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  الرحمن الرحيمبسم اهللا 

ِللرَِّجاِل َنِصیٌب ِممَّا َت َرَك اْلَواِل َداِن َواْل َأْقَرُبوَن َوِللنَِّس اِء َنِص یٌب ِممَّ ا       (  
  )٧:النساء( )َتَرَك اْلَواِلَداِن َواْلَأْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُھ َأْو َكُثَر َنِصیبًا َمْفُروضًا 

 

ُیوِصیُكُم اللَُّھ ِفي َأْوالِدُك ْم ِلل ذََّكِر ِمْث ُل َح ظِّ اْل ُأْنَثَیْیِن َف ِإْن ُك نَّ ِنَس اًء         (   
َفْوَق اْثَنَتْیِن َفَلُھنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَھا النِّْصُف َوِلَأَبَوْی ِھ  

ْن َكاَن َلُھ َوَلٌد َفِإْن َلْم َیُكْن َل ُھ َوَل ٌد   ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك ِإ
َوَوِرَثُھ َأَبَواُه َفِلُأمِّ ِھ الثُُّل ُث َف ِإْن َك اَن َل ُھ ِإْخ َوٌة َفِلُأمِّ ِھ السُّ ُدُس ِم ْن َبْع ِد           
 َوِصیٍَّة ُیوِصي ِبَھا َأْو َدْیٍن آَباُؤُكْم َوَأْبَن اُؤُكْم ال َت ْدُروَن َأیُُّھ ْم َأْق َرُب َلُك مْ     

َوَلُك ْم ِنْص ُف َم ا     ) *( َنْفعًا َفِریَضًة ِمَن اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعِلیمًا َحِكیم ًا  
َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإْن َلْم َیُكْن َلُھنَّ َوَلٌد َفِإْن َك اَن َلُھ نَّ َوَل ٌد َفَلُك ُم الرُُّب ُع ِممَّ ا       

َأْو َدْیٍن َوَلُھنَّ الرُُّبُع ِممَّا َتَرْكُتْم ِإْن َلْم  َتَرْكَن ِمْن َبْعِد َوِصیٍَّة ُیوِصیَن ِبَھا
َیُكْن َلُكْم َوَلٌد َفِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُھنَّ الثُُّمُن ِممَّا َت َرْكُتْم ِم ْن َبْع ِد َوِص یٍَّة     

ٌخ َأْو ُتوُصوَن ِبَھا َأْو َدْیٍن َوِإْن َكاَن َرُجٌل ُی وَرُث َكالَل ًة َأِو اْم َرَأٌة َوَل ُھ أَ    
ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھَما السُُّدُس َفِإْن َك اُنوا َأْكَث َر ِم ْن َذِل َك َفُھ ْم ُش َرَكاُء       
ِفي الثُُّلِث ِمْن َبْعِد َوِصیٍَّة ُیوَص ى ِبَھ ا َأْو َدْی ٍن َغْی َر ُمَض ارٍّ َوِص یًَّة ِم َن        

  )١٢و  ١١ اآلیة: النساء(                             )اللَِّھ َواللَُّھ َعِلیٌم َحِلیٌم
 

َیْسَتْفُتوَنَك ُقِل اللَُّھ ُیْفِتیُكْم ِفي اْلَكالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َھَلَك َلْیَس َلُھ َوَلٌد َوَلُھ ( 
ُأْخٌت َفَلَھ ا ِنْص ُف َم ا َت َرَك َوُھ َو َیِرُثَھ ا ِإْن َل ْم َیُك ْن َلَھ ا َوَل ٌد َف ِإْن َكاَنَت ا             

لثُُّلَثاِن ِممَّ ا َت َرَك َوِإْن َك اُنوا ِإْخ َوًة ِرَج اًال َوِنَس اًء َفِلل ذََّكِر        اْثَنَتْیِن َفَلُھَما ا
      )ِمْثُل َحظِّ اْلُأْنَثَیْیِن ُیَبیُِّن اللَُّھ َلُكْم َأْن َتِضلُّوا َواللَُّھ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم

 )١٧٦:النساء(                                                           
 صدق اهللا العظیم                                    
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة
و المرسلين نبينا محمد وعلى  األنبياءالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم    

  .الدينيوم  إلى بإحسانوالتابعين له  وأصحابهاله 

  :بعد  أما   

ھو فقھ المواریث ، وعلم الحساب الموصل لمعرف ة م ا یخ ص ُك لَّ      :الفرائضفإنَّ علَم   
   .َقُھ من تِرَكِة المیت ذي حٍق َح

وھو فصٌل م ن الفق ھ اف رَد بالت ألیِف لط وِل الك الِم فی ھ ، وق د ش اع ب ین العلم اِء ِب أَن عل َم الِف رائِض                  
  :قالَأَنُھ ) ى اهللا علیھ وسلمصل(لما ورد عن رسوِل اهللا .  األرضعلٍم ُیفَقُد في  أولھَو 

 
تعلموا الفرائض وعلموھا الناس ، َفِإني امرٌؤ مقبوض ، وِإنَّ ھذا العلم َسُیقَبُض ( 

  ١)وتظَھُر الِفَتن، حتى یخَتِلَف الَرُجالِن في الفریَضِة فال یجداِن من یفِصُل بیَنُھما 
ھ  ذا العل  ِم وتعلیِم  ِھ ، َفَق  د اع  ددنا ھ  ذا الكت  اب   ب  تعلِم) ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم(وامِتث  اًال َألم  ِر َرس  وِل اِهللا   

الفقھی  ة لمعرَف  ِة الف  رائض ، والقواع  د الحس  ابیة الس  تخراج حص  ِص الورث  ة ف  ي          األحك  اممتَض  ِمنًا 
مف ردات ھ ذا العل م مس تخدما خبرت ي العملی ة        إلیض اح ب ذلت ك ل جھ دي    علما ب اني   .  مسائل المیراث

 وإع دادي خبرتي الریاض یة الحاص لة م ن برمج ة ھ ذا العل م عل ى الحاس بة االلكترونی ة           وفي تدریسھ 
  .لبرنامج القسام الشرعي الذي استخدم عملیا في المحاكم الشرعیة وغیرھا 

، وان يجعل عملنا هـذا   طالب العلم والعلماء ينفع به  أنسائلين اهللا تعالى   
  .ب خالصاً لوجهه الكريم ، إِنه سميع مجي

  المهندس
  مولود مخلص الراوي               

                                                             
  .الحاكم في المستدرك صححھ  -   ١
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  محتویاتلا
  

v  المیراث وموانعھ  أسباب/    األولالفصل. 
v المیراث وشروطھ  أركان/   الفصل الثاني.  
v من الرجال والنساء ( الوارثون /   الفصل الثالث( 
v بالفرض وبالتعصیب ( أنواع اإلرث  /  الفصل الرابع(  
v الحجب/  الفصل الخامس    
v الحساب والتصحیح وقسمة التركات/  الفصل السادس  
v موضوعات تكمیلیة /  الفصل السابع 
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  األولالفصل 

 المیراث أسباب
  )القرابة ، والزوجیة ، والوالء ( المیراث ثالثة وھي  أسباب            

  /  القرابة .١
  . والمورثوھي صلة النسب والدم بین الوارث                                

 .بھم أدلىومن  واألوالد بھما، أدلىومن  األبوانویرث بھذا السبب  •

  / زوجیة ال .٢
  . وھي الصلة الناشئة عن عقد الزواج الصحیح                               

 ) .الزوجات  أو( ویرث بھذا السبب الزوج والزوجة  •

  / لوالء ا .٣
  .وھي عصوبة سببھا نعمة المعتق على عتیقھ                          

مات فمالھ لورثتھ  فإذااعتق شخص رقیقًا ، ثم صار للرقیق ماٌل ،  فإذا(  •
 . )، فأن لم یكن لھ ورثھ فمالھ للمعتق 

 اإلرثموانع 
وجَد احدھا ال یرث الشخص من قریبھ المتوفى مَع  إذاالتي  اإلرثوموانع    

  وھي ثالثة موانعكونھ وارثًا ، 

  .قتل الوارث مورثھ فإنھ ُیحرم من المیراث  إذا  / القتل  .١
  .٢) لیس للقاتل من تركة المقتول شئ : ( ) صلى اهللا علیھ وسلم ( لقول الرسول 

 .فال یرث الرقیق حرًا     /  رقال .٢

 .فال توارث بین مسلم وكافر      /  اختالف الدین .٣
 

                                                             
  .صححھ ابن عبد البر وغیره   - ٢
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  الفصل الثاني

 المیراث أركان
  :ھيثالثة  أركانللمیراث             

  .المیراث إلیھالشخص الحي الذي ینتقل  وھو/ الوارث  .١

  . الشخص المتوفى وھو /المورث  .٢

  . الحي الذي ورثھ  إلىالحق الذي ینتقل من المتوفى  أووھو المال / الموروث  .٣
 

 شروط المیراث 
   :الوارث إلىالبد من توافرھا كي ینتقل المال  ثالثة،شروط المیراث    

  ) تقدیرًا  أوحكمًا  أوحقیقة ( /  موت المورث .١
 .البینة  أوالسماع  أوما یثبت بالمشاھدة /  حقیقيالموت ال  . أ

م   ا یك   ون بحك   م القاض   ي ، كحكم   ھ بم   وت المفق   ود بع   د ت   وفر    /  الم   وت الحكم   ي  . ب
 .المبررة لھذا الحكم  واألدلةالشروط 

  .باالعتداء علیھا  أمھكفرض موت الجنین الذي ینفصل عن /  الموت التقدیري  . ت

    /  حیاة الوارث عند موت المورث .٢

 .یكون حیًا عند موت المورث أنللوارث  اإلرثفیشترط لثبوت      

    /  عدم وجود المانع من المیراث .٣

 اإلرثال یكون ھناك مانٌع من موانع  أنوكذلك یشترط في الوارث لیكون وارثًا للمتوفى    
  .المذكورة سابقًا 

  ).رقیقًا  أویكون مرتدًا  ال یكون قاتًال للمورث وان ال أن أي(                
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ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

٦ 
 

  الفصل الثالث

 : )َعَشَرة ، وھم ( الوارثون من الرجال  

  /  االبن  )١
  .٣)مھما نزل (   /ابن االبن  )٢

 / األب )٣
  .)وھكذا ......  األب أب:  أيحصرًا ،  األبومن جھة ( ) وان عال ( / الجد   )٤

  / األخ )٥
  الشقیق األخ .١
  ألب األخ .٢
  الم األخ .٣

  / األخابن  )٦
  الشقیق األخابن  .١
 ألب األخابن  .٢

  /العم  )٧
  العم الشقیق .١
 ألبالعم  .٢

  /ابن العم  )٨
  ابن العم الشقیق .١
 ألبابن العم  .٢

  / الزوج )٩

  / معتقال )١٠
 

 
                                                             

  وھكذا) .......ابن ابن االبن ( نحو  -  ٣
  فھو من ذوي األرحام، وال یرث مع الورثة األساسیین ) البنت  ابن(وأما     



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

٧ 
 

 

 

 : )، وھنَّ  سبٌع(   الوارثات من النساء 
  /  البنت  )١
  .٤)وان نزلت (   /بنت االبن  )٢

 / األم )٣
  / الجدة )٤

  األم أم .١
  األب أم .٢

  / األخت )٥
  الشقیق األخت .١
  ألب األخت .٢
  الم األخت .٣

 

  / ةالزوج )٦
  / ةالمعتق )٧

  

 

 

 

 

 

                                                             
  .وھكذا ..........بنت ابن االبن / نحو   -  ٤

  فھي من ذوي األرحام، وال ترث ضمن الورثة األساسیین ) البنت  بنت(وأما     



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

٨ 
 

  الفصل الرابع

  : )نوعان اإلرث(        اإلرث أنواع
  /  اإلرث بالفرض

  الفروض ؛ وھم الورثة المنصوص على ارثھم في كتاب اهللا تعالى  أصحابویرث بھ               
  .الحقًا على تفصیل سیأتي) والبنات واألخوات  واألبوینالزوجین ( ویشمل               

  /  اإلرث بالتعصیب
  .الفروض  أبقت؛ وھم الورثة الذین یأخذون ما  اتبالعصویرث بھ     
  :وھم  )الحقًا على تفصیل سیأتي (   أصناف أربعةویشمل الذكور من               
   ) األعمام( ثم )  اإلخوة(  ثم ٥) اآلباء(  ثم)  األبناء (   

  :اإلرث بالفرض /ً أوال
في كتاب اهللا مقدر من التركة لوارث خاص  ، قد فرض لھ سھم :  الفرض
  .علیھ  اإلجماعقام  أو) صلى اهللا علیھ وسلم ( سنة رسولھ  أوتعالى 

  
  : و الفروض الواردة في كتاب اهللا تعالى ستٌة وھي    

   ) ١/٢(   : النصف  )١

  ) ١/٤(     : الربع  )٢

 ) ١/٨(   :   الثمن )٣

  ) ٢/٣(   : الثلثان  )٤

  ) ١/٣(    :الثلث   )٥

  ) ١/٦(   :السدس )٦
  :ولتسھیل حفظھا یقال   

 )النصف والربع والثمن  :أي(  النصف ونصفھ ونصفھ 
  ).الثلثان والثلث والسدس  :أي(  والثلثان ونصفھ ونصفھ 

                                                             
  )وان عال ( األب وأبو األب : أي -  ٥



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

٩ 
 

  /النصف  أصحاب )١
v  یستحق النصف فرضًا خمسُة أصناٍف من الورثة:  
 عند عدم وجود فرٍع وارث للزوجة - الزوج  .١

  ٦)من غیره  أوسواًء كان ھذا الفرع الوارث منھ (              
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

v  الباقیة ممن یستحقون النصف فھم )  األربعة(  االصناف وأما: 

   بنتال .٢
  بنت االبن .٣

 الشقیقة األخت .٤

 ألب األخت .٥
 

                                                             
  .كأن یكون للزوجة ذریة من زوٍج لھا قبل زوجھا األخیر -   ٦

  
  .ماتت امرأة وتركت زوجًا وأبا/  مثال

  / الحل 

  المالحظات  األسھم  الورثة  الفروض

  تصح المسألة من سھمین  ٢    

  سھم واحد –للزوج النصف   ١  زوج  ١/٢

  سھم واحد –ولألب الباقي   ١  أب  الباقي
  

  /  التوضیح    

ü ھلعدم وجود فرع وارث للمیت(  للزوج النصف (   
ü و لألب الباقي بعد فرض الزوج  

  ).وسیأتي توضیح ذلك الحقًا  –یرث األب باعتباره عصبة فیأخذ ما أبقت الفروض (     
ü  وھو نصفھا ( فتصح المسألة من سھمین ، للزوج سھم واحد( 

  )وھو الباقي ( ولألب سھم واحد                                
 



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

١٠ 
 

  : ابتداًء بشرطین )للبنت ( فیفرض النصف  •
 )معصب لھا من الذكور من درجتھا  ال(  منفردةتكون  أن  .١

  .، فإن وجد لم ترث بالفرض وإنما بالتعصیب ) االبن ( والمعصب للبنت ھو               
  ) .وسیأتي توضیح ذلك الحقًا (                                                       

 )درجتھا معھا من  أنثىال (  واحدةتكون  أن .٢

  ).الثلثان ( فرَض لھنَّ  أكثر أومثلھا ) بنت ( فأن كان معھا 
  ) .على ما سیأتي توضیحھ (                                                       

 نفسھا الشروط المتقدمةب )لبنت االبن ( كان النصف ) البنت ( فأن ُعدمت  •
 ٨. نفسھا الشروط المتقدمةب ) الشقیقة  لألخت( كان النصف ) بنت االبن ( فإن ُعدمت  •

 ٩. نفسھاالشروط ب )ألب  لألخت( كان النصف ) الشقیقة  األخت( فإن ُعدمت  •
•  
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  ) .ابن االبن ( یعصبھا ) بنت االبن (   -    ٧
  )  .   األخ الشقیق ( یعصبھا ) األخت الشقیقة (   -    ٨
  ).األخ ألب ( یعصبھا ) األخت ألب  (   -  ٩

 
  .توفى رجل عن بنت وأخ/  مثال

  / الحل 

  المالحظات  األسھم  الورثة  الفروض

  تصح المسألة من سھمین  ٢    

  سھم واحد –النصف  للبنت  ١  بنت  ١/٢

  سھم واحد –الباقي  خولأل  ١  أخ  الباقي
  

  /  التوضیح    

ü وكونھا واحدة ال أنثى معھا ،)الذكر ( عن المعصب  –النفرادھا (  النصف لبنتل(   
ü  لكونھ عصبة یأخذ ما أبقت الفروض (  .و لألخ الباقي بعد فرض البنت.(  
ü  وھو نصفھا ( فتصح المسألة من سھمین ، للبنت سھم واحد( 

  )وھو الباقي ( ولألخ سھم واحد                                   
 

 



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

١١ 
 

  /الربع  أصحاب)٢
  :ھمیستحق الربع فرضًا صنفان من الورثة 

 عند وجود فرٍع وارث للزوجة -  الزوج .١
  )من غیره  أوسواًء كان ھذا الفرع الوارث منھ (              

 وجود فرٍع وارث للزوجعدم عند  -  الزوجة .٢

  )من غیرھا  أوسواًء كان ھذا الفرع الوارث منھا (           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .توفى رجل عن زوجة و أخ/  مثال

  / الحل 

  المالحظات  األسھم  الورثة  الفروض

  أربعة أسھمتصح المسألة من   ٤    

  سھم واحد – ربعال للزوجة  ١  زوجة  ١/٤

  ثالثة أسھم –الباقي  لألخ  ٣  أخ  الباقي
  

  /  التوضیح    

ü  وذلك لعدم وجود فرع وارث ( للزوجة الربع. (  
ü  لكونھ عصبة یأخذ ما أبقت الفروض (  .و لألخ الباقي بعد فرض الزوجة.(  
ü  وھو اصغر رقم یمكن إخراج الربع منھ ، دون باقي  ( فتصح المسألة من أربعة أسھم.( 

 )وھو ربعھا ( للزوجة سھم واحد         
 )وھو الباقي ( ولألخ ثالثة أسھم                              



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

١٢ 
 

  

  /الثمن  أصحاب)٣
  :وھيوھو فرض صنف واحد من أصناٍف الورثة 

 عند وجود فرٍع وارث للزوج -  الزوجة .١
  .) امن غیرھ أو اسواًء كان ھذا الفرع الوارث منھ(              

  
الزوجات إن كَن  أوالزوجة الواحدة ) یقصد بھ ( فرض الزوجة  إن/  مالحظة( 

  . )متعددات ، ویشتركنَّ بھ جمیعھنَّ بالتساوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )وذلك لوجود فرع وارث وھو االبن ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . توفى رجل عن زوجة وابن/  مثال
  / الحل 

  المالحظات  األسھم  الورثة  الفروض

  ثمانیة أسھمتصح المسألة من   ٨    

  سھم واحد – ثمنال للزوجة  ١  زوجة  ١/٨

  سبعة أسھم –الباقي  بنولال  ٧  أبن  الباقي
  

  /  التوضیح    

ü  وذلك لوجود فرع وارث وھو االبن ( للزوجة الثمن. (  
ü  لكونھ عصبة یأخذ ما أبقت الفروض (  .و لالبن الباقي بعد فرض الزوجة.(  
ü  وھو اصغر رقم یمكن إخراج الثمن منھ ، دون باقي  ( فتصح المسألة من ثمانیة أسھم.( 

 )وھو ثمنھا ( للزوجة سھم واحد              
  )وھو الباقي ( ولالبن سبعة أسھم                                   

 



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

١٣ 
 

  / نیالثلث أصحاب )٤
  : من الورثة ، وھم أصنافیفرض الثلثان ألربعِة 

  عن المعصب عند انفرادھنَّ -   تاالبن الجمع من .١
 . البنات أوعند انفرادھنَّ عن المعصب ، وفقد البنت  - ت االبنابن الجمع من .٢

، وفقد البنات و  عند انفرادھنَّ عن المعصب - ات الشقیق األخوات الجمع من .٣
 .بنات االبن 

وفقد البنات و بنات  ، عند انفرادھنَّ عن المعصب -  ألب األخوات الجمع من .٤
 .وفقد الشقیقات  االبن 

  مالحظات
 ، )اثنان فأكثر : أي( على واحد  زاد ماھو ) في علم المیراث (   بالجمعالمراد     .أ 

  .الذي یعتبر الجمع ھو الثالثة فأكثر ) علم النحو ( بخالف                 
 . كما مر سابقًا –)  األنثىھو الذكر الذي من درجة (  المعصب  .ب 

 االبنیعصبھنَّ فالبنات  .١
 ابن االبن یعصبھنَّ وبنات االبن  .٢
 الشقیق األخ یعصبھنَّالشقیقات  واألخوات .٣
 ألب األخیعصبھنَّ  ألب واألخوات .٤

  یفرض الثلثان   .ج 
 ، ابتداًء) للجمع من البنات (  •
 )فلبنات االبن ( فإن فقدنَّ   •
 )فللشقیقات ( فإن فقدنَّ   •
 . ) ألب فلألخوات( فإن فقدنَّ   •

  
 

  

  

  

  

  

  

  .بنتین وأختوفى رجل عن /  ثالم
 /الحل 

  / التوضیح  األسھم  الورثة  الفروض
  

ü للبنتین الثلثان 
  )، وكونھنَّ جمعَا )الذكر ( النفرادھنَّ عن المعصب ( 
ü  و لألخ الباقي بعد فرض البنتین. 

