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 عناصر المحاضرة

. تعرٌف علم الموارٌث•
. مزاٌا نظام اإلرث فً اإلسالم•
. فً اإلسالم (الموارٌث)مكانة علم الفرائض •
 .عناٌة الفقهاء بعلم الفرائض•

تعرٌف علم الموارٌث   
 :تعرٌف علم الموارٌث  
ٌُعرف بها نصٌب كل وارث، من التركة    .هو قواعد فقهٌة، وحسابٌة، 
 .جمع موروث، أي مٌراث، وهو اسم لما ٌرثه الوارث عن المٌت: والموارٌث  
أٌضاً، وهً جمع فرٌضة، بمعنى مفروضة، وهً مشتقة من الفرض والتقدٌر، ألنَّ أنصباء  (الفرائض)وتسمى   

رة ومفروضة من الشارع الحكٌم فً قوله تعالى  (12:النساء). (فرٌضة من هللا): الورثة مقدَّ
 
مزاٌا نظام اإلرث فً اإلسالم   

 
 .اإلرث ٌعمل على تفتٌت الثروة وتداولها، وٌمنع تكدسها فً ٌد فرد أو جهة، بوساطة السهام المقّدرة المختلفة- 1  
اإلرث ٌمنح للمورث قدراً من الحرٌة، حٌث منحه حرٌة التصرف فً ثلث ماله، ٌضعه حٌث ٌشاء، من األقارب -2  

 .غٌر الوارثٌن، أو األصدقاء أو الجٌران أو جهات الخٌر، بطرٌق الوصٌة
 .اإلرث جعل للمرأة نصٌباً منه، فلم ٌحرمها كغٌره من األنظمة الوضعٌة-3  
اإلرث إجباري على المورث، فلٌس له أن ٌحرم أحداً من ورثته، وإجباري على الوارث، فلٌس له االمتناع عن -4  

 .قبول اإلرث

 
   
 .اإلرث حق  اتً، ٌعطى للوارث الصغٌر، ولو كان جنٌناً، وللوارث الكبٌر، ولو كان هرماً فانٌاً -5  
اإلرث ٌنحصر فً دائرة األسرة، المبنٌة على النسب الحقٌقً، أو الزواج أو النسب الحكمً، وهو الوالء، فال تبنً -6  

 .فً اإلسالم، وال إرث فً التبنً
 .اإلرث اعتبر الرابطة الزوجٌة، فأعطى كال الزوجٌن، احتراماً له ا المٌثاق-7  
ر األنصباء، وجعلها متفاوتة، العتبارات شرعٌة وعقلٌة وعرفٌة-  8    .اإلرث مقّدر من الشارع الحكٌم ال ي قدَّ

 
: ومن ه ه االعتبارات   

 
 .فالزوج ٌأخ  أكثر من الزوجة، لواجباته والتزاماته تجاهها، من مهر ونفقة وسكنى: الواجبات الشرعٌة-آ  
فقرابة الورثة من المٌت متفاوتة، وٌجب أخ ها باالعتبار، فاالبن ٌقّدم على األخ، واألخ مقّدم على : قّوة القرابة-ب  

 .العمّ 
فاالبن ٌأخ  من اإلرث أكثر من البنت عموماً، ألنه مكلف باإلنفاق على الموّرث أكثر من : الواجبات تجاه الموّرث-ج  

 .(الغنم بالغرم): البنت، والقاعدة
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فاالبن مقبل على الحٌاة، وهو أكثر حاجة، فٌأخ  األكثر من المٌراث، والجد مدبر من الحٌاة، : االعتبارات الُعرفٌة-د   
 .وهو أقل حاجة، فٌأخ  األقل من المٌراث عموماً 

 
 :فً اإلسالم (الموارٌث)مكانة علم الفرائض   
لة، واألحادٌث    أعطت الشرٌعة اإلسالمٌة أحكاَم الموارٌث أهمٌة بارزة، تمثلت فً ورود اآلٌات الكرٌمة المفصَّ

نت أنصباء الورثة ٌّ نة، التً ب ٌّ  .الشرٌفة المب
ٌّنت فضل علم الفرائض وحّثْت على تعلمه، ومنها    :كما وردت أحادٌث نبوٌة ب
ٌا أبا هرٌرة، تعلموا الفرائض، ): قال له-صلى هللا علٌه وسلم-أن رسول هللا-رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة-1  

ٌُنزع من أمتً ٌُنسى، وإنه أول شًء   (.الحاكم. )(وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو 
تعلموا القرآن، وعلموه الناس، )-: صلى هللا علٌه وسلم-قال رسول هللا: قال-رضً هللا عنه-عن ابن مسعود-2   

وتعلموا الفرائض، وعلموها، فإنً امرؤ مقبوض، والعلم سٌقبض، وتظهر الفتن، وٌوشك أن ٌختلف اثنان فً 
 (.أحمد والحاكم. )(الفرٌضة والمسألة، فال ٌجدان أحداً ٌفصل بٌنهما

العلم ثالثة، وما سوى  لك ): قال-صلى هللا علٌه وسلم-أّن رسول هللا-رضً هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمرو-3   
 (.الحاكم. )(فضل؛ آٌة محكمة، أو سّنة قائمة، أو فرٌضة عادلة

 .(الحاكم). (وأفرضهم زٌد بن ثابت..)-: صلى هللا علٌه وسلم-قال رسول هللا-4   
 .(الحاكم).(تعلموا الفرائض، فإنها من دٌنكم):قال-رضً هللا عنه-عن عمر-5   

 
 :عناٌة الفقهاء بعلم الفرائض  
ًَ الفقهاء بعلم الفرائض بدًء من الصحابة الكرام، فقد اشتهر منهم الخلفاء الراشدون، والعبادلة، وزٌد بن ثابت   -عن

، ثم التابعون ومنهم سعٌد بن جبٌر وعبٌدة السلمانً، والفقهاء السبعة؛ ابن المسٌب وعروة -رضً هللا عنهم
 .والقاسم بن محمد وخارجة بن زٌد وسلٌمان بن ٌسار وأبو بكر بن الحارث وعبٌد هللا بن عتبة

، ونظمت فٌه المتون، كمتن السراجٌة لسراج الدٌن محمد بن (بباب الفرائض)كما أفرد له الفقهاء باباُ مستقالً، ُعرف   
 .محمود الحنفً، ومتن الرحبٌة لسبط الماردٌنً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 1                  فقه الموارٌث  

      *مخائل الورد                                                                                                                                             *

3 

 

 

 
: أركان المٌراث ثالثة

ث-1  .وهو المٌت، وَمن بحكمه، كالمفقود: المورِّ
 .وهو الحً ال ي ٌنتمً إلى المٌت بسبب شرعً، وَمن بحكمه كالجنٌن: الوارث-2
 .وهو التركة من مال نقدي، أو عٌنً، أو شخصً: الموروث-3

 
أسباب المٌراث ثالثة 

 .ما ٌتوصل به إلى مقصود: السبب لغةً 
 .ما تفوت به أهلٌة اإلرث، مع قٌام سببه: واصطالحاً 

 .نكاح ووالء ونسب، وبٌت المال: واألسباب ثالثة، وقد أضٌف لها رابع، وهً
 .والمقصود به النكاح الصحٌح القائم، ولو من غٌر دخول، أو خلوة: النكاح-1

 .وٌقع التوارث فً عدة الطالق الرجعً، ألن الزوجٌة ال تزال قائمة، باتفاق األئمة األربعة
 :أما الطالق البائن ففٌه تفصٌل

 .فترث ما لم تنقض عدتها (طالق الفارّ )ال ترث إن طلقها فً حال صحته،إالّ فً:عند الحنفٌة-
 .ترث مطلقاً، إلطالق األدلة: وعند المالكٌة-
 .ال ترث مطلقاً، ألّن البٌنونة قطعت الزوجٌة: وعند الشافعٌة-
-رضً هللا عنه-وّرث امرأة عبد الرحمن بن عوف-رضً هللا عنه-وعند الحنابلة ترث ما لم تتزوج، ألّن عثمان-

 .المبتوتة بعد انقضاء عدتها
 .وال توارث بٌن المتزوَجٌن فً مرض الموت

 .وال توارث فً النكاح الباطل، كالمتعة، والزواج المؤقت، ولو أعقبه دخول أو خلوة
 .وال توارث فً النكاح المتفق على فساده، كنكاح الخامسة، ونكاح بال شهود

