وأكملنا العمل كما سبق - ٣



 الفرائض

 ١١٧

 : مثال االنكسار على أربع فرق

 



 الفرائض

 ١١٨

 أسئلة 
 عرف التصحيح يف اللغة واالصطالح، مث اذكر معىن املصح يف اللغة ومعناه يف           - ١

 . االصطالح
  ما معىن االنقسام واالنكسار يف املسألة وما أحواهلا بالنسبة إىل ذلك؟   - ٢
  ما املسألة املنقسمة وما املسألة املنكسرة وأيهما حتتاج إىل تصحيح؟   - ٣
 ق أو الرؤوس  بني املراد بالفري- ٤
  بني املراد جبزء السهم يف التصحيح وما وجه تسميته؟   - ٥
  اذكر النسب اليت ينظر هبا يف الرؤوس والسهام، وبني كيفية النظر بينهما؟  - ٦
  مل ال ينظر بينهما باملماثلة واملداخلة؟   - ٧
 .  اذكر النسب اليت ينظر هبا بني الرؤوس مع بعضها وبني كيفية النظر بينها- ٨
  اذكر خطوات التصحيح إذا كان االنكسار على فريق واحد؟   - ٩
 إذا كان االنكسار على أكثر من فريق فللتصحيح مخس خطوات، فاذكرها - ١٠
 . مرتبة



 الفرائض

 ١١٩

 تطبيقات
 : اقسم املسائل اآلتية مع توضيح القاعدة اليت تبىن عليها القسمة

 .  أخوان ألم وعم - ١
 .  ثالث شقائق وأخ ألب- ٢
 . ث جدات وأب  ثال- ٣
 .  أم وأب ومخسة بنني - ٤
 .  أربعة إخوة ألم وجدة وابن أخ   - ١
 .  ست بنات وأم وجد - ٢
 .  زوجة وتسعة أعمام - ٣
 .  مثاين أخوات ألب وزوج وجدة  - ٤
 .  زوجة، وأربعة أعمام ألب  - ١
 .  أربع زوجات وثالثة إخوة ألب - ٢
 .  زوج وأربع بنات وأربعة بنني- ٣
 . أعمام أشقاء  أم وستة - ٤
 .  أخت شقيقة وثالثة أبناء أخ شقيق- ٥
 .  جدة وثالثة إخوة ألم وست أخوات شقائق    - ١
 .  أخت شقيقة وأربع أخوات ألب، وستة إخوة ألم     - ٢
 .  مثاين شقائق وستة أعمام- ٣
 .  أختان ألم ومثاين أخوات ألب  - ٤
 . ، وشقيقة  زوجة، وأربع جدات، ومثانية إخوة ألم، وأربع أخوات ألب     -١
 .  زوجتان ومثاين أخوات ألب، وأخت شقيقة، ومثانية أعمام  -٢
 .  أربع زوجات، وثالث أخوات ألب، وشقيقة، ومخسة أعمام   -٣
 .  أربع جدات، واثنتا عشرة أختا ألم، وست أخوات ألب، وشقيقة    -٤



 الفرائض

 ١٢٠

 .  ثالث جدات، وثالثة إخوة ألم، وأربع زوجات، وثالث شقائق    -١
اين أخوات ألب، وستة إخوة ألم، وأخت شقيقة، وأربع   أربع زوجات، ومث-٢
 . جدات
 .  زوجتان، وثالث جدات، وثالث بنات ابن، وستة أعمام -٣
 .  زوجة، وثالث جدات، وست بنات ابن، وبنت ابن أعلى، وأربعة أعمام   -٤
 .  أربع زوجات، وست بنات، وثالث جدات، ومثانية إخوة ألب  -٥

 



 الفرائض

 ١٢١

 القسم الثاين
  املناسخات 

 : القسم الثاين من الكتاب
 : ويشتمل على املوضوعات اآلتية

 .  املناسخات- ١
 .  الغرقى- ٢
 .  الرد- ٣
 .  مرياث احلمل- ٤
 .  مرياث املفقود- ٥
 .  مرياث اخلنثى- ٦
 .  مرياث ذوي األرحام- ٧
 .  قسمة التركات- ٨



 الفرائض

 ١٢٢

 املوضوع األول
  املناسخات 

 معىن النسخ
 :يةوتشتمل على املباحث اآلت

 .  معىن النسخ يف اللغة- ١
 : النسخ يف اللغة يطلق على معان منها ما يأيت

 .  النقل- ١
 .  واإلزالة- ٢
 .  والتغيري- ٣
 :  معىن املناسخات يف اصطالح الفرضيني ووجه تسميتها- ٢

املناسخات مجع مناسخة، وهي يف اصطالح الفرضيني أن ميوت شخص فال تقسم  
 . أو بعضهم تركته حىت ميوت ورثته 

 : وقد مسيت هبذا االسم لسببني
 .  أن األيدي تناسخت املال وتناقلته- ١
 .  أن املسألة الثانية نسخت حكم األوىل وغريته  - ٢
  :حاالت املناسخات -٣

 : للمناسخات ثالث حاالت
 : احلالة األوىل

 .  )١( نهأن ينحصر ورثة امليت الثاين يف بقية ورثة امليت األول، وال خيتلف إرثهم م 
 : احلالة الثانية

 .  )٢( أن يكون ورثة كل ميت ال يرثون غريه 

                                           
 . مبعىن أن نسبة أنصبائهم إىل بعضها ال ختتلف بإرثهم من الثاين   ) ١(
 . ألولمبعىن أن ورثة امليت األول ال يرثون من امليت الثاين ورثة امليت الثاين ال يرثون من امليت ا    ) ٢(



 الفرائض

 ١٢٣

 : احلالة الثالثة
أو ورث معهم       )١( أن يكون ورثة امليت الثاين بقية ورثة األول لكن اختلف إرثهم    

 . غريهم
  :طريقة العمل يف املناسخات -٤

 :ويشتمل على ثالثة أمور

  :األمر األول
  :األوىلطريقة العمل يف احلالة 

 . وهي ما إذا كان ورثة الثاين بقية ورثة األول، ومل خيتلف إرثهم  
صفة العمل يف هذه احلالة أن يقسم املال على الورثة املوجودين حال القسمة كأن      

 . امليت األول مل خيلف غريهم
  :األمثلة

 

 
 

   هلك شخص عن عشرة إخوة أشقاء  - ١
 فلم تقسم التركة حىت مات مخسة منهم 

 . واحدا بعد واحد عن الباقني 
املسألة من عدد رؤوس الباقني لكل واحد    

 . واحد

 

                                           
 . مبعىن أن نسبة أنصبائهم ختتلف بإرثهم من الثاين    ) ١(



 الفرائض

 ١٢٤

  تطبيقات
 : اقسم املسائل اآلتية

 هلك هالك عن أربع بنات وثالثة بنني من أم واحدة فلم تقسم التركة حىت    - ١
 . إحدى البنات وأحد البنني واحدا بعد واحد عن الباقني ماتت 
 تويف شخص عن ستة إخوة أشقاء وقبل القسمة مات اثنان منهم واحدا بعد     - ٢

 . واحد عن الباقني
 تويف رجل عن مخسة إخوة ألب من أم واحدة، فلم تقسم التركة حىت مات        - ٣

 . أحدهم عن الباقني 
ن من أم واحدة فلم تقسم التركة حىت مات ثالثة     توفيت امرأة عن سبعة أبناء اب - ٤

 . منهم واحدا بعد واحد عن الباقني  
 هلك هالك عن ستة بنني وزوجة هي أمهم فلم تقسم التركة حىت مات اثنان - ٥

 . واحدا بعد واحد عن الباقني مث ماتت األم عنهم 
بعة منهم   هلك هالك عن مثانية إخوة أشقاء وأم فلم تقسم التركة حىت مات أر    - ٦

 . واحدا بعد واحد عن الباقني مث ماتت األم عنهم 
 :األمر الثاين

 :طريقة العمل يف احلالة الثانية 
 : وهي ما إذا كان ورثة كل ميت ال يرثون غريه وفيها فقرتان 

 .  إذا مل يكن يف املسألة إال ميت ثان  - ١
 . وصفة العمل إذ ا كصفته يف احلالة الثالثة وسيأيت بياهنا 

 .  إذا كان يف املسألة أكثر من ميت ثان - ٢
 : وصفة العمل يف هذه احلالة كما يأيت

 .  جيعل مسألة للميت األول وتصحح إن احتاجت إىل تصحيح  - ١
 .  جيعل لكل ميت ثان مسألة وتصحح إن احتاجت إىل تصحيح  - ٢



 الفرائض

 ١٢٥

سألة كلها  ينظر بني مسألة كل ميت ثان وسهامه من األوىل فإن باينتها أ ث ب ت ت امل- ٣
 . بال اختصار، وإن وافقتها أثبتت وفق املسألة، وتبقى السهام بال اختصار 

 ينظر بني املثبتات من املسائل الثانية اليت مل تنقسم عليها سهامها بالنسب األربع - ٤
 . وال تدخل املسألة األوىل يف النظر بني املسائل   )١( وما حيصل فهو كجزء السهم لألوىل  

 . ألة األوىل حباصل النظر بني املسائل الثانية وما حيصل فهو اجلامعة تضرب املس- ٥
 يضرب نصيب كل وراث من األوىل مبا ضربت به، فإن كان حيا أخذه وإن      - ٦

 . كان ميتا قسم على مسألته، وما خيرج فهو كجزء السهم هلا 
   يضرب نصيب كل واحد من املسائل الثانية جبزء سهم مسألته وما حيصل فهو  - ٧

 . نصيبه من اجلامعة
وإن انقسمت سهام كل ميت ثان على مسألته صحت املسائل الثانية مما صحت منه  
األوىل، وكانت األوىل هي اجلامعة، فتبقى أنصباء األحياء منها بال تغيري، وتقسم سهام 
كل ميت ثان على مسألته وما حيصل فهو كجزء السهم هلا يضرب به نصيب كل وارث  

 . منها
 االنقسام على بعض املسائل الثانية مل تدخل املسائل اليت حصل عليها     وإن كان 

 . االنقسام يف النظر بني املسائل اليت مل حيصل عليها االنقسام، وعمل كما سبق

                                           
 . قيل كجزء السهم لألوىل ،  ومل يقل جزء السهم ،  ألنه ليس جزءا منها ،  بل هو جزء من اجلامعة    ) ١(



 الفرائض

 ١٢٦

 :األمثلة
 . مثال مباينة املسائل للسهام : أوال

تويف شخص عن ثالثة بنني فلم تقسم التركة حىت مات أحدهم عن زوجة وبنت وابن 
 . بن، والثاين عن ثالثة بنني، والثالث عن ابنني وبنتا

 
 : الشرح

 .  جعلنا مسألة للميت األول- ١
 . جعلنا لكل ميت ثان مسألة- ٢
باينة فأثبتنا مجيع نظرنا بني مسألة كل ميت ثان وسهامه من األوىل، فوجدناها مت- ٣

 . املسائل بال اختصار
فحصل ) ٥×٣×٨( نظرنا بني املسائل فوجدناها متباينة فضربنا بعضها يف بعض - ٤

 . وهي اجلامعة) ٣٦٠( فحصل) ٣×١٢٠( فضربنا يف املسألة األوىل ) ١٢٠( مائة وعشرون
ضربنا نصيب كل واحد من األوىل مبا ضربت به وقسمناه على مسألته فكان - ٥
  ).٢٤( وعلى مسألة الرابع ) ٤٠( وعلى مسألة الثالث) ١٥( ارج القسمة على مسألة الثاين خ



