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        الفوائدالفوائدالفوائدالفوائد
  يف علم الفرائضيف علم الفرائضيف علم الفرائضيف علم الفرائض

  
  / خ ــيــشــــلل
  خمزم دغريريبن حممد هادي بن علي 

  
  

  /المة ـيخ العــديم الشــقـــت
  زيد بن حممد بن هادي املدخلي

  
  

  /دها وأخرجها ــأع
رديش دغريريبن علي سعود بن عبده 
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        مـــقـــدمـــة تلمـــيـــذ الــمـــؤلـــفمـــقـــدمـــة تلمـــيـــذ الــمـــؤلـــفمـــقـــدمـــة تلمـــيـــذ الــمـــؤلـــفمـــقـــدمـــة تلمـــيـــذ الــمـــؤلـــف
  اهللا الرحمن الرحيم اهللا الرحمن الرحيم اهللا الرحمن الرحيم اهللا الرحمن الرحيمبسمبسمبسمبسم

احلمد هللا الذي أعان بفضله األقدام السالكة ، وأنقذ برمحته النفوس اهلالكة ، وأشهد                   
فكل النفوس له ذليلة عانية ، وأشهد       ، أالّ إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو العزة والقهر            
 نية ، صلى اهللا عليـه وعلـى أصـحابه   أن حممداً عبده ورسوله القائم بأمر ربه سراً وعال     

  :أما بعد . وسلم تسليماً ن م بإحساوالتابعني هل

�	� ������ �يقول ربنا سـبحانه وتعـاىل       �� ������ ����� �	���� ����� ���� ������ � � �� � � �� � � �� � � � � �� � � � �

���� !" � من يرد اهللا به خرياً يفقهه       [ ؛ ويقول الرسول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم          #��
، وهو أفضل مطلـوب   ، لقلوب واألبدان   اء ل فالعلم  الشرعي هو خري غذ      . )١(]يف الدين   

   :)٢(يقول الشيخ حافظ احلكمي
 أذن وأعـرب عنه ناطق بفم العلم أغلى وأحلى ما له استمعت
 عليا فاسعوا إليه يا أويل اهلمم العلم غايته القصوى ورتبته الــ
 للـه أكرم من ميشي على قدم العلم أشرف مطــلوب وطالبه

 واجلهال يف الظلم، أهل السعادة  ضيء بـهالعلــم نور مبني يست
 أهــل اجلهالة أموات جبهلهم العلــم أعلى حيـاة للعباد كما

  
بن علي خمزم   ملؤلفه الشيخ هادي    ، "  الفرائض   الفوائد يف علم   "  فبني يدينا كتاب   :وبعد  

من تدريسي إياه   كان يقوم الشيخ ب   ا  مجع مل  ووه، )  هــ   ١٤٣٠ – ١٣٦١( دغريري  
ـ   مث طلب مين بعد ذلك أن أقوم جبمعه         ،  يف مسجده  الفرائض   علم وتبييضه من مسوات د

   للمبتدئني بإذن وينري الطريق، ويسهل فهمه للدارسني ، الدفاتر ليكون يف متناول الطالبني 
  ـــــــــــ

وية بن أيب سفيان امع عن كالمهاة ؛ ورواه مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمار، احلديث رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم ) ١(
   .رضي اهللا عنه

   ."املنظومة امليمية يف الوصايا واآلداب العلمية"من منظومة الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي رمحه اهللا املوسومة بــ ) ٢(
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وبعد أن أينا ذلك قام الشيخ رمحه اهللا بعرض ؛ وقمت باجلمع ، فأجبت سؤله . اهللا 
 وقد أثبت، لع عليه واستجاده وكتب عليه تقدمياً فاطّ، زيد املدخلي الكتاب على شيخنا 

  .يف الصفحات اآلتية سيأيت كما ، هذا التقدمي خبط الشيخ زيد 
ولكنها ، من مطبعة جمالس اهلدى باجلزائر      منه الطبعة األوىل    وهذا الكتاب كان قد صدر      

أن أقـوم  لزامـاً  فوجب علي  فاحتيج للمراجعة والتصويب ؛؛ مطبعية ال ختلو من أخطاء    
بسفاستعنت باهللا وحده مث    ، ر الكتاب وتقليبه وإعادة النظر فيه ليكون باملظهر الالئق به           ب

  .شرعت يف ذلك سائالً املوىل جل وعال أن يكتب القبول 
وكـان  ، قد كان لنا نرباساً يف هذا الفن أعين يف فن الفـرائض             اهللا  والشيخ املؤلف رمحه    

منارة يرجعإليها وي هات الداين ويشهد بذلك القاصي  ، دى.  
  

  :عملي يف الكتاب 
، طاع  حسب املست من كتب السنة     قمت بعزو األحاديث إىل دواوينها ومصادرها        :أوالً  

من ناحية صحة   احلديث عن األحاديث واآلثار املروية      مث ذكر نقوالت من كالم جهابذة       
  .اخلرب أو ضعفه 

  . بعض الغموض إن وجد تعليقات وإيضاحات يف احلاشية مبا قد يفك إضافة :ثانياً 
وهي بقلم إمام وخطيب جـامع الـدغارير        ،  وضع ترمجة للشيخ املؤلف رمحه اهللا        :ثالثاً  

  .الشيخ عبده عاكش دغريري وهو أيضاً أحد طالب الشيخ هادي رمحه اهللا 
وقد ، واتفوا للتعزية فيه    ، اؤه  وأقربحزن لذلك أحبابه    ،  بعد وفاة الشيخ هادي      :رابعاً  

فقمت . دغريري    رثاه أحد طالبه بقصيدة يف مخسة عشر بيتاً وهو الشيخ حسن بن حيىي            
  .ل ؛ ؛ ؛ واهللا املستعان لَ تعزية لنفسي ولغريي ذا املصاب اجلَةبإثبات هذه املرثـيـ

وإثباـا مـع     وضع نسخة خطية من تقدمي الشيخ زيد املدخلي على الكتاب ؛             :خامساً  
  .الكتاب 
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،  بني يـديك     وهذا جهد املقلِّ  ، الكمال هللا وحده سبحانه     عصمة ؛ ف   ال ندعي ال   :وأخرياً  
فما كان يف ذلك من صواب فمن اهللا وحده وما كان فيه مـن               . همر وعلينا غُ  همنفلك غُ 

  .خطأ أو سهو أو تقصري فمن نفسي والشيطان 
وأن ، أن جيعل العمل خالصاً لوجهـه الكـرمي         ؛  الكرمي  أسأل اهللا العظيم رب العرش         

وأسأله جل وعال بأمسائه احلسىن وصفاته العلـى أن         ، يكون سبباً لنا يف مرضاته سبحانه       
جيزي الشيخ هادي بن علي خمزم دغريري عين خري ما جزى به شيخاً عن طالبه ومعلمـاً                 

فقد كـان   ، صاحبه بعد املوت    وأن جيعل هذا العمل من العلم الذي ينفع         ، عن تالمذته   
رمحه اهللا يكرر هذا احلديث علي مراراً ؛ وهو احلديث الذي رواه مسلم وغريه عـن أيب                 

إذا مات ابن آدم انقطع     [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : هريرة رضي اهللا عنه قال      
 ه فأسـأل  ؛] صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو لـه             ، عمله إال من ثالث     

  .وأن ينفعنا به مجيعاً سبحانه أن جيعل هذا الكتاب من ذلك 
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وألقاربنا وملن له حق علينا وجلميع املسلمني واملسلمات برمحتك يا              

  .أرحم الرامحني 
  
  
  

  / تلميذ املؤلف 
رديش دغريريبن علي  سعود بن عبده
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  ريريريريترمجة املؤلف بقلم الشيخ عبده عاكش دغريترمجة املؤلف بقلم الشيخ عبده عاكش دغريترمجة املؤلف بقلم الشيخ عبده عاكش دغريترمجة املؤلف بقلم الشيخ عبده عاكش دغري

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

  :أما بعد . احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه      
هادي بن علي   / فقد طُلب مين أن أكتب شيئاً عن سرية ومسرية شيخنا ومعلمنا الفاضل             

  . ذلك مين بلين من الشعور بالفخر حني طُتابوكم نالين من الشرف وان، خمزم دغريري 
، ألن من أريد أن أكتب عنه يصعب اإلحاطة به          ، احلقيقة فلقد تأزم وتعسر علي املوقف       و

وحيث له علي بعـد اهللا مـن        . ألنه صاحب هامة عالية ومكانة رفيعة مل يكن يل سبرها           
الفضل ما ال أحصيه كان لزاماً علي أن أجتهد وأكتب يف حقه ما يرد ولـو شـيئاً مـن                  

  .واهللا حسيب ونعم الوكيل ، ف اجلميل واملعرو
ونـشأ  ،  هـــ  ١٣٦١ ولد الشيخ هادي بن علي خمزم دغريري بقرية الدغارير سنة           *

ويكفيه يف ذلك فخراً أنه إىل املخـزم        ، وترىب يف أسرة بلغت يف احلسب والنسب منتهاه         
  .ينتمي وينتهي هذا البيت العريق من قبيلة الدغارير 

فتعلم القرآن والتوحيـد واحلـديث      ، اتيب يف قرية الدغارير     ويف بداية نشأته التحق بالكت    
، مث ملا كرب واشتد عوده التحق بالتعليم النظامي فدرس باملعهد العلمي بـصامطة              ، والفقه  

فجد واجتهد حىت أكمل تعليمـه      ، وهناك تفتحت مدارك الشيخ وزادت مهته يف الطلب         
لرياض وهناك التحق جبامعة اإلمام حممد بن       مث سافر إىل مدينة ا    ، املتوسط والثانوي باملعهد    

حـىت  ، سعود اإلسالمية يف قسم الشريعة فنال منها مبتغاه من العلم الـشرعي األصـيل               
  .استعلى على القوم يف العلم وبلغ مكانة مرموقة 

وملا أى تعليمه اجلامعي كانت أوىل مثار إنتاجه املباركة يف معهد تبوك العلمي ؛ حيـث                
وبعد فتـرة مـن   ، ناً من الدهر ينثر العلم ويصدع باحلق ويدعو إىل اخلري         أمضى هناك حي  

الزمن أمضاها هناك يف أروقة املعهد العلمي بتبوك كانت عامرة بالعلم والعمل اجلاد انتقل              
وأمضى به بقية حياته معلماً ومرشداً وداعيـاً        ، إىل معهد صامطة العلمي واستقر به املقام        

عد ؛ وكان حبق أحد الرموز الشاخمة واألعمدة الثابتة واملنارة العاليـة       إىل أن أحيل إىل التقا    
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اليت تأسس عليها معهد صامطة العلمي مع خنبة من العلماء األجالء واملـشايخ الفـضالء               
والشيخ حممد احلكمي   ، الشيخ أمحد النجمي رمحه اهللا      : ومنهم على سبيل العد ال احلصر       

وغريهم من املشايخ الذين كانت هلم قـدم        ، ي حفظه اهللا    وشيخنا زيد املدخل  ، رمحه اهللا   
  .صدق يف العلم الراسخ املستنسخ من مشكاة النبوة احملمدية فجزاهم اهللا عنا خرياً 

 ولقد اتسم درس الشيخ رمحه اهللا باجلد وحسن اإلدارة والصدق يف العبـارة وغـزارة                *
  .عبارة ويف متناول كل طالب وبإجياز كان خيتصر املادة لتكون سهلة ال، املعلومة 

  .ولطيب خمربه وحسن مظهره فرض احترامه على اجلميع يف املعهد وخارجه 
ترجل الفارس  ،  وبعد أن أمضى الشيخ رمحه اهللا ردحاً من الزمن يف معهد صامطة معلماً               *

عن فرسه وأعلن الرحيل من املعهد مرفوع الرأس قد استمال القلـوب بدماثـة خلقـه                
ويبقى الوفاء له أن حتتضنه القلوب      ، ولفراقه دمعت عيون حمبيه     ، الكل أحبه   ف، وتواضعه  

  .يف أعماقها وشغافها 
ويف الدغارير مسقط الرأس ومراتع الصبا ومكان األصدقاء وحمـل األقـران واآلبـاء              * 

واألجداد ؛ تفرغ الشيخ ألبناء القرية فأمطر عليهم من سحائب فيض علمه ما ارتوت منه               
وأسس أرضاً طيبةً غراسها العلم الذي      . حيث أمثر علماً نافعاً وعمالً صاحلاً       ، ه  قلوب حمبي 

  .يؤيت أُكُلَه النافع كل حني بإذن ربه تعاىل 
وللشيخ رمحه اهللا مناقب عديدة وإسهامات يف جمال اخلري كثرية وجليلة ؛ كم من أيتـام                

 الدغارير ؛ حيث أقـام      تأسست على يديه أول مجعية خريية يف      . رعاهم وأرامل واساهم    
  .بنياا وأسس كياا وقدم هلم من اإلسهامات املادية الشيء الكثري 

الفوائد يف علـم    "واملسمى  ، ومن مثرات علمه ونتائجه املباركة هذا املؤلف الذي بأيدينا          
  " .الفرائض

 بالعنايـة   كما امنت عليه ربه سبحانه    ، وقد امنت اهللا تعاىل على شيخنا حبفظ كتابه العزيز          
  .وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم ، بكتابه تعليماً وجتويداً وتفسرياً 

ومما جتدر اإلشارة إليه وجيب التنبيه عليه أن الشيخ هادي بن علي خمزم دغريري رمحه اهللا                
رياً ما كـان    يؤثر أن تتحدث عنه أعمالُه وأفعالُه احلميدة املرضية دون التحدث ا ؛ فكث            
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عاش متواضعاً خافضاً جناحه لكـل      . يؤثر الصمت على الكالم وحيب اإلنصات لآلخر        
  .مسلم كعادة العلماء الربانيني 

ومبا أن سنة اهللا تعاىل جارية يف خلقه إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها فقد كانت اية                  
  . هـ ١٤٣٠الشيخ ومفارقته هلذه الدنيا يف شهر صفر لعام 

ل اهللا بفضله ومنه وكرمه أن جيعله يف عليني مـع النبـيني والـصديقني والـشهداء                 أسأ
��والصاحلني  �$%�  &'��� ()�* � �� �� � � � � رحل عن الدنيا خملفاً وراءه عقباً من الذرية بنني          . #�

  .نسأل اهللا هلم اهلداية والصالح وأن جيعلهم خري خلف خلري سلف ، وبنات 
وأطلب من ذوي الشيخ وحمبيه العفـو       ، غراها النقص والتقصري    إا لكلمات أ  :  وأخرياً   *

، وأنى لرجل مثلي أن يديلَ الناس بدالئهم ليستسقوا منـه           ، فهذا جهد املقلِّ    ، واملساحمة  
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد . فالقعر قاعاً صفصفاً ال ينضح باملاء 

  
  
  عبده عاكش دغريري



  ppppppppppppppppppppp       ا���ا��   

 �	         

� ا���ا��       ppppppppppppppppppppp 

  

 

٨  

   للشيخ حسن بن حييى دغريريه اهللارمحهادي قصيدة يف رثاء الشيخ 
������ �	��� 
� ��������� �	��� 
� ��������� �	��� 
� ��������� �	��� 
� ���        

وإثر حادث ،  م ٢٠٠٩ فرباير ١١هـ املوافق ١٤٣٠ / ٢ / ١٦بعد مغرب ليلة األربعاء 
هادي بن علي بن / مروع على خط اخلوبة فجع الناس بوفاة صاحب الفضيلة الشيخ 

  .ة حممد خمزم دغريري املدرس سابقاً باملعهد العلمي يف صامط
؛ وكان هلذا احلادث أبلغ األثر يف نفوس الناس ممن يعرفون الشيخ من طالبه وذويه وحمبيه 

كتبت هذه األبيات متمنياً للفقيد ولشدة حزين عليه ومعرفيت به نسباً وقرابة وعلماً 
  .الفردوس األعلى معزياً نفسي وذويه وحمبيه وإنا هللا وإنا إليه راجعون 

 أبـو زكـريا خـــري نســل املخزم ـكرممي املمضى هـادي الطبـع الكـر

 ـل ينتميله يف الـناس للفـضفـما مثـ ىـري هل يعودنَّ ما مضـمضى ليت شع

ـْق التـوح ـةـلِّ حـالكقوى على له العـلم والتـ  قـدمـاز من التوفــيق سب

 ظَّــم املـعـوردد آيـات اإللـــه وداًـقـد حـفـظَ الـقرآنَ غـيباً جمف

 زم كالــزالل وزمـ نـديـااشـديـ ـجبـين يف مـطـلع الفجـر صوتهويع
 راب بالروح والفمفـقـد عـمـر احمل دهـزنَ املـحراب دهــراً لفقفـإن ح

  مـعـلِّـمدلـيالً وإيـضـاحاً وخـري جاًه درسـاً ومـنهوصـار إلـيه الفقـ

مـويف قــسمة املـرياث جنــم زفـي رب ضـروومـي مبهها كـلَّ خـاف 
 متـعلـفـكـان مـثـاالً للـعـال وال تـقاًداً معـتلقـيت مـنه العـلم شهـ
 و البـحر مـن كـلِّ النواحي له طميه تاز بالعــطالـه موقـف يف الدرس ميـ

البـحر ه هــذا عوعـندي يفـوقبفـهــمٍ وإهلـامٍ وذا غ طاؤم ـمريلْــه 

 ـدمـار زهـيـر يف القـدمي املـقـأش ـزةمٍ وعـوكـيف وهـذا بـيـت عل

 ")١(بٍ منــهم وال ابن املخزم وال وهـ لٍوام يف دمِ نــوفـوال شـاركوا القـ"
  ـــــــــــ

 .هذا هو البيت الثاين والعشرين من معلقة زهري بن أيب سلمى ) ١(
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 دق الترحماضوا اليوم صـوفاضـوا أفـ ضـلهـلٌ بفـاألقـرانُ كد وقـد شهـ

 مردوس يـا رب وارحـايل ذرى الفـأع ب لــهفـيارب أنـزلْه اجلــنانَ وه
  
  

  
  حسن بن حيىي علي خمزم دغريري/ شعر                

  هـ١٤٣٠ / ٢ / ١٧               
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        مـدخليمـدخليمـدخليمـدخليزيـد بـن مـحمد الزيـد بـن مـحمد الزيـد بـن مـحمد الزيـد بـن مـحمد ال/ / / / تقـديم فضيلـة الشـيخ تقـديم فضيلـة الشـيخ تقـديم فضيلـة الشـيخ تقـديم فضيلـة الشـيخ 

