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مقّدمة

احلمد هلل رب العاملني، أمحده سبحانه وتعاىل، وأشكره وأستهديه، وأصىل وأسلم 
عىل خاتم األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

 
املقّرر  األربعة  املذاهب  عىل  املرياث  يف  الوجيز  كتاب  فهذا  وبعد   
سهولة  فيه  متوخًيا  ألفته  األزهرية،  باملعاهد  الثانوية  الشهادة  طّلب  عىل 
املرياث،  أحكام  للطّلب  ليمهد  بالغرض  والوفاء  اإلجياز  مع  العبارة 
واستذكارها،  حتصيلها  ورسعة  وضبطها،  فهمها  عىل  هلم  عون  خري  ويكون 
زمن. وأقل  جمهود  بأيرس  العامة  للمتحانات  االستعداد  بحسن  وكفيل 

وقد جعلت األحكام املتفق عليها يف صلب الكتاب، واملختلف فيها باهلامش،   
كام وضعت يف اهلامش أيضا األحكام التي جيري عليها العمل يف املحاكم.

وإمتاما للفائدة ضمنت هذا الكتاب  جدوال يبني أحوال أصحاب الفروض،   
وجدوال يوضح نظام احلجب، كام ضمنته أيضا أحكام الوصية الواجبة ومصادر 

الترشيع اخلاصة هبا، مع اإلكثار من النامذج والتامرين.

واهلل أسأل أن ينفع هبذا الكتاب، وجيعله خالصا لوجهه الكريم.

منشاوي عثامن عبود 
شهر ذي احلجة سنة  ١٣٩٣هـ

شهر يناير سنة  ١٩٧٤م

هـ
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علم املرياث 
مبادئ علم املرياث  

احلقوق املتعلقة بالرتكة  
رشوط اإلرث  
أسباب اإلرث  

املستحقون للرتكة  
الوارثون بالفرض  

  أو التعصيب من الذكور 
الوارثات بالفرض  

أو التعصيب من النساء  
موانع اإلرث  
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تعريفه

الفرائض

فضله

موضوع علم املرياث

علم املرياث

هو قواعد يعرف هبا نصيب كل مستحق يف الرتكة.

تركة امليت من حيث تقسيمها وبيان نصيب كل وارث.

مجع فريضة وهي النصيب الذي قّدره الشارع للوارث.
ويسمى علم املرياث أيًضا بعلم الفرائض، ألنه القواعد التي تعرف هبا السهام 

املقدرة رشعا لكل وارث.

هو من أرفع العلوم قدًرا، وأجلها أثًرا، وحسبك تنوهًيا بشأنه، واستنهاضا للهمم يف 
مدارسته قول الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص: ]تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإهنا نصف 

العلم[. )رواه ابن ماجه(
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3

 هي متعلقة بامللك 
االضطراري، وغريها 

يتعّلق بامللك الذي وخيتار 
سببه كالرشاء مثًل.

هي خمتصة بإحدى حالتي 
اإلنسان، وهي حالة املامت 
بخلف غريها من العلوم.  

العناية الفائقة بأمرها، 
واحلث األكيد عىل حتصيلها 

وتعليمها للناس فجعلت 
نصف العلم مبالغة يف ذلك، 
كقوله عليه الصلة والسلم: 

]احلج عرفة[. )رواه أمحد 
وأصحاب السنن(  

وجه كون الفرائض نصف العلم

حكمة مرشوعية املرياث
جعل اهلل تعاىل للمرياث نظاًما قوياًم، وقانوًنا حكياًم، يفيض رمحة وعداًل، وسداًدا، ورشًدا، 
وجتد النفوس فيه مثًل رائًعا للهدي القيم والعظة النافذة. واحلكمة البالغة ونجمل ذلك 

فيام يأيت:

1

2

3

4

5

  حكم اإلسلم بجعل تركة امليت ملكا ألفراد ورثته ويف ذلك احرتام
 مللكية األفراد. 

فرض املرياث ألمّس الناس قرابة للميت ألنه انترص هبم يف حياته، وكثرًيا 
ما يكون هلم دخل يف تكوين ثروته، فكان الُغنم بالُغرم.

حدد لكل وارث نصيًبا معنيًّا، فحسم هبذا مادة النزاع التي تزرع األحقاد، 
وتقطع األرحام.

 كان نصيب األنثى نصف نصيب الرجل ألنه الكافل ألرسته، وعليه وحده 
يقع عبء اإلنفاق.

أحلقت الزوجية بالقرابة تقديسا للصلة بني الزوجني، وإبراز ملظهر الوفاء.
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احلقوق املتعلقة بالرتكة

 )1( املراد الديوان التي هلا مطالب من جهة العباد، ويقدم دين الصحة عىل دين املرض إن مل يعلم ثبوت دين 
املرض بطريق املعاينة، فإن علم ثبوته بطريق املعاينة كالذي وجب بداًل عن مال ملكه أو استهلكه كان يف حكم    

دين الصحة، وجيب تنفيذ دين اهلل من ثلث الباقي كسائر الوصايا، إن أوىص به وإال فل.  

رشوط اإلرث
يشرتط يف حتقيق املرياث أمران:

األول

الثاين

الثالث

 موت املورث حقيقة بتحقق مشاهدة موته أو حكاًم، بأن حيكم القايض
 بموت املفقود.

حياة الوارث بعد موت املورث حياة حقيقة أو تقديرية بأن يكون محًل.

 عدم وجود مانع من موانع اإلرث.

يتعلق بالرتكة أربعة مرتبة كاآليت:

 ُيبدأ من تركة امليت بتكفينه وجتهيزه من غري إرساف وال تقتري.

 تقىض ديونه )1( من مجيع ما يبقى من ماله بعد جتهيزه.

تنفيذ وصاياه من ثلث الباقي بعد قضاء الديون.

م الباقي بعد ذلك بني الورثة. ُيقسَّ

1 

2 

3

4
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ما يتوصل به إىل غريه.

 ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

1- قرابة     2- نكاح     3- والء

)1( عند الشافعي ال يرث موىل املواالة، وال املقّر له بالنسب، وال املوىص له بام زاد عىل الثلث، ويقدم بيت 
املال إن كان منتظاًم عىل الرّد، وذوي األرحام.  

توزع الرتكة بني املستحقني عىل الرتتيب اآليت:
املستحقون للرتكة

1- يبدأ بأصحاب الفروض.

2- العصبات النسبية، بأنواعها الثلثة.

3- الرّد عىل ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم.

4- ذوي األرحام عند عدم كل من تقدم.

٦- من أويص له بام زاد عىل الثلث.

٧- إذا مل يوجد أحد من هؤالء توضع الرتكة يف بيت املال. )1(

أقر  إذا  املقر، كام  النسب عىل غري  إذا تضمن اإلقرار حتميل  بالنسب  له  املقّر   -5
لشخص أنه أخوه ألبيه ومل يصدقه األب.

السبب لغة

وإصطلحا

وأسباب 
اإلرث

أسباب اإلرث



ث
ريا

م امل
عل

٦

الوارثون بالفرض أو التعصيب من الذكور

االبن.  -1

ابن االبن وإن نزل بمحض الذكورة.  -2

األب.  -3

اجلّد أبو األب وإن عل بمحض الذكورة.  -4

األخ مطلًقا.  -5

ابن األخ الشقيق، أو ألب وإن نزل بمحض الذكورة.  -٦

العّم الشقيق، أو ألب وإن عل كعّم األب أو عّم اجلّد.  -٧

ابن العم الشقيق، أو ألب وإن نزل بمحض الذكورة.  -8

الزوج.  -9

10- املوىل املـُعتِق.

عرشة وهم:



من هم الوارثون من الرجال 
و الوارثات من النساء

ث
علم املريا

٧

الوارثات بالفرض أو التعصيب من  النساء

البنت.   -1

بنت االبن وإن نزل بمحض الذكورة.    -2

األّم.  -3

األخت مطلًقا.  -5

الزوجة.  -٦

املوالة املـُعتِقة.  -٧

اجلّدة ألّم، أو ألب وإن علت )1( ما مل ُتدل إىل امليت بجّد فاسد كأّم أيب األّم،  -4 
       فإن هذه من ذوي األرحام.

سبع وهن :

)1( عند املالكية ال ترث اجلّدة أّم اجلّد.



)1( كأن حيفر بئًرا يف الطريق فيقع فيه شخٌص فيموت.
. 2( أخرجه ابن ماجه والنسائي والرتمذي عن أيب هريرة(

 .3( أخرجه أبو داود عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص(

املانع لغة

واصطلحا

 : احلائل.

ما تفوت به أهلية اإلرث بعد وجود سببه.  : 

موانع اإلرث

ويمنع اإلرث أحد أمور ثلثة:
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1

2

3

 قتل الوارث مورثه قتًل عمدا أو شبه عمد أو بسبب )1( لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
]القاتل ال يرث[ )2(.

 اختلف الّدين فل يرث املسلم غري املسلم وبالعكس، أما غري املسلمني فريث 
الدين  اختلف  مع  التوارث  عدم  عىل  والدليل  الراجح.  عىل  بعًضا   بعضهم 

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ]ال يتوارث أهل ملتني شتى[ )٣(.

الّرُق )إن ُوِجَد(.

89
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الفروض املقدرة

من يستحق النصف

إن كانت واحدة ومل يوجد من يعصبها.

إذا كانت واحدة ومل يوجد من يعصبها أو فرع وارث للميت 
مطلًقا أقرب منها.

1- البنت الصلبية

2- بنت االبن

3- األخت الشقيقة

4-  األخت ألب

5- الزوج

الفرض لغة

 واصطلحا

 : التقدير.

 : جزء مقدر رشًعا من الرتكة يعطى لوارث خاص.

والفروض سّتة وهي:

والفروض

4- الثلثان1-النصف

5- الثلث2- الربع

٦- السدس3- الثمن 

 إذا مل يكن للزوجة فرع وارث مطلًقا. 

إن كانت واحدة عند عدم العاصب وعدم الفرع الوارث مطلًقا 
واألصل الوارث الذكر.

إن كانت واحدة عند عدم العاصب وعدم الفرع الوارث مطلًقا 
واألصل الوارث الذكر وعدم األخت الشقيقة واألخ الشقيق.

درة
املق

ض 
رو

الف
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الربع فرض اثنني:

من يستحق الثمن

من يستحق الربع

1- الزوج

2- الزوجة

 مع وجود الفرع الوارث مطلًقا للزوجة.

 عند عدم وجود الفرع الوارث مطلًقا للزوج، تستقل به الواحدة، 
ويشرتك  فيه األكثر.

الثمن فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث مطلًقا، تستقل به الواحدة 
ويشرتك فيه األكثر مطلًقا.

ض املقدرة
الفرو

11



البنتان الصلبيتان فأكثر

بنتا االبن فأكثر

األختان الشقيقتان فأكثر

األختان ألب فأكثر

عند عدم االبن.

عند عدم وجود فرع وارث للميت أقرب منهام أو 
منهّن أو ذكر يعصبهام أو يعصبهن.

عند عدم العاصب وعدم الفرع الوارث مطلًقا 
واألصل الوارث الذكر.

 عند عدم العاصب وعدم األخت الشقيقة  ومن 
رشط فقده مع الشقيقة.

من يستحق الثلثني

1

2

3

4
درة

املق
ض 

رو
الف
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الثلثان فرض أربعة:



األّم إذا مل يكن للميت فرع وارث مطلًقا وال اثنان فأكثر من األخوة واألخوات أشقاء أو    -1
ألب أو ألّم ذكوًرا كانوا أو إناًثا.   

ويكون هلا الباقي بعد فرض أحد الزوجني يف املسألتني العمريتني أو الغّراوين ومها:   
ا – أًبا. مات وترك: زوجة – أمًّ )أ(   

ا – أ ًبا. )ب( ماتت وتركت: زوًجا – أمًّ  

االثنان فصاعًدا من ولد األّم )اإلخوة واألخوات( يستوي فيه الذكور واإلناث عند عدم    -2
الفرع الوارث مطلًقا أو األصل الوارث الذكر.  

)1( من ليس بينه وبني امليت أنثى.
)2( من ليس بينها وبني امليت ذكر بني أنثيني.

من يستحق الثلث

من يستحق السدس

1

5

٧

2

4

٦

3

األب مع وجود الفرع الوارث الذكر وإن نزل بمحض الذكورة.

ولد األّم إذا كان واحًدا مع عدم الفرع الوارث مطلًقا واألصل الوارث الذكر.

األخت ألب فأكثر مع الشقيقة املنفردة إذا مل يكن معها من يعصبها أو حيجبها.

 اجلّد الصحيح )1( عند عدم األب مع وجود الفرع الوارث الذكر وإن نزل 
بمحض الذكورة.

التساوي  لو تعددن برشط  فيه  الواحدة ويشرتكن  به  فتستقل   )2(  اجلّدة الصحيحة 
يف الدرجة.

وجود  وعدم  يعصبها  من  معها  يكن  مل  إذا  املنفردة  الصلبية  مع  فأكثر  االبن   بنت 
من حيجبها.

 األّم إذا كان للميت فرع وارث مطلًقا أو اثنان فأكثر من األخوة أو األخوات مطلًقا 
وارثني أو حمجوبني.

ض املقدرة
الفرو

13

الثلث فرض اثنني:

السدس فرض سبعة:



أحوال األب   
أحوال اجلّد الصحيح  

أحوال أوالد األّم  
أحوال الزوج  

أحوال الزوجة  
أحوال بنات الصلب  

أحوال بنات االبن  
أحوال األخوات الشقيقات  

أحوال األخوات ألب  
أحوال األّم  

أحوال اجلّدات  

 أحوال أصحاب 
الفروض  ٣
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عند وجود الفرع الوارث املؤنث فيأخذ السدس فرًضا 
والباقي تعصيًبا.

عند عدم وجود الفرع الوارث مطلًقا فريث مجيع الرتكة 
عند االنفراد، أو الباقي بعد فرض غريه بالتعصيب.

وهو السدس مع الفرع الوارث املذكر،  
لقوله تعاىل: 

1- الفرض فقط 

 2-الفرض 
مع التعصيب  

3-التعصيب   
املحض  

أحوال أصحاب الفروض

أحوال األب  -١

1- أّم األب ال ترث مع وجود األب، وترث مع وجود اجلّد. 

ا األب فل حيجب أبًدا. 4- حيجب اجلّد باألب وبكل جّد أقرب منه درجة أمَّ

أحد  بعد فرض  بقي  ما  ثلث  فلألّم  الزوجني  وأحد  أبوين  الشخص  ترك  إذا   -2 
الزوجني، وأما إذا وجد مكان األب جد فلألّم ثلث اجلميع.  