 الفرائض

 ١٢٧

ضربنا نصيب كل واحد من املسائل الثانية جبزء سهم مسألته فكان لكل واحد   - ٦
 . العدد املثبت أمامه حتت اجلامعة

 : مثال توافق املسائل مع السهام: ثانيا
ها، وعم، فلم تقسم التركة حىت ماتت  تويف رجل عن زوجة وأربع بنات من غري 

 . إحدى البنات عن زوج وأم وابن، والثانية عن زوج وابنني  

 
 : الشرح

 نظرنا بني مسألة كل ميت ثان وسهامه من األوىل فوجدناها متوافقة بالربع    - ١
 . وفق كل منهمافأثبتنا 
 )٢×٣(  نظرنا بني املثبتات من املسائل فوجدناها متباينة فضربنا إحدامها باألخرى- ٢
 . وهو جزء السهم لألوىل    ) ٦( فحصل
فحصل مائة  ) ٢٤×٦(  ضربنا األوىل حباصل النظر بني املثبتات من املسائل الثانية- ٣

 واحد من األوىل مبا ضربت   ضربنا نصيب كل- ٤. وهو اجلامعة) ١٤٤( وأربعة وأربعون 
به ووضعنا نصيب كل واحد من األحياء حتت اجلامعة وقسمنا نصيب كل واحد من  

 . األموات على مسألته



 الفرائض

 ١٢٨

 .  ضربنا نصيب كل واحد من املسائل الثانية جبزء سهم مسألته - ٥
 : مثال متاثل املسائل: ثالثا

لتركة حىت ماتت كل توىف رجل عن زوجة، وبنيت ابن من غريها، وعم، فلم تقسم ا 
 . واحدة من بنيت االبن عن ابن وبنت 

 
 : الشرح

 نظرنا بني مسألة كل ميت ثان وسهامه من األوىل فوجدناها متباينة فأثبتنا مجيع - ١
 . املسائل
سائل الثانية فوجدناها متماثلة، فأخذنا إحدامها     نظرنا بني املثبتات من امل- ٢

 . وجعلناها جزء سهم لألوىل  
 ضربنا املسألة األوىل حباصل النظر بني املسائل الثانية وأكملنا العمل على ما تقدم - ٣

 . يف املسائل السابقة
 : مثال تداخل املسائل: رابعا

ابنني ومات الثاين عن تويف شخص عن ابنني فلم تقسم التركة حىت مات أحدمها عن  
 . ابن وبنتني

 



 الفرائض

 ١٢٩

 
 : الشرح

 نظرنا بني املسائل الثانية والسهام من األوىل فوجدنا بينها تباينا فأثبتنا املسائل  - ١
ثانية فوجدنا بينها تداخال وأخذنا    نظرنا بني املثبتات من املسائل ال-٢. الثانية كاملة

 . الكربى وجعلناها جزء سهم للمسألة لألوىل 
 ضربنا املسألة األوىل حباصل النظر بني املسائل الثانية وأكملنا العمل على حنو ما - ٣
 . سبق

 : مثال توافق املسائل : خامسا
تويف شخص عن ثالثة إخوة ألب كل واحد من أم فلم تقسم التركة حىت تويف          

 . أحدهم عن أم وابن والثاين عن زوجة وابن  



 الفرائض

 ١٣٠

 
 : الشرح

فوجدنا بينها توافقا بالنصف فأثبتنا  ) ٨( و ) ٦(  نظرنا بني املسائل الثانية وهي- ١
 ). ٤( وفق الثمانية ) ٣( وفق الستة
فحصل أربعة    ) ٦ ٤ أو  ٨ ٣( دى املسألتني بكامل األخرى   ضربنا وفق إح- ٢

 . وهو جزء السهم لألوىل   ) ٢٤( وعشرون 
 .  ضربنا املسألة األوىل حباصل النظر بني املسائل الثانية وكملنا العمل كما سبق- ٣

 : مثال تباين املسائل : سادسا 
 :  عن ثالثةتويف شخص عن ابنني، وقبل قسمة التركة تويف أحدمها عن ابنني والثاين 

 
 



 الفرائض

 ١٣١

 : الشرح
 نظرنا بني املسائل الثانية فوجدناها متباينة فضربنا بعضها يف بعض، فحصل ستة   - ١

 . وهو جزء السهم لألوىل   
 . ة وأكملنا العمل كما تقدم ضربنا املسألة األوىل حباصل النظر بني املسائل الثاني- ٢

 
 :سابعا

 : مثال انقسام مجيع السهام على مجيع املسائل الثانية -١ 
تويف رجل عن زوجة وبنتني من غريها، وعم، فلم تقسم التركة حىت توفيت إحدى         

 . البنتني عن زوج وابن، وتوفيت الثانية عن زوج وثالثة بنني، وتويف العم عن ابنني وبنت 

 
 :الشرح

 نظرنا بني سهام كل ميت ثان وبني مسألته فوجدناها منقسمة فقسمناها عليها،  - ١ 
 . فخرج على مسألة كل واحدة من البنتني اثنان، وخرج على مسألة العم واحد  



 الفرائض

 ١٣٢

 . اجلامعة، ونقلنا نصيب الزوجة كما هو   نقلنا املسألة األوىل كما هي إىل حقل  - ٢
 ضربنا نصيب كل واحد من املسائل الثانية جبزء سهم مسألته ووضعنا الناتج     - ٣

 . حتت اجلامعة



 الفرائض

 ١٣٣

 : ب ـ مثال انقسام بعض السهام على بعض املسائل  
تويف شخص عن زوجة وشقيقتني وعم، فلم تقسم التركة حىت توفيت الزوجة وكل         

 . عن زوج وابنواحدة من الشقيقتني   

 
 : الشرح

 نظرنا بني مسألة كل ميت ثان وسهامه من األوىل فوجدنا سهام الزوجة مباينة   - ١
ملسألتها فأثبتناها، ووجدنا سهام كل واحدة من األختني منقسمة على مسألتها، فلم    

 . ا يف النظر بني املسائلندخله
 ) ٤٨(   أخذنا مسألة الزوجة وضربناها باملسألة األوىل فحصل مثانية وأربعون     - ٢

 . وهي اجلامعة
 ضربنا نصيب كل واحد من األوىل مبا ضربت به وقسمناه على مسألته فخرج    - ٣

لنا وأكم) ٤( وعلى مسألة كل واحدة من األختني أربعة     ) ٣(  على مسألة الزوجة ثالثة   
 . العمل كما سبق



 الفرائض

 ١٣٤

 تطبيقات 
 تويف شخص عن ثالثة بنني فلم تقسم التركة حىت مات أحدهم عن ابنني والثاين  - ١

 . عن ثالثة والثالث عن مخسة
 هلك هالك عن أربعة أبناء ابن فلم تقسم التركة حىت تويف كل واحد منهم عن - ٢

 . ثالثة بنني
سم التركة حىت تويف أحدهم عن ابنني      هلك هالك عن ثالثة إخوة أشقاء فلم تق   - ٣

 . والثاين عن ابن وبنتني والثالث عن زوجة وابن 
 هلك هالك عن مخسة إخوة ألب فلم تقسم التركة حىت تويف أحدهم عن أربعة  - ٤

 . بنني والثاين عن ابنني وبنتني والثالث عن أربعة بنني وبنتني
قسم التركة حىت توفيت  هلك هالك عن زوجة وبنتني من غريها وعم، فلم ت- ٥

الزوجة عن أم وأب وابن من غري املورث، وتوفيت إحدى البنات عن زوج وأم وابن،    
 . والثانية عن أم وابنني وبنت

 هلك هالك عن زوجة وأختني ألب وابن أخ شقيق، فلم تقسم التركة حىت     - ٦
 . أم وأبتوفيت إحدى األختني عن زوج وابن، والثانية عن ابن وبنتني، والزوجة عن   

 هلك هالك عن زوجتني وأختني شقيقتني وأخ ألب، فلم تقسم التركة حىت   - ٧
توفيت إحدى الشقيقتني عن زوج وثالثة بنني والثانية عن زوج وأم وابن، واألخ ألب عن     

 . زوجة وعم 
 هلك هالك عن أم وأخت ألب وابن أخ ألب، فلم تقسم التركة حىت توفيت - ٨

 . ألخت عن أم وبنتني وعم ألب، وابن األخ عن زوجة وابنني  األم عن زوج وأم وأب، وا  
 هلك هالك عن جدة ألم وبنت وبنت ابن وأخ شقيق، فلم تقسم التركة حىت   - ٩

توفيت اجلدة عن ثالثة أخوات شقائق وعم، والبنت عن زوج وابنني، وبنت االبن عن أم       
 . وابنني

  



 الفرائض

 ١٣٥

 :األمر الثالث
  :طريقة العمل يف احلالة الثالثة 

  .وهي ما إذا كان ورثة الثاين بقية ورثة األول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غريهم                
 :صفة العمل يف هذه احلالة كما يأيت

 .  جيعل مسألة للميت األول وتصحح إن احتاجت إىل تصحيح  - ١
 .  جيعل مسألة للميت الثاين وتصحح إن احتاجت إىل تصحيح  - ٢
مه من األوىل، فإن توافقا أثبت وفقهما، وإن تباينا   ينظر بني مسألة الثاين وسها- ٣

 . أثبتا مجيعا
 .  تضرب األوىل باملثبت من الثانية- ٤
 .  يضرب نصيب كل واحد من األوىل غري امليت مبا ضربت به - ٥
 .  يضرب نصيب كل واحد من الثانية باملثبت من سهام مورثه- ٦
 قسمت عليها وما خيرج فهو جزء     وإن انقسمت سهام امليت الثاين على مسألته- ٧

السهم هلا يضرب به نصيب كل وارث منها، وتكون األوىل هي اجلامعة وتبقى األنصباء       
 . منها بال تغيري
 :األمثلة 

 : : مثال موافقة السهام للمسألةمثال موافقة السهام للمسألة

 

 
 

 ة ة  شخص عن زوج شخص عن زوجهلكهلك
 وبنتني منها، وعم، فلم  

 تقسم التركة حىت ماتت 
 . إحدى البنتني عمن يف املسألة 



 الفرائض

 ١٣٦

 : الشرح
 .  جعلنا مسألة لألول - ١
 .  جعلنا مسألة للثاين- ٢
 نظرنا بني مسألة امليت الثاين وسهامه من األوىل فوجدنامها متوافقني بالنصف - ٣

  .فأثبتنا وفق املسألة ثالثة ووفق السهام أربعة 
 فحصل اثنان وسبعون ٢٤×٣ ضربنا املسألة األوىل باملثبت من املسألة الثانية  - ٤

 . وهو اجلامعة
 ضربنا نصيب كل واحد من األحياء يف األوىل مبا ضربت به وهم الزوجة والبنت     - ٥
 . والعم
 .  ضربنا نصيب كل واحد من املسألة الثانية باملثبت من سهام مورثه - ٦
 . اء من املسألة األوىل والثانية ووضعناها حتت اجلامعة ومجعنا األنصب- ٧

 : مثال مباينة السهام للمسألة 
هلك شخص عن زوجة وثالث بنات من غريها وعم، فلم تقسم التركة حىت توفيت 

 . إحدى البنات عمن يف املسألة

 
 : الشرح

 .  جعلنا مسألة لألول وصححناها  - ١
 .  جعلنا مسألة للثاين- ٢
 .  نظرنا بني مسألة الثاين وسهامه من األوىل فوجدنا بينهما تباينا فأثبتنامها- ٣