������ �	��� 
� ��������� �	��� 
� ��������� �	��� 
� ��������� �	��� 
� ���        

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أما بعد     
ملؤلفها الشيخ هادي بن علي خمزم ) الفوائد يف علم الفرائض ( فقد تصفحت رسالة 

وفق اهللا مؤلفها ومن أعانه على ؛ ها رسالة مفيدة لطالب العلم تـيـفَـلْالدغريري فأَ
 على نبينا حممد وعلى آلهوصلى اهللا وسلم ؛ خراجها للعلم النافع والعمل الصاحل إ

  .وصحبه 
  قاله وكتبه الفقري إىل عفو ربه
  زيد بن حممد بن هادي املدخلي

  )توقيع (                                                                                                         
  هـ٢٨/٢/١٤٢٧
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        �ـ���ــ� ��ــ���ـ���ــ� ��ــ���ـ���ــ� ��ــ���ـ���ــ� ��ــ��

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا أمحده وأشكره وأستغفره وأتوب إليه ، وأصلي وأسلم على مـن بعثـه اهللا                     
لقد رغبت يف إيراد بعض البيانات واإليضاحات يف علم الفرائض          : رمحة للعاملني ، أما بعد      

ة ، وألمهية هذا العلم فقد ورد يف كتاب اهللا عز الذي هو من أجل العلوم الشرعية اإلسالمي     
 ، فهو عظيم النفع ؛ وقد إهـتم         )١(وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم مبيناً ومفصالً        

علماء املسلمني رمحهم اهللا بنشر هذا العلم وذلك عرب الدهور والعصور حىت أصبح األمـر           
 .واضحاً وجلياً وهللا احلمد واملنة 

 ؛ وقـد مـن اهللا علـي       )) الفوائد يف علم الفرائض     (( سخة ومسيتها   وقد كتبت هذه الن   
بتدريس علم الفرائض يف املعاهد العلمية لفترة غري قصرية ، وقد كتبت هذه النسخة وآمل               

وأشكر من ساعدين يف إعدادها وإخراجها ؛ سائالً املوىل         . أن تكون فيها الفائدة لقارئها      
  .عز وجل األجر والثواب للجميع

  
  كتبه الفقري إىل عفو ربه ومغفرته

  هادي بن علي بن حممد خمزم دغريري
  املدرس باملعاهد العلمية سابقاً

        هـ١/١/١٤٢٧
  
  
  

  ـــــــــــ
  :يف ذلك يقول الشيخ حافظ احلكمي ) ١(

  االـــومل يدع ألحد مق  اىلـــفقد توىل قسمها تع
  داءـــكافية لغري ذي اعت  اءـــثالث آيات من النس
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  .هو فقه املواريث وما يضم إىل ذلك من حساا: تعريف علم الفرائض
  . التركات:موضوعه

  . إيصال ذوي احلقوق حقوقهم:مثرة تعلمه
  :عض من أدلة فضل تعلمهب

الفرائض  تعلموا{:  �قال ، يعد هذا العلم من أجل العلوم الشرعية بل إنه نصف العلم
آية ، العلم ثالثة وما سوى ذلك فهو فضل{ : � وقال .)١(}وعلموها فإا نصف العلم

  .)٢(}وفريضة عادلة ، وسنة قائمة،  حمكمة
ؤ ر الفرائض وعلموها فإين امتعلموا{ : �قال رسول اهللا :  قال�وعن ابن مسعود 

 ان يف الفريضة فال جيدان من يفصلمقبوض وإن العلم سيقبض حىت خيتلف االثن
  .)٣(}بينهما

  .ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا إنك أنت العليم احلكيم    فاللهم علمنا ما 
  ـــــــــــ

تعلموا «  صلى اهللا عليه وسلم قال عن أىب هريرة أن النيبرواه ابن ماجه يف سننه واحلاكم يف املستدرك والدارقطين يف سننه ) ١(
تلخيص احلبري ال احلافظ ابن حجر يف ؛ ق  »أميت ينتزع من شيءالفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول 

؛ واحلديث  )) تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي((؛ وقال البيهقي  )) ومداره على حفص بن عمر بن أيب العطاف  وهو متروك((
  .ضعفه الشيخ األلباين كما يف إرواء الغليل 

إمنا قيل له نصف العلم ألنه يبتلى به : وقال ابن عيينة ؛ ا لفظ النصف هنا عبارة عن القسم الواحد وإن مل يتساوي(( قال ابن الصالح 
نوع يتعلق باحلياة ، ونوع يتعلَّق مبا بعد : فإنَّ أحكام املكلفني نوعان ((؛ وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم )) الناس كلهم 

وهذا هو الفرائض املوت. ((   
  .كم عن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ؛ وضعفه الشيخ األلباين رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطين واحلا) ٢(
أخرجه أمحد والترمذي ؛ وقد ورد يف احلث على تعلم الفرائض حديث ليس على شرط املصنف (( قال عنه احلافظ يف الفتح ) ٣(

 ، فقال  كثرياًف فيه على عوف األعرايب اختالفاًورواته موثقون ، إال أنه اختل،  والنسائي وصححه احلاكم من حديث ابن مسعود رفعه
  ويف أسانيدها عنه أيضاًسعود وجاء عنه من طريق أيب هريرة مابنواالختالف عليه أنه جاء عنه من طريق ، الترمذي إنه مضطرب 

   =من ٤/٣٣٣اكم أخرجه احل((وقال الشيخ األلباين يف إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل . هــــــ .ا)) اختالف
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  احلقوق املتعلقة بالتركة

  :فأكثر ما يتعلق ا مخسة حقوق وهي مرتبة كما يلي؛     إذا كان للميت تركة 
 .ة حافر قرب وحنو ذلكجهيز امليت من كفن وأجرنة تومؤ) ١    
  .الديون املتعلقة بعني التركة كالدين الذي به رهن) ٢    
 وهي،  مل تتعلق بعني التركة وإمنا تتعلق بذمة امليتالديون املرسلة وهي اليت) ٣    

  :نوعان
 .ديون هللا تعاىل كالزكوات والكفارات والنذور واحلج  - أ
 .ديون لآلدميني كالقرض وأجرة الدار ومثن املبيع  - ب

  :  بشرطنيجوز إالَّوهي ال ت،  الوصية) ٤    
:  قال�مة الباهلي  ملا رواه أبو أما- أي غري وارث - أن تكون ألجنيب : األول    

   حقه فال وصيةإن اهللا قد أعطى كل ذي حق{: يقول �مسعت رسول اهللا 
  .)١(}لوارث
:  قال� أن النيب �حلديث سعد بن أيب وقاص ،  أن تكون بالثلث فأقل:الثاين    
  إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون، الثلث والثلث كثري{

  .)٢(}الناس
  .فيقسم ما بقي من ماله بني الورثة: اإلرث) ٥    

  ـــــــــــ
 مجيلة عن عمرو بن محران كالمها عن عوف بن أيب ، ١/١٥٣/٢ الوسيط  يفي والواحد ٤٥٩والدارقطىن ، طريق النضر بن مشيل = 

صحيح اإلسناد  وله  ال احلاكموق، فذكره :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  عن سليمان بن جابر عن عبد اهللا بن مسعود قال
وإذا اختلف النضر بن مشيل "  مث قال ؛ مث ساقه من طريق هوذة بن خليفة حدثنا عوف عن رجل عن سليمان بن جابر به؛ علة 

وقال ،  ٦/٢٠٨والبيهقى  ٢/١١أخرجه الترمذى  ، لكن هوذة قد تابعه أبو أسامة عن رجل به:  قلت . "فاحلكم للنضر ، وهوذة 
  .هـــــــ .ا )) "هذا حديث فيه اضطراب " ي الترمذ

ورواه الدارقطين  ، رواه أمحد واألربعة إال النسائي وحسنه أمحد والترمذي وقواه ابن خزمية وابن اجلارود: قال احلافظ ابن حجر) ١(
احلديث صححه هـــــ ؛ و. احسن وإسناده، ]إال أن يشاء الورثة[ من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما وزاد يف آخره 

  .األلباين يف مشكاة املصباح 
أي يسألوم بأكفهم ، " يتكففون الناس"قوله (( قال الشوكاين . احلديث متفق عليه عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهما ) ٢(

 ـهــ.ا ))  من طعامتكفف الناس واستكف إذا بسط كفه للسؤال ، أو سأل ما يكف عنه اجلوع ، أو سأل كفافاً يقال 
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  أركان اإلرث

  . هو حق قابل للتجزئة يثبت ملستحقه بعد موت من كان له:اإلرث   
  .هو جانب الشيء األقوى: والركن لغة    

  .هو جزء املاهية:     وشرعاً
  :    وأركان اإلرث ثالثة

 .الوارث وهو احلي )١
  .املورث وهو امليت) ٢
  .احلق املوروث وهو التركة) ٣

  شروط اإلرث
  .)١(العالمة: الشرط لغة    

  هو ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم:     واصطالحاً
  .لذاته

  :    وشروط اإلرث ثالثة وهي
    ١ .إذا كاحلمل أو إحلاقه باألحياء حكماً ث التحقق من حياة الوارث حني موت املور

جه من بطن أمه حياً ولو نطفة بشرط خرواملورث حتقق من وجوده يف الرحم حني موت 
انت حياة مستقرة ويشترط أن تلده ألقل من ستة أشهر من حني موت مورثه سواء ك

  سنواتأربع  ألكثر من ستة أشهر وأقل منأو تلده ،  فراشاً أو غري فراش
  .أال تكون فراشاً على شرط

  
  ـــــــــــ

�,+ �� كما يف قوله تعاىل) ١((�� -. /�12 ���0�� � � � �� � �� �� � � � �23�4� 5�� 6$� +789 �2%
:
 /� � � � �� � � * �� � � � �� � �� �   .أي عالماا ;  #�
أن الركن يكون جزءاً من املاهية بينما الشرط خارج عنها ؛ لكنهما يتفقان يف أن انعدام أي :  الفرق بني الركن والشرط هو :فائدة 

  :قال الناظم . منهما تبطل معه املاهية 
  رجاـــاهية قد خــــوالشرط عن م  ان ما يف ذات شيء وجلــــالرك

  انعدمــت حقــيقة مــعهــــما  لكـن كالهـما إذا مـا انعدمــا
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باألموات  أو بشهادة عدلني أو إحلاقه حكماًالتحقق من موت املورث إما باملشاهدة  .٢
  : وللمفقود حالتان،  )١(كاملفقود

ة أو للسياحة فهذا أو للتجار حالة يغلب عليها السالمة كمن ذهب لطلب العلم -    أ
   للغرماءفإن رجع املفقود فإنه يرجع،  منذ غيابه مث توزع تركتهينتظر تسعني سنة

  .الستعادة حقه
 حالة يغلب عليها املوت كمن فُقد من بني الصفني أو كان أحد ركاب سفينة -ب    

   من حنيون وما شابه ذلك فهذا ينتظر أربع سنواتهلك البعض وجنا آخر
  .الدته مث توزع تركتهو

  .وذلك من زوجية أو والء أو نسب، العلم باجلهة املقتضية لإلرث. ٣    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
  .سيأيت الحقاً فصل معقود يف توريث املفقود إن شاء اهللا تعاىل ) ١(
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  أسباب اإلرث

  .هو ما يتوصل به إىل الشيء والغرض املقصود:     السبب لغة
  .هو ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم: اً    واصطالح

  : يف منظومته فقال)١(    وأسباب اإلرث ثالثة وقد مجعها الرحيب
  كلٌّ يفيد ربه الوراثــة  أسباب مرياث الورى ثالثة
  ما بعدهن للمواريث سبب  وهي نكاح ووالء ونسب

  ح ولو مل حيصل وطء واملراد به عقد الزوجية الصحي،  النكاح:السبب األول *
  .وال خلوة يتوارث به الزوجان

ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم إِنْ لَّم يكُن لَّهن ولَد فَإِن  �:     يدل لذلك قوله تعاىل
يد آ أَوبِه نيوصي ةيصو دعن بم كْنرا تمم عبٱلر فَلَكُم لَدو نا كَانَ لَهمم عبٱلر نلَهنٍ و

دعن بم مكْترا تمم نٱلثُّم نفَلَه لَدو فَإِن كَانَ لَكُم لَدو لَّكُم كُني إِن لَّم مكْترت  ةيصو
  فلو أنَّ رجالً تزوج امرأة وعقد عليها، )١٢:النساء (� توصونَ بِهآ أَو دينٍ
  .بينهما واردحدمها ولو قبل الدخول فإن التوارث بعقد صحيح مث تويف أ

  .النصرة: وهو لغة، )٢(  الوالء: السبب الثاين*    
ومل يكن له  قتعمفإذا مات الْ، عصوبة سببها نعمة املعتق على رقيقه بالعتق:     وشرعاً

  وال مع عصبته املعصبون بأنفسهم ال بغريهم  وقثه الْمعتوارث من العصبة ور
  .)٣(}إمنا الوالء ملن أعتق{ : �ودليل ذلك قوله  ،ريهمغ
  

  ـــــــــــ
  :الشيخ حافظ احلكمي فقال أيضاً ونظمها ) ١(

  االنتساب والنكاح والوال  أسبابه ثالثة يا من تال
ألن ما ثبت بوصف فال يقبل النقل إىل الغري بوجه من الوجوه ؛ ؛ الوالء حق ثبت بوصف وهو اإلعتاق (( قال ابن دقيق العيد ) ٢(

، } الوالء حلمة كلحمة النسب { ه الوالء بالنسب قال عليه السالم بوقد ش. الوصف  يدوم بدوامه وال يستحقه إال من قام به ذلك
قْفكما ال يهــــــ  .ا ))  بالبيع واهلبة فكذلك الوالء النسب النقلَلُب.  

  . عنها يف قصة بريرة احلديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهللا) ٣(
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١٧  

  .القرابة: والنسب لغة،  النسب:السبب الثالث* 
  والقرابة، هو االتصال بني شخصني يف والدة قريبة كانت أم بعيدة:     ويف الشرع

  . هذه تشمل أصوالً وفروعاً وحواشٍ
م يوصيكُ� :يدل إلرثهم قوله تعاىل.     فالفروع هم أوالد اهلالك وأوالد بنيه وإن نزلوا

ننِ فَلَهيتٱثْن قآًء فَونِس نِ فَإِن كُنيثَيظِّ ٱُألنثْلُ حلذَّكَرِ مل كُمالَدۤي أَوف ٱللَّه  
فصا ٱلنةً فَلَهداحو تإِن كَانو كرا ت١١:النساء (�ثُلُثَا م.(  

  علىو. و الذكر فقطأما االبن فه،  الولد يف لغة العرب يشمل الذكر واألنثى:    فائدة
  .هذا فقولنا أوالد اهلالك يشمل أبناؤه وبناته

وَألبويه لكُلِّ واحد �: ودليل إرثهم قوله سبحانه.     واألصول هم األبوان وإن علوا
وأَب رِثَهوو لَدو لَّه كُني فَإِن لَّم لَدو إِن كَانَ لَه كرا تمم سدا ٱلسمهنٱلثُّلُثُم هفَُألم اه�  

  ).١٢:النساء(
يدل إلرثهم . واألخوة وبنوهم وإن نزلوا، فهم األعمام وبنوهم وإن نزلوا:     أما احلواشي

إِن ٱمرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها نِصف ما ترك وهو يرِثُهآ إِن لَّم  �: قوله تعاىل
  ترك وإِن كَانۤواْ إِخوةً ولَد فَإِن كَانتا ٱثْنتينِ فَلَهما ٱلثُّلُثَان مما يكُن لَّهآ

  ).١٧٦:النساء (�رجاالً ونِسآًء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ ٱُألنثَيينِ
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
 عم للمتوفاة فإنه ابن ؛ فمثالً لو كان أحد الورثة زوجاً هو         فإنه يرث ما مجيعاً   لإلرث   إذا اجتمع يف الوارث أكثر من سبب         ] :فائدة[

يقـول الـشيخ حـافظ     .  بإذن اهللا    هيأخذ فرضه وهو النصف أو الربع ويأخذ ما أبقته الفروض تعصيباً بالنفس على ما سيأيت توضيح               
  :يف ذلك رمحه اهللا احلكمي 

  يف وارث ورث منهما معا  وإن يكونا سببان اجتمعا
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١٨  

  رثموانع اإل
  .هو احلاجز بني الشيئني:  لغةاملانع    

  هو ما يلزم من وجوده العدم وال يلزم من عدمه وجود وال عدم:     واصطالحاً
  .لذاته

  وقد مجعها،     ولإلرث ثالثة موانع من اتصف بواحدة منها فال حظ له يف املرياث
  :الناظم بقوله

  واحــدةٌ من عللٍ ثالث  ومينع الشخص من املرياث
  فافهم فليس الشك كاليقنيِ  رق وقتلٌ واختالف ديـن

  .العبودية: وهو لغة،  الرق:املانع األول *
  .عجز حكمي يقوم باملرء سببه الكفر: وشرعاً

  .فالرقيق ال يرث وال يورث ألنه ال ميلك شيئاً
  فإنه ال مال له ال يورث - أي الرقيق -معوا على أنه وقد أج«: قال املقدسي

  .هـ.إ)١(» عنهيورث
والدليل على منع القاتل من املرياث ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه ،  القتل:املانع الثاين *

  ليس للقاتل من املرياث {�قال رسول اهللا : عن جده رضي اهللا عنهم قال
  .)٢(}شيء

  ـــــــــــ
؛ وقال الشيخ ابن باز  )) ميلك ال فإنه فيورث له لما ال ألنه وذلك ؛ يورث ال اململوك أن على وأمجعوا(( قال يف املغين ) ١(

   )) .بجِحي وال يورث وال يرث ال فالرقيق(( 
 )) عمرو على وقفه والصواب ، النسائي وأعله ، الرب عبد ابن وقواه ، والدارقطين النسائي رواه ((قال احلافظ يف بلوغ املرام ) ٢(
 ال كثرية شواهد له واحلديث(( قال الصنعاين يف سبل السالم . اجلامع الصغري هــ ؛ واحلديث صححه الشيخ األلباين كما يف .ا

 وأكثر ، وأصحابه حنيفة وأبو الشافعي ذهب خطأ أو كان عمداً القاتل إرث عدم من أفاده ما وإىل ، مبجموعها العمل عن تقصر
 يتم وال ، الدية دون املال من ورث خطأ القتل كان إن نهأ إىل ومالك اهلادوية وذهبت ، املال من وال الدية من يرث ال قالوا العلماء

