
  
  
  

  
  

  منت 
  الزبدة يف الفرائض 

  
  املؤلف:

  حممد بن شامي بن مطاعن شيبه العدوي القرشي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلمد هللا وحده وأشهد اال اله اال اهللا وحده ال شريك له واشهد ان 

ورسوله صلى اهللا عليه وعلى اله وصحبه وسلم  حممدًا عبداهللا
  تسليمًا كثريا أما بعد  :

  
فإن هذا منت يف علم الفرائض يشتمل على القواعد اهلامة على 

(الزبدة يف الفرائض) اسأل اهللا ان الراجح عندي وقد مسيته 
جيعله خالصًا لوجهه وان ينفع به وان يوفق كل من قام بشرحه او 

نشره وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى اله وصحبه  تدريسه او
  وسلم تسليمًا كثريا 

  واهللا املوفق....
  

  املؤلف:                                 
  حممد بن شامي بن مطاعن شيبة العدوي القرشي

  هـ٨/٦/١٤٣٥حرر يف                        
  ٠٥٠٤٥٧٧٢١٨جوال :                         

  
  

   



  احلقوق املتعلق بالرتكة
برهن ما يلي مؤنة جتهيز امليت فاملتعلقة بعني الرتكة كدين مرتبة ان ضاقت الرتكة ك وهي مخسة :

    ض فحقوق ا كزكاة فوصايافارثمتعلقة بذمة امليت من حقوق العباد كقرف
  اركان االرث

او تقديرا ــــ والوارث حقيقة او حكما ــــ اركان االرث ثالثة : املورث ( امليت ) حقيقة او حكما 
  ثوواحلق املور

  شروط االرث

الوارث او احلكم بذلك ـــــ  ه ـــــ وحتقق حياةموت املورث او احلكم بذلك او تقدير ثالثة : حتقق وھي 
  والعلم بسبب االرث .

  اسباب االرث
او مطلقة يف مرض موتة املخوف  االنكاح الصحيح والترث مطلقة اال رجعية يف عدهت - ١وهي ثالثة : 

  حرماهنا وليس الطالق بطلبها . ان كان متهما بقصد
  بالعتق . صوبة سببها نعمة املعتق على رقيقهع الوالء وهو - ٢               
  النسب . - ٣               

  موانع االرث

  اختالف الدين  -٣ القتل بغري حق ولو خطا -٢لرق  ا -١وهي ثالثة : 
  ن من الرجالالوارثو

وابن االخ الشقيق وان نزل   اوالم الب ابوه وان عال و االخ الشقيق اووهم (االبن وابنه وان نزل و االب و
وابن االخ الب وان نزل والعم الشقيق وان عال والعم الب وان عال وابن العم الشقيق وان نزل وابن العم 



االب والزوج وحجب ورث منهم االبن و الرجال املعتق واذا اجتمع الوارثون منالب وان نزل والزوج و
  )الباقي من الرجال

  الوارثات من النساء
االب اذا مل تكن ادلت بذكر بني من قبل االم او  البنت وبنت االبن وان نزل واالم والزوجة واجلدةوهن ( 

 واالم والزوجةالبنت وبنت االبن  الب او الم واذا اجتمعن ورث انثيني واملعتقة واالخت الشقيقة او
  والشقيقة وحجب الباقي من النساء )

اذا اجتمع الوارثون من الرجال والنساء ممن ميكن اجتماعهم ورث منهم ( االب واالم واالبن والبنت 
  واحد الزوجني ) وحجب الباقون من الرجال والنساء . 