 الفرائض

 ١٣٧

 .  ضربنا املسألة األوىل بالثانية، وأكملنا العمل كما سبق- ٤
 : مثال انقسام السهام على املسألة 

نتني منها وأم وعم فلم تقسم التركة حىت توفيت إحدى تويف شخص عن زوجة وب
 . البنتني عن زوج ومن يف املسألة 

 
 : الشرح

 .  جعلنا مسألة للميت األول- ١
 .  جعلنا مسألة للميت الثاين- ٢
لثاين وسهامه من األوىل فوجدنا السهام منقسمة على    نظرنا بني مسألة امليت ا- ٣

 . املسألة فقسمنا السهام على املسألة فخرج واحد وهو جزء سهمهما    
 .  جعلنا املسألة األوىل هي اجلامعة ونقلنا أنصباء األحياء منها بال تغيري- ٤
 .  ضربنا من الثانية جبزء سهمهما- ٥
 .  حتت اجلامعة مجعنا األنصباء من األوىل ووضعناها- ٦



 الفرائض

 ١٣٨

  :تطبيقات على احلالة الثالثة
 هلك هالك عن زوجة وبنت منها وبنت ابن، وعم، فلم تقسم التركة حىت  - ١

 . ماتت البنت عن زوج وابن ومن يف املسألة 
 هلك هالك عن أخت شقيقة وزوجة، وأخت ألب وعم فلم تقسم التركة حىت         - ٢

 . املسألةماتت األخت الشقيقة عن زوج وبنت، ومن يف 
 هلك هالك عن أربعة أبناء من أم واحدة، فلم تقسم التركة حىت مات أحدهم        - ٣

 . عن زوجة وبنت ومن يف املسألة 
 هلك هالك عن أم وأب وابن فلم تقسم التركة حىت مات االبن عن زوجة        - ٤

 . وبنتني ومن يف املسألة
وفيت األخت   هلك هالك عن أخت ألب وزوج وأم، فلم تقسم التركة حىت ت     - ٥

 . ألب بعد أن تزوجها الزوج عن أم وابن ومن يف املسألة  
 هلك هالك عن زوجني وبنتني من إحدامها وابن ابن فلم تقسم التركة حىت   - ٦

 . ماتت إحدى البنتني عن زوج ومن يف املسألة 
 هلك هالك عن بنتني وابن من أم واحدة فلم تقسم املسألة حىت ماتت إحدى    - ٧

 . نت ومن يف املسألة مث ماتت األخرى عن زوج ومن يف املسألةالبنتني عن ب



 الفرائض

 ١٣٩

 أسئلة 
  ما معىن النسخ يف اللغة؟  - ١
  ما املراد باملناسخات يف املواريث، وما وجه تسميتها بذلك؟  - ٢
  اذكر حاالت املناسخات إمجاال؟ - ٣
 وال خيتلف إرثهم؟ :  ما معىن اختالف اإلرث يف قوهلم- ٤
 أن يكون ورثة كل ميت ال يرثون غريه؟     : هلم ما معىن قو- ٥
 .  كيف متيز بني حاالت املناسخات؟ طبق ذلك على مثال من عندك- ٦
 :  بني من أي حاالت املناسخات الصور اآلتية- ٧
 . إذا مل يكن يف ورثة الثاين أحد من ورثة األول   ) أ(
 . إذا احنصر ورثة الثاين يف ورثة األول ومل خيتلف إرثهم  ) ب(
 . إذا احنصر ورثة الثاين يف ورثة األول مع اختالف اإلرث ) ج(
 . إذا كان ورثة الثاين من ورثة األول وغريهم ) د(
 .  اذكر طريقة العمل يف احلالة األوىل مع التمثيل  - ٨
 .  للعمل يف احلالة الثانية سبع خطوات فاذكرمها مرتبة- ٩
أو انقسم بعضها فما العمل؟  إذا انقسمت سهام كل ميت ثان على مسألته، - ١٠

 وهل تدخل املسألة األوىل يف النظر بني املسائل الثانية؟   
 .  للعمل يف احلالة الثالثة سبع خطوات فاذكرها مرتبة- ١١



 الفرائض

 ١٤٠

 تطبيقات عامة 
 : اقسم املسائل اآلتية

 هلك هالك عن أربعة بنني وزوجة هي أمهم فلم تقسم التركة حىت مات اثنان  - ١
 . حدا بعد واحد، مث ماتت األم عن الباقني من البنني وا

 هلك هالك عن أم ومخسة إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حىت مات اثنان من   - ٢
 . اإلخوة واحدا بعد واحد، مث ماتت األم عن الباقني    

 هلك هالك عن مثانية إخوة ألم هم بنو عم، فلم تقسم التركة حىت مات أربعة     - ٣
 . لباقنيمنهم واحدا بعد واحد عن ا  

 هلك هالك عن زوج وأم وأخت شقيقة وأختني ألم، فلم تقسم التركة حىت     - ٤
 . ماتت الشقيقة بعد أن تزوجها الزوج عن الباقني  

 هلك هالك عن زوج وشقيقة وأخت ألب، وقبل القسمة ماتت األخت ألب      - ٥
 . بعد أن تزوجها الزوج عمن يف املسألة  

فلم تقسم التركة حىت مات أحدهم عن ابنني     هلك هالك عن أربعة إخوة أشقاء   - ٦
 . والثاين عن ثالثة

 هلك هالك عن زوجة وأربعة أعمام ألب فلم تقسم التركة حىت مات اثنان   - ٧
 . منهم وخلف كل منهما ثالثة بنني 

 .  هلك هالك عن ثالثة بنني فلم تقسم التركة حىت مات كل منهم عن ابنني - ٨
أخ شقيق فلم تقسم التركة حىت مات أحدهم عن     هلك هالك عن ثالثة أبناء - ٩

 . ابنني والثاين عن أربعة بنني والثالث عن ثالثة بنني وبنتني
 هلك هالك عن زوج وشقيقة وأخت ألب، فلم تقسم التركة حىت مات زوج   - ١٠

عن زوجة وأم وابن، والشقيقة عن زوج وثالثة بنني، واألخت ألب عن زوج وأم          
 . وأخوين ألم
هالك عن زوجة وبنتني من غريها، وعم، فلم تقسم التركة حىت ماتت    هلك -١١



 الفرائض

 ١٤١

 . كل واحدة من البنتني عن زوج وثالثة بنني 
 هلك هالك عن زوجتني وبنتني من إحدامها وعم، فلم تقسم التركة حىت ماتت  -١٢

 . إحدى البنتني عن زوج ومن يف املسألة
ألب، فلم تقسم التركة     هلك هالك عن أم وبنت وزوج ليس أبا للبنت وأخ    -١٣

 . حىت ماتت األم عن زوج ليس أبا للميتة األوىل وأخ شقيق ومن يف املسألة 
 .  هلك هالك عن ابنني فلم تقسم التركة حىت تويف أحدمها عن بنت  -١٤
 هلك هالك عن ثالثة بنني من أم واحدة فلم تقسم التركة حىت مات أحدهم         -١٥

 . عن بنتني والثاين عن ثالث بنات
 هلك هالك عن أربعة بنني من أم واحدة، مات أحدهم قبل قسمة التركة عن     -١٦

 . بنت وابن، والثاين عن بنت وبنت ابن، والثالث عن أربع بنات



 الفرائض

 ١٤٢

 املوضوع الثاين
  مرياث الغرقى وحنوهم 

 املراد بالغرقى 
 : ويتضمن ثالثة مباحث

 :  تعريف الغرقى يف اللغة- ١
 . و من مات بالغرقالغرقى يف اللغة مجع غريق، وه

 :  املراد بالغرقى يف علم املواريث  - ٢
املتوارثون الذين التبس زمن موهتم، كمن  : املراد بالغرقى وحنوهم يف علم املواريث  

ماتوا حبادث عام، كالغرق، واهلدم واحلرق، واالنقالب واالصطدام، واألمراض العامة،     
 .  وكقتلى املعارك، وضحايا االختطافكالطاعون، أو ماتوا يف غربة، أو يف جهات خمتلفة،   

  :حاالت الغرقى وحنوهم وحكم توريث بعضهم من بعض يف كل حالة -٣

 : للغرقى وحنوهم من حيث معرفة املتأخر منهم موتا وعدمه حاالت، منها ما يأيت
 : احلالة األوىل

 كل أن يعلم موهتم مجيعا، ويف هذه احلالة ال توارث بينهم إمجاعا، بل يكون مرياث    
واحد منهم لورثته األحياء حني موته دون الذين ماتوا معه، لعدم حتقق شرط اإلرث يف    

 . كل منهم، وهو حتقق حياة الوارث حني موت املورث  
 : احلالة الثانية

أن يعلم املتأخر بعينه وال ينسى، ويف هذه احلالة يرث املتأخر من املتقدم من غري     
 . ملتأخر دون املتقدم  عكس إمجاعا، لتحقيق شرط اإلرث يف ا

 : احلالة الثالثة
 . أن يعلم املتأخر بعينه مث ينسى

 : احلالة الرابعة
 . أن يعلم املتأخر ال بعينه



 الفرائض

 ١٤٣

 : احلالة اخلامسة
 . أال يعلم املتقدم من املتأخر، بل جيهل األمر

 : ويف احلاالت الثالث األخرية ال خيلو الورثة من حالني
موت مورثهم عن صاحبه، وحينئذ يتحالفون، فيحلف   أن يد عي كل منهم تأخر ) أ(

كل منهم على إبطال ما ادعاه اآلخر، مث يعطى مرياث كل منهم لورثته األحياء حني موته 
 . دون الذين ماتوا معه، كمن تداعيا ومل توجد بينة، أو تعارضت البينتان  

 : لى قولنيأن يتفقوا على جهالة األمر، ويف هذه احلالة اختلف يف توارثهم ع    ) ب(
 : القول األول

أهنم ال يتوارثون بل يكون مرياث كل واحد منهم لورثته األحياء حني احلكم مبوته     
دون الذين ماتوا معه، وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية والشافعية وهو قول    

 . مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم
 : القول الثاين

 . لةأهنم يتوارثون وهذا مذهب احلناب
 : األدلة

 : دليل القول بعدم التوريث
أن قتلى اليمامة وصفني مل يورث بعضهم من بعض، بل جعل مرياث كل واحد منهم    

 .  )١( لورثته األحياء
 : دليل القول بالتوريث

 ".  )٢( ور ثوا بعضهم من بعض: " أنه قال يف قتلى الطاعون ما ورد عن عمر
 . فه وليس أحد قوليه بأوىل من اآلخر  وأجيب عنه بأنه قد روي عن عمر خال 

                                           
 . ٢٢٢ /٦السنن الكربى  ) ١(
 . ٢٢٢ /٦املصدر السابق   ) ٢(
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 : الترجيح
 : الراجح عدم التوارث ملا يأيت 

 .  قوة أدلته وضعف أدلة القول بالتوريث كما سبق يف مناقشتها   - ١
 مشكوك فيه، فال   -وهو تأخر موت الوارث- أن األصل عدم التوارث، وسببه - ٢

 . يورث مع الشك
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 أسئلة 
 . ني املراد هبم عند علماء املواريث  عرف الغرقى يف اللغة، وب -١
 .  اذكر حاالت الغرقى وحنوهم إمجاال-٢
 :  اذكر حكم التوارث بني الغرقى يف احلالتني اآلتيتني-٣
 . إذا علم املتأخر بعينه ومل ينس ) أ(
 . إذا علم موهتم مجيعا  ) ب(
 .  اذكر حاالت الغرقى املختلف يف توارثهم فيها، ومىت يرد اخلالف  -٤
ختلف يف توارث الغرقى وحنوهم على قولني، فاذكر الدليل لكل قول، وبني  ا-٥