 3- مع وجود األب ال يرث باتفاق اإلخوة واألخوات األشقاء ، واإلخوة واألخوات 
ألب. وأما مع وجود اجلّد فكذلك عند اإلمام خلفا للصاحبني فتكون هناك    
مقاسمة مع اجلّد، كام ستعرفه يف موضوع مقاسمة اجلّد لألخوة. واألخوات    

األشقاء وألب.  

هو أبو األب وإن عل بمحض الذكورة وهو مثل األب عند فقده إال يف أربع مسائل:

)سورة النساء. اآلية: 11(

أحوال اجلّد الصحيح   -٢

: هو من له نصيب مقدر يف الرشع  من الرتكة.صاحب الفرض

ض
ب الفرو

صحا
 أحوال أ
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3- ال يرثون شيئا مع الفرع الوارث مطلًقا، وال مع األصل الوارث املذكر باالتفاق.

له حالتان:

 2- الثلث للثنني  فصاعًدا يستوي فيه الذكور واإلناث عند عدم الفرع الوارث مطلًقا 
واألصل الوارث املذكر، لقوله تعاىل:   

األصل  أو  الوارث  الفرع  عدم  عند  انثى  أو  كان  ذكًرا  املنفرد  للواحد  السدس   -1 
   الوارث املذكرمطلًقا لقوله تعاىل: 

٤- أحوال الزوج

 )سورة النساء. اآلية: 12(

1- النصف عند عدم الفرع الوارث للزوجة مطلًقا لقوله تعاىل:

2- الربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة، لقوله تعاىل:

والكللة: من ال ولد له وال والد واملراد اإلخوة ألّم.

 )سورة النساء. اآلية: 12(

)سورة النساء. اآلية: 12(

 )سورة النساء. اآلية: 12(

٣- أحوال أوالد األّم
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نامذج حملولة
س1: تويف شخص عن: أب، وابن ابن، وزوج، فام نصيب كل وارث؟

السبب النصيب الوارث وغريه

لوجود ابن االبن السدس أب

لوجود الفرع الوارث الربع زوج

ألنه أقرب عاصب الباقي ابن ابن

السبب النصيب الوارث وغريه

ألهنا جّدة صحيحة السدس أّم األب 

ألن ولد األّم حيجب باجلّد اتفاًفا ال يشء أخ ألّم

ألنه أقرب عاصب الباقي جّد

السبب النصيب الوارث وغريه

 لعدم وجود فرع وارث 
مطلًقا للميت النصف زوج

النفراده، ولعدم وجود فرع 
وارث مطلًقا، أو أصل

 وارث ذكر
السدس فرًضا أخ ألّم

ألنه أقرب عاصب الباقي تعصيًبا أخ شقيق

س 2: تويف شخص عن: زوج، أخ ألّم، أخ شقيق  فام خيص كل وارث؟

س 3: تويف شخص عن: أّم ألب، وأخ ألّم، جّد، فمن يرث ومن ال يرث 
وما نصيب كل وارث؟   

ض
ب الفرو

صحا
 أحوال أ
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1- عّرف علم املرياث، ثم بنّي فضله، وما وجه كون الفرائض نصف العلم؟ وما الفرض؟
2- ما احلكمة من مرشوعية علم املرياث؟ ومن صاحب الفرض؟

3- ما احلقوق املتعلقة بالرتكة عىل الرتتيب؟ وما رشوط اإلرث؟ وما أسبابه؟ وما موانعه؟
4- اذكر الوارثني بالفرض والتعصيب من الذكور.
5- اذكر الوارثات بالفرض والتعصيب من النساء.

 ٦- من املستحقون للنصف؟ ومتى يستحق كل من الزوج أو الزوجة الربع؟ ومن الفرع الوارث   
  الذي تستحق معه الزوجة الثمن؟ وّضح ذلك.

٧- اذكر املستحقني لكل من )الثلثني، الثلث، السدس( مع التوضيح ملا تذكر.

8- لألب يف املرياث ثلث حاالت. اذكرها مبّينًا متى يرث بالفرائض مع التعصيب؟

 9- هل ترث أّم األب مع وجود األب؟ وما نصيب األّم إذا ترك املتوىف أبوين وأحد الزوجني؟
  وهل هذا احلكم يبقى إذا وجد مكان األب جّد؟ وّضح ذلك.

بنّي نصيب كل وارث يف املسائل اآلتية:
1- توفيت عن: أخت ألّم، وزوج، وأخ ألّم.

2- تويف عن: بنت ابن، وأختني ألب، وأخ شقيق.

3- تويف عن: ابن ابن، وأيب األب، وزوج، وأّم أّم.

4- تويف عن: أيب األب، وأّم، وزوج.

5- تويف عن: أخوين ألّم، وأخ ألب، وأخت شقيقة.

٦- توفيت عن: أّم، أب، زوج، أخوين ألّم.

٧- تويف عن: أب، أّم األب، أختني شقيقتني، أّم األّم.

متارين )١(
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أحوال النساء

1- النصف  للواحدة املنفردة لقوله تعاىل:

2- الثلثان للثنتني  فصاعًدا عند عدم االبن لقوله تعاىل:

3- اإلرث بالتعصب مع وجود االبن ويكون للذكر مثل حّظ االنثيني،  
لقوله تعاىل:   

٢-  أحوال بنات الصلب

هلّن ثلث حاالت:

)سورة النساء. اآلية: 11(

)سورة النساء. اآلية: 11(

)سورة النساء. اآلية: 11(

1- الربع عند عدم الفرع الوارث   
مطلًقا لقوله تعاىل:       

)سورة النساء. اآلية: 12(

 2- الثمن عند وجود الفرع الوارث 
مطلًقا لقوله تعاىل:       

)سورة النساء. اآلية: 12(

١-  الزوجة
للزوجة أو الزوجات حالتان:

ض
ب الفرو
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 أحوال أ

19



 ٣- أحوال بنات االبن

هلّن ست حاالت:

  النصف للواحدة املنفردة عند عدم الفرع الوارث مطلًقا األقرب منها وعدم - 1
   وجود املساوي هلا يف الدرجة.

 ال يرثن مع وجود االبن أو ابن االبن األعىل منهن درجة.- 5

   الثلثان للثنتني فصاعًدا عند عدم الفرع الوارث مطلًقا األقرب منها أو ابن ابن  - 2
  يف درجتها.

  ال يرثن مع الصلبيتني فأكثر إال اذا وجد معهن ابن ابن بحذائهن أو أسفل - ٦
  منهن يف الدرجة فيعصبهن برشط أال يكّن صاحبات فرض.

  السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثني إال إذا كان معهن- 3
    ابن ابن يف درجتهن فيعصبهن ويكون هلم الباقي بعد نصيب البنت للذكرمثل 

   حّظ األنثيني.

االنثيني، - 4 حّظ  مثل  للذكر  ويكون  االبن  ابن  وجود  مع  بالتعصيب  اإلرث    
  لقوله تعاىل:

)سورة النساء. اآلية: 11(

االبن  ابن  وابن  عّمه،  بنت  أو  أخته  كانت  سواء  درجته  يف  من  يعصب  االبن  ابن  مهمة:  فائدة 
تكون  من  ويسقط  حمجوبة،  كانت  إذا  إال  فوقه  من  يعصب  وال  مطلًقا  درجته  يف  من   يعصب 

أسفل منه.
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مثال

)1( ألن الثلثني أكثر ما تستحقه النساء يف جهة واحدة من جهات اإلرث.

1
2

3

4

مات شخص عن: بنت ابن، ابن ابن، يعصبها سواء كانت أخته أو بنت عّمه.
الباقي  هلام  ابن  ابن  وابن  ابن،  وبنت  )ثلثان(  صلبيتني  بنتني  عن:  شخص  مات 
ب بنت االبن هنا لكوهنا حمجوبة بسبب استنفاذ البنتني   تعصيًبا وابن ابن االبن عصَّ

الصلبيتني للثلثني)1(.
 مات شخص عن: بنت صلبية )نصف( بنت ابن )سدس( تكملة للثلثني وابن ابن ابن له 

الباقي ومل يعّصب بنت االبن هنا ألهنا صاحبة فرض.

 مات شخص عن: بنتني صلبيتني )ثلثان( وابن ابن )له الباقي( وبنت ابن ابن )حمجوبة 
بابن االبن ألهنا أقّل منه درجة(.
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٤- أحوال األخوات الشقيقات

إذا مل يكن هناك فرع وارث مطلًقا وال أصل مذكر  املنفردة  للواحدة  النصف   -1 

وارث، لقوله تعاىل:  

اإلرث بالتعصيب إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره، ويكون  -3 
للذكر مثل حّظ االنثيني لقوله تعاىل:  

 4-  يرصن عصبة مع البنات أو بنات االبن لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ]اجعلوا األخوات مع البنات 
       عصبة[. )رواه البخاري بمعناه( فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات 
         االبن. واملراد جنس األخوات الشقيقات وألب مع جنس البنات ولو واحدة 
         مع الواحدة. وظاهر عدم دخول األخوات ألّم يف هذه القاعدة ألهنن ال يرثن 

       مع الفرع الوارث مطلًقا.

الثلثان للثنتني فصاعًدا عند عدم من ذكر وعدم األخ الشقيق لقوله تعاىل:  -2

هلّن مخس حاالت:

)سورة النساء. اآلية: 1٧٦(

)سورة النساء. اآلية: 1٧٦(

)سورة النساء. اآلية: 1٧٦(

حيجبن بالفرع الوارث املذكر وإن نزل، وباألب اتفاًقا، وباجلّد عند أيب حنيفة.  -5
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السدس للواحدة فأكثر مع األخت الشقيقة املنفردة تكملة للثلثني.  -3

الثلثان للثنتني فصاعًدا عند عدم العاصب وعدم األخت الشقيقة    -2
َوَمْن رُشط فقده معها.  

رُشط  َمْن  وعدم  الشقيقة  عدم  عند  املنفردة  للواحدة  النصف   -1 
فقده معها.  

عدم  عند  الباقي  فيأخذن  االبن  بنات  أو  البنات  مع  عصبة  يرصن   -٦ 
البنات  ]اجعلوا األخوات مع  األخت الشقيقة حلديث رسول ملسو هيلع هللا ىلص:    

عصبة[. )رواه البخاري بمعناه(  

حيجبن بالفرع الوارث املذكور وإن نزل، وباألب اتفاًقا، وباجلّد عند   -٧ 
اإلمام، وباألخ الشقيق، واألخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت    

أو بنت االبن.  

للذكر  فيكون  إذا وجد معهن أخ ألب يعصبهن  بالتعصب  اإلرث   -4 
مثل حّظ األنثيني.  

أخ  معهن  كان  إذا  إال  الشقيقتني  األختني  مع  شيًئا  يرثن  ال   -5 
       ألب فيعصبهن.

5- أحوال األخوات ألب

هلّن سبع حاالت:
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املسألة احلجرية

فللزوج صورهتا: أشقاء(  أخوة  أو  وأخ  ألّم،  وأخوة  ا،  وأمًّ )زوًجا،  وتركت  امرأة  ماتت 
النصف، ولألّم السدس، ولألخوة ألّم الثلث، والباقي لألخ الشقيق أو لألخوة 

األشقاء ومل يتبق هلم يشء.)1(

ما أحوال أوالد األّم؟- 1
أكثر - 2 )الزوجات(  ُكن  لو  وماذا  املرياث؟  يف  الزوجة(   – )الزوج  من  كل  نصيب   ما 

من واحدة؟
للبنات الصلبيات ثلث حاالت، اذكرها.- 3
  لبنات االبن أحوال مع بنات الصلب أو عدمهن. اذكر هذه األحوال مبّينًا حكم مرياثهن مع   - 4

الصلبيتني فأكثر؟
 بنّي متى ترث األخت الشقيقة النصف؟ وهل حيق هلا ذلك مع األب أو اجلّد؟ وّضح ذلك - 5

مبّينا السبب.
 يف بعض األحوال تكون األخوات مع البنات عصبات فام نصيب األخت الشقيقة - ٦

أو ألب يف هذه احلالة ؟ وهل يعصبها ابن األخ؟ وّضح ذلك.
أو - ٧ الشقيقة  األخت  مع  إحداهن  ترث  هل  مبّينًا  ألب  األخوات  أحوال   اذكر 

األختني  الشقيقتني؟

وتسمى  اليم(  يف  حجًرا  أبانا  أن  )هب   : لعمر  األشقاء  لقول  بذلك  املسألة  وسميت 
أيًضا باملشرتكة، حيث حكم فيها عمر  بمشاركة اإلخوة األشقاء لإلخوة ألّم يف الثلث 

بالتساوي عىل اعتبار أن األّم واحدة.

 )1( هذا عند احلنفية وأمحد، أما عند مالك والشافعي فيهدر األب ويشاركون اإلخوة ألّم يف الثلث وهبذا جرى 
العمل يف املحاكم. ويشرتط يف الترشيك عند القائل به ثلثة رشوط:  

)أ(   - أن يكون األخوة ألّم فوق الواحد، فإن كان واحًدا فله السدس ويبقى السدس لألخوة األشقاء.  
)بـ( - أال يكون العصبة أخوة ألب ألن األّم حينئذ تكون خمتلفة فل ترشيك.  

)جـ( - أن يكون األشقاء ذكوًرا فقط أو ذكوًرا وإناًثا، فلو كن إناًثا فقط يفرض هلّن  وتعول املسألة وال ترشيك.   
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6- أحوال األم

 1- السدس مع الفرع الوارث مطلًقا أو االثنني فصاعًدا من األخوة واألخوات مطلًقا 
  لقوله تعاىل: 

ولقوله تعاىل:   

2-  ثلث مجيع املال عند عدم هؤالء املذكورين لقوله تعاىل:

3-  ثلث الباقي عند عدم هؤالء وبعد فرض أحد الزوجني وذلك يف مسألتني تسميان
بالغّراوين مها:  

ا - أًبا( تركت زوًجا وأبوين.)زوًجا - أمًّ        
ا - أًبا( ترك زوجة وأبوين. )زوجًة -  أمًّ       

لألّم ثلث حاالت:

7- أحوال اجلّدات

)سورة النساء. اآلية : 11(
)سورة النساء. اآلية : 11(

)سورة النساء. اآلية : 11(

اجلّدة الصحيحة 

واجلّدة الفاسدة 

واجلّد  فاسد،  جّد  امليت  إىل  نسبتها  يف  يتخلل  ال  من  هي 
الفاسد، هو من ختلل يف نسبته إىل الشخص أنثى كأب األّم.