  ).بَعدِِّه عصبة یأخذ ما أبقت الفروض ( 
ü ، فتصح المسألة من ثالثة أسھم 

 )وھو الفرض (  سھمان منھا للبنتین •
  )وھو الباقي ( سھم واحد   ولألخ •

  ٣  

٢/٣  
  بنت

٢  
  بنت

  ١  أخ  الباقي
 



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

١٤ 
 

  / لثالث أصحاب )٥
  :الورثة  أصنافوالثلث فرض صنفین من 

 )عدمیین ( الثلث بشرطین   األمترث  -  األم .١
 .عدم وجود فرع وارث للمیت  )١
 . للمیت اإلخوةعدم وجود جمع من  )٢

 / مالحظة

 ) األبناءبنات  أو األبناء أبناء(  أو) البنات  أو األبناء( بالفرع الوارث ویقصد   •
  .مختلفان  أوانثییان  أوذكران  –) اثنان فأكثر (  اإلخوةویقصد بالجمع من  •

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .توفى شخص عن أم و أخ/  مثال

  / الحل 
  األسھم  الورثة  الفروض

  ٣  
  ١  أم  ١/٣

  ٢  أخ  الباقي
  

  /  التوضیح    

ü  وجود فرع وارث، وعدم وجود الجمع من اإلخوة  وذلك لعدم( لالم الثلث.(  
ü  لكونھ عصبة یأخذ ما أبقت الفروض (  .و لألخ الباقي بعد فرض األم.(  
ü  وھو اصغر رقم یمكن إخراج الثلث منھ ، دون باقي  ( فتصح المسألة من ثالثة أسھم.( 

 )وھو ثلثھا ( لالم سھم واحد         
  )وھو الباقي ( ولألخ سھمان                                  

 



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

١٥ 
 

  

  
  .ویستثنى مما تقدم مسألتي الغراوین 

  
  .بدًال من ثلث الكل  ثلث الباقيا لالم میفرض فیھ نتیلال

 ) وأب وأمزوج ( یكون للمیت  أن/  إحداھما •
  ) واألب األممع  عدد من الزوجات( أو – ) وأب وأمزوجة ( یكون للمیت  أن/ والثانیة  •

  
  

  الغراوین إحدى/  توضیح 
    

  ٦  

  ٣  زوج  ١/٢

  ١  أم  الباقي ١/٣

  ٢  أب  الباقي
  

 للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث •
 ولالم ثلث الباقي بعد فرض الزوج •
 الباقي ولألب •

  
  أسھمفتصح المسألة من ستة 

  
 أسھمللزوج ثالثة  •
 األسھم ثلث وھو( ولالم سھم واحد  •

 )الثالثة الباقیة بعد فرض الزوج 
  )وھو الباقي ( سھمان  ولألب •

  
  ثانیة الغراوین/  توضیح

  
  ٤  

  ١  زوجة  ١/٤

  ١  أم  الباقي ١/٣

  ٢  أب  الباقي
  

 للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث  •
 ولالم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة •
 الباقي ولألب •

  
  أسھم أربعةفتصح المسألة من 

  
 للزوجة سھم واحد •
 األسھم ثلث وھو( ولالم سھم واحد  •

 )الثالثة الباقیة بعد فرض الزوجة 
  )وھو الباقي ( سھمان  ولألب •

  
  مالحظات
v  الثلث كامال  أعطیتألنھا لو  ثلث الباقيفي ھاتین المسألتین  أعطیت األم إنالحظ  

  األولى،في المسألة  األبلزم تفضیلھا على ل 
 .الثانیةعلیھا التفضیل المعھود في الشرع في المسألة  األبوعدم تفضیل  
v  فیھما  )رضي اهللا عنھ ( لقضاء سیدنا عمر  )بالعمریتین (  أیضاتسمى ھاتین المسألتین.  

  



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

١٦ 
 

   األم أوالدالجمع من  .٢

  أوالد األم  :ھمالصنف الثاني ممن فرضُھ الثلث                      
  األخوة ألم و األخوات ألم:  أي                                            

  ).فأكثرذكرین فأكثر أو أنثیین فأكثر أو مختلفین ( 
 / مالحظةمع 

  
  
  
  : لقولھ تعالى 

َوِإْن َكاَن َرُجٌل ُی وَرُث َكالَل ًة َأِو اْم َرَأٌة َوَل ُھ َأٌخ َأْو ُأْخ ٌت َفِلُك لِّ َواِح ٍد        (  
  ١٠ )ِمْنُھَما السُُّدُس َفِإْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َفُھْم ُشَرَكاُء ِفي الثُُّلِث 

الم  األخت -ألم  األخوظاھر التشریك التسویة في القسمة ، فال یعصب   
  .یتقاسمون ارثھم بالتساوي  وإنما

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
   ١٢ /من اآلیة  :النساءسورة   -  ١٠

  .توفى شخص عن أخ ألم و أخت الم وعم/  مثال
  / الحل 

  األسھم  الورثة  الفروض

  ٣  

١/٣  
  أخ ألم

١  
  أخت ألم

  ٢  عم  الباقي
  /  التوضیح    

ü یقسم بینھم بالتساوي، ال فرق بین ذكرھم وأنثاھم (  ألوالد األم الثلث.(  
ü لكونھ عصبة یأخذ ما أبقت الفروض (  عم الباقيو لل.(  
ü  منھ ، دون باقي   الثلثاصغر رقم یمكن إخراج  وھو( فتصح المسألة من ثالثة أسھم(. 

 ) وھو ثلثھا( ألوالد األم سھم واحد 
  )وھو الباقي ( وللعم سھمان                                    

 

  إن أوالد األم یتقاسمون أرثھم بالتساوي
  )تستوي ذكورھم وإناثھم في القسمة : أي ( 

 



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

١٧ 
 

  :لما تقدم  أمثلة
  . ماتت امرأة عن زوج وأم وأخ شقیق/  ١ - مثال 
  / الحل 

  / التوضیح    ٦  

  ) .لعدم وجود فرع وارث (  للزوج النصف  ٣  زوج  ١/٢

   لالم الثلث  ٢  أم  ١/٣
  ). اإلخوةلعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من ( 

  ، یأخذ الباقي عصبة –الشقیق  األخ  ١  أخ ش  ع
  

  . شقیقة وعم وأختمات رجل عن زوجة /  ٢ - مثال 
  / الحل 

  
  . شقیقتین وعم وأختینمات رجل عن زوجة /  ٣ - مثال     

  / الحل 

  / التوضیح    ١٢  

  ) .لعدم وجود فرع وارث (  للزوجة الربع  ٣  زوجة  ١/٤

٢/٣  
  ش أخت

  للشقیقتین الثلثان  ٨
  ش أخت  ).للجمع وعدم وجود شقیق یعصبھنَّ (  

  .، یأخذ الباقي  عصبة –والعم     ١  عم  ع
  

  

  / التوضیح    ٤  

  ) .لعدم وجود فرع وارث (  للزوجة الربع  ١  زوجة  ١/٤

  لألخت الشقیقة النصف  ٢  أخت ش  ١/٢
  ).إلنفرادھا وعدم وجود شقیق یعصبھا (  

  ، یأخذ الباقي عصبة –والعم   ١  عم  ع



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

١٨ 
 

  / لسدسأصحاب ا )٦
  :والسدس فرض سبعة من عدد الورثة ، وھم 

 .عند وجود فرع وارث للمیت  -  األب .١
    األم .٢

 .عند وجود فرع وارث للمیت  •
 .أو عند وجود جمع من األخوة  •

  :وجود الولد ، لقولھ تعالى  عند) السدس ( ویستحق كٌل من األب واألم          
١١)َوِلَأَبَوْیِھ ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك ِإْن َكاَن َلُھ َوَلٌد (               

  

 .عند وجود البنت  - االبنبنت  .٣
  ) للثلثینتكملًة  السدس االبنوتأخذ بنت  النصففتأخذ البنت ( 

 / مع مالحظة
ویقس م  (  االبنالمنفردة أو الجمع من بنات  االبنبنت ) السدس ( تستحق   •

 ).بینھنَّ بالتساوي 
ول و  ( السدس أن تكون مع بن ت واح دٍة فق ط    )  االبنبنت (  إلعطاءیشترط  •

 ). االبنلبنت  شئ والفي المسألة أكثر من بنت فسیفرض لھنَّ الثلثان كان 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  )١١اآلیة من: النساءسورة  (  -  ١١

  

  . توفى شخص عن أب وأم وبنت وبنت ابن/   مثال
  /الحل 

  / التوضیح    ٦  

  ) .لوجود فرع وارث (  لألب السدس  ١  أب  ١/٦

  ) .لوجود فرع وارث (  السدسلالم   ١  أم  ١/٦

   للبنت النصف  ٣  بنت  ١/٢
  ).إلنفرادھا وعدم وجود معصب لھا ( 

  ) .تكملًة للثلثین ( لبنت االبن السدس     ١  بنت أبن  ١/٦
 



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

١٩ 
 

 . شقیقة واحدة أختعند وجود  -  ألخت ألبا .٤
أو األخوات  - ویفرض لألخت ألب ) النصف ( فیفرض لألخت الشقیقة 

  .تكملًة للثلثین ) السدس (   ألب 
وسقطت ) الثلثان ( شقیقتان فأكثر ُفرَض لُھنَّ  أختانإنھ لو وجَد في المسألة  أي   

 ) .یعصبھنَّ  ألب أخإال أذا كان معھنَّ ( األخوات ألب  أواألخت 
 .ب  عند عدم وجود األ - الجد .٥

  .وإن عال  ١٢)األب  أب( والمقصود بالجد ھو 

 

  
  
  

 .١٣) الجدات الوارثات  أویفرض السدس للجدة (   عدم وجود األمعند  - الجدة .٦

ترث كل واحدة منھّن السدس عند ) أم األب ( والجدة ) األم  أم( الجدة  إن أي
  .اجتمعتاوتشتركان في السدس إذا  انفرادھا،

 .بشرط أن یكون منفردًا   – ولد األم .٧
عند )  أخت ألم أو أخ ألم :أي( ذكرًا كان أو أنثى ) السدس ( فیفرض لولد األم 

  :لقولھ تعالى   .انفراده
  ١٤ )َوِإْن َكاَن َرُجٌل ُیوَرُث َكالَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُھ َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھَما السُُّدُس(     

  
 

  

  

  

  

  

                                                             
  .ال یرث لكونھ من ذوي األرحام، فال یرث ضمن الورثة األساسیین) أب األم ( الجد  -  ١٢
) أب األم ( الن ) كأم أب األم ( الوارثة ھي التي تدلي بوارث،  ومن أدلت بغیر وارث فأنھا ال ترث  والجدة -  ١٣

  .غیر وارث
   ١٢ /من اآلیة  :النساءسورة  -  ١٤

   وجدة )أخت شقیقة وأخت ألب وأخت ألم : أي  (توفى شخص عن ثالث أخوات مختلفات /  ثالم
  

  / التوضیح    ٦  /الحل 

  .النصفلألخت الشقیقة   ٣  أخت ش  ١/٢

   .تكملًة للثلثین  – السدسلألخت ألب   ١  أخت ألب  ١/٦

  . السدسلألخت ألم   ١  أخت ألم  ١/٦

  السدسوللجدة     ١  جدة  ١/٦
 

  / مالحظةمع 
  خوة فإن الجد یقاسمھمألأ اجتماع الجد معفي حال 

  ) .على تفصیل سیأتي الحقًا (  
 



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

٢٠ 
 

  :اإلرث بالتعصیب / ثانیًا
  .قرابة الرجل ألبیھ )/ لغًة : (  العاصب

  .بعدالفروض كُل من حاز جمیع المال إذا انفرد ، أو حاز الفاضل )/ اصطالحًا  (  
 أص حاب ل ُھ س ھٌم مق در ، ب ل یأخ ذ م ا یبق ى بع د          ھو كل وارث ل یسَ  )العاصب ( إن  أي    

ــرائَض بأھلھــا فمــا بقــي ( : )ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم  ( الف  روض ، وذل  ك لقول  ھ   ألحقــوا الف
  .انفرد العاصب فإنُھ یأخذ جمیع المال  إذا، وأما  ١٥)َفألَولى رجِل ذكر 

  
  :  أقسامالتعصیب على ثالثة و 

    العصبة بالنفس )١
  العصبة بالغیر )٢

   العصبة مع الغیر )٣

  / العصبة بالنفس )١
آخر لیعصبھ بل إَن  إلىُكُل وارٍث َذَكر لیَس لُھ سھٌم مقدٌر ، وال یحتاج   

  .التعصیَب قائٌم ِبذاِتِھ 
  : یتفاضل العصبات في استحقاقِھ على الترتیب التالي و 

 االبن )١

 ابن االبن )٢

 األب )٣

 الجد )٤

 الشقیق األخ )٥

 ألب األخ )٦

 الشقیق األخابن  )٧

 ألب األخابن  )٨

 العم الشقیق )٩

 ألبالعم  )١٠

 الشقیقابن العم  )١١

 ألبابن العم  )١٢

  

                                                             
  ٢٣٧١ -مسند ابي یعلى /  مسند االمام احمد   -    ١٥

  ١/مالحظة 

أوالھم بالعصوبة األدنى 
  . فاألدنى

 ------------------------------------  

  ٢/مالحظة 

إذا اجتمع األخوة مع الجد 
  فأنھم یشتركون في التعصیب

 )على تفصیل سیأتي ( 



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

٢١ 
 

  :في العصوبة ، وھي ) المقدم  أو( ك ثالثة ضوابط یحدد بھا األولى ھنا إنویتضح مما تقدم 

 – جھةال .١

 جھة البنوة .١

 األبوةجھة  .٢

 األخوةجھة  .٣

 جھة العمومة .٤
....... ، واألبوة مقدمة على األخوة  األبوةفجھة البنوة مقدمة على (       

  . )وھكذا 
 .)وھكذا .......  االبنمقدم على ابن  فاالبن(    الدرجة .٢

 )أو قوة القرابة ( اإلدالء  .٣
  ألب ،  األخفاألخ الشقیق مقدم على (              
  ) .من المدلي باألب فقط  أولىبوین باألالمدلي  إنَّ أي  

  /العصبة بالغیر )٢
فرض  ھا النص  ف ل  و انف  ردت ، ف  إذا اجتمع  ت بأخیھ  ا        أنث  ىُك  ُل   

عصبًة بھ ، وش اركتھ فیم ا یس تحقانھ ، إال إن ُھ      وأصبحتعصبھا 
  ، ) ضعفھا  أي( یأخذ مثلیھا 

  ١٦) ُیوِصیُكُم اللَُّھ ِفي َأْوالِدُكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْلُأْنَثَیْیِن( :  وذلك لقولھ تعالى
  ١٧ )ِمْثُل َحظِّ اْلُأْنَثَیْیِنَوِإْن َكاُنوا ِإْخَوًة ِرَجاًال َوِنَساًء َفِللذََّكِر ( :  وقولھ تعالى

  
  :من الورثة  أصناف أربعةویتحقق ھذا في 
 االبن یعصبھا             البنت .١
 ابن االبنیعصبھا         بنت االبن .٢
 الشقیق األخ یعصبھا الشقیقة األخت .٣
 . األخ ألب یعصبھا       ألب األخت .٤

 
                                                             

   ١٢ /من اآلیة  :النساءسورة  -  ١٦
   ١٧٦/من اآلیة  :النساءسورة  -  ١٧



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
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٢٢ 
 

  / مع الغیرالعصبة  )٣
   . مع البنات األخوات باجتماعتتحقق العصبة مع الغیر   

: فق ال  ،  ح ین س أل ع ن ابن ھ وابن ُة اب ن واخ ت        ) رضي اهللا عن ھ  (وذلك لحدیث ابن مسعود 
البنت  ھ النص  ف والبن  ة االب  ن    ، سأقض  ي فیھ  ا بقض  اء رس  ول اهللا ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم       ( 

  .١٨)السدس تكملًة للثلثین وما بقي فلالخت 
  : وھذا ما قرره الفرضیین بقولھم 

  .)اجعلوا األخواِت مَع البناِت عصبة ( 
  :ویتحقق ھذا في 
  االبنبنات أو البنات   مع  الشقیقات األخوات §

  االبنبنات أو البنات   مع  ألب      األخواتثَم  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .رواه البخاري والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجھ    -    ١٨

  ١/تمرینات رقم 

 . ماتت امرأة وتركت زوجًا وابنًا وأبًا )١
 .مات رجل وترك ابنًا وأبًا  )٢
 .مات رجل وترك أبًا وبنتًا  )٣
 . ًا وأبًابنتماتت امرأة وتركت زوجًا و )٤
 ).أب األب ( عن زوجة وابن وأب وجد  توفى رجل )٥
 .توفى رجل عن زوجة وابن وبنت  )٦
 .ماتت امرأة عن زوج وأم وأب )٧
 .توفى رجل عن بنت وبنت ابن وزوجة وجد )٨
 )أم األم ( توفى شخص عن بنت وجد وجدة  )٩
  .توفى شخص عن أخ الم وأخت الم وعم )١٠

  توفى شخص عن زوجة و بنت وأخت شقیقة /  ثالم

  / التوضیح    ٨  /الحل 

  . لثمناللزوجة   ١  زوجة  ١/٨

  .  النصفللبنت   ٤  بنت  ١/٢

  )مع البنت (  –لكونھا عصبة مع الغیر  /الباقي لألخت الشقیقة   ٣  أخت ش  ع
 



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

٢٣ 
 

  الفصل الخامس

         الحجب
  . )ومنھ سمي الحاجب ألنھ یمنع الناس من الدخول على األمیر  (المنع  )/لغًة (  

  .بالكلیة أو من بعضھ ، لوجود من ھو أحُق منھ  اإلرثالمنع من / )اصطالحًا (           
  : قسمین  إلىو ینقسم 

   حجب الحرمان    )أ 
 حجب النقصان    )ب 

  / حجب الحرمان  )أ 
ولكنھ ال یرث لوجود وارث آخر  ، اإلرثیكون لشخٍص أھلیة  أنھو   

  . منھ باإلرثأولى 

 باألب  محجوب  فالجد )١

  باألم  محجوبةوالجدة  )٢

 ) أیضا باألب محجوبة ١٩ من جھة األب والجدة( 

 باالبن  محجوب االبنوابن  )٣

  ٢٠)، ألم  بشقیق ، أل(  أنواعھمبجمیع اإلخوة  )٤

  ) واألبن وابن االبن باالب(         ونمحجوب     

 ) االبنبنت بالبنت وببالجد و(  أیضا محجوبون ألم اإلخوة )٥

 .الشقیق  باألخ    محجوب   ألب األخ )٦

 بالجمع من البنات  محجوبات بنات االبن  )٧

  )ألن الجمع من البنات ُیفرض لھنَّ الثلثان ، فال یبقى من الفرض شئ لبنات االبن (     
 . بالجمع من األخوات الشقیقات  محجوبات ألب  األخوات )٨

  )  ألن الجمع من الشقیقات ُیفرض لھنَّ الثلثان ، فال یبقى شئ لألخوات ألب (     

                                                             
  .، أي أنَّ األب یحجب أم نفسِھ)أم األب ( مثل  -  ١٩
  .والجمع دون فرق ) المفرد ( الحجب یشمل الواحد   -  ٢٠



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
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٢٤ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   /حجب النقصان   - ب 

 . ھو انتقال الوارث من فرضھ األكثر إلى فرضھ األقل لوجود شخص آخر    

  /نحو

 .لوجود الفرع الوارث للمیت  من النصف إلى الربعحجب الزوج  )١

 .لوجود الفرع الوارث للمیت  من الربع إلى الثمنحجب الزوجة  )٢

 .لنفس السبب أو لوجود جمع من اإلخوة  من الثلث إلى السدسحجب األم  )٣

 .بوجود االبن  من الكل إلى السدسحجب األب  )٤

 ....وھكذا  

  

  

  

  

  

  
  توفى شخص عن أب وأخ /  مثال

  

  / التوضیح    ١  /الحل 

  . جمیع المال ، باعتباره عصبةلألب   ١  أب  ع

  . واألخ محجوب باألب   ٠  أخ  ح
 



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

٢٥ 
 

  مراجعة

  ) الفروض أصحابحاالت  –جدول ( 

 أوالفرض     الوارث
  المالحظات  الحالة  النصیب

  الزوج
  فرع وارث عدم وجودعند   ١/٢  ١

  
  فرع وارث وجود عند  ١/٤  ٢

  الزوجة
  )الزوجات  أو( 

من واحدة  أكثركنَّ  إن  فرع وارث عدم وجودعند   ١/٤  ١
 فھنَّ ُشركاُء في الفرض

  فرع وارث وجودعند   ١/٨  ٢  ھنفس

  األب

   ) ابن(    المذكر وارثالفرع مع ال  ١/٦  ١
  ) ابن ابن (أو 

  )بنت (   المؤنث وارثالفرع مع ال  الباقي+  ١/٦  ٢
  ) بنت ابن (أو

یرث األب باعتباره   فرع وارث عدم وجودعند   الباقي  ٣
  عصبھ

  األم
  جمع من األخوة عدم وجودو فرع وارث عدم وجودعند   ١/٣  ١

  جمع من األخوة وجود أو فرع وارث وجودعند   ١/٦  ٢

  في مسألتي الغراوین  مع األب واحد الزوجین  الباقي ١/٣  ٣

  البنت

  )للمنفردة( ١/٢  ١
  یعصبھا   معصب لھا عدم وجودعند 

  )للجمع( ٢/٣  ٢  )االبن (  

   معصب لھا وجودعند   عصبة بالغیر  ٣

  بنت االبن

  )للمنفردة( ١/٢  ١

  معصب لھاعدم وجود عند 

  
  بنت وجود عدمو
  یعصبھا   

  )ابن االبن ( 
  )للجمع( ٢/٣  ٢

١/٦  ٣   
  )الجمع أوللمنفردة (

واحدة  بنت بوجودو
  فقط

  معصب لھا وجودعند   عصبة بالغیر  ٤
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  ) الفروض أصحابحاالت  –جدول تتمة ( 

 أوالفرض     الوارث
  المالحظات  الحالة  النصیب

األخت 
  الشقیقة

  )للمنفردة( ١/٢  ١
عدم عند 

معصب وجود 
  لھا

  ٢١بنات وجود عدمو
  یعصبھا

  )األخ ش (  
  )للجمع( ٢/٣  ٢

  بناتبوجود و  عصبة مع الغیر  ٣

  معصب لھا وجودعند   عصبة بالغیر  ٤

  األخت ألب

  )للمنفردة( ١/٢  ١

عدم عند 
معصب وجود 

  لھا

 وجود وعدم
  بنات

 عدم وجودو
  ٢٢شقیقات

  یعصبھا 
  ) األخ ألب( 

  

  )للجمع( ٢/٣  ٢

١/٦  ٣   
  ) الجمع أوللمنفردة  (

بوجود  و
  شقیقة واحدة

  شقیقات عدم وجودوبنات بوجود و  عصبة مع الغیر  ٤

  معصب لھا وجودعند   عصبة بالغیر  ٥

  ألماولد 
  )أخ ألم ، أخت ألم ( 

  )واحد لل ( ١/٦  ١
   جدال و أب عدم وجودو فرع وارث عدم وجودعند 

تستوي في 
 القسمة

ذكورھم 
  ) للجمع ( ١/٣  ٢  وإناثھم

  الجدة
  )أو الجدات ( 

*  ١/٦   
    ٢٣األم عدم وجودعند   ) الجمع أوللمنفردة  (

  الجد

  المذكر وارثالفرع مع ال  ١/٦  ١

  المؤنث وارثالفرع مع ال  الباقي+  ١/٦  ٢  

  الباقي  ٣
   فرع وارث عدم وجودعند 

  أخوةعدم وجود و

على تفصیل   أخوةبوجود و  یقاسم األخوة  ٤
  .سیأتي الحقًا 

  

  

                                                             
  ) .واحدة أو أكثر ( البنت أو بنت االبن   : ھنا قصد بالبناتن -  ٢١
  ).واحدة أو أكثر  -األخت الشقیقة : ( نقصد بالشقیقات ھنا -  ٢٢
  ).أمُھ ( مع مالحظة إن األب یحجب أم نفسھ  -  ٢٣
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  ) .عند فقد األب  للجدوكذلك ( ثالث حاالت  لألب:  إیضاحات

  
 .عند وجود فرع وارث مذكر ) وھو السدس (  بالفرض فقطیرث  أن .١
 . ؤنثعند وجود فرع وارث م)  الباقي+  السدس( بالفرض والتعصیبیرث  أن .٢
   .وذلك عند عدم وجود فرع وارث مطلقًا  بالتعصیب فقطیرث  أن .٣

  
  

  األولىلحالة ل/  مثال
  

  ٦  
  ٥  ابن  ع
  ١  أب  ١/٦
  

  

  
  لحالة الثانیةل/  مثال

    
  ٢  ٦  ٦  

  ١  ٣  ٣  بنت  ١/٢
    ١  ٣  ٢+١  أب  ع)+١/٦(

  
  لثةلحالة الثال/  مثال

    
  ٤  

  ١  زوجة  ١/٤
    ٣  أب  ع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ٢/تمرینات رقم 

 .زوجة وبنتین وأبًا وأما: مات رجل وترك .١
 .زوجة وأبا وبنتین وبنت ابن وابن ابن: مات رجل وترك .٢
 .أم وابن وبنت وابن ابن:  مات رجل وترك .٣
 .وأختا شقیقة وأخا ألب ماتت امرأة وتركت زوجًا  .٤
 .وأما واخوین ألب وعمینماتت امرأة وتركت زوجًا  .٥
 .عن بنت وبنت ابن وأختین شقیقتین وأخ ألب توفى رجل .٦
 .مات رجل عن وأم وأب وأخ شقیق وأخ ألب وأخ الم .٧
 .توفى رجل عن زوجة وأم وأب وأخ شقیق .٨
 .توفى شخص عن أم وأخت شقیق وأخت ألب وأختین ألم .٩
  .توفى رجل عن زوجة وبنت وأخ شقیق وأخ الم .١٠
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  السادسالفصل 

 الحساب
             

  :ویتضمن المباحث اآلتیة  

  

 والعوامل عدادألا -تمھید  )١

   أصول المسائل )٢

 العول )٣

 الرد )٤

 تصحیح المسائل )٥

 المناسخات )٦

   قسمة التركات )٧
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٢٩ 
 

  

  المبحث األول

  والعوامل األعداد  . أ

  .فقط )  العدد واحد  أونفسھ (  القسمة الصحیحة إال على  یقبل الھو العدد الذي :  العدد األولي  

  . )الخ ..... ،   ١١،  ٧،  ٥،  ٣، ٢(   األعداد/ مثل 

  . ياألولیة التي تقسم عددًا معینًا بدون باِق األعداد يھ:  العوامل

  

  
  )٦(مجموعة عوامل العدد اوجد / مثل 

  )٢،٣( ھي ) ٦(مجموعة عوامل العدد / الناتج 

  

  )ب.م.م(   المضاعف المشترك البسیط لعددین

  .دون باقي بمن العددین  ُكٍل یقبل القسمة علىھو أصغر عدد :           

  )٦،٤( للعددین  )ب.م.م( / مثل 

  ) ١٢(العدد / ھو   

  

  
  ففي المثال السابق

  

  

  

  فائدة

ü  قسمة صحیحة ، بدون باقي ( معًا عددین الالعامل المشترك ھو الذي یقسم( . 
ü  رالعدد اآلخوال یقسم ،  عددینالالعامل غیر المشترك ھو الذي یقسم احد . 