، أو نكاح المحرم بحج أو عمرة، أو نكاح الشغار ًّ  .واختلف الفقهاء فً النكاح المختلف فً فساده، كنكاح من غٌر ول
وهً عصوبة سببها نعمة المعتِق على عتٌقه، وٌرث بها . وهو صفة تثبت للمعتِق ولعصبته بمجّرد عتقه: الوالء-2

 .(البخاري ومسلم). (إنما الوالء لمن أعتق): ودلٌله حدٌث. المعتِق وعصبته العبَد المعَتق من غٌر وارث
 (الحاكم وابن حبان). (الوالء لحمة كلحمة النسب، ال ٌباع وال ٌوهب): وحدٌث

وهو صلة سببها الوالدة، وٌسمٌها الحنفٌة الرحم، وتشمل القرابة من جهة األبوٌن، ومن أدلى بهما، أي : النسب-3
 .اإلخوة، كما تشمل أصحاب الفروض والعصبات و وي األرحام

 :(بٌت المال)جهة المسلمٌن -4
ه ا عند المالكٌة والشافعٌة، إ ا لم ٌوجد وارث، أو لم ُتستغَرق التركة، فٌوضع فً بٌت المال، إرثاً للمسلمٌن عصوبة، 

. (من ترك ماالً فلورثته، وأنا وارث من ال وارث له، أعقل عنه، وأرثه)-: صلى هللا علٌه وسلم-لقوله. ال مصلحة
 .(ابن حبان والنسائً)

وهو عند الحنفٌة والحنابلة، ال على سبٌل اإلرث، وإنما على سبٌل األموال الضائعة، أو الفًء، ٌصرف فً المصالح 
 .العامة

 
شروط المٌراث ثالثة 
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حقٌقة، بالمعاٌنة أو بالسماع، أو حكماً، كالمفقود والمرتّد، أو تقدٌراً كالجنٌن ال ي أسقط بضرب، : موت الموّرث-1
 .( دٌناراً 50): فإنه ال ٌرث، ولكن ٌحكم بحٌاته تقدٌراً، حتى تورث عنه غرته، وهً

 .فال توارث بٌن الغرقى والحرقى والهدمى. حقٌقة، أو تقدٌراً كالحمل: حٌاة الوارث عند موت المورث-2
نة فً الفقرة التالٌة: أال ٌقوم بالوارث مانع-3 ٌّ  .من موانع اإلرث المب

 
موانع المٌراث ثالثة 

 .الحائل بٌن شٌئٌن: المانع لغةً 
 .ما تفوت به أهلٌة اإلرث، مع قٌام سببه: واصطالحاً 

حجب حرمان، فإنه ال ٌأخ  من المٌراث شٌئاً، مع أنه أهل  (المحجوب)ما تفوت به أهلٌة اإلرث، أخرج : ومعنى قولهم
ٌُحجب باألب، بخالف   .كالقاتل (المحروم)للمٌراث، كالجد 

 .ال ٌعتبر موجوداً بٌن الورثة، كأنه لم ٌكن، فال ٌحجب غٌره (المحروم)
 .فإنه موجود، وٌحجب غٌره، لكنه ال ٌرث (المحجوب)أما 

 .مع قٌام سببه، أخرج األجنبً، فإنه لٌس أهالً للمٌراث: ومعنى قولهم
، وقتلٌ، واختالف دٌن: وموانع اإلرث ثالثة  .رقٌّ

 
مانع الرّق -1
 .عجز حكمً، باإلنسان، سببه الكفر: واصطالحاً . العبودٌة: لغة: الرق-1

 .ودلٌله أّن الرقٌق لٌس أهالً للتملٌك، فتورٌثه تورث لسٌده، وه ا ال ٌصح
 :والرقٌق أنواع

ض وأم ولد، والمكاَتب، والمعلّق عتقه على شرط، كالمدبَّر والموصى بعتقه  .تام، كالقّن، وناقص، كالمبعَّ
ض ما كان بعضه عبد وبعضه حر، والمدّبر، وهو ال ي ُعلِّق عتقه على موت  والقّن هو العبد كامل العبودٌة، والمبعَّ

سٌده، والمكاَتب، وهو ال ي تعاقد مع سٌده على أقساط، فإن أداها، أصبح حراً، والموصى بعتقه، والمعلّق عتقه 
أتت بولد، وٌمتنع علٌه بٌعها و هبتها، وإ ا مات سٌدها، فمملوكة جامعها سٌدها، على شرط، وأم ولد، وهً 

 .أصبحت حّرة

 
مانع القتل -2
 .(البٌهقً والدارقطنً). (لٌس لقاتل مٌراث): ودلٌله حدٌث: القتل-2

 .قتل بغٌر حق، وقتل بحق: والقتل قسمان
 :وهو خمسة أنواع: القتل بغٌر حق-أوالً 

 .ما كان ببلة قاتلة، قصداً : قتل عمد-آ
 .ما كان ببلة غٌر قاتلة، قصداً : قتل شبه عمد-ب
 .كأن ٌرمً شبحاً ظنه حٌواناً، فإ ا هو إنسان: قتل خطأ-ج
 .كأن ٌنقلب النائم على إنسان فٌقتله، والقتل الصادر من صبً أو مجنون: قتل جار مجرى الخطأ-د
كأن ٌضع السم فً الطعام، أو ٌحفر بئراً فٌقع فٌه إنسان، أو ٌشارك القاتل برأي أو إعانة أو تحرٌض : قتل بالتسبب-هـ

 .أو مراقبة أو شهادة زور
 :وهو ثالثة أنواع: القتل بحق-ثانٌاً 

 .القتل دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض-3القتل حّداً، -2القتل قصاصاً، -1
 :القتل المانع من اإلرث عند الفقهاء

 .القتل العمد العدوان، وكل قتل أوجب الكفارة: عند الحنفٌة-
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 .القتل العدوان العمد، من غٌر حق، وال ع ر: عند المالكٌة-
كل أنواع القتل، سواء كان عمداً أو خطأ، بحق أو بغٌر حق، مباشرة أو بالتسبب، أو بالحكم على : عند الشافعٌة-

 .القاتل، أو شهد، أو زكى شاهداً 
 .كل قتل فٌه قصاص أو دٌة أو كفارة، ولو من قاصر: عند الحنابلة-
 
 
 
مانع اختالف الدٌن -3
. أجمع العلماء على أنَّ المسلم والكافر ال ٌتوارثان: اختالف الدٌن-3

 (البخاري ومسلم). (ال ٌرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم): والدلٌل حدٌث
 .(أحمد وأصحاب السنن). (ال ٌتوارث أهل ملتٌن شتى): وحدٌث

 :التوارث بٌن غٌر المسلمٌن
فما ا بعد الحق ): ٌرث بعضهم بعضاً، ألن الكفر ملة واحدة، لقوله تعالى: عند الحنفٌة والشافعٌة والحنابلة فً رواٌة-

 (.32:ٌونس. )(إال الضالل
. ال ٌتوارثون إ ا اختلفت مللهم، فالٌهودٌة ملة، والنصرانٌة ملة، وما عداهما ملة: عند المالكٌة والحنابلة فً رواٌة-

 (.48:المائدة). (لكلٍّل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ): لقوله تعالى

 
موانع اإلرث الفرعٌة 

 :موانع اإلرث الفرعٌة المختلف فٌها عند الفقهاء
 .ولد الزنى-6ولد اللعان، -5جهالة الوارث، -4جهالة تارٌخ الموت، -3اختالف الدار، -2الردة، -1

 .وسٌأتً تفصٌل  لك
 :مثال تطبٌقً، حلّ المسألة التالٌة

 :مات رجل مسلٌم عن
 .أب حّر، وأم كافرة، وزوجة نصرانٌة، وولد قتل أباه، وولد رقٌق، وبنت مرتّدة

 : ..................................................................الجواب
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 .الحزُّ فً الشًء والقطع والتقدٌر والتفصٌل والعطٌة:الفرض لغة
ر، شرعاً، لوارث خاص، ال ٌزٌد إال بالرّد، وال ٌنقص إال بالعول: والفرض اصطالحاً   .نصٌب مقدَّ

نة بنسبة محددة، كالنصف والربع والثمن والثلثٌن: (بالنصٌب المقّدر)المقصود - ٌّ  .الحصة المب
 .أي محدد من الشرع ال من االجتهاد الوضعً: (شرعاً )المقصود بـ-
نٌن فً كتاب هللا تعالى، كالزوجة والبنت واألم، أو فً سنته: (بالوارث الخاص)المقصود - ٌّ -أصحاب الفروض المع