هي من ختلل يف نسبتها إىل الشخص جّد فاسد 
كأّم  أب األّم.

ض
ب الفرو

صحا
 أحوال أ
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1- هلّن السدس تستقل به الواحدة ويشرتك فيه األكثر برشط التساوي يف الدرجة كأّم  
األّم، وأّم األب.  

2- القريبة من اجلّدات من أي جهة كانت حتجب البعيدة كأّم األّم حتجب أّم أّم األّم  
وحتجب أيًضا أّم أب األب.)1(   

 3- اجلّدات من أي جهة كّن يسقطن باألّم، وتسقط من كانت من جهة األب باألب 
أيًضا، وال تسقط به من كانت من جهة األّم، وحيجب اجلّد أّمه أيًضا ألهنا تديل به.)2(  

وللجّدات الصحيحات ثالث حاالت:

 )1(  اجلّدة القريبة من جهة األّم حتجب اجلّدة البعيدة من جهة األب اتفاًقا، وأما العكس بأن كانت القريبة من 
القول  ويف  املالكية  عند  حتجبها  وال  وأمحد،  احلنفية  عند  األّم  جهة  من  البعيدة  حتجب  فإهنا  األب  جهة    

الصحيح عند الشافعية وعىل مذهبهام تشرتك اجلّدتان يف السدس.  
 )2( حجب أّم األب باألب وأّم اجلّد باجلّد مذهب احلنفية، وهو الصحيح من مذهب الشافعية وعليه عمل 
املحاكم وأما عند أمحد فل حيجبهام األب وال اجلّد، وأما عند املالكية فأّم األب تعد صلًبا حتجب باألب    

وال ترث اجلّدة أّم اجلّد سواء ُوِجَد اجلّد أّواًل.  

جدول أحوال أصحاب الفروض
)3(

التعصيب املحض 
عند عدم الفرع 
الوارث مطلًقا

)2(
 الفرض مع التعصيب مع
)الفرع الوارث املؤنث(

)1(
يرث بالفرض فقط وهو 

السدس مع 
)الفرع الوارث املذكر(

أحوال
األب
)٣(

)4(
احلجب باألب 

وبكل جّد أقرب 
منه درجة. أّما 

األب فل 
حُيَجب أبًدا  

)3(
اإلخوة 

األشقاء أو 
ألب وكذلك 

األخوات 
حيجبون باألب 

اتفاًقا وال 
حيجبون باجلّد 
إال عند اإلمام

)2(
األّم مع األب 

هلا ثلث ما يبقى 
بعد فرض 

أحد الزوجني 
يف املسألتني 

الغّراوين وهلا 
 مع اجلّد 

ثلث اجلميع  

)1(
أّم األب 
ال ترث 

مع وجوده 
 وترث مع 
وجود اجلّد

هي مثل أحوال 
األب عند فقد 

األب وخيالفه يف 
أربع مسائل

أحوال
اجلّد
)٤(

ض
رو

الف
ب 

حا
ص

ل أ
حوا

 أ
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)3(
ال يرثون شيًئا مع الفرع 
الوارث مطلًقا وال مع 
األصل الوارث الذكر

)2(
الثلث للثنتني فصاعًدا 

يستوي فيه الذكور واإلناث

)1(
السدس للواحد املنفرد 

ذكًرا كان أو أنثى 

أحوال
 األوالد 

األّم
)٣(

)2( الربع عند وجود الفرع 
الوارث مطلًقا

)1( النصف عند عدم الفرع 
الوارث مطلًقا

أحوال الزوج
)٢(

)2( الثمن عند وجود الفرع 
الوارث مطلًقا تنفرد به الواحدة 

ويشرتك به األكثر

)1( الربع عند عدم الفرع الوارث 
مطلًقا تنفرد به الواحدة ويشرتك 

فيه األكثر

أحوال الزوجة 
أو الزوجات

)٢(

)3(
اإلرث بالتعصيب مع 

وجود االبن

)2(
الثلثان للثنتني فصاعًدا 

عند عدم االبن

)1(
النصف للواحدة املنفردة

أحوال بنات 
الصلب )٣(

)٦(
اإلرث 

بالتعصيب 
مع ابن االبن 
سواء أكان 
أخاها أّم 
ابن عّمها 
املساوي 
مطلًقا أو 

األقل منها يف 
الدرجة إن مل 
تكن صاحبة 

فرض 

)5(
ال يرثن مع 
الصلبتني 

فأكثر إال إذا 
وجد معهن 

معصب

)4(
ال يرثن 

مع االبن 
وابن االبن 

األعىل 
منهن درجة 

)3(
يرثن 

السدس 
مع البنت 
الواحدة 
الصلبية 
تكملة 
للثلثني

)2(
الثلثان 

للثنتني 
فصاعًدا 
عند عدم 

وجود 
وارث 

أقرب منهام 
أو ذكر 
يعصبهام

)1(
النصف 
للواحدة 

املنفردة عند 
عدم وجود 
فرع وارث 
أقرب منها 
أو مساٍو هلا

أحوال بنات 
االبن وإن 

نزلن
)6(

ض
ب الفرو

صحا
 أحوال أ
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)5(
يسقطن بالفرع 
الوارث املذكر 

وإن نزل 
وباألب اتفاًقا، 
وباجلّد عند أبى 

حنيفة

)4(
يرصن عصبة 
مع البنات أو 
بنات االبن 

فيأخذن الباقي 
بعد فرضهن 

)3(
يرثن بالتعصيب  
مع األخ الشقيق

)2(
الثلثان للثنتني 

فصاعًدا 

)1(
النصف 
للواحدة 
املنفردة 

أحوال 
األخوات 
الشقيقات

)5(

)٧(
يسقطن 
بالفرع 

الوارث 
املذكر 

وإن نزل 
وباألب 
اتفاًقا، 

وباجلّد عند 
اإلمام، 
وباألخ 
الشقيق 

وباألخت 
الشقيقة 

إذا صارت 
عصبة مع 
البنت أو 

بنت االبن  

)٦(
يرصن 

عصبة مع 
البنات أو 
بنات االبن

)5(
سقوطهن 
باألختني 

الشقيقتني  
إال إذا 

كان معهن 
معصب

)4(
يرصن 
عصبة 

باألخ ألب

)3(
السدس 

مع 
األخت 
الشقيقة 
املنفردة 
تكملة 
للثلثني

)2(
الثلثان 

للثنتني 
فصاعًدا 

)1(
النصف 
للواحدة 
املنفردة 

أحوال 
األخوات 

 ألب
)7( 

ض
رو

الف
ب 

حا
ص

ل أ
حوا

 أ
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ض
ب الفرو

صحا
 أحوال أ
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أسهل طريقة حلفظ أصحاب 
الفروض يف املرياث | فتاوى الناس 

)3(
ثلث الباقي يف 
مسألتني، مها:

أ - زوج. أّم. أب
ب - زوجة. أّم. أب

)2(
ثلث مجيع املال عند عدم 

الفرع الوارث مطلًقا، 
وعدم وجود االثنني 

فصاعًدا من اإلخوة أو 
األخوات مطلًقا 

)1(
السدس مع الفرع 

الوارث مطلًقا أو االثنني 
فصاعًدا من اإلخوة أو 

األخوات مطلًقا

 أحوال األّم
)٣( 

)3(
يسقطن باألّم سواء كن من جهة األب 
أو من جهة األّم، وتسقط من كانت من 
جهة األب باألب أيًضا وتسقط أّم اجلّد 
باجلّد فاألّم حتجب مجيع اجلّدات واألب 
حيجب اجلّدة من جهته فقط وتسقط أّم 

اجلّد باجلّد

)2(
القربى منهن 

حتجب البعدي  

)1(
السدس للواحدة 
أو األكثر إذا كن 

صحيحات برشط 
التساوي يف الدرجة  

أحوال 
اجلّدة أو 
 اجلّدات 

)٣(



 لطائف 

  بني األعيان
األخ املبارك  
األخ املشؤم  

 ٤
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هو الذي لواله حلرمت أخته من املرياث.

ترك امليت )بنتني صلبيتني - وبنت ابن - ابن ابن( للبنتني الثلثان 
ولبنت االبن مع ابن االبن الباقي تعصيًبا للذكر مثل حّظ األنثيني.
فلوال األخ لبنت االبن حلرمت من املرياث حيث أخذت البنتان 
الثلثني ومل يبق فرض لبنت االبن فكان وجود أخيها  الصلبيتان 

بركة هلا.

ترك امليت: )أختني شقيقتني، وأخًتا ألب - وأًخا ألب(
الباقي  ألب  األخ  مع  ألب  ولألخت  فرًضا  الثلثان  لألختني 

تعصيًبا للذكر مثل حّظ األنثيني.
فلوال األخ لألخت ألب لسقطت من املرياث.

مثال ذلك:

مثال آخر:

)1( سموا هبذا ألن عني اليشء نفسه، وهم نفس اإلخوة. 
)2( سموا بذلك ألن العّلة )بفتح العني وشّد اللم( الرّضة ألهنم ألب واحد وأّمهات شتى.

 )3( سموا هبذا ألن اخليف أن يكون إحدى العينني من الفرس زرقاء واألخرى كحلء فالفرس أخيف، 
والناس أخياف أي خمتلفون، وقيل لإلخوة من األّم أخياف الختلف نسبهم.  

2- األخ املبارك:

لطائف

اإلخوة واألخوات - 1
 األشقاء يسمون 

بني األعيان. )1(

 وأما األخوة - 
واألخوات ألب 

 فيسمون 
بني العلت. )2(

واألخوة واألخوات - 
ألم يسمون بني 

األخياف. )3( 
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أصل املسألة من 12 وتعول إىل 13 وعليه: 

فلم يتبق البن االبن وبنت االبن شيًئا يرثانه بالتعصيب فيكون مؤّثًرا سلًبا عليها، ألنه لو مل يوجد 
املسألة  للثلثني، وتكون  الصلبية تكملة  السدس مع  بالفرض فيكون هلا  ابن االبن معها لورثت 

حينئذ كاآليت:

أصل املسألة من 12 تعول إىل 15.
( تكملة للثلثني وقد أخذت نصيبها كامًل ومل حترم   ١

6 حيث إن بنت االبن هنا صاحبة فرض الـ)
من املرياث وقد عالت املسئلة.

بنت ابن وابن ابن بنت أب أّم زوج
الباقي تعصيًبا ومل يتبق هلام يشء 

فل يأخذان شيًئا
 ١
٤

 ١
6

 ١
٢

 ١
6

 هو الذي لواله لورثت أخته.

تركت امرأة:
ا، وأًبا، وبنًتا صلبية، وبنت ابن، وابن ابن. زوًجا، وأمًّ

3- األخ املشئوم:

مثال ذلك:

بنت صلبية  بنت ابن أب أّم زوج

    تكملة الثلثني
        + الباقي تعصيًبا 

ومل يتبق يشء
 ١
٤

 ١
6

 ١
6 ١

6
 ١
٢
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سؤال 1: تويف شخص عن زوجة، وبنتي ابن، وأخت ألب: فام نصيب كل وارث؟
اجلواب: 

نامذج حملولة

 سؤال 3: مات رجل عن: جّدة ألّم، وأّم، وبنتني صلبيتني، وابن قاتل ألبيه، وبنت ابن، وابن
ابن ابن، فمن يرث؟ ومن ال يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

اجلواب:

سؤال 2: تويف شخص عن جّده ألّم، وبنت صلبية، وبنت ابن، وابن ابن، فمن يرث؟
      وما نصيب كل وارث؟

اجلواب:

للزوجة الثمن فرًضا لوجود الفرع الوارث، ولبنتي االبن الثلثان، ولألخت ألب 
الباقي ألهنا صارت عصبة مع البنتني.

للجّدة السدس فرًضا ألهنا جّدة صحيحة، وللبنت الصلبية النصف لعدم وجود 
ذكر يعصبها أو مساٍو هلا يف الدرجة، والباقي لبنت االبن مع ابن االبن تعصيًبا فله 
ضعف نصيبها. ويلحظ هنا أن ابن االبن يف درجة بنت االبن فيعصبها سواء 

كان أخاها أو ابن عّمها.  

لألّم السدس فرًضا لوجود الفرع الوارث، وللبنتني صلبيتني الثلثان فرًضا لعدم 
وجود ذكر يعصبهام، والباقي لبنت االبن مع ابن ابن االبن تعصيًبا وإنام عصبت 
به مع أنه أسفل منها ألهنا حمتاجة إليه وليست صاحبة فرض، وأما اجلّدة فل يشء 
هلا حلجبها باألّم وكذلك ال يشء للبن القاتل ألن القتل يمنعه من املرياث وما 

دام ممنوًعا فهو كاملعدوم فل حيجب غريه.
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س 1: ما أحوال األّم يف املرياث؟ ومن اجلّدة الصحيحة واجلّدة الفاسدة؟ وما حاالت   
اجلّدات الصحيحات؟ موضًحا متى تسقط اجلّدات الصحيحات.   

بنّي الوارث ونصيبه وغري الوارث وسبب حجبه فيام يأيت:

ماتت عن : أّم، وأختني شقيقتني، وأخ ألب .  -1

تويف عن   : بنت ابن، وأب، وجّدة ألب، جّدة ألّم.  -2

مات عن  : زوجة - بنت الصلبية - أخت شقيقة - أخ ألب.  -3

مات عن  : أخت شقيقة وأختني ألّم، وأخ ألب، وعّم.  -4

تويف عن   : بنت صلبية - بنت ابن - ابن ابن ابن - زوجة هيودية.  -5

تويف عن   : بنت ابن - أخت ألب - أخ شقيق.  -٦

تويف عن   : زوجة كتابية - أخت شقيقة - أخ ألّم - بنت أخ شقيق - ابن اخ شقيق.  -٧

متارين
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العصبات
عصبة بالنفس  

عصبة بالغري  
عصبة مع الغري  

 5
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 )1( إنام كان مرياث العاصب بعد أصحاب الفروض ملا رواه البخاري، عن ابن عباس  عن النّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
]أحلقوا الفرائض بأهلها، فام بقي فهو ألوىل رجل ذكر[.  

123

العصبات ثلثة أنواع:

العصبات

عصبة مع الغري عصبة بالغري عصبة بالنفس 

فالعاصب
 بنفسه

العاصب
 بنفسه

كل ذكر ال تدخل يف نسبته إىل امليت أنثى وحدها.