  عواملھ  العدد
٢  ٦  
٣  ٣  
١    

 

ü ویمكن استخراج عوامل أي عدد، وذلك بتحلیل ذلك العدد إلى عواملھ األولیة. 

  إیضاح    العوامل  العددین

  عامل مشترك  ٢  ٤  ٦
  عامل غیر مشترك  ٢  ٢  ٣
  عامل غیر مشترك  ٣  ١  ٣
١  ١      

 
 ١٢=  ٣×٢×٢=    )ب.م.م( 

ü ثم ضرب العوامل المشتركة وغیر المشتركة ببعضھا،  ویتم إیجاده بتحلیل العددین.  
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٣٠ 
 

  

  )أ. م.ق ( األعظمالقاسم المشترك 

  .ھو أكبر عدد یقبل ُكٌل من العددین القسمَة علیِھ بدون باقي :           

  )٤، ٦( للعددین  )أ .م.ق( / مثل 

  ) ٢(العدد / ھو   

  

  
  ففي المثال السابق

  

  

  

  :إنھ  الحظ

 .) فقط) ٢(مشترك واحد ، ھو العدد  لإال عامبین العددین في ھذا المثال  یوجد ال( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )ب.م.م(   و  )أ .م.ق( اوجد         أمثلة

  )١٥، ٩( للعددین  -٣           )٨،١٢ ،٤(  لألعداد - ٢              )٦،٨( دین للعد - ١

  

  

  

  

  

  

  

  إیضاح    العوامل  العددین

  عامل مشترك  ٢  ٤  ٦
  عامل غیر مشترك  ٢  ٢  ٣
  عامل غیر مشترك  ٣  ١  ٣
١  ١      

 
 ٢=    )أ .م.ق( 

ü ببعضھا) فقط ( ثم ضرب العوامل المشتركة ،  ویتم إیجاده بتحلیل العددین.  

  العوامل  العددین

  

  العوامل  عداداأل

  

  لالعوام  العددین

٣  ١٥  ٩  ٢  ١٢  ٨  ٤  ٢  ٨  ٦  
٣  ٥  ٣  ٢  ٦  ٤  ٢  ٢  ٤  ٣  
٥  ٥  ١  ٢  ٣  ٢  ١  ٢  ٢  ٣  
١  ١  ٣  ٣  ١  ١  ٣  ١  ٣    
١  ١  ١    ١  ١     

  ٣=  )أ .م.ق( 
=  )ب.م.م( 
٤٥=٥×٣×٣  

  ٢=  ) أ.م.ق( 
=  )ب.م.م( 
٢٤=٣×٢×٢×٢   

  ٤=٢×٢=  )أ .م.ق( 
=  )ب.م.م( 
٢٤=٣×٢×٢×٢  
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 األعدادالعالقة بین   . ب

  :   األربعةمن ھذه النسب  عددین ، نالحظ بینھما واحدًة أي عند  النظر بین - : تمھید 

 ٣،٣/  مثل)   وھو معلوم (  التماثلإما  .١
 ٥،٥/ ومثل 

 ٢٤)وھو عدم وجود قاسم مشترك بین العددین (  التباین أو .٢

 ٣،٥/  مثل
  ٣،٨/ ومثل 

 )  بأحدھمالیس  –وھو وجود قاسم مشترك بین العددین (  التوافق أو .٣
  . القاسم المشترك عدد ثالث إن أي -   

  ) ٢والقاسم لھما ھو (  ٤،٦/  مثل 
 ) ٣والقاسم لھما ھو (  ٦،٩/  ومثل

 )یكون احد العددین ھو القاسم المشترك  لھما  أنوھو (  التداخل أو .٤

 .قسمة تامة  اآلخراحدھما یقسم  إن أي - 

  ) ٣والقاسم لھما ھو (  ٦،٣/  مثل
   ) ٢والقاسم لھما ھو (  ٢،٦/ ومثل 

  :وعلیھ یمكن اختزال العالقات المتقدمة بقولنا . الحظ ان التداخل ھو حالة خاصة من التوافق   
  
  

v فان لكل من العددین وفقھ الخاص بھ ،  – في حالة التوافق 

  : بموجب المعادلة التالیة   منھما یمكن استخراج وفق كل عددو 
  

  
  

  ) ٤،٦( العددین  /مثل   
  : وعلیھ فان     ٢  = لھما ) أ .م.ق(  

Ø   ٦العدد :  أي(  األولوفق (   =
  ٣=   ٦٢ = (ق.م.أ )  العدد االول 

Ø ٤العدد  :أي(  ثانيوفق الو (  =
  ٢=   ٤٢ = (ق.م.أ )  العدد الثاني 

  ) ١٢،١٠( العددین  /مثل آخر   
  : وعلیھ فان     ٢  = لھما ) أ .م.ق(  

١٢ =األول وفق 
١٠ =  ثانيوفق ال   ،   ٦=   ٢

٥=   ٢     
                                                             

  .باستثناء العدد واحد ، النھ قاسم مشترك لجمیع االعداد   -   ٢٤

=  عددوفق ال
 (ق.م.أ ) بین العددین العدد 

 . ) تباین اوتوافقان یكون بینھما  : (ھي  اي عددین غیر متماثلینبان العالقة بین 
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  ثانيالمبحث ال

  المسائل أصول

  .المسألة أصلبعد تحدید الورثة في المسألة ومعرفة فروضھم ونسب حصصھم یتم استخراج    

بحیث یمكن لكل صنف من الوارثین أخذ نصیبھ     ھو اصغر عدد ألسھم التركة  :المسألة أصل  
  .منھ بدون كسر 

  : كیفیة تحدید أصل المسألة 

  

 

  .مسألة فیھا زوج وابن /  ثالم
  . ألنھ عصبة  ) الباقي( ، ولالبن  )١/٤(للزوج فیھا / الحل 
  ) .المذكور  –وھو مقام الكسر (  ٤=المسألة  أصلعلیھ فأن        

  المسألة أربعة أسھم أصل / التوضیح    ٤     

  . للزوج سھم واحد وھو ربع األربعة  ١  زوج  ١/٤

   ) أسھمثالثة ( الباقي  ولالبن  ٣  ابن  ع
  

  

  
  .وابن وأم زوجمسألة فیھا /  ثالم

  . ألنھ عصبة ) الباقي ( ولالبن  )١/٦(ولألم  ، )١/٤(للزوج فیھا / الحل 
    .)١٢(، لذا تصح المسألة من ) ١/٦(،)١/٤(ر والكس اتمقام ھي )٦، ٤(  األعداد إنوحیث      

   ١٢ = )٤،٦( لألعداد  )ب.م.م = ( المسألة أصل    ١٢  

  )٤÷١٢(، وھو حاصل قسمة  أسھمللزوج ثالثة   ٣  زوج  ١/٤

  )٦÷١٢(لألم سھمان ، وھو حاصل قسمة و  ٢  أم  ١/٦

   ) أسھم سبعة( الباقي  ولالبن    ٧  ابن  ع
  

 أذا كان بین الورثة صاحب فرض واحد فقط ،  .١
ü  ھو أصل المسألة)  لفرضھ( فیكون مقام الكسر.  

 

 أذا كان بین الورثة أكثر من صاحب فرض ،  .٢
ü ھو أصل المسألة فروضھم  وركس اتمقامل )ب .م.م(  فیكون

.  
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٣٣ 
 

  

  

  
 

 )فقط  إناث أوذكور فقط ( / ) بینھم  تفاضل وال( كان الورثة من جنس واحد  إن  . أ
  /       فیكون  

  
  
  

  . أبناءخمسة مسألة فیھا /  ثالم
  ٥ = عدد رؤوس العصبة=  المسألة أصل    ٥  

  ع

  / الحل   ١  ابن
  
ü  األبناء( جمیع المال للعصبة  (،  

  فروض معھم  أصحابلعدم وجود  
ü  أسھمخمسة  أي( سھم   وأصل المسالة ھو عدد رؤو (  
ü لكل ابن سھم واحد منھا .    

  ١  ابن
    ١  ابن

    ١  ابن

    ١  ابن
  

 
 ) معًا إناث وذكور ( / ) متفاضلین ( كان الورثة من جنسین  إن  . ب

  /       فیكون  
  
  
  

  .مسألة فیھا ابن وبنت /  ثالم
  

   ٣ =عدد رؤوس العصبة =  المسألة أصل    ٣  

  ع
  ،)  األوالد( جمیع المال للعصبة  ü  ٢  ابن

ü ٣=  ١) +٢×١= (وسھم ؤعدد ر  
ü  أي ثالثة أسھم(  مرؤوسھو أصل المسالة ھو عدد(  
ü  ١  بنت  .للبنت سھم واحد ولالبن سھمان  

 

  

 )فقط  األرث منحصر في العصبةبمعنى إن (  ،أذا لم یكن بین الورثة صاحب فرض  .٣
ü  ھو أصل المسألة  عدد رؤوس العصبةفیكون.  

 

 عددھم= سھم وعدد رؤ

 عدد اإلناث) + ٢×عدد الذكور ( = سھم وعدد رؤ
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٣٤ 
 

  )مع الشرح ( تمارین محلولة 
  . توفى رجل عن زوجة وبنت وأم وأخ شقیق/  ١ - مثال

  / الحل 

  / التوضیح    ٢٤  

  ) .وھي البنت -لوجود فرع وارث (  للزوجة الثمن  ٣  زوجة  ١/٨

  ) یعصبھا ) ابن(وعدم وجود  إلنفرادھا(  للبنت النصف  ١٢  بنت  ١/٢

  ). وھي البنت -لوجود فرع وارث  ( لالم السدس  ٤  أم  ١/٦

لكونھ عصبة ولعدم وجود من ،  )الباقي ( الشقیق  لألخ  ٥  أخ ش  ع
  )فرع وارث مذكر  أو أب( یحجبھ من 

  
ü ٢٤=  )٦،٨، ٢( لألعداد ) ب .م.م( ھو  المسألة أصل 
ü  ٣=٨÷٢٤ باعتبار( أسھم ) ٣(للزوجة ثمنھا ( 
ü  ١٢=٢÷٢٤ باعتبار( سھم ) ١٢(للبنت نصفھا( 
ü  ٤=٦÷٢٤ باعتبار( أسھم ) ٤(لألم سدسھا ( 
ü  ٥=١٩- ٢٤ باعتبار( أسھم ) ٥(الباقي  - لألخ الشقیق ( 

  )١٩ =٤+١٢+٣( وھو حاصل  ١٩ = مجموع الفروضالحظ إن 
     

  .ألب وأخالم  وأخشقیقة  وأختمات رجل عن زوجة /  ٢ - مثال 

  / التوضیح    ١٢  

  ) .لعدم وجود فرع وارث (  للزوجة الربع  ٣  زوجة  ١/٤

  ) یعصبھا) شقیق أخ(وعدم وجود  إلنفرادھا( للشقیقة النصف  ٦  ش أخت  ١/٢

  )الفروع  أومن یحجبھ من األصول وعدم وجود  إلنفراده( السدس األملولد   ٢  الم أخ  ١/٦

  )لعدم وجود من ھو أولى منھ بالعصوبة .( ألب ألخلالباقي     ١  ألب أخ  ع
  
ü ١٢=  )٤،٦، ٢( لألعداد ) ب .م.م( ھو  المسألة أصل 
ü  ٣=٤÷١٢ باعتبار(  ،)أسھم  ثالثة -الربع (للزوجة( 
ü  ٦=٢÷١٢ باعتبار(  ،) أسھمستة  –النصف ( وللشقیقة ( 
ü  ٢=٦÷١٢ باعتبار(  ،)سھمان  - السدس ( ولألخ ألم ( 
ü  عصبة هألب، باعتبار األخیأخذه ) سھم واحد( ویبقى. 
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٣٥ 
 

  
  .وأب وأمبنت مات رجل عن /  ٣ - مثال

  / الحل 

  / التوضیح    ٦  ٦  

  ) .یعصبھا) ابن(وعدم وجود  إلنفرادھا( للبنت النصف  ٣  ٣  بنت  ١/٢

  ).وھي البنت  -لوجود فرع وارث ( لالم السدس   ١  ١  أم  ١/٦

  تعصیبًا) الباقي ( فرضًا و ) السدس ( لألب  ٢  ١+١  أب  ع+١/٦

  
ü ٦=  )٦، ٢( لألعداد ) ب .م.م( ھو  المسألة أصل 
ü  ٣=٢÷٦ باعتبار(  ،)  سھم أ ثالثة( للبنت نصفھا( 
ü ١=٦÷٦ باعتبار(  ،) سھم واحد ( لألم سدسھا و ( 
ü  سھم واحد ( ولألب السدس( 
ü  سھمان ( لیصبح نصیبھ النھائي عصبة ،  هأیضا، باعتباریأخذه األب ) سھم واحد( ویبقى. (  

  
  توفى شخص عن بنتیھ ووالدیھ/  ٤ - مثال

  / الحل 

  / التوضیح    ٦  

٢/٣  
  بنت

  )یعصبھنَّ) ابن(وعدم وجود لتعددھنَّ (  للبنتین الثلثان  ٤
  بنت

  ). تاالبن -لوجود فرع وارث  ( لالم السدس  ١  أم  ١/٦

  تعصیبًا) الباقي ( فرضًا و ) السدس ( بلأل  ١  أب  ع+١/٦

  
ü ٦) = ٣،٦(لألعداد ) ب .م.م( ھو  المسألة أصل 
ü أسھم  أربعة: أي ضعفھ،والثلثان  سھمان،ألن الثلث ھو (  أسھم، أربعةوھو  -  الثلثانت اللبن( 

ü سھم واحد(لألم سدسھا و ( 
ü  سھم واحد ( ولألب السدس (  
ü  ولم یبَق لألب شٌئ یأخذه بالتعصیب الستغراق الفروض سھام التركة. 
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٣٦ 
 

  
  /  ٥ - مثال

  ٥    ü  للعصبةفأن التركة بجمیعھا  فروض، أصحابلعدم وجود. 
ü  ٥(وھو  -وتصح المسألة من عدد رؤوسھم( 
ü  وللشقیقة سھم واحد سھمان،شقیق  أخلكل 

  ع

  ٢  ش أخ

  اإلناثعدد ) + ٢×عدد الذكور = ( عدد رؤوس العصبة   ٢  ش أخ
       ) =١) + ٢× ٢  
  ١  أخت ش  ٥=       

  
  /  ٦ - مثال

  ٦    ü ٣،٦( للعددین ) ب.م.م( وھو )  ٦( أصلھا(  
ü  لتعددھن وعدم وجود  )أسھم  ٤ /الثلثان (للشقیقات

  لتعددھنَّ (  معصبھنَّ
ü  الجمع من األخوة لوجود  ) سھم واحد -السدس( لالم.  
ü وعدم  إلنفرادھا ) سھم واحد – سدسال(  ألم لألخت

  .وجود من یحجبھا من األصول والفروع 

٢/٣  
  ش أخت

٤  
  ش أخت

  ١  أم  ١/٦
  ١  أخت ألم  ١/٦

  
  /  ٧ - مثال

  ٦    

ü ٣،٦، ٢( لألعداد) ب.م.م( وھو )  ٦( أصلھا( 
ü لعدم وجود فرع وارث  ، )أسھم  ٣/نصف ال ( للزوج.  
ü  جمع من األخوة لوجود  )سھم واحد  -السدس( لالم.  
ü  للجمع  ( )سھمان  -ثلث ال( الم لألخوة.(  

  ٣  زوج  ١/٢
  ١  أم  ١/٦

١/٣  
  أخ ألم

٢  
  أخ ألم

  
  /  ٨ - مثال

  ٦    ü ٣،٦، ٢( لألعداد) ب.م.م( وھو )  ٦( أصلھا( 
ü لعدم وجود فرع وارث ،  )أسھم  ٣/نصف ال ( للزوج.  
ü  فرع وارث وعدم وجود عدم ل )سھمان  - ثلثال( لالم

  .جمع من األخوةوجود 
ü  إلنفراده  ( )سھم واحد  –سدس ال( لألخ الم.(  

  ٣  زوج  ١/٢
  ٢  أم  ١/٣
  ١  أخ ألم  ١/٦
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٣٧ 
 

  
 مالحظات مھمة  . أ

  
Ø  المتوفى حصرًا إلىتكون النسبة في ذلك  أنعند تحدید صلة الوارث ، یجب مراعاة .  
Ø  ألن ذلك ُیسبب إرباكًا في التصور وخطًأ في النتائج( وارث آخر ُمطلقًا  إلىفال ننسب وارثًا (  

o  أم وأبناء ( فال یصح أن نقول ُتوفَى عن  ) وأبناءزوجة ( فلو توفى رجل عن(   ،
  .) أو معبرین عن صلتھا باألبناء ( نھا ُأم األبناء إُمعدِّیَن 

o  ألن الذي یھمنا ھو نسبتھا من المتوفى  –) زوجة ( ولكن الصحیح أن نقول عنھا.  
 :إن أي 
    
  
  
  

 مالحظات مفیدة  . ب
  

  :ند ترتیب الورثة في جدول حل المسألة ع        
 )أو إن غالب إرثھم بالفرض ( م الورثة الذین یرثون بالفرض دنق •
 ثم الورثة الذین یرثون بالتعصیب •

  وعلى ذلك نقدم      

 إن وجدوا )الزوج أو الزوجة ( أوًال  
 إن وجدت أو وجدنَّ )األم أو الجدات ( ثمَّ   
، ویدرجنَّ بعده في  لھنَّ فیلحقون بِھ )المعصب ( إال إذا وجد  )البنات أو األخوات ( ثمَّ   

 .ترتیب الجدول 
 إن وجدوا )األب أو الجد ( ثمَّ   
 إن وجدوا )األبناء ( ثمَّ   
 یرثون إال بالفرض ألنھم ال )خوة ألم إلا( ویقدم منھم  )اإلخوة ( ثمَّ   
 . ) وأبناءھماألعمام ( ثمَّ باقي العصبات  

  
    
  
  

  
 

 صلة أي وارث یجب أن تكون منسوبة إلى المتوفى حصرًا

 ولكنھ یسھل العمل الحسابي علمًا إَن ھذا الترتیب غیر ملزم ،
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٣٨ 
 

  المبحث الثالث

        العول 
   رتفاعاال)/ لغًة (  

  . زیادة في عدد سھام أصل المسألة ونقصان من مقادیر األنصباء)/ اصطالحًا(        
  
فإن  ُھ ) أص  ل المس  ألة ( مق  دار ) الف  روض  أص  حابمجم  وع س  ھام ( فعن  دما یتج  اوز   

  .الفروض بنسبة فروضھم  أصحابیقتضي تقلیل حصص 
  

  /   مثال

  ٦= المسألة  أصل    ٦  

  ) .لعدم وجود فرع وارث (  نصفللزوج ال  ٣  زوج  ١/٢

  ) النفرادھا وعدم وجود المعصب (  النصف شقیقةلل  ٣  ش أخت  ١/٢

  ). تكملًة للثلثین ( السدس لألخت ألب  ١  ألب أخت  ١/٦

  ٧= الفروض  أصحابمجموع سھام   ٧  المجموع
  
Ø  ٦(   المسالة أصل تجاوز مقدار قد  ) ٧(   السھام مجموعالحظ إن (  
Ø  الفروض بنسبة فروضھم ،  أصحابوھذا یقتضي تقلیل حصص  
Ø  أصل المسألة الجدید ( ھو  )مجموع السھام ( ویتم ذلك بجعل(  
Ø  ٧ ( إلىوتعول )  ٦( المسألة  أصل إنفنقول (  

  /  لتصبح المسألة ھكذا

  / الحظ    
أي أقل من  )٣/٦(بدًال من  )٣/٧( أصبحت الزوجحصة  •

 )نصف عولي ( ویعبر عن المقدار الجدید بأنھ  – النصف
 األخت الشقیقةوكذلك حصة  •
 )١/٦(من بدًال  )١/٧( فأصبحت حصتھا ألب األخت وإما •

     ویعبر عن المقدار الجدید بأنھ  –سدس أي أقل من ال
  )سدس عولي ( 

  ٣  زوج  ١/٢

  ٣  ش أخت  ١/٢

  ١  ألب أخت  ١/٦
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٣٩ 
 

  
  )المسائل المحتملة  نتائج استعراض جمیع :أي(  الریاضي باالستقراءوقد لوحظ 

  :یأتي ما
 ، ال غیر أعدادإنَّ ُأصول المسائل محصورة في سبعة  .١

  ) ٢٤،   ١٢،  ٨،  ٦،  ٤، ٣، ٢( : وھي    
 وإنَّ ثالثٌة فقط من ھذه اُألصول یدخل علیھا العول  ، .٢