 .كالجدة، أو باإلجماع كبنت االبن- صلى هللا علٌه وسلم
 

 (سّتة)الفروض المقّدرة 
 .الثلثان-السدس-الثلث-الثمن-الربع-النصف

، وقد ثبت باالجتهاد، وهو ما تأخ ه األم فً المسألتٌن العمرٌتٌن، وٌأخ ه الجدُّ فً بعض (ثلث الباقً)والفرض السابع 
 .وسٌأتً بٌانه. أحواله مع اإلخوة

 :قال الرحبً
 فالفرض فً نصِّ الكتاب ستَّة       ال فرَض فً اإلرِث سواها البّتة
 نصٌف وربٌع ثم نصُف الربِع         والثلُث والسدُس بنصِّ الشرعِ 
 والثـلثـان وهمـا التمـام                فاحفـــظ، فكـلُّ حافــــٍظ إمـام

 
 (عشرة)الوارثون من الرجال 

 :قال الرحبً
 الوارثون من الرجال عشرة         أسماؤهم معروفة مشتهرة

  له وإن عـالالجدّ  واألب مهما نزال          ووابن االبن البنا
  من أي الجهات كانا           قد أنــزل هللا بـه القــــرآنااألخو
  الُمدلً إلٌه باألب         فاسمع مقاالً لٌس بالمكّ ببن األخوا
 من أبٌـه            فاشكر ل ي اإلٌجاز والتنبٌهابن العم  والعمو
   و الوالء          فجمـــلة ال كـــور هــؤالءالمعتِق والزوجو
 

 (سبع)الوارثات من النساء 
 :قال الرحبً

 والوارثات من النساء سبع         لم ٌعِط أنثى غٌرهّن الشـرع
 معتِقــــة وجــــّدة وزوجـــة مشفِقة         وأموبنت ابن  وبنت

  من أي الجهات كانت    فهــــــــ ه عدتهـــّن بــانـــتاألختو
 

 مٌراث الزوج-أصحاب الفروض من الرجال
 :للزوج حالتان

 .عند عدم وجود ولد للزوجة، منه أو من غٌره: (1/2)النصف -1
 .عند وجود ولد للزوجة، منه أو من غٌره: (1/4)الربع -2
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ٌُحجب حجب حرمان، وٌحجب حجب نقصان-  .الزوج ال 
ٌَحجب أحداً من الورثة-  .الزوج ال 

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم ٌكن لهنَّ ولد فإن كان لهّن ولد فلكم الربع مما تركن من ): قال تعالى: الدلٌل القرآنً
 (12:النساء. )(بعد وصٌة ٌوصٌن بها أو دٌن

أنه سئل عن زوج وأخت ألب، فأعطى الزوج النصف واألخت النصف، -رضً هللا عنه-عن زٌد بن ثابت:الدلٌل النبوي
 .(أخرجه أحمد).(قضى ب لك-صلى هللا علٌه وسلم-حضرت رسول هللا):وقال
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 :لألب ثالث حاالت مٌراث األب-تابع

 عند وجود الفرع الوارث الم كر، كابن أو ابن ابن:(1/6)السدس -1
. عند وجود الفرع الوارث المؤنث، كالبنت، أو بنت االبن: (ع+1/6)السدس والتعصٌب -2
عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً الم كر والمؤنث :(ع)التعصٌب-3
ٌُحجب - . (حجب حرمان)األب ال 
. من تعصٌب إلى فرض (حجب نقصان)األب ٌحجب -
. األب ٌحجب غٌره من الورثة، كالجّد، واإلخوة مطلقاً -

 
. (وألبوٌه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم ٌكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث): الدلٌل القرآنً

 (11:النساء)
واآلٌة سكتت عن نصٌب األب عند عدم وجود الولد، فدل على أن األب ٌأخ  الباقً تعصٌباً، بعد نصٌب األم، ألنه أولى 

 :صلى هللا علٌه وسلم-والدلٌل قوله. رجل  كر
 .(البخاري ومسلم). (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقً، فألَولى رجٍل  كر)
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 :الجّد نوعان
 .والصحٌح هو ال ي ٌرث. ، من لٌس بٌنه وبٌن المٌت أنثى، كأب األب، وأب أب األب(الجّد الصحٌح)الجّد العصبً -1
 .وه ا الفاسد ال ٌرث. ، من ٌفصل بٌنه وبٌن المٌت أنثى، كأب األم، وأب أم األب(الجّد الفاسد)الجّد الرحمً -2

 .كما ٌوجد للجد حاالت متعددة لإلرث بدون اإلخوة، ومع اإلخوة

 
 (بدون إخوة)مٌراث الجّد 

 :، وحاالته األربع(عدم اإلخوة)تورٌث الجّد عند -أوالً 
 .عند وجود الفرع الوارث الم كر: (1/6)السدس -1
 .عند وجود الفرع الوارث المؤنث؛ بنت أو بنت ابن: (ع+1/6)السدس والتعصٌب -2
 .عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً : (ع)التعصٌب -3
 .، عند وجود األب(حجب حرمان)ٌُحجب : (ح)الحجب -4
 .(من أدلى إلى المٌت بواسطة، ال ٌرث مع وجود تلك الواسطة)
 .وٌنتقل من تعصٌب إلى فرض عند وجود الفرع الوارث الم كر-

 
 األدلة على مٌراث الجدّ 

 :من الكتاب-أوالً 
 (11:النساء). (وألبوٌه لكل واحد منهما السدس): قال تعالى

 والجد ٌسمى أباً مجازاً،
 (.26:األعراف). (كما أخرج أبوٌكم من الجنة): كقوله تعالى
 (37:ٌوسف). (واتبعت ملة آبائً إبراهٌم وإسحق وٌعقوب): وقوله تعالى

ًّ -رضً هللا عنه-ما رواه عمران بن حصٌن: من السّنة- ثانٌاً  إّن ابن : وقال له-صلى هللا علٌه وسلم-، أّن رجالً أتى النب
 .( والترم يأحمد وأبو داود). (لك السدس): ابنً مات، فمالً من مٌراثه؟ فقال

. على إقامة الجد مقام األب عند عدمه-رضً هللا عنهم-انعقد إجماع الصحابة: اإلجماع-ثالثاً 
 

 :بٌن مٌراث الجّد ومٌراث األب (الثالثة)الفوارق 
 .، أما األب فٌحجبهم بنوعٌهم(بطرٌقة المقاسمة)الجّد ٌرث مع اإلخوة األشقاء واإلخوة ألب -1
ثلث المال )بعد الزوج أو الزوجة، بوجود األب، لكنها تأخ   (ثلث باقً المال)فً المسألتٌن العمرٌتٌن، األم تأخ  -2

 .بوجود الجد عند الطرفٌن، خالفاً ألبً ٌوسف (كله
 .ألنه واسطتها، ولكنها ترث مع الجد، ألنه زوجها، خالفاً للقاعدة (محجوبة)ال ترث مع األب، فهً  (أم األب)الجدة -3
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 (مع اإلخوة مطلقاً )مٌراث الجّد 

 :َقْوالن ألهل العلم فً تورٌث الجّد مع اإلخوة
ًّ بن كعب : الجد ٌحجب اإلخوة عن اإلرث-القول األول وهو قول أبً بكر وابن عباس وابن عمر وابن الزبٌر وأب

وهو م هب أبً . والحسن وابن سٌرٌن-رضً هللا عنهم-وح ٌفة وأبً سعٌد الخدري ومعا  وأبً موسى وعائشة
 .حنٌفة، ورواٌة عن أحمد، وابن تٌمٌة، والمزنً وابن سرٌج وابن اللبان من الشافعٌة

 .إطالق لفظ األب على الجدّ : ودلٌلهم
 !أال ٌتقً هللا زٌد بن ثابت، ٌجعل ابن االبن ابناً، وال ٌجعل أبا األب أباً؟: وقال ابن عباس

 
 :الجد ٌرث مع اإلخوة-القول الثانً

ًّ وزٌد وابن مسعود وهو م هب مالك والشافعً، ورواٌة عن أحمد، وهو . رضً هللا عنهم-وهو قول عمر وعثمان وعل
 .قول أبً ٌوسف ومحمد من الحنفٌة

 :ودلٌلهم
. أن مٌراث اإلخوة ثبت بالقرآن، فال ٌحجبون إال بنص أو إجماع

 .ولم ٌرد نّص، ولم ٌنعقد إجماع على حجبهم
 

 (مع اإلخوة)حالتان فً حلّ مسائل مٌراث الجّد 
 :مع الجّد واإلخوة (صاحب فرض)ال ٌوجد -الحالة األولى