 من نصيبه فأراد ذلك من فماتت أمه فأصاب حبجر رمى رجالً أن [ خالس عن البيهقي أخرج بل التفرقة هذه على ناهض دليل هلم
 من يعطه ومل الدية فأغرمه،  حلجرا مرياثها من حقك علي له فقالرضي اهللا عنه  علي إىل فارتفعوا،  لك حق ال إخوته له فقال مرياثها
 بذلك قضى،  ماله من وال عقله من له مرياث فال عفوا فإن،  املقتول أولياء يعفو أن إال دوفالقَ عمداً القتل كان وإن ، ] شيئاً مرياثها
  .انتهى بتصرف يسري ))  املسلمني قضاة من وغريهم وشريح وعلي اخلطاب بن عمر
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١٩  

فلو أن رجالً كان مسلماً وورثته غري مسلمني فإنه ال ،  الدين اختالف:املانع الثالث *
قلت يا : رضي اهللا عنهما قالودليل ذلك ما رواه أسامة بن زيد ، حيصل التوارث بينهما

، } رباع أو دور؟ وهل ترك لنا عقيل من{: رسول اهللا أتنـزل غداً يف دارك مبكة؟ فقال
  .)١(}فر املسلموال الكا، ال يرث املسلم الكافر{: مث قال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
 املسلم أن على العلماء ومجهور ، الوالء بغري املسلم يرث ال الكافر أن على وأمجعوا (( شرح منتهى اإلراداتقال يف . متفق عليه ) ١(
 ومن،  والكافر املسلم بني توارثال انقطاع على دليل احلديث(( وقال ابن دقيق العيد . هــ  .ا )) الوالء بغري أيضا الكافر يرث ال

 خبالف الكتابية الكافرة املسلم ينكح حيث بالنكاح تشبيه ذلك وكأن،  املسلم يرث ال والكافر الكافر املسلم يرث قال من املتقدمني
 رباع أو دور من عقيل لنا ترك وهل{ وسلم عليه اهللا صلى وقوله(( مث قال ))  اجلمهور قاله ما على يدل املذكور واحلديث،  العكس

 أبا يرثا فلم حينئذ مسلمني كانا وجعفراً عليا ألن ؛ وطالب عقيل وورثه،  جعفر وال علي يرثه مل مات ملا طالب أبا أن سببه }؟
 قبل افرالك أسلم وإذا،  بالوالء إال املسلم يرث ال والكافر بالوالء إال الكافر يرث ال فاملسلم(( قال الشيخ ابن باز و. انتهى  )) طالب
 .هــ .ا )) اإلسالم يف له ترغيباً يورث فإنه التركة قسمة
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٢٠  

  الوارثون من الرجال

 .االبن .١
 .ابن االبن .٢
 .األب .٣
 .اجلد من قبلِ األب .٤
 .األخ الشقيق .٥
 .األخ ألب .٦
 .األخ ألم .٧
 .ابن األخ الشقيق .٨
 .ابن األخ ألب .٩

  .العم الشقيق. ١٠
  .العم ألب. ١١
  .ابن العم الشقيق. ١٢
  .م ألبابن الع. ١٣
  .الزوج. ١٤
  .املعتق. ١٥
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٢١  

  الوارثات من النساء
 .البنت .١
 .بنت االبن وإن نزل أبوها .٢
 .األم .٣
 .اجلدة من قبلِ األم .٤
 .اجلدة من قبلِ األب .٥
 .اجلدة أم أيب األب .٦
 .األخت ألب .٧
 .األخت الشقيقة .٨
 .األخت ألم .٩

  .الزوجة. ١٠
  .املعتقة. ١١

      
  :واعلم بأن اإلرث ثالثة أنواع

  .رث بالفرضاإل. ١    
  .اإلرث بالتعصيب. ٢    
  .اإلرث بالرحم. ٣    

  .)١( إما أن يكون صاحب فرض وإما أن يكون صاحب تعصيبوالوارث
  
  
  

  ـــــــــــ
فإن مل ، املراد بالتعصيب أنه يأخذ مابقي من التركة خبالف من يرث بالفرض فإن له نصيباً مقدراً ؛ أما املعصب فإنه يأخذ الباقي ) ١(

  . شيء سقط يبق



  ppppppppppppppppppppp       ا���ا��   

 �	         

� ا���ا��       ppppppppppppppppppppp 

  

 

٢٢  

  تعريف الفرض

  .احلز والقطع:  لغةالفرض    
  وال، ال يزيد إال بالرد، هو نصيب مقدر شرعاً لوارث خمصوص:     واصطالحاً

  .ينقص إال بالعول
  :؛ وهي )١(    والفروض املقدرة يف كتاب اهللا تعاىل ستة

  .٢ النصف وخمرجه )١    
  . ٤ الربع وخمرجه )٢    
  . ٨جه  الثمن وخمر)٣    
  . ٣ ما الثلثان وخمرجه)٤    
  . ٣ الثلث وخمرجه )٥    
  . ٦ السدس وخمرجه )٦    

  وهو لألم يف املسألتني،  فرض سابع ثبت باالجتهاد ويسمى ثلث الباقيوهناك
  .وكلها ستأيت إن شاء اهللا تعاىل، وللجد يف بعض أحواله، )٢(الغراوين

  
  فصل
  : اً وهم    أصحاب الفروض واحد وعشرون شخص

  وأربعة،  وواحد صاحب الثمن،  واثنان أصحاب الربع،      مخسة أصحاب النصف
  . )٣(وسبعة أصحاب السدس،  ن أصحاب الثلثواثنا،  أصحاب الثلثني

  
  
  

  ـــــــــــ
  .والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ، النصف ونصفه ونصف نصفه : وهي على سبيل اإلمجال ) ١(
  .  ارضي اهللا عنهعمريتني لقضاء عمر بن اخلطاب بالأيضاً وتسمى ) ٢(
 . يف األبواب القادمة فرض من الفروض على حدة بشروطهسيأيت بيان أصحاب كل ) ٣(
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٢٣  

  النسب األربع

  .)١(وهي أساس كبري يف عمل الفرائض،     وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين
   ويف هذه احلالة نكتفي٢  و٢ مثل  وهي أن يتساوى العددان:التماثل. ١    

  .بأحدمها
  ٦مثل ، ى العدد األصغر بدون باقي وهي أن ينقسم العدد األكرب عل:التداخل. ٢    
وهنا نكتفي بالعدد األكرب ، ٣ و.  

 وهي أن يتفق العددان يف القسمة على عدد آخر غري الواحد وال ينقسم :التوافق. ٣    
  احلالة نضرب كامل ويف هذه ٤  و٦مثل ، اقيأكربمها على أصغرمها إال بب

  .أحدمها يف جزء اآلخر
 وهنـا نـضرب     ٣ و   ٨مثل  ،  يتفق العددان يف جزء من األجزاء       وهي أالَّ  :التباين. ٤   

  .كامل أحدمها يف كامل اآلخر
  
  .)٢(معرفة أصل املسألة:  من النسب األربعالفائدة* 
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــ 
  :ال نظمها الرحيب فق) ١(

  بــق املصاحـوبعده املواف  مماثل من بعده مناسب
  ارفـ عن تفصيلهن العكيبِني  ن املخالفـوالرابع املباي

  .املسائل الفرضية وتأصيل هذه النسب األربع نستخدمها عندما نقوم حبساب وتصحيح ) ٢(
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٢٤  

  أصحاب النصف
  :    أصحاب النصف مخسة وهم

  . واألخت ألب،  واألخت الشقيقة،  وبنت االبن،  والبنت،      الزوج
فيأخذ الزوج نصف تركة زوجته املتوفاة وذلك بشرط واحد وهو ،  الزوج: أوالً   *  

  والدليل قوله، د بنيه وإن نزلواالووهو أوالد اهلالك وأ، انعدام الفرع الوارث
  ).١٢:النساء (� ولَدولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم إِنْ لَّم يكُن لَّهن�: تعاىل

  :    مثال
  التعليق  ٢  الورثة  الفرض  املخرج
أخذ الزوج نصف تركة زوجته لعدم        ١  زوج  ٢/١  ٢

  .الوارث الفرع
  .أخذ العم الباقي تعصيباً بالنفس  ١  عم  ـ  

  
  :عندما نقوم حبل املسائل الفرضية فإننا نتبع اآليت ] :تنبيه [ 
  . مث نكتب خمرج الفرض جبانبهنضع فرض كل وارث عن ميينه. ١    
  ب أالَّ نكتب شيئاً ألنه يأخذ مامن كان معصباً فنكتب جبانبه الباقي والغال. ٢    

  .أبقته الفروض
  مث ننظر بني خمارج الفروض بالنسب األربع فما حصل بعد النظر فهو أصل. ٣    

  .املسألة
  .مث نقسم أصل املسألة على الورثة كلٌ حبسب نصيبه. ٤    
      
  : وتأخذ نصف التركة بشرطني،البنت: ثانياً* 
  .أن يعدم املعصب هلا وهو أخوها. ١    
  .أن تعدم املشاركة هلا وهي أختها. ٢    

  ).١٧٦:النساء( �وإِن كَانت واحدةً فَلَها ٱلنصف�:     والدليل قوله تعاىل
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٢٥  

  : هلك هالك عن بنت وأخٍ شقيق:    مثال
  التعليق  ٢  لورثةا  الفرض  املخرج
أخذت النصف لعدم املعصب هلـا        ١  بنت  ٢/١  ٢

  .وعدم املشاركة
  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١  أخ شقيق  ـ  

      
  : فتأخذ النصف بثالثة شروط،بنت االبن: ثالثاً* 
  .أن يعدم الفرع الوارث األعلى منها مطلقاً. ١    
  .مها الذي يف مرتلتهاأن يعدم املعصب هلا وهو أخوها أو ابن ع. ٢    
  .أن تعدم املشاركة هلا وهي أختها. ٣    

  .    ودليل ذلك هو تنـزيل بنت االبن منـزلة البنت عند فقدها
  :هلك هالك عن بنت ابن وأب : مثال 

  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
أخذت النصف لعدم املعصب وعدم       ٣  بنت ابن  ٢/١  ٢

الـوارث   وعدم الفـرع   املشاركة
  .علىاأل

أخذ السدس لوجود الفرع الوارث       ٢+١  أب  ٦/١  ٦
وبـني التعـصيب ألن      مجع بينه و

  .الوارث أنثى الفرع
      

  : فتأخذ النصف بأربعة شروط،األخت الشقيقة: رابعاً* 
  .عدم املعصب هلا وهو أخوها. ١    
  .عدم املشاركة هلا وهي أختها.٢    
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٢٦  

  .جلدعدم األصل من الذكور وهو األب وا. ٣    
  .عدم الفرع الوارث مطلقاً. ٤    

  �إِن ٱمرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها نِصف ما ترك�:     والدليل قوله تعاىل
  ).١٧٦:النساء(

  :هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم:     مثال
  التعليق  ٢  الورثة  الفرض  املخرج
  . الفرع الوارثأخذ النصف لعدم  ١  زوج  ٢/١  ٢
 أخـــت   ٢/١  ٢

  شقيقة
أخذت النصف لعدم املعصب ولعدم       ١

ولعدم األصل من الذكور     املشاركة هلا 
  .ولعدم الفرع الوارث

  .سقط العم الستغراق الفروض التركة  ×  عم  ـ  
  .    واملسألة فيها متاثل فنكتفي بأحدمها وجنعله أصل املسألة

      
  :ف خبمسة شروط؛ وهي فترث النص،األخت ألب: خامساً*

  .عدم املعصب هلا وهو أخوها. ١    
  .عدم املشاركة وهي أختها. ٢    
  .عدم األصل من الذكور وهو األب واجلد. ٣    
  .عدم الفرع الوارث مطلقاً. ٤    
  .عدم األشقاء والشقائق. ٥    

زيل األخت ألب منازلة األخت الشقيقة عند فقده    والدليل على ذلك هو تن.  
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٢٧  

  : هلك هالك عن أخت ألب وعم:مثال
  التعليق  ٢  الورثة  الفرض  املخرج
 أخـــت   ٢/١  ٢

  ألب
أخذت النصف لعدم املعصب وعدم       ١

املشاركة وعدم األصل من الـذكور      
وعدم األشـقاء    وعدم الفرع الوارث  

  .والشقائق
  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١  عم  ـ  

      
  :شقيق وأخت ألب وعمهلك هالك عن أخ : مثال آخر
  التعليق  ١  الورثة  الفرض  املخرج

األخ   ـ
  الشقيق

  .املال تعصيباً بالنفسمجيع أخذ   ١

  .سقطت لوجود األخ الشقيق  ×  أخت ألب  ـ

١  

  .سقط باألخ الشقيق ألنه مقدم عليه  ×  عم  ـ
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٢٨  

  : الفروض التالية٢وخيرج من األصل 
  :النصف والباقي كزوج وأب

  التعليق  ٢  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذ النصف لعدم الفرع الوارث  ١  زوج  ٢/١  ٢

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١  أب  ـ  
      

  :وخيرج منه النصفان كزوج وأخت ألب
  التعليق  ٢  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذ النصف لعدم الفرع الوارث  ١  زوج  ٢/١  ٢
أخذت النصف لعدم املعـصب هلـا         ١  أخت ألب  ٢/١  ٢

املـشاركة وعـدم األشـقاء      وعدم  
وعدم  والشقائق وعدم الفرع الوارث   

  .األصل من الذكور
  .واملسألة فيها متاثل فنكتفي بأحد العددين ونضعه أصالً للمسألة  
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٢٩  

  أصحاب الربع
  .والزوجة أو الزوجات، الزوج:     أصحاب الربع صنفان وهم

  وهو وجود الفرع ويشترط ألخذ الزوج الربع شرطٌ واحد ،الزوج: أوالً   *  
  .الوارث

  ).١٢:النساء (�فَإِن كَانَ لَهن ولَد فَلَكُم ٱلربع مما تركْن �:     والدليل قوله تعاىل
  :هلكت هالكة عن زوج وابن: مثال 

  التعليق  ٤  الورثة  الفرض  املخرج
  ٤  .أخذ الربع لوجود الفرع الوارث  ١  زوج  ٤/١

  . بالنفسأخذ الباقي تعصيباً  ٣  ابن  ـ
      

  : معتقو بنت وزوج : مثال آخر
  التعليق  ٤  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذ الربع لوجود الفرع الوارث  ١  زوج  ٤/١  ٤

أخذت النصف لعدم املعصب وعدم       ٢  بنت  ٢/١
  .املشاركة

٢  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١  معتق  ـ
  خل فنكتفي بأكربمها وجنعلهوبينهما تدا، )٢(وخمرج النصف، )٤(    وخمرج الربع 

  .أصالً للمسألة
      

   فريثن الربع بشرط واحد وهو، الزوجة أو الزوجات:الثاين من أصحاب الربع* 
 �ولَهن ٱلربع مما تركْتم إِن لَّم يكُن لَّكُم ولَد           �: قال تعاىل ، عدم وجود الفرع الوارث   

    ).١٢:النساء(
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٣٠  

  : عموزوجة : مثال
  التعليق  ٤  الورثة  الفرض  املخرج

  ٤  .أخذت الربع لعدم الفرع الوارث  ١  زوجة  ٤/١
  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٣  عم  ـ

      
  

  : الفروض التالية٤وخيرج من األصل 
  :كزوج وابن ابن،     الربع والباقي

  التعليق  ٤  الورثة  الفرض  املخرج
  ٤  .الربع لوجود الفرع الوارث  ١  زوج  ٤/١

  .الباقي تعصيباً بالنفس  ٣  ابن ابن  ـ
  

  :عموابن  كزوج وبنت ،وخيرج منه الربع والنصف والباقي
  التعليق  ٤  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذ الربع لوجود الفرع الوارث  ١  زوج  ٤/١  ٤

أخذت النصف لعدم املعـصب هلـا         ٢  بنت ابن  ٢/١
وعدم الفرع الوارث    وعدم املشاركة 

  .األعلى منها

٢  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١  مع  ـ
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٣١  

  أصحاب الثمن
 ويشترط إلرثهن الثمن ،    أصحاب الثمن صنف واحد وهو الزوجة أو الزوجات

  فَإِن كَانَ لَكُم ولَد�: ودليل ذلك قوله تعاىل، شرط واحد وهو وجود الفرع الوارث
  ).١٢:النساء (�فَلَهن ٱلثُّمن مما تركْتم

  :زوجة ابن ابن:     مثال
  التعليق  ٨  الورثة  الفرض  املخرج

  ٨  .أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث  ١  زوجة  ٨/١
  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٧  ابن ابن  ـ

      
  :زوجة وبنت ابن وعم: مثال آخر
  التعليق  ٨  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث  ١  زوجة  ٨/١  ٨

ت النصف لعدم املعصب وعدم     أخذ  ٤  بنت ابن  ٢/١
وعدم الفرع الوارث األعلى     املشاركة

  .منها

٢  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٣  عم  ـ
  وبينهما تداخل فنكتفي بأكربمها وجنعله، )٢(وخمرج النصف ، )٨(    خمرج الثمن 

  .أصالً للمسألة
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٣٢  

  : الفروض التالية٨وخيرج من األصل 
  :ابنكزوجة و، الثمن والباقي
  التعليق  ٨  الورثة  الفرض  املخرج

  ٨  .أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث  ١  زوجة  ٨/١
  .أخذ االبن الباقي تعصيباً بالنفس  ٧  ابن  ـ

      
  :كزوجة وبنت ومعتقة، وخيرج منه الثمن والنصف والباقي

  التعليق  ٨  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث  ١  زوجة  ٨/١  ٨

أخذت النصف لعدم املعـصب هلـا         ٤  بنت  ٢/١
  .املشاركة وعدم

٢  

  .أخذت الباقي تعصيباً بالنفس  ٣  معتقة  ـ
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٣٣  

  أصحاب الثلثني
  واألختان، وبنتا االبن فأكثر، البنتان فأكثر: أصحاب الثلثني أربعة أصناف وهم    

  .واألختان ألب فأكثر، الشقيقتان فأكثر
  : فيأخذن الثلثني بشرطني،)١(البنتان فأكثر: أوالً   *  

  .أن يكن اثنتني فأكثر. ١    
  .أن يعدم املعصب هلن وهو أخوهن.٢    

  ).١١:النساء (�فَإِن كُن نِسآًء فَوق ٱثْنتينِ فَلَهن ثُلُثَا ما ترك�:     والدليل قوله سبحانه
  :بنتان وأخ شقيق:     مثال ذلك
  التعليق  ٣  الورثة  الفرض  املخرج