  انواع االرث
 واالرثلرد وال ينقص االبالعول  با اال بالفرض املقدر شرعا للوارث اليزيد ارثواالرث نوعان :

اذا  املعصب وض ويسقطمابقي بعد الفر املعصب اخذ كل املال ويأخذ املعصب بالتعصيب فاذا انفرد
  . الرتكة الفروض استغرقت

  الفروض املقدره يف كتاب اهللا.
–بعضهم ثلث الباقي يف  وهي ستة ( النصف ــ الربع ــ الثمن ــ الثلثان ــ الثلث ـــ السدس ــ واضاف

  زوج وام واب )زوجة او 
  :وهم مخسةاصحاب النصف 

بشرط عدم املعصب وهواخوها  رط عدم الفرع الوارث وترث البنت النصفيرث الزوج / النصف بش
ابن  بشرط عدم املعصب وهو اخوها او النصف بنت االبن / وان نزلترث وعدم املشارك وهو اختها و

عمها يف درجتها وعدم املشارك وهو اختها او بنت عمها يف درجتها وعدم الفرع الوارث الذي اعلى منها 



الشقيقة / النصف بشرط عدم الفرع الوارث وعدم االصل الوارث من الذكور وعدم املعصب وهو ترث و
عدم و  الشقيقةيف  الشروط ترث االخت الب / النصف هبذهوعدم املشارك وهو شقيقتها  و شقيقها

  االشقاء والشقائق .
  اصحاب الربع :

ط رتيشرط الرث الزوج الربع/ وجود الفرع الوارث للزوجة . ويشوتوهم الزوج والزوجة او الزوجات : 
  الرث الزوجة او الزوجات الربع / عدم الفرع الوارث للزوج  .

  أصحاب الثمن :
  ثمن / وجود الفرع الوارث للزوج  .رثها او ارثهن للاليشرط ووهو الزوجة او الزوجات : 

  أصحاب الثلثني :
ت الثلثني ط الرث البنارتوان نزل واالخوات الشقيقات واالخوات الب) ويش نوهم : (البنات وبنات االب

/ ان  رتط الرث بنات االبن وان نزل الثلثنيويش ،وان يكن اثنتني فأكثر  / عدم املعصب وهو اخوهن
وعدم الفرع الوارث الذي اعال  عصب وهو اخوهن او ابن عمهن يف درجتهننتني فأكثر وعدم امليكن اث
من الذكور وعدم  ط الرث الشقيقات الثلثني / عدم الفرع الوارث وعدم االصل الوارثرتويش ، منهن

ويشرط الرث االخوات الب الثلثني / شروط  ،الشقيق وان يكن اثنتني فأكثر  املعصب وهو اخوهن
  االشقاء والشقائق . الشقائق وزيادة عدم

  أصحاب الثلث :
  او جمتمعني )  اوهم ( االم واالخوة الم ذكور او اناث 



ا خالف بالشخص ط الرث االم الثلث / عدم الفرع الوارث وعدم اجلمع من االخوة ولو حمجوبنيرتويش
حدى العمريتني وان التكون املسألة احيجبون عنده اذا كانوا حمجوبني ا فأهنم ال لشيخ االسالم رمحه

  زوجة وام اب ) (زوج وام واب او
ط الرث االخوة الم الثلث / عدم الفرع الوارث وعدم االصل الوارث من الذكور وان يكونوا اثنني رتويش

  بل يكون ارثهم بالسوية .  الذكر على االنثى يف االرث عند اصحابنافأكثر  واليفضل 
  أصحاب السدس :

 او اجلدات وبنت االب وان عال مبحض الذكور واجلدة الم واجلد من قبل وهم سبعة : االم واالب واالخ
  اوبنات االبن واالخت الب او االخوات الب . االبن

  ن االخوة ولو حمجوبني بالشخص .اواجلمع ميشرتط الرث االم السدس / وجود الفرع الوارث 
  ويشرتط الرث االب السدس  وجود الفرع الوارث . 

  ان يكون منفرداً.م السدس عدم الفرع الوارث وعدم االصل الوارث من الذكور وويشرتط الرث االخ ال
  ويشرتط الرث اجلد السدس  وجود الفرع الوارث وعدم االب .