فً التعصٌب بٌن الجّد واإلخوة، على اعتبار الجّد واحداً من اإلخوة، ٌأخ  كنصٌب األخ  (بطرٌقة المقاسمة)وتحلّ 
. الواحد منهم

 .فإ ا نقص نصٌبه عن الثلث، أعطً الثلث فرضاً، لقول زٌد
ٌُعتَبر اثنٌن  .مع الت كٌر بأنَّ األنثى فً العّد ُتعتبر رأساً واحداً، وال كر 

 4جّد وأخ شقٌق، فعدد رؤوس ورثته : فمن مات عن
 .......جّد وأخ شقٌق وأخت شقٌقة، فعدد رؤوس ورثته:ومن مات عن
 (ي /أكملـ)                    ........ أخوات ألب، فعدد رؤوس ورثته5جّد و : ومن مات عن
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 (مع اإلخوة)حالتان فً حلّ مسائل مٌراث الجّد -تابع
 :مع الجّد واإلخوة (صاحب فرض)ٌوجد - الحالة الثانٌة 

 :(ستة)أصحاب الفروض الممكن اجتماعهم مع الجد واإلخوة -
 .(بنت ابن- بنت – جدة – أم – زوجة – زوج )

 !، مع أنهم من أصحاب الفروض(إخوة ألم)نلحظ أنه لٌس بٌنهم 
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لما ا؟ 
 ………….............................................................................……ألّن : الجواب

 
 
 

 
 :أقوال الصحابة فً ه ه الحالة

أنَّ الجّد فً حالة وجوده مع إخوة، ووجود صاحب فرض، فإنه -رضً هللا عنهما-ورد عن ابن مسعود وزٌد بن ثابت-
 .ٌقاسمهم كأخ منهم

ًّ بن أبً طالب-  .(السدس)، أنَّ الجّد فً ه ه الحالة، ٌفرض له -رضً هللا عنه-وورد عن عل
أن الجّد ٌرث مع اإلخوة، عند وجود صاحب -رضً هللا عنه-وللتوفٌق بٌن ه ٌن القولٌن، قرر الفقهاء، عدا أبً حنٌفة

 .فرض، فإ ا نقص نصٌبه عن السدس، أعطً السدس فرضاً 
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 :حاالت فً تورٌث اإلخوة ألم (ثالثُ )
للواحد منهم، سواء كان  كراً أم أنثى، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، وعدم وجود األصل : (1/6)السدس -1

 .الوارث الم كر
لالثنٌن منهم أو أكثر،  كوراً أم إناثاً، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، وعدم وجود األصل : (1/3)الثلث -2

 .الوارث الم كر، وٌتقاسمون الثلث بالتساوي
 .عند وجود الفرع الوارث مطلقاً، واألصل الوارث الم كر: (ح)الحجب-3

 (اإلخوة ألم)أدلّة مٌراث 
وإن كان رجل ٌورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من  لك ): من الكتاب-أوالً 

 (12:النساء. )(فهم شركاء فً الثلث
 .وأجمع أهل التفسٌر أن المراد بالكاللة، َمن لٌس له والد وال ولد

 .(َمن مات ولٌس له والد وال ولد، فورثته كاللة): صلى هللا علٌه وسلم-لقوله
، ألّن مٌراث األخوات الشقٌقات (اإلخوة ألم)أجمع الصحابة على أّن المراد باإلخوة فً اآلٌة الكرٌمة : اإلجماع-ثانٌاً 

 . من سورة النساء176واألخوات ألم، ورد فً آٌة أخرى، وهً اآلٌة 
 

وجوه اختالف  
 (اإلخوة األشقاء أو ألب)عن مٌراث  (اإلخوة ألم)مٌراث 

ب أنثاهمبالفرض، اإلخوة ألم ٌرثون -1  .ال بالتعصٌب، فَ َكُرهم ال ٌعصِّ
 .وٌتقاسمون بالتساويال كر واألنثى من اإلخوة ألم ٌرثون -2
 .وهً األم، خالفاً للقاعدةال تحجبهم الواسطة، اإلخوة ألم -3
 .من الثلث إلى السدس (حجب نقصان)خالفاً للقاعدة، والواسطة هً األم، فٌحجبونها ٌحجبون الواسطة، اإلخوة ألم - 4
 .خالفاً للقاعدةٌرث، مع أنه أدلى بأنثى، األخ ألم -5
فٌقدمون على األخ ألب، ودون قوة القرابة، فٌقدمون على األخ دون اعتباٍر فً تقدٌم الجهة، اإلخوة ألم ٌرثون -6

 .الشقٌق
 



 1                  فقه الموارٌث  

      *مخائل الورد                                                                                                                                             *

19 

 

 

 
 

 
 

 
 

 (الزوجة)مٌراث -أصحاب الفروض من النساء
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 :للزوجة حالتان
 .عند عدم وجود ولد للزوج، منها أو من غٌرها: (1/4)الربع -1
 .عند وجود ولد للزوج، منها أو من غٌرها: (1/8)الثمن -2
 .الزوجة ال ُتحجب حجب حرمان، وتحجب حجب نقصان-
 .الزوجة ال َتحجب أحداً من الورثة-
 .للزوجات عند تعددهن نصٌب الزوجة الواحدة، ٌقتسمنه بالتساوي-

ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم ٌكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما تركتم من بعد وصٌة توصون بها أو ):الدلٌل
 (12:النساء. )(دٌن
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 :حاالت فً تورٌث األم (ثالثُ )
 

عند وجود الفرع الوارث مطلقاً، أو وجود اثنٌن فأكثر من اإلخوة؛  كور أو إناث، أشقاء أو ألب أو : (1/6)السدس-1

 .كالكافر(حجب وصف)كاإلخوة ألب، ال(حجب شخٍص )ألم، وارثٌن أو محجوبٌن
عند عدم الفرع الوارث مطلقاً، وعدم وجود اثنٌن فأكثر من اإلخوة أو األخوات مطلقاً، وعدم كون : (1/3)الثلث-2

ٌّة )المسألة  .(عمر
بعد فرض أحد الزوجٌن عند وجوده، ووجود األب، وعدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، : (الباق1/3ً)ثلث باقً المال-3

أما إن كان بدل األب جّد، فتأخ  ثلث . -(فً المسألتٌن العمرٌتٌن). وعدم وجود اثنٌن فأكثر من اإلخوة أو األخوات
 .المال كله

 (األم)األدلّة على مٌراث 
 :أدلة إعطاء األم ثلث باقً المال

 :من الكتاب-أوالً 
 11:النساء. (فإن لم ٌكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث): قوله تعالى

ٌّن لنا أنه ٌجب أن ٌكون المراد بالثلث هنا، ثلث ما ٌستحقه األبوان، ال ثلث  من خالل قراءة ه ه اآلٌة الكرٌمة، ٌتب
، خالٌاً عن الفائدة، ألّن لفظ األبوٌن ُ كر فً صدر اآلٌة (وورثه أبواه): جمٌع المال، لئال ٌكون قوله تعالى

 .الكرٌمة، وثلث ما ٌستحقه األبوان، هو ثلث الباقً بعد فرض أحد الزوجٌن
 

 :من عمل الصحابة- ثانٌاً 
رضً -خالفاً البن عباس-لألم مع أحد الزوجٌن، باجتهاد عمر وموافقة جمهور الصحابة (ثلث الباقً)فقد ثبتت فرٌضة 

 .، فرضاً، ال تعصٌباً، بعد فرض أحد الزوجٌن(ثلث الباقً)حٌث تأخ  األم -هللا عنهم
 

 :من المعقول-ثالثاً 
فقد اجتهد الصحابة الكرام فً إعطاء األم ثلث باقً المال، بعد فرض أحد الزوجٌن، ألّن المعهود فً الشرٌعة، أنه إ ا 

استوى الورثة بالجهة والدرجة والقوة، وكان أحدهما  كراً، واآلخر أنثى، كان لل كر مثل حّظ األنثٌٌن، فلو 
أعطٌنا األم ثلث كل المال، ألخ ت ضعف ما ٌأخ ه األب، أو قرٌباً من نصٌبه، وفً كلتا الحالتٌن مخالفة للقواعد 
الشرعٌة، ه ا من جهة، ومن جهة أخرى، فإّن فٌه مخالفة لنص اآلٌة الكرٌمة، التً أعطت األم الثلث بالفرض، 

 .وأعطت األب الثلثٌن بالتعصٌب
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 (الجّدة)مٌراث 