 . الراجح من القولني مع التوجيه  
 .  ناقش أدلة القائلني بتوارث الغرقى وحنوهم من قبل املانعني -٦
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 املوضوع الثالث
  الرد 

 معىن الرد وسببه وشروطه وذكر من يرد عليه 
 : ويتضمن املباحث اآلتية

 : لرد معىن ا- ١
 . رددت العدوان إذا منعته، ورددت املبيع إذا أرجعته   : اإلرجاع واملنع، تقول : الرد لغة

إرجاع ما يبقى بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم   : والرد يف االصطالح
 . بنسبة فروضهم

 :  سبب الرد- ٢
 . سبب الرد عدم استغراق فروض املسألة ألصلها من غري عاصب 

  : شروط الرد- ٣
 : يشترط للرد شرطان

 . أال تستغرق الفروض املسألة، ألهنا إذا استغرقت مل يبق باق، وإذ ا فال رد     : األول
 . عدم العاصب، ألنه إذا وجد أخذ الباقي وإذ ا فال رد   : الثاين
 :  من يرد عليه - ٤

 . يرد على مجيع أصحاب الفروض سوى الزوجني  
 .  ال يكونان من األقارب ذوي الفروضأن سبب الرد القرابة، والزوجان   : ووجه ذلك 

 :أصناف أهل الرد  -٥

 : املراد بالصنف هنا ذوو الفرض الواحد، وهم سبعة أصناف  
 .  البنت فأكثر- ١
 .  بنت االبن فأكثر- ٢
 .  األخت الشقيقة فأكثر- ٣
 .  األخت ألب فأكثر- ٤



 الفرائض

 ١٤٧

 .  ولد األم فأكثر، ذكرا كان أو أنثى- ٥
 .  األم- ٦
 . و اجلدات  اجلدة أ -٧
  أصول مسائل أهل الرد إذا مل يكن معهم أحد الزوجني  -٦

 : وفيه مطلبان
 :  يف بيان أصول مسائل أهل الرد إذا مل يكن معهم أحد الزوجني- ١
 . إذا كان أهل الرد صنفا واحدا ) أ(

ويف هذه احلالة ال تنحصر مسائلهم يف عدد معني ألن مسألتهم من عدد رؤوسهم   
 . سهم ال تنحصركالعصبة، ورؤو

 . إذا كان أهل الرد أكثر من صنف   ) ب(
 . ٥، ٤، ٢،٣: وأصول مسائلهم يف هذه احلالة أربعة 

 :  األصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد- ٢
 ). ٦( تؤخذ مسائل أهل الرد كلها من أصل ستة  

إال الربع والثمن ومها ال يكونان      ) ٦( وذلك أن مجيع الفروض خترج من أصل ستة     
 .  الزوجني، والزوجان ليسا من أهل الرد  لغري

  :أصول مسائل الزوجية يف الرد -٧

،ألن فرضها  )٨( ، مثانية)٤( ، أربعة)٢( اثنان: أصول مسائل الزوجية يف الرد 
 . الضعف، أو الربع، الثمن، وهذه خمارجها   

  :صفة العمل يف الرد -٨

  :أوال صفة العمل يف الرد إذا مل يكن مع أهله أحد الزوجني
 . إذا كان من ي ر د  عليه شخصا واحدا ) أ(

 . ويف هذه احلالة يعطى املال كله فرضا وردا من غري مسألة 
 . إذا كان املوجود من أهل الرد صنفا واحدا    ) ب(



 الفرائض

 ١٤٨

 . ويف هذه احلالة جتعل مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة 
 : األمثلة

  األول املثال  الثاين املثال

 
 

 
  الثالث املثال

 
 .  )١(  أهل الرد أكثر من صنف إذا كان املوجود من  ) ج(

وخترج فروضهم كأنه ال رد فيها،   ) ٦( ويف هذه احلالة جيعل هلم مسألة من أصل ستة    
 . مث جتمع سهامهم وما حيصل فهو مسألة الرد، وتصحح إن احتاجت إىل تصحيح   

 : األمثلة
  ) ٢(   أصلمثال  ) ٣(   أصلمثال

 
 

 
                                           

 . لة الردأهل فرضني أو ثالثة وال جيتمع أكثر منها يف مسأ  ) ١(
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  ) ٤(   أصلمثال  ) ٥(   أصلمثال

  
  : صفة العمل يف الرد إذا كان مع أهله أحد الزوجني:ثانيا

 : صفة ذلك إذا كان املوجود مع أحد الزوجني شخصا أو صنفا  ) أ(
ويف هذه احلالة يعطى أحد الزوجني فرضه من خمرجه والباقي ألهل الرد كالعصبة   

 : األمثلة.  احتاجت إىل تصحيحوتصحح املسألة إن  
  ) ٨(   أصلمثال  ) ٤(   أصلمثال

 
 

 

 
 

  ) ٢(   أصلمثال

 ـ صفة العمل يف الرد إذا كان املوجود مع أحد الزوجني من أهل الرد  )ب ( 
 أكثر من صنف 

 : وذلك كما يلي
 جيعل مسألة للزوجية من خمرج فرض أحد الزوجني، ويعطى فرضه منها، والباقي    - ١
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 .  )١( اجت إىل تصحيحألهل الرد، وتصحح إن احت  
 جيعل مسألة ألهل الرد من أصل ستة كما تقدم، وتصحح إن احتاجت إىل  - ٢
 .  )٢( تصحيح
 ينظر بني مسألة الرد بعد التصحيح وبني الباقي يف مسألة الزوجية بعد فرض أحد   - ٣

الزوجني، فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية،      
 مسألة الزوجية هي اجلامعة، فينقل نصيب أحد الزوجني حتت اجلامعة بال تغيري،         وكانت

ويقسم الباقي على مسألة الرد، وما خيرج فهو جزء السهم هلا يضرب به نصيب كل واحد  
 . منها، وإن باينها أثبتا مجيعا، وإن وافقها أثبت وفقهما  

 . صل فهو اجلامعة تضرب مسألة الزوجية باملثبت من مسألة الرد، وما حي   - ٤
 .  يضرب نصيب أحد الزوجني مبا ضربت به مسألته  - ٥
 يضرب نصيب كل واحد من مسألة الرد باملثبت من الباقي يف مسألة الزوجية   - ٦

 . بعد فرض أحد الزوجني، وتوضع األنصباء حتت اجلامعة   
 األمثلة 

 : مثال انقسام الباقي على مسألة الرد: أوال
 . م وأخ ألمتويف شخص عن زوجة وأ  

 

                                           
 . وال يدخل أهل الرد يف تصحيح مسألة الزوجية    ) ١(
 . وال تدخل الزوجات يف تصحيح مسألة الرد  ) ٢(



 الفرائض

 ١٥١

 : الشرح
 جعلنا مسألة للزوجية من أربعة خمرج فرض الزوجة، وأعطيت الزوجة فرضها        - ١

 . الربع واحدا، وأعطى أهل الرد الباقي ثالثة   
 . ث اثنان، ولألخ ألم السدس واحد   جعلنا مسألة للرد من ستة، لألم فيها الثل - ٢
 .  مجعنا أنصباء أهل الرد من مسألتهم وجعلناها أصال ملسألة الرد   - ٣
 نظرنا بني مسألة الرد ثالثة وبني الباقي يف مسألة الزوجية فوجدنا الباقي منقسما  - ٤

 . على مسألة الرد، فقسمناه عليها فكان خارج القسمة واحدا وهو جزء سهمهما    
 . ا مسألة الزوجية هي اجلامعة، ونقلنا نصيب الزوجة حتتها بال تغيري     جعلن- ٥
 .  ضربنا نصيب كل واحد من أهل الرد جبزء سهم مسألته ووضعناه حتت اجلامعة  - ٦
 : مثال مباينة الباقي يف مسألة الزوجية ملسألة الرد: ثانيا

 : تويف شخص عن جدة وأخ ألم وزوجة  

 
 : الشرح

 جعلنا مسألة للزوجية من أربعة خمرج فرض الزوجة، وأعطينا الزوجة فرضها      - ١
 . الربع واحدا، وأعطينا أهل الرد الباقي ثالثة  

 .  جعلنا مسألة للرد من ستة للجدة السدس واحد ولألخ ألم السدس واحد    - ٢
 . اء أهل الرد وجعلناها أصال ملسألة الرد    مجعنا أنصب- ٣
 نظرنا بني مسألة الرد اثنني وبني الباقي يف مسألة الزوجية فوجدنا بينهما تباينا       - ٤
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 . فأثبتنا كال منهما
 .  فحصل مثانية وهو اجلامعة ٤×٢ ضربنا مسألة الزوجية مبسألة الرد   - ٥
 نصيب كل واحد من أهل  ضربنا نصيب الزوجة مبا ضربت به مسألتها، وضربنا - ٦

 . الرد بالباقي يف مسألة الزوجية 
 : مثال موافقة مسألة الرد للباقي يف مسألة الزوجية: ثالثا

 
 : الشرح

 .  جعلنا مسألة للزوجية من أربعة  - ١
 . تة مث رجعت بالرد إىل ثالثة، وصححت  جعلنا مسألة للرد من س - ٢
 نظرنا بني مصح مسألة الرد ستة وبني الباقي يف مسألة الزوجية ثالثة فوجدنا        - ٣

 . بينهما توافقا بالثلث فأثبتنا وفق كل منهما
 .  ضربنا مسألة الزوجية بوفق مسألة الرد فحصل مثانية وهو اجلامعة - ٤
 . سألتها وجعلنا احلاصل حتت اجلامعة ضربنا نصيب الزوجة مبا ضربت به م  - ٥
 ضربنا نصيب كل واحد من أهل الرد بوفق الباقي مبسألة الزوجية وجعلناه حتت       - ٦
 . اجلامعة
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 أسئلة 
  ما معىن الرد يف اللغة؟ وما معناه يف االصطالح؟  - ١
  ما سبب الرد، وما الفرق بني الرد والعول؟    - ٢
 .  شرط  اذكر شروط الرد مع التوجيه لكل - ٣
 .  اذكر من ي ر د  عليه، وعلل منع الرد على الزوجني - ٤
 .  اذكر أصناف أهل الرد - ٥
 اذكر أصول مسائل أهل الرد إذا مل يكن معهم أحد الزوجني، وبني وجه احلصر             - ٦
 . فيها

  ما األصل الذي تؤخذ منه أصول مسائل أهل الرد؟    - ٧
 .  الرد بني مع التوجيه أصول مسائل الزوجية يف  - ٨
 إذا كان املوجود من أهل الرد شخصا واحدا وليس معه أحد الزوجني فما صفة   - ٩

 العمل يف الرد عليه؟  
 ما صفة العمل يف الرد إذا كان أهل الرد صنفا واحدا وليس معهم أحد        - ١٠

 . الزوجني؟ وضح إجابتك باألمثلة   
 معهم أحد    بني صفة العمل يف الرد إذا كان أهله أكثر من صنف وليس - ١١

 . الزوجني، موضحا ذلك باألمثلة 
 إذا كان املوجود مع أحد الزوجني من أهل الرد شخصا واحد أو صنفا واحدا،            - ١٢