  . وذلك عند تزاحم فروضھا )  ٢٤،  ١٢، ٦( : وھي    
  ) ١٠( إلى جمیع األعداد: أي / ) ١٠،  ٩،  ٨، ٧(  إلى )٦(فیعول األصل   •
 ) ١٧(  إلى الفردیة األعداد: أي/  ) ١٧،  ١٥، ١٣(  إلى )١٢(ویعول األصل  •

  .فقط   )٢٧( إلى )٢٤(ویعول األصل  •
  تمارین محلولة

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 / ١ -مثال 

  
  ٣  زوج  ١/٢
  ١  أم  ١/٦

٢/٣  
  أخت ألب

٤  
  أخت ألب

  

  ) ٨( وتعول إلى )  ٦( أصل المسألة 

 / ٢ -مثال 

  
  ٣  زوج  ١/٢
  ١  أم  ١/٦
  ٣  أخت ش  ١/٢
  ١  أخت ألب  ١/٦
  ١  أخت ألم  ١/٦

  ) ٩( وتعول إلى )  ٦( أصل المسألة 

 / ٣ -مثال 

    
  ٣  زوج  ١/٤
  ٢  أب  ع +١/٦
  ٢  أم  ١/٦

٢/٣  
  بنت

٨  
  بنت

  

  ) ١٥( وتعول إلى )  ١٢( أصل المسألة 

 / ٤ -مثال 

  
  ٣  زوجة  ١/٨
  ٤  أب  ع +١/٦
  ٤  أم  ١/٦

٢/٣  
  بنت

١٦  
  بنت

  

  ) ٢٧( وتعول إلى )  ٢٤( أصل المسألة 
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٤٠ 
 

  

  المبحث الرابع

        الرد 
   ضد العول 
  .ونقصان في السھام زیادة في أنصباء الورثة  ھو)/ فالرد (          

  )بخالف العول الذي ھو زیادة في السھام ونقصان في األنصباء (    
  

أص حاب الف روض الترك ة ، ول م یك ن ف یھم عص بة یأخ ذ م ا فض ل            ال یستغرقفعندما    
  . بنسبة فروضھم )عدا الزوجین (  الفروض أصحابرد الباقي على عنھم ، 

  : ودلیل ذلك ، قولھ تعالى    
  ٢٥ )َوُأوُلوا اْلَأْرَحاِم َبْعُضُھْم َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب اللَِّھ( 

  
ألنھم عدا الزوجین على الفرض یرد علیھم بنسبة فروضھم ،  فما فضل  

  ) .من حیث الزوجیة ( لیسوا من أولي األرحام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ) . ٧٥-من اآلیة ( سورة األنفال   -   ٢٥
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  /   ١ - مثال

  ٦= المسألة  أصل    ٦  

  )النفرادھا وعدم وجود المعصب (  النصف بنتلل  ٣  بنت  ١/٢

  )  تكملًة للثلثین(  سدسال بنت االبنل  ١  بنت ابن  ١/٦

  ٤= الفروض  أصحابمجموع سھام   ٤  المجموع
  
Ø ٤(  =الفروض  أصحابومجموع سھام  ، ) ٦(  = المسالة أصل لما كان ( ، 
Ø  ، فیفضل سھمان ال صاحب لھما 
Ø   یرد علیھم  أنجمیع الورثة في المسألة یمكن  إنوحیث.  
Ø  الفروض بنسبة فروضھم أصحابفیرد الفاضل على  ،  
Ø أصل المسألة الجدید ( ھو  )مجموع السھام ( ذلك بجعل  حققویت(  
Ø  ٤ ( إلى ردوت)  ٦( المسألة  أصل إنفنقول (  

  /  لتصبح المسألة ھكذا

    
  / الحظ

 ) فرضًا وردًا(  )٣/٤( بعد الزیادة بلغت البنتحصة  •
            )١/٤(بلغت بعد الزیادة  االبنبنت وان حصة  •

  )فرضًا وردًا ( 
  ٣  بنت  ١/٢

  ١  بنت ابن  ١/٦
     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  /   ٢ - مثال

  ٤  ٤  ٤    

ك  ان ال  زوج ال ی  رد علی  ھ ،      لم  ا    
فأن الس ھم الفاض ل تس تحقھ البن ت     

    )٤/ ٣( لتص    بح حص    تھا  . فق    ط 
  . )فرضًا وردًا ( 

  ١  ١  ١  زوج  ١/٤

  ٣  ١+  ٢  ٢  بنت   ١/٢

  ٤  ٤  ٣  المجموع
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  المبحث الخامس

  تصحیح المسائل

یحق  ق إعط  اء نص  یب ك  ِل أص  ل المس  ألة بالمق  دار ال  ذي ھ  و مض  اعفة :  التص  حیح     
والع  دد ال  ذي یض  اعف ب  ھ أص  ل المس  ألة      . )وم  ن دون كس  ور  ( وارٍث بع  دٍد ص  حیح  

  . )جزء السھم (   یسمى بـ

  : التصحیح وطریقة   

 

  
 

 
  /  مثال 

    ٦  ٦    

ü اإلناثعدد ) + ٢×عدد الذكور = (  عدد رؤوس العصبة  
       = )٥=  ١) + ٢× ٢  

ü  ٥( سھام العصبة لیس في المسألة انكسار ، الن( 
 . أیضا )٥(عدد رؤوسھم البالغة وھي منقسمة على 

  

  ١  ١  أم  ١/٦  

  ع  ٥

  ابن

٥  

٢  

  ٢  ابن

    ١  بنت

  
  تصح أصلھامن  : أي – )٦(من  وتصح  ، )٦(  المسألة أصل

  

  

  عدد رؤوسھ  و سھام كل فریق من الورثةأن ننظر بین 

  ) .من أصلھا تصح : أي (  . حسابي  ، فال تحتاج إلى عمل منقسمةفان كانت / أوال 

 التصحیح

عدد 
 الرؤوس

 ، )و من غیر كسر (  قسمة صحیحةعلى عدد رؤوسھ  ال تنقسم) أو أكثر ( وأما أذا كانت سھام فریق / ثانیًا 
 :فإَنُھ یقتضي تصحیح المسألة ، وكما یلي 

السھام 
 

أصل 
 المسالة
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٤٣ 
 

  

 :  على فریق واحد االنكسار  )أ 
  :یأتيفي حالة وجود انكسار على فریق واحد من الورثة فنتبع ما 

  

  

 

  
 /   نإف   ، مباینةكان بینھما  فإن .١

        
  

        

 

  /  مثال 

    ٤        ü  األوالد ( في المسألة انكسار على فریق العصبة( 
  )٤(عدد رؤوسھم ال تنقسم على  )٥( سھامھم الن 
ü  بینھما لعدم وجود قاسم مشترك (  مباینة العددینبین وحیث إن( 
ü  ٤=  عدد الرؤوس= جزء السھم وعلیھ فان 
ü  بجزء ) وحصة كل وارث  أصلھا( نضرب جمیع المسألة

  السھم
 ٢٤)=٤×٦( من المسالة  فتصح •
 ٤)=٤×١( تصبح  األمحصة  •
 ٢٠)=٤×٥(تصبح  العصبةحصة  •

  )٥=٤÷٢٠أي ( تقسم على عدد رؤوسھم 
  أسھم) ٥( بنتفتأخذ كل 

  .أسھم) ١٠(ضعفھا  االبنویأخذ 

    ٢٤  ٢٤  ٦    

  ٤  ٤  ١  أم  ١/٦  

  ع  ٤

  ابن

٢٠  ٥  

١٠  

  ٥  تبن

    ٥  بنت

  
  )٢٤(من  وتصح ) ٤(  وجزء سھمھا )٦(  المسألة أصل

  
  
  

  ، فال یخلو أن یكون بینھما عدد رؤوسھو  سھام الفریقننظر بین 

 )وھي عدم وجود قاسم مشترك بین العددین (   مباینةإما   .١
  .كما تقدم  –) وھي وجود قاسم مشترك بین العددین (   موافقةأو   .٢

  

  

   بجزء السھمثم نضرب جمیع المسألة 

عدد 
 الرؤوس

 عدد الرؤوس=  جزء السھم

 السھام

 أصل المسألة

 جزء السھم
 التصحیح
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ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

٤٤ 
 

  
 /   فإن   ، ٢٦موافقةوأما إن كان بینھما  .٢

        
  

        

 

  
  
  
  
  
  
  

  / مثال 
    ٣        ü اإلناثعدد ) + ٢×عدد الذكور = (  عدد رؤوس العصبة  

       = )٩=  ٣) + ٢× ٣  
ü  األخوة( في المسألة انكسار على فریق العصبة  (

  )٩(عدد رؤوسھم تنقسم على  ال )٣( سھامھم الن 
ü  موافقةبین السھام وعدد الرؤوس  إنوحیث 

   ٣= بینھما ) أ .م. ق(  الـ إنََّ و

ü ، عدد الرؤوس=  وفق الرؤوس فإن
  ق.م.أ   بین الرؤوس و السھام

 )وھو جزء السھم (  ٣= ٣÷٩=
ü  بھ  )وحصة كل وارث  أصلھا( نضرب جمیع المسألة 

 ١٢)=٣×٤( من  فتصح •
 ٣)=٣×١( تصبح  لزوجةاحصة  •
 ٩)=٣×٣(تصبح  العصبةحصة  •

  )١=٩÷٩أي ( تقسم على عدد رؤوسھم 
  )واحد  سھم(   أختفتأخذ كل 

  .)سھمان  (ضعفھا  خأكل ویأخذ 

    ١٢  ١٢  ٤    

  ٣  ٣  ١  زوجة  ١/٤  

  ع  ٩

  أخ

٩  ٣  

٢  

  ٢  أخ

    ٢  أخ

    ١  أخت

    ١  أخت

    ١  أخت

  
  .) ١٢( من  تصحو )٣(  وجزء سھمھا) ٤(  أصل المسألةوھكذا فإن 

                                                             
  .بین سھام الفریق المنكسر وعدد رؤوسھ : أي  -   ٢٦

  

  

  

  

  

   بجزء السھمثم نضرب جمیع المسألة 

 وفق الرؤوس=  جزء السھم

عدد الرؤوس= وفق الرؤوس 
 (ق.م.أ ) بین الرؤوس و السھام

 أصل المسألة

 جزء السھم

 التصحیح

عدد 
 الرؤوس

 السھام
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٤٥ 
 

 
 :  ) أو أكثر ( على فریقین  االنكسار  )ب 

  
  :یأتيإذا وقع االنكسار على أكثر من فریق من الورثة فنتبع ما 

  

  
  
  
  
  

  :إنَّأي 
  
  
  

        
  

        

 

 
 
 
 
 
 

  عدد رؤوسھ كل فریق منكسر و سھامننظر بین 

  جمیع الرؤوس نأخذ   ، مباینةفإن كان بینھما   .١
 وفق الرؤوس نأخذ   ، موافقةوإن كان بینھما  .٢

  
  )بالمحفوظ ( ونسمي العدد المأخوذ 

  

  

  

   السھمبجزء ثم نضرب جمیع المسألة 
  

  للمحفوظات) ب.م.م(=  جزء السھم

  )عند المباینة (  عدد الرؤوس =  )كل فریق (  محفوظ
  )عند الموافقة (  وفق الرؤوس=          أو            
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ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

٤٦ 
 

 
 

  / مثال 
 في المسألة انكسار على فریقین •        ٦    

o  ینقسم على عدد  ال) ٢(الم  اإلخوةسھام فریق
 قسمة صحیحة –) ٣( رؤوسھم وھو

o  ال ینقسم على عدد رؤوسھم ) ٣( األعمامسھام فریق
  قسمة صحیحة –) ٦(وھو

    ٣٦  ٣٦  ٦    

  ٦  ٦  ١  أم  ١/٦  

١/٣  ٣  

  الم أخ

١٢  ٢  

 )ألم  اإلخوة( فریق   ٤
ü ٢= ( موسھامھ ،  )٣= ( معدد رؤوسھ( 
ü   مباینةبینھما 
ü  وھو عدد الرؤوس (  ٣= األولالمحفوظ وعلیھ فان(  

  ٤  الم أخ

    ٤  الم أخ

  ع  ٦

  عم

١٨  ٣  

 ) األعمام( فریق     ٣
ü ٣=  (  موسھامھ ،  )٦= ( معدد رؤوسھ( 
ü   ٣= بینھما ) أ .م. ق( الـ  إن، الحظ    موافقةبینھما   

ü عدد الرؤوس=  وفق الرؤوس
  ق.م.أ   بین الرؤوس و السھام

 =٦
٢=  ٣  

ü  وھو وفق الرؤوس (  ٢=المحفوظ الثاني وعلیھ فان( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٣،٢وھي ( المحفوظات بین ) ب.م.م(=  جزء السھم

   )نضرب جمیع المسألة بھ  ثم ( ٦=               

    ٣  عم

    ٣  عم

    ٣  عم

    ٣  عم

  ٣  عم
  

  
 ) ٦×٦( ،  وھو حاصل ضرب ) ٣٦(فتصح  المسألة من   •
  ٦=  ٦×١=  األمحصة  •
  ٤=٣÷ ١٢= ، حصة كل واحد منھم  ١٢=٦×٢= الم  اإلخوةحصة  •
 ٣= ٦÷ ١٨= ، حصة كل واحد منھم  ١٨=٦×٣=  األعمامحصة  •
  )٦(  وجزء سھمھا) ٦(  أصل المسألةوھكذا فإن  •

  سھمًا) ٣٦( من  تصحو   
  
  

 جزء السھم
 التصحیح

 أصل المسألة
عدد 

رؤوس 
اإلخوة 

 الم

عدد 
رؤوس 
 األعمام
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٤٧ 
 

  :متنوعة محلولة  أمثلة
  عن زوج وست شقیقات امرأةتوفت /  ١ - مثال

  ٣      ü وللشقیقات الثلثان . نصفللزوج ال 
ü ٧( إلىوتعول ) ٦(المسالة  أصل( 
ü  ٦(، ال ینقسم على عدد رؤوسھم   أسھم) ٤(للشقیقات(  
ü  ٢= لھما ) أ.م.ق( ( )موافقة(بین السھام وعدد الرؤوس (  
ü  ٣=  ٢÷٦= وفق الرؤوس   
ü ٢١(فتصح من ( المسالة بھ  نضرب جمیع (( 
ü  ٢=  ٦÷١٢ ( ولكل شقیقة سھمان  أسھم)٩(للزوج (  

    ٢١    

  ٩  ٣  زوج  ١/٢

  ١٢  ٤  ش أخت) ٦(  ٢/٣

  
  .شقیق وأخعن زوج وثالث بنات ابن  امرأةماتت /  ٢ - مثال

  ٣      
ü ٣،٤( للعددین ) ب.م.م( وھو )  ١٢( أصلھا(  
ü ینقسم على عدد ال  )أسھم  ٨/ الثلثان ( لبنات االبن

  )٣(رؤوسھم 
ü  مباینةبین سھامھم وعدد رؤوسھم .  
ü فتصح من  ، نضرب جمیع المسالة بعدد الرؤوس

 ))٣×١٢(وھو حاصل ضرب  (سھما  ) ٣٦(
ü  ولكل واحدة من بنات ) ٣( ولألخ أسھم) ٩(للزوج

  ))٣÷٢٤(وھو حاصل قسمة  ( أسھم) ٨(االبن 

  ٣٦  ١٢    

  ٩  ٣  زوج  ١/٤

  ٢٤  ٨  بنت ابن) ٣(  ٢/٣

  ٣  ١  ش أخ  ع
  

  أشقاء إخوة وأربعماتت رجل عن زوجتین /  ٣ - مثال
  ٤        ü  بینھ وبین عدد رؤوسھم ) سھم واحد(للزوجتین ،

  )٢= ١م(  األولالمحفوظ  ، علیھ فان مباینة) ٢(
ü عدد رؤوسھم  ، بینھ وبین أسھم) ٣( األشقاء إلخوةل

   )٤= ٢م(  لثانيالمحفوظ ا، علیھ فان  مباینة) ٤(
ü  ٤= للمحفوظات ) ب.م.م= (جزء السھم 
ü  ٤×٤(وھو حاصل ضرب ( ) ١٦(تصح المسالة من((  

  ١٦  ٤      

  زوجةلكل  ٢  ٤  ١  زوجة) ٢(  ١/٤
  أخلكل  ٣  ١٢  ٣  ش أخ) ٤(  ع

  
  شقیقات أخواتبنات وثالث  أربعمات شخص عن / ٤ - مثال

  ٦        ü علیھ فان موافقةوعدد رؤوسھم ) ٢( بین سھام البنات ، 
 ،  ٢  =   ٢÷٤=  وفق الرؤوس =  األولالمحفوظ 

  )٢= ١م(  إن أي

ü  علی  ھ  مباین  ةوع  دد رؤوس  ھم ) ١( األخ  واتب  ین س  ھام ،
 ،  ٣=عدد الرؤوس  =  لثانيالمحفوظ ا فان

  )٣= ٢م(  إن أي
ü  ٦= للمحفوظات ) ب.م.م= (جزء السھم 
ü سھما)١٨(وتصح من ) ٣(المسالة  أصل  

  ١٨  ٣      

  لكل بنت ٣  ١٢  ٢  بنات)٤(  ٢/٣

  أختلكل  ٢  ٦  ١  ش أخوات) ٣(  ع
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٤٨ 
 

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ٣/تمرینات رقم 

 توفت امرأة عن زوج وأختین الم وأختین ألب .١
 ة عن زوج وأم وأخت شقیقھأمراتوفت  .٢
 وأخت شقیقھ وأخت ألب ة عن زوج وأم وأختین المأمراتوفت  .٣
 ن وأبوینتیمات رجل عن زوجھ وبن .٤
 وابن وبنتمات رجل عن زوجھ  .٥
 مات رجل عن ثالث زوجات وأم وخمسھ أبناء .٦
 أعمام  ةمات شخص عن أم وثالث .٧
 مات شخص عن أم وأخ الم وستة أعمام .٨
 ن شقیقین وأخت شقیقھیأخوه الم وأخو ةمات شخص عن أم وثالث .٩
 مات رجل عن أربع زوجات وسبع بنات وجدا وجده  .١٠
وأی  اد ، نش  أت و، ع  الء(وأبن  اءه ) ھاش  میھ و أزھ  ار(ھ تی  ع  ن زوج) ش  فیق(ت  وفى الس  ید  .١١

 ) نوإیمان  وجنا نتبارك وفرقا(  ھوبنات) واحمد
أن  یس ورض   وان   ( وأبن   اءه )يل   ع( ووال   ده )حس  نیھ ( ع  ن زوجت   ھ  )مال   ك(ت  وفى الس  ید    .١٢

 )ھ وفردوس وھدى وزھراء ورقیھ وأمنھ یسان( وبناتھ) وھشام ومحمد
ولی  د  (وإخوت  ھ األش  قاء )  فاطم  ة (ووالدت  ھ  )ل  فمخ(ع  ن وال  ده  )میم  ون  (الس  ید  ىت  وف .١٣

 ) وفاء  وھیفاء(  وأخواتھ الشقیقات) ومؤید و معد  واحمد 
 )خضر( ھ یوأب) هروزی ( وابنتھ) أمیره (عن زوجتھ ) یاسر ( توفى السید  .١٤
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٤٩ 
 

  السادسالمبحث 

  المناسخات

  )نقلت ما فیھ  إذاومنھ نسخت الكتاب ( النقل  أو اإلزالة )/لغًة (  المناسخة
،       أكث ر  أو، فل م تقس م تركت ھ حت ى یم وت م ن ورثت ھ وارث         إنس ان یم وت   أن/ )اصطالحًا (           

   . آخروارث  إلىفینتقل المال من وارث                                

م ن   إل ى ، فینتق ل نص یبھ    األص لیة ثم مات احدھم قبل قس مة الترك ة   مات شخص وترك ورثة ،  فإذا  
والث  اني  األولالن ك  ًال م  ن مس  ألة المی  ت   ) مناس  خة (  ةاالنتقالی  یرث  ھ من  ھ ، وس  میت ھ  ذه العملی  ة   

  . )الجامعة ( ، فتتكون منھما مسالة واحدة تسمى  باألخرىتنسخ وتزول 

  : نصحح كل مسالة على حده ، ثم  أن:  وطریقة الحل  

 

  
 
 
 
 

  : األحوالطریقة حل كل حال من ھذه  یأتيفیما  وسنبین 
 

  ھعلى مسألت منقسمةكانت سھام المتوفى الثاني  إذا •
  

  /  مثال 

  ٦  ٣    ٦    ü  أسھم) ٦(من  األولىصحت المسألة 
ü  أسھم) ٣( وصحت المسالة الثانیة من 
ü  أسھم)  ٣=(  األولىسھام المتوفى الثاني من 

 أسھم) ٣(من  مسألتھوصحت 
ü عمل  إلى جوال تحتا(  مسألتھعلى منقسمة سھامھ  إن أي

( 
ü أصلمن ) النھائیة (  فتصح المسالة الجامعة 

 أسھم ) ٦(وھو  األولىالمسالة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتوفى الثاني  أمام) ت ( وضعنا حرف  إنناالحظ 
  .ورثتھ تحتھا في الجدول  وأدرجنا

  -   -   ت  ٣  زوج  ١/٢

  ٢  -   -   ٢  أم  ١/٣

  ١  -   -   ١  عم  ع

    ٢  ٢  أب  ع    

    ١  ١  أم  ١/٣    

  

  العدد الذي صحت منھ مسألتھ  و سھام المتوفى الثاني من المسألة األولىننظر بین 

 .، فال تحتاج إلى عمل  منقسمةفان كانت  •
  ) مسألتھ وسھامھ: أي( ، فال یخلو أن یكون بینھما منقسمة غیروإما إن كانت  •

 مباینةإما   .١
  موافقةأو   .٢

 سھام المتوفى الثاني 

 الثانيالمتوفى  مسالة
التصحیح النھائي 

 )الجامعة ( 
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٥٠ 
 

  على مسألتھ منقسمةكانت سھام المتوفى الثاني غیر  إذا •
 

 ) مباینة( مسألتھ  وكان بین سھام المتوفى الثاني  إذا .١

  

  

  

  
  
  /  مثال 

 أسھم) ٦(من  األولىصحت المسألة  »      ٣  ٢    ٤  
بعد (  أسھم) ٤( وصحت المسالة الثانیة من  »

 ).معالجة االنكسار على العصبة فیھا 
 ننظر بین سھام المتوفى الثاني ومسألتھ  »
 أسھم)  ٣=(  األولىمن سھام المتوفى الثاني  §
 أسھم) ٤(من  مسألتھوصحت  §
  )مباینة ( مسألتھ و سھامھ بین نَّإوھذا یعني  §

  ) لعدم وجود قاسم مشترك بین العددین (      

  ٢٤  ٤  ٢    ٦    

  -   -   -   ت  ٣  زوج  ١/٢

  ٨  -   -   -   ٢  أم  ١/٣
  ٤  -   -   -   ١  عم  ع

    ٦  ٢  ١  بنت  ١/٢    

    
  ع

  خأ
١  

٣  ١    

    ٣  ١  أخ    

  
  ))٤×٦( وھو حاصل ضرب  ( سھما ٢٤من ) النھائیة ( فتصح المسالة الجامعة  »
 فیكون) ٤×( األولىضربنا جمیع حصص الورثة في المسالة  إنناالحظ  »