كر مدل بأنثى والسدس للجدات واحدة او تكون يف نسبها اىل املورث ذ ال ويشرتط يف اجلدة الوارثة ان
  اجتمعن وكن متحاذيات
  اليت اقرب منها  جلدات السدس  عدم االم وعدم اجلدةاو ا ويشرتط الرث اجلدة

عدم املعصب وهو اخوهن او ابن عمهن يف درجتهن وعدم الفرع  ويشرط الرث بنات االبن السدس
  . فاهنن يرثن السدس معهاسوى صاحبة النصف  الوارث االعلى منهن



اخت شقيقة وارثة وان يكن مع  عدم املعصب وهو اخوهن ويشرتط الرث االخوات الب السدس
  النصف فرضا . 

              
  

  التعصيب
  اقسام العصبة

  ( العصبة بنسب ــــ العصبة بسبب) وهي قسمان
  والعصبة النسب : تشمل ( العصبة بالنفس و العصبة بالغري و العصبة مع الغري )
 الب .االعصبة بالنفس هي كل ذكر ليس بينه وبني امليت املورث انثى كاالبن وان نزل و

 وان نزل فأكثر  فأكثر مع ابن االبن وان نزل العصبة بالغري هم البنت فأكثر مع االبن فأكثر وبنت االبنو
نزل منها ان احتاجت اليه واالخت الشقيقة فأكثر مع االخ اسواء اكان اخاها او ابن عمها يف درجتها او 

 فإهنم ال يعصبونن الذكور مالب فاكثر مع االخ الب فأكثر واما غري هؤالء ت الشقيق فأكثر واالخ
 اخواهتم كابن العم

بنات االبن وان نزلن واالخوات الب مع البنات  معالعصبة مع الغري هم االخوات الشقائق مع البنات اوو
 بنات االبن وان نزلن .مع او

حكم العصبة بالغري والعصبة مع الغري : اهنم يأخذون ما تبقى بعد الفروض ويسقطون اذا استغرقت و
  روض الرتكة .الف

رتط انثى وعصبة املعتق بالنفس فقط ويشالسبب : هم الوارثون بالوالء وهم املعتق ذكرا او بوالعصبة 
  ب  .النسب او يقوم مانع بالعصبة بالنسالرث العصبة بالسبب عدم العصبة ب



  
  جهات العصبة

والعمومة لغري ام والوالء وجيب تقديم  : البنوة واالبوة واالخوة لغري امعلى الرتتيب  وجهات العصبة 
ابن ابن) فإن استووا يف (ابن ) يقدم على ( فلدرجة ى الرتتيب فإن استووا يف اجلهة فباالعصبة باجلهة عل

  الب) .الدرجة فبالقوة ف( الشقيق) يقدم على ( 
  احوال الورثة من حيث االرث بالفرض او بالتعصيب او هبما

ض فقط دون عصيب فقط دون الفرض اال االب واجلد . والذين يرثون بالفروالعصبة بالنفس يرثون بالت
  و الزوجة التعصيب هم االم واجلدة واالخ الم والزوج 

  .  ...التعصيب مع وجود الفرع الوارث الذكر واما االب واجلد فريثان بالفرض دون   
رض والتعصيب مع وجود الفرع بالف انبالتعصيب فقط دون الفرض اذا عدم الفرع الوارث . ويرث انويرث

  ستغرق الفروض املسألة . االنثى ومل تالوارث 
والذين يرثون بالفرض او بالتعصيب والجيمعون بينهما هم البنت فأكثر وبنت االبن وان نزل فأكثر 

اذا مل يكن معهن معصب (اخوهن) او ابن عم ن بالفرض فهؤالء يرث الخت الب فأكثرافأكثر و ةوالشقيق
لتعصيب اذا با وترث البنت فاكثر فمن بعدها  انزل اذا احتجن اليهاو  ن وان نزل يف درجتهنبنت االب