 فما صفة العمل؟ 
 اذكر خطوات العمل يف الرد إذا كان أهله أكثر من صنف ومعهم أحد      - ١٣

 .  وموافقته لهالزوجني، مع التمثيل النقسام الباقي على مسألة الرد، ومباينته له  
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 تطبيقات 
 .  تويف شخص عن ثالث بنات-١
 .  هلك هالك عن أربع بنات ابن-٢
 .  تويف شخص عن ثالث أخوات شقائق  -٣
 .  تويف شخص عن بنت، وثالث بنات ابن-٤
 .  تويف شخص عن جدة، وأخ ألم، وأخت ألب  -٥
 .  توفيت امرأة عن أم، وأربعة إخوة ألم   -٦
 . جات، وأم، وثالث أخوات ألم     تويف رجل عن ثالث زو-٧
 .  توفيت امرأة عن زوج، وثالث جدات، وأخ ألم   -٨
 .  تويف رجل عن زوجة، وبنت، وأربع بنات ابن -٩
 .  تويف شخص عن أربع زوجات، وأم، وثالث بنات -١٠
 .  تويف رجل عن ثالث زوجات، وأربع بنات -١١
 .  هلك هالك عن زوجة، وست شقائق-١٢
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 املوضوع الرابع
 رياث احلمل  م

 تعريفه ودليله 
 : ويتضمن املباحث اآلتية

 : تعريف احلمل - ١
 . يف اللغة على الولد يف البطن، وعلى مثرة الشجرة عليها     )١( احلمل يطلق

ولد املرأة املتوىف عنه يف بطنها، وهو يرث، أو حيجب    : واملراد باحلمل يف علم الفرائض 
 . يف مجيع التقادير، أو بعضها 

 : إرث احلمل  دليل- ٢

 .  )٣( } املولود و ر ث   )٢( إذا استهل {  دليل إرث احلمل قوله 

  :شروط إرث احلمل وما يتحقق به كل شرط -٣

 : الشروط) أ(
 : يشترط إلرث احلمل شرطان 

 .  حتقق وجوده يف الرحم حني موت املورث ولو نطفة    :الشرط األول 
 . أن يولد حيا حياة مستقرة  : الشرط الثاين

 : ما يتحقق به كل شرط) ب(
 : يتحقق الشرط األول بأحد أمرين

 .  )٤( أن يولد حيا حياة مستقرة ألقل من ستة أشهر من حني موت املورث  : األول
 من حني موت املورث، بشرط أال توطأ فأقل )١( أن يولد ألكثر مدة احلمل : الثاين

                                           
 . بفتح احلاء وسكون امليم) ١(
 . الصراخ أو الصوت مطلقا ،  كالعطاس ،  والبكاء : االستهالل) ٢(
 . ٢٥٧ /٦السنن الكربى باب مرياث احلمل   ) ٣(
 . -ليست ذات زوج وال سيد - أم مل تكن فراشا  -ذات زوج أو سيد - سواء أكانت أمه فراشا) ٤(
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 . أمه، وال تكون فراشا ملن يطأ من حني موت املورث إىل وضع احلمل    
ويتحقق الشرط الثاين بوجود ما يدل على احلياة، كالصراخ، والبكاء، العطاس،   

إذا استهل املولود    {  والرضاع، و احلركة الكثرية، والتنفس الكثري، وحنو ذلك، لقوله     

 . واالستهالل الصراخ، أو الصوت مطلقا وغري االستهالل مبعناه   )٣( )٢( }ورث

  :قسمة التركة قبل وضع احلمل -٤

 . إذا رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إىل وضع احلمل   ) أ(
 . تقسمويف هذه احلالة ال  

إذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة التركة،قبل وضع احلمل، ويف هذه احلالة            ) ب(
 . يوقف للحمل األكثر من نصيب ذكرين أو أنثيني مث تقسم

  :تقادير احلمل -٥

 : للحمل ستة تقادير وهي كما يأيت
 .  أن يولد ميتا- ١
 .  أن يولد ذكرا - ٢
 .  أن يولد أنثى - ٣
 .  أن يولد ذكرين - ٤
 .  أن يولد أنثيني - ٥
 .  أن يولد ذكرا وأنثى - ٦

 . أما كونه أكثر من اثنني فنادر، والنادر ال حكم له، فال حيتاج إىل تقدير  

                                                                                                                         
 . وهي عند احلنابلة أربع سنني  ) ١(
 ). ٢٩٢٠(أبو داود الفرائض   ) ٢(
 . ٢٥٧ /٦السنن الكربى باب مرياث احلمل   ) ٣(



 الفرائض

 ١٥٧

  : أحوال الوارث مع احلمل، وما يعامل به يف كل منها- ٦

 : للوارث مع احلمل ثالث حاالت 
طى نصيبه كامال، ألن  أال خيتلف نصيبه يف مجيع التقادير، وهذا يع: احلالة األوىل
 . احلمل ال يؤثر عليه
أن يسقط يف بعض التقادير، وهذا ال يعطى شيئا حىت يوضع احلمل،   : احلالة الثانية

 . الحتمال أن ي ول د من يسقطه
أن ينقص يف بعض التقادير، وال ي س ق ط، وهذا يعطى األقل الحتمال أن   : احلالة الثالثة
 . يولد من ي ن ق ص ه

 :ف من التركة إىل وضع احلمل ما يوق - ٧

 : يوقف للحمل األكثر من نصيب ذكرين أو أنثيني ملا يأيت
 .  أن احلمل باثنني كثري فيأخذ حكم الغالب   - ١
 .  أن ما زاد عن االنثني نادرا والنادر ال حكم له - ٢
  :صفة العمل يف مسائل احلمل - ٨

 : صفة العمل يف مسائل احلمل كما يأيت 
 . تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إىل تصحيح   جيعل لكل - ١
 يوجد املضاعف املشترك األصغر للمسائل كلها، بطريق النسب األربع، أو     - ٢

 . بقاعدة إجياد املضاعف املشترك بني األعداد، وذلك هو اجلامعة للمسائل   
 .  تقسم اجلامعة على املسائل كلها، وما خيرج على كل مسألة فهو جزء سهمها   - ٣
 . ضرب نصيب كل وارث من كل مسألة يف جزء سهمها  ي- ٤
 يقارن بني نصيب كل وارث يف كل مسألة ويعطى األنقص منها، ومن ال خيتلف  - ٥

نصيبه يعطاه كامال من إحدى املسائل، ويوقف الباقي إىل وضع احلمل، فإذا ولد أخذ    
 .  على مستحقه-إن كان-نصيبه و ر د  الباقي  



 الفرائض

 ١٥٨

  :األمثلة
 : كثر نصيب ذكرينمثال كون األ

 . تويف شخص عن أخ ألب، ومحل زوجة أب 

 
 : الشرح

 .  جعلنا لكل تقدير مسألة- ١
 . وجعلناه هو اجلامعة )١(  أوجدنا املضاعف املشترك األصغر للمسائل - ٢
 . كل مسألةقسمنا اجلامعة على - ٣
 . يف كل مسألة )٢(  ضربنا نصيب كل واحد يف جزء السهم  - ٤
أعطينا األخ األقل عشرين وهو ما أخذه من مسألة تقدير احلمل بذكرين، ووقفنا - ٥

 . الباقي وهو أربعون
 : توزيع املوقوف

 .  إن ولد احلمل ميتا فاملوقوف لألخ  - ١
ن ولد احلمل ذكرا أو أنثيني، فلألخ    وإ -٣.  وإن ولد احلمل ذكرين فاملوقوف له  - ٢

 . منه عشرة والباقي للحمل 
 .  وإن ولد ذكرا وأنثى فلألخ من املوقوف أربعة والباقي للحمل    - ٤

                                           
) (٢ ÷ ٥٢٣٣١) (٢ ÷ ٥٤٣٣٢: [ (وذلك بتحليها إىل عواملها األولية وضرب العوامل ببعضها هكذا    ) ١(

٦٠ = ٥× ٣× ٢× ٢) ١١١١١) (٥ ÷ ٥١١١١) (٣ ÷ ٥١٣٣١ .[  
 . وهو حاصل قسمة اجلامعة على كل مسألة ) ٢(



 الفرائض

 ١٥٩

 .  وإن ولد أنثى فلألخ من املوقوف عشرون والباقي للحمل    - ٥
 : مثال كون األكثر نصيب أنثيني: ثانيا

 تويف شخص عن زوج، وأم حامل من أبيه، وعم  

 
 : الشرح

 .  جعلنا لكل تقدير مسألة- ١
 نظرنا بني املسائل فوجدنا الستة متكررة فاكتفينا بإحداها للتماثل بينها، وكذا    - ٢
 . الثمانية
لنصف فضربنا وفق إحدامها    نظرنا بني الثمانية والستة فوجدنا بينهما توافقا با- ٣

 . وهو اجلامعة) ٢٤( فكان احلاصل أربعة وعشرين) ٦×٤، أو  ٨×٣( بكامل األخرى
 قسمنا اجلامعة على كل مسألة فكان الناتج على الستة أربعة وهو جزء سهمها    - ٤

 . والناتج على الثمانية ثالثة وهو جزء سهمها 
 . لة ضربنا نصيب كل وارث يف جزء السهم يف كل مسأ  - ٥
 قارنا بني ما حصل عليه كل وارث وأعطينا األقل، إال العم فلم يعط شيئا ألنه - ٦

 : توزيع املوقوف. يسقط يف بعض التقادير ووقفنا الباقي للحمل
 .  إن ولد ميتا فللزوج من املوقوف ثالثة، ولألم مخسة وللعم أربعة    - ١



 الفرائض

 ١٦٠

  . إن ولد أنثى فلألم من املوقوف ثالثة وللحمل تسعة  - ٢
 .  وإن ولد ذكرا فله أربعة ولألم مخسة وللزوج ثالثة    - ٣
 .  وإن ولد ذكرين أو ذكرا وأنثى فله مثانية، ولألم واحد، وللزوج ثالثة      - ٤
 .  وإن ولد أثنيني فاملوقوف له  - ٥
 : مثال استواء الذكرين واألنثيني: ثالثا

 . تويف شخص عن أم حامل من أبيه، وأخ ألم، وعم 

 
 : الشرح

 .  جعلنا لكل تقدير مسألة- ١
 .  نظرنا بني املسائل فوجدناها متماثلة فاكتفينا بإحداها وهي اجلامعة- ٢
 .  قسمنا اجلامعة على كل مسألة فكان الناتج واحدا وهو جزء السهم   - ٣
 .  جزء السهم يف كل مسألة  ضربنا األنصباء يف- ٤
 قارنا بني ما حصل عليه كل وارث يف كل مسألة فوجدنا نصيب األم اثنني يف   - ٥

مسألة تقدير احلمل ميتا، وواحدا فيما سواها، فأعطيناها األقل واحدا، ووجدنا نصيب       
 األخ ألم ال يتغري فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط يف بعض التقادير فلم نعطه شيئا،  

 . ووقفنا الباقي للحمل
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 ١٦١

 : توزيع املوقوف
 .  وإن ولد ميتا فلألم من املوقوف واحد وللعم ثالثة    - ١
 .  وإن ولد أنثى فله ثالثة وللعم واحد   - ٢
 . فاملوقوف له  )١(  وإن ولد غري ذلك  - ٣

                                           
 . أي ذكرا ،  أو ذكرين ،  أو أنثيني ،  أو ذكرا وأنثى   ) ١(
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 ١٦٢