 :الجدة نوعان؛ صحٌحة وفاسدة
 .هً التً ال ٌدخل فً نسبتها إلى المٌت  كٌر بٌن أنثٌٌن: الجّدة الصحٌحة-آ

 .(أم أم األم): مثل
 .من ٌدخل فً نسبتها إلى المٌت  كٌر بٌن أنثٌٌن: الجّدة الفاسدة-ب

 .فال ترث. أي أنها أدلت بغٌر وارث
 .( األمأبأم ): مثل

 
 :حالتان فً تورٌث الجدة الصحٌحة

 .للواحدة أو أكثر، من جهة األب، أو من جهة األم، ٌقسم بٌنهن بالتساوي: (1/6)السدس -1
 .وُتحجب الجدات األبوٌات باألب، وُتحجب بالجد إ ا أدلت به. ُتحجب كل الجدات باألم: (ح)الحجب -2

 .(من أدلى إلى المٌت بواسطة، ال ٌرث بوجود تلك الواسطة): والقاعدة
 (الجّدة)مٌراث -تابع
 

 :فوائد فً قرب الجدة وُبعدها وتعددها
 .(الجدة أّم األم)، فترث إجماعاً،  كرالجدة الصحٌحة، التً ال ٌكون بٌنها وبٌن المٌت -1
 .(الجدة أّم األب). ، فترث عند الجمهور، خالفاً ألحمدأبالجدة األبوٌة إ ا كان بٌنها وبٌن المٌت -2
 .(الجدة أّم أب األب). ، ففٌها خالف، ترث عند الجمهور، خالفاً لمالك وأحمدجدالجدة إ ا كان بٌنها وبٌن المٌت -3
 .الجدة  ات القرابتٌن لها السدس فقط-4

 
 (الجّدة)األدلّة على مٌراث 

 :من السّنة المطهَّرة-أوالً 
ًّ -رضً هللا عنه-عن برٌدة-1 أبو داود ). (جعل للجدة السدس إ ا لم ٌكن دونها أم)-: صلى هللا علٌه وسلم-أن النب

 (.والدارقطنً
ًّ -رضً هللا عنه-عن عبادة بن الصامت-2 أحمد فً ) .(قضى للجدتٌن بالسدس بٌنهما)-صلى هللا علٌه وسلم-أنَّ النب

 .(مسنده
ثالث جدات السدس، اثنتٌن من -صلى هللا علٌه وسلم-أعطى رسول هللا): قال-رضً هللا عنه-عن عبد الرحمن بن زٌد-3

 .( مرسالً الدارقطنً) .(قبل األب، وواحدة من قبل األم
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 :من عمل الصحابة-ثانٌاً 
فسألته -رضً هللا عنه-جاءت الجدة إلى أبً بكر: عن أبً سعٌد الخدري والمغٌرة بن شعبة وقبٌصة بن  ؤٌب، قال-1

اصبري حتى أشاور أصحابً، فإنً لم أجد لك فً كتاب هللا تعالى نصٌباً، ولم أسمع فٌك من : مٌراثها، فقال
صلى هللا علٌه -حضرت رسول هللا: شٌئاً، ثم سألهم، فقال المغٌرة بن شعبة-صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا

: قال. هل معك غٌرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغٌرة، فأنف ه لها أبو بكر: أعطاها السدس، فقال-وسلم
ما لك فً كتاب هللا شًء، ولكن هو  لك السدس، فإن : ثم جاءت األخرى إلى عمر، فسألته مٌراثها، فقال
 .(الحاكم وابن حبان والخمسة إال النسائً، وصححه الترم ي). اجتمعتما، فهو بٌنكما، وأٌكما خلت به، فهو لها

 
 :عن القاسم بن محمد قال-2

أما أنك : فأراد أن ٌجعل السدس للتً من قبل األم، فقال له رجل من األنصار-رضً هللا عنه-جاءت الجدتان إلى أبً بكر
، كان إٌاها ٌرث ًّ  .(الحاكم ومالك). ؟ فجعل السدس بٌنهما بالسوٌة!تترك التً لو ماتت، وهو ح

 
 (الجّدة)األدلّة على مٌراث - تابع
 :من اإلجماع-ثالثاً 

 .أجمع الصحابة والتابعون على إعطاء الجدة السدس،وك لك الجدتٌن والثالث، ٌتقاسمونه-1
 .على إعطاء الجدة أم األب السدس-رضً هللا عنه-كما أجمع الصحابة فً عهد عمر-2
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 :حاالت فً تورٌث البنت (ثالث)
 .إ ا كان مع البنات أخ ٌعّصبهن، ولل كر مثل حظ األنثٌٌن: (ع)التعصٌب -1
 .للواحدة، عند انفرادها، وعدم وجود أخ ٌعّصبها: (1/2)النصف -2
 .وٌقتسمن الثلثٌن بالتساوي. إ ا كنَّ أكثر من اثنتٌن، وال ٌوجد أخ ٌعّصبهن: (2/3)الثلثان -3
 

ٌّن  لك  .أما إ ا كانتا اثنتٌن، فاآلٌة الكرٌمة لم تب
 .رضً هللا عنهما-فعند الجمهور لهما الثلثان، خالفاً البن عباس

 .(االثنان فما فوقهما جماعة): وعدد االثنٌن فً المٌراث فً حكم الجمع بإجماع الصحابة، لحدٌث-
 (ابن أبً شٌبة وابن ماجه وأحمد والطبرانً والدارقطنً)
وإ ا أجرٌنا قٌاس البنتٌن على األختٌن، فاألختان تأخ ان الثلثٌن، والبنتٌن أولى ب لك، ألّنهن أقرب إلى المٌت من -

 .األخوات
 

 (البنت)األدلة على مٌراث 
 :من الكتاب-أوالً 

: قال تعالى
ٌوصٌكم هللا فً أوالدكم لل كر مثل حظ األنثٌٌن فإن كّن نساء فوق اثنتٌن فلهّن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها )

. (النصف
 (.11النساء )

 
 :من السّنة الشرٌفة-ثانٌاً 

ٌا رسول هللا، : فقالت-صلى هللا علٌه وسلم-أن امرأة سعد بن الربٌع جاءت إلى رسول هللا- رضً هللا عنه-روى جابر- 
هاتان ابنتا سعد بن الربٌع، قُتل أبوهما معك فً أحد شهٌداً، وإّن عمهما أخ  مالهما، فلم ٌدع لهما ماالً، وال 

ٌقضً هللا فً  لك، فنزلت آٌة الموارٌث، فأرسل إلى عمهما، -: صلى هللا علٌه وسلم-ُتنكحان إال ولهما مال، فقال
 .(أعِط ابنتً سعد الثلثٌن، وأمهما الثمن، وما بقً فهو لك): فقال له

 .أبو داود والدارقطنً والحاكم وحّسنه الترم ي وابن ماجه)
 

 :من عمل الصحابة-ثالثاً 
ًّ هللا-رضً هللا عنه-روي أن معا  بن جبل- صلى -وّرث أختاً وابنًة؛ جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو بالٌمن، ونب

ًّ -هللا علٌه وسلم  .ٌومئ  ح
 (البخاري)
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 (بنات االبن)مٌراث 

 : حاالت فً تورٌث بنات االبن(ستّ )
 .للواحدة عند انفرادها، وعدم وجود أخ ٌعّصبها، وعدم وجود الولد مطلقاً : (1/2)النصف - 1
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 .لالثنتٌن منهّن أو أكثر، ٌقتسمنه بالتساوي، عند عدم وجود أخ ٌعّصبهن، وعدم وجود الولد مطلقاً : (2/3)الثلثان -2
للواحدة أو أكثر، تكملة للثلثٌن، عند وجود البنت الصلبٌة الواحدة التً أخ ت السدس، وٌقتسمنه : (1/6)السدس -3

 .بالتساوي

 
 .إ ا كان معهّن أخ، أو ابن عم، فٌعّصبهن، لل كر مثل حظ األنثٌٌن: (ع)التعصٌب -4
 .بالبنات الصلبٌات، لكنها ترث بالتعصٌب بوجود أّي َ َكٍر أسفل منها: (ح)الحجب -5

 .، وسٌأتً شرحه فً باب التعصٌب(األخ المبارك)وهو 
 .عند وجود ابن، أو وجود أّي َ َكٍر أعلى منها: (ح)الحجب -6

 
 (بنات االبن)أدلّة مٌراث 

 :قال تعالى: من الكتاب-أوالً 
ٌوصٌكم هللا فً أوالدكم لل كر مثل حظ األنثٌٌن فإن كّن نساء فوق اثنتٌن فلهّن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها )

 (.11النساء . )(النصف
 .وموطن الدلٌل، أنَّ أهل العلم، أجمعوا على أنَّ بنات االبن، ٌقمن مقام البنات الصلبٌات عند عدمهنّ -
، دخوالً مجازٌاً، (ٌوصٌكم هللا فً أوالدكم): ، فً قوله تعالى(األوالد)كما أجمعوا على أنَّ بنات االبن، ٌدخلن فً اسم -

، فإ ا لم تكن هناك بنات صلبٌات، نزلت بنات االبن (إ ا تعّ رت الحقٌقة ٌصار إلى المجاز): ال حقٌقٌاً، والقاعدة
 .منزلتهنّ 

 
 :من السّنة الشرٌفة-ثانٌاً 

للبنت : فسأله عن ابنة وابنة ابن، وأخت شقٌقة، فقال أبو موسى-رضً هللا عنه-جاء رجل إلى أبً موسى األشعري-
: النصف ولألخت النصف، وائِت ابن مسعود، فإنه سٌتابعنً، فُسئل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبً موسى، فقال

للبنت النصف، ولبنت -: صلى هللا علٌه وسلم-لقد ضللت إ اً وما أنا من المهتدٌن، أقضً فٌها بما قضى النبً
 .االبن السدس تكملة للثلثٌن، وما بقً لألخت

 .(أحمد والنسائً والبٌهقً)
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 (بنت االبن)ومٌراث (البنت)ثالثة أوجه لالختالف بٌن مٌراث
 .مطلقاً ال تحجب البنت -آ

 .أما بنت االبن فتحجب بالبنتٌن، عند عدم من ٌعصبها، وبالفرع األعلى الم كر
 .ٌعّصبها أخوهاالبنت -ب

 .(ابن ابن ابن). ٌعّصبها أخوها، أو األقل درجة منهأما بنت االبن ف
ب-ج  .النصف حالًة واحدةفلها . البنت الواحدة عند انفرادها عن معصِّ

ب، فلها النصف  .أما بنت االبن عند انفرادها عن معصِّ
ب  .ولها السدس عند وجود بنت انفردت عن معصِّ

 
 (األخ المبارك)مسألة 

 :سبب التسمٌة
. لإلرث، بعد أن كادت أْن تعدمه لوال وجوده (بنت االبن)، ألنه كان سبباً فً استحقاق أخته (مباركاً )سمً 
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 :شرح المسألة
مع ابنتٌن، فلو انفردت عن عاصب، ال ترث، الستنفاد الثلثٌن من البنتٌن، لكونهّن أعلى درجة منها،  (بنت ابن)فٌها 

 .عصبة، جعلها ترث بالتعصٌب (أخٌها المبارك)لكّن وجود 
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 :حاالت تورٌث األخوات الشقٌقات(خمس)
للواحدة، عند انفرادها، وعدم وجود أخ ٌعّصبها، وعدم وجود األصل الم كر الوارث، والفرع الم كر : (1/2)النصف- 1

 .الوارث
لالثنتٌن منهّن أو أكثر، عند عدم وجود أخ ٌعّصبهن، وعدم وجود األصل الم كر الوارث، والفرع : (2/3)الثلثان-2

 .الم كر الوارث، ٌقسم بٌنهّن بالتساوي
 .إ ا كان معهّن أخ، فٌعّصبهن، ولل كر مثل حظ األنثٌٌن: (ع)التعصٌب بالغٌر-3

 (األخت الشقٌقة)مٌراث -تابع
 .تكون األخت الشقٌقة أو أكثر، عصبة مع البنت الصلبٌة أو أكثر، أو مع بنت االبن أو أكثر: (ع)التعصٌب مع الغٌر-4

 .خالفاً للظاهرٌة واإلمامٌة
 .بوجود الفرع الوارث الم كر، أو وجود األب، وبالجد عند أبً حنٌفة: (ح)الحجب-5

 
 (األخت الشقٌقة)مٌراث -أدلّة

 :من الكتاب-أوالً 
 :قوله تعالى

ٌستفتونك قل هللا ٌفتٌكم فً الكاللة إن امرؤ هلك لٌس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو ٌرثها إن لم ٌكن لها )
النساء . )(ولد فإن كانتا اثنتٌن فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجاالً ونساًء فلل كر مثل حظ األنثٌٌن

176.) 
 

 :من السّنة الشرٌفة-ثانٌاً 
 (البخاري).(اجعلوا األخوات مع البنات عصبة)-:صلى هللا علٌه وسلم-قوله-1
2- ًّ  .(بجعل األخوات مع البنات عصبة)-صلى هللا علٌه وسلم-قضاء النب
: ، أنه سئل عن زوج وأخت ألب، فأعطى الزوج النصف، واألخت النصف، وقال-رضً هللا عنه-عن زٌد بن ثابت-3

 .قضى ب لك-صلى هللا علٌه وسلم-حضرت رسول هللا
للبنت النصف ولبنت االبن السدس -صلى هللا علٌه وسلم-عن قضاء النبً-رضً هللا عنه-حدٌث أبً موسى األشعري-4

 .تكملة للثلثٌن، وما بقً لألخت
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 (األخت ألب)مٌراث 
 :حاالت فً تورٌث األخوات ألب (ست)
للواحدة، عند انفرادها، وعدم وجود أخ ألب ٌعّصبها، وعدم وجود األصل الم كر الوارث، والفرع : (1/2)النصف-1

 .الم كر الوارث
لالثنتٌن منهّن أو أكثر، ٌقسم بٌنهّن بالتساوي، عند عدم وجود أخ ألب ٌعّصبهن، وعدم وجود األصل : (2/3)الثلثان-2

 .الم كر الوارث، والفرع الم كر الوارث
 .إ ا كان معهّن أخت شقٌقة، تكملة للثلثٌن: (1/6)السدس -3
 .إ ا كان معهّن أخ ألب، فٌعّصبهن، ولل كر مثل حظ األنثٌٌن: (ع)التعصٌب بالغٌر -4
 .تكون األخت ألب أو أكثر، عصبة مع البنت الصلبٌة أو أكثر، أو مع بنت االبن أو أكثر: (ع)التعصٌب مع الغٌر -5
بوجود الفرع الوارث الم كر، وبوجود األب، وبوجود الجد عند أبً حنٌفة، وبوجود األخ الشقٌق، : (ح)الحجب -6

ب، وبوجود األخت الشقٌقة عصبة مع البنت، فال ترث ولو كان معها أخ  وبوجود األختٌن الشقٌقتٌن دون معصِّ
 .ألب
 

 (األخت ألب)مٌراث -أدلة
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 .من الكتاب، والسّنة، واإلجماع: األدلة الشرعٌة
 :من الكتاب-أوالً 

ٌستفتونك قل هللا ٌفتٌكم فً الكاللة إن امرؤ هلك لٌس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو ٌرثها إن لم ): قال تعالى
. (ٌكن لها ولد فإن كانتا اثنتٌن فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجاالً ونساًء فلل كر مثل حظ األنثٌٌن

 (.176النساء )
 

 :من السّنة الشرٌفة-ثانٌاً 
( ًّ  .(بجعل األخوات مع البنات عصبة-صلى هللا علٌه وسلم-قضاء النب

 :من اإلجماع-ثالثاً 
 .أجمع العلماء على أّن األخوات ألب، عند عدم وجود األخوات الشقٌقات، ٌأخ ن مكانهّن فً المٌراث-1
 .رضً هللا عنهما-أجمعوا على أنَّ األخوات عصبة مع البنات، خالفاً البن عباس: قال ابن بطال-2
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 :تعرٌف التعصٌب لغة واصطالحاً 
مشتق من َعَصبة الشخص، وهم قرابته من ال كور، كابنه وأبٌه، والعصبة جمع، وُتطلق على الواحد، : التعصٌب لغة

 .ألنه ٌقوم مقام الجماعة فً إحراز كل المال
العصبة كل َمن ٌحوز التركة إ ا انفرد بها، أو ٌأخ  ما أبقاه أصحاب الفروض، وإ ا لم ٌبَق عنهم شًء، فال : واصطالحاً 

 .ٌرث شٌئاً 
 

 أدلة اإلرث بالتعصٌب

 :من القرآن الكريم-أأوًال 

النساء ). (...يوصيكم اهلل في أأودكم للذكر مثل حظ األنثيين فإن كّن نساء فوق اثنتين فلهّن ثلثا ما ترك): قال تعالى
11.) 