 )٤×٢( وھو حاصل ضرب ) ٨(منھا  األمنصیب  §
  )٤×١( وھو حاصل ضرب ) ٤( ونصیب العم منھا  §
  فیكون) ٣×(وكذلك ضرب جمیع حصص الورثة في المسالة الثانیة  »

 )٣×٢( وھو حاصل ضرب ) ٦(نصیب البنت  •
 )٣×١( وھو حاصل ضرب ) ٣(  أخونصیب كل  •

 سھام المتوفى الثاني 

التصحیح النھائي 
 )الجامعة ( 

  )أي الثانیة (بتصحیح مسألتھ فنضرب جمیع المسألة األولى  •
 )من األولى ( بسھامھ  ونضرب جمیع المسألة الثانیة •

ü  ٤×  جمیع المسألة األولىفنضرب  
 )الثانیة : أي  –وھو تصحیح مسألتھ ( 
ü  ٣× مسألتھجمیع ونضرب  

 )وھي سھامھ من السابقة ( 

 الثانيالمتوفى  مسالة



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

٥١ 
 

 )موافقة ( مسألتھ  وكان بین سھام المتوفى الثاني  إذا .٢

  

  

  

  :إنعلمًا 

  كما مرَّ سابقًا 

  

  /  مثال 

 سھام المتوفى الثاني ومسألتھننظر بین             ١  ٣    ٢  
 أسھم)  ٣=(  األولىمن سھام المتوفى الثاني  •
 أسھم) ٦(من  مسألتھوصحت  •
  ) وافقةم( مسألتھبین سھامھ و  إن وھذا یعني •

 ٣=  لھما) أ.م.ق( لوجود قاسم مشترك بینھما ،
 وعلیھ فان  

  ٢ = ٣÷٦  =(ق.م.أ)تصحیحھا =  مسألتھوفق  •

 ١ =  ٣÷٣= (ق.م.أ)السھام =  وفق سھامھ •

  

  ١٢  ٦  ٢    ٦    

  -   -   -   ت  ٣  زوج  ١/٢
  ٤  -   -   -   ٢  أم  ١/٣
  ٢  -   -   -   ١  عم  ع

    ٣  ٣  ١  بنت  ١/٢    

    

  ع

  خأ

١  

١  ١    

    ١  ١  أخ    

    ١  ١  أخ    

  
  ))٢×٦( وھو حاصل ضرب  (سھما  ١٢من ) النھائیة ( فتصح المسالة الجامعة  »
  وضعنا إنناالحظ  »

  األولى،فوق المسالة ) ٢(وھو العدد  ) مسألتھوفق (   §
 .الثانیةفوق المسالة ) ١(وھو العدد  )وفق سھامھ ( و  §
 )٢×٢( وھو حاصل ضرب  أسھم،) ٤( أصبح األمنصیب  إنالحظ  »

 )٢×١( وھو حاصل ضرب ) سھمان(  أصبحونصیب العم  §
 ) .١(ضربت بالعدد  ألنھاالورثة في المسالة الثانیة من دون تغیر  أسھموبقیت  §

 الثاني المتوفى  مسالة

 سھام المتوفى الثاني 

  )أي وفق الثانیة (بوفق مسألتھ فنضرب جمیع المسألة األولى  •
 )أي وفق سھامھ من األولى (سھامھ  بوفق المسألة الثانیةونضرب جمیع  •

العدد=  )من العددین ( أي عدد  وفق 
 (ق.م.أ ) للعددین

ü  ٢×  جمیع المسألة األولىفنضرب  
 ) مسألتھ وفقوھو ( 
ü  ١×مسألتھ جمیع ونضرب  

 ) سھامھ وفق وھي( 

التصحیح النھائي 
 )الجامعة ( 
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٥٢ 
 

  /  نموذج لقسام شرعي
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  قسام شرعي
  )آمنة ( وابنتھ ) سیف وماجد ورعد ( وأبنائھ ) سعاد محمد ( زوجتھ  :عن /   السید حازم عبدالسالمتوفى  •
  )آمنة ( وأختھ الشقیقة ) زھراء وبتول ( وابنتیھ ) بشرى صالح ( وزوجتھ ) سعاد محمد ( عن أمھ  )سیف ( ولده ثم توفى  •

    ١    ١٢      

  ٩٦  ٢٤    ٨  ٨    

  سعاد محمد  ١٦  ٤  أم  ١  ١  زوجة  سعاد محمد

  ابن  سیف حازم

٧  

  ---------   -   -   ت  ٢

  ماجد حازم  ٢٤  ٠  اخ الب  ٢  ابن  ماجد حازم

  رعد حازم  ٢٤  ٠  اخ الب  ٢  ابن  رعد حازم

  آمنة حازم  ١٣  ١  ش أخت  ١  بنت  آمنة حازم

  بشرى صالح  ٣  ٣  زوجة  بشرى صالح    

  زھراء سیف  ٨  ٨  بنت  زھراء سیف    

  سیفبتول   ٨  ٨  بنت  سیفبتول     

  
 سھمًا)  ٩٦( صحت ھذه المسالة االرثیة من  »
 .وقد أصاب كٌل من الورثة ما ھو مرقوم قبالة اسمھ حسب القسمة الشرعیة  »

 التوقیع

من ) سعاد محمد (  توحید حصةتم الحظ انھ  •
 المسألتین 

 باعتبارھا زوجة/  ١٢)=١×١٢(فلھا من األولى  .١
 المتوفى االول

 باعتبارھا أم المتوفى الثاني/  ٤=) ٤×١( ولھا من الثانیة  .٢

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٦= المجموع                

من )  آمنة حازم(  توحید حصةتم وكذلك  •
 المسألتین 

 باعتبارھا بنت/   ١٢ )=١×١٢(فلھا من األولى  .١
 المتوفى األول   

 باعتبارھا أخت المتوفى الثاني/  ١)= ١×١( ولھا من الثانیة  .٢

ــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ     ــــــــــــــ
  ١٣= المجموع                  
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٥٣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ٤/تمرینات رقم 

 ، مات رجل وترك أما وابنین .١
o  وھي نفسھا أم المیت األول ( ثم مات احدھما عن ثالثة أبناء وبنت وجدة( 

 
وبنات  ھ     ) ھاش  م وكم  ال وعب  داهللا  ( وأبن  اءه ال  ذكور ) زكی  ة ( ع  ن زوجت  ھ ) احم  د ع  زت ( ت  وفى  .٢

 ) خدیجة وفاطمة وھاشمیة وفخریة ( 
o  وبنات ھ  ) جم ال وج الء وج الل    (  ئ ھ وأبنا) وجیھ ة  ( عن زوجت ھ  ) كمال ( ثم توفى ولده

 )زكیة ( وأمھ ) ھدى وبشرى ورحمة ( 
o  خدیجة وفاطمة وھاشمیة ( وبناتھا ) ھاشم ( ابنھا  عن) زكیة ( ثم توفت السیدة . ( 

 
وفی ة  ( وبنات ھ  ) داود وعب دالحي  (  ئ ھ وأبنا) ض حى  ( ع ن زوجت ھ   ) عبداهللا االمین ( السید  ىتوف .٣

 ) وصالحة وسعدیة 
o     ض  حى  ( وأم  ھ  ) وف  اء  ( وبنت  ھ  ) س  عاد  ( ع  ن زوجت  ھ   )  عب  دالحي ( ث  م ت  وفى ول  ده (

 )صالحة وسعدیة ( وأخواتھ الشقیقات 
o  مخل ص  ( وأبنائھ ا الذكـ ـور   ) ض حى  ( وأمھ ا  ) حام د  ( عن زوجھ ا  ) صالحة ( ثم توفت

 ) .شاكرة وخاشعة وراكعة وساجدة ( وبناتھا ) و شاكر وخاشع وراكع وساجد 
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٥٤ 
 

  بعالساالمبحث 

  قسمة التركات

،  )بالقس  ام الش  رعي   ( تع  رف المق  ادیر الحاص  لة م  ن تص  حیح المس  الة وس  ھام ك  ل وارِث فیھ  ا           
  ولتوزیع تركة معینة بموجب القسام الشرعي ،

Ø   الحص  ة  ( نقس م مق  دار الترك  ة عل  ى الع  دد ال  ذي ص  حت المس  الة من  ھ ، ویس  مى الحاص  ل ب  ـ
 ، ) الواحدة

Ø   التركةنصیبھ من  وارث لمعرفةسھام كل  )الحصة الواحدة  :أي( ثم نضرب بھا.  
  

  :إنَّ أي
  
  
  
  
  
  
  
  /   مثال 

فم  ا  دین  ار، أل  ف)  ٦٠٠( مبلغ  ًا ق  دره  توترك   واح  دة،وبن  ت  واب  ن زوجع  ن  ام  رأة تتوف  
  .التركةنصیب كٍل منھم من 

  / الحل

      
  دینار ١٥٠٠٠٠ =  ٤÷ ٦٠٠٠٠٠=  الحصة الواحدة

  ٤    

٠٠٠ ١٥٠  = زوجحصة ال  ١  زوج  ١/٤ = ٠٠٠ ١٥٠ ×   دینار ١

  ع
٠٠٠ ٣٠٠ = حصة االبن   ٢  ابن = ٠٠٠ ١٥٠ ×   دینار ٢

٠٠٠ ١٥٠ = حصة البنت   ١  بنت = ٠٠٠ ١٥٠ ×   دینار ١

  دینار ٠٠٠ ٦٠٠= مجموع ال  ٤  المجموع
  

  

مبلغ التركة = الحصة الواحدة 
  مقدار التصحیح

  الحصة الواحدة× سھامھ  = حصة كل وارث
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٥٥ 
 

  /  آخر مثال
فم  ا  دین  ار، ملی  ون)  ٦(  اق  درھ ًةوترك   واح  دة، ًاوبنت   ینوابن   وأمت  وفى رج  ل ع  ن زوج  ة  

  .التركةنصیب كٍل منھم من 
             / الحل

  ٥      
  دینار ٥٠٠٠٠ = ١٢٠÷ ٦٠٠٠٠٠٠=  الحصة الواحدة

  ١٢٠  ٢٤    

٠٠٠ ٧٥٠ = حصة الزوجة   ١٥  ٣  زوجة  ١/٨ = ٠٠٠ ٥٠ ×   دینار ١٥

٠٠٠ ١٠٠٠ =      األمحصة   ٢٠  ٤  أم  ١/٦ = ٠٠٠ ٥٠ ×   دینار ٢٠

  ابن  

١٧  

٠٠٠ ١٧٠٠ = حصة االبن     ٣٤ = ٠٠٠ ٥٠ ×   دینار ٣٤

  ع
٠٠٠ ١٧٠٠ =    حصة االبن  ٣٤  ابن = ٠٠٠ ٥٠ ×   دینار ٣٤

٠٠٠ ٨٥٠ =   حصة البنت   ١٧  بنت = ٠٠٠ ٥٠ ×   دینار ١٧

  دینار ٠٠٠ ٦٠٠٠= مجموع ال  ١٢٠  ٢٤  المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  ٥/تمرینات رقم 

أل ف دین ار ، فم ا نص یب ك ل      )  ٣٢١( ، وترك ة مق دارھا    ب ًا وأخ ا ش قیقاً   ا مات رجل وترك أم ا و  .١
 .واحٍد منھم 

أل ف دین ار، فم ا نص یب ك ل      )  ٢٤٠( وترك ة مق دارھا   ماتت امرأة وتركت أما وأبا وابنًا وزوجًا،  .٢
 .واحٍد منھم

أل ف دین ار، فم ا    )  ٥٤٠ (وترك ة مق دارھا   مات رجل وترك ثالث بنات وثالث زوجات وأما وأبا،  .٣
 .نصیب كل واحٍد منھم

دین  ار، فم  ا   ملی  ون)  ٩( وترك  ة مق  دارھا  م  ات رج  ل وت  رك زوج  ة وث  الث أبن  اء وث  الث بن  ات،      .٤
 .نصیب كل واحٍد منھم

 



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

٥٦ 
 

  

  

  الفصل االسابع

 مباحث تكمیلیة
             

  :ویتضمن المباحث اآلتیة  

  

 المسألة الُمشََّرَكة )١

   میراث الجد واألخوة  )٢

 مسألة األكدریةال )٣

 )من صنف  أكثروكان من یرد علیھ  الزوجین،التي فیھا أحد (  الردمسائل  )٤

 میراث الخنثى الُمشكل )٥

 میراث المفقود )٦

 میراث الحمل )٧

   .میراث الغرقى والھدمى والحرقى  )٨
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٥٧ 
 

  األولالمبحث 

  )المسالة الُمشَتَرَكة  أو( الُمشَرَكِة 

  األم، أوالدالمسالة المشترك فیھا بین العصبة الشقیق وبین  :أي         

 اإلخ   وةوم   ن )  ف   أكثراثن   ین (  األم أوالدم   ن وع   ددًا  وأم   ًازوج   ًا  ام   رأة،تخل   ف  أن :وص   ورتھا  
  ) .لم یكن  أو أكثر، أوشقیقة  أختامعھم  أوسواًء كان معھ (  فأكثرواحدًا  أخًا األشقاء

  ٦    
  :فالقیاس 
   أبق  تم  ا  یأخ  ذونعص  بة  ألنھ  م األش  قاء اإلخ  وةس  قوط  

الف   روض ، وحی   ث ل   م یب   َق ش   ئ بع   د اس   تغراق الترك   ة     
  .بفروضھا ، فتسقط العصبة 

   : الشافعي اإلمام روى وقد 
 رضي(  الخطاب بن عمر لسیدنا قالوا األشقاء اإلخوة إن

   :إسقاطھم أراد لما ) اهللا عنھ
  )  ؟ واحدة ُأُمنا ألیست ، الیم في ُملقى حجرًا كان أبانا أنَّ ھب( 

  .٢٧ بالتشریك بینھم وقضى ذلك فاستحسن

  ٣  زوج  ١/٢

  ١  أم  ١/٦

١/٣  
  الم أخ

٢  
  الم أخ

  ٠  ش أخ  ع  
  
Ø   )باألم اإلدالءالشتراكھم في )  أم أوالدُیجعلوا كلھم  أي. 

 .یسقطحتى ال )  أكثر أوواحدًا كان ( في حق العصبة الشقیق  األبوتلغى قرابة 
Ø  على عدد رؤوسھم  األشقاءعلیھم وعلى )  األم أوالدالذي ھو فرض ( ویقسم ثلث التركة ، 

  ). أم أوالد أصبحواالجمیع  إنعلى اعتبار  –من الفریقین  واإلناثیستوي فیھ الذكور ( 

  :لتصبح المسالة ھكذا   

  ٣        

  ١٨  ٦    
  ،  اإلخوةوجود انكسار على فریق / الحظ 

  مباینة –) ٣(وعدد رؤوسھم ) ٢(بین سھامھم         
   لذلك ضربت جمیع المسالة بعدد رؤوسھم        

  
  سھما)  ١٨( فتصح المسالة من 

  ) ٣×٦( وھو حاصل ضرب 

  ٩  ٣  زوج  ١/٢
  ٣  ١  أم  ١/٦

١/٣  
  الم أخ

٢  
  

٢  
  ٢  الم أخ
  ٢  ش أخ

  
                                                             

  ) .نسبة لمقالتھم ( ولذلك تلقب بالیمیة وبالحجریة   -    ٢٧
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٥٨ 
 

  الثانيالمبحث 

  میراث الجد واُألخوة

وحك  م األخ وة منف  ردین ع  ن   األخ  وة،بین  ا ف ي الفص  ول الس  ابقة حك م الج  د منف  ردًا ع ن     أنبع د         
  .االجتماعنبین حكمھم حالة  أنآن لنا  الجد،

 باجتھ اد الجد واألخ وة ل م ی رد ف یھم ش ئ م ن الكت اب وال م ن الس نة ، وإنم ا ثب ت حكمھ م              إنفاعلم   
  -:التالیة  األحوالبحسب ،  ) أجمعینرضي اهللا عنھم ( الصحابة 

  

  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صاحب فرض ،  )الجد واإلخوة ( لم یكن مع أذا   . أ
  تنقصھ المقاسمة عن الفرض ،  شرَط أن ال) كأخ منھم ( فإن الجد یقاسم اإلخوة   

  - :أي إن الجد یأخذ أفضل الخیارین اآلتیین  . وھو ثلث المال 
 

  

 أو                            

 إلخوةمقاسمة ا )١

  ثلث الكل  )٢
 

  .توفى شخص عن جد وأخ شقیق/  ١ ثالم    

  / الحل 

  ٢    
  یقاسم الجد اإلخوة

الن المقاسمة خیٌر لھ ( 
  )من الثلث

  ع  النصف= فالمقاسمة 
  ١  جد

  ١  أخ ش
 

  .توفى شخص عن جد وأخ شقیق وأخت شقیقة/  ٢ ثالم     

  / الحل 
  یقاسم الجد اإلخوة    ٥  

الن المقاسمة خیٌر لھ ( 
  )من الثلث

وھذا  ٢/٥= فالمقاسمة 
  یزید على الثلث

  ع
  ٢  جد

  ٢  أخ ش
    ١  أخت ش

 

  .توفى شخص عن جد واخوین/  ٣ ثالم

  / الحل 
  ٣    

تستوي لھ المقاسمة 
  ع  وثلث الكل

  ١  جد
  ١  أخ ش
    ١  أخ ش

 

  .توفى شخص عن جد وثالث إخوة/  ٤ ثالم     

  ٣    

  للجد ثلث الكل
الن المقاسمة تنقصھ ( 

  )عن الثلث 
  ربعال= فالمقاسمة 

  ١  جد  ١/٣

  ع

  أخ ش
    أخ ش  ٢

    أخ ش
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٥٩ 
 

  

  

  

  
  
  

  

  .وأخجد  أمتوفى شخص عن /  ١مثال 

  اإلخوةیقاسم الجد     ٣  ٣  
  ).الكلثلث الباقي ومن سدس المقاسمة خیٌر لھ من  الن( 

 .الباقي )  ١/٣( فھي خیٌر من  -  الباقي) ١/٢(فالمقاسمة تعادل  •
  .الكل)  ١/٦( فھي خیٌر من  –الكل )  ١/٣( تعادل  إنھاكما  •

  ١  ١  أم  ١/٣

  ١  ٢  جد  ع
  ١  أخ 

  

  .إخوةجد وثالث  أمتوفى شخص عن /  ٢مثال 

  :نَّإالحظ     ٦  
 .الباقي )  ١/٤( الباقي خیٌر من المقاسمة التي تعادل )  ١/٣(   •
الباقي یزید قلیال  ثلثالن (  –الكل )  ١/٦( من الباقي خیٌر )  ١/٣(  إنكما  •

 )سھمًا واحدًا  إالسدس الكل ال یساوي  إنفي حین  ونصف،سھم على 
  :والحاصل

  للجد ثلث الباقي
  ).الكلسدس  ومن المقاسمةخیٌر لھ من  ثلث الباقيالن ( 

  ١  أم  ١/٦

  ع

  جد

٥  
  أخ 
    أخ
    أخ

 :التصحیح المطلوب ، تصبح المسالة ھكذا  إجراءوبعد 

  ٣  ٣      
 . ) ٦( المسالة  أصل •
 . )سھم واحد ( لالم سدسھا  •
ال تنقس  م  إنھ  اوحی  ث  ثلثھ  ا،للج  د  ،) أس  ھمخمس  ة ( یبق  ى  •

 ثالثة،على 
 )بثالثة  :أي( فتصح المسالة بضربھا بمخرج الثلث  •

 )٣×٦صل ضرب اح( سھما ) ١٨(فتصح من 
،  اإلخوةثم یعاد تصحیح المسالة لوجود انكسار على فریق  •

،  ) ٣: وھ   و ( فنض   رب جمی   ع المس   الة بع   دد رؤوس   ھم    
  )٣×١٨حاصل ضرب (  . سھمًا ) ٥٤( لتصح من 

  ٥٤  ١٨  ٦    
  ٩  ٣  ١  أم  ١/٦
١/٣ 

  جد  الباقي

٥  

١٥  ٥  

  ع
  أخ 

١٠  
١٠  

    ١٠  أخ

    ١٠  أخ
  

 صاحب فرض ،  )الجد واإلخوة ( كان مع أذا   . ب
   :تنقصھ المقاسمة عن شرَط أن ال) كأخ منھم ( فإن الجد یقاسم اإلخوة   

  . المال  سدس جمیع  أو )الفروض بعد ( ثلث الباقي 
  -:أي إن الجد یأخذ أفضل الخیارات الثالث التالیة 

 
  

  أو                            
 أو   

 مقاسمة اإلخوة )١

 )بعد الفروض ( باقي ثلث ال )٢

  .سدس الكل  )٣
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  .وأخعن زوج وبنتین جد  امرأةتوفت /  ٣ل مثا

  ١٢    
 سھم ، ) ١٢(من ) سھم واحد ( لما كان الباقي  •

 .السدساقل من  وھذا ،)١/١٢( =الباقي  نَّإ أي
  وھكذا یكون السدس •

ü   التي ھي جزء من الباقي( خیٌر من المقاسمة ( 
ü  أیضا -وخیٌر من ثلث الباقي 
  :والحاصل

  للجد سدس الكل
  ).الباقيثلث  المقاسمة ومنالكل خیٌر لھ من  الن سدس( 

  ٣  زوج  ١/٤

٢/٣  
  ٤  بنت

  ٤  بنت 

  ع
  جد

١  
  

    أخ

 :صبح المسالة ھكذا ف

  
  

  

 إنالحظ 
 )١٣( إلىالمسالة عالت بفروضھا   •
 )الفروض  أبقتما  یأخذ( عصبة  ألنھ األخوسقط  •

  .ولم یبَق بعَد الفروض شئ     

  ٣  زوج  ١/٤

٢/٣  
  ٤  بنت

  ٤  بنت 

    ٢  جد  ١/٦

    ٠  أخ  ع

  

  :مالحظات مھمة 

 بالمیت  اإلدالءذلك انھ یساویھم في درجة  لإلخوة،سبب مقاسمة الجد  إناعلم  )١
 )المیت  أب أب( فالجد ھو  •
 .ألب أوشقیقًا  األخسواًء كان  –) المیت  أبابن ( ھو  واألخ •

ü  ولكنھ یفُضُل علیھم بمالُھ من فرٍض ثابت  اإلخوةفال یحجب الجد.  
ü  كما تقدم في موضوع الحجب  - فان الجد یحجبھم ) الم  اإلخوة( عدا.  

  . باألب اإلدالءال یشاركونھم في  ألنھم،  اإلخوةیشتركون مع الجد وباقي  وال
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سواًء ( ، فیأخذ ضعف نصیب األخت ) كاألخ (عند وجود األخوات مع الجد فان الجد یعصبھم  )٢
  ) .كانت شقیقة أو ألب 

        ٣  /  مثال 

 لعدم وجود فرع وارث ) الثلث ( لالم  •    ٩  ٣  
 اإلخوةوعدم وجود جمع من 

 )سدس الكل ( ومن ) ثلث الباقي ( المقاسمة خیٌر للجد من  •
 ٣) =  واألختالجد ( عدد رؤوس العصبة  •

  ) . ٩( المسالة ، فتصح من  بأصلیضرب 

  ٣  ١  أم  ١/٣

  ع
  جد

٢  
٤    

    ٢  تأخ
  

 . مع الجد في مسالة واحدة ) ألب وإخوة أشقاء إخوة( مختلفین  إخوةعند اجتماع  )٣
ü  على الجد ، عند تحدید نصیبھ ، اإلخوةفیحسب جمیع 
ü   كما لو لم یكن الجد معھم ، اإلخوةنحكم على  نصیبھ،الجد  إعطاءوبعد 

Ø  ألب اإلخوة األشقاءفیحجب 
Ø لم یكن معھا معصب  إنالشقیقة فرضھا ،  وتأخذ. 