 تطبيقات 
 .  تويف شخص عن زوجة حامل وابن عم -١
 .  تويف رجل عن زوجة وابن حامل وأم وأب -٢
 .  توفيت امرأة عن أمها حامال من أبيها وزوج وأخ ألب  -٣
 .  تويف شخص عن أمه حامال من غري أبيه وأخ شقيق  -٤
 .  تويف شخص عن محل زوجة أخ شقيق وأم وأخوين ألم  -٥
 .  هلك هالك عن محل زوجة أخ ألب وأخت شقية وعم  -٦
 .  هلك هالك عن محل زوجة عم شقيق وبنت وابن عم ألب -٧
 . خص عن محل زوجة عم ألب وبنت ومعتق  تويف ش-٨
 .  تويف شخص عن محل زوجة معتق وأم وأخت ألب  -٩
 .  تويف رجل عن محل زوجة ابن معتق وبنتني وأم-١٠
 .  تويف شخص عن معتقة حامل وبنت وبنت ابن-١١
 .  هالك هالك عن زوجة جده من قبل أبيه حامال وأخت شقيقة وأخت ألب  -١٢
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 املوضوع اخلامس 
 ث املفقود مريا

 تعريفه وحاالته 
 : ويشتمل على املباحث اآلتية

 : تعريف املفقود- ١
 ". املعدوم " املفقود يف اللغة  

اآلدمي الذي خيتفي وينقطع خربه، فال يعلم له حياة  : ويف اصطالح علماء املواريث 
 . وال موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم  

 :  حاالت املفقود- ٢
 : بة السالمة أو اهلالك عليه حالتان  للمفقود من حيث غل

 : احلالة األوىل
 . أن يغلب عليه السالمة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو حنو ذلك      

أن يغلب عليه اهلالك، كمن فقد من بني أهله، أو يف املعركة أو كان يف    : احلالة الثانية
 الفريقني، أو اختطف      سفينة غرق بعض ركاهبا وسلم بعضهم، ومل يعلم كونه من أي    

 .وانقطع خربه، وحنو ذلك 
 . )١( : مدة انتظار املفقود- ٣
 : إذا كان الغالب عليه السالمة ) أ(

إذا كان الغالب على املفقود السالمة انتظر تسعني سنة منذ ولد، فإن فقد بعد التسعني   
 . اجتهد احلاكم يف حتديد املدة

 :  توجيه االنتظار- ١
 . ألصل حياته فال حيكم مبوته حىت يغلب على الظن موته  أن ا : وجه االنتظار

                                           
والراجح من أقوال العلماء يف هذه املسألة ،  هو أن        . ما ذكر يف حتديد مدة انتظار املفقود هو مذهب احلنابلة    ) ١(

 . واهللا أعلم .  يف تقدير مدة املفقود وحتديدها إىل اجتهاد احلاكم    يرجع
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 :  توجيه التحديد بالتسعني- ٢
 . أن الغالب أنه ال يعيش أكثر منها : وجه ذلك 

 : إذا كان الغالب عليه اهلالك ) ب(
 . إذا كان الغالب على املفقود اهلالك فإنه ينتظر أربع سنني منذ فقده 

 : توجيه التحديد بأربع سنني
أن هذه املدة يتكرر فيها تردد املسافرين والتجار، فانقطاع خرب املفقود هذه    : األول

 . املدة يرجح هالكه؛ ألنه لو كان باقيا ملا انقطع خربه كل هذه املدة    
 . أن الصحابة حددوا المرأة املفقود هذه املدة    : الثاين
 :  أحوال الوارث مع املفقود وما يعامل به يف كل منها- ٤

 : فقود ثالث حاالت للوارث مع امل
 . أال يؤثر املفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كامال : األوىل
 . أن يسقطه املفقود وهذا ال يعطى شيئا : الثانية
 . أن ينقصه وال يسقطه وهذا يعطى األقل: الثالثة
 :  صفة العمل يف مسائل املفقود- ٥

 : صفة العمل يف مسائل املفقود كما يأيت 
 فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن       جيعل مسألة يقدر- ١

 . احتاجت إىل تصحيح
 جيعل مسألة يقدر فيها املفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير  - ٢

 . وتصحح إن احتاجت إىل تصحيح 
 .  ينظر بني املسألتني بالنسب األربع وما حيصل فهو اجلامعة- ٣
 . ى كل مسألة، وما خيرج فهو جزء سهمهما   تقسم اجلامعة عل- ٤
 .  يضرب نصيب كل وارث يف كل مسألة يف جزء سهمها - ٥
 يقارن بني نصييب كل وارث يف املسألتني، ويعطى األقل، ويوقف الباقي إىل أن    - ٦
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 . يتضح أمر املفقود، أو حيكم مبوته مث يعطى ملستحقه   
 األمثلة 

 : املثال األول
 . ألب موجود، وأخ ألب مفقود  تويف شخص عن أم، وأخ  

 
 : الشرح

 جعل مسألة لتقدير املفقود ميتا، أعطيت األم فيها الثلث وأعطي األخ املوجود       - ١
 . الباقي، ومل حتتج إىل تصحيح

طيت األم فيها السدس، والباقي أعطي     جعل مسألة لتقدير املفقود حيا، وأع- ٢
 . األخوين، وصححت املسألة من اثين عشر 

 .  نظر بني املسألتني فوجد بينهما تداخل، فأخذت الكربى االثنا عشر - ٣
 قسمت اجلامعة على املسألتني، فخرج على االثين عشر واحد وهو جزء سهمها،      - ٤

 . وخرج على الثالثة أربعة وهو جزء سهمها  
 .  نصيب كل وارث من كل مسألة يف جزء سهمها  ضرب- ٥
 قورن بني أنصباء الورثة يف املسألتني، فوجد أن نصيب األم يف مسألة احلياة       - ٦

اثنان، ويف مسألة الوفاة أربعة فأعطيت األقل اثنني، ووجد نصيب األخ املوجود يف مسألة          
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 . ة، ووقف الباقي مخسة املوت مثانية، ويف مسألة احلياة مخسة، فأعطي األقل منهما مخس   
 : توزيع املوقوف

 .  إذا بان املفقود حيا فاملوقوف له - ١
 .  وإن بان ميتا قبل موت مورثه فلألم من املوقوف اثنان والباقي لألخ  - ٢
 وإن بان ميتا بعد موت مورثه أو حكم مبوته حكما فاملوقوف لورثة املفقود        - ٣

 . األحياء حني موته، أو حني احلكم مبوته   
 . تويف شخص عن أم، وأب، وأخ شقيق، وأخ ألب مفقود  : املثال الثاين

 
 : توزيع املوقوف

 .  إذا بان ميتا قبل موت مورثه فاملوقوف لألم- ١
سدس فقط وهو واحد    وإن بان حيا فاملوقوف لألب ألن األم أصبح فرضها ال   - ٢

 . لوجود عدد من اإلخوة مع كوهنم حمجوبني باألب ولألب الباقي تعصيبا وهو مخسة    
 : املثال الثالث

 . تويف شخص عن جدة، وشقيقتني، وأخت ألب، وأخ ألب مفقود، وعم  
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 ١٦٧

 
 : فتوزيع املوقو

 .  إن بان ميتا قبل موت مورثه فاملوقوف للعم- ١
 .  وإن بان حيا فله اثنان ولألخت واحد   - ٢
 وإن بان ميتا بعد موته مورثه، أو حكم مبوته حكما فلألخت واحد ولورثة     - ٣

 . املفقود اثنان
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 أسئلة 
 .  عرف املفقود يف اللغة، وبني املراد به يف االصطالح   - ١
 . فقود من حيث ظروف اختفائه مع التمثيل لكل حالة   اذكر حاالت امل- ٢
 إذا كان الغالب على املفقود السالمة فكم سنة ينتظر ومىت يبدأ العد، وإذا فقد    - ٣

 بعدها فما احلكم؟  
 إذا كان الغالب على املفقود اهلالك فكم سنة ينتظر ومىت يبدأ العد؟ استدل لذل         - ٤
 . بدليلني
 .  املفقود وما يعامل به يف كل منها  اذكر أحوال الوارث مع - ٥
 :  اذكر احلكم فيما وقف للمفقود يف احلاالت اآلتية  - ٦
 .  إذا اتضح أن املفقود حي   -أ  

 .  إذا اتضح أنه ميت قبل موت مورثه -ب 
 .  إذا اتضح أنه قد مات بعد موت مورثه -ج 
 .  إذا حكم مبوته حكما  -د 
 . ذكرها للعمل يف مسائل املفقود ست خطوات فا - ٧
  من أي مسألة يعطى الورثة مع املفقود؟  - ٨
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 تطبيقات 
 .  هلك هالك عن ابنني وابن مفقود-١
 .  تويف شخص عن زوج وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود-٢
 .  هلك هالك عن أبوين وبنت وزوج مفقود-٣
 .  تويف شخص عن أب وأم وأخ شقيق مفقود وأخ ألب  -٤
 . قيق وابن أخ شقيق مفقود تويف شخص عن أخت شقيقة وعم ش -٥
 .  تويف رجل عن أم وأخوين ألم وأخت ألب وأخ شقيق مفقود  -٦
 .  توفيت امرأة عن جدة ألم وجدة ألب مفقود، وأخ ألب    -٧
 .  تويف رجل عن زوجتني إحدامها مفقودة، وابن ابن مفقود  -٨
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 املوضوع السادس مرياث اخلنثى 

 تعريفه وحاالته 
 : يةويشتمل على املباحث اآلت

 :  تعريف اخلنثى- ١
اآلدمي الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، أو شيء ال   : املراد باخلنثى عند علماء املواريث

 . يشبه واحدا منهما 
 :  حاالت اخلنثى املشكل- ٢

 : للخنثى املشكل حالتان
 : احلالة األوىل

 . أن يرجى اتضاح حاله، وهو الصغري الذي مل يبلغ 
 : احلالة الثانية

 . يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغريا أو بلغ ومل يتضح  أن ال 
 :  أحوال اخلنثى من حيث اإلرث بالذكورة أو باألنوثة- ٣

 : للخنثى هبذا االعتبار أربع حاالت
 .  )١( أن يرث بالذكورة دون األنوثة  : األوىل
 .  )٢( أن يرث باألنوثة دون الذكورة  : الثانية
 .  )٣( أن يرث هبما متفاضال  : الثالثة
 .  )٤( أن يرث هبما متساويا  : الرابعة

 

                                           
 . مثل بنتني وولد ابن خنثى ) ١(
 . مثل زوج وشقيقة وولد أب خنثى ) ٢(
 . مثل بنت وابن وولد خنثى ) ٣(
 . مثل زوج وأم وولد أم خنثى ) ٤(



 الفرائض

 ١٧١

 :  إرث اخلنثى ومن معه- ٤
إذا كان ال خيتلف إرث اخلنثى بذكورته أو أنوثته، ففي هذه احلالة يعطى هو         : أوال

 . ومن معه ما يستحقه وال يوقف شيء، ألن إرثه ال خيتلف 
 . إذا كان إرث اخلنثى خيتلف بذكورته أو أنوثته : ثانيا

 : احلالةففي هذه 
إن كان يرجى اتضاح حاله أعطي هو ومن معه اليقني، ووقف الباقي إىل أن    ) أ(

 . يتضح أمره أو يستمر مشكال مث يعطى ملستحقه 
وإن كان ال يرجى اتضاح حاله أعطي هو ومن معه نصف ما يستحقه يف كل  ) ب(