   درجتهن او احتجن اليهوان نزل يف نالبااو بنات بنت االبن  ) او ابن عم  كان معهن معصب ( اخوهن
  

  احلجب
  ( حرمان ) او من اوفر حظية (نقصان) هرثاهو منع من قام به سبب االرث من 



ومها قسمان / حجب اوصاف وهو بسبب مانع من موانع االرث والاثر هلذا يف احلجب فال حيجب 
  شخص .ب هبعضمن وحجب اشخاص وهو منع من االرث او  ،احدا ووجوده كعدمه 

  وحجب االشخاص نوعان حجب حرمان وحجب نقصان 
  ا كامال . االرث من االرث منعمينع من قام به سبب  وحجب احلرمان

النقصان على مجيع حجب  جب النقصان فيمنع من قام به سبب االرث من افر حظية  ويأتي واما ح
الورثة إما بالنقصان باالنتقال او االزدحام ويكون االنتقال من فرض اىل فرض اقل منه او اىل تعصيب اقل 

   اواىل تعصيب اقل منه منه او من تعصيب اىل فرض اقل منه 
  الورثة وحجب احلرمان 

اال الفروع وأما احلواشي واصحاب الوالء فيحجبهم  بهم اال االصوال والفروع الحيجبهمواالصول الحيج
  االصول والفروع واحلواشي .

على  االشقاء او الب واجلد حيجب االخوة الم بال نزاع وحيجب اجلد االخوة لغري ام اجلد واالخوة 
اذا مل يكن معهم صاحب فرض اعطي  هجبهم فإناملختار وذهب اصحابنا ومالك والشافعي اىل انه الحي

ان معهم صاحب وان ك رتكة ان كان االخوة اكثر من مثليه ويقامسهم ان كانوا اقل من مثليهاجلد ثلث ال
 الفروض شيئامن الباقي او سدس الرتكة فإن مل تبقمن املقامسة او ثلث  فرض اعطي اجلد االحظ

  .  رض للجد السدس وسقط االخوةفأقل ف الرتكة او كان الباقي سدس الرتكة
  املسألة املشركة

ذكورا وإناثا ال إناثا اشقاء ذكورا او  اثنان فأكثر وصاحبة سدس أُم اوجدة واخوةالم واخوة  وهي زوج
  بني االخوة وامنا تعطىفيها   فقط  فال يشرك



  ألم الثلث ويسقط االشقاء  سدسها ويعطى الزوج النصف واالخوة صاحبة السدس 
  ال الفروض املسألة على املختار .إلكتم

  
  احلساب

  الرتكات فيها . ةوهو تأصيل املسائل وتصحيحها وقسم
  

  النسب االربع 
  

  املمثالة : وهي تساوي العددين او االعداد 
  املداخلة ان ينقسم اكرب العددين على االخر بال كسر و

  بكسر ولكن يتفق العددان جبزء من االجزاء كالنصف  واملوافقة: ان ال ينقسم االكرب على االصغر اال
  واملباينة: ان ال تتفق االعداد جبزء بل ختتلف

  استعمال النسب االربع
ين يف ويضرب املبا تداخلة ويؤخذ الوفق ويضرب يف كامل ماوافقهماثالت واكرب املتامل احد ان يؤخذ 
  كامل االخر
  مع بعضها وبني املسائل مع بعضها  لنسب االربع يف النظر بني الرؤوسوتستعمل ا

  ملوافقة فقط يف النظر بني الرؤوس والسهاموبني املقامات للفروض وتستعمل املباينة وا
  وبني املسائل السهام  . 
   