 (.176:النساء). (أإن كانوا إخوة رجاوًال أنساءًال فللذكر مثل حظ األنثيين): أقال

 :أمن هاتين اآليتين الكريمتين، يتبّين لنا ما يلي

 .التعصيبنصيب الذكر إلى األنثى أنسبتهما في -1

 .تعصيباًال أأنَّ األأود يأخذأن الباقي بعد فرائض األب أاألم، -2

 . بأخيهاعصبةأأنَّ األنثى صاحبة الفرض، تصبح -3

 :من السّنة الشرٌفة-ثانٌاً 
 ( ومسلمالبخاري) .(ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقً، فألولى رجل  كر)-1

ٌّن لنا ما ٌلً  :ومن ه ا الحدٌث الشرٌف ، ٌتب
 .أنَّ األولوٌة تكون بعصبة القرابة النسبٌة، وهم ال كور-آ

ٌّن الحدٌث الترجٌح بالجهة، فقد ُعلم  لك . أنه إ ا تعددت العصبات، ٌكون الترجٌح بالدرجة، أو بقوة القرابة-ب ولم ٌب
 .من أدلة أخرى

2- ًّ  .(اجعلوا األخوات مع البنات عصبة)-: صلى هللا علٌه وسلم-قول النب
3- ًّ  (البخاري).(بجعل األخوات مع البنات عصبة)-صلى هللا علٌه وسلم-قضاء النب

 
ٌّة ٌّة ونسب  العصبة نوعان؛ سبب

 :العصبة السببٌة-1
 .هم عصبة المعتِق، فهم ٌرثون الرقٌق المعَتق، إن لم ٌكن له وارث، سواء كان السٌد  كراً أو أنثى

 .(المعتِقة)وال تكون األنثى عصبة بنفسها إال -
 :العصبة النسبٌة-2
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هم أقارب المٌت ال كور، ال ٌن لٌس بٌنهم وبٌن المٌت أنثى، كاالبن وابن االبن واألب والجد الصحٌح واألخ والعم، 
 .ومن ٌنزلون منزلتهم، كالبنت مع أخٌها، أو َمن ٌلحق بهم، كاألخت مع البنت

 

 
 

 أقسام العصبة  النسبٌة ثالثة
 .العصبة مع غٌره-3.      العصبة بغٌره-2العصبة بنفسه      -1
 

 العصبة بنفسه-أوالً 
 :تعرٌفه

 .هو كل  كر،  ي نسب، لٌس بٌنه وبٌن المٌت أنثى
 .(أي جمٌع ال كور، عدا الزوج واألخ ألم)

 :وهم أربع جهات، على الترتٌب التالً
 

 أربع جهات للعصبة
 .كاالبن وابن االبن، مهما نزال: جهة البنوة-1
 .كاألب والجد الصحٌح، وإن عال: جهة األبوة-2
 .كاألخ الشقٌق، أو ألب، وابن األخ الشقٌق، أو ألب، وأبنائهم، ممن ال تتوسط بٌنهم أنثى: جهة األخوة-3
 .كالعم الشقٌق والعم ألب وابن العم الشقٌق ثم ألب، وأبنائهم، ممن ال تتوسط بٌنهم أنثى: جهة العمومة-4

 
 (العصبة)قواعد فً تورٌث 

 .منها، فال ٌرث اإلخوة مع وجود اآلباء (األقوى)ال ٌرث عصبة من جهة، طالما وجد عصبة من الجهة -آ
 .منه إلى المٌت (األقرب)ال ٌرث عصبة مع وجود -ب
. (من أدلى إلى المٌت بواسطة، ال ٌرث مع وجود تلك الواسطة)

 .فال ٌرث ابن أخ مع وجود أخ
 .ٌقّدم العصبة األقوى قرابة، عند اتحاد الجهة والدرجة-ج

 .فٌقّدم األخ الشقٌق على األخ ألب
 .كثالثة أبناء، أو خمسة إخوة أشقاء. إ ا تساوى العصبة بالجهة والدرجة والقوة، استحقوا جمٌعاً المٌراث بالتساوي-د
 
 (المسألة المشتركة)

كة: أسماؤها ٌّة-أو الحجرٌة-أو الحمارٌة-المشرِّ  .أو الٌم
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سمٌت مشتركة ألن األخ الشقٌق أو اإلخوة األشقاء، وهم عصبة، ٌشتركون مع اإلخوة ألم، وهم أصحاب فرض، بعد 
 .أن استغرقت الفروُض كلّ التركة، ولم ٌبَق لإلخوة األشقاء شًء، مع أّنهم أقوى

 :(أصناف)أركان المسألة المشتركة أربعة 
 . وهو فرض الزوج2/1- آ

 . وهو فرض األم، أو الجدة6/1-ب
 . وهو فرض االثنٌن فأكثر من اإلخوة ألم3/1-ج
 .(اإلخوة ألب ٌسقطون). عصبة شقٌق أو أكثر، معهم شقٌقات أم ال-د

 
 القول األول-(المسألة المشتركة)َقْوالن فً 

 :(السقوط)القول األول 
. سقوط اإلخوة األشقاء ألنهم عصبة، ولم ٌبَق لهم شًء

ًّ بن كعب، وابن مسعود فً أحد قولٌه ًّ وابن عباس وأبً موسى األشعرّي وأب . وهو قول أبً بكر وعل

 .رضً هللا عنهم-وهو فعل عمر فً صدر خالفته
 .وهو م هب أبً حنٌفة وأحمد، وقول للشافعٌة

 .(اإلخوة ألم)آٌة الكاللة، والمراد بها : ودلٌلهم
 

 
 

 (المسألة المشتركة)فً  (االشتراك)-القول الثانً
 :(االشتراك)المقصود بـ

ٌُجعل اإلخوة كلهم إخوة ألم، الشتراكهم فً اإلدالء باألم، وٌقسم نصٌبهم، وهو   التركة على جمٌع اإلخوة 1/3أن 
. بالتساوي

. وهو قول عثمان وزٌد وابن مسعود فً آخر قولٌه
 .رضً هللا عنهم-وهو فعل عمر فً أواخر خالفته

 .وهو م هب مالك والشافعً
 .وهو القول ال ي أخ ت به معظم القوانٌن المعاصرة
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 العصبة بغٌره-ثانٌاً 
وهنَّ . ، ُوِجَد معها  كٌر ِمن درجتها، أو األدنى منها إن احتاجت إلٌه، فتصٌر عصبة بهفرض  ات أنثىهً كل : تعرٌفه

 .أربع نسوة
 .البنت الواحدة أو أكثر، مع االبن، فأكثر-1
بنت االبن الواحدة، أو أكثر، مع ابن االبن، فأكثر، سواء كان أخاها، أو كان ابن عمها المساوي لها فً الدرجة، أو -2

بنت االبن مع ابن ابن : وهً. (وسبق شرحها).(األخ المبارك)األدنى منها درجة، إن احتاجت إلٌه، كمسألة 
 االبن، فهو ٌعّصبها، ولو كان أدنى منها درجة، إن احتاجت إلٌه

 .األخت الشقٌقة الواحدة أو أكثر، مع األخ الشقٌق، فأكثر-3
 .األخت ألب الواحدة أو أكثر، مع األخ ألب، فأكثر-4
ٌُشترط هنا شرطان- ة القرابة واتحاد الدرجة: و  .قوَّ
 .فال تكون األخت الشقٌقة عصبة باألخ ألب، ألنه أضعف منها بقوة القرابة-
 .وال تكون األخت الشقٌقة عصبة بابن األخ الشقٌق، ألنه أدنى منها درجة-
 .السابقة (األخ المبارك)وقد استثنً من ه ه القاعدة مسألة -
كما ٌنبغً أن نلحظ هنا، أنَّ األنثى التً ال فرض لها، ال تكون عصبة بأخٌها، فال ترث العمة مع العم، وال بنت العم مع -

 .ابن العم، وال ترث بنت األخ مع ابن األخ
 

 (العصبة)ملحوظتان قبل حلّ مسائل مٌراث 
ْر هنا-1  .(العصبة بغٌره)أنَّ أصل المسألة، عند عدم صاحب فرض، هو عدد رؤوس مجموعة : تَ كَّ

 ..................................... .................................ما السبب؟
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ْر أٌضاً -2 ٌُحسب (رأساً واحداً )، ُتحسب (العصبة بغٌره)  مسائلأنَّ األنثى فً: وتَ كَّ  .(رأسٌن اثنٌن)، وال كر 
 ........................... ..........................................ما السبب؟
 
 

.  
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 (األخ المشؤوم)مسألة 
 :هً استثناء من قواعد اإلرث