هو كل ذكر ال تدخل يف نسبته إىل امليت أنثى وحدها.

حكمه 

حكمه 

يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض )1(. وعند االنفراد جيوز مجيع املال، 
وإن مل يبق من الرتكة يشء بعد الفروض فل يشء له إذا كان العاصب 

غري االبن وأما االبن فل حُيجب أبًدا.

أقسام العصبة بالنفس

مجيع  جيوز  االنفراد  وعند  الفروض،  أصحاب  أبقته  ما  يأخذ  من  هو 
املال، وإن استغرقت الفروض مجيع الرتكة فل يشء له إال االبن فإنه ال 

حيجب أبًدا. 
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إن انفراد العاصب أخذ مجيع املال، وإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما تبقي بعد أصحاب 
الفروض وإن مل يبق له يشء فل يشء له إال االبن فل حيجب أبًدا.

ويرجح لبعض العصبات عىل بعض باجلهة أواًل عىل النحو املذكور، وثانًيا بقرب الدرجة، 
وثالًثا بقّوة القرابة.

فأوىل العصبات باملرياث فرع امليت أي بنوه ثّم بنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة، فإن مل 
يكن فأصله أي: األب وإن عل بمحض الذكورة فإن مل يكن فأوالهم فرع أبيه أي اإلخوة 
ألب وأّم )األشقاء( ثّم ألب، ثّم بنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة، فإن عدم من تقدم ففرع 
جّده وإن عل، أي أعامم امليت ألب وأّم ثّم ألب، ثّم بنوهم وإن نزلوا ملحض الذكورة ثّم 

أعامم أيب امليت ثّم بنوهم وإن نزلوا ثّم أعامم جّده، ثّم بنوهم وإن نزلوا.

الشقيق  فاألخ  القرابة،  بقّوة  بعض  عىل  بعضهم  يرجح  والدرجة  اجلهة  يف  التساوي  وعند 
يقدم عىل األخ ألب، وكذا األخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت االبن فإهنا 

حتجب األخ ألب واألخت ألب، وأيًضا ابن األخ الشقيق يقدم عىل ابن األخ ألب.

1- فرع امليت: وهم األبناء.  

2- ثّم أصله: هم اآلباء.

3- ثّم فرع أبيه: وهم األخوة األشقاء أو ألب وكذا أبناؤهم.

4- ثّم فرع جّده وإن عال: وهم األعامم األشقاء أو ألب وكذا أبناؤهم.

ينقسم العاصب بالنفس إىل أربعة أصناف مرتبة الرتتيب اآليت:

كيفية مرياث العصبات

3٧



ت
صبا

الع

إذا اجتمع يف الوارث سببان خمتلفان ورث هبام مًعا، كام إذا ترك امليت ابني عّم أحدمها  أخ 
ألّم، فلألخ ألّم السدس بالفرض، ويكون الباقي بينهام نصفني بالتعصب.

هي كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته يف العصوبة.

ملن تثبت؟

تعريفها

ملن تثبت؟
االبن  وبنت  البنت  أي  والثلثان  النصف  فرضهن  الليت  َوُهنَّ  النسوة  من  ألربع  وتثبت 
واألخت الشقيقة واألخت ألب. إذا رصن عصبة بأخوهتن، وبنت االبن تصري عصبة بابن 

عّمها كام تصري عصبة بأخيها.
مسألة مهمة: من ال فرض هلا من النساء عند عدم أخيها العاصب ال تصري عصبة به عند وجوده.

مثال ذلك:  مات شخص عن عّمة وعّم. املال كله للعّم دون العّمة وال تصري العّمة عصبة 
بأخيها ألهنا عند فقده ليست صاحبة فرض. وكذا احلكم يف ابن األخ الشقيق وألب مع 

بنت األخ الشقيق وألب وابن العّم الشقيق وألب مع ابنة العّم الشقيق وألب.

تعريفها

كل أخت شقيقة  أو ألب مع ابنة املتوىف أو ابنة ابنه.
لقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ]اجعلوا األخوات مع البنات عصبة[. )رواه البخاري بمعناه(

ملن تثبت؟

تعريفها

قاعدة

تعريفها

العصبة بالغري

العصبة مع الغري
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1- ما أنواع العصبات؟  

2- من العاصب بغريه؟ وملن تثبت؟

3- ما العصبة مع الغري؟ ومّثل له بمثال. ثّم اذكر دليلها من السنة النبوية.
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احلجب
أقسام احلجب   

وحجب احلرمان ينبني عىل أصلني  
الفرق بني املحروم واملحجوب  

 6
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ب
احلج

أقسام احلجب

هو حجب عن سهم أكثر إىل سهم أقل منه، 
ويكون خلمسة أشخاص.

إىل  النصف  من  حُيَْجب  الزوج  فمثًل 
لك  وتقدم  االبن،  ولد  أو  الولد  مع  الربع 
يوضح  ما  الفروض  أصحاب  أحوال  يف 
وبنت  واألّم  الزوجة  يف  النقصان  حجب 

االبن واألخت ألب.

وعدم  كله  مرياثه  من  الشخص  منع  هو 
 إعطائه شيًئا منه لوجود  شخص آخر أوىل 

منه باملرياث.
والورثة فيه قسامن: قسم ال حيجب هذا 
احلجب أبًدا، وإن جاز أن حيجب بعضهم 

حجب نقصان وهم سّتة.

حالة  يف  وحيجب  حالة  يف  يرث  وقسم 
وهم من عدا هؤالء من الورثة.

1- الزوج

5- األخت ألب4- بنت االبن 

2- الزوجة

1- االبن

4- األّم

2- البنت

5- الزوج 

3- األب 

٦- الزوجة

3- األّم 

احلجب لغة: املنع.

ورشًعا: منع شخص معنّي من مرياثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر أقرب منه.

احلجب

احلجب قسامن:

تعريفه

أقسام احلجب

2- حجاب حرمان1- حجاب نقصان
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حلج

ا

وحجب احلرمان ينبني عىل أصلني

الفرق بني املحروم واملحجوب

1

1

2

2

كل من أدىل إىل امليت بشخص ال يرث مع وجود ذلك الشخص كاجلّد ال مرياث 
له مع وجود األب ويستثنى من هذه القاعدة أوالد األّم فإهنم يرثون مع وجود األّم 

سواء أكانوا أشقاء املتوىف أّم أخوة ألّم فقط.

املحروم ليس أهًل لإلرث كالقاتل، ولكن املحجوب أهل له ولكن حجب لوجود 
شخص آخر أوىل منه باملرياث.

يقدم األقرب عىل األبعد فاالبن حيجب ابن االبن سواء أكان ابنه أّم ابن أخيه، فإّن 
تساووا يف الدرجة يرجح بقّوة القرابة كاألخ الشقيق حيجب األخ ألب.

املحروم ال حيجب غريه أصًل ولكن املحجوب قد حيجب غريه.

وإليك جدول  يوضح لك نظام احلجب.

42

االثنان فصاعًدا من األخوة أو األخوات مع وجود األب 
واألّم، ال يرثون لوجود األب، ولكنهم حيجبون األّم من 

الثلث إىل السدس. 
مثال ذلك:



ب
احلج

حاجب حمجوب 
ابن ابن أعىل منه عند عدم الصلبي االبن الصلبي ابن االبن

جّدة من جهة األب أقرب منها خلًفا ملالك 
وللراجح عند الشافعي، فعىل مذهبهام يشرتك يف 

السدس البعدي األّمية مع القريب األبوية

 جّدة من جهة األّم 
أقرب منها األّم جّدة صحيحة 

من جهة األّم

جّدة أبوية 
أقرب منها

جّدة أّمية 
أقرب منها جّد تديل به أب أّم جّدة صحيحة 

من جهة األب

جّد صحيح عند أيب حنيفة أب ابن ابن وإن نزل ابن أخت شقيقة

حاجب حمجوب

بنتان صلبيتان فأكثر إذا مل يوجد لبنت االبن معصب ابن ابن أعىل منها ابن بنت ابن

أخت 
شقيقة 

عصبة مع 
الغري

أختان شقيقتان إن 
مل تعصب األخت 
ألب باألخ ألب

أخ 
شقيق

جّد صحيح 
عند أيب حنيفة أب  ابن ابن 

وإن نزل ابن أخت ألب

جّد صحيح اتفاًقا أب بنت ابن وإن 
نزل

بنت ابن ابن 
وإن نزل ابن

ولد األّم 
مذكًرا كان 

أو مؤنًثا

جّد صحيح عند أيب حنيفة أب ابن ابن 
وإن نزل ابن أخ شقيق

أخت شقيقة صارت عصبة مع 
الغري أي البنت أو بنت االبن

أخ 
شقيق

جّد صحيح 
عند أيب حنيفة أب ابن ابن 

وإن نزل أب أخ ألب

أخت 
ألب 

صارت 
عصبة مع 

الغري

أخ 
ألب

أخت 
شقيقة 

صارت 
عصبة مع 

الغري

أخ 
شقيق

جّد صحيح 
عند أيب حنيفة أب ابن ابن 

وإن نزل أب ابن أخ 
شقيق
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ا

حاجب حمجوب

ابن أخ 
شقيق

أخت 
ألب 

صارت 
عصبة 

مع الغري

أخ ألب

أخت 
شقيقة 

صارت 
عصبة 

مع الغري

أخ 
شقيق

جّد 
صحيح 
عند أيب 

حنيفة

أب
ابن ابن 

وإن 
نزل

أب ابن أخ ألب

حيجب باحلاجبني البن األخ ألب، وحيجب أيًضا بابن األخ ألب. عّم شقيق 
للميت

حيجب باحلاجبني البن األخ ألب، وحيجب أيًضا بابن األخ ألب وحيجب 
بالعّم الشقيق.

عّم ألب 
للميت

حيجب باحلاجبني للعّم ألب، وحيجب أيًضا بابن األخ ألب وبالعّم الشقيق، 
وبالعّم ألب.

ابن عّم شقيق 
للميت

حيجب باحلاجبني البن عّم امليت الشقيق وبابن عّم امليت. عّم أيب امليت

حيجب باحلاجبني لعّم أيب امليت وبعّم أيب امليت. ابن عّم أيب 
امليت

حيجب باحلاجبني البن عّم أيب امليت وبابن عّم أيب امليت. عّم جّد امليت

حيجب باحلاجبني لعّم جّد امليت وبعّم امليت وهكذا كل عاصب من فروع اجلّد 
حيجبه احلاجبون ملن قبله وحيجبه أيًضا من قبله.

ابن عّم جّد 
امليت
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ب
احلج

نامذج حملولة

سؤال 1: مات عن: زوجة، وأب، وابن ابن فام نصيب كل وارث؟
اجلواب: 

العاصب من جهة جزء امليت مقدم عىل  بالتعصيب دون األب ألن  ابن االبن  وإنام ورث 
العاصب من جهة أصله.

منع  هو  الذي  النقصان  حجب  وأما  احلرمان،  حجب  يبني  اجلدول  هذا 
الوارث عن سهم أكثر إىل سهم أقّل منه فإنه خيتص بخمسة من أصحاب 
الفروض. وهم: )الزوج، والزوجة، واألّم، وبنت االبن، واألخت ألب( 
النقصان  حجب  لك  يوضح  ما  الفروض  أصحاب  أحوال  يف  وتقدم 

بالنسبة هلؤالء.

1

علم باالستقراء أن سّتة من الورثة ال حيجبون حجب احلرمان أبًدا. وهم 2
األب، واألّم، واالبن، والبنت، والزوج، والزوجة.

تنبيهات

للزوجة الثمن فرًضا لوجود الفرع الوارث. ولألب السدس فرًضا لوجود 
ابن االبن والباقي البن االبن ألنه أقرب عاصب.
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سؤال 2: ماتت عن: زوج، وأب، وأيب األب، وأخ شقيق فام نصيب كل وارث؟
اجلواب:

سؤال 3: تويف عن: أّم، وأخ شقيق، وأخ ألب.
اجلواب: 

وال  تعصيًبا،  الباقي  ولألب  وارث،  فرع  وجود  لعدم  فرًضا  النصف  للزوج 
يشء لألخ الشقيق وال أليب األب حلجبهام باألب أّم حجب األب لألخ الشقيق 
فألن أصل امليت مقدم عىل فرع أبيه، وأما حجبه أليب األب مع أهنام من جهة 

واحدة فألن األب أقرب درجة للميت من أيب األب.

لألّم السدس فرًضا لوجود عدد من اإلخوة )وإن ُحِجَب بعضهم(، والباقي 
لألخ الشقيق تعصيًبا، وال يشء لألخ ألب حلجبه باألخ الشقيق وإنام َحَجَبُه مع 
أهنام من جهة واحدة ويف درجة واحدة ألن األخ الشقيق أقوى قرابة من األخ 
ألب. ويلحظ أن األخ ألب مع كونه حمجوًبا يؤّثر مع األخ الشقيق يف حجب 

األّم من الثلث إىل السدس كام علمت.
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بنّي الوارث ونصيبه وغري الوارث وسبب حجبه يف املسائل التالية:

1- مات عن : أخ ألب، وابن أخ شقيق وزوجته.

2- مات عن : أخ ألّم، وأّم ، وعّم ألب، وابن عّم شقيق.

3- مات عن : بنت ابن، وابن ابن، وزوجة، وابن ابن ابن.

4- مات عن : بنت صلبية، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخ ألب.

5- مات عن : زوجة، وأبناء وبنات أخ شقيق.

٦- ماتت عن : زوج، وأّم، أخوين ألّم، أّم أب.

٧- ماتت عن : بنت ابن، وأخت ألّم، أخ ألب، أخت شقيقة.

متارين
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 خمارج الفروض 
ألصول املسائل

    النوع األّول: 
 النصف
 والربع
 والثمن

)   ( ١
٢

)   ( ١
٤

)   ( ١
8

    النوع الثاين: 
 الثلثان

 والثلث
 والسدس

)   ( ٢
٣

)   ( ١
٣

)   ( ١
6

نوع الفروض املقدرة  

 7
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ض 
  خمارج الفرو

صول املسائل
أل

49

الفروض املقدرة كلها كسور، فمخارجها خمارج الكسور وخمرج كل كرسمنفرد:
 هو أقل عدد يكون ذلك الكرس منه واحًدا صحيًحا، وبعبارة أخرى هو مقام الكرس الدال 

عىل الفرض. 
فالثلثان  املفرد،  خمرج  هو  املكرر  الكرس  وخمرج  ثلثة،  والثلث  اثنان،  النصف  فمخرج 

خمرجهام أيًضا ثلثة.