   



  صيلالتا
كلهم عصبة جعل وهو حتصيل اقل عدد خيرج من فرض املسألة او فروضها بالكسر فإن كان الورثة 

 يكن يف املسألة االفرض واحد الرؤوس وجيعل الذكر برأسني (عن انثيني ) وان مل اصل املسألة من عدد
ض وواذا كان يف املسألة اكثر من فرض نظر بني مقامات الفر ،اصل املسالة مقام ذلك الفرض  جعل

  بالنسب االربع وما حتصل فهو اصل املسألة   .
  أصول املسائل 

  عشر واربعة وعشرون  . تة و مثانية واثناالثة واربعة وسواصول املسائل : اثنان وث
  

  العول
  سهام ونقص يف االنصباء .الوهو زيادة يف 

عة عول اىل سبعة واىل مثانية واىل تسواالصول اليت تعول هي اصل سته ويعول اربع مرات شفعا ووترا في
واصل واىل عشرة واصل اثناعشر ويعول ثالث مرات وترا اىل ثالثة عشر ومخسة عشر وسبعة عشر 

  ن .مرة واحدة وترا اىل سبعة وعشرياربعة وعشرون ويعول 
  التصحيح

  لى الورثة بالكسر .وهو حتصيل اقل عدد ينقسم ع

  
  االنكسار

سهام املسألة على الورثة فلم تنقسم اال بكسر فيها او بعضها فإن هذه املسألة تصحح  اذا انكسرت
افقة واملباينة فإن باينت اثبت كل الرؤوس وان املوب الرؤوس وسهامهم اليت انكسرت عليهمر بني نظفي



وافقت اثبت وفق الرؤوس ويكون ما اثبته هو جزء السهم اذا كان االنكسار على فريق واحد فنضرب 
جزء نصيب كل وارث يف و مصح املسالة وتضرب م يف اصل املسألة او عوهلا فما حتصل فهجزء السه

نإنك وان كان االنكسار على اكثر من فريق  مفريق عليهنقسم ما كان الالسهم فما حتصل فهو نصيبه و
تنظر بني الرؤوس والسهام املنكسرة باملوافقة واملباينة فما وافق اثبت وفق الرؤوس وما باين اثبت كامل 
الرؤوس ثم تنظر بني املثبت من الرؤوس بالنسب االربع فما حتصل فهو جزء السهم يضرب يف اصل 

فما حتصل فهو  وارث يف جزء السهمفريق هو مصح املسألة واضرب نصيب كل املسألة او عوهلاوالناتج 
  .     الفريق عليهمقسم نصيب  او نصيبه من املصح

   
  مرياث الغرقى واهلدمى وحنوهم

حني موته  اذا علم موت املتوارثني مجيعا فإنه التوارث بينهم ويكون مرياث كل واحد منهم لورثته االحياء
علم املتأخر  وان ،فإن املتأخر يرث من املتقدم ومل ينس   املتأخر موتابعينهدون من ماتوا معه وان علم 

فان فاهنم اليتوارثون  علم املتقدم من املتأخر بل جهل او مل ي موتابعينه ونسي او علم املتأخر ال بعينه
كل منهم على ابطال ما  تحالفون  بأن  حيلفي فإهنم هم  خر موت مورثكل من الورثة االحياء تأادعى 

وان اتفق ورثتهم على جهالة  ادعاه االخر ثم يعطى مرياث كل منهم لورثته االحياء دون من ماتوا معه 
  .  املتاخرين فاهنم اليتوارثون ويكون مرياث كل واحد منهم لورثته االحياء دون الذين ماتوا معه

  : الرد
  اصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم هو اعادة ما تبقى بعد و

  صب اعلرد ان ال تستغرق الفروض املسألة وعدم الويشرتط ل



ويرد على مجيع اصحاب الفروض سوى الزوجني واختار شيخ االسالم الرد على مجيع اصحاب 
  الفروض حتى الزوجني وهو قوي   .