أخذتا الثلثني لعدم املعـصب هلـن         ٢  بنتان  ٣/٢
  .ولكوما مجعاً

٣  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١  أخ شقيق  ـ
  
  : ويرثن الثلثني بثالثة شروط،بنات االبن: ثانياً   *  

  .أن يعدم املعصب هلن وهو ابن االبن. ٢                  .أن يكن اثنتني فأكثر. ١    
  .الفرع الوارث األعلى منهنأن يعدم . ٣    

  ـــــــــــ
 لقول النصف فرضهما أن عباس ابن عن شاذة رواية إال،  الثلثان االبنتني فرض أن على العلم أهل أمجع ((قال ابن قدامة يف املغين ) ١(
 <)=5 �	> � تعاىل اهللا? /@�� � �� �* � � � �
�Aٱ �� �B�C 2�� D7�C� � � �� �� � � �� �� � �  فإن اجلماعة قول والصحيح  .الثلثان هلما ليس الثالث دون ما أن فمفهومه ��

7� �E2�� D7�C � األخوات يف تعاىل اهللا وقال]  الثلثني سعد ابنيت أعط[   الربيع بن سعد ألخي قال وسلم عليه اهللا صلى النيب>�? /@�� �� � � � � �� � � �� � �
A�
 �F /�B�B��� � � � � � � G�# ما الثلثني للبنتني أن على تنبيه وهذاالثلثان منهم فلالثنتني النصف منهم الواحد يرث من كل وألن،  أقرب أل 

  هــ.ا )) األب من واألخوات األبوين من كاألخوات
2� ����HIقال الشيخ ابن عثيمني عند قوله تعاىل �� J6)�� K>�? /.�� � � � �L � � �* � �� � � � يزيد أن بد فال النصف هلما ليس الثنتني أن مفهومه((  #

��	> �وأما قوله تعاىل : قلت . هــ .ا)) ، الثلثان إال النصف على يزيد فرض يوجد وال ، صفالن عن �D7�Cٱ�� � � � فقد أجيب عنه  #�
  .بعدة إجابات فلتراجع يف مظانها من املطوالت ؛ لكن اإلمجاع منعقد على أن للبنتني الثلثني كما حكى ذلك صاحب املغين 
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٣٤  

  .ات عند فقدهنهو ترتيلهن مرتلة البن: والدليل
  :زوج وبنتا ابن وعم:     مثال

  التعليق  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذ الربع لوجود الفرع الوارث  ٣  زوج  ٤/١  ٤

أخذتا الثلثني لعدم املعـصب هلمـا         ٨  بنتا ابن  ٣/٢
ولعدم الفرع الوارث    ولكوما مجعاً 
  .األعلى منهما

٣  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١  عم  ـ
وبينهما تباين فنضرب كامل أحـدمها يف كامـل         ، )٣(وخمرج الثلثني   ، )٤( الربع   وخمرج

  .اآلخر والناتج هو أصل املسألة
      

  : فيأخذن الثلثني بأربعة شروط،)١(األخوات الشقائق: الصنف الثالث* 
  .أن يكن اثنتني فأكثر. ١    
  .أن يعدم املعصب هلن وهو أخوهن الشقيق. ٢    
  . الفرع الوارث مطلقاًأن يعدم. ٣    
  .أن يعدم األصل من الذكور؛ األب أو اجلد وإن عال. ٤    

  ).١٧٦:النساء (�فَإِن كَانتا ٱثْنتينِ فَلَهما ٱلثُّلُثَان مما ترك�:     والدليل قوله تعاىل
   
  

  ـــــــــــ
��)7M7	7M� ���� 1N &>%�� � تعاىل لقوله الثلثان فلهن فصاعداً أختني فخلّ نإف ((يف اموع عليه  اهللا يقول اإلمام النووي رمحة) ١( �� � � � �� �� � � � �

�� D7�C� �7>�? /@� 6�� �O �� P /. �2C�� 	Q� A�
 �� HI> �2�� KR� S�� 6�� S� T%� &�Q U��� /. +�V��� W� � � � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � �� � � X � X� � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� � � �� � � � �� � � �X � � � X � � /�B�B�� E2� � G� � �
A�
 �F� � � � � الثالث يذكر ومل الثلثني هلن أن اثنتني فوق كن إذا البنات يف ذكر قد ولكن ، زاد فما أخوات ثالث ذكر اآلية يف ليس؛ و #

))  واحد خواتواأل البنات حكم نأل ، ختنيلأل ذكره مبا اكتفاًء لالبنتني ما يذكر مل أنه كما ، البنات يف ذكره مبا اكتفاًء خواتاأل يف
   .هـــ .ا
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٣٥  

  :زوجة وأربع أخوات شقائق ومعتق: مثال
  التعليق  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت الربع لعدم الفرع الوارث  ٣  زوجة  ٤/١  ٤

أربع   ٣/٢
أخوات 
  شقائق

أخذ األخوات الثلثني لعـدم الفـرع         ٨
الوارث ولعدم األصل من الـذكور      

أخـوهن   ولعدم املعصب هلن وهـو    
  .يق ولكون مجعاًالشق

٣  

  .أخذ املعتق الباقي تعصيباً بالنفس  ١  معتق  ـ
كامل  وبينهما تباين فنضرب كامل أحدمها يف، )٣(وخمرج الثلثني ، )٤(وخمرج الربع 

  .اآلخر والناتج نضعه أصالً للمسألة
      

  :شروط  فريثن الثلثني ولكن خبمسةاألخوات ألب: الصنف الرابع من أصحاب الثلثني* 
  .أن يكن اثنتني فأكثر. ١    

  .أن يعدم املعصب هلن وهو األخ ألب. ٢    
  .أن يعدم األشقاء والشقائق. ٣    
  .أن يعدم الفرع الوارث مطلقاً. ٤    
  .أن يعدم األصل من الذكور؛ األب أو اجلد وإن عال. ٥    

  .    ودليل ذلك هو تنـزيل األخت ألب منـزلة األخت الشقيقة عند فقدها
      



  ppppppppppppppppppppp       ا���ا��   

 �	         

� ا���ا��       ppppppppppppppppppppp 

  

 

٣٦  

  :هلك هالك عن أختني ألب وعم: مثال
  التعليق  ٣  الورثة  الفرض  املخرج

 الفـرع الـوارث     مأخذتا الثلثني لعد    ٢  أختان ألب  ٣/٢
وعدم األصل من الـذكور وعـدم       

والشقائق  املعصب هلما وعدم األشقاء   
  .ولكوما مجعاً

٣  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١  عم  ـ
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٣٧  

  أصحاب الثُلُث
  .وهم األم واألخوة ألم: اب الثلث صنفان    أصح

  : ويشترط ألخذ األم الثلث ثالثة شروط،األم: أوالً   *  
  فقط أو كانواسواٌء كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً   اجلمع من األخوةأن يعدم. ١    

  .وسواٌء كانوا وارثني أو حمجوبني، وسواٌء كانوا أشقاء أو ألب أو ألم، ذكوراً وإناثا
  .قريبني أم بعيدين،  كانوا أو إناثاً ذكوراً، عدم الفرع الوارث مطلقاً.٢    
  .أالَّ تكون املسألة إحدى الغراوين. ٣    

  .)١١:النساء( �فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه أَبواه فَُألمه ٱلثُّلُثُ�: ودليل هذا قوله تعاىل
  :أم وأخت شقيقة وعم: مثال

  التعليق  ٦  الورثة  ضالفر  املخرج
أخذت األم الثلث لعدم الفرع الوارث        ٢  أم  ٣/١  ٣

اجلمع مـن اإلخـوة وعـدم        وعدم
  .الغراوين

أخت   ٢/١
  شقيقة

أخذت األخت الشقيقة النصف لعدم       ٣
الفرع الوارث وعدم األصـل مـن       

هلـا وعـدم     الذكور وعدم املعصب  
  .املشاركة

٢  

  .أخذ العم الباقي تعصيباً بالنفس  ١  عم  ـ
مـل  وبينهما تباين فنضرب كامل أحدمها يف كا      ، )٢(وخمرج النصف   ، )٣(وخمرج الثلث   

  .اآلخر والناتج هو أصل املسألة
  

      



  ppppppppppppppppppppp       ا���ا��   

 �	         

� ا���ا��       ppppppppppppppppppppp 

  

 

٣٨  

،  مسيت بذلك نسبة للكوكب األغر لشهرا؛ وهي ثبتـت باالجتـهاد           :حالة الغراوين *
  .)١(بذلك � مى بالعمريتني حلكم عمر بن اخلطابوتأخذ فيها األم ثلث الباقي وتس
  :)٢(أو زوجة وأم وأب،  زوج وأم وأب: وهي مسألتان فقط وأركاا ثالثة

  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذ النصف لعد الفرع الوارث  ٣  زوج  ٢/١  ٢

٣/١ 
  الباقي

لباقي بعد فرض الزوج    أخذت ثلث ا    ١  أم
  .إحدى الغراوينألن املسألة 

  الباقي

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٢  أب  ـ
  

  التعليق  ٤  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت الربع لعدم الفرع الوارث  ١  زوجة  ٤/١  ١

٣/١ 
  الباقي

أخذت ثلث الباقي بعد فرض الزوجة        ١  أم
  .إحدى الغراوين ألن املسألة

  الباقي

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٢  أب  ـ
  
  
  

  ـــــــــــ
اهللا عليهم وذلك يفرض لألم فرضا يسمى ثلث الباقي ، ثبت باجتهاد الصحابة رضوان (( لندية يقول شيخنا زيد املدخلي يف كتابه األفنان ا) ١(

 وقعت للصحابة الكرام -العمرية-ومن املعلوم أن هذه املسألة . اللتني قضى فيهما عمر ووافقه مجهور الصحابة  يف املسألتني العمريتني
  :م فيها رأيان رضوان اهللا عليهم يف عهد عمر بن اخلطاب ، وكان هل

  .وهو أن لألم ثلث الباقي ، رأي زيد بن ثابت الذي أخذ به اجلمهور وحكم به عمر : األول 
ويذْكر أن ابن عباس ناظر فيها زيد بن ثابت وقال له أين . املال إذ حكم بأن لألم ثلث مجيع ، رأي ابن عباس الذي خالف فيه اجلمهور : الثاين 

��� 9� SC	��Yفقال له زيد وليس يف كتاب اهللا إعطاؤها الثلث كله مع الزوجني ألن اهللا تعاىل قال ،  ثلث الباقيفي كتاب اهللا  � � � � �� � � أي #
  .انتهى )) وقد أخذ به اجلمهور كما علمت ، والصحيح األول . فقط
)٢ ( قا مع القرآن الكرمي عليهمافحظ األم من املسألة األوىل يف احلقيقة الربع ومن الثانية السدس ، وإمنا أُطْللفظ الثلث تأدب .  
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٣٩  

  :شروط  ويشترط ألخذهم الثلث ثالثة.اإلخوة ألم:  من أصحاب الثلثالصنف الثاين *
  .أن يكونوا اثنني فأكثر. ١    
  .أن يعدم األصل من الذكور؛ األب واجلد وإن عال. ٢    
  .أن يعدم الفرع الوارث مطلقاً. ٣    

وإِن كَانَ رجلٌ يورثُ كَالَلَةً أَو ٱمرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخت فَلكُـلِّ             �:     والدليل قوله تعاىل  
         ي ٱلثُّلُـثكَآُء فرش مفَه كن ٰذلم ۤواْ أَكْثَرفَإِن كَان سدا ٱلسمهنم داح١٢:النـساء  (�و( ،

وقد أمجع العلمـاء    .  �كَآُء في ٱلثُّلُث  فَإِن كَانۤواْ أَكْثَر من ٰذلك فَهم شر      �: فالشاهد قوله 
  . )١(على أن املراد باإلخوة يف هذه اآلية هم األخوة ألم

  :أخوين ألم وأخت ألب وعم: مثال
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
 لعدم الفـرع    ن ألم الثلث   األخوا أخذ  ٢  أخوين ألم  ٣/١  ٣

وعدم األصل مـن الـذكور       الوارث
  .ولكوم مجعاً

أخذت النصف لعدم املعـصب هلـا         ٣  أخت ألب  ٢/١
وعدم املـشاركة وعـدم األشـقاء       

وعدم  والشقائق وعدم الفرع الوارث   
  .األصل من الذكور

٢  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١  عم  ـ
كامـل   وبينهما تباين فنضرب كامل أحدمها يف     ، )٣(وخمرج الثلث   ، )٢(وخمرج النصف   

  .ةاآلخر والناتج نضعه أصالً للمسأل
  

  ـــــــــــ
���@/ � تعاىل لقوله ملأل اإلخوة ا عين فيها اإلخوة أن على العلماء فأمجع اآلية هذه أما ((قال القرطيب يف تفسريه عند هذه اآلية        ) ١( ��

Z�B�� W 5�?4 �2� &�[ � �B?� �	>�?� � �� G � � �� � � �� � �� � � �� �  .هـــ .ا ] )) هأم من أخت أو أخ وله[  يقرأ وقاص أيب بن سعد وكان؛  #�
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٤٠  

  :وهناك أحكام خيتص ا األخوة ألم دون غريهم من الورثة وهي
  .األنثيني أما بقية الورثة فإن للذكر مثل حظ، أن ذكرهم ال يفضل على أنثاهم. ١    
    ٢ .م حيبه حجب نقصانبون من أدلواجِأ .  
  .أم يرثون مع من أدلوا به. ٣    
  .)١( ى ويرثأن ذكرهم يديل بأنث. ٤    
  :زوجة وأخ ألم وأخت ألم وأخ شقيق: مثال

  التعليق  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت الربع لعدم الفرع الوارث  ٣  زوجة  ٤/١  ٤

  ٣/١  ٣  ٢  أخ ألم
  ٢  أخت ألم

أخذ اإلخوة ألم الثلث بالتساوي لعدم     
لوارث ولعدم األصـل مـن      الفرع ا 

  .مجعاً الذكور ولكوم
خذ األخ الشقيق البـاقي تعـصيباً       أ  ٥  أخ شقيق  ـ  ـ

  .بالنفس
كامل  وبينهما تباين فنضرب كامل أحدمها يف، )٣(وخمرج الثلث ، )٤(وخمرج الربع 

  .اآلخر والناتج هو أصل املسألة
      
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
 .خالفاً للقاعدة الفرضية أن كل ذكر يديل بأنثى فإنه اليرث ؛ كابن البنت وأب األم وحنوهم ) ١(
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٤١  

  : الفروض التالية٣وخيرج من األصل 
  :كأم وعم، الثلث والباقي
  التعليق  ٣  الورثة  الفرض  املخرج

أخذت الثلث لعدم الفرع الـوارث        ١  أم  ٣/١
مـن األخـوة وعـدم       وعدم اجلمع 

  .الغراوين

٣  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٢  عم  ـ
  

  :كبنتان وعم، وخيرج منه الثلثان والباقي
  التعليق  ٣  لورثةا  الفرض  املخرج

 أخذتا الثلثني لعدم املعـصب هلـن        ٢  بنتان  ٣/٢
  .ولكون مجعاً

٣  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١  عم  ـ
  

  :كأختني ألم وأختني شقيقتني، وخيرج منه الثلث والثلثان
  التعليق  ٣  الورثة  الفرض  املخرج
لث لعدم الفـرع الـوارث      أخذتا الث   ١  أختان ألم  ٣/١  ٣

 من الذكور ولكـون     وعدم األصل 
  .مجعاً

 أختان  ٣/٢  ٣
  شقيقتان

أخذتا الثلثني لعدم الفـرع الـوارث         ٢
لـذكور وعـدم    وعدم األصل من ا   

  .مجعاًاملعصب هلما ولكون 
  .واملسألة فيها متاثل فنكتفي بأحد العددين
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٤٢  

  أصحاب السدس
  :وقد مجعهم الناظم بقوله،     أصحاب السدس سبعة أصناف

  دــأب وأم مث بنت ابن وج  بعة من العددوالسدس فرض س
  وولـد األم تـمـام العـدة  دةـواألخت بنت األب مث اجل

  
ذكراً أو   فيأخذ السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث،األب: الصنف األول* 

  .أنثى
   ترك إِن كَانَ لَهوَألبويه لكُلِّ واحد منهما ٱلسدس مما�:     والدليل قوله تعاىل

لَد١١:النساء (�و.(  
  :زوج وأب وابن: مثال

   الوفق  التعليق  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذ الربع لوجود الفرع الوارث  ٣  زوج  ٤/١  ٤   ×٢

  
٣×  

  
 ٦   

  .أخذ السدس لوجود الفرع الوارث  ٢  أب  ٦/١

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٧  ابن  ـ    
أحدمها يف  وبينهما توافق بالنصف فنضرب كامل ،)٦(وخمرج السدس ، )٤(وخمرج الربع

  .وفق اآلخر كما هو موضح والناتج هو أصل املسألة
      

  : فتأخذ السدس بشروط،األم: الصنف الثاين*
  .وجود الفرع الوارث أو وجود مجع من األخوة. ١    
  .عدم الغراوين. ٢    

كُلِّ واحد منهما ٱلسدس مما ترك إِن كَانَ لَه ولَد فَإِن لَّم            وَألبويه ل  �: والدليل قوله تعاىل  
سدٱلس هةٌ فَُألموإِخ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَه هفَُألم اهوأَب رِثَهوو لَدو لَّه كُن١١:النساء( �ي.(   
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٤٣  

  :أم وبنتان وعم: مثال
  يقالتعل  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
أخذت الـسدس لوجـود الفـرع         ١  أم  ٦/١  ٦

  .الوارث
الثلثني لعدم املعـصب هلـن      أخذتا    ٤  بنتان  ٣/٢

  . مجعاًولكون
٣  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١  عم  ـ
      

  :معتقوزوجة وأم وأخوين ألم : مثال آخر
  الوفق  التعليق  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج

  .عدم الفرع الوارثأخذت الربع ل  ٣  زوجة  ٤/١  ٤    ×٢
أخذت السدس لوجود مجع مـن        ٢  أم  ٦/١  ٦  ×٣

  .اإلخوة
أخذا الثلث لعدم الفرع الـوارث        ٤  أخوين ألم  ٣/١  ٣

وعدم األصل من الذكور ولكوما     
  .مجعاً

  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٣  معتق  ـ  
      

  : فيأخذ السدس بشرطني،اجلد: الصنف الثالث*
  .عدم األب. ١    
  .وجود الفرع الوارث. ٢    

  .    والدليل على هذا هو تنـزيل اجلد منـزلة األب عند فقده
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٤٤  