وللتوصل إىل معرفة خمرج أي مسألة من مسائل املرياث يلحظ ما يأيت:
إذا مل خيتلط فرض بغريه فاملسألة من خمرج هذا الفرض.  -1

النصف  اثنني لوجود  فاملسألة من  مثال ذلك: مات شخص عن بنت، أخ شقيق،   
فقط ولألخ الشقيق الباقي.

إما إذا اختلط أحد الفروض بآخر، فإما أن تكون الفروض املختلفة من نوع واحد     -2
أو من نوعني. فإن كانت من نوع واحد فمخرج الكسور هو خمرج الكرس األقل.   

     مثال ذلك: مات شخص عن:

النوع األول:

)  ١
٢  النصف )

 )  ١
٤ ( والربع 

)  ١
8 ( والثمن 

النوع الثاين:

خمارج الفروض ألصول املسائل

)  ٢
٣ ( الثلثان 

)  ١
٣ ( والثلث 

)  ١
6

( والسدس 

فمخرج الكسور )خمرج الكرس األقل( الذي هو أصل املسألة )سّتة(.

وأخوة ألّم        أّم
 ١
6

 ١
٣

والفروض املقدرة نوعان
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ل امل
صو

أل
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بالنوع  األّول  النوع  من  النصف  اختلط  فإن  خمتلفني،  نوعني  من  الفروض  كانت  إذا  وأما 
الثاين كله أو بعضه فأصل املسألة )سّتة(.

مثال ذلك: تركت املرأة:

أختني ألّم ا أمًّ زوًجا   أختني شقيقتني

وإذا اختلط الربع بكل النوع الثاين، أو ببعضه فأصل املسألة من )12(. 
مثال ذلك: ترك امليت:  

فأصل املسألة هنا )12( حيث اختلط الربع بكل النوع الثاين.

أختني ألّم أختني شقيقتني ا أمًّ زوجة

وإذا اختلط الثمن ببعض )1( النوع الثاين فأصل املسألة من أربعة وعرشين. 
مثال ذلك: ترك امليت: 

أخًتا شقيقة ا أمًّ بنتني زوجة

الباقي لكوهنا 
عصبة مع البنت

 ١
٢

 ١
٤

 ١
8

 ٢
٣

 ١
6

 ١
6

 ١
٣

 ٢
٣

 ١
6

 ١
٣

 ٢
٣

فأصل املسألة هنا )24( حيث اختلط الثمن ببعض النوع الثاين.
يف  تنحرص  املسائل  أصول  أن  لك  تبني  وجمتمعة  منفردة  املقدرة  الفروض  إىل  نظرت  وإذا 

سبعة وهي: 2 ، 3 ، 4، ٦،  8 ، 12، 24. 

واخللصة أن أصل املسألة هو املضاعف البسيط للمقامات. 

الوارث،  الفرع  وجود  عند  الزوجة  فرض  هو  الثمن  ألن  الثاين  النوع  بكل  الثمن  اختلط  يمكن  ال   )1( 
ومتى وجد الفرع الوارث فل يوجد الثلث إذ صاحب الثلث األّم أو األخوة ألّم فقط، واألّم مع وجود    

الفرع الوارث حتجب من الثلث إىل السدس، واألخوة ألّم مع الفرع الوارث حيجبون حجب حرمان.  
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العول 

تعريف العول لغة واصطالًحا  
أقسام العول  

كيفية تقسيم الرتكة بني الورثة  

أربعة منها ال تعول وهي: ٢، ٣ ،٤، 8

وثالثة منها قد تعول وهي: 6، ٢٤،١٢

 8
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الع

فالسّتة قد تعول إىل سبعة.

مثال ذلك: تركت: زوًجا، أختني شقيقتني والرتكة ٣٥ فداًنا:

تعول إىل ٧ السهم )أصل مسئلة ٦( الوارث
٣ زوًجا
٤ أختني شقيقتني

العول

 2
3

 1
2

أصل املسألة من سّتة وتعول إىل سبعة. 
قيمة السهم الواحد = ٣٥ ÷ ٧ = ٥ أفدنة.

نصيب الزوج = ٣ × ٥ = 1٥ فداًنا.
نصيب األختني الشقيقتني = ٤ × ٥ = 20 فداًنا.

• تعريف العول لغة: امليل إىل اجلور.	
واصطالًحا: هو زيادة يف عدد أسهم أصحاب الفروض عىل املقدار 

األصيل للرتكة والنقص يف مقادير أنصبائهم.
• علمت أن أصول املسائل تنحرص يف سبعة، ومن حيث العول 	

تنقسم إىل قسمني:  
أربعة منها ال تعول وهي: 2، ٣ ،٤، ٨   

وثالثة منها قد تعول وهي: ٦، 12،2٤   

٥2



العول

تعول إىل ٨ السهم )أصل مسئلة ٦( الوارث
٣ زوًجا
٤ أختني شقيقتني
1 أًخا ألّم

مثال ذلك: )زوًجا، أختني شقيقتني، أًخا ألّم(.
وقد تعول السّتة إىل ثامنية أيًضا.

 1
2
 2
3
 1
٦

وقد تعول السّتة إىل تسعة.
مثال ذلك: ماتت وتركت: زوًجا، أختني شقيقتني، أختني ألّم.

 أصل املسألة من ٦ وتعول إىل ٩.

أصل املسألة من ٦ وتعول إىل ٨.

تعول إىل ٩ السهم )أصل مسئلة ٦( الوارث
٣ زوًجا
٤ أختني شقيقتني
2 أختني ألّم

 1
2
 2
3
 1
3

وقد تعول السّتة إىل عرشة.
ا. مثال ذلك: ماتت وتركت: زوًجا، أختني شقيقتني، أختني ألّم، أمًّ

أصل املسألة من ٦ وتعول إىل 10.

تعول إىل 10 السهم )أصل مسئلة ٦( الوارث
٣ زوًجا
٤ أختني شقيقتني
2 أختني ألّم
1 ا أمًّ

 1
2
 2
3
 1
3
 1
٦

٥٣



ول
الع

أصل املسألة من 12 وتعول إىل 1٣.

وأما االثنا عرش فتعول ثالث مرات إىل األعداد الفردية فقط وهي: 13، 1٥، 1٧.

تعول إىل 13 السهم )أصل مسئلة 12( الوارث

٣ زوجة

٨ أختني شقيقتني

2 أخًتا ألّم

 1
4
 2
3
 1
٦

مثال ذلك: ترك امليت: زوجة، أختني شقيقتني، أخًتا ألّم.

وقد تعول االثنا عرش إىل مخسة عرش. 
مثال ذلك: ترك امليت: زوجة، أختني شقيقتني، أختني ألّم.

تعول إىل 1٥ السهم )أصل مسئلة 12( الوارث
٣ زوجة
٨ أختني شقيقتني
٤ أختني ألّم

 أصل املسألة من 12 وتعول إىل 1٥.

 1
4
 2
3
 1
3

٥٤



العول

وقد تعول االثنا عرش إىل سبعة عرش. 
ا. مثال ذلك: ترك امليت: زوجة، أختني شقيقتني، أختني ألّم، وأمًّ

تعول إىل 1٧ السهم )أصل مسئلة 12( الوارث
٣ زوجة
٨ أختني شقيقتني
٤ أختني ألّم
2 ا أمًّ

أصل املسألة من 12 وتعول إىل 1٧.

 1
4
 2
3
 1
3
 1
٦

واألربعة والعرشون تعول عواًل واحًدا فقط إىل سبعة وعرشين كام يف املسئلة املنربية وهي:

ا. ترك امليت: زوجة، بنتني، أًبا، أمًّ

أصل املسألة من 2٤ وتعول إىل 2٧.
وسميت هذه املسئلة منربية ألن عليًّا  سئل فيها وهو عىل منرب الكوفة فأجاب عنها.

تعول إىل 2٧ السهم )أصل مسئلة 24( الوارث
٣ زوجة

1٦ بنتني
٤ أًبا
٤ ا أمًّ

 1
٨
 2
3
 1
٦
 1
٦

٥٥



ول
إذا أردت معرفة نصيب شخص من الرتكة فصحح املسألة أّواًل، وبنّي سهام كل وارث، الع

وارضب سهام ذلك الشخص يف جمموع الرتكة، واقسم حاصل الرضب عىل العدد الذي 
صحت منه املسألة ينتج النصيب املطلوب.

ا، وأختني شقيقتني والرتكة ٤0 فداًنا. مثال ذلك: تركت املرأة: زوًجا، وأمًّ

فاملسألة من ٦ وتعول إىل ٨ ومنها تصح املسألة، للزوج: ثالثة، ولألّم: واحد، 
ولألختني الشقيقتني: أربعة.

تعول إىل ٨ السهم )أصل مسئلة ٦( الوارث

٣ زوًجا

1 ا  أمًّ

٤  أختني شقيقتني
والرتكة ٤0 فداًنا

 1
2
 1
٦

 2
3

كيفية تقسيم الرتكة بني الورثة

• قيمة : السهم الواحد = ٤0÷ ٨ = ٥ أفدنة.	
• أصل املسألة )٦( وعالت إىل )٨(.	
• فيكون نصيب الزوج من الرتكة = ٣×٥  = 1٥ فداًنا.	
• ويكون نصيب األّم = 1×٥ = ٥ أفدنة.	
• ويكون نصيب األختني = ٤×٥ = 20 فداًنا.	

٥٦



العول

سؤال 1: توفيت عن: بنتني، وزوج، وأّم. فام نصيب كل وارث؟
اجلواب:

النصيب تعول إىل 1٥ السهم )أصل مسئلة 12( الوارث
٣ زوجة
٨ ثالث أخوات شقيقات 
2 أّم
2 أخت ألّم

سؤال 2: مات عن: زوجة، ثالث أخوات شقيقات، أّم، أخت ألّم.
اجلواب: 

النصيب تعول إىل 13 السهم )أصل مسئلة12( الوارث

٨ بنتني

٣ زوج 

2 أّم

البسيط للمقامات 12 وهو أصل املسألة ولكنها تعول إىل 1٣، فللبنتني ٨ من  املضاعف 
1٣، وللزوج ٣ من 1٣، ولألّم 2 من 1٣.

نامذج حملولة

 2
3

 1
4

 1
4

2
3
1
٦
1
٦

 1
٦

أصل املسألة من 12 وتعول إىل 1٥ فللزوجة ٣ من 1٥، ولألخوات الشقيقات ٨ من 1٥،  
ولألّم 2 من 1٥، ولألخت ألّم 2 من 1٥.

٥٧



ول
الع

٥٨

ما احلجب؟ وما أقسامه؟ وما تعريف كل قسم؟ موضًحا ذلك بمثال، ثّم اذكر الفرق   س 1: 
بني املحجوب واملحروم.

ما معنى خمارج الفروض؟ وما املخرج لكّل فرض من الفروض املقدرة؟ وّضح ذلك مبّينًا   س 2: 
ماذا  يكون عند اختالط الفروض.

ما العول؟ وما املسائل التي يكون فيها عول؟ والتي ال يكون فيها عول؟ اذكر بعض   س ٣: 
موضًحا هبا ذلك. األمثلة 

بنّي نصيب كل وارث فيها يأيت:

1- ماتت عن : زوج، وأختني شقيقتني، وأّم.  

2- مات عن : زوجة، وجّدة ألّم، وبنتني، وأب.  

٣- مات عن : بنت، وأّم، و٥ أخوات شقيقات.  

٤-  ماتت عن : زوج، وجّدة، وثالث بنات.  

متارين



٥٩

تعريف التخارج  

حكم التخارج  

طريقة قسمة الرتكة عىل الباقني  

التخارج   ٩



رج
خا

الت

التخارجالتاسع : التخارج

٦0

معلوم  يشء  نظري  يف  املرياث  من  بعضهم  إخراج  عىل  الورثة  يتصالح  أن  هو   التخارج 
من الرتكة.

 جائز عند الرتايض.

• أن تقسم أّواًل عىل فرض عدم التخارج ثّم يطرح سهم اخلارج من العدد الذي صحت 	
منه املسألة وجيعل الباقي أصاًل للمسألة، ثّم يقسم ما يبقى من الرتكة بعد إخراج بدل 

الصلح عىل الباقني من الورثة بنسبة سهامهم.

ا منها عرشة مهًرا يف ذمة الزوج فصالح الورثة    فإذا فرضنا أن الرتكة ٤0 جنيًها مرصيًّ   *
عىل أن خيرج من الرتكة يف نظري تنازل الورثة له عن املهر فاملسألة قبل إخراج الزوج     

من ستة للزوج منها ثالثة ولألّم اثنان وللعّم واحد فنطرح نصيب الزوج من أصل  
املسألة هكذا: ٦-٣ = ٣.   

فيجعل هذا الباقي أصاًل للمسألة، ثّم نطرح مقدار املهر من الرتكة هكذا:   *
٤0-10= ٣0 جنيًها مرصًيا فيجعل هذا الباقي أصاًل للرتكة ويوزع عىل الباقني     
بحيث تكون النسبة بني األنصباء بعد الصلح كالنسبة بينهام قبله وحنيئذ يكون الباقي     
بني األّم والعّم أثالًثا: لألّم اثنان وللعّم واحد. فيكون نصيب األّم من الرتكة =     

     ٣0 ÷ ٣ = 10 × 2 = 20  جنيًها مرصًيا ويكون نصيب العّم من الرتكة = 
1 × 10 = 10 جنيهات مرصية.  

مثال ذلك: تركت زوًجا، وأًما، وعاًم.

تعريفه

حكمه

طريقة قسمة الرتكة عىل الباقني

التخارج



تعريف الرّد

كيفية الرّد

نامذج حملولة

الرّد

٦1

 10



رّد
ال

الرّدالتاسع : التخارج

)1( ذهب مالك والشافعي إىل أن الباقي بعد أصحاب الفروض يكون لبيت املال إن كان منتظاًم.
)2( نصت املادة ٣0 من قانون املواريث عىل أن ُيرد باقي الرتكة عىل أصحاب الفروض النسبية بقدر

سهامهم إن وجدوا، وإال كان الرّد عىل أحد الزوجني إن وجد، وإال فعىل ذوي األرحام، وهكذا رأى  
بعض متأّخري احلنفية.   

تعريفه

بنسبة فروضهم عند عدم  النسبية  الفروض  الفروض إىل ذوي  الباقي من  الرّد هو رصف 
العاصب، وهو عكس العول.