  الزوجني الرد ان مل يكن معهم احد 
  رضا ورد .كان من يرد عليه شخصا واحدا اعطي املال  كله ف ان

  فإن مسألتهم تكون من عدد رؤوسهم  اواحد اوان كان اهل الرد صنف
ال  ) وخترج فروضهم كاهنا٦ائل الرد تؤخذ كلها من اصل (فإن مس اهل الرد اكثر من صنف وان كان

   صححت .اىل تصحيح  احتاجتد وان رد فيها ثم جتمع سهامهم ويكون جمموع سهامهم هو مسألة الر
  اذا كان مع اهل الرد احد الزوجني

 واحداان كان اهل الرد شخصا من خمرجه والباقي الهل الرد كالعصبة فإن احد الزوجني يعطى فرضه
  ،واحدا  ااو صنف

ويعطى فرضه  من صنف فإنه جيعل مسالة للزوجية من خمرج فرض الزوجيةوان كان اهل الرد اكثر  
ته وتصحح ثم تصحيح صححت ثم جيعل مسألة الهل الرد من سقي الهل الرد وان احتاجت اىل باوال

تنظر بني مسالة الرد والباقي بعد فرض الزوجية فان انقسم الباقي على مسالة الرد صحت مسالة الرد 
 من مسالة الزوجية وكانت مسالة الزوجية هي اجلامعة فياخذ احد الزوجني نصيبه من اجلامعة بال
تغيري ويقسم الباقي على مسالة الرد  والناتج هو جزء السهم يضرب به نصيب كل واحد من اهل 

بت كل منهما ويضرب فيث قي بعد فرض الزوجني مسألة الردن البايوان با ،من اجلامعة  الردفينتج نصيبه
اخذه مضروبا يف فمن له شيء من مسالة الزوجية يف مسألة الرد واحلاصل هو اجلامعة  مسألة الزوجية

من  مضروبا يف الباقي بعد فرض الزوجية والناتج نصيبهمسألة الرد اخذه  مسالة الرد ومن له شيىء من



مسألة الرد  وان وافق الباقي بعد فرض الزوجية مسألة الرد ضرب مسألة الزوجية يف وفق اجلامعة
مسألة الرد ومن له شي  وفقامعة ومن له شي من مسالة الزوجية اخذه مضروبا  يف فاحلاصل هو اجل

  بعد فرض الزوجية والناتج هو نصيبه من اجلامعة   .  سألة الرد اخذه مضروبا يف وفق الباقيمن م
  مرياث احلمل

حيا حياة مستقرة القل  ني موت املورث وذلك  بأن يولدويشرتط الرث احلمل حتقق وجوده يف الرحم ح
احلمل فأقل من حيث موت املورث بشرط اال ثر مدة هر من حني موت املورث او يولد الكمن ستة اش

من حني موت املورث اىل وضع احلمل كما يشرتط الرثة ان يولد حيا  توطأ أُمه والتكون فراشا ملن يطا
  حياة مستقرة .

طرق احلديثة وحنوها بأنه اذا طلب الورثة او بعضهم قسمة الرتكة قبل وضع احلمل فإن علم احلمل بال
من الرتكة  قف له نصيبه وقسمت الرتكة فمن يسقط بوضع احلمل حيا فإنه اليعطى شيئان واو ذكر انثى

القل وان مل يعلم احلمل فإنه افإنه يعطى  فانه يعطى نصيبه كامال ومن ينقص نصيبه نصيبه  ومن الخيتلف
فإذا وضع كما مر يف العلم باحلمل ذكرين او انثيني ويقسم الباقي يوقف له من الرتكة االكثر من نصيب 

  رد على مستحقه  . خذ نصيبه حسب الواقع وان زاد شيءحيا ا
  مرياث املفقود :

  اجتهاد احلاكم  ه اىلان كان غلب علية السالمة او اهلالك فإنه يرجع يف تقدير مدة انتظار املفقود 
 يعطى شيئاً الوان كان الوارث مع املفقود اليؤثر عليه ف إنه يعطى نصيبه كامال وان اسقطة املفقود فإنه 