  :جد وابن: مثال
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج

خذ السدس لعـدم األب ولوجـود       أ  ١  جد  ٦/١
  .الوارثالفرع 

٦  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٥  ابن  ـ
      

  :وتأخذ السدس بشرطني ،بنت االبن فأكثر: الصنف الرابع*
  .عدم املعصب. ١    
  .وجود فرعٍ أنثى أعلى منها وارثة للنصف. ٢    

سئلَ أبو موسى عنِ ابنة وابنة ابن وأُخـت،         «: ودليل ذلك حديث هزيل بن شرحبيل قال      
لالبنة النصف ولُألخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعين، فسئل ابن مـسعود            : فقال

، أقضي فيها مبا قضى     )١( لقد ضللت إذاً وما أنا من املهتدين      : ل أيب موسى فقال   وأُخرب بقو 
لالبنة النصف والبنة االبن السدس تكملةَ الثلثنيِ ومـا بقـي           : النيب صلى اهللا عليه وسلم    

تسألوين ما دام هذا احلرب      ال: فلألخت، فأتينا أبا موسى فأخربناه بقولِ ابن مسعود، فقال        
     .)٢(»فيكم
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
  .قاله الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا ؛  ضللت فقد تابعته إن يعين) ١(
  .واإلمام أمحد يف املسند ، وابن ماجه يف سننه ، ) ٦٢٣٩(أخرجه البخاري يف الفرائض باب مرياث ابنة ابن مع بنت برقم ) ٢(

ات ابن ، فللبنت النصف ولبنات االبن واحدة كانت أو أكثر من ذلك إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو بن(( قال يف املغين 
  .انتهى )) السدس تكملة الثلثني وهذا جممع عليه بني العلماء 
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٤٥  

  بنت وبنت ابن وجد وأم: ثالم
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
النصف لعدم املعـصب هلـا      أخذت    ٣  بنت  ٢/١  ٢

  .املشاركة وعدم
 لسدس لعدم املعـصب هلـا     أخذت ا   ١  بنت ابن  ٦/١  ٦

وارث أنثى أعلى منـها      ووجود فرع 
  .وارثة للنصف

أخذ السدس لعـدم األب ولوجـود         ١  جد  ٦/١  ٦
  .الفرع الوارث

أخذت األم سدس التركـة لوجـود         ١  أم  ٦/١  ٦
  .الفرع الوارث

وخمرج ) ٦(وبني خمرج السدس ، وبينهما متاثل فنكتفي بأحدمها، )٦(وخمرج السدس 
  .تداخل فنكتفي بأكربمها وجنعله أصالً للمسألة) ٢(النصف 

  
  : وتأخذ السدس بشروط،األخت ألب: الصنف اخلامس*

  .عدم الفرع الوارث مطلقاً. ١    
  .عدم األصل من الذكور. ٢    
  .عدم املعصب هلا. ٣    
  .أن تكون معها أخت شقيقة وارثة للنصف. ٤    

  .بنت االبن مع البنت    والدليل على ذلك؛ اإلمجاع قياساً على 
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٤٦  

  :أخت شقيقة وأخت ألب وعم: مثال
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
أخت   ٢/١  ٢

  شقيقة
أخذت النصف لعدم األصـل مـن         ٣

ع الوارث ولعدم   الذكور ولعدم الفر  
  .املشاركة املعصب هلا ولعدم

لسدس لعدم املعـصب هلـا      أخذت ا   ١  أخت ألب  ٦/١  ٦
 للنصف  شقيقة وارثة  ولوجود أخت 

  .فرضاً
  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٢  عم  ـ  

أصالً  وبينهما تداخل فنكتفي بأكربمها وجنعله، )٦(وخمرج السدس ، )٢(خمرج النصف 
  .للمسألة

  
  : ويأخذ السدس بثالثة شروط، )١(ولد األم: الصنف السادس* 
  .عدم األصل من الذكور. ١    
  .الوارث مطلقاًعدم الفرع . ٢    
  .أن يكون منفرداً. ٣    

  وإِن كَانَ رجلٌ يورثُ كَالَلَةً أَو ٱمرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخت�:     والدليل قوله تعاىل
سدا ٱلسمهنم داحكُلِّ و١٢:النساء (�فَل.(  

  
  
  

  ـــــــــــ
إن فرضه السدس إذا كان منفرداً  أخت ألم فتم أو وجِدوكما تقرر سابقاً أن ذكرهم اليفضل على أنثاهم ؛ فسواء وجِد أخ أل) ١(

 .ن وتوفر الشرطان اآلخران املذكورا
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٤٧  

  :أم وأخ ألم وأخ شقيق: مثال
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
السدس لوجود مجـع مـن      أخذت    ١  أم  ٦/١  ٦

  .األخوة
أخذ السدس لعدم األصل من الذكور        ١  أخ ألم  ٦/١

  .لكونه منفرداًالفرع الوارث و ولعدم
٦  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٤  أخ شقيق  ـ
     
   
  . وترث السدس بشرط واحد وهو عدم األم،اجلدة: الصنف السابع*

جعل السدس   �أن النيب   «ما رواه ابن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنهما          : والدليل على ذلك  
  .)١(»للجدة إذا مل يكن دوا أم

  
  
  

  ـــــــــــ
  .)) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزمية وابن اجلارود وقواه ابن عدي(( افظ يف بلوغ املرام قال احل) ١(

 قال فقد اجلدةُ فأما ، اجلدة وال اجلد يذكر ومل األبوين مرياث حكم ذكر تعاىل اهللا أنَّ واعلم(( قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم        
 ذلـك  على اإلمجاع العلماء بعض حكى وقد ،  شيء اهللا كتاب يف هلما ليس إنه عنهما اهللا رضي باخلطا بن وعمر الصديق بكر أبو
كأنه قال بالقيـاس    :  قلت   – هافقد عند األم مبنزلة أا ضعف فيها وجوه من عباس ابن عن روي وقد . بالسنة ثبت إنما فرضها وأنَّ

 اجلـدة  إحلاق يصح وال ، شذوذ وهذا أخرى والسدس تارةً الثلثَ فترث ، األم مرياثَ ترث -على ترتيل اجلد مرتلة األب عند فقده        
ألنَّ باجلد ديل عصبة اجلدة ، بعصبة يواجلد ديل فرض ذاتانتهى بتصرف يسري  )) فضعفت فرض بذات ت .  

 اهللا كتاب يف املذكورة األم فإن ؛ شيء اهللا تابك يف هلا ليس الصديق قال فكما اجلدة وأما(( قال شيخ االسالم يف جمموع الفتاوى 
 لفظ يف تلَخدفأُ،  الفرائض يف املذكورة األم لفظ يف تدخل مل اأم مسيت وإن فاجلدة الدنيا باألم احلكم اختصاص توجب بقيود مقيدة


��� قوله يف األمهات�2�� ��%�, K��)� � � � L� �� � � �� � �  اهللا رسول بسنة مرياثها فثبت السدس أعطاها وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ولكن،  #�
 األوىل شريكة جعلها بكر أبا الثانية جاءت فلما،  سألته اليت اجلدة ثَرو بل اجلدات يف عام لفظ عنه ينقل ومل،  وسلم عليه اهللا صلى
  .انتهى  )) السدس يف
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٤٨  

  :زوج وجدة وأخ شقيق: مثال
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذ النصف لعدم الفرع الوارث  ٣  زوج  ٢/١  ٢

  ٦  .أخذت السدس لعدم األم  ١  جدة  ٦/١
  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٢  أخ شقيق  ـ

  
  :أحكام اجلدات: فائدة*

اجلـدة   وكل جدة قريبة تسقط   ، واجلدة أو اجلدات يسقطن باألم      ، اجلدة هي أم األبوين   
  .البعيدة

  : ثالث)١(واجلدات الصحيحات
  .وأم أم األم وإن علت،  األمأم. ١    
  .أم األب. ٢    
  .أم أيب األب. ٣    

  .)٢(كأم أيب األم فهذه ال ترث، أنثينيوهناك جدة فاسدة وهي املدلية بذكر بني 
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
  .أي الاليت يرثن ) ١(
  : يقول الرحيب يف ذلك .ألا أدلت بغري وارث فال ترث ) ٢(

  ا هلا حظ من املوارثفم  وكل من أدلت بغري وارث
 عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه للجدة اليت جاءت تسأله عن إرثها قال إذا اجتمعت اجلدتان فإما يشتركن يف السدس ؛ ) : فائدة (

   )) .هلا فهو به خلت فأيكما،  بينكما فهو فيه اجتمعتما فان ، السدس ذلك هو ولكن(( 
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٤٩  

  : الفروض التالية٦وخيرج من األصل 
  :كأخت ألم وعم، دس والباقيالس

  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
أخذت السدس لعدم األصـل مـن         ١  أخت ألم  ٦/١

الفرع الوارث ولكوا    الذكور ولعدم 
  .منفردة

٦  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٥  عم  ـ
      

  :كجدة وأخ ألم وعم،  السدسان والباقيهوخيرج من
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت السدس لعدم األم  ١  جدة  ٦/١  ٦

أخذ السدس لعدم األصل من الذكور        ١  أخ ألم  ٦/١
  .الفرع الوارث والنفراده ولعدم

٦  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٤  عم  ـ
  

  :كأخ ألم وأخت شقيقة وعم، وخيرج منه السدس والنصف والباقي
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
 السدس لعدم الفـرع الـوارث       أخذ  ١  أخ ألم  ٦/١  ٦

  .من الذكور والنفراده ولعدم األصل
أخت   ٢/١

  شقيقة
أخذت النصف لعدم الفرع الـوارث        ٣

ولعدم األصل الذكر ولعدم املعصب      
  .املشاركة هلا ولعدم

٢  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٢  عم  ـ
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٥٠  

  :كجدة وأختان ألب وعم، وخيرج منه السدس والثلثان والباقي
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت السدس لعدم األم  ١  جدة  ٦/١  ٦

أخذتا الثلثني لعدم الفـرع الـوارث         ٤  أختان ألب  ٣/٢
ولعدم املعصب هلما ولعدم األصل من      

ولعدم األشقاء   الذكور ولكوما مجعاً  
  .والشقائق

٣  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١  عم  ـ
      

  :ألم كجدة وأخت شقيقة وأخت ألب وأخت، سداسوخيرج منه النصف وثالثة أ
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت السدس لعدم األم  ١  جدة  ٦/١  ٦
أخت   ٢/١  ٢

  شقيقة
أخذت النصف لعدم الفرع الـوارث        ٣

ولعدم األصل من الـذكور ولعـدم       
  .املشاركة ولعدماملعصب هلا 

لعدم املعـصب هلـا     أخذت السدس     ١  أخت ألب  ٦/١  ٦
  .شقيقة وارثة للنصف لوجود أختو

أخذت السدس لعدم الفرع الـوارث        ١  أخت ألم  ٦/١  ٦
  .األصل والنفرادها ولعدم
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٥١  

  :ألب كزوج وأخت شقيقة وأخت، ] ٧[ إىل )١(والسدس وتعولوخيرج منه النصفان 
  التعليق             ٧    ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  .فرع الوارثأخذ النصف لعدم ال  ٣  زوج  ٢/١  ٢
أخت   ٢/١  ٢

  شقيقة
أخذت النصف لعدم املعـصب هلـا         ٣

من الـذكور ولعـدم      ولعدم األصل 
  .الفرع الوارث والنفرادها

أخذت السدس لعدم املعـصب هلـا         ١  أخت ألب  ٦/١  ٦
  .شقيقة وارثة للنصف ولوجود أخت

      
  :كزوج وأخت شقيقة وأم،  ]٨[وخيرج منه النصفان والثلث وتعول إىل 

  التعليق  ٨     ٦  الورثة  الفرض  خرجامل
  .أخذ النصف لعدم الفرع الوارث  ٣  زوج  ٢/١  ٢
أخت   ٢/١  ٢

  شقيقة
أخذت النصف لعدم الفرع الـوارث        ٣

الـذكور ولعـدم    ولعدم األصل من    
  .منفرة املعصب هلا ولكوا

لعدم الفرع الوارث ولعدم اجلمع من        ٢  أم  ٣/١  ٣
  .ولعدم الغراوين األخوة

  
  

  ـــــــــــ
  . هو الزيادة:   يف اللغةالعول) ١(

  . هو زيادة يف السهام ونقص يف األنصباء:      واصطالحاً
  :     واألصول العائلة ثالثة أصول

  . )١٠(وإىل ،  )٩(وإىل ،  )٨(وإىل ،  )٧(إىل :  ويعول أربع مرات:  ]٦[ األصل   .١         
  . )١٧(وإىل ،  )١٥(وإىل ،  )١٣(إىل :  ويعول ثالث مرات:  ]١٢[   األصل .٢         
  . )٢٧(إىل :  ويعول مرة واحدة:  ]٢٤[   األصل .٣         
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٥٢  

  : ألم  وأخوينكزوج وأختني شقيقتني، ] ٩[وخيرج منه النصف والثلثان وتعول إىل 
  التعليق  ٩     ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذ النصف لعدم الفرع الوارث  ٣  زوج  ٢/١  ٢
تان أخ  ٣/٢  ٣

  شقيقتان
أخذتا الثلثني لعدم الفـرع الـوارث         ٤

ولعدم األصل من الـذكور ولعـدم       
  .املعصب هلما ولكوما مجعاً

 أخذا الثلثني لعدم الفـرع الـوارث        ٢  أخوان ألم  ٣/١  ٣
  .ولكوما مجعاً وعدم األصل

      
يقتني شق كزوج وأختني ، ] ١٠[وخيرج منه النصف والثلثان والثلث والسدس وتعول إىل         

  :وأخوين ألم وجدة
  التعليق   ١٠   ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذ النصف لعدم الفرع الوارث  ٣  زوج  ٢/١  ٢
أختان   ٣/٢  ٣

  شقيقتان
أخذتا الثلثني لعدم الفـرع الـوارث         ٤

ولعدم األصل من الـذكور ولعـدم       
  .املعصب هلما ولكوما مجعاً

الـوارث  أخذا الثلث لعدم الفـرع        ٢  أخوان ألم  ٣/١  ٣
الوارث من الـذكور     ولعدم األصل 
  .ولكوما مجعاً

  .أخذت السدس لعدم األم  ١  جدة  ٦/١  ٦
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٥٣  

  .)١٢( ع الربع مع الثلث فإن خمرجهما هو وإذا اجتمع الربع مع السدس أو اجتم:فائدة* 
  :الفروض التالية) ١٢(وخيرج من األصل 

  :كزوجة وجدة وعم، الربع والسدس والباقي
  التعليق  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج

  .أخذت الربع لعدم الفرع الوارث  ٣  زوجة  ٤/١   ٤   ٢
  .أخذت السدس لعدم األم  ٢  جدة  ٦/١  ٦  ٣

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٧  عم  ـ    
      

  :كزوجة وأم ومعتق، وخيرج منه الربع والثلث والباقي
  التعليق  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
  .بع لعدم الفرع الوارثأخذت الر  ٣  زوجة  ٤/١  ٤
أخذت الثلث لعدم الفرع الـوارث        ٤  أم  ٣/١  ٣

من األخـوة ولعـدم      ولعدم اجلمع 
  .الغراوين

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٥  معتق  ـ  
كامل اآلخر  وبينهما تباين فنضرب كامل أحدمها يف) ٣(وخمرج الثلث ) ٤(وخمرج الربع 

  .والناتج هو أصل املسألة
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٥٤  

  :كزوجة وأم وأخ ألم وعم، ه الربع والثلث والسدس والباقيوخيرج من
  التعليق  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
  ٢  .أخذت الربع لعدم الفرع الوارث  ٣  زوجة  ٤/١  ٤
أخذت الثلث لعدم الفرع الـوارث        ٤  أم  ٣/١  ٣

مـن األخـوة ولعـدم       وعدم اجلمع 
  .الغراوين

رث أخذ السدس لعدم الفـرع الـوا        ٢  أخ ألم  ٦/١  ٦
من الذكور ولكونـه     ولعدم األصل 

  .منفرداً

٣  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٣  عم  ـ  
      

  :كزوج وبنت وبنت ابن وعم، وخيرج منه الربع والنصف والسدس والباقي
  التعليق  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
  ٢  .أخذ الربع لوجود الفرع الوارث  ٣  زوج  ٤/١  ٤
املعـصب هلـا    أخذت النصف لعدم      ٦  بنت  ٢/١  ٢

  .املشاركة ولعدم
أخذت السدس لعدم املعـصب هلـا         ٢  بنت ابن  ٦/١  ٦

وارث أنثى أعلى منها     ولوجود فرع 
  .وارثة للنصف

٣  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١  عم  ـ  
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٥٥  

  :وأم كبنتني وزوج، ] ١٣[الثلثان والربع والسدس وتعول إىل ) ١٢(وخيرج من األصل 
  التعليق  ١٣ ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
أخذتا الثلثني لعدم املعـصب هلمـا         ٨  بنتان  ٣/٢  ٣

  .ولكوما مجعاً
  .أخذ الربع لوجود الفرع الوارث  ٣  زوج  ٤/١  ٤  ٢
  .أخذ السدس لوجود الفرع الوارث  ٢  أم  ٦/١  ٦  ٣

      
ألب  كأخت شقيقة وأخـت ، ] ١٥[وخيرج منه النصف وثالثة أسداس وربع وتعول إىل    

  :زوجة وأموأخت ألم و
  التعليق  ١٥ ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
أخت   ٢/١  ٢

  شقيقة
أخذت النصف لعدم األصل الوارث       ٦

الـوارث  من الذكور ولعدم الفـرع      
  .منفردة ولعدم املعصب هلا ولكوا

لسدس لعدم املعـصب هلـا      أخذت ا   ٢  أخت ألب  ٦/١  ٦
  .شقيقة وارثة للنصف ولوجود أخت

لعدم الفرع الـوارث    أخذت السدس     ٢  أخت ألم  ٦/١  ٦
األصل الوارث من الـذكور      ولعدم

  .ولكوا منفردة
أخذت السدس لوجود اجلمـع مـن         ٢  أم  ٦/١  ٦  ٣

  .األخوة
  .أخذت الربع لعدم الفرع الوارث  ٣  زوجة  ٤/١  ٤  ٢
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٥٦  

كأختني ألب وأختني ألم    ، ] ١٧[وخيرج منه الثلثان والثلث والسدس والربع وتعول إىل         
  :فيها إناث وتلقب هذه املسألة بأم األرامل وأم الفروج ألن الورثة، وزوجةوجدتني 