  ٢٨) بمسائل المعادَّة ( وتسمى ھذه المسائل 
  /  ١مثال 

 )  الكلثلث ( المقاسمة خیٌر للجد من  •    ٥  ٥  
وھو  ) واإلخوةالجد ( عدد رؤوس العصبة تصح المسالة من  •

  أسھمخمسة 
 للجد منھا سھمان •
یحجب  أنالشقیق لوحده بعد  األخ یأخذھا أسھم،والباقي ثالثة  •

 ألب األخت
  .)حجبت بعد عدھا على الجد  ألب األخت إن أي( 

  ع

  ٢  ٢  جد

  ش أخ
٣  

٣    

    ٠  ألبت أخ

  

 اإلخوةوجود جمع من ل )السدس ( لالم  •    ٦  ٦  /  ٢مثال 
 )سدس الكل ( ومن ) ثلث الباقي ( المقاسمة خیٌر للجد من  •
 ٥) =  وةواإلخالجد ( عدد رؤوس العصبة  •
، لالم منھا سھم واحد ، والباقي  أسھمالمسالة ستة  أصل •

 رؤوسھم وھو منقسم على عدد  ) واإلخوةللجد (  أسھمخمسة 
ü  سھمان،الجد  فیأخذ 
ü   أسھمثالثة ) النصف ( فرضھا وھو  األخت تأخذثم 
ü   ألب لألخشئ  ىوال یبق  

  ١  ١  أم  ١/٦

  ع

  جد

٥  

٢    

    ٣  ت شأخ

    ٠  ألب أخ

  

                                                             
  .المسائل التي تعد فیھا على الجد اإلخوة ألب مع اإلخوة األشقاء أي -    ٢٨
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  الثالثالمبحث 

   األكدریةالمسالة 

رض ي  ( وھي من المسائل المشھورة ، وقیل إنھ ا س میت ب ذلك ألنھ ا ك درت عل ى زی د ب ن ثاب ت                
  . مذھبھ  )اهللا عنھ 

        ٣      :وصورتھا 

  ٢٧  ٩  ٦    
v  للزوج النصف 

 ) لعدم وجود فرع وارث( 
v  ولالم الثلث 

لعدم وجود فرع وارث ( 
 ) اإلخوةوال جمع من 

  

    ٩  ٣  ٣  ٣  زوج  ١/٢

    ٦  ٢  ٢  ٢  أم  ١/٣

  
  جد

١  
١  

٤  
٨    

    ٤  ٣   أخت
  

Ø       س  ھمان ( ول  ألم ثلثھ  ا  ) ثالث  ة أس  ھم  ( أص  ل المس  الة م  ن س  تة أس  ھم لل  زوج نص  فھا ( ،
فیأخ ذه الج د باعتب اره فرض ًا     ) الس دس  ( ، وھ و یع ادل   ) للج د واألخ ت   ( ویبقى سھم واحد 

: أو بعب ارة أخ رى نق ول     –وذلك الن السدس خیٌر للجد من المقاسمة ومن ثل ث الب اقي   ( لھ 
 . )یمكن أن یقل عن السدس بأي حال من األحوال  إن نصیب الجد ال

Ø  فإنھ   ا  األخ   توال حاج   ب یحج   ب  )لترك   ھ المقاس   مة ( بالج   د  األخ   تولم   ا بطل   ت عص   وبة
  ) ٩(  إلىفتعول المسالة ،   ) أسھمثالثة :  أي( النصف تستحق فرضھا وھو 

Ø    ال تنقس  م عل  یھم ،  )  أربع  ة( المقاس  مة ، لیص  بح مجم  وع س  ھامھما     إل  ىث  م یع  ود الج  د ،
س ھمًا ، كم ا   ) ٢٧(، فتص ح المس الة م ن    )  ٣( فنضرب جمیع المسالة بعدد رؤوسھم وھ و  

 .مبین 

 

 

 

 

 

 

  ٦/تمرینات رقم 

 .أم وجد وثالثة إخوة أشقاء مات شخص عن  .١
 .مات شخص عن أم وجد وأخ ألب  .٢
 ).أو ألب ( ماتت امرأة عن زوج وأم وجد وثالثة إخوة أشقاء  .٣
 .مات شخص عن بنتان وأم وجد وأخوان ألب .٤
 .مات رجل عن زوجة وجد وأخ شقیق وأخ ألب .٥
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  الرابعالمبحث 

  ) من صنف واحد  أكثرالتي فیھا احد الزوجین وكان من یرد علیھم ( مسائل الرد 

حال اجتم اع اح د ال زوجین م ع ص نف واح د ی رُد علی ھ ،         ) الرد ( ذكرنا فیما سبق من موضوع       
الت ي ل م   ( التص حیح   إج راءات م ن ص نف ، وذل ك لم ا یتطلب ھ م ن        أكث ر ولم نذكر حال اجتم اعھم م ع   

  .)قد تعرضنا لھا بعد نكن 

   -: وطریقة حل المسائل التي یرد فیھا ذلك ، بأن    

v ، ننظم مسالتین 
 . )مسالة من ال یرد علیھم  أو( بمسالة الزوجیة  األولىتسمى  §
 . )مسالة من یرد علیھم  أو( وتسمى األخرى بمسالة الرد  §

Ø  من مخرج فرض الزوجیة فقط ،  األولىفتصح 
  ).الفروض فریقًا واحدًا  أصحاببقیة  إنباعتبار ( 

Ø  عدا الزوجین( وُتَرد الثانیة بعد تصحیحھا من الفروض الباقیة .( 
 

v  األولى،المسالة وسھامھم من ) بعد الرد ( ثم ننظر بین تصحیح مسالة من یرد علیھم 
  .في تصحیح مسائل المناسخات  أجریناھاونجري نفس الخطوات التي 

  
 ) باینةم(  بینھما كان فان .١

  

  

  : مثال

مسالة   
  الزوجیة

مسالة 
  الجامعة  الرد

  
ü للزوجة  أسھم،) ٤(الزوجیة تصح من  مسالة

الثالث الباقیة لفریق من  واألسھم واحد،سھم 
 .علیھمیرد 
ü  ٤( إلىوترد  أسھم) ٦(مسالة الرد تصح من( 
ü  وسھامھم من ) ٤(من یرد علیھم بین مسالة

 )مباینة ( ) ٣( األولى
ü  ٤×  األولىنضرب جمیع 

 )وھو تصحیح مسالة الرد (  
ü  ٣× ونضرب جمیع الثانیة 

 )علیھم وھي سھام من یرد ( 
ü  سھمًا ) ١٦( فتصح المسالة الجامعة من. 

  

  ٣  ٤    

  ١٦  ٤    

    ٤    ١  زوج  ١/٤

  أم  ١/٦
٣  

٣  ١    

    ٩  ٣   بنت  ١/٢

  ) تصحیح مسالة الردأي ( الثانیة بتصحیحفنضرب جمیع المسألة األولى  •
 )من األولى  سھام من یرد علیھم أي(بالسھام  جمیع المسألة الثانیة ونضرب •

 علیھمسھام من یرد 
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 )موافقة ( وان كان بینھما  .٢

  

  

  

  :مثال 

مسالة   
  الزوجیة

مسالة 
  الجامعة  الرد

  
ü ٨(تصح من و) ٤( الزوجیة مسالة أصل (

 .)لوجود االنكسار (  أسھم،
ü  إلىوترد  أسھم) ٦(من  أصلھامسالة الرد 

)٤( 
ü  وسھامھم ) ٤(بین مسالة من یرد علیھم

  ) موافقة( ) ٦( األولىمن 
 )٢=والقاسم المشترك لھما (                 

ü  ٢×  األولىنضرب جمیع 
 ))٤(الـ  وفقوھو (  

ü  ٣× ونضرب جمیع الثانیة 
 ))٦(الـ  و وفقوھ( 

ü  سھمًا ) ١٦( فتصح المسالة الجامعة من. 
  

  ٣  ٢  ٢    

  ١٦  ٨  ٤    

١/٤  
  زوجة

١  
١  

  
٢    

    ٢  ١  زوجة

  ش ختأ  ١/٢
٦  ٣  

٩  ٣    

    ٣  ١  ألب أخت  ١/٦
  

 
 

  

 

 

 

 

  

  

   ٧/تمرینات رقم 

 .مات شخص عن أم وأخت شقیقة وأخت الم  .١
 .ماتت امرأة عن زوج وثالث بنات  .٢
 .مات رجل عن زوجة وأم وثالث أخوات ألم  .٣
 .مات رجل عن زوجتان وأم وبنت وخمسة بنات ابن .٤

  ) وفق مسالة الردأي ( الثانیة بوفقفنضرب جمیع المسألة األولى  •
 )من األولى  أي وفق سھامھم( السھام  بوفق ونضرب جمیع المسألة الثانیة •

 علیھمسھام من یرد 
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  الخامسالمبحث 

  میراث الخنثى الُمشِكل

، فیعام  ل ھ  و وم  ن مع  ھ م  ن    اإلش  كالوخل  ف ورث  ة ف  یھم خنث  ى ُمش  كل ظ  اھر    إنس  انم  ات  إذا      
المت یقن عم ًال ب الیقین ، ویوق ف      األق ل ، فیعط ى ُك ل واح ٍد     وأنوثت ھ من ذكورة الخنث ى   باألضرالورثة 
    .یصطلحوا  أن إلى أو، اتضاح حال الُمشكل فیعمل بحسبھ  إلىالباقي 

   -: وطریقة حل المسائل التي یرد فیھا ذلك ، بأن    

v ، ننظم مسالتین 
 . ) بتقدیر الخنثى ذكرًا أو(  ذكورتھبمسالة  األولىتسمى  §
 .) أنثىبتقدیره  أو(  أنوثتھوتسمى األخرى بمسالة  §

 
v  لھما ) ب .م.م( ھو الـ  أصلھانوحد المسالتین في مسالة جامعة واحدة ثم. 
v  مسالة الجامعةلل التصحیح النھائي إلىبمتممھا نضرب كل مسالة . 

  

  

v  ویوقف النصیب الباقي لحین اتضاح حال الخنثى ، من التقدیرین  األقلیعطى كل وارث النصیب. 

  : ١مثال 

بتقدیر   
  ذكورتھ

بتقدیر 
  الجامعة  أنوثتھ

  
v الخنثى یكون المال بینھ وب ین االب ن    بتقدیر ذكورة

 ) ٢(بالسویة ، واصل المسالة عدد رؤوسھم 
v  أسھم ، )٣(فالمسالة من  أنوثتھوبتقدیر 

 )وھو عدد رؤوسھم في ھذا الحال (  
v  وھ   و التص   حیح  )٦(للمس   التین ھ   و ) ب.م.م(ال   ـ

 النھائي المسالة الجامعة
v نضرب كل مسالة بمتممھا 

ü  ٣=  ٢÷٦ = األولىمتمم 
ü ٢=  ٣÷٦=  ثانیةمتمم ال  

  ٢  ٣    

  ٦  ٣  ٢    

  ع
    ٣  ٢  ١  ابن

    ٢  ١  ١  ولد خنثى
    ١  الحصة الموقوفة

  
Ø  من التقدیرین  األقلیعطى كل وارث النصیب: 

ü ٣(اقلھا وھو  یأخذ/  أسھم) ٤(وفي الثانیة  أسھم،) ٣( األولىیقدر لھ في  فاالبن( 
ü ٢(اقلھا وھو  یأخذ) / سھمان(، وفي الثانیة  أسھم) ٣( األولىیقدر لھ في  والخنثى( 

Ø  یعط  ى الس  ھم الموق  وف   أن فإم  ا .لیتض  ح الح  ال  ) س  ھم واح  د  ( ق  درھا  وتبق  ى حص  ة موقوف  ة
 ) .ذكر ( اتضح انھ  إنیعطى للخنثى  أن وإما، )  أنثى( الخنثى  إنظھر  إنلالبن 

التصحیح النھائي=متمم كل مسالة 
تصحیح المسالة
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  : ٢مثال 
  

بتقدیر     
  ذكورتھ

بتقدیر 
  الجامعة  أنوثتھ

  

Ø    األخالحص       ة الموقوف       ة یس       تحقھا 
 ) أنثى( الخنثى  إنظھر  إذاالشقیق 

Ø  ذكر (ظھر انھ  إذاویستحقھا الخنثى(  

    ٢  ٣    

  ١٢  ٦  ٤  ٢    

    ٦  ٣  ٢  ١  زوج  ١/٢

  ع
  شقیق أخ

١  
٣  ٢  ١    

    ٢  ١  ١  خنثى شقیق

    ١  الحصة الموقوفة
 

  :إیضاحات  

یخ رج   ثقب ھ وقس م ل ھ   . النس اء جمیع ًا    وآلةالرجال  آلةقسم لھ : الخنثى المشكل قسمان  .١
 ف إذا م ا دام ص بیًا ،    ال یتض ح وھ ذا الث اني ُمش كل ،     .اآللت ین م ن   آل ة  ال تشبھمنھا البول 

واتض  احھما  وإلش  كالھمافق  د یتض  ح وان ك  ان ص  بیًا ،   األول وأم  ااتض  احھ ،  أمك  نبل  غ 
وال ذي یھمن  ا  ) وتفاص یل ذل ك ف  ي كت ب الفق ھ     . ( عالم ات م ن الب ول والش  ھوة وغیرھ ا     

 .إشكالھوارث من معھ من الورثة حال  المشكل،ھنا ما ذكر من ارث 
وال ج  دًا  أب  اوال ،یك  ون المش  كل زوج  اً  وال زوج  ة ، لع  دم ص  حة مناكحت  ھ   أنال یتص  ور  .٢

 .و كان واحدًا مما ذكر لكان واضحًا ولیس بُمشكل ل ألنھوال جدة ،  أماوال 
 

 

 

 

 

 

 

  ٨/تمرینات رقم 

 .مات شخص وترك أخا شقیقًا وأختا شقیقة وولدًا ھو خنثى  .١
 .مات رجل وترك أبوین وولدًا ھو خنثى  .٢
 .ماتت امرأة وتركت زوجًا وابنًا واحدًا واضحًا ، وابنًا آخر ھو خنثى  .٣
 .مات رجل عن بنتین وولدًا خنثى   .٤
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  السادسالمبحث  

  میراث المفقود

 حال ھ، اس ر وطال ت غیبت ھ وجھ ل      أوبان غاب ع ن وطن ھ    مفقود،وبعض ورثتھ  إنسانمات  إذا      
  ؟ میت أماحٌي ھو  :یدرىفال 

تقس  م الم  ال ب  ین    أن: ف  احكم عل  ى ھ  ذا المفق  ود ب  الحكم ال  ذي حكم  ت ب  ھ عل  ى الخنث  ى ، وھ  و             
المتیقن ، وذلك بان تق در حیات ھ وتنظ ر فیھ ا ، وتق در موت ھ وتنظ ر فی ھ ، فم ن           األقلالحاضرین على 

اق  ل النص  یبین ، وم  ن ال یختل  ف نص  یبھ ُیعط  اه ف  ي      أعط  ھحیات  ھ  أواختل  ف نص  یبھ بم  وت المفق  ود   
وال یعط ى لورثت ھ المفق ود ش ٌئ الحتم ال      . ومن یرث بتق دیر دون تق دیر ال ُیعط ى ش یئًا     . الحال كامًال 

    .یحكم قاٍض بموتھ اجتھادًا أوتظھر حالھ  أن إلىمًال بالیقین في الكل ، ویوقف الباقي حیاتھ ، ع

  
  : ١مثال 

بتقدیر   
  حیاتھ

بتقدیر 
  الجامعة  موتھ

  v  یك  ون الم  ال بین  ھ وب  ین االب  ن  حیات  ھبتق  دیر
 ) ٢(، واصل المسالة عدد رؤوسھم  حاضرال
v  س  ھم واح  د(فالمس  الة م  ن  موت  ھوبتق  دیر( 

 فقط  حاضرلل
v  وھ     و   )٢(للمس     التین ھ     و  ) ب.م.م(ال     ـ

 التصحیح النھائي المسالة الجامعة
v نضرب كل مسالة بمتممھا 

ü  ١=  ٢÷٢=  األولىمتمم 
ü  ٢=  ١÷٢= متمم الثانیة  

  ٢  ١    

  ٢  ١  ٢    

  ع
    ١  ١  ١  ابن

    ٠  ٠  ١  ابن مفقود

    ١  الحصة الموقوفة
  

 سھم واحد/  الحاضر البنل •
 ، حیاة المفقودالحتمال  موقوف سھمبقى یو •

Ø أخذهظھر حیًا  نفا ، 
Ø      حك  م القاض  ي بموت  ھ فالس  ھم الموق  وف      أووان تحق  ق موت  ھ قب  ل مورث  ھ

 .لالبن الحاضر
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  : ٢مثال 

بتقدیر   
  حیاتھ

بتقدیر 
  الجامعة  موتھ

  

v  الس     دس( األمتس     تحق  بتق     دیر حیات     ھ ( 
 اإلخوةلوجود جمع من 

v لع   دم  )الثل   ث (  األمتس   تحق  بتق   دیر موت   ھ
 .  اإلخوةوجود الجمع من 

v    ذات     ھ وھ    و  )٦( ص    حت المس    التین م    ن 
 لمسالة الجامعةلالتصحیح النھائي 

v     الحصة المفقودة یستحقھا المفق ود ف ي ح ال
 . األمستحقھا تحیاتھ ، وبخالف ذلك 

  

        

  ٦  ٦  ٦    

    ٣  ٣  ٣  زوج  ١/٢

   ١ ٢  ١  أم  ؟

   ١ ١  ١  الم أخ  ١/٦

    ٠  ٠  ١  مفقود/ ش  أخ  ع

    ١  الحصة الموقوفة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ٩/تمرینات رقم 

 . زوجا مفقودًا وأختین ألب وعم: ماتت امرأة وتركت .١
 .زوجًا وأخا شقیقًا وأختین شقیقتین وأخا شقیقًا مفقودًا: ماتت امرأة وتركت .٢
 .زوج وأم وأخ الم وأخ شقیق مفقود: مات امرأة عن .٣
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  المبحث السابع

  میراث الحمل

، َف إن َحملھ نَّ   ٢٩ص احبة حم ل یحتم ل ارث ھ      ام رأة  أوترك المیت زوج ًة حام ل    إذا      
 أومیت ًا ،   أوحكمُھ ُحكم المفقود ، فیوقف نصیب الحمل حتى یظھر حالھ بانفص الھ حی ًا   

 ، ع  دم الحم  ل ووج  وده : م  ن تق  ادیر   ( ویعام  ل ب  اقي الورث  ة باألض  ر  . ع  دم انفص  الھ  
فیعط ى ك ل واح ٍد م ن الورث ة        )وتع دده   وإف راده ،  وأنوثت ھ وموتھ وحیات ھ ، وذكورت ھ   

  .ظھور حال الحمل  إلىالیقین ، ویوقف الباقي 

  . ًاشقیق اوأخحامًال  خلف زوجًةمات رجل و:  مثال  

  بتقدیر حیاتھ  
بتقدیر 

  الجامعة  موتھ
  

 س ھم واح د ،  ) الثمن ( على تقدیر حیاتھ  للزوجة 
، فتعط    ى اق    ل  ) الرب    ع ( وعل    ى تق    دیر موت    ھ  

س  ھم واح  د ، وتبق  ى   ) ال  ثمن  ( التق  دیرین وھ  و  
السبعة الباقی ة موقوف ة لح ین ظھ ور ح ال       األسھم
  .الحمل 
ü  أسھمسبعة (  كلھفان كان ذكرًا اخذ الباقي  ( 
ü  النص  ف  ( فرض  ھا  أخ  ذت  أنث  ىوان كان  ت (

 األس   ھم األخ ویأخ   ذ)  أس   ھم أربع   ة( وھ   و 
 .الباقیةالثالث 

ü  ال حم  ل ، فیكم  ل  أنظھ  ر  أووان ظھ  ر میت  ًا
س    ھمًا  فتأخ    ذ) الرب    ع ( للزوج    ة فرض    ھا 

وھ    ي  –)  ل    ألخ( واح    دًا، ویك    ون الب    اقي 
 .الستة الباقیة  األسھم

م ن   أص لھا  موت ھ، المسالة على تقدیر  إنالحظ (  
وھ   و الع   دد  ) ٢(ولكنھ   ا مض   روبة بالع   دد   ) ٤(

   )ة الجامعة المتمم المطلوب للتوافق مع المسال

  أنوثتھ  ذكورتھ  

        

  ٨  ٨  ٨  ٨    

    ١  ٢  ١  ١  زوجة  ؟

    -   -   ٤  ٧  )حمل (ولد   ؟

   -  ٦  ٣  -   ش أخ  ؟

    ٧  الحصة الموقوفة

  

  

  

  

                                                             
  ....وھكذا) من حمل أمھ أو زوجة أبیھ ( أو أخت  ا خیكون الحمل  كان -  ٢٩

  ١٠/رقم  تمرینات

 . زوجًة حامًال، وابن عم شقیق: وترك رجلماتت  .١
 .زوجتُھ حامًال، وأباه وأمھ: مات رجل وترك .٢
 .وبنتًا، وزوجة أخیھ الشقیق حامًال ًةزوج: مات رجل وترك .٣
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  المبحث الثامن

  میراث الحرقى والھدمى والغرقى

غی ر ذل ك    أوط اعون   أوغ رق   أوبحادث عمیم كحرق )  فأكثراثنان (إذا مات قوم       
، وكان بینھم سبب توارث ، فان علم السابق منھم فالحكم ظاھر ، وان لم یعل م الس ابق   

وھ و تحق ق حی اة ال وارث بع د      (   اإلرثعلم وُنسي ، فال توارث بی نھم لفق د ش رط     أو، 
  . األحیاءومال كل واحد لورثتھ   )موت المورث 

فتعط ى  عم ًا  وترك احدھما زوجة وبنت ًا وت رك اآلخ ر بنت ین ، ولھم ا       أخوانرق فلو غ  
ال  ثمن ، والبن  ت النص  ف والع  م الب  اقي ، ولبنت  ي الث  اني الثلث  ان ، والثل  ث      األولزوج  ة 

  . .الباقي للعم 

  
م اتوا مع ًا ،    أوزوج وزوج ة وثالث ة بن ین لھم ا ، غ رق الخمس ة جمیع ًا ،        :  مثال  

، واب ن منھ ا ،    أخرىولم یعلم السابق منھم ، وترك كل منھم ماًال ، وللزوج زوجة 
  وللزوجة الغریقة ابن من غیره ، 

ب ل   .األخ وین الثالثة ش یئًا م ن    األوالدال یرث واحد من الزوجین وال من    :الجواب
البنھ منھا ، وم ال الزوج ة الغریق ة لول دھا      مال الزوج ثمنھ لزوجتھ الحیة ، وباقیھ