 فالباقي ُيرّد )1( عىل ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم، وال يرّد )2( عىل الزوجني. 

كيفية الرّد

 فإن كان من يرّد عليهم جنًسا واحًدا جيعل أصل املسألة من عدد رؤوسهم.
مثال ذلك: ترك مخس بنات. 

أصل  نجعل  ولكن   ٣ املسألة  أصل  ويكون  ثلثان  هلّن  املسألة  أصل  ففي 
املسألة عدد الرؤوس وهو )٥(. فمن مات وترك ٥0 فداًنا نقول:

إذا اجتمع يف املسألة جنسان ممن يرّد عليهم فاجعل أصل املسألة من 
جمموع سهامهم.

مثال ذلك: مات شخص وترك ٣0 فداًنا: 
ا، أختني ألّم. وترك أمًّ

1

2

 ٥0 ÷ ٥ = 10 × ٥ = ٥0 فداًنا.

٦2



الرّد

ترّد إىل 3 السهم )أصل مسئلة ٦( الوارث
1 أّم
2 أختني ألّم  

1
٦
1
3

اجلواب: لألّم سهم واحد، ولألختني ألّم سهامن.

أصل املسألة من ٦ وترّد إىل ٣ وهي جمموع سهام املسألة:
نقول ٣0  ÷  ٣ = 10 أفدنة.

نصيب األّم =1 ×  10 = 10 أفدنة.
نصيب األختني ألّم = 2 ×  10 = 20 فداًنا.

أعطينا   )٤( املسألة  أصل  جعلنا  أن  وبعد   )٤( من  املسألة  وتصح   )12( من  املسألة  أصل 
 )1( أي   )٤( إىل   )2( بنسبة  واألختني  اجلّدة  بني  تقسم   )٣( وبقيت   )1( منها   للزوجة 

إىل )2( فيكون للجّدة )1( ولألختني )2(.

ترّد إىل 4 السهم )أصل مسئلة ٦( الوارث
1 زوجة
1 جّدة
2 أختني ألّم

1
4
1
٦
1
3

هذا كله إذا كان مجيع الورثة ممن يرّد عليهم فإن كان فيهم من ال يرّد عليه 
جيعل أصل املسألة خمرج  فرض من ال يرّد عليه ويعطي فرضه ثّم يقسم 

الباقي عىل من يرّد عليهم بنسبة فروضهم.
مثال ذلك: مات عن زوجة، وجّدة، وأختني ألّم.

 ٣

اجلواب:

٦٣



رّد
ال

نامذج حملولة

اجلواب: تقسم أّواًل عىل فرض عدم التخارج فاملسألة قبل إخراج األخ من )٨( منها 
)1( للزوجة وللبنت )٤( ولألخ الشقيق الباقي وهو )٣( ثّم نطرج نصيب 
األخ من أصل املسألة هكذا : ٨ - ٣ = ٥ فيجعل هذا الباقي أصاًل للمسألة 

ثّم نطرح مقدار من الرتكة هكذا:
الزوجة  عىل  ويوزع  للرتكة  أصاًل  الباقي  هذا  فيجعل   ٥0  =  20  -  ٧0
أمخاًسا  فيجعل  التخارج  قبل  سهامهام  بني  كانت  التي  بالنسبة   والبنت 

(، للزوجة )1( وللبنت )٤(. 1
٥ (

اجلواب: جيعل أصل املسألة عدد الرؤوس وهو )٧( ونقول
٧0  ÷  ٧ = 10  ×  ٧= ٧0 فداًنا.   

عرشون  منها  جنيًها  سبعون  والرتكة  شقيق،  وأخ  وبنت،  زوجة،  عن:   مات 
تنازل  نظري  الرتكة  من  خيرج  أن  عىل  الورثة  األخ  فصالح  األخ  عىل  دينًا   جنيًها 

الورثة عن الدين فام نصيب كل وارث؟

ترك شخص ٧ أخوات و )٧0( فداًنا.

س 1:

س 2:

٦٤



الرّد اجلواب:

اجلواب:

مات عن: بنت صلبية - بنت ابن.

مات عن: زوجة، وأخوين ألّم، واألّم.

مات عن: زوجة، وثالث أخوات شقيقات.

 اجلواب: خمرج فرض الزوجة وهو )٤( جيعل أصاًل  للمسألة، وللزوجة منها واحد 
     والباقي لألخوات الشقيقات بالتساوي.

التصحيح
 )تصح من 4(

النصيب
 )ترّد إىل ٩(

السهم 
)أصل مسئلة12( الوارث

1 ٣ زوجة

2 ٤ أخوين ألّم

1 2 األّم

1
4
1
3
1
٦

املسألة من )٦( وترّد إىل )٤( التي هي جمموع السهام وتقسم بنسبة )٣( إىل )1(.

السهم  الوارث

تكملة 
للثلثني

بنت صلبية

بنت ابن

1
2
1
٦

س ٣:

س ٥:

س ٤:

٦٥



رّد
ال

٦٦

بنّي نصيب كل وارث فيام يأيت: 

 1- مات عن: أّم، وأخ ألّم، وعّم، والرتكة ٤٥0 جنيًها منها ساعة قيمتها 1٥0 جنيًها، وصالح   
العّم الورثة عىل أن خيرج من الرتكة يف نظري أخذ هذه الساعة.  

2- مات عن: ٩ أخوات ألب.

٣- مات عن: بنت، وبنت ابن، وأّم.

٤- ماتت عن: زوج، وثالث بنات.

٥- مات عن: زوجة، وجّدة ألّم، وأختني ألّم.

متارين



 مقاسمة اجلّد
لإلخوة

تعريف  

أمثلة املقاسمة إذا مل يوجد ذو سهم  

املسألة األكدرية  

 11
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خوة
لإل

جلّد 
مة ا

اس
مق

عرفت أن حكم اجلّد عند اإلمام أيب حنيفة كاألب فال يرث معه اإلخوة واألخوات شيًئا، 
أما عند الصاحبني)1( فريث اإلخوة واألخوات مع اجلّد، ولتوضيح ذلك نقول: إذا مل يوجد 
ذو سهم مع اجلّد واإلخوة كان للجّد أفضل األمرين )ثلث مجيع املال، أو مقاسمة اإلخوة 
للجّد  له ضعف نصيب األخت، وإن وجد ذو سهم كان  يكون  اإلناث  كأحدهم(، ومع 
أفضل األمور الثالثة: )سدس املال كله أو ثلث ما يبقى بعد فرض ذي السهم، أو املقاسمة 

مع اإلخوة أو األخوات كأخ ذكر(.

ا، وأًخا شقيًقا.  1- ترك امليت َجدًّ
ويف هذه املسألة املقاسمة خري للجّد من ثلث مجيع املال.  

ا، وثالثة أخوة.  2- ترك امليت َجدًّ
ففي هذه املسألة يكون الثلث خرًيا له؛ ألن املقاسمة تعطيه ربًعا فقط.  

ا، وأربع أخوات.  ٣- ترك امليت َجدًّ
ويف هذه الصورة تكون املقاسمة والثلث سواء، ألن األربع أخوات بَِرُجَلني.  

مقاسمة اجلّد لإلخوة

 )1( رأي الصاحبني يف اجلّد هو أيًضا مذهب مالك والشافعي وجرى العمل يف املحاكم عىل توريث اإلخوة 
واألخوات مع اجلّد بالطريقة التي بينتها املادة 22من قانون املواريث، وجعلت هذه املادة للجّد مع اإلخوة    
واألخوات ألبوين أو ألب حالتني: األوىل: إذا كان موجود من اإلخوة واألخوات ذكوًرا فقط أو ذكوًرا    
وإناًثا عصبن مع البنت، أو بنت االبن قاسمهم اجلّد كأخ- وال يدخل يف املقاسمة حينئذ من كان حمجوًبا    

من اإلخوة واألخوات ألب.  
الثانية: إذا كان املوجود من األخوات مل يعصبن بالذكور. أو مع البنت، أو بنت االبن ورث اجلّد بطريق    

التعصيب فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.  
ويشرتط يف حالة املقاسمة وحالة اإلرث بالتعصيب أال حيرم اجلّد من اإلرث أو ينقص عن السدس فإن    

حرم، أو نقص عن السدس اعترب فرضه السدس.  

أمثلة املقاسمة إذا مل يوجد ذو سهم
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مقاسمة اجلّد لإلخوة

ا، جّدة، أخوين شقيقني، وأخًتا شقيقة. 2- ترك امليت َجدًّ

فاملقاسمة خري للجّد ألنه ينال هبا ربع املال.

السهم  الوارث

ا َجدًّ
جّدة

أخوين شقيقني 
أخًتا شقيقة 

وهنا خري للجّد أن يأخذ ثلث الباقي.

السهم  الوارث

زوًجا

ا جدًّ
أًخا

ا، وجّدة، وبنًتا، وأخوين ألب. ٣- ترك امليت جدًّ
السهم  الوارث

ا جدًّ
جّدة
بنًتا

أخوين ألب
وهنا خري له أن يأخذ سدس مجيع املال.

)أ( أمثلة املقاسمة إذا وجد ذو سهم.
ا، وأًخا.  1- تركت املرأة زوًجا، وجدًّ

1
٦

1
٦

1
2

1
2

1
2
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خوة
لإل

جلّد 
مة ا

اس
مق

 السهم الواحد = ٨1 ÷ ٩ = ٩ أفدنة.
نصيب الزوج  = ٣ × ٩ = 2٧ فداًنا.
نصيب األّم      = 2 × ٩ = 1٨ فداًنا.

سميت بذلك: ألهنا واقعة امرأة من بني أكدر فنسبت إىل قبيلة تلك املرأة.
ا، وأخًتا ألب. ا، وَجدًّ صورهتا: تركت املرأة: زوًجا، وأمًّ

 لو أخذ اجلّد سدس مجيع املال كان أفضل له ولكن ستحرم األخت ألب وهي صاحبة فرض 
وهذا ال جيوز.

واحلاالن اآلخران ليس مها أفضل األحوال واجلّد حيصل عىل األفضل وملا عرضت عىل 
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  حكم فيها باآليت: 

للزوج النصف، ولألّم الثلث، وللجّد السدس، ولألخت النصف، يعطى للزوج نصيبه 
ويعطى لألّم نصيبها ثّم يضم نصيب اجلّد إىل نصيب األخت ويقسامن للذكر ضعف األنثى 
وذلك ألن املقاسمة خري له- أصل املسألة من ٦ وتعول إىل ٩ ولو كان املرتوك ٨1 فداًنا 

لقلنا قيمة         

ثم يضم نصيب اجلّد لألخت فيصري ٣٦ فداًنا يقسم بينهام للذكر مثل حّظ األنثيني للجّد 
لئاًل  ابتداء؛  فداًنا. وإنام جعلت األخت هنا صاحبة فرض  فداًنا ولألخت ألب 12   2٤

حترم من املرياث وعصبة باجلّد انتهاء لئاًل تزيد عن نصيب اجلّد.

املسألة األكدرية
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مرياث احلمل  
تعريف مرياث احلمل  

رشط مرياث احلمل  

نصيب احلمل يف الرتكة  

ما أخذ به القانون  

الضوابط التي تراعي للورثة مع احلمل  
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مل
احل

ث 
ريا

م

احلمل: هو الولد يف بطن أّمه ، وقد اتفق العلامء عىل توريثه برشطني: 

أن ُيعلم وجوده يف بطن أّمه عند موت مورثه ويستدل عىل ذلك بوالدته 
حيًّا يف مدة يتيقن فيها أو َيْغلب عىل الظن وجوده يف البطن وقت وفاة 

مورثه وهذه املدة تتوقف معرفتها عىل بيان أقلها وأكثرها.

أقل مّدة احلمل

 )1( رأت اللجنة أخذ هذا املوضوع من كتاب أحكام املرياث يف الفقه اإلسالمي لألستاذ الدكتور/ حممد أبو 
زيد األمري.  

)2( تفسري آيات األحكام للسايس ج 1 ص ٧٨.
)٣( أحكام القرآن الكريم البن العريب ج 1 ص 1٤0.

مرياث احلمل)1(

الرشط
األّول

• العلامء عىل أن أقل مّدة احلمل هي سّتة أشهر، وهذا احلكم مستنبط من قوله 	 اتفق 
)سورة األحقاف. اآلية: 1٥(تعاىل:

• وقوله تعاىل يف آية أخرى: 	
• يكون 	 العامني  بإسقاط  إذ  أشهر  سّتة  احلمل  مدة  أقل  أن  يتبنّي  اآليتني  جمموع   فمن 

الباقي للحمل.)2(  

)سورة لقامن. اآلية: 1٤(

)سورة األحقاف. اآلية: 1٥(
•  وقال:                     	

)سورة البقرة. اآلية: 2٣٣(

• وروى أن امرأة تزّوجت فولدت لسّتة أشهر من يوم أن تزّوجت فُأيت هبا إىل عثامن 	
 فأراد أن يرمجها فقال عيلٌّ كرم اهلل وجهه لعثامن : إهنا إن ختاصمكم بكتاب اهلل 

ختصمكم. حيث قال اهلل عّز وجّل:  

 .)٣( سبيلها    عثامن  فخىل  شهًرا،  وعرشون  أربعة  والفصال  أشهر  سّتة  فاحلمل 
وقدرها بعض احلنابلة بتسعة أشهر.
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ث احلمل
مريا

• 	  عائشة  عن  روى  ملا  سنتان  وأصحابه  حنيفة  أيب  عند  احلمل  مدة  أكثر 
قالت: 

]ال يبقي الولد يف بطن أّمه أكثر من سنتني ولو بظل مغزل[.   

• وعند الشافعية أن أكثرها أربع سنني وهو األصح عند احلنابلة.)٣(	

• وقدرها حممد بن احلكم من أصحاب مالك بسنة واحدة هاللية ٣٥٤ يوًما.)٤( 	

• ومثل هذا ال يعرف إال بالسامع منه ملسو هيلع هللا ىلص.)1( واملشهور عند املالكية أن أكثرها 	
مخس سنني، وروى عنهم سبع وروى عنهم أربع سنوات.)2(  

أكثر مّدة احلمل 

)1( ابن عابدين ج ٥ ص ٥٤٤، تبييت احلقائق للزيلعى ج ٦ ص ٣20.
)2( القوانني الفقهية البن جزي ص ٣٩٦.