  التعليق  ١٧  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
أخذتا الثلثني لعدم الفـرع الـوارث         ٨  أختان ألب  ٣/٢  ٣

م األشقاء  وعدم األصل الوارث ولعد   
هلمـا   والشقائق ولعـدم املعـصب    

  .ولكوما مجعاً
 لعدم الفـرع الـوارث      أخذتا الثلث   ٤  أختان ألم  ٣/١  ٣

الـوارث ولكومـا     وعدم األصل 
  .اثنتني

  ٦/١  ٦  ٣  ١  أم أم
  ١  أم أب

اشتركتا اجلدتان يف السدس بالتساوي     
  .لعدم األم وذلك

  .أخذت الربع لعدم الفرع الوارث  ٣  زوجة  ٤/١  ٤  ٢
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٥٧  

  ).٢٤( و مع الثمن أو السدس مع الثمن فإن خمرجهما هاناجتمع الثلث وإذا :فائدة*
  :الفروض التالية، ٢٤وخيرج من األصل 

  :كزوجة وأم وابن، الثمن والسدس والباقي
  التعليق  ٢٤  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث  ٣  زوجة  ٨/١  ٨
أخذت الـسدس لوجـود الفـرع         ٤  أم  ٦/١  ٦

  .الوارث
  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١٧  ابن  ـ  

      
  :كزوجة وبنتني وعم، ثمن والثلثان والباقيوخيرج منه ال
  التعليق  ٢٤  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث  ٣  زوجة  ٨/١  ٨
أخذتا الثلثني لعدم املعـصب هلمـا         ١٦  بنتان  ٣/٢  ٣

  .ولكوما اثنتني
  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٥  عم  ـ  
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٥٨  

  :كزوجة وبنت وبنت ابن وعم، باقيوخيرج منه الثمن والنصف والسدس وال
  التعليق  ٢٤  الورثة  الفرض  املخرج
  ٤  .أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث  ٣  زوجة  ٨/١  ٨
أخذت النصف لعدم املعـصب هلـا         ١٢  بنت  ٢/١  ٢

  .املشاركة وعدم
أخذت الـسدس لعـدم املعـصب         ٤  بنت ابن  ٦/١  ٦

  .وارثة للنصف فرضاً ولوجود بنت
٣  

  .لباقي تعصيباً بالنفسأخذ ا  ٥  عم  ـ  
      

وأم  كثالث زوجات وبنت وبـنيت ابـن      ، والسدسان والباقي وخيرج منه الثمن والنصف     
  :وعم

  التعليق  ٢٤  الورثة  الفرض  املخرج
  ٤  .أخذن الثمن لوجود الفرع الوارث  ٣   زوجات٣  ٨/١  ٨
أخذت النصف لعدم املعصب وعدم       ١٢  بنت  ٢/١  ٢

  .املشاركة
أخذتا السدس لعدم املعصب ولوجود       ٤  ابنبنتا   ٦/١  ٦

  .منهما وارثة للنصف بنت أعلى
أخذت الـسدس لوجـود الفـرع         ٤  أم  ٦/١  ٦

  .الوارث

٣  

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١  عم  ـ  
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  كبنت وبنت ابن وأم، ] ٢٧[وخيرج منه النصف وثالثة أسداس ومثن ويعول إىل 
  :وأب وزوجة
  التعليق  ٢٧ ٢٤  الورثة  الفرض  املخرج
  ٤  .أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث  ٣  زوجة  ٨/١  ٨
أخذت النصف لعدم املعصب وعدم       ١٢  بنت  ٢/١  ٢

  .املشاركة
أخذت السدس لعدم املعصب ووجود       ٤  بنت ابن  ٦/١  ٦

  .للنصف فرضاً بنت وارثة
أخذت الـسدس لوجـود الفـرع         ٤  أم  ٦/١  ٦

  .الوارث

٣  

٦/١  ٦  
+  
   عب

، لسدس لوجود الفرع الوارث   أخذ ا   ٤  أب
تعــصيباً ألن الفــروض  ومل يأخــذ

  .استغرقت التركة
هو أصل  ويف هذه املسألة توافق بني املخارج فنضرب كامل أحدمها يف جزء اآلخر والناتج

  ).٢٧(وعالت املسألة إىل ، املسألة
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٦٠  

  :)١( املرياثاحلاالت اليت مير ا الورثة يف املرياث إذا مل يتصفوا مبانع من موانع
  : وله يف املرياث حالتان:الزوج*

وارث  فـرع  فيأخذ نصف تركة زوجته املتوفاة إذا مل يكن هلـا            ، النصف : األوىل ةاحلال
  .سواء كان هذا الفرع منه أو من زوج سابق له، مطلقاً
  .وذلك عند وجود الفرع الوارث،  الربع: الثانيةةاحلال

ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم إِنْ لَّم يكُـن         �: انهوالدليل على هاتني احلالتني قوله سبح     
               آ أَوبِه نيوصي ةيصو دعن بم كْنرا تمم عبٱلر فَلَكُم لَدو نفَإِن كَانَ لَه لَدو نـنٍ  لَّهيد� 

  ).١٢:النساء(
      

  : وهلا حالتان:الزوجة*
  .وذلك بشرط أن يعدم الفرع الوارث مطلقاً، ع حالة الرب:احلالة األوىل
  .وذلك عند وجود الفرع الوارث،  أن تأخذ الثمن:احلالة الثانية

ولَهن ٱلربع مما تركْتم إِن لَّم يكُن لَّكُم ولَد فَإِن كَـانَ  �: ودليل هاتني احلالتني قوله تعاىل    
مم نٱلثُّم نفَلَه لَدو نٍلَكُميد آ أَوونَ بِهوصت ةيصو دعن بم مكْتر١٢:النساء( �ا ت.(  

      
  : وهلا ثالث حاالت:البنت فأكثر*

  :وذلك بشرطني،  أن ترث النصف:احلالة األوىل
  .أن تكون منفردة. ١    
  .أن يعدم املعصب هلا وهو أخوها. ٢    

  ).١١:النساء (�ها ٱلنصفوإِن كَانت واحدةً فَلَ�:     قال تعاىل
  

  ـــــــــــ
هنا ذكر الشيخ رمحة اهللا عليه الورثة الذين يرثون بالفرض واألحوال اليت ميرون ا وما يطرأ عليهم ؛ وكلها مستقاة مما سبق يف ) ١(

 .أصحاب الفروض أبواب 
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٦١  

  :وذلك بشرطني،  أن يأخذ بنات الصلب الثلثني:احلالة الثانية
  .كن اثنتني فأكثرأن ي. ١    
  .أال يكون معهن معصب. ٢    

 �فَإِن كُن نِسآًء فَوق ٱثْنتـينِ فَلَهـن ثُلُثَـا مـا تـرك             �: والدليل على ذلك قوله تعاىل    
  ).١١:النساء(

التوريث  وطريقة، )١( أن ترث البنت فأكثر بالتعصيب ويسمى تعصيباً بالغري        :احلالة الثالثة 
  .كر مثل حظ األنثينيفيها بأن يكون للذ
  ).١١:النساء( �يوصيكُم ٱللَّه فۤي أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ ٱُألنثَيينِ�: والدليل قوله تعاىل

  :زوج وابن وبنت: مثال
  التعليق  ٤  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذ الربع لوجود الفرع الوارث  ١  زوج  ٤/١  ٤

  ـ    ٢  ابن
  ١  بنت

اقي تعصيباً بالغري   بنت الب أخذ االبن وال  
  .مثل حظ االنثيني للذكر

      
  : وهلن يف املرياث حاالت أربع:بنات االبن*

  : أن ترث النصف وذلك بثالثة شروط:احلالة األوىل
  . مطلقاًعدم الفرع الوارث األعلى منهاأن ي. ١    
  .أال يكون معها معصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي يف درجتها. ٢    
  .أن تعدم املشاركة هلا. ٣    

  .ودليل ذلك هو تنـزيلها منـزلة البنت عند فقدها
  
  

  ـــــــــــ
 .سيأيت الحقاً بيان التعصيب بأنواعه ) ١(
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٦٢  

  : أن يرثن الثلثني وذلك بشروط:احلالة الثانية
  .    أن يكن اثنتني فأكثر. ١    
   .لذي هو يف درجتهنأن يعدم املعصب هلن وهو أخوهن أو ابن عمهن ا. ٢    
  .أن يعدم الفرع الوارث األعلى منهن مطلقاً. ٣    

وبنات  ، )١١:النساء (�فَإِن كُن نِسآًء فَوق ٱثْنتينِ فَلَهن ثُلُثَا ما ترك        �: والدليل قوله تعاىل  
  .االبن مبنـزلة البنات عند فقدهن

  :وذلك بشروط، أم أكثر أن يأخذن السدس سواء كانت واحدة :احلالة الثالثة
  . أن يكن مع بنت وارثة للنصف .١
    . أن يعدم املعصب هلن .٢

أقضي فيها مبا قضى    «: �ودليل ذلك حديث هزيل بن شرحبيل وفيه يقول ابن مسعود           
  . »فلألخت بن السدس تكملة الثلثني وما بقي لالبنة النصف ولالبنة اال�اهللا  رسول

  :وذلك بشرطني، أكثر تعصيباً بالغري أن ترث بنت االبن ف:احلالة الرابعة
  .وجود املعصب هلن وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي يف منـزلتهن. ١    
أما إن وجد الفرع الوارث الـذكر       ، أن يعدم الفرع الوارث الذكر األعلى منهن      . ٢    

 األعلى منهن فإن يسقطن مباشرة سواء كانت واحدة أم أكثر حـىت وإن وجـد مـن                
  .يعصبهن

للذَّكَرِ مثْـلُ    كُم ٱللَّه فۤي أَوالَدكُم   يوصي�: ل إرث بنات االبن بالتعصيب قوله تعاىل      ودلي
  ).١١:النساء (�حظِّ ٱُألنثَيينِ
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٦٣  

  :زوجة وبنت وابن ابن وبنت ابن: مثال
  التعليق  ٨  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث  ١  زوجة  ٨/١  ٨
أخذت البنت النصف لعدم املعصب       ٤  تبن  ٢/١  ٢

  .املشاركة هلا ولعدم
  ـ    ٢  ابن ابن
  ١  بنت ابن

أخذ ابن االبن وبنت االبـن البـاقي        
تعصيباً بالغري للذكر مثل حظ األنثيني      

الذكر األعلـى    لعدم الفرع الوارث  
  .منهما

  
  : وهلن أربع حاالت:األخوات الشقائق*

  :لك بشروطوذ،  أن ترث النصف:احلالة األوىل
  .عدم الفرع الوارث مطلقاً. ١    
  .عدم األصل من الذكور وهو األب أو اجلد. ٢    
  .عدم املعصب هلا وهو األخ الشقيق. ٣    
  .عدم املشاركة هلا وهي األخت الشقيقة. ٤    

  ).١٧٦:النساء( �كإِن ٱمرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها نِصف ما تر�: قال تعاىل
  : أن يأخذن الثلثني وذلك بأربعة شروط:احلالة الثانية

  .عدم الفرع الوارث مطلقاً. ١    
  .عدم األصل الوارث من الذكور. ٢    
  . الشقيقن وهو أخوهنعدم املعصب هل. ٣    
    ٤ .اثنتني فأكثرأن يكن .  

  ).١٧٦:النساء (�لَهما ٱلثُّلُثَان مما تركفَإِن كَانتا ٱثْنتينِ فَ�: والدليل قوله تعاىل
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٦٤  

  : أن يرثن بالتعصيب بالغري وذلك بشروط:احلالة الثالثة
  .أن يعدم الفرع الوارث الذكر. ١    
  .أن يعدم األصل الوارث من الذكور. ٢    
  .أن يوجد املعصب هلن وهو أخوهن. ٣    

 �ٱُألنثَيـينِ   إِخوةً رجاالً ونِسآًء فَللذَّكَرِ مثْلُ حـظِّ       وإِن كَانۤواْ �: ودليل ذلك قوله تعاىل   
  ) .١٧٦:النساء(

  :زوجة وبنت ابن وأخ شقيق وأخت شقيقة: مثال
  التعليق  ٨  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث  ١  زوجة  ٨/١  ٨
أخذت النصف لعدم الفرع الـوارث        ٤  بنت ابن  ٢/١  ٢

ولعدم املعصب هلا ولعدم      منها األعلى
  .املشاركة

  ـ    ٢  أخ شقيق
أخت 
  شقيقة

١  
أخذا الباقي تعصيباً بالغري للذكر مثل      
حظ األنثيني وذلك لعـدم الفـرع       

  .األصل الذكر الوارث الذكر وعدم
  

ويسمى  بالتعصيب مع الفرع الوارث األنثى األخوات الشقائق نرث أن ي:احلالة الرابعة
  :وذلك بشروط، الغريتعصيباً مع 

  .عدم األصل من الذكور. ١    
  .الذكرالوارث عدم الفرع . ٢    
  .عدم املعصب هلن وهو أخوهن الشقيق. ٣    
  .)١(وجود الفرع الوارث األنثى. ٤    

  ـــــــــــ
 .هذا الفرع الوارث األنثى بنتاً أو بنت ابن ؛ فهي تعصب مع من وجِد منهن كان أسواء ) ١(
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٦٥  

وما  لالبنة النصف والبنة االبن السدس تكملة الثلثني«:  وفيه)١(يل ذلك حديث هزيلودل
  .)٢(»بقي فلألخت

  :بنت وبنت ابن وأختان شقيقتان: مثال
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
أخذت النصف لعدم املعصب وعدم       ٣  بنت  ٢/١  ٢

  .املشاركة
أخذت الـسدس لعـدم املعـصب         ١  بنت ابن  ٦/١  ٦

  .وارثة للنصف  بنتولوجود
أخت 
  شقيقة

  ـ    ١

أخت 
  شقيقة

١  

وذلك ، أخذتا الباقي تعصيباً مع الغري    
لعدم الفرع الوارث الـذكر ولعـدم       

ولعـدم   األصل الوارث من الذكور   
املعصب هلن ولوجـود فـرع وارث       

  .أنثى
      

  : وهلن مخس حاالت:األخوات ألب* 
  : النصف خبمسة شروطفترث األخت ألب،  حالة النصف:احلالة األوىل

  .أن يعدم الفرع الوارث مطلقاً. ١    
  .أن يعدم األصل الوارث من الذكور. ٢    
               .عدم املشارك هلاتأن . ٣    
  .أن يعدم املعصب هلا. ٤    

  ـــــــــــ
  .احلديث سبق خترجيه ) ١(
، ارث األنثى ؛ لكنها التأخذ نصيباً مقدراً بفرض وإمنا بالتعصيب فاألخت الشقية سواء كانت واحدة أو أكثر ترث مع الفرع الو) ٢(

  :يقول الرحيب يف ذلك فتأخذ ما أبقته الفروض ؛ 
   معصبات معهنفهن  واألخوات إن تكن بنات



  ppppppppppppppppppppp       ا���ا��   

 �	         

� ا���ا��       ppppppppppppppppppppp 

  

 

٦٦  

  .أن يعدم األشقاء والشقائق. ٥
 � نِـصف مـا تـرك      إِن ٱمرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَهـا         �: والدليل قوله تعاىل  

  .واألخت ألب تنـزلُ منـزلة األخت الشقيقة عند فقدها، )١٧٦:النساء(
  :وذلك بشروط،  حالة الثلثني:احلالة الثانية

  .أن يعدم الفرع الوارث مطلقاً. ١    
  .أن يعدم األصل الوارث من الذكور. ٢    
  .أن يعدم األشقاء والشقائق. ٣    
    ٤ .تني فأكثر اثنأن يكن.  
  .أن يعدم املعصب هلن. ٥    

 ،)١٧٦:النـساء  (�فَإِن كَانتا ٱثْنتينِ فَلَهما ٱلثُّلُثَان ممـا تـرك        �: ودليل ذلك قوله تعاىل   
  .واألخت ألب مبنـزلة األخت الشقيقة عند فقدها

، ثـر أك كانت واحدة أم  فترث األخوات ألب السدس سواء      ،  حالة السدس  :احلالة الثالثة 
  :وذلك بشروط

  .عدم الفرع الوارث مطلقاً. ١    
  .عدم األصل الوارث من الذكور. ٢    
  .عدم املعصب هلن وهو األخ ألب. ٣    
  .أن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً. ٤    

  .)١(اإلمجاع؛ وذلك بالقياس على بنت االبن مع البنت: ودليل هذه احلالة
  :وذلك بشروط، بالتعصيب بالغري أن ترث :احلالة الرابعة

  .أن يعدم األصل الوارث من الذكور. ١    
  .أن يعدم الفرع الوارث الذكر. ٢    

   ـــــــــــ
 واحدة األب من ولألخوات النصف واألم لألب فلألخت ، ألب وأخوات وأم ألب واحدة أخت كانت فإن(( قال يف املغين ) ١(

 .انتهى  )) األمصار علماء بني عليها جممع كلها اجلملة وهذه؛  الثلثني تكملة السدس ذلك من أكثر أو كانت
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  .أن يعدم اإلخوة األشقاء. ٣    
  فإن وجد ذلك أسقطت، أال توجد أخت شقيقة وارثة بالتعصيب مع الغري. ٤    

  .األخت ألب حىت وإن وجد من يعصبها
  .أن يوجد املعصب هلا وهو األخ ألب. ٥    

  .بأن يكون للذكر مثل حظ األنثيني: فيهاوطريقة التوريث 
 �ٱُألنثَيينِ وإِن كَانۤواْ إِخوةً رجاالً ونِسآًء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ       �: ودليل هذه احلالة قوله تعاىل    

  ).١٧٦:النساء(
  :زوجة وبنت وأخت ألب وأخ ألب: مثال

  التعليق  ٨  الورثة  الفرض  املخرج
  . لوجود الفرع الوارثأخذت الثمن  ١  زوجة  ٨/١  ٨
أخذت النصف لعدم املعـصب هلـا         ٤  بنت  ٢/١  ٢

  .املشاركة وعدم
  ـ    ١  أخت ألب
  ٢  أخ ألب

وذلـك  ، أخذا الباقي تعصيباً بـالغري    
لعدم الفرع الوارث الـذكر وعـدم       

األشــقاء  األصــل الــذكر وعــدم
  .والشقائق

      
وذلك بأن تأخذ الفرع    ،  الغري  أن ترث األخت ألب فأكثر بالتعصيب مع       :احلالة اخلامسة 