الم  ھ ، وھ  و ول  د   ألخی  ھسدس  ھ : م  ن غی  ره ، وم  ال ك  ل واح  د م  ن البن  ین الثالث  ة    
   . أبیھمن  ألخیھالغریق ، وباقي مالھ  أبیھمالزوجة الغریقة من غیر 

  

  

  

  

  

  

  

  ١١ /رقم  تمرینات

زوجت  ھ م  ن االم ،   غ  رق رج  ل وزوجت  ھ ، وت  رك الرج  ل ابنت  ین ، واخت  ا الب ھ  ي اخ  ت      .١
 .وابن اخ الم ھو ابن عم زوجتھ 

 .اخا وزوجا ھو ابو االبن: غرقت امراة وابنھا ، وتركت  .٢

زوج ة ، وابن ا ، واخت ین ش قیقتین ، وت رك االب      : غرق رجل وابنتھ وابنھ ، وترك االب ن   .٣
 ج دة وبنت ین ھم ا اخت ا االب ن ،     : بنتین ھما اختا االبن ، وج دا وج دة ، وترك ت الزوج ة     : 

 .وثالث اخوات متفرقات 
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 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحْیِم

  متن الرحبیة
  في علم الفرائض

  ـــــــــــــــــــــ
  َأوَُّل َم         ا َنْس         َتْفِتُح اْلَمَق         اَال

 
  ِب        ِذْكِر َحْم        ِد َربَِّن        ا َتَع        اَلى   

  َفاْلَحْم     ُد ِهللا َعَل      ى َم      ا َأْنَعَم      ا  
 

َع  ِن اْلَقْل  ِب اْلَعَم  ى َحْم  ًدا ِب  ِھ َیْجُل  ْو  
  ُث      مَّ الصَّ      َالُة َبْع      ُد َوالسَّ      َالمُ    

 
  َعَل       ى َنِب       يٍّ ِدْیُن       ُھ اِإلْس       َالمُ   

  ُمَحمَّ       ٍد َخ       اِتِم ُرْس       ِل َربِّ       ھِ    
 

  َبْع       ِدِه َوَص       ْحِبھِ َوآِل       ِھ ِم       ْن  
  َوَنْس        َأُل اَهللا َلَن        ا اِإلَعاَن        ْھ    

 
 ِفْیَم        ا َتَوخَّْیَن        ا ِم        َن اِإلَباَن        ْھ
  ِب اِإلَم اِم َزْی ِد اْلَفَرِض ي   َعْن َمْذَھ 

 
 ِإْذ َك    اَن َذاَك ِم    ْن َأَھ    مِّ اْلَغ    َرضِ   
  َب  َأنَّ اْلِعْل  َم َخْی  ُر َم  ا ُس  ِعيْ   ِعْلًم  ا 

 
ُھ اْلَعْب   ُد ُدِع   يْ ِفْی   ِھ َوَأْوَل   ى َم   ا َل       

  َوَأنَّ َھ  َذا اْلِعْل  َم َمْخُص  ْوٌص ِبَم  ا  
 

 َق    ْد َش    اَع ِفْی    ِھ ِعْن    َد ُك    لِّ اْلُعَلَم    ا 
  ِبَأنَّ            ُھ َأوَُّل ِعْل            ٍم ُیْفَق            دُ   

 
 ف   ي اَألْرِض َحتَّ   ى َال َیَك   اُد ُیْوَج   دُ  
  َوَأنَّ َزْی       ًدا ُخ       صَّ َال َمَحاَل       ھْ  

 
  الرَِّس       اَلْھِبَم       ا َحَب       اُه َخ       اِتُم  

  ِم    ْن َقْوِل    ِھ ف    ي َفْض    ِلِھ ُمَنبَِّھ    ا   
 

 َأْفَرُض      ُكْم َزْی      ٌد َوَناِھْی      َك ِبَھ      ا   
  َفَك     اَن َأْوَل     ى ِباتَِّب     اِع التَّ     اِبِعْي 

 
  َال ِس    یََّما َوَق     ْد َنَح     اُه الشَّ     اِفِعيْ 

  َفَھ   اَك ِفْی   ِھ اْلَق   ْوَل َع   ْن ِإْیَج   ازِ     
 

  اِزُمَب     رًَّءا َع     ْن َوْص     َمِة اَألْلَغ        
 



  تالیف المھندس مولود مخلص الراوي    كتاب علم الفرائض والمواریث
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ

٧٣ 
 

 َباُب َأْسَباِب اْلِمْیَراث

 َأْس  َباُب ِمْی  َراِث اْل  َوَرى َثَالَث  ْھ  
 

 ُك       لٌّ ُیِفْی       ُد َربَّ       ُھ اْلِوَراَث       ْھ
  َوْھ    َي ِنَك    اٌح َوَوَالٌء َوَنَس    بْ  

 
  َم   ا َبْع   َدُھنَّ ِلْلَمَواِرْی   ِث َس   َبْب

 َباُب َمَواِنِع اْلِمْیَراث 

  اْلِمْی َراثِ َوَیْمَنُع الشَّْخَص ِمَن 
 

  َواِح     َدٌة ِم     ْن ِعَل     ٍل َث     َالِث    
  ِرقٌّ َوَقْت     ٌل َواْخ     ِتَالُف ِدْی     نِ  

 
  َف  اْفَھْم َفَل  ْیَس الشَّ  كُّ َك  اْلَیِقْینِ   

  اْلَواِرُثْوَن ِمَن الرَِّجال: َباب 

 َواْلَواِرُثْوَن ِمَن الرَِّجاِل َعَشَرْه
 

  َأْس  َماُؤُھْم َمْعُرْوَف  ٌة ُمْش  َتِھَرهْ  
  ِالْبُن َواْب ُن اِالْب ِن َمْھَم ا َن َزالَ    َا 

 
  َواَألُب َواْلَج   دُّ َل   ُھ َوِإْن َع   َال   

  َواَألُخ ِم   ْن َأيِّ اْلِجَھ   اِت َكاَن   ا 
 

  َق     ْد َأْن     َزَل اُهللا ِب     ِھ اْلُقْرآَن     ا  
  َواْبُن اَألِخ اْلُمْدِلْي ِإَلْیِھ ِب اَألبِ  

 
 َفاْس  َمْع َمَق  اًال َل  ْیَس ِباْلُمَك  ذَّبِ   
  َواْلَع   مُّ َواْب   ُن اْلَع   مِّ ِم   ْن َأِبْی   ھِ  

 
َفاْشُكْر ِلِذي اِإلْیَج اِز َوالتَّْنِبْی ھِ     

  َوال  زَّْوُج َواْلُمْعِت  ُق ُذو اْل  َوَالِء 
 

َفُجْمَل        ُة ال        ذُُّكْوِر َھ        ُؤَالِء   
اْلَواِرَثاُت ِمَن النَِّساء: ابَب   

  َواْلَواِرَث  اُت ِم  َن النَِّس  اِء َس  ْبُع
 

  َلْم ُیْعِط ُأْنَث ى َغْی َرُھنَّ الشَّ ْرعُ   
  ِبْن  ٌت َوِبْن  ُت اْب  ٍن َوُأمٌّ ُمْش  ِفَقھْ   

 
  َوَزْوَج       ٌة َوَج       دٌَّة َوُمْعِتَق       ْھ

 َواُألْخُت ِمْن َأيِّ اْلِجَھاِت َكاَنْت 
 

 َفَھ          ِذِه ِع          دَُّتُھنَّ َباَن          تْ   
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َتَعاَلىَباُب اْلُفُرْوِض اْلُمَقدََّرِة في ِكَتاِب اِهللا   

  َواْعَلْم ِبَأنَّ اِإلْرَث َنْوَعاِن ُھَم ا 
 

  َفْرٌض َوَتْعِصْیٌب َعَلى َم ا ُقسِّ َما  
  َفاْلَفْرُض في َنصِّ اْلِكَتاِب ِستَّْھ 

 
 َال َفْرَض في اِإلْرِث ِسَواَھا اْلَبتَّْھ
  ِنْصٌف َوُرْب ٌع ُث مَّ ِنْص ُف الرُّْب عِ     

 
 َوالثُّْلُث َوالسُّ ْدُس ِب َنصِّ الشَّ ْرعِ   
  َوالثُُّلَث        اِن َوُھَم        ا التََّم        امُ   

 
 َف       اْحَفْظ َفُك       لُّ َح       اِفٍظ ِإَم       امُ 
 َباُب النِّْصف 

َوالنِّْصُف َفْرُض َخْمَس ٍة َأْف َراِد   
  

 ال    زَّْوُج َواُألْنَث    ى ِم    َن اَألْوَالدِ 
  َوِبْن  ُت اِالْب  ِن ِعْن  َد َفْق  ِد اْلِبْن  تِ   

 
  ْخُت في َمْذَھِب ُك لِّ ُمْفِت ي  َواُأل

  َوَبْعَدَھا اُألْخُت الَِّتْي ِم َن اَألبِ  
 

 ِعْن   َد اْنِف   َراِدِھنَّ َع   ْن ُمَعصِّ   بِ 
 َباُب الرُُّبع 

 َوالرُّْبُع َفْرُض الزَّْوِج ِإْن َكاَن َمَعْھ
 

  ِم  ْن َوَل  ِد الزَّْوَج  ِة َم  ْن َق  ْد َمَنَع  ھْ     
  َزْوَج      ٍة َأْو َأْكَث      َراَوْھ      َو ِلُك      لِّ  

 
  َم     ْع َع     َدِم اَألْوَالِد ِفْیَم     ا ُق     دَِّرا   

  َوِذْك        ُر َأْوَالِد الَبِن        ْیَن ُیْعَتَم        دْ  
 

 َحْیُث اْعَتَمْدَنا اْلَقْوَل في ِذْكِر اْلَوَلْد
 َباُب الثُُّمن 

  َوال  ثُّْمُن ِللزَّْوَج  ِة َوالزَّْوَج  اتِ  
 

  اْلَبَن    اِتَم    َع اْلَبِن    ْیَن َأْو َم    َع  
 َأْو َم    َع َأْوَالِد اْلَبِن    ْیَن َف    اْعَلِم   

 
 َوَال َتُظ نَّ اْلَجْم َع َش ْرًطا َف  اْفَھمِ   
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  َباُب الثُُّلَثان

  َوالثُُّلَث       اِن ِلْلَبَن       اِت َجْمَع       ا  
 

  َم      ا َزاَد َع      ْن َواِح      َدٍة َفَس      ْمَعا  
  َوْھ     َو َك     َذاَك ِلَبَن     اِت اِالْب     نِ  

 
  َف  اْفَھْم َمَق  اِلْي َفْھ  َم َص  اِفي ال  ذِّْھنِ  

  َوْھ     َو ِلُالْخَت     ْیِن َفَم     ا َیِزْی     دُ  
 

  َقَض      ى ِب      ِھ اَألْح      َراُر َواْلَعِبْی      دُ  
  َھ             َذا ِإَذا ُك             نَّ ُألمٍّ َوَأِب 

 
  َأْو َألٍب َف        اْحُكْم ِبَھ        َذا ُتِص        بِ 

 َباُب الثُُّلث 

 َوالثُّْلُث َفْرُض اُألمِّ َحْیُث َال َوَلْد
 

  َوَال ِمَن اِإلْخَوِة َجْمٌع ُذْو َعَدْد 
  َك    اْثَنْیِن َأْو ِثْنَت    ْیِن َأْو َث    َالثِ    

 
  ُحْك    ُم ال    ذُُّكْوِر ِفْی    ِھ َكاِإلَن    اثِ 

  ٍن َمَعَھ   ا َأْو ِبْنُت   ھُ َوَال اْب   ُن ِإْب    
 

 َفَفْرُض    َھا الثُّْل    ُث َكَم    ا َبیَّْنُت    ھُ  
  َوِإْن َیُك              ْن َزْوٌج َوُأمٌّ َوَأُب 

 
  َفُثُل     ُث اْلَب     اِقْي َلَھ     ا ُمَرتَّ     بُ 

  َوَھَك   َذا َم   ْع َزْوَج   ٍة َفَص   اِعَدا  
 

  َف  َال َتُك  ْن َع  ِن اْلُعُل  ْوِم َقاِع   َدا    
  َت      ْیِناثَن َوْھ      َو ِلِالْثَن      ْیِن َأوِِ  

 
  ْیِنَم      ِبَغی     ِرِم     ْن َوَل     ِد اُألمِّ  

  َوَھَك     َذا ِإْن َكُث     ُرْوا َأْو َزاُدْوا  
 

ا ِس     َواُه َزاُدَفَم     ا َلُھ     ْم ِفْیَم        
  َوَیْس   َتِوي اِإلَن   اُث َوال   ذُُّكْوُر    

 
  ِفْیِھ َكَما َقْد َأْوَض َح اْلَمْس ُطْورُ  

  َباُب السُُّدس 

َوالسُّْدُس َفْرُض َسْبَعٍة ِمَن اْلَعَدْد 
  

  اْب    ٍن َوَج    دّْ َأٌب َوُأمٌّ ُث    مَّ ِبْن    ُت
  َواُألْخ   ُت ِبْن   ُت اَألِب ُث   مَّ اْلَج   دَّهْ   

 
  َوَوَل        ُد اُألمِّ َتَم        اُم اْلِع        دَّهْ 
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 َف     اَألُب َیْس     َتِحقُُّھ َم     َع اْلَوَل     ْد   
 

 َوَھَك     َذا اُألمُّ ِبَتْنِزْی     ِل الصَّ     َمْد
  َوَھَك   َذا َم   ْع َوَل   ِد اِالْب   ِن الَّ   ِذيْ    

 
  َم  ا َزاَل َیْقُف  ْو ِإْث  َرُه َوَیْحَت  ِذيْ   

  َوْھ   َو َلَھ   ا َأْیًض   ا َم   َع اِإلْثَن   ْینِ    
 

  ْخَوِة اْلَمْی ِت َفِق ْس َھ َذْینِ   ِمْن ِإ
  َواْلَج    دُّ ِمْث    ُل اَألِب ِعْن    َد َفْق    ِدهِ  

 
  دِِّهف   ي َح   ْوِز َم   ا ُیِص   ْیُبُھ َوَم    

  ِإالَّ ِإَذا َك        اَن ُھَن        اَك ِإْخ        َوهْ  
 

  ِلَكْوِنِھْم في اْلُقْرِب َوْھَو ُأْسَوْه
  َأْو َأَب     َواِن َمْعُھَم     ا َزْوٌج َوِرثْ  

 
  َف  اُألمُّ ِللثُّْل  ِث َم  َع اْلَج  دِّ َت  ِرْث    

  ِب    اَألبِ  َوَھَك    َذا َل    ْیَس َش    ِبْیًھا    
 

  ف   ي َزْوَج   ِة اْلَمْی   ِت َوُأمٍّ َوَأبِ  
  ُحْكُم       ُھ َوُحْكُمُھ       ْم َس       َیاِتيَو 

 
 ُمَكمَّ    َل اْلَبَی    اِن ف    ي اْلَح    اَالتِ  
  َوِبْن  ُت اِالْب  ِن َتْأُخ  ُذ السُّ  ْدَس ِإَذا   

 
  َكاَنْت َمَع اْلِبْنِت ِمَث اًال ُیْحَت َذى  

  اُألْخ ُت َم َع اُألْخ ِت الَِّت ي     َوَھَك َذا  
 

  ِب     اَألَبَوْیِن َی     ا ُأَخ     يَّ َأْدَل     تِ   
 َوالسُّْدُس َفْرُض َجدٍَّة في النََّسِب 

 
  َأِبأو َواِح         َدًة َكاَن         ْت ُألمٍّ 

  َوَوَل       ُد اُألمِّ َیَن       اُل السُّْدَس       ا   
 

  ف ي ِإْف َراِدِه َال ُیْنَس ى   َوالشَّْرُط 
  َوِإْن َتَس     اَوى َنَس     ُب اْلَج     دَّاِت 

 
 َوُك          نَّ ُكلُُّھ          نَّ َواِرَث          اتِ 
  َفالسُّ      ْدُس َبْی      َنُھنَّ ِبالسَّ      ِویَّھْ  

 
  في اْلِقْسَمِة اْلَعاِدَلِة الشَّ ْرِعیَّھْ 

  َوِإْن َتُك     ْن ُقْرَب     ى ُألمٍّ َحَجَب     تْ  
 

  َلَبْتَأمَّ َأٍب ُبْع  َدى َوُسْدًس  ا َس    
  َوِإْن َتُك    ْن ِب    اْلَعْكِس َف    اْلَقْوَالنِ   

 
 في ُكْتِب َأْھِل اْلِعْلِم َمْنُصْوَصاِن
  َال َتْسُقُط اْلُبْعَدى َعَلى الصَّ ِحْیحِ  

 
 َواتََّف  َق اْلُج  لُّ َعَل  ى التَّْص  ِحْیحِ   
  َوُك    لُّ َم    ْن َأْدَل    ْت ِبَغْی    ِر َواِرثِ  

 
اْلَم   َواِرِثَفَم   ا َلَھ   ا َح   ظٌّ ِم   َن     
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  َوَتْس   ُقُط اْلُبْع   َدى ِب   َذاِت اْلُق   ْرِب
 

اَألْوَل  ى َفُق  ْل ِل  ْي    ف  ي اْلَم  ْذَھبِ 
  َناَھ   ْت ِقْس   َمُة اْلُف   ُرْوضِ َوَق   ْد َت َحْس                                                            ِبي 

 
 ِم  ْن َغْی  ِر ِإْش  َكاٍل َوَال ُغُم  ْوِض
   التَّْعِصْیبباب  

  َوُح  قَّ َأْن َنْش  َرَع ف  ي التَّْعِص  ْیِب
 

  ُم       ْوَجٍز ُمِص       ْیِب ِبُك       لِّ َق       ْوٍل
  َفُك    لُّ َم    ْن َأْح     َرَز ُك    لَّ اْلَم     الِ    

 
  اْلَقَراَب        اِت َأِو اْلَم        َواِلي ِم        َن

 َأْو َكاَن َما َیْفُضُل َبْعَد اْلَفْرِض َلْھ 
 

  َفْھ    َو َأُخ    و اْلُعُص    ْوَبِة اْلُمَفضَّ    َلْھ
  َك      اَألِب َواْلَج      دِّ َوَج      دِّ اْلَج      دِّ  

 
  ُقْرِب      ِھ َواْلُبْع      دِ َواِالْب      ِن ِعْن      َد  

 َواَألِخ َواْب       ِن اَألِخ َواَألْعَم       اِم  
 

 َوالسَّ       یِِّد اْلُمْعِت       ِق ِذي اِإلْنَع       امِ 
  َوَھَك          َذا َبُن          ْوُھُم َجِمْیَع          ا  

 
  َفُك        ْن ِلَم        ا َأْذُك        ُرُه َس        ِمْیَعا 

  َم   َع اْلَقِرْی   بِ  َوَم   ا ِل   ِذي اْلُبْع   دِ   
 

  ف   ي اِإلْرِث ِم   ْن َح   ظٍّ َوَال َنِص   ْیبِ 
  َواَألُخ َواْلَع                           مُّ ُألمٍّ َوَأِب 

 
  َأْوَل  ى ِم  َن اْلُم  ْدِلْي ِبَش  ْطِر النََّس  ِب

  َواِالْب       ُن َواَألُخ َم       َع اِإلَن       اِث 
 

  ُیَعصِّ         َباِنِھنَّ ف         ي اْلِمْی         َراثِ 
  َواَألَخ       َواُت ِإْن َتُك       ْن َبَن       اتُ  

 
  َفُھ          نَّ َمْعُھ          نَّ ُمَعصَّ          َباُت   

  ُط را َعَص َبھْ  َوَلْیَس ف ي النَِّس اِء    
 

  ِإالَّ الَِّت     ْي َمنَّ     ْت ِبِعْت     ِق الرََّقَب     ھْ  
 َباُب اْلَحْجب 

  َواْلَجدُّ َمْحُجْوٌب َعِن اْلِمْی َراثِ 
 

 ِب    اَألِب ف    ي َأْحَواِل    ِھ ال    ثََّالثِ   
  َوَتْسُقُط اْلَجدَّاُت ِمْن ُك لِّ ِجَھ ھْ   

 
  ِباُألمِّ َفاْفَھْمُھ َوِقْس َما َأْشَبَھْھ
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  ْب  ِن ِب  اِإلْبِن َف  َالَذا اْب  ُن اِإلَوَھَك  
 

َتْبِغ َعِن اْلُحْكِم الصَِّحْیِح َمْعِدَال 
  َوَتْس      ُقُط اِإلْخ      َوُة ِباْلَبِنْیَن      ا    

 
  ِوْیَن   ا َوِب   اَألِب اَألْدَن   ى َكَم   ا رَ   

  اَبِن   ي اْلَبِن   ْیَن َكْی   َف َك   اُنوَأْو ِب 
 

  ِس  یَّاِن ِفْی  ِھ اْلَجْم  ُع َواْلِوْح  َداُن
  َوَیْفُض   ُل اْب   ُن اُألمِّ ِباِإلْس   َقاطِ   

 
 ِباْلَج   دِّ َفاْفَھْم   ُھ َعَل   ى اْحِتَی   اطِ  
  َوِباْلَبَن       اِت َوَبَن       اِت اِالْب       نِ  

 
  ِوْحَداًنا َفُقْل ِل ْي ِزْدِن ي  َجْمًعا َو

  ْب  ِن َیْس  ُقْطَن َمَت  ىُث  مَّ َبَن  اُت اِإل 
 

  َح  اَز اْلَبَن  اُت الثُُّلَث  ْیِن َی  ا َفَت  ى   
  ِإالَّ ِإَذا َعصَّ          َبُھنَّ ال           ذََّكرُ  

 
اَلِد اِإلْب ِن َعَل ى َم ا َذَك ُرو    ِمْن َو  

  َوِم     ْثُلُھنَّ اَألَخ     َواُت الالَِّت     ي  
 

اْلِجَھ   اِتُی   ْدِلْیَن ِب   اْلُقْرِب ِم   َن    
  ِإَذا َأَخ     ْذَن َفْرَض     ُھنَّ َواِفَی     ا  

 
اَألِب اْلَبَواِكَی    ا  َدَأْس    َقْطَن َأْوالَ   

  َوِإْن َیُك    ْن َأٌخ َلُھ    نَّ َحاِض    َرا  
 

  َوَظ      اِھَرا َعصَّ      َبُھنَّ َباِطًن      ا
  ْب   ُن اَألِخ ِباْلُمَعصِّ   بِ َوَل   ْیَس ِإ 

 
 َمْن ِمْثَل ُھ َأْو َفْوَق ُھ ف ي النََّس بِ    
 َباُب اْلُمَشرَِّكة 

  َوِإْن َتِج       ْد َزْوًج       ا َوُأم       ا َوِرَث       ا
 

  َوِإْخ      َوًة ِل      ُألمِّ َح      اُزوا الثُُّلَث      ا   
  َوِإْخ                  َوًة َأْیًض                  ا ُألمٍّ َوَأبِ  