 . تقدير ومل يوقف شيء



 الفرائض

 ١٧٢

 أسئلة 
  . بني املراد باخلنثى يف علم املواريث-١
 .  اذكر حاالت اخلنثى املشكل مع التمثيل لكل حالة-٢
 للخنثى من حيث اإلرث بالذكورة أو باألنوثة أربع حاالت، فاذكرها مع -٣
 . التمثيل
إذا   ) أ (  : اذكر ما يعامل به اخلنثى ومن معه من حيث اإلرث يف احلاالت التالية-٤

 . كان ال خيتلف إرثه بالذكورة واألنوثة
 .  خيتلف إرثه وهو يرجى أن يتضح إذا كان ) ب(
 . إذا كان خيتلف إرثه وهو ال يرجى أن يتضح  ) ج(



 الفرائض

 ١٧٣

 املوضوع السابع مرياث ذوي األرحام 

 تعريفه ودليله 
 : ويتضمن املباحث اآلتية

 :  تعريف ذوي األرحام- ١
 : األرحام يف اللغة ) أ ( 

رابة تقريبا مجع رحم، وهو يف األصل موضوع تكوين اجلنني، مث أطلق على الق        
 . لألفهام
 : وذوو األرحام يف الشرع) ب(

كل قريب ال : القرابة مطلقا سواء أكانوا وارثني أم غري وارثني، وعند علماء املواريث
 . يرث بفرض وال تعصيب

 :  دليل إرث ذوي األرحام- ٢
 : من أدلة إرث ذوي األرحام ما يأيت 

θ#) {: قوله تعاىل ) أ  (  ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù ÷è t7Î/ ’Îû É=≈ tFÏ. «!$# 3{ )ووجه      )١

 . أهنا عامة، فيدخل فيها ذوو األرحام باملعىن االصطالحي: االستدالل باآلية

 .  )٣(  )٢( }اخلال وارث من ال وارث له{  قوله ) ب(

أنه جعل اخلال وارث من ال وارث له، واخلال من ذوي    : ووجه االستدالل باحلديث 
 . األرحام فيقاس عليه سائرهم

 :  شروط إرث ذوي األرحام- ٣
 : يشترط إلرث ذوي األرحام شرطان

                                           
 . ٧٥: سورة األنفال آية) ١(
 ). ٢٩٧٦(ئض  ، الدارمي الفرا ) ٢١٠٤(الترمذي الفرائض   ) ٢(
 . ٢١٤ /٦السنن الكربى للبيهقي  ) ٣(



 الفرائض

 ١٧٤

 . عدم مجيع العصبة: الشرط األول 
 . عدم مجيع أصحاب الفروض سوى الزوجني : اينالشرط الث

 .  )١( }اخلال وارث من وال وارث له{: ويدل هلذين الشرطني احلديث السابق 

أنه جعل إرث اخلال بعد انعدام الوارث، فال يرث ذوو    : ووجه االستدالل باحلديث 
احب الفرض، ومل يؤثر وجود أحد الزوجني، ألنه ال   األرحام مع وجود العاصب أو ص 

 . يرد عليهما
 :  أصناف ذوي األرحام- ٤

 : ذوو األرحام أحد عشر صنفا وهي كما يلي  
 .  أوالد البنات وأوالد بنات االبن- ١
 .  أوالد األخوات مطلقا - ٢
 .  بنات اإلخوة لغري أم وبنات بنيهم - ٣
 .  أوالد اإلخوة ألم - ٤
 . ألعمام لغري أم وبنات بنيهم بنات ا- ٥
 .  األعمام ألم مطلقا، سواء أكانوا أعمام امليت، أم أعمام أبيه، أم أعمام جده   - ٦
 .  العمات مطلقا- ٧
 .  األخوال واخلاالت مطلقا - ٨
 .  األجداد الساقطون واجلدات السواقط من قبل األب  - ٩
 .  األجداد ألم، واجلدات السواقط من قبل األم  - ١٠
 .  من أدىل بصنف من هذه األصناف، كعمة العمة وخالة اخلالة   - ١١
 :  جهات ذوي األرحام - ٥

 : جهات ذوي األرحام ثالث هي كما يلي

                                           
 ). ٢٩٧٦(، الدارمي الفرائض   ) ٢١٠٤(الترمذي الفرائض   ) ١(



 الفرائض

 ١٧٥

 جهة البنوة، وتشمل كل من يديل إىل امليت بأوالد وهو ال يرث بفرض وال    - ١
 . تعصيب، كأوالد البنات وأوالد بنات االبن

ديل إىل امليت بأبيه، وهو ال يرث بفرض وال  جهة األبوة، وتشمل كل من ي - ٢
تعصيب، كأوالد اإلخوة لغري أم، وبنات اإلخوة لغري أم، وبنات بنيهم، وأخوال األب    
وخاالته، واألجداد الساقطون واجلدات السواقط من قبل األب، كأيب أم األب، وأيب أم      

 . أبيه، ومن أدىل بواحد من هؤالء 
يديل إىل امليت بأمه وهو ال يرث بفرض وال  جهة األمومة وتشمل كل من - ٣

تعصيب، كأوالد اإلخوة ألم، واألخوال واخلاالت، وأخوال األم وخاالهتا، وأعمامها         
كأبيها وأيب أمها وأمه، ومن أدىل      . وعماهتا، واألجداد واجلدات السواقط من جهتها    

 . بواحد من هؤالء
 : وجه احنصار ذوي األرحام يف اجلهات الثالث 

لك أن الواسطة بني الشخص وأقاربه أبواه وولده، فطرفه األعلى أبواه، وطرفه       وجه ذ
 . األسفل ولده، ألنه مبدؤهم، ومنه نشؤوا، فكل قريب يديل بواحد من هؤالء 

 :  كيفية توريث ذوي األرحام- ٦
 : وفيه فقرتان

 .  بيان كيفية التوريث- ١
 .  حكم تفضيل الذكر على األنثى- ٢

  :الفقرة األوىل
 : بيان كيفية توريث ذوي األرحام

كيفية ذلك أن يرتل كل واحد من ذوي األرحام مرتلة من أدىل به حىت يصل إىل         
 . الوارث فيأخذ حكمه إرثا وحجبا 

 . فأوالد البنات، وأوالد بنات االبن، وأوالد األخوات مطلقا مبرتلة أمهاهتم  
نات بنيهم وأوالد اإلخوة ألم،    وبنات اإلخوة وبنات بنيهم، وبنات األعمام لغري أم وب



 الفرائض

 ١٧٦

 . مبرتلتهم
 . والعم ألم والعمات مطلقا مبرتلة األب 

 . وأخوال امليت وخاالته، وأبو أمه ومن أدىل به مبرتلة األم     
 . وأخوال األب وخاالته، وأبو أمه ومن أدىل به مبرتلة أم األب    
 . وأخوال األم وخاالهتا، وأبو أمها ومن أدىل به مبرتلة أم األم   

 : لفقرة الثانيةا
 : حكم تفضيل الذكر من ذوي األرحام على األنثى

ذوو األرحام ال يفضل ذكرهم على أنثاهم ألن إرثهم بالرحم اجملردة، فاستوى   
 . ذكرهم وأنثاهم، كأوالد األم



 الفرائض

 ١٧٧

 أسئلة 
 : أجب عما يأيت ) أ ( 
 .  ما معىن األرحام يف اللغة، ومل أطلق عليه القرابة  - ١
بذوي األرحام يف عرف الشرع العام، وعند علماء املواريث وما دليل  ما املراد - ٢

 إرثهم؟ 
 .  يشترط إلرث ذوي األرحام شرطان فاذكرمها مع االستدالل هلما- ٣
 .  اذكر أصناف ذوي األرحام- ٤
 .  كيف يورث ذوو األرحام؟ بني ذلك بالتفصيل- ٥
 . لى األنثى أذكر حكم تفضيل الذكر من ذوي األرحام يف اإلرث ع - ٦



 الفرائض

 ١٧٨

 : امأل الفراغات املوجودة يف اجلدول التايل) ب(

 



 الفرائض

 ١٧٩

بني جهات ذوي األرحام، مع ذكر من تشمله كل جهة منهم، مث علل احنصار    ) ج(
 . جهاهتم مبا تذكر 

 

 



 الفرائض

 ١٨٠

 املوضوع الثامن
  قسمة التركات 

 تعريف التركة ومرتلة قسمة التركة من علم الفرائض 
 : ويتضمن املباحث اآلتية

 :  تعريف التركة- ١
 . التركة ما خيلفه الشخص بعد موته من أموال، وحقوق واختصاصات    

 : علم الفرائض مرتلة قسمة التركة من - ٢
قسمة التركة هي الثمرة املقصودة من علم الفرائض، وما تقدم من التأصيل والتصحيح 
وسيلة إليها ألن الغرض من علم الفرائض معرفة ما خيص كل وارث من التركة، وذلك ال   

 . يكون إال بقسمتها
 :  أقسام التركة- ٣

 : تنقسم التركة إىل قسمني
 بالعد وحنوه، كالدراهم واملكيالت، واملوزونات،     ما ميكن قسمته  : القسم األول 

 . واملعدودات، واملذروعات، وحنوها  
ما ال ميكن قسمته بالعد وحنوه، كاحليوانات، والعقارات، والسيارات،  : القسم الثاين

 . إذا مل تتعدد أو تعددت ومل تتساو  
 :  طرق قسمة التركة- ٤
  :طرق قسمة التركة إذا كانت تنقسم بالعد   : أوال

 : إذا كانت التركة تنقسم بالعد فلقسمتها طرق كثرية منها
أن ينسب نصيب كل وارث من املسألة إليها، مث يعطى من التركة مثل تلك   ) أ ( 
 . النسبة



 الفرائض

 ١٨١

 األمثلة 
 : املثال األول

 . تويف شخص عن زوج وشقيقة وأم وخلف مثانية آالف 

 
 : الشرح

نسبنا نصيب كل وارث من املسألة إليها، فكانت نسبة نصيب األم اثنني إىل مثانية أي   
ربعا، فأعطيناها ربع التركة ألفي ريال، وكانت نسبة نصيب كل من الزوج والشقيقة   

 . ن التركة ثالثة آالفثالثة إىل مثانية أي ثالثة أمثان، فأعطينا كل واحد منهما ثالثة أمثا   



 الفرائض

 ١٨٢

 : املثال الثاين
 . تويف شخص عن زوج وأم وشقيقتني وخلف مائة وستني رياال 

 
 . قسمة التركة على املسألة وما خيرج يضرب به نصيب كل وارث ) ب(

 : األمثلة
 : املثال األول

 . تويف شخص عن أم وشقيقة وأخت ألب وأخ ألب وخلف ألفني وسبعمائة   



 الفرائض

 ١٨٣

 
 : املثال الثاين

 . تويف رجل عن زوجة وجدة وأخت ألب وأخ ألب وخلف ستة وثالثني ألفا    

 
 : طرق قسمة التركة إذا كانت ال تنقسم بالعد: ثانيا

من طرق قسمة التركة إذا كانت ال تنقسم بالعد طريق النسبة املتقدم وهو أن ينسب      
 . نصيب كل وارث من املسألة إليها مث يعطى من التركة مثل تلك النسبة 



 الفرائض

 ١٨٤

 : األمثلة
 : املثال األول

 . تويف شخص عن أم وشقيقة وأخت ألب وأخوين ألم وخلف بيتا  

 



 الفرائض

 ١٨٥

 : املثال الثاين
 . تويف شخص عن ثالث زوجات وجدتني وشقيقة وعم وخلف بستانا 

 