  :ويشترط لذلك، الوارث األنثى فرضها وما بقي تأخذه األخت ألب
  .أن يعدم األصل الوارث من الذكور. ١    
  .أن يعدم الفرع الوارث من الذكور. ٢    
  .أن يعدم األشقاء والشقائق. ٣    
  .أن يعدم املعصب هلن وهو األخ ألب. ٤    
  .سواء كانت بنتاً أو بنت ابن، لوارث األنثىوجود الفرع ا. ٥    
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لالبنة النصف والبنة االبـن     «: حديث هزيل بن شرحبيل املتقدم وفيه     : ودليل هذه احلالة  
  . »السدس تكملة الثلثني وما بقي فلألخت

  :بنت وبنت ابن وأختان ألب: مثال
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
وعدم أخذت النصف لعدم املعصب       ٣  بنت  ٢/١  ٢

  .املشاركة
هلـا   أخذت السدس لعدم املعـصب      ١  بنت ابن  ٦/١  ٦

أعلـى منـها وارثـة       ولوجود بنت 
  .للنصف

  ـ    ١  أخت ألب
  ١  أخت ألب

أخذتا الباقي تعصيباً مع الغري لعـدم       
الفرع الوارث من الـذكور وعـدم       
األصل من الذكور ولعدم األشـقاء      
  والشقائق ولعدم املعصب هلن ولوجود

  .الفرع الوارث األنثى
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  : وهلا يف املرياث ثالث حاالت:األم*
  :وذلك بشروط،  أن ترث الثلث:احلالة األوىل

  .عدم الفرع الوارث مطلقاً. ١    
  .عدم اجلمع من اإلخوة مطلقاً حىت وإن كانوا ساقطني. ٢    
  .عدم الغراوين. ٣    

لَه إِخـوةٌ   ُألمه ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ  د وورِثَه أَبواه فَ   فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَ    �: ودليل ذلك قوله تعاىل   
سدٱلس ه١١:النساء (�فَُألم.(  

  :وذلك بشرطني،  أن ترث األم السدس:ةاحلالة الثاني
كـانوا   أن يوجد فرع وارث ذكراً أم أنثى أو أن يوجد مجع من األخوة حىت وإن              . ١    

  .حمجوبني
  .املسألة غراوينأال تكون . ٢    

 �ولَـد  وَألبويه لكُلِّ واحد منهما ٱلسدس مما ترك إِن كَـانَ لَـه           �: والدليل قوله تعاىل  
  ) .١١:النساء(

  :وهي،  أن تكون املسألة إحدى الغراوين:احلالة الثالثة
  زوجة وأم وأب.  ٢  زوج وأم وأب.  ١

  لباقيوهنا تأخذ األم فيهما ثلث ا     
  

  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذ النصف لعدم الفرع الوارث  ٣  زوج  ٢/١  ٢

  ٣/١ 
  ب

أخذت ثلث الباقي ألـا إحـدى         ١  أم
  .الغراوين

  . تعصيباً بالنفسأخذ الباقي  ٢  أب  ـ  
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٧٠  

 

  التعليق  ٤  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت الربع لعدم الفرع الوارث  ١  زوجة  ٤/١  ٤

  ٣/١ 
  ب

أخذت ثلث الباقي ألـا إحـدى         ١  أم
  .الغراوين

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٢  أب  ـ  
      
  
  :وهلم يف املرياث حالتان،  وهم اإلخوة واألخوات ألم:ولد األم*

  :وذلك بشروط،  أن يرثوا الثلث:احلالة األوىل
  .أن يعدم األصل الوارث من الذكور. ١    
  فإن وجد األصل الوارث من الذكور أو وجد، أن يعدم الفرع الوارث مطلقاً. ٢    

  .الفرع الوارث ذكراً كان أم أنثى قريباً كان أم بعيداً فإم يسقطون
وإِن كَانَ رجلٌ يورثُ كَالَلَـةً أَو       �: والدليل قوله سبحانه   .أن يكونوا اثنني فأكثر   . ٣    

       نم داحكُلِّ وفَل تأُخ أَو أَخ لَهأَةٌ ورٱم   فَإِن كَان سدا ٱلسمه    مفَه كن ٰذلم كَ  ۤواْ أَكْثَرـرُء اش
ي ٱلثُّلُث١٢:النساء( �ف.(  

  :وذلك بشروط،  أن يرث ولد األم السدس:احلالة الثانية
        .عدم األصل الوارث من الذكور. ١    
  .عدم الفرع الوارث مطلقاً. ٢    
  .أن يكون ولد األم منفرداً. ٣    
  وإِن كَانَ رجلٌ يورثُ كَالَلَةً أَو ٱمرأَةٌ ولَه أَخ أَو�: دليل هذه احلالة قوله تعاىلو

سدا ٱلسمهنم داحكُلِّ وفَل ت١٢:النساء (�أُخ.(  
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  : وله يف املرياث ثالث حاالت:األب*
  .رث مطلقاًوذلك عند عدم الفرع الوا،  أن يرث بالتعصيب فقط:احلالة األوىل

  ،)١١:النساء (�فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه أَبواه فَُألمه ٱلثُّلُثُ�: والدليل قوله تعاىل
           .فدل على أن لألب الباقي تعصيباً

  :زوجة وجدة وأب: مثال
  التعليق  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج

  .ارثأخذت الربع لعدم الفرع الو  ٣  زوجة  ٤/١  ٤  ٢
  ٣  .أخذت السدس لعدم األم  ٢  جدة  ٦/١  ٦

لباقي تعصيباً بالنفس لعدم الفرع  أخذ ا   ٧  أب  ـ  
  .الوارث

      
وذلك عند وجود الفرع الوارث الذكر؛ قريباً كان ، أن يرث بالفرض فقط: احلالة الثانية

  احدوَألبويه لكُلِّ و�: يدل لذلك قوله تعاىل :أم بعيداً ويأخذ فيها السدس
إِن كَانَ لَه كرا تمم سدا ٱلسمهنم لَد١١:النساء (�و.(   

  :أب وابن: مثال
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
أخذ السدس لوجود الفرع الـوارث        ١  أب  ٦/١  ٦

  .الذكر
  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٥  ابن  ـ  
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الـوارث    وذلك عند وجود الفرع    )١(لتعصيب أن جيمع بني فرض السدس وا      :احلالة الثالثة 
 �وَألبويه لكُلِّ واحد منهما ٱلسدس مما ترك إِن كَانَ لَه ولَد          �: والدليل قوله تعاىل   .األنثى

أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فـألوىل رجـل         « : �ويف احلديث قال    ، )١١:النساء(
واحلـديث  ، ألب يأخذ السدس مع وجود الفرع الوارث      فاآلية تدل على أن ا    ، )٢(»ذكر

األب جيمع بـني     فنستفيد أن ، يدل على أن الباقي يأخذه أوىل رجل ذكر وهو هنا األب          
      .األنثى والتعصيب عند وجود الفرع الوارثفرض السدس 

  :بنت وأب: مثال
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
عدم أخذت النصف لعدم املعصب و      ٣  بنت  ٢/١  ٢

  .املشاركة
٦/١  ٦ +

  ب
أخذ األب السدس لوجـود الفـرع         ٢+١  أب

ومجع بني السدس والبـاقي     ، الوارث
  .أنثى ألن الفرع الوارثتعصيباً 

    
  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــ
  .أي أن األب يأخذ السدس فرضاً ؛ مث يأخذ ما أبقته الفروض تعصيباً ) ١(
  .احلديث متفق عليه ؛ وسيأيت الكالم عنه قريباً إن شاء اهللا تعاىل ؛ انظره يف باب التعصيب ) ٢(

فإذا استوىف ، صاحب الفرض  مدقَ، في  على غريهمةمقتضى ذلك أن يقدم أصحاب الفروض املقدر(( يقول الشيخ عبدالكرمي اخلضري 
   )) .ذكر ىل رجلٍصاحب الفرض حقه وبقي من التركة شيء يكون حينئذ ألو
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أما ،   اعلم أن اجلد يف املرياث يأخذ حاالت األب السابقة وذلك عند عدم األب:اجلد*
  . )١(إن وجد األب فإن اجلد يسقط

  .منـزلة األب عند فقده تنـزيل اجلد: والدليل على هذا هو
  :جد وابن ابن وثالثة إخوة ألم: أمثلة

  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
 ولوجـود   أخذ السدس لعـدم األب      ١  دج  ٦/١  ٦

  .الذكر الفرع الوارث
  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٥  ابن ابن  ـ  
ثالثة إخوة   ـ  

  ألم
سقطوا يف هـذه املـسألة باألصـل          ×

 بالفرع الـوارث  و الوارث وهو اجلد  
  .وهو ابن االبن

      
  
  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــ
  :لكن بشرط عدم األب ؛ كما يلي ،  املرياث هي نفس حاالت األب بنفس شروطه املقصود أن احلاالت اليت مير ا اجلد يف) ١(

  .تارة يأخذ اجلد السدس فقط عند عدم األب ووجود الفرع الوارث الذكر .  ١     
  .وتارة يأخذ اجلد السدس والباقي إذا عدم األب ووجد فرع وارث أنثى .  ٢     
  . الباقي إذا عدم الفرع الوارث وتارة يرث اجلد بالتعصيب ؛ فريث.  ٣     

أو ، لكن لو وجد زوج وأم وجد ،  خيتلف اجلد عن األب يف املسألتني الغراوين ؛ فكما علمنا أن األم ترث فيها ثلث الباقي ] :فائدة[
  .زوجة وأم وجد ؛ فاألم يف هذه احلالة الترث ثلث الباقي بل تأخذ ثلث التركة 
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  :بنت وزوجة وأم وجد وجدة
  التعليق  ٢٤  الورثة  الفرض  جاملخر

أخذت النصف لعدم املعصب وعدم       ١٢  بنت  ٢/١  ٢  
  .املشاركة

  .أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث  ٣  زوجة  ٨/١  ٨  ٤
أخذت الـسدس لوجـود الفـرع         ٤  أم  ٦/١  ٦

  .الوارث
٣  

٦/١  ٦  
 ب+ 
  ع

مجع بني فرض السدس والتعـصيب        ١+٤  جد
ولوجود الفرع الـوارث     لعدم األب 

  .نثىاأل
  .األمبسقطت يف هذه املسألة   ×  جدة  ـ    

هو أصل  هذه املسألة فيها توافق بني املخارج فنضرب كامل أحدمها يف جزء اآلخر والناتج
  .املسألة
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  : حالة واحدة فقط وهلا يف املرياث:اجلدة*
  .وهي أن تأخذ السدس وذلك بشرط عدم األم 

 جعل للجدة السدس إذا مل يكن       �أن النيب   «: ااهللا عنهم  والدليل حديث ابن بريدة رضي    
  .»دوا أم

  .البعيدة وهكذا فكل جدة قريبة تسقط اجلدة، وأما إن وجدت األم فإن اجلدة تسقط
  :وزوج) أم أب وأم أم(هلك هالك عن بنت وأب وبنت ابن وجدتني : مثال

  التعليق  ١٥ ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
  .رع الوارثأخذ الربع لوجود الف  ٣  زوج  ٤/١  ٤
فرضاً لوجـود الفـرع     أخذ السدس     ٢  أب  ٦/١  ٦

ومل يرث بالتعـصيب    الوارث األنثى   
  .الستغراق الفروض التركة

النصف لعدم املعـصب هلـا      أخذت    ٦  بنت  ٢/١  ٢
  .املشاركة وعدم

السدس لعدم املعـصب هلـا      أخذت    ٢  بنت ابن  ٦/١  ٦
وارث أنثى أعلى منـها      ووجود فرع 
  .وارثة للنصف

  ٦/١  ٦  ١  م أمأ
  ١  أم أب

 اجلـدتان الـسدس بينـهما       أخذت
لعدم األم وعدم اجلدة     بالسوية وذلك 
  .األقرب منهما

  ).١٥(وعالت إىل ) ١٢(واملسألة فيها توافق وخمرجها 
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٧٦  

  باب التعصيب
  . )١(لغة هو اإلحاطة:     تعريفه

  .هو اإلرث بغري تقدير:     واصطالحاً
  .نوه وقرابته من جهة أبيهعصبة الرجل هم ب:     والعصبة لغة
  .) ٢( هم الذين يرثون بال تقدير:     واصطالحاً

  :    وتنقسم العصبة إىل ثالثة أقسام
  .      ة بالنفسبعص. ١    
  .       ة بالغريبعص. ٢    
  . )٣( مع الغريةبعص. ٣    
  
  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــ
   :كلثوم بن عمروكما يف قول ) ١(

ديرٍ وسشعوه قد مبصبتاجِ  ع مي املُلْكحرينا يجاملُح  
  . ؛ انظر لسان العرب البسها برأْسِ عصبت اليت كالعصابة برأْسه أَحاطَ التاج َألنَّ معصباً املَلك فجعل

؛  األعضاء يشد ألنه والعصب ، الرأس عصابة ومنه،  الشد وهو العصب من عاصب مجع العصبة(( قال يف شرح منتهى اإلرادات 
� ��QX	I, ]%\ �  تعاىل وقوله،  ببعض بعضهم الشتداد القوم وعصابة � �� � X � ))  األزر لشدة عصبة األقارب وتسمى ، شديد أي #�

  .هـــ .ا
   .الفروض هأبقت ما أو،  كله املال  العاصبفيأخذ ) ٢(
 الاليت النسوة هي : بغريه العصبة ؛ أنثى امليت إىل بتهنس يف يدخل ال ذكر كل وه : بنفسه العصبة(( قال اجلرجاين يف التعريفات ) ٣(

 )) البنت مع كاألخت أخرى أنثى مع عصبة تصري أنثى كل هي : غريه مع العصبة ؛ بإخون عصبة يصرن والثلثان النصف فرضهن
  .انتهى 
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٧٧  

وجود  وهم الذين يرثون بالتعصيب من غري حاجة إىل :العصبة بالنفس: القسم األول*
  :كما يليحسب األولوية وهم مرتبون . همأحد يعصب

  األب. ٣  ابن االبن. ٢  االبن. ١
  ابن األخ الشقيق.٦  األخ الشقيق. ٥  اجلد. ٤
  العم الشقيق. ٩  ابن األخ ألب. ٨  األخ ألب. ٧
  ابن العم ألب. ١٢  ابن العم الشقيق. ١١  العم ألب. ١٠
      املعتق واملعتقة. ١٣

  
  :أحكام العصبة بالنفس

  . أن من انفرد منهم فإنه يأخذ مجيع املال.١    
والدليل . إذا كان الواحد منهم مع أصحاب فروض فإنه يأخذ ما أبقت الفرائض. ٢    

  أحلقوا الفرائض بأهلها«:  قال�حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب 
  .)١(»فما بقي فألوىل رجل ذكر

  . إال األب واالبنأم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة. ٣    
  
  

   ـــــــــــ
 ابن عباس رضي من حديثكلهم د يف مسنده والدارقطين يف السنن والترمذي يف سننه وأمحيف صحيحيهما رواه البخاري ومسلم ) ١(

  . اهللا عنهما 
 الفرائض تركت فما اهللا كتاب على الفرائض أهل بني املال اقسموا[  رواية ويف(( عند هذا احلديث سلم مل هقال النووي يف شرح

 وليس ، القرب وهو الرمي وزن على الالم بإسكان الويل من مأخوذ ، رجل أقرب رجل بأوىل املراد العلماء قال، ]  ذكر رجل فألوىل
 يف ثاحلدي وهذا(( إىل أن قال ))  األحق هو من ندري ال األن الفائدة عن خلال" أحق" على هنا لَمح لو ألنه أحق هنا بأوىل املراد

 بعيد عاصب يرث فال ، فاألقرب األقرب يقدم؛  للعصبات فهو الفروض بعد بقي ما أن على املسلمون أمجع وقد،  العصبات توريث
  .انتهى بتصرف يسري  )) قريب وجود مع

 هذه بعد بقي فما هلم اهللا مساها ملن املقدرة الفروض أعطوا واملراد(( وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم عند شرحه للحديث 
 العصبات أقرب هو الرجال فأقرب ، منه يقرب أي هذا يلي هذا يقال كما األقرب باألوىل واملراد ، الرجال أوىل فيستحقّه الفروض
ذا ، بالتعصيب الباقي فيستحقهـــ .ا )) راهويه بن وإسحاق أمحد اإلمام منهم األئمة من مجاعة احلديث فسر املعىن و. 
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٧٨  

  : يقدم يف حالة اجتماع اثنني فأكثر من العصبة بالنفس: فائدة#
  :وجهات العصبة مخس وهي مرتبة كما يلي، باألقرب جهة) أ

  .ويدخل فيها االبن وابن االبن وإن نزل، جهة البنوة. ١    
  .وتشمل األب واجلد وإن عال، جهة األبوة. ٢    
  واإلخوة ألب، م وإن نزلواوتشمل اإلخوة األشقاء وبنوه، جهة األخوة. ٣    

  .وبنوهم وإن نزلوا
  .واألعمام ألب وبنوهم، وتشمل األعمام األشقاء وبنوهم، جهة العمومة. ٤    
  ويدخل فيها املعتق واملعتقة وعصبتهما املتعصبون بأنفسهم ال، جهة الوالء. ٥    

  .بغريهم وال مع غريهم
  .يف اجلهة فيقدم بالقرىبإذا استويا ) ب
  .استويا يف القرب فيقدم بالقوة كأن يكون أحدمها يديل بقرابتنيإذا ) ج
والقـوة   الدرجـة وهي أن يتحدوا يف اجلهة و     ،  يف اجتماع العصبة   ةوهناك حال رابع  ) د

  .فحينئذ يشتركون يف املال أو فيما أبقت الفروض بالتساوي
  : يقول الناظم

  وبعدمها التقدمي بالقوة اجعال  فباجلهة التقـدمي مث بقربه
  

  : شقيق أب وأخ: أمثلة
  التعليق  ١  الورثة  الفرض  املخرج
لعدم أخذ مجيع املال تعصيباً بالنفس        ١  أب  ×  ×

  .الفروض أصحاب
سقط األخ الشقيق باألب ألن جهـة         ×  أخ شقيق  ×  ×

  .على جهة األخوة األبوة مقدمة
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٧٩  

  :ابن وابن ابن
  التعليق  ١  الورثة  الفرض  املخرج
  .املال تعصيباً بالنفسأخذ مجيع   ١  ابن    
علـى الـرغم مـن      ، سقط باالبن   ×  ابن ابن  ×  ×

اشتراكهما يف اجلهة وهي البنوة لكن      
  .القرىب االبن مقدم من حيث

      
  :أخ شقيق وأخ ألب

  التعليق  ١  الورثة  الفرض  املخرج
أخذ األخ الشقيق مجيع املال تعـصيباً      ١  أخ شقيق  ـ  ـ