 .ألنه تسبب فً حرمان األخت ألب من اإلرث (مشؤوماً )وسّمً 
 :شرح المسألة

فٌها زوج فرضه النصف، وأخت شقٌقة فرضها النصف، وب لك استغَرَق الفرضان المسألَة كلّها، فلم ٌبق للعصبة 
 .شًء

األخ )وفٌها أخت ألب، لو انفردت عن عاصب، فإنها ترث السدس، تكملة ثلثً األختٌن، لكّن وجود ه ا العاصب وهو 
 .حرمها من اإلرث (المشؤوم

 
 
 

 العصبة مع غٌره-ثالثاً 
 .أنثى احتاجت فً عصوبتها إلى أنثىهً كل : تعرٌفه

 .أي لٌس معها عاصب  كر
 :وهً محصورة فً نوعٌن

 .األخت الشقٌقة، مع البنت، أو مع بنت االبن، وإن نزل-1
 .األخت ألب، مع البنت، أو مع بنت االبن، وإن نزل-2

 :والدلٌل الحدٌث السابق
 .(اجعلوا األخوات مع البنات عصبة)
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 :تعرٌف الحجب لغة واصطالحاً 
ًّ : الحجب لغة . (الحاجب)المنع، ومنه سم

ٌّة، أو ِمن أوفر حظٌه، لوجود شخص آخر: والحجب اصطالحاً  . منع شخص، قام به سبب اإلرث، من اإلرث، كل
: والحجب (الحرمان)التفرٌق بٌن المنع 

ٌُعَتبر كأنه لم : (المحروم)الممنوع  من قام به سبب اإلرث كالنسب، وفاتته أهلٌة اإلرث، بمانع من موانعه، كالقتل، ف
. ٌكن، ووجوده وعدمه سواء، فال ٌرث، وال ٌحجب غٌره، كالولد القاتل

ٌُسمى -  .وصف قائم فٌه، أي أنَّ الشخص ُمنع  من اإلرث، بسبب (حجب بالوصف)وه ا القسم من المنع 
شخص ، بسبب وجود (المحجوب)، أي أنَّ الشخص ُمنع من اإلرث (حجب بالشخص)أما القسم الثانً من المنع، فهو -

 .آخر زاحمه
 

 نوعا الَحْجب-تابع
ٌُمنع من قام به سبب اإلرث، وتحققت فٌه أهلٌته، من إرثه كلّه، لوجود َمن زاحمه: حجب حرمان-1  .أن 

 .االبن ٌحجب ابن االبن حجب حرمان: ومثاله
 .أي حجبه عن أوفر حظٌه، وقد ٌحجب غٌره. أن ٌنتقل نصٌب الوارث من سهم إلى سهم أقل منه: حجب نقصان-2

ٌَحجبان األم عن الثلث إلى السدس: 1مثال   .األخوان الشقٌقان ال ٌرثان بوجود األب، ومع  لك، فهما 
 .الزوج عند وجود ولد الزوجة، ٌنتقل نصٌبه من النصف إلى الربع: 2مثال

 
 (َحْجب النقصان)سبع صَور لـ 

 .الزوج: انتقال من فرض إلى فرض أقل، ومثاله-1
 .البنت: انتقال من فرض إلى تعصٌب، ومثاله-2
 .األب: انتقال من تعصٌب إلى فرض، ومثاله-3
 .األخت: انتقال من عصبة بغٌره إلى عصبة مع غٌره، ومثاله-4
 .(الربع)ازدحام الزوجات بنصٌب : المزاحمة فً الفرض، ومثاله-5
 .ازدحام األبناء: المزاحمة فً التعصٌب، ومثاله-6
 .َعْول زوج وأخت شقٌقة وأخت ألم: المزاحمة بالعول، ومثاله-7

. 
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 :فً علم الفرائض أربعة أشٌاء (بالحساب)ٌقصد 
 .المسألة، وقد سبق شرحه (تأصٌل)-أوالً 
. ، وسٌأتً تفصٌلهما(الردّ )، وٌتبعه (الَعْول)-ثانٌاً 
. وسٌأتً بٌان كٌفٌته. المسألة (تصحٌح)-ثالثاً 
. ، وهو المطلوب آخراً (تقسٌم التركة)-رابعاً 

 .ونتناولها فً أربعة مطالب
 

 قبل حساب المسائل اإلرثٌة (إرشادات)
 .( أحادٌث الشرٌفة7 آٌات الكرٌمة و3)ُتحفظ األدلة الشرعٌة، -1
 .(حسب الموضوع)ٌستحب حفظ بعض أبٌات المنظومة الرحبٌة -2
 .ٌجب تحدٌد الوارثٌن فً المسألة-3
 .(أصحاب الفرض، والعصبة)ٌجب معرفة عدد رؤوس الورثة -4
 .ٌجب معرفة األنصباء لكل وارث من الورثة-5
 .ٌستحب وضع جدول للمسألة ٌحوي حقوالً أفقٌة وعمودٌة-6
. ٌتم تفرٌغ معلومات المسألة فً حقول الجدول-7
. (وإلٌك تفصٌله)المسألة، أي تحدٌد أصلها،  (تأصٌل)ٌجب -8

 
 تأصٌل المسألة اإلرثٌة-أوالً 

 .مشتق من أصل الشًء، وهو ما ٌبنى علٌه غٌره: التأصٌل لغةً 
ٌُمكن قسمته على  كلّ مقام من مقامات (أصل المسألة)إٌجاد : التأصٌل اصطالحاً  الفروض، أو )، باستخراج أقلّ عدد، 

 .بال كسر (عدد الرؤوس
 .وهو أساس توزٌع التركة. هو المضاعف المشترك البسٌط، لمقامات فروض المسألة: وباالصطالح الرٌاضً

: تعرٌف المضاعف المشترك البسٌط لمجموعة من األعداد
ٌُمكن قسمته على كلٍّل من ه ه األعداد، بدون باقٍ  . هو أصغر عدد، 

 (.24-12-8-6-4-3-2): أصول المسائل المتفق علٌها سبعة-
 

 
 المسائل اإلرثٌة (تأصٌل)قواعد 

 .(عدد رؤوسهم)، فأصل المسألة (عصبات)إن كان الورثة -آ
 .ولل كر ضعف األنثى

 .(مقام صاحب الفرض)مع غٌره من العصبة، فأصل المسألة  (صاحب فرض)وإن كان فً الورثة -ب
المضاعف المشترك )، مع عصبة، أو بدونها، فأصل المسألة هو (أكثر من صاحب فرض)وإن كان فً الورثة -ج

 .لمقامات أصحاب الفروض (البسٌط
 .تبدأ عملٌة الحساب (أصل المسألة)وبعد تحدٌد 
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 تأصٌل المسألة اإلرثٌة- مسائل
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 .مشتق من عال، أي زاد وارتفع، ومنه الظلم وتجاوز الحدّ : العول لغةً 

 .زٌادة مجموع السهام عن أصل المسألة: العول اصطالحاً 
 .من عمل الصحابة واإلجماع والقٌاس: أدلة مشروعٌة العول

وهللا ما أدري أٌكم قّدم : ،عندما عالت مسألة فً عهده، فقال-رضً هللا عنه-فقد فعله عمر: من عمل الصحابة الكرام-آ
ر، وما أجد شٌئاً، هو أوسع لً، من أن أقسم المال بٌنكم بالحصص، فأُدِخل على كلّ  ي حق، ما  هللا وأٌكم أخَّ

 .بالَعْول-رضً هللا عنهم-دخل علٌه من َعْول الفرٌضة، فشاور الصحابة، فأشار علٌه زٌد أو العباس
 .أجمع الصحابة والفقهاء على اعتبار العول: من اإلجماع-ب

 
 

 أدلّة الَعْول-تابع
 .بقٌاس مسائل العول على مسألة المدٌن المفلس، حٌث ٌتقاسم الدائنون ماله بنسبة دٌونهم: من القٌاس-ج

 :وبعد االستقراء التام وجَد العلماء
 24 -  12 - 6:  أنَّ المسائل التً تعول هً ما كان أصلها

 10 أو9  أو 8 أو 7 تعول على التوالً إلى 6مسائل َعْول األصل -
 17 أو 15 أو 13 تعول على التوالً إلى 12مسائل َعْول األصل -
 . فقط27    تعول إلى   24مسائل َعْول األصل   -

العائلة، ونجعله أصالً جدٌداً، ونقسم  (األنصباء)ولحل مسائل الَعْول، نهمل أصل المسألة القدٌم، ونجمع الفرائض 
 .حصص الورثة وفَقه

 
. 
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