 الفرائض

 ١٨٦

 أسئلة 
 .  عرف التركة-١
 .  بني مرتلة قسمة التركة من علم املواريث -٢
 .  اذكر أقسام التركة مع التمثيل-٣
 اذكر طريقني لقسمة التركة اليت تنقسم بالعد مع تطبيق كل طريق على مثال من    -٤
 . عندك
 :  اقسم التركة يف األمثلة اآلتية بطريق النسبة-٥
 . ٧٢٠٠: أم وأخت ألب وأخوان ألم، التركة    ) أ  ( 
 . ٣٦٠٠: بنت وبنت ابن وأخوان ألب، والتركة  ) ب(
) أ   (  :النصيب× املسألة  ÷  اقسم التركة يف املسائل اآلتية بطريق قسمة التركة -٦

 . ١٤٤٠٠: زوجتان وجدتان وبنتان وثالثة أعمام، التركة 
 . ١٨٠٠٠: لتركةزوج، وأم، وشقيقة، وأخوان ألم، ا    ) ب(
 . ١٠٠٠٠: زوج وشقيقان، وأم وأخوان ألم، والتركة    ) ج(
 :  اقسم التركة فيما يأيت بطريق النسبة-٧
 . عقار: زوجة وبنت عم، التركة  ) أ  ( 
 . سيارة واحدة : زوجتان وبنت ابن وأخ ألب، التركة ) ب(
 .قطعة أرض: زوجة وجدة وشقيقة وعم، التركة) ج(



 الفرائض

 ١٨٧

 
 فهرس اآليات

 ١٣.............................اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور والذين كفروا
 ٥......................للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان
 ١٧٣................والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو األرحام

، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ١٢م إن مل يكن هلن ولد فإن كان هلن ولد فلكمولكم نصف ما ترك أزواجك
٥٠، ٤٥، ٤٤، ٣٥، ٣٣، ٣١ 

 ٥..............................ياأيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن
، ٥١، ٣٩، ٣٨، ٢٨، ١٠.يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله

٦٤ 
، ٣٨، ٣٧، ٢٧، ٢٥، ١٠كر مثل حظ األنثيني فإن كن نساء فوقيوصيكم اهللا يف أوالدكم للذ

٦٤، ٥٠، ٤٩، ٤٤، ٤٣ 



 الفرائض

 ١٨٨

 فهرس األحاديث
 ١٥٦، ١٥٥..إذا استهل االستهالل الصراخ أو الصوت مطلقا، كالعطاس، والبكاء املولود ورث

 ٨٧، ٧٠.......................................أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر
 ٧١.................................فروض فألوىل رجل ذكرأحلقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت ال

 ٥٠...........................................أن الرسول أعطى اجلدة السدس إذا مل يكن دوهنا أم
 ٣٧.......................................................أن النيب أعطى ابنيت سعد بن الربيع الثلثني

 ٦٩............................................. البن املعتقة٨٠أن رسول اهللا قضى مبرياث العتيق 
 ٦٦................أن رسول اهللا قضى يف بنت وبنت ابن وأخت، أن للبنت النصف ولبنت االبن

 ٦٩......................................................نة محزة من عتيقهاأن رسول اهللا ورث اب
 ٦٩، ١٣.......................................................................إمنا الوالء ملن أعتق

 ١٧٤، ١٧٣.........................................................اخلال وارث من ال وارث له
 ٣..................................................تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم

 ١٦.......................................................................ال توارث بني أهل ملتني
 ١٦..................................................................ليس للقاتل من املرياث شيء

 ١١...........................................................ورجل قضى على جهل فهو يف النار



 الفرائض

 ١٨٩

 
 الفهرس

 ٣...........................................................................................املقدمة
 ٧......................................................................................القسم األول

 ٧.......................................................املوضوع األول احلقوق املتعلقة بالتركة
 ٩................................................................املوضوع الثاين  أركان اإلرث
 ١٠............................................................املوضوع الثالث  شروط اإلرث

 ١٢.............................................................املوضوع الرابع  أسباب اإلرث

 ١٥............................................................املوضوع اخلامس  موانع اإلرث

 ١٥............................................................................:تعريف املانع

 ١٥........................................................:ةوهي ثالث: أنواع موانع اإلرث

 ١٧....................................................................................أسئلة

 ١٨....................................................املوضوع السادس  الوارثون من الرجال

 ١٨..............................: الرجال على سبيل التفصيل مخسة عشر وهمالوارثون من

 ١٩......................................................من يرث من الرجال إذا اجتمعوا ؟

 ١٩.........................................................:ما يأخذه من ينفرد من الذكور

 ٢٠.......................................................املوضوع السابع  الوارثات من النساء

 ٢٠..........................................:الوارثات من النساء على سبيل التفصيل عشر

 ٢١........................................................: يرث من النساء إذا اجتمعنمن

 ٢١..........................................................:ما يأخذه من انفرد من اإلناث

 ٢١...............................................:من يرث من الرجال والنساء إذا اجتمعوا

 ٢٢....................................................................................أسئلة

 ٢٣..............................................................املوضوع الثامن  أنواع اإلرث

 ٢٤......................................ىلاملوضوع التاسع  الفروض املقدرة يف كتاب الل ه تعا

 ٢٤............................................................................أدلة الفروض

 ٢٦..........................................................املوضوع العاشر الوارثون للنصف

 ٢٦...................................................:لنصف مخسة أشخاص همالوارثون ل

 ٢٦..............................................................:شرط إرث الزوج للنصف



 الفرائض

 ١٩٠

 ٢٦..........................................................:شروط إرث البنـت للنصف

 ٢٧........................................................:شروط إرث بنت االبن للنصف

 ٢٨.................................................................:شروط األخت الشقيقة

 ٢٨......................................................:شروط إرث األخت ألب النصف

 ٢٩..................................................................................:األمثلة

 ٣١....................................................................................أسئلة

 ٣١..................................................................:تطبيقات على النصف

 ٣٣......................................................املوضوع احلادي عشر  الوارثون للربع

 ٣٣..................................................................:الوارثون للربع صنفان

 ٣٣......................................................................:شروط إرث الربع

 ٣٤...............................................................................أمثلة الربع

 ٣٥.......................................................املوضوع الثاين عشر  الوارثون للثمن

 ٣٥.......................................................................:شرط إرث الثمن

 ٣٥....................................................................................أسئلة

 ٣٦.................................................................................تطبيقات

 ٣٧.....................................................املوضوع الثالث عشر  الوارثون للثلثني

 ٣٧.............................................................:شروط إرث الثلثني وأدلتها

 ٤٠.............................................................................:أمثلة الثلثني

 ٤١....................................................................................أسئلة

 ٤٣......................................................املوضوع الرابع عشر  الوارثون للثلث

 ٤٣.....................................................................:شروط إرث الثلث

 ٤٦.............................................................................:أمثلة الثلث

 ٤٦....................................................................................أسئلة

 ٤٧.................................................................................تطبيقات

 ٤٨..................................................املوضوع اخلامس عشر  الوارثون للسدس

 ٤٨....................................................:الوارثون للسدس سبعة أصناف وهم

 ٤٩.........................................................................:شروط السدس

 ٥١..................................................................................:األمثلة

 ٥٣....................................................................................أسئلة



 الفرائض

 ١٩١

 ٥٤.................................................................................تطبيقات

 ٥٥....................................................املوضوع السادس عشر  أحكام اجلدات

 ٥٥..................................................: ضابط اجلدة الوارثة وغري الوارثة- ١

 ٥٥.....................................................................: فرض اجلدات- ٢

 ٥٦............................................................................. األمثلة- ٣

 ٥٧...........................................................املوضوع السابع عشر  التعصيب

 ٥٧..........................................................................:معىن التعصيب

 ٥٧............................................................................:معىن العصبة

 ٥٧...........................................................................:أقسام العصبة

 ٧٠..........................................................................:أحكام العصبة

 ٧٢..............................................................:جهات العصبة مخس وهي

 ٧٢..........................................................................:ترتيب العصبة

 ٧٤...........................:أحوال الورثة من حيث اإلرث بالفرض أو التعصيب أو هبما

 ٧٩....................................................................................أسئلة

 ٨٠..............................................................املوضوع الثامن عشر  احلجب

 ٨٠...........................................................................:معىن احلجب

 ٨٠...........................................................................:أمهية احلجب

 ٨٠..........................................................................:أقسام احلجب

 ٨١...................................:أنواع الورثة بالنسبة إىل حجب احلرمان باألشخاص 

 ٨٢....................................................:مأنواع الورثة بالنسبة إىل من حيجبه

 ٨٢...................................................................:حجب اإلخوة باجلد

 ٨٦.............................................:حجب اإلخوة األشقاء يف املسألة ال م ش ر ك ة 

 ٨٨....................................................................................أسئلة

 ٨٩.........................................................................حجب النقصان

 ٨٩...........................................................................تعريفه وأنواعه

 ٩١....................................................................................أسئلة

 ٩٢....................................................املوضوع التاسع عشر  حساب الفرائض

 ٩٢......................................... معىن احلساب وموضوعه ومرتلته- ٣ ، ٢ ، ١

 ٩٢................................................................. .()  النسب األربع- ٤



 الفرائض

 ١٩٢

 ٩٤............................................................... معىن التأصيل وكيفيته-٥

 ١٠٢.............................................................................. العول-٦

 ١٠٧.......................................................................... التصحيح-٧

 ١١٩................................................................................تطبيقات

 ١٢١.........................................................................القسم الثاين  املناسخات

 ١٢٢...............................................................املوضوع األول  املناسخات

 ١٢٢.............................................................................معىن النسخ

 ١٣٩...................................................................................أسئلة

 ١٤٠..........................................................................قات عامةتطبي

 ١٤٢....................................................املوضوع الثاين  مرياث الغرقى وحنوهم

 ١٤٢...........................................................................املراد بالغرقى

 ١٤٥...................................................................................أسئلة

 ١٤٦......................................................................املوضوع الثالث  الرد

 ١٤٦...........................................معىن الرد وسببه وشروطه وذكر من يرد عليه

 ١٥٠..................................................................................األمثلة

 ١٥٣...................................................................................أسئلة

 ١٥٤................................................................................تطبيقات

 ١٥٥............................................................. الرابع  مرياث احلملاملوضوع

 ١٥٥...........................................................................تعريفه ودليله

 ١٥٨.................................................................................:األمثلة

 ١٦٢................................................................................تطبيقات

 ١٦٣..........................................................املوضوع اخلامس  مرياث املفقود

 ١٦٣.........................................................................تعريفه وحاالته

 ١٦٥..................................................................................األمثلة

 ١٦٨...................................................................................أسئلة

 ١٦٩................................................................................تطبيقات

 ١٧٠...........................................................املوضوع السادس مرياث اخلنثى

 ١٧٠.........................................................................تعريفه وحاالته

 ١٧٢...................................................................................أسئلة



 الفرائض

 ١٩٣

 ١٧٣.....................................................املوضوع السابع مرياث ذوي األرحام

 ١٧٣...........................................................................تعريفه ودليله

 ١٧٧...................................................................................أسئلة

 ١٨٠...........................................................املوضوع الثامن  قسمة التركات

 ١٨٠...................................تعريف التركة ومرتلة قسمة التركة من علم الفرائض

 ١٨١..................................................................................األمثلة

 ١٨٦...................................................................................أسئلة

 ١٨٧..................................................................................فهرس اآليات

 ١٨٨...............................................................................فهرس األحاديث

 ١٨٩........................................................................................الفهرس

 