   وان نقص اعطي االقل
  صفة العمل يف مسائل املفقود :



  جيعل للمفقود مسألة يقدر فيها حيا وتصحح ان احتاجت اىل تصحيح 
  جيعل للمفقود مسألة يقدر فيها ميتا وتصحح ان احتاجت اىل تصحيح

  ينظر بني املسألتني بالنسب االربع وما حتصل فهو اجلامعة 
نصيب كل وارث يف جزء صل هو جزء سهم تلك املسالة يضرب كل مسألة وما حتتقسم اجلامعة على 

  سهم مسألتة .
يف احدى املسألتني ال يعطى شيئاً ملسألتني ويعطى االقل ومن يسقط كل وارث يف ا بني نصييب يقارن

  يعطى ملستحقه . تضح امر املفقود او حيكم مبوته ثمويوقف الباقي حتى ي
  مرياث اخلنثى:

عه اليقني واما الباقي فيوقف اىل ان يتضح حاله فان ان كان يرجى اتضاح حاله اعطى ومن م واخلنثى
فإنه يعطى هو ومن معه  تلف ارثه بذكورته او انوثته كولد االم اتضاح حاله وال خي كان مشكال اليرجى 

سألة ته وخيتلف ارث من معه جعل مما يستحقه وال يوقف شيىء فإن كان خيتلف بذكورته او انوث
 فاحلاصل هو اجلامعة  يف االخرى ويضرب الناتج يف اثنني اضرب احدامهالذكورته ومسألة النوثته و

فاضرب نصيب كل وارث من املسألتني يف  على كل واحدة من املسألتني حيصل جزء سهمها ها فاقسم
ورثة من ال حصل نصيب كل واحدتعلى اثنني ي واقسم  ها ثم امجع ما حتصل له من املسألتنيسهمجزء 

  يف كل تقدير ) من اجلامعة ( اعطي اخلنثى  معه نصف مايستحقه
  مرياث ذوى االرحام :

  الذين ال يرثون بفرض وال تعصيب . ةوهم القراب
   سوى الزوجني عدم اصحاب الفروضوالعصبة يشرتط الرث ذوي االرحام عدم 

  



  جهات ذوى االرحام
الد كأوالد البنات وأو كل من يديل اىل امليت بأوالد ثالث جهات هي جهة البنوة وتشمل لذوى االرحام

وبنات بنيهم و اخوال كبنات االخوة لغري ام   بأبيةبنات االبن وجهة االبوة وهي كل من يدىل اىل امليت 
ن ادىل اىل مومة وهي كل مت السواقط من قبل االب وجهة االاواجلد ته واالجداد الساقطنياالب وخاال

االم وخاالهتا واعمامها وعماهتاواالجداد  بأمه كأوالد االخوة الم و االخوال واخلاالت واخوال امليت 
 واجلدات السواقط من جهتها 

  
  

  كيفية توريث ذوى االرحام :
حجبا  الوارث فيأخذ حكمه ارث او نزل كل واحد منزلة من ادىل به حتى يصل اىليفيرثون بالتنزيل 

هم مبنزلة نزلة امهاهتم وبنات االخوة وبنات بنيوات مطلقا مبنات واوالد بنات االبن واوالد االخالبفاوالد 
عم الم والعمات الو ،واوالد االخوة الم مبنزلتهم لغري ام وبنات بنيهم مبنزلة االعمام  االخوة وبنات االعمام 

وابو امه  وخاالته االب  مبنزلة االم واخوال و امه ومن ادىل بهاالب واخوال امليت وخاالته وابمطلقا مبنزلة 
  مينزلة ام االم . االم وخاالهتا وابو امها ومن ادىل به واخوال االب   ومن ادىل به مبنزلة  أم

  االرحام بالسوية فال يفضل ذكرهم على انثاهم . ويرث ذوو
  

   



  قسمة الرتكات :
فإنه ينسب نصيب كل وارث من املسألة اىل  كن قسمتها كالرياالت واملوزوناتواذا كانت الرتكة مما مي

به  املسألة ثم يعطى من الرتكة مثل تلك النسبه كثمن او تقسم الرتكة على املسألة فما حتصل ضرب 
  فهو نصيبه من الرتكة  نصيب كل وارث فما خرج

ى من يعط ث من املسألة اىل املسألة ثموان كانت مما الميكن قسمته كالعقار فإنه ينسب نصيب كل وار
  الرتكة مثل تلك النسبة . 