 
  َواْسَتْغَرُقوا اْلَماَل ِبَفْرِض النُُّص بِ 

  َف                      اْجَعْلُھُم ُكلُُّھ                      ُم ُألمِّ   
 

  ف    ي اْل    َیمِّ َواْجَع   ْل َأَب    اُھْم َحَج    ًرا 
  َواْقِس   ْم َعَل   ى اِإلْخ   َوِة ُثْل   َث التَِّرَك   ْھ 

 
  َكْھَرَتاْلَمْس        َأَلُة اْلُمش          َفَھ        ِذِه
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  َباُب اْلَجدِّ َواِإلْخَوة

 َوَنْبَت      ِدي اآلَن ِبَم      ا َأَرْدَن      ا   
 

 ف  ي اْلَج  دِّ َواِإلْخ  َوِة ِإْذ َوَع   ْدَنا   
  َف  َأْلِق َنْح  َو َم  ا َأُق  ْوُل السَّ  ْمَعا    

 
 َواْجَمْع َحَواِشي اْلَكِلَماِت َجْمَعا
  َواْعَل  ْم ِب  َأنَّ اْلَج  دَّ ُذو َأْح  َواِل   

 
  َعَل   ى التَّ   َواِليَك َع   ْنُھنَّ ُأْنِبْی   

  ِإَذا َة ِف      ْیِھنَُّیَقاِس      ُم اِإلْخ      َو 
 

  َل  ْم َیُع  ِد اْلَقْس  ُم َعَلْی  ِھ ِب  اَألَذى   
  َفَت      اَرًة َیْأُخ      ُذ ُثْلًث      ا َك      اِمالَ  

 
 ِإْن َك   اَن ِباْلِقْس   َمِة َعْن   ُھ َن   اِزَال
  ِإْن َل   ْم َیُك   ْن ُھَن   اَك ُذْو ِس   َھاِم 

 
ِتْفَھاِمَفاْقَنْع ِبِإْیَضاِحْي َع ِن اْس     

اْلَب     اِقيَوَت     اَرًة َیْأُخ     ُذ ُثْل     َث     
 

 َبْع  َد َذِوي اْلُف  ُرْوِض َواَألْرَزاِق
 َھ   َذا ِإَذا َم   ا َكاَن   ِت اْلُمَقاَس   َمھْ   

 
 ُتْنِقُص   ُھ َع   ْن َذاَك ِباْلُمَزاَحَم   ھْ 
 َوَت    اَرًة َیْأُخ    ُذ ُس    ْدَس اْلَم    الِ    

 
  َوَل     ْیَس َعْن     ُھ َن     اِزًال ِبَح     الِ 

اِإلَن  اِث ِعْن  َد اْلَقْس  مِ  َوْھ  َو َم  َع     
 

 ِمْث   ُل َأٍخ ف   ي َس   ْھِمِھ َواْلُحْك   مِ  
  ِإالَّ َم     َع اُألمِّ َف     َال َیْحُجُبَھ     ا     

 
  َب  ْل ُثُل  ُث اْلَم  اِل َلَھ  ا َیْص  َحُبَھا  

اَألْعَداِدمَع َواْحُسْب َبِني اَألِب    
 

  َواْرُفْض َبِني اُألمِّ َمَع اَألْجَداِد
  اِإلْخ َوِة َبْع َد اْلَع دِّ   َواْحُكْم َعَلى  

 
  ُحْكَم   َك ِف   ْیِھْم ِعْن   َد َفْق   ِد اْلَج   دِّ 

  َباُب اَألْكَدِریَّة      

  َواُألْخ   ُت َال َف   ْرَض َم   َع اْلَج   دِّ َلَھ   ا 
 

  ِفْیَم       ا َع       َدا َمْس       َأَلٍة َكمََّلَھ       ا   
  َزْوٌج َوُأمٌّ َوُھَم               ا َتَماُمَھ               ا  

 
  َف      اْعَلْم َفَخْی      ُر ُأمَّ      ٍة َعالَُّمَھ      ا   
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٨٠ 
 

  ُتْع       َرُف َی       ا َص       اِح ِباَالْكَدِریَّ       ْھ
 

  َوْھ       َي ِب       َأْن َتْعِرَفَھ       ا َحِریَّ       ھْ 
  َفُیْفَرُض النِّْصُف َلَھا َوالسُّ ْدُس َل ھْ   

 
  ِب  اْلُفُرْوِض اْلُمْجَمَل  ھْ  َتُع  وَلَحتَّ  ى 

  ُث       مَّ َیُع       ْوَداِن ِإَل       ى اْلُمَقاَس       َمْھ 
 

َكَما َمَضى َفاْحَفْظُھ َواْش ُكْر َناِظَم ْھ   
 َباُب اْلِحَساب  

  َوِإْن ُت       ِرْد َمْعِرَف       َة اْلِحَس       اِب
 

  ِلَتْھَت      ِدْي ِب      ِھ ِإَل      ى الصَّ      َوابِ  
  َوَتْع     ِرَف اْلِقْس     َمَة َوالتَّْفِص     ْیالَ  

 
 َوَتْعَل      َم التَّْص      ِحْیَح َوالتَّْأِص      ْیالَ  
  َفاْسَتْخِرِج اُألُصْوَل في اْلَمَس اِئلِ  

 
  اِھِلَوَال َتُك    ْن َع    ْن ِحْفِظَھ    ا ِب    ذَ   

  َف           ِإنَُّھنَّ َس           ْبَعٌة ُأُص           ْولُ   
 

  ُع        ْولُ َثَالَث        ٌة ِم        ْنُھنَّ َق        ْد تَ  
  َوَبْع            َدَھا َأْرَبَع            ٌة َتَم            امُ  

 
  َال َع      ْوَل َیْعُرْوَھ      ا َوَال اْن      ِثَالمُ  

  َفالسُّ  ْدُس ِم  ْن ِس  تَِّة َأْس  ُھٍم ُی  َرى  
 

  َوالثُّْل ُث َوالرُّْب ُع ِم ِن اْثَن ْي َعَش َرا     
  َوال   ثُّْمُن ِإْن ُض   مَّ ِإَلْی   ِھ السُّ   ْدسُ  

 
 َفَأْص    ُلُھ الصَّ    اِدُق ِفْی    ِھ اْلَح    ْدسُ   
  َأْرَبَع         ٌة َیْتَبُعَھ         ا ِعْش         ُرْوَنا  

 
  َیْعِرُفَھ       ا اْلُحسَّ       اُب َأْجَمُعْوَن       ا 

  َفَھ          ِذِه الثََّالَث          ُة اُألُص          ْولُ  
 

  ِإْن َكُث       َرْت ُفُرْوُض       َھا َتُع       ْولُ  
  َعْق     َد اْلَعَش     َرهْ  َفَتْبُل     ُغ السِّ     تَّةُ  

 
 ف    ي ُص    ْوَرٍة َمْعُرْوَف    ٍة ُمْش    َتِھَرهْ 
  َوَتْلَح     ُق الَِّت     ْي َتِلْیَھ     ا ِب     اَألَثرْ    

 
َعَش رْ  في اْلُعْوِل ِإْف َراًدا ِإَل ى َس ْبعَ     

  َواْلَع       َدُد الثَّاِل       ُث َق       ْد َیُع       ْوُل 
 

 ِبُثْمِن        ِھ َفاْعَم        ْل ِبَم        ا َأُق        ْولُ 
  َوالنِّْص  ُف َواْلَب  اِقْي َأِو النِّْص  َفانِ   

 
  َأْص     ُلُھَما ف     ي ُحْكِمِھ     ْم ِإْثَن     انِ   
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  َوالثُّْل      ُث ِم      ْن َثَالَث      ٍة َیُك      ْونُ   
 

 َوالرُّْب     ُع ِم     ْن َأْرَبَع     ٍة َمْس     ُنْونُ   
  َوال    ثُّْمُن ِإْن ُك    اَن َفِم    ْن َثَماِنَی    ْھ 

 
  َفَھ     ِذِه ِھ     َي اُألُص     ْوُل الثَّاِنَی     ھْ   

 َال َی    ْدُخُل اْلَع    ْوُل َعَلْیَھ    ا َف    اْعَلمِ   
 

  ِمَتس  َلُث  مَّ اْس  ُلِك التَّْص  ِحْیَح ِفْیَھ  ا   
  َوِإْن َتُك    ْن ِم    ْن َأْص    ِلَھا َتِص    حُّ    

 
  َفَت    ْرُك َتْطِوْی    ِل اْلِحَس    اِب ِرْب    حُ   

  َف   َأْعِط ُك   ال َس   ْھَمُھ ِم   ْن َأْص   ِلَھا  
 

  ُمَكمَّ     ًال َأْو َع     اِئًال ِم     ْن َعْوِلَھ     ا
 َباُب السَِّھام 

 َوِإْن َت     َر السِّ     َھاَم لَیْس     َت َتْنَقِس     ْم 
 

 َعَلى َذِوي اْلِمْیَراِث َفاْتَبْع َم ا ُرِس مْ  
  َواْطُلْب َطِرْیَق اِالْخِتَصاِر في اْلَعَم لْ  

 
  ِب  اْلَوْفِق َوالضَّ  ْرِب ُیَجاِنْب  َك الزََّل  لْ   

  َواْرُدْد ِإَل    ى اْلَوْف    ِق الَّ    ِذْي ُیَواِف    قُ   
 

  َواْضِرْبُھ في اَألْصِل َفَأْنَت اْلَح اِذقُ 
  َأْو َأْكَث    َرا  ِإْن َك    اَن ِجْنًس    ا َواِح    ًدا   

 
  َف  اْتَبْع َس  ِبْیَل اْلَح  قِّ َواْط  َرِح اْلِم  َرا

  َوِإْن َت     َر اْلَكْس     َر َعَل     ى َأْجَن      اسِ    
 

  َفِإنََّھ    ا ف    ي اْلُحْك    ِم ِعْن    َد النَّ    اسِ  
  َأْقَس        اِمُتْحَص        ُر ف        ي َأْرَبَع        ٍة   

 
  َیْعِرُفَھ     ا اْلَم     اِھُر ف     ي اَألْحَك     امِ   

  ُمَماِث        ٌل ِم        ْن َبْع        ِدِه ُمَناِس        بُ    
 

  َوَبْع          َدُه ُمَواِف          ٌق ُمَص          اِحُب
  َوالرَّاِب         ُع اْلُمَب         اِیُن اْلُمَخ         اِلفُ  

 
 ُیْنِبْی    َك َع    ْن َتْفِص    ْیِلِھنَّ اْلَع    اِرفُ   
  َفُخ       ْذ ِم       َن اْلُمَم       اِثَلْیِن َواِح       َدا   

 
  ِم     َن اْلُمَناِس     َبْیِن الزَّاِئ     َدا َوُخ     ْذ 

  َواْضِرْب َجِمْیَع اْلَوْفِق ف ي اْلُمَواِف قِ   
 

  َواْس    ُلْك ِب     َذاَك َأْنَھ    َج الطََّراِئ     قِ  
  َوُخ       ْذ َجِمْی       َع اْلَع       َدِد اْلُمَب       اِینِ    

 
  َواْض   ِرْبُھ ف   ي الثَّ   اِنْي َوَال ُت   َداِھنِ 
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  َف      َذاَك ُج      ْزُء السَّ      ْھِم َفاْحَفَظْن      ھُ  
 

  َواْح     َذْر ُھ     ِدْیَت َأْن َتِزْی     َغ َعْن     ھُ 
  َواْض  ِرْبُھ ف  ي اَألْص  ِل الَّ  ِذْي َتَأصَّ  الَ    

 
  َوَأْح   ِص َم   ا اْنَض   مَّ َوَم   ا َتَحصَّ   الَ 

  َص        ِحْیُح َواْقِس       ْمُھ َفاْلَقْس        ُم ِإًذا  
 

  َیْعِرُف         ُھ اَألْعَج         ُم َواْلَفِص         ْیُح
  َفَھ        ِذِه ِم        َن اْلِحَس        اِب ُجَم        لُ   

 
َعَل       ى ِمَث       اِلِھنَّ اْلَعَم       لُ َی       ْأِتْي   

 ِم    ْن َغْی    ِر َتْطِوْی    ٍل َوَال اْعِتَس     اِف     
 

ْع ِبَم      ا ُب      یَِّن َفْھ      َو َك      اِفي َف      اْقَن  
 َباُب اْلُمَناَسَخة 

  َوِإْن َیُم    ْت آَخ    ُر َقْب    َل اْلِقْس    َمھْ  
 

  َفَصحِِّح اْلِحَساَب َواْع ِرْف َس ْھَمھْ  
  َواْجَع   ْل َل   ُھ َمْس   َأَلًة ُأْخ   َرى َكَم   ا  

 
  َق    ْد ُب    یَِّن التَّْفِص    ْیُل ِفْیَم    ا ُق    دَِّما   

  َوِإْن َتُك   ْن َلْیَس   ْت َعَلْیَھ   ا َتْنَقِس   ْم 
 

  َف اْرِجْع ِإَل ى اْلَوْف  ِق ِبَھ َذا َق ْد ُحِك  مْ    
  َواْنُظ    ْر َف    ِإْن َواَفَق    ِت السِّ    َھاَما  

 
  َفُخ       ْذ ُھ       ِدْیَت َوْفَقَھ       ا َتَماَم       ا 

  السَّاِبَقْھَواْضِرْبُھ َأْو َجِمْیَعَھا في  
 

  ِإْن َل     ْم َتُك     ْن َبْیَنُھَم     ا ُمَواَفَق     ْھ   
  َوُك   لُّ َس   ْھٍم ف   ي َجِمْی   ِع الثَّاِنَی   ھْ    

 
  ُیْض    َرُب َأْو ف    ي َوْفِقَھ    ا َعَالِنَی    ْھ

  َوَأْس   ُھُم اُألْخ   َرى َفِف   ي السِّ   َھامِ   
 

 ُتْض      َرُب َأْو ف      ي َوْفِقَھ      ا َتَم      امِ 
  َفَھ         ِذِه َطِرْیَق         ُة اْلُمَناَس         َخْھ 

 
  َف   اْرَق ِبَھ   ا ُرْتَب   َة َفْض   ٍل َش   اِمَخھْ 

ِكِل َواْلَمْفُقْوِد َواْلَحْملَباُب ِمْیَراِث اْلُخْنَثى اْلُمْش   

  َوِإْن َیُك        ْن ف        ي ُمْس        َتِحقِّ اْلَم        الِ   
 

  ُخْنَثى َصِحْیٌح َبیُِّن اِإلْشَكاِل
  َفاْقِس         ْم َعَل          ى اَألَق         لِّ َواْلَیِق          ْینِ   

 
  ب ْینِ الُمَتْحَظ ِبَحقِّ اْلِقْس َمِة  
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ُخْنَث    ى  الَواْحُك    ْم َعَل    ى اْلَمْفُق    ْوِد ُحْك    َم    
  

  َأْو ُھ َو ُأْنَث  ى ِإْن َذَك ًرا َك ْاَن   
  َوَھَك             ذَا ُحْك             ُم َذَواِت اْلَحْم             لِ    

 
 َف  اْبِن َعَل   ى اْلَیِق  ْیِن َواَألَق   لِّ  
َواْلَحْرَقىَباُب ِمْیَراِث اْلَغْرَقى َواْلَھْدَمى    

  َوِإْن َیُمْت َق ْوٌم ِبَھ ْدٍم َأْوَغ َرقْ   
 

  َكاْلَحَرْق َأْو َحاِدٍث َعمَّ اْلَجِمْیَع
  َوَل  ْم َیُك  ْن ُیْعَل  ُم َح  اُل السَّ  اِبقِ    

 
  ِم  ْن َزاِھ  ِق َف  َال ُت  َورِّْث َزاِھًق  ا

  َوُع        دَُّھْم َك        َأنَُّھْم َأَجاِن        ُب 
 

اْلَق  ْوُل السَّ  ِدْیُد الصَّ  اِئُب َفَھَك  َذا  
  

 َخاِتَمة

  َوَقْد َأَتى اْلَقْوُل َعَلى َم ا ِش ْئَنا  
 

 ِم   ْن ِقْس   َمِة اْلِمْی   َراِث ِإْذ َبیََّن   ا   
  َعَلى َطِرْی ِق الرَّْم ِز َواِإلَش اَرهْ    

 
ِب       َأْوَجِز اْلِعَب       اَرهْ  ُمَلخًَّص       ا  

  َفاْلَحْم       ُد ِهللا َعَل       ى التََّم       اِم 
 

  ِثْی   ًرا َت   مَّ ف   ي ال   دََّوامِ َحْم   ًدا َك
  ْس   َأُلُھ اْلَعْف   َو َع   ِن التَّْقِص   ْیرِ َن 

 
 َوَخْی  َر َم  ا َنْأَم  ُل ف  ي اْلَمِص  ْیرِ    
  َوَغْف  َر َم  ا َك  اَن ِم  َن ال  ذُُّنْوبِ     

 
  َوَس  ْتَر َم  ا َش  اَن ِم  َن الُعُی  ْوبِ  

  َوَأْفَض    ُل الصَّ    َالِة َوالتَّْس    ِلْیمِ   
 

  اْلُمْص َطَفى اْلَك ِرْیمِ  َعَلى النَِّبيِّ 
  ُمَحمَّ    ٍد َخْی    ِر اَألَن    اِم اْلَعاِق    بِ  

 
  َوآِل     ِھ اْلُغ     رِّ َذِوي اْلَمَناِق     بِ  

 َوَص     ْحِبِھ اَألَفاِض     ِل اَألْخَی     اِر 
 

  ِة اَألَماِج     ِد اَألْب     َرارِ صَّ     فَوال
  

 ــــــــــــــــــــــــ
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  الفھرس

  

  رقم الصفحة  الموضوع  ت

  ١  ایات المواریث   ١

  ٢  المقدمة  ٢

  ٣  المحتویات  ٣

  ٤  اسباب المیراث وموانعھ –الفصل االول   ٤

  ٥  اركان المیراث وشروطھ –الفصل الثاني   ٥

  ٦  الوارثون من الرجال –الفصل الثالث   ٦

  ٧  الوارثات من النساء -    ٧

  ٨  انواع االرث  - الفصل الرابع     ٨

  ٩  اصحاب النصف  -   ٩

  ١١  اصحاب الربع  -   ١٠

  ١٢  اصحاب الثمن  -   ١١

  ١٣  اصحاب الثلثین  -   ١٢

  ١٤  اصحاب الثلث  -   ١٣

  ١٩  اصحاب السدس  -   ١٤

  ٢٠  االرث بالتعصیب -   ١٥

  ٢٣  الحجب -الفصل الخامس   ١٦

  ٢٧  الحساب –الفصل السادس   ١٧

  ٢٨  االعداد والعوامل -   ١٨

  ٣٠  العالقة بین االعداد -   ١٩
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  رقم الصفحة  الموضوع  ت

  ٣١  المسائل اصول -   ٢٠

  ٣٧  العول -   ٢١

  ٣٩  الرد -   ٢٢

  ٤١  تصحیح المسائل -   ٢٣

  ٤٩  المناسخات -   ٢٤

  ٥٣  قسمة التركات -   ٢٥

  ٥٥  مباحث تكمیلیة –الفصل السابع   ٢٦

  ٥٦  المسألة الُمشََّرَكة »  ٢٧

  ٥٧  میراث الجد واألخوة   »  ٢٨

  ٦١  المسألة األكدریة »  ٢٩

الزوجین، التي فیھا أحد ( مسائل الرد  »  ٣٠
  )وكان من یرد علیھ أكثر من صنف 

٦٢  

  ٦٤  میراث الخنثى الُمشكل »  ٣١

  ٦٦  میراث المفقود »  ٣٢

  ٦٩  میراث الحمل »  ٣٣

  ٧٠  .میراث الغرقى والھدمى والحرقى  »  ٣٤

  ٧١  متن الرحبیة  ٣٥

  ٨٤  الفھرس  ٣٧

  ٨٦  المصادر  ٣٨

  ٨٧  المؤلف في سطور  ٣٩
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  المصادر

  
 ).شرح سبط الماردیني وحاشیة العالمة البقري  (الرحبیة في علم الفرائض  .١

  .ھـ  ١٣٤٢/  وأوالدهمطبعة مصطفى البابي الحلبي / مصر 
  

 محمد محي الدین عبدالحمید / الدرة البھیة بتحقیق مباحث الرحبیة  .٢
  . وأوالدهمكتبة محمد علي صبیح / مصر 

  
 . العالمة الشریف الجرجاني لإلمام/ شرح السراجیة في علم الفرائض  .٣

  م ١٩٧٩/ العراقیة  األوقافمطبعة وزارة / بغداد 
  

 .مصطفى دیب الُبغا . د األستاذ/ علم المواریث  .٤
  م ١٩٨٦ –دار القلم / دمشق 

  
 .الیقضان عطیة الجبوري  أبو. د/  اإلسالمیةحكم المیراث في الشریعة  .٥

  م ١٩٨٦/ دار الندوة الجدیدة / بیروت 
  

 .الزلمي  إبراھیممصطفى . د/ المیراث والوصیة وحق االنتقال في الفقھ والقانون  أحكام .٦

  م ٢٠٠٠ –بغداد 
  

 .الشیخ جمال عبدالكریم الدبان ./ اإلسالمي اإلعداديللصف الرابع / ریاضیات المواریث  .٧

  م ٢٠٠٢ –بغداد  
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 المؤلف في سطور
  المھندس مولود مخلص الراوي

v  ١٩٥٨/ من مواليد بغداد عام   

v     نجل العالم الفرضي الشيخ مخلص حماد آل الشيخ رجب الراوي  
رابطة العلماء في العراق ، والمدرس السابق في المدرسة العلمية   عضو جمعية

  )عليه رحمة اهللا تعالى ( الدينية في سامراء ، وخطيب جامع السيد سلطان علي في بغداد 
   

v      الشيخ أحمد محمد أمين آل الشيخ رجب الراويالعالمة سبط  
 )عليه رحمة اهللا تعالى ( المدرس األول للمدرسة العلمية الدينية  في سامراء  

  

v     بغداد –خريج الجامعة التكنولوجية  
 ١٩٧٩ -١٩٧٨/ عام ) إلكترونك / بكالوريوس كهرباء ( 

  
v   والمواريث الشرعية  مجاز بعلم الفرائض 

  ١٩٧٨/ والده الشيخ مخلص حماد الراوي وذلك عام من 
  

v  برنامجاً لحل مسائل الميراث قساماتھا الشرعیة ، بالحاسبة االلكترونیة وإصدارأعد.  
واعتمدته وزارة العدل العراقية ، واستخدم عملياً في بعض محاكمهـا  

  .م  ١٩٨٨/ منذ العام 
وذلـك  ( م  ٢٠٠٦/ثم اعتمده ديوان الوقف السني العراقي في العـام  

، وتم نشره )بإصدار نسخة مطورة منه موافقة لنظم الحاسبات الحديثة 
 .وأتاحت تحميله عبر شبكة االنترنيت 

v       بصفة خبير بالمواريث الشرعية العراقية، –مسجل لدى وزارة العدل  
     ١٩٨٥/لسنة  ٨٧/بموجب هوية الخبراء رقم   

v    رئيس مهندسين اقدم / بدرجة ( العراقية  –شركات وزارة النفط  موظف في احدى(  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  com.googlepages.mawlood://http الموقع االلكتروني   عنوان
   com.gmail@mawloodعنوان البرید االلكتروني                       
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 تم بحمد اهللا تعالى