  .بالنفس
، ه املسألة الختالف القوة   سقط يف هذ    ×  أخ ألب  ـ  ـ

 مقدم عليه ألنه مدلٍ   ألن األخ الشقيق    
األخوة من جهة األب     بقرابتني وهي 

  .واألخوة من جهة األم
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٨٠  

وهم  ؛    وهم الذين يرثون بالتعصيب عند وجود غريهم       :العصبة مع الغري  : القسم الثاين *
  : صنفان
  فأكثر وذلك عند عدم الفرعاألخت الشقيقة فأكثر مع البنت أو بنت االبن . ١    

  .وعدم املعصب، وعدم األصل الوارث من الذكور، الوارث الذكر
معها من   بأن تأخذ الفرع الوارث األنثى فرضها مث تأخذ املعصبة        : وكيفية التوريث بينهم  

   .األخوات الباقي تعصيباً مع الغري
تكملة الثلثني   ن السدس لالبنة النصف والبنة االب   «: ليل ذلك حديث هزيل املتقدم وفيه       ود

  .»وما بقي فلألخت
  :بنت وأخت شقيقة: مثال

  التعليق  ٢  الورثة  الفرض  املخرج
أخذت النصف لعدم املعصب وعدم       ١  بنت  ٢/١  ٢

  .املشاركة
أخت   ـ  

  شقيقة
أخذت الباقي تعصيباً مع الغري وذلك        ١

لعدم الفرع الوارث مـن الـذكور       
ولعدم األصل الوارث من الـذكور      

 ملعصب هلا ولوجود الفـرع    ولعدم ا 
  .الوارث األنثى
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٨١  

  وذلك عند عدم الفرع، االبن فأكثراألخت ألب فأكثر مع البنت أو بنت . ٢
  . وعدم األصل الوارث الذكر وعدم األشقاء والشقائق وعدم املعصبالوارث الذكر

  :بنت ابن وأخت ألب وعم: مثال
  التعليق  ٢  الورثة  الفرض  املخرج
ف لعدم الفرع الـوارث     أخذت النص   ١  بنت ابن  ٢/١  ٢

ولعدم املعصب هلا ولعدم     األعلى منها 
  .املشاركة

 وذلك  أخذت الباقي تعصيباً مع الغري      ١  أخت ألب  ـ  
لعدم الفرع الوارث الـذكر ولعـدم       

األشـقاء   األصل من الذكور ولعدم   
  .والشقائق ولعدم املعصب هلا

سقط لوجود أخت ألب معصبة مع        ×  عم  ×  ×
  .الغري
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٨٢  

األنثيني   ويكون التوريث فيها بأن يكون للذكر مثل حظ        :العصبة بالغري : القسم الثالث  *
  :وهم أربعة أصناف؛ 

  ، البنت مع االبن فأكثر. ١    
  :هلك هالك عن ثالثة أبناء وأربع بنات: مثال

  التعليق  ١٠  الورثة  الفرض  املخرج
  ـ  ـ  ٦  ثالثة أبناء
  ٤  أربع بنات

للذكر مثل  أخذوا املال تعصيباً بالغري     
  .األنثيني حظ

  .)١٠ (وأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم
      

سواء كان أخاها أم ابـن عمهـا الـذي يف           ، بنت االبن فأكثر مع ابن االبن فأكثر       .٢
  . ويشترط أال يكون معهم فرع وارث ذكر أعلى منهم، زلتهاـمن

  ).١١:النساء (� للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ ٱُألنثَيينِيوصيكُم ٱللَّه فۤي أَوالَدكُم�: قال تعاىل
  :بنتان وابنا ابن وبنت ابن وزوجة: مثال

  التعليق  ٢٤  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث  ٣  زوجة  ٨/١  ٨
أخذتا الثلثني لعدم املعـصب هلمـا         ١٦  بنتان  ٣/٢  ٣

  .ولكون مجعاً
  ٢  ابن ابن
  ٢  ابن ابن

  ـ  

  ١  بنت ابن

ي تعصيباً بـالغري للـذكر   أخذوا الباق 
ضعف حظ األنثى وذلك لعدم الفرع      

  .منهم الوارث الذكر األعلى
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٨٣  

فرع وارث   ويشترط أال يكون معهم   ،  فأكثر مع اإلخوة األشقاء فأكثر     األخت الشقيقة  .٣
      .ذكر وأن يعدم األصل من الذكور

  :أخ شقيق وأخت شقيقة: مثال
  التعليق  ٣  الورثة  الفرض  رجاملخ

  ـ  ـ  ٢  أخ شقيق
أخت 
  شقيقة

١  
عصيباً بالغري لعدم الفرع    أخذوا املال ت  

  .الذكر وعدم األصل الذكر الوارث

  ).٣(    وأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم 
      

  بشرط أن يعدم األصل الوارث من، األخت ألب فأكثر مع األخ ألب فأكثر. ٤
  . الوارث وأن يعدم األشقاء والشقائقالذكور وأن يعدم الفرع

 �وإِن كَانۤواْ إِخوةً رجاالً ونِسآًء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ ٱُألنثَيينِ �: قال اهللا تعاىل
       ).١٧٦:النساء(

  :أم وأخ ألب وثالث أخوات ألب: مثال
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
 مـن   دس لوجود اجلمـع   سأخذت ال   ١  أم  ٦/١  ٦

  .اإلخوة
  ـ    ٢  أخ ألب
ثالث 
أخوات 
  ألب

٣  
أخذوا الباقي تعصيباً بالغري للذكر مثل      
حظ األنثيني وذلك لعـدم األصـل       
الوارث من الذكور ولعـدم الفـرع       
 الوارث الـذكر ولعـدم األشـقاء      

  .والشقائق
      



  ppppppppppppppppppppp       ا���ا��   

 �	         

� ا���ا��       ppppppppppppppppppppp 

  

 

٨٤  

  :  زوج وبنت وأخت شقيقة وأخ ألب وأخت ألبهلكت هالكة عن: مسألة 
  التعليق  ٤  الورثة  رضالف  املخرج
  .أخذ الربع لوجود الفرع الوارث  ١  زوج  ٤/١  ٤
أخذت النصف لعدم املعصب وعدم       ٢  بنت  ٢/١  ٢

  .املشاركة
أخت   ـ

  شقيقة
  .أخذت الباقي تعصيباً مع الغري  ١

  أخ ألب

  

  ـ
  أخت ألب

سقطا ألن األخت الشقيقة أصبحت       ×
  الغري  معصبة مع
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٨٥  

  )١(بجباب احلَ
  .احلجب لغة هو املنع: يفه    تعر

  . حظيه هو منع من قام به سبب املرياث من اإلرث بالكلية أو من أوفر:     واصطالحاً
  :ينقسم احلجب إىل قسمني: أقسامه *   

  .حجب بشخص. ٢  .حجب بوصف. ١
  

وهذا .  وهو موانع اإلرث الثالثة الرق والقتل واختالف الدين:احلجب بالوصف: أوالً
اإلرث  من وجِد فيه مانع منأما و.  أفراد الورثة بدون استثناء خل فيه مجيعالنوع قد يد

  .)٢(أصبح وجوده وعدمه سواء فال يرث وال حيجب غريه
  :زوجة وابن قاتل وابن ابن غري قاتل: مثال

  التعليق  ٨  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث  ١  زوجة  ٨/١

   بوصفحمجوب  ×  ابن قاتل  ـ
٨  

ابن ابن غري   ـ
  قاتل

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٧

قربه من  هنا يف هذه املسألة يعترب االبن حمجوب بوصف وهو القتل لذا فهو ال يرث رغم
  .امليت
      
  

   ـــــــــــ
عرفة تفاصيله يترتب عليها ألن م ، املواريثهذا الباب له أمهية خاصة بني أبواب (( يقول الشيخ صاحل الفوزان عن باب احلجب ) ١(

وعدم املعرفة بأحكام هذا الباب يترتب عليها خطورة عظيمة ألنه قد يعطي املرياث ملن اليستحقه شرعاً ، إيصال احلقوق إىل مستحقيها 
  .هــ .ا)) ويحرِم املستحق ؛ ومن هنا قال بعض العلماء حيرم على من ال يعرف احلجب أن يفيت يف الفرائض 

 يف غريه حيجب ال فهذا والقاتل والرقيق الدين يف كاملخالف فيه ملعىن يرث مل من يعين؛  حيجب مل يرث مل ومن((  املغين  قال يف)٢(
 ، والرقيق والقاتل الكافر بالولد والزوجني األم حيجبون فإم وافقه ومن مسعود ابن إال ، والتابعني الصحابة من العلم أهل عامة قول

  .هــ .ا))  غريه دون القاتل يف احلسن وتابعه وداود ثور أبو قال وبه،  كذلك هم الذين وةباإلخ األم وحيجبون
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٨٦  

  : وهو ينقسم إىل قسمني:احلجب بالشخص: ثانياً
  .والزوجان يع الورثة إال األبوان والولدانوهذا قد يشمل مج،  حجب حرمان بشخص)١(

  :    وهذا النوع ينقسم فيه الورثة إىل أربعة أقسام
  .قسم ال يحجِبونَ وال يحجبونَ وهم الزوجان. ١    
  .وقسم يحجِبونَ وال يحجبونَ وهم األبوان والولدان. ٢    
  .وقسم يحجبونَ وال يحجِبونَ وهم اإلخوة ألم. ٣    
  .وقسم يحجِبونَ ويحجبونَ وهم بقية الورثة. ٤    
  :نوعان وهو، ى مجيع الورثة بدون استثناءوهذا يدخل عل: حجب نقصان بشخص) ٢(

  .وحجب نقصان بالزحام. ٢.   حجب نقصان بانتقال. ١    
  :احلجب باالنتقال وهو أربعة) أ

 ال الزوج من النصف إىل الربـع عنـد        كانتق، انتقال من فرض إىل فرض أقل منه      . ١    
  .وجود الفرع الوارث

  من تعصيبهاالشقيقة كانتقال األخت ، انتقال من تعصيب إىل تعصيب أقل منه. ٢    
  .مع البنت أو بنت االبن تعصيباً مع الغري إىل تعصيبها مع أخيها تعصيباً بالغري

  :بنت ابن وأخت شقيقة: مثال 
  التعليق  ٢  الورثة  الفرض  املخرج
لنصف لعدم املعصب وعدم    أخذت ا   ١  بنت ابن  ٢/١  ٢

وعدم وجود بنت وارثـة     املشاركة  
  .للنصف

أخت   ـ  
  قيقةش

أخذت األخت الشقيقة الباقي كلـه        ١
  .تعصيباً مع الغري
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٨٧  

  :بنت ابن وأخت شقيقة وأخ شقيق: مثال
  التعليق  ٢  الورثة  الفرض  املخرج
أخذت النصف لعدم املعصب وعدم       ١  بنت ابن  ٢/١  ٢

وعدم وجود بنت وارثـة      املشاركة
  .للنصف

أخت 
  شقيقة

  ـ  

  أخ شقيق

خ واألخـت البـاقي     وهنا اقتسم األ    ١
بالغري لذكر مثل حـظ      نهما تعصيباً بي

  .األنثيني
      

  أو انتقال من تعصيب كثري إىل فرض أقل كاألب مع األم فإن األب يأخذ. ٣
  . ينتقل إىل السدس وهو فرض أقلهولكن إذا وجِد االبن فإن، الباقي تعصيباً بالنفس

بنت : فمثالً، ذوات النصفانتقال من فرض كثري إىل تعصيب أقل ويكون هذا يف . ٤
  وعم هنا تأخذ البنت النصف فرضا ولو كانت املسألة بنت وابن النتقلت البنت

  .إىل التعصيب بالغري وتكون املسألة للذكر مثل حظ األنثيني
  التعليق  ٢  الورثة  الفرض  املخرج
أخذت النصف لعدم املعصب وعدم       ١  بنت  ٢/١  ٢

  .املشاركة
  .اً بالنفسأخذ الباقي تعصيب  ١  عم  ـ  

  
  التعليق  ٣  الورثة  الفرض  املخرج

  ـ  ـ  ١  بنت
  ٢  ابن

  .أخذوا املال تعصيباً بالغري
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٨٨  

  :النقص يف الزحام وهو ثالثة) ب
  .كازدحام الزوجات يف فرض الربع أو فرض الثمن، ازدحام يف الفرض. ١    
الك عن ابن واحد لو هلك ه: وهذا يكون يف العصبة فمثالً، ازدحام يف تعصيب. ٢    

  فإنه يأخذ املال كله ولو هلك عن أربعة أبناء فإم يشتركون يف املال وينقص
  .نصيب الواحد منهم عما لو كان منفرداً

  . ال حقيقة امساًفيصبح الوارث آخذاً الفرض، ازدحام يف العول. ٣    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــ
  :منها نذكر للحجب قواعد يدور عليها ؛ 

  .كابن االبن مع االبن واجلد مع األب وحنوهم ، ن من أدىل بواسطة حجبته تلك الواسطة أ -
 .إذا اجتمع عاصبان فأكثر فيقدم حبسب مراتب العصبات وهي اجلهة مث القربة مث القوة  -
ألصول وأما احلواشي فيحجبهم ا، والفروع الحتجبهم إال فروع ، يف حجب احلرمان ؛ األصول الحيجبهم إال أصول  -

  .والفروع واحلواشي 
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  أمثلة عامة

  : وأخ ألم جد وأم وابن:مثال
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
أخذ السدس لوجود الفرع الـوارث        ١  جد  ٦/١  ٦

 يف هـذه املـسألة      ولعدم األب وهو  
  .نقصان بشخص يعترب حمجوباً حجب

أخذت السدس لوجود الفرع الوارث       ١  أم  ٦/١  ٦
جبت يف هـذه    وهو االبن وتعترب ح   
  .املسألة حجب نقصان

أخذ الباقي تعصيباً بالنفس لكن مشله        ٤  ابن  ـ  
ألة حجب النقـصان ألن     يف هذه املس  

  .جزءاً من املال الفروض أخذت
سقط يف هذه املسألة لسببني وجـود         ×  أخ ألم  ـ  

الفرع الوارث وهو االبن ولوجـود      
األصل وهو اجلد وهو يعتـرب هنـا        

  .صحمجوب حجب حرمان بشخ
  .    واملسألة فيها متاثل بني املخارج فنكتفي بأحدمها وجنعله أصالً للمسألة
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٩٠  

  :أم وأخوان شقيقان كافران وأخ ألب: مثال
  التعليق  ٣  الورثة  الفرض  املخرج
أخذت الثلث لعدم الفرع الـوارث        ١  أم  ٣/١  ٣

مـن اإلخـوة وعـدم       وعدم اجلمع 
  .الغراوين

  .يباً بالنفسأخذ الباقي تعص  ٢  أخ ألب  ـ  
أخوان   ـ  

  شقيقان
حجِب األخوان الشقيقان يف هـذه        ×

املسألة حجب حرمان بوصف وهـو      
وعـدمهم   الكفر فأصبح وجـودهم   

  .سواء
  

  :زوجة وأختان شقيقتان وابن أخ شقيق وعم: مثال
  التعليق  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
  .أخذت الربع لعدم الفرع الوارث  ٣  زوجة  ٤/١  ٤
أختان   ٣/٢  ٣

  شقيقتان
أخذتا الثلثني لعدم الفـرع الـوارث         ٨

ولعدم األصل الوارث من الـذكور      
  .مجعاً ولعدم املعصب هلن ولكون

ابن أخ   ـ  
  شقيق

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ١

سقط العم يف هذه املسألة بابن األخ         ×  عم  ـ  ـ
جهة األخوة مقدمة على     الشقيق ألن 
  .جهة العمومة

هو ) ١٢( ن بني املخارج فنضرب كامل أحدمها يف كامل اآلخر والناتجواملسألة فيها تباي
  .أصل املسألة
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٩١  

  :أم وبنت وأخت ألب ومعتقة:     مثال
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
السدس لوجود الفرع الوارث    أخذت    ١  أم  ٦/١  ٦

  .البنت وهو
النصف لعدم املعصب وعدم    أخذت    ٣  بنت  ٢/١  ٢

  .املشاركة
أخذت الباقي تعصيباً مع الغري وذلك        ٢  أخت ألب  ـ  

لعدم األصل الوارث مـن الـذكور       
كر ولعـدم   ولعدم الفرع الوارث الذ   

  .هلا األشقاء والشقائق ولعدم املعصب
سقطت املعتقـة يف هـذه املـسألة          ×  معتقة  ـ  ـ

ــت ألب ــبقتها  باألخ ــث س حي
  .بالتعصيب

  .عله أصالً للمسألةواملسألة فيها تداخل بني املخارج فنكتفي بأكربمها وجن
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٩٢  

  :زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت ألب: مثال
  التعليق  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
 تركة زوجته املتوفاة  أخذ الزوج ربع      ٣  زوج  ٤/١  ٤

  .الفرع الوارث لوجود
لعدم املعصب  أخذت البنت النصف      ٦  بنت  ٢/١  ٢

  .املشاركة وعدم
بن الـسدس لعـدم     أخذت بنت اال    ٢  بنت ابن  ٦/١  ٦

ووجود بنت أعلى منـها      املعصب هلا 
  .وارثة للنصف

أخت   ـ  
  شقيقة

أخذت الباقي تعصيباً مع الغري لعـدم         ١
الفرع الوارث الذكر وعدم األصـل      

  .املعصب هلا من الذكور وعدم
سقطت األخت ألب يف هذه املسألة        ×  أخت ألب  ـ  ـ

الشقيقة أصبحت معصبة    ألن األخت 
  .مع الغري

وبينه ) ٤(وخمرج الربع ، )٦(خمرج النصف والسدس تداخل فنكتفي بأكربمها وهو وبني 
  .املسألة هو أصل) ١٢(توافق فنضرب أحدمها يف جزء اآلخر والناتج ) ٦(وبني 
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  :زوج وأخت شقيقة وعم: مثال
  التعليق  ٢  الورثة  الفرض  املخرج
لعدم الفرع  التركة  نصف  زوج  أخذ ال   ١  زوج  ٢/١  ٢

  .الوارث
أخت   ٢/١  ٢

  شقيقة
قة النصف لعدم   أخذت األخت الشقي    ١

 وعـدم   وعدم املشاركة املعصب هلا   
الـذكور وعـدم     األصل الوارث من  

  .الفرع الوارث مطلقاً
سقط العـم يف هـذه املـسألة ألن           ×  عم  ـ  

  .استكملت التركة الفروض