)٣( تكملة املجموع  ج 1٦ ص ٧0، الرشح املمتع للعثيمني ج 1 ص 2٨٧.
)٤( بداية املجتهد البن رشد ج 1 ص 2٦٦.
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مل
احل

ث 
ريا

م

• أن ينفصل كله حيًّا حياة مستقرة ، فلو مات بعد انفصاله حيًّا حياة فنصيبه لورثته، 	
ويعلم استقرار حياته عند الشافعية، واحلنابلة إذا استهل صارًخا، أو عطس أو 
التنفس، أو وجد منه ما يدل عىل  تثاءب، أو مص الثدي أو تنفس وطال زمن 

حياته كحركة طويلة ونحوها.

• وقال اإلمام أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وزفر كل ذلك بمنزلة االستهالل، قال 	
اجلرجاين احلنفي: وطريق معرفة حياة احلمل وقت الوالدة أن يوجد منه ما يعلم به 
احلياة أو صوت أو عطاس، أو بكاء أو ضحك أو حتريك عضو فإن وجد يشء من 

ذلك بعد متام انفصاله، أو بعد انفصال أكثره، ومات قبل متام انفصاله ورث.

• فاحلنفية يكتفون يف ثبوت حياته بخروج أكثره حيًّا، وال يشرتط عندهم انفصاله 	
كله وال استقرار حياة بل املدار عندهم ما يدّل عىل حياته فإذا انفصل أكثره حيًّا 

ثّم مات ورث ألن األكثر له حكم الكل فكأنه خرج كله حيًّا.)1(

• وعند املالكية: إذا استهل املولود صارًخا ورث وإن مل يستهل صارًخا مل يرث، 	
والدليل عليه قوله ملسو هيلع هللا ىلص : ]أاّل يرث بغري االستهالل[.)2(

الرشط الثاين

)1( املبسوط للرسخي ج ٣0 ص ٥2، رشح الرساجية للجرجاين ص 12٧.
)2( القوانني الفقهية البن جزي ص ٣٩٨.
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ث احلمل
مريا

إذا مات امليت وترك محاًل يرثه، وطالب الورثة بالقسمة ينظر:
إن كان احلمل يسقط الورثة أو بعضهم يف حال فال يشء كاجلّدة أو كالزوجة إذا كان  -1

للميت ولد أو ابن دفع إليه مرياثه إذ ال فائدة يف وقف ذلك.   

وإن كان الورثة ممن ينقص نصيبهم باحلمل ويتغري ألجله فقد اختلف الفقهاء يف قدر   -2 
       ما يوقف للحمل.

يوقف له نصيب ابنني ويقسم الباقي عىل الورثة. )1( 

بنني يف بطن واحدة، ومل  أربعة  بالكوفة أليب إسامعيل  "رأيت  قال: 
ينقل عن املتقدمني أن امرأة ولدت أكثر من ذلك فاكتفينا." )2( 

واملعتمد عند 
املالكية

يوقف له نصيب ابن واحد ويقسم الباقي عىل األوالد ويؤخذ منهم 
كفيٌل الحتامل أن تضع أكثر.

يف املذهب احلنفي وعليه الفتوى عند احلنفية ألن الغالب املعتاد أن 
املرأة ال تلد أكثر من ولد يف بطن واحدة فيبنى احلكم عليه ما مل يعلم 

خالفه.)٣( 

أن توقف القسمة إىل وضع احلمل مطلًقا، حتى ينكشف األمر وال 
يعطي قبل احلمل أحد من الورثة شيًئا وحكي عن بعضهم أن يوقف 

له نصيب أربعة. )٤( 

 فعند اإلمام 
أمحد بن حنبل

عند أيب حنيفة 
وعبد اهلل بن 

املبارك والنخعي

وعند أيب يوسف 
والليث بن سعد

وهذا هو األصح

)1( اإلنصاف للمرداوى ج ٧ ص ٣2٩، التهذيب للكلوذاين ص ٣11.
)2( املبسوط للرسخيس ج ٣0 ص ٣٩٩.

)٣( رشح الرساجية ص 12٧، املغني البن قدامه ج ٦ ص ٣1٣.
)٤( القوانني الفقهية البن جزي ص ٣٩٩.

نصيب احلمل يف الرتكة
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)1( روضة الطالبني ج ٦ ص ٣٩.

وعىل هذا فإذا ترك زوجة حاماًل منه وابنًا، أعطى الزوجة الثمن ألن احلمل ال ينقصها من 
ذلك ثّم يعطى االبن ثلث ما بقي يف قول أمحد، ويف احلنفية يعطى االبن مخس ما بقي، ويف 
املالكية  عند  واملعتمد  الشافعية  قول  بقي، وعىل  ما  يعطى نصف  والليث  يوسف  أيب  قول 

يوقف اجلميع حتى يوضع احلمل.

وعند الشافعية 

يوقف سهم من يشارك احلمل يف مرياثه حتى يوضع فيتبني حكمه، 
وال يدفع إليهم يشء ألن عدد احلمل غري معلوم عىل اليقني واملرياث 
ال يستحق بالشك وال بغالب املعهود ملا لذلك من تقديره بالواحد 

أو باإلثنني أو باألربعة وجه جلواز وجود من هو أكثر. )1( 

ما أخذ به القانون

• أنه 	 عىل  نص  حيث  يوسف  أيب  رأي  عىل  احلمل  مرياث  كيفية  يف  القانون  أخذ 
حالتي  يف  النصيبني  أحسن  له  ويقف  الغالب  الكثري  ألنه  واحًدا  احلمل   يقدر 

الذكورة واألنوثة.
• فإذا انفصل كله عن بطن أمه وكان املوقوف له زائًدا عن حّقه رّد الزائد إىل مستحقه 	

وإن كان ناقًصا استكمل هذا النقص من الورثة الذين نالوا أكثر من حّقهم. 
• ويعامل كل وارث معه بأسوأ النصيبني احتياًطا فيوقف الباقي حّتى تظهر حقيقة 	

األمر فيأخذ كل صاحب حّقه الذي أعطاه اهلل إياه.
• جاء يف املادة رقم )٤2(: يوقف للحمل من تركة املتوىف أوفر النصيبني عىل تقدير 	

أنه ذكر أو أنثى.
• وجاء يف املادة رقم )٤٤(:  إذا نقص املوقوف للحمل عام يستحقه يرجع بالباقي 	

عىل من دخلت الزيادة يف نصيبه من الورثة، إذا زاد املوقوف للحمل عمل يستحقه 
رّد الزائد عىل من يستحقه من الورثة.

مرياث احلمل للثانوية األزهرية 
الشيخ بسيوين السعيد بسيوين 

٧٦



ث احلمل
مريا

يراعى للورثة مع احلمل ما يأيت:

• فيكون أصل املسألة  من سّتة، وعالت إىل ثامنية للزوج ٣، ولألّم 2، ولألخت   	
الشقيقة ٣. وإذا فرضنا أن احلمل ذكر يكون حل املسألة كاآليت:   

للزوج: النصف    ولألّم: الثلث    ولألخ شقيق: الباقي.   

• فيكون أصل املسألة من ٦، للزوج ٣، ولألّم 2، ولألخ الشقيق 1.	

أصل مسألة: ٦

أصل مسألة: ٦

الضوابط التي تراعى للورثة مع احلمل

يعطي  ال  األخرى  يف  يسقط  وال  احلمل  حالتي  إحدى  يف  يسقط  وارث   كل 
شيًئا للشك يف استحقاقه وال توريث مع الشك، فإذا مات رجل عن زوجة حامٍل، 

وأٍخ، وعّم، فيوقف نصيب األخ والعّم جلواز أن يكون احلمل ذكًرا.

ا، فإذا مات عن )جّدة،  كل وارث ال يتغرّي فرضه بتغري حال احلمل يعطى فرضه تامًّ
وزوجة حامل(. أخذت اجلّدة السدس، والزوجة الثمن. لعدم تغري فرضهام بتغرّي 

حال احلمل.

كل وارث يتغرّي فرضه بتغرّي حال احلمل يعطى أقل نصيبيه، ويوقف له الباقي من 
النصيب اآلخر حتى يتبنّي األمر بوضع احلمل. فإذا ماتت عن: زوج، وأّم حامل 

من أيب املتوفاة.

1

2

٣

احلل:
احلمل يف هذه املسألة إما أخ شقيق، أو أخت شقيقة.   

فإذا فرض أن احلمل أنثى سيكون حل املسألة كاآليت:   
للزوج: النصف    ولألّم: الثلث    ولألخت الشقيقة: النصف  
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الوصية الواجبة 

أحكامها  

رشوط إجياب الوصية الواجبة  

أدلة الوصية الواجبة  

املذاهب يف الوصية الواجبة  
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صية الواجبة
الو

الوصية الواجبة 
الباعث عليها: أن تكون األرسة مستمتعة بعيش رغيد، وحياة باسمة ويتبادل أفرادها املودة 
إىل  عاش  ولو  وأّمه،  أبيه  حياة  يف  الولد  بموت  األحوال  بعض  يف  تفاجأ  ولكن  والصفاء، 
موهتام لورث مااًل وفرًيا ولكنه قد مات قبلهام، أو قبل أحدمها فاختص باملرياث إخوة املتوىف 
الفاقة واحلرمان، وقد  العائل  اليتم وفقد  بينام يصري أوالده يف فقر مدقع. واجتمع هلم مع 
يكون هلذا الولد املتوىف أثر كبري يف تكوين ثروة أبيه أو أّمه؛ لذا جاء قانون الوصية العادل 

رمحة بأوالد هذا املتوىف وعالًجا ملشكلتهم، وبلساًم شافًيا جلراحهم.

بينه  يتوسط  الفرع ما دام مل  ينزل  الذي ال يرث شيًئا مهام  املتوىف   1- أن يويص لفرع ولده 
احلّق البنه  يثبت ذلك  ذكًرا  أّمه  أو  أبيه  املتوىف يف حياة  الولد  كان  إذا  أنثى،  وبني ولده    
وابن ابنه وإن نزل، وإذا كان ذلك الولد املتوىف يف حياة أبيه أو أّمه أنثى ال يستحق تلك    

الوصية الواجبة إال الطبقة األوىل، أي أوالد البنت فقط دون أوالد أوالدها.  

أوجب قانون الوصية عىل الشخص األحكام اآلتية: 

إذا مل يوص امليت لفرع ولده الذي مات يف حياته أو مات معه ولو حكاًم بمثل ما كان يستحقه 
بقدر هذا  الرتكة وصية  للفرع يف  لو كان حيًّا عند موته وجبت  تركته  الولد مرياًثا يف  هذا 
النصيب يف حدود الثلث برشط أن يكون غري وارث، وأال يكون امليت قد أعطاه بغري عوض 
عن طريق ترصف آخر قدر ما جيب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما 
يكمله، وتكون هذه الوصية ألهل الطبقة األوىل من أوالد البنت، وألوالد األبناء من أوالد 
م نصيب كل  الظهور وإن نزلوا، عىل أن حيجب كل أصل فرعه من دون فرع غريه وأن يقسَّ
أصل عىل فرعه وإن نزل قسمة املرياث كام لو كان أصله أو أصوله الذين يديل هبم إىل امليت 

ماتوا بعده وكان موهتم مرتًبا كرتتيب الطبقات.

أحكامها:

 الوصية الواجبةالتاسع : التخارج

وإليك نص املادة ٧٦ من هذا القانون: 
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لوا

ية ا
ص

الو

2- حيجب كل أصل فروعه دون فرع غريه.
مثال ذلك: تويف رجل عن ابن، وهلذا املتوىف ابن مات يف حياته وترك خالًدا وعصاًما ومات       
عصام أيًضا عن ذرية يف حياة جّده، فإن الوصية الواجبة تكون خلالد وعصام مناصفة، وما    
خيص خالًدا يأخذه دون أوالده إن كان له أوالد، وما خيص عصاًما يكون ألوالده يقسم    

بينهم قسمة املرياث                                                       .  

)1( تكون الوصية لفرع الولد الذي مات يف حياة أصله، أو مات معه ولو حكاًم )1( بمثل ما كان   
        يستحقه هذا الولد مرياًثا يف تركته لو كان حيًّا عند موته برشط أال يزيد عن الثلث: 
        أي يأخذ ما يستحقه باملرياث إن كان أقل من الثلث أو مساوًيا، وإن كان أزيد فليس 

        له إال الثلث.
)2( إذا مل يوص امليت لفرع ولده املتوىف وجبت له بحكم القانون وصية يف الرتكة بمقدار    

        هذا النصيب يف حدود الثلث.
)٣( املقدار احلاصل بالوصية الواجبة يوزع دائاًم بني املستحقني طبًقا لنظام املرياث للذكر     

      مثل حّظ األنثيني ألنه عوض عاّم فاهتم من املرياث فيأخذ حكمه.

 )1( موت الولد مع أصله حكاًم بأن يموت بسبب غرق أو حريق أو هدم وال يعلم السابق فإنه حيكم بموهتام 
مًعا، ولذا ال يرث أحدمها اآلخر.  

رشوط إجياب الوصية الواجبة 

يشرتط إلجياهبا للفروع الذين ذكروا ما يأيت:

أال يستحقوا شيًئا قط من املرياث، فإن استحقوا مرياًثا ولو قلياًل فال يستحقون الوصية   -1
الواجبة.مثال ذلك: مات رجل وترك بنًتا وأوالد ابن تويف يف حياة أبيه، فأوالد االبن 

هنا يستحقون باملرياث، فال جتب هلم الوصية الواجبة.

الفروع بغري عوض عن طريق  امليت قد أعطى هؤالء  أيًضا أال يكون  يشرتط إلجياهبا   -2
آخركطريق اهلبة مثاًل بأن أعطاهم ما يساوي الوصية، فإن أعطاهم أقل منها وجب هلم 

ما يكمل املقدار الواجب يف الوصية.
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صية الواجبة
الو

روى قتادة أن النّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ]انظر قرابتك الذين حيتاجون وال يرثون فأوص هلم من   -2 
       مالك باملعروف[.)1( 

 ٥- قد يكون أصل هؤالء الفروع له دخل يف تكوين تلك الثروة، فمن العدل أن يكون 
ألوالده نصيب فيها.  

 ٣- قال ملسو هيلع هللا ىلص: ]ما حق امرئ مسلم له يشء يويص فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة
أن  فلزم  جتب  ال  األقارب  لغري  الوصية  أن  عىل  البخاري(. وأمجعوا  )رواه  عنده[    

تكون الوصية الواجبة لألقارب.  

1- قوله تعاىل : 

)1( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن محيد.