  املناسخات:
  ،وهي ان ميوت شخص فال تقسم تركته حتى ميوت ورثته او بعضهم 

ارثهم منه قسمت الرتكة على الورثة  ية ورثة امليت االول ومل خيتلفورثة امليت الثاني يف بق واذا احنصر 
اخوة اشقاء فمات منهم اثنان قبل ات عن ستة االحياء حال القسمة كان امليت مل يورث غريهم كمن م

كل ميت اليرثون غريه ويف  تقسم على االربعة من عدد رؤسسهم فاذا كان ورثةالقسمة فإن الرتكة 
من ورثة    ثان هم ويف املسألة ميتتلف ارثهم منه اوورث غريهم معاو خي ثان  املسألة اكثر من ميت 

  ح ان احتاجت ال تصحيح وتصحفكما يلي : جيعل مسألة للميت االول  امليت االول
  ،مسألة وتصحح كذلك  ثان  جيعل لكل ميت 
  من االوىل باملوافقة واملباينة ويثبت الناتج يف املسألة ــ هسهامينظر بني مسألة كل ميت و 
عليها سهامها وال تدخل املسألة  ينظر بني املثبتات من املسائل بالنسب االربع وهي اليت ملت نقسم 

  جزء سهم املسألة االوىل . النظر فما حتصل فهو االوىل يف
  االوىل فما حتصل فهو اجلامعة  زء سهم املسالة االوىل يف املسالةـــ يضرب ج 



وان كان ميتا  ـــ يضرب نصيب كل وارث من املسألة االوىل يف جزء سهم االوىل فإن كان حيا اخذه
  تحصل جزء سهم مسألته ــيعلى مسألته ف قسم

به الثانية وما بعدها يف يف جزء سهم مسألته فما حتصل فهو نصي كل وارث من املسالةيضرب نصيب  
على  ثان وما بعده  وان انقسم سهام كل ميت من اجلامعة  ومن ورث من مسألتني او اكثر مجعنا له 

 االوىل وكانت االوىل هي اجلامعة وتقسم سهام كل ميت   ل الثانية مما صحت منهمسألته صحت املسائ
  نصيب كل وارث من مسالته  . ه فما حتصل فهو جزء سهمها يضرب بهعلى مسألت ثان

للميت الثاني وتصحح كل  مل يكن يف املسالة االميت ثان فقط فإنه جيعل مسألة للميت االول ومسالةوان 
  ا ان احتاجت ال تصحيح ـــ ممنه

واملباينة ويثبت حاصل النظر يف املسألة  ألته باملوافقة امليت الثاني من االوىل وبني مس ينظر بني سهام
  انية واحلاصل هو اجلامعة الث تضرب املسألة االوىل يف املثبت من املسالة

 له شيء من من يف كامل الثانية و املسألة االوىل اخذه مضروبا فعند املباينة يكون من له شيء من
  ه ة اخذه مضروبا يف كامل سهام مورثالثاني

ه شيء من االوىل اخذه مضروبا يف وفق الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه ل منوعند املوافقة 
  له  . مورثه ومن ورث من املسألتني مجعناسهام  مضروبا يف وفق

غيري ت كانت االوىل هي اجلامعة وتبقى االنصباء بدون وان انقسمت سهام امليت الثاني على مسألته 
     له .   ومن ورث من املسألتني مجعنا

 