فاآلية تفيد الوجوب للتعبري بقوله تعاىل:                       وهي تدل عىل الفرضية، وختمت بقوله   
تعاىل:          فإنه من أبلغ ما يدل عىل الوجوب، وختصيص)املتقني( بالذكر 
للتأكد، واملراد باخلري املال، واملراد باملعروف ما تطمئن إليه النفوس، ويكون عداًل ال جور 
فيه وال شطط.وعىل هذا يكون لويل األمر أن يأمر الناس باملعروف يف الوصية الواجبة ألوالد 
الولد، بأن يكون نصيب أصلهم يف حدود الثلث، فإن نقصوا أحًدا، عام وجب له، أو مل يوصوا 

له بيشء ردوا بأمر ويل األمر إىل املعروف.

٤- يمكن أن يستدل لذلك أيًضا بعموم قوله تعاىل:

) سورة البقرة. اآلية: 1٨0(

)سورة اإلرساء. اآلية: 2٦(

 أدلة الوصية الواجبة
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والصحيح: أن اآلية حمكمة ظاهرها العموم ومعناها اخلصوص يف الوالدين اللذين 
الوارثة، وإىل هذا ذهب الضحاك وطاووس  القرابة غري  ال يرثان لكفر، أو رق يف 
واحلسن واختاره الطربي، قال الضحاك: ))من مات من غري أن يويص ألقربائه فقد 

ختم عمله بمعصية((.

ينسخ  الذي  بأن  النسخ  دعوى  عن  وجييب  الوصية،  وجوب  اآلخر  البعض  ويرى 
هو الوصية للوالدين واألقارب الذين يرثون، وأما الذي ال يرث فال ينسخ وجوب 

الوصية له.

وروى عن طاووس أنه قال: ))من أوىص لقوم وسامهم وترك ذوي قرابته حمتاجني 
انتزعت منهم، وردت عىل قرابته(( فتح القدير للشوكاين.

والقول بوجوب الوصية: مذهب كثري من الفقهاء التابعني وغريهم من أئمة الفقه، 
البرصي وطاووس واإلمام أمحد وداود  املسيب واحلسن  بن  منهم سعيد  واحلديث 

الظاهري وابن حزم والشافعي يف القديم.

بإعطاء  والقول  بالرتك،  ويأثم  الفعل  عىل  يثاب  أنه  الوصية  بوجوب  القول  ومعنى 
جزء من مال املتوىف لقريبه غري الوارث عىل أنه وصية وجبت يف ماله - إذا مل يوص 

له - مذهب ابن حزم - ويؤخذ من أقوال بعض التابعني.

تعاىل:                               قوله  وهي  اآلية  عن  وجييب  الوصية  وجوب  عدم  الفقهاء  بعض   يرى 
اآلية بأهنا منسوخة بآية املواريث، وأن العمل هبا كان يف بدء اإلسالم،     
املواريث، وبقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ]إن اهلل أعطى كل ذي حق حقه، فال وصية  بآية  ثم نسخت 

لوارث[ )أخرجه البخاري(.

املذاهب يف الوصية الواجبة
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صية الواجبة
الو

وأًبا،  وابنًا،  صلبيتني،  وبنتني  أبيه،  حياة  يف  أبوها  تويف  ابن  بنت  امليت  ترك   :)1( مثال 
عىل  ونوزع  حيًّا  أبيه  حياة  يف  تويف  الذي  االبن  فنفرض  فداًنا،   ٥٤ والرتكة  ألّم،  وجّدة 
الثلثان لالبن  الباقي وهو  السدس ويكون  السدس ولألب  هذا األساس- فيكون للجّدة 
حيًّا  فرض  الذي  لالبن  فيكون  األنثيني،  حّظ  مثل  للذكر  والبنتني  احلي  واالبن  املتوىف 
الثلثني، فيعطى البنته وهو دون ثلث الرتكة، ثّم خيرج من الرتكة ثلث ثلثيها هكذا. ثلث 

يتوصل إىل ذلك باتباع ما يأيت: 

يفرض الولد الذي مات حيًّا ويقدر نصيبه كام لو كان موجوًدا.  -1

خيرج من الرتكة نصيب املتوىف ويعطي لفرعه املستحق للوصية الواجبة.  -2

يقسم باقي الرتكة بني الورثة احلقيقيني عىل حسب فرائضهم الرشعية.  -٣

طريقة حل املسائل التي تشتمل عىل الوصية الواجبة

فهذا هو مقدار الوصية الواجبة، خيرج من الرتكة ويعطي ملستحقيها، وهو هنا بنت االبن 
املتوىف، ثّم يقسم باقي الرتكة بني الورثة احلقيقيني عىل حسب فرائضهم الرشعية، فيعطى 
األب السدس واجلّدة السدس، والباقي بعد الوصية الواجبة وهو ٤2 فداًنا يقسم بني الورثة 

عىل قدر أنصبائهم.

 1
3

 2
  ×       × ٥٤= 12  فداًنا. 3
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٨٤

س 1: ما الباعث عىل الوصية الواجبة، ثّم بنّي األحكام املتعلقة هبا موضًحا هل يرث أوالد 
الواجبة؟ وهل  الوصية  أّمه عن طريق  أو  أبيه  الذي يأخذه من نصيب  القدر  البنت، وما 
األنثيني؟ وّضح  للذكر مثل حّظ  نظام اإلرث  يطبق  أّم  الذكور واإلناث  فيها بني  يسوى 

ذلك باألمثلة، ثّم اذكر دليل هذه الوصية.



متارين عامةالتاسع : التخارج
مات شخص عن: زوجة، بنت ابن، أّم، أخ ألّم، ابن عّم.  -1

مات شخص عن: أخت شقيقة، أخت األب، أخوين ألّم، أّم.  -2

مات شخص عن: بنتني، بنتي ابن، زوج، عّم شقيق.  -٣

مات شخص عن: زوجة، أّم، أختني ألّم، جّدة ألب، أخت شقيقة.  -٤

مات شخص عن: أخوين ألّم، زوجة، أخت ألب، بنت ابن، ابن قاتل ألبيه.  -٥

مات شخص عن: بنت، أخت شقيقة، أخت ألب.  -٦

مات شخص عن: جّد أّم، ثالثة أخوة ألّم.  -٧

مات شخض عن: زوجة، بنتي ابن، أّم، جّد، وترك  2٤0  جنيًها.  -٨

مات شخص عن: أخت شقيقة، أخت ألب، ابن أخ شقيق، بنت أخ شقيق،   -٩
وترك 1٨ فداًنا.   

10- مات شخص عن: بنت، أب، جّدة ألب، جّدة ألّم، وترك ٣0 فداًنا.

11- مات شخص عن: ثالث زوجات، بنت ابن، أخت ألب، وترك ٩٦ جنيًها.

12- مات شخص عن: جّدة ألب، أربع أخوات ألّم، جّدة ألّم، وترك ٩0 جنيها.

 1٣- بني من يستحق السدس من الورثة مع ذكر األحوال التي يستحق فيها كل واحد منهم هذا  
      الفرض، ثم قسم الرتكة وبني الوارث ونصيبه وغري الوارث وسبب حجبه يف املسألة اآلتية:

      مات وترك زوجة، وبنًتا، وأخًتا ألب، وأخًتا  ألّم، و ٤٨ جنيها.

 1٤- بنّي من فرضه النصف من الورثة واألحوال التي يستحق فيها كل منهم هذا الفرض، ثّم قسم    
ا، أختني ألّم، أًخا شقيًقا          الرتكة، وبنّي نصيب كل مستحق فيام إذا ماتت وتركت: زوًجا، أمًّ

    و ٧2 جنيًها.

٨٥



 ) أ (  اذكر من فرضه الثلث من الورثة، وبنّي من جيمع من الورثة بني ما ُيْستحق فرًضا   
     وبني الباقي تعصيًبا.

 )ب( قسم الرتكة اآلتية مبّينًا نصيب كل وارث. 
    ماتت عن زوج، بنت، أّم، أخ شقيق، وترك 2٤0 جنيًها.

 -1٥

 1٦- تويف شخص عن: أّم، جّدة، ابن، بنت ابن تويف أبوها يف حياة املورث والرتكة 120 جنيًها، 
    فمن يرث؟ ومن ال يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

كل  نصيب  فام  جنيه،   200 وتركت  جّد  شقيقني،  أخوين  أّم،  زوج،  عن:  امرأة  توفيت   -1٧ 
    وارث؟  

ا حاماًل من أبيه، جّدة، والرتكة ٦00 جنيه، فام نصيب كل وارث؟  1٨-  ترك شخص زوجة، أمًّ

1٩- اذكر صورة املسألة األكدرية، وبني وجه تسميتها بذلك، ومن الشخص الذي جعل   
    صاحب فرض وعصبة؟ وملا هذا؟ وما نصيب كل وارث فيام إذا كانت الرتكة ٣2٤ جنيًها؟

20- مات عن زوجة، وأربعة أبناء، وبنت ابن تويف أبوها يف حياة أبيه، والرتكة ٨0 جنيًها؟ فام   
    نصيب كل وارث؟

جنيها،   ٩0 والرتكة  أبيه،  حياة  يف  أبوها  تويف  ابن  وبنت  ألّم،  وأخت  زوجة،  عن:  مات   -21 
    فمن يرث؟ ومن ال يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

واحلمد هلل أّواًل وآخًرا وصىّل اهلل عىل سّيدنا حمّمد وعىل آله وصحبه وسّلم.
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املالحظة: الفروض املقدرةالتاسع : التخارج

النصف  )     (   

يرث به مخسة:
الزوج	•  
البنت	•  
بنت االبن	•  
األخت الشقيقة	•  
األخت ألب	•  

الثمن  )     (   

ترث به واحدة:
الزوجة أو 	•  

الزوجات املتعّددات
السدس  )     (   

وأصحابه سبعة:
 األب	•
 اجلّد	•
 األّم	•
 اجلّدة	•
 األخوة ألّم عند اإلنفراد	•
 بنت االبن	•
 األخت ألب	•

الثلث  )     (   

يرث به اثنان:
 األّم 	•
 األخوة ألّم- عند التعّدد	•

1
2

1
٨

الربع  )     (   

يرث به اثنان:
  الزوج - برشط وجود 	•

 الفرع الوارث
  الزوجة - برشط عدم   	•

 الفرع الوارث

1
4

الثلثان  )     (   

يرث هبا أربعة:
 البتتان فأكثر	•
 بنت االبن فأكثر	•
 األختان الشقيقتان فأكثر	•
 األختان ألب فأكثر	•

2
3

1
٦

1
3



٨٨

الزوجةالزوج

عدم الفرع الوارث مطلًقاعدم الفرع الوارث للزوجة مطلًقا

وجود الفرع الوارث مطلًقاوجود الفرع الوارث للزوجة  1
4

1
٨

1
2

1
4

البنت الصلب

للواحدة املنفردة

لالثنتني فصاعًدا + عدم االبن

1
2

2
3

 إذا وجدت مع 
شقيقها مفاضلة

التعصيب

بنات االبن
للواحدة املنفردة + عدم الفرع 

الوارث مطلًقا 
لالثنتني فصاعًدا + عدم الفرع 

الوارث مطلًقا 

إذا وجدت مع بنت واحدة فقط  

1
2

2
3

1
٦

إذا وجدت مع 
شقيقها مفاضلة

التعصيب

األب

وجود الفرع الوارث املذكر 1
٦

وجود الفرع 
الوارث أنثى

التعصيب + 1
٦

عدم وجود الفرع 
الوارث مطلًقا 

التعصيب

األّم
أو  املذكر  الوارث  الفرع  وجود 

اجلمع من األخوة واألخوات
1
٦

عدم هؤالء املذكورين 1
3

عدم هؤالء وبعد فرض 
أحد الزوجني وذلك يف 

مسألتني:
تركت زوًجا وأبوين )أ( 

)ب( تركت زوجة وأبوين

1
الباقي3

األبن
يأخذ ما أبقته أصحاب 

الفروض، عند االنفراد حيوز 
مجيع املال

العصبة 
بالنفس

املالحظة: أحوال أصحاب الفروض



٨٩

اجلّد الصحيح

عدم األب + وجود الفرع 
الوارث املذكر

1
٦

عدم األب + 
الفرع الوارث انثى

التعصيب + 1
٦

عدم األب + عدم وجود 
الفرع الوارث مطلًقا  التعصيب

اجلّدة
عدم األم + عدم األب بالنسبة 

جلّدة األب
1
٦

األخت الشقيقة

األخت ألب

األوالد األّم

للواحدة املنفردة + عدم األب 
وفرع املذكر 

للواحدة املنفردة + عدم البنت 
واألب وفرع املذكر 

للواحد املنفرد + عدم الفرع الوارث 
+  عدم األصل الوارث املذكر 

لالثنتني فصاعًدا +  عدم األب 
وفرع املذكر

لالثنتني فصاعًدا + 
الرشوط السابقة

وجود األخت الشقيقة املنفردة +  
الرشوط السابقة

لالثنتني فصاعًدا + الرشوط السابقة

وجود  شقيقها  مفاضلة 

وجود مع شقيقها  +  
الرشوط السابقة 

وجود  البنات 
وبنات االبن 

وجود البنت وبنت 
االبن منفردات أو 

 متعّددات +  
الرشوط السابقة 

1
2

1
2

1
٦

2
3

2
3

1
٦

1
3

 التعصيب 
مع شقيقها

 التعصيب 
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 املفردات

سهم- جزء ُمَعنّي من رأس مال رشكة أو مؤّسسة تزيد قيمته أو تنقص تبًعا لرواجها
ه بِِعصابة، حوهلا من صاحبة فرض إىل عصبة التعصيب- َشدَّ

الّرق-  ِمْلٌك وُعبودّية  
عبء- مِحْل ثقيل 

شقيقة- األْخُت من األب واألُّم
كّل يشء خلص حتى ال يشوبه ما خيالطه حمض- 

املستحقون- املستوجبه، املستأهله
ختلل- ُمنَْفَرج ما بني كلَّ شيئني

املشئوم- من أصابه الشؤم
اختلط- امتزج به

تنحرص- حرص أو حتدد ضمن حدود معّينة
قيمة- الثمن الذي يعادل تكلفته

الضوابط- ما يضبط وُينظم من املبادئ أو القواعد 
يستدل- تعرف وتوصل إىل حقيقة / احتذ دليال

مستقّرة- غاَية وهِناَية  
ضاِمن كفيل- 

ينكشف- ظَهر وباَن
رغيد- ذو العيش كثري

عّوض- ظرٌف الستغراق املستقبِل
الثروة- الكثري من املال والناس

التساوي- التعادل 
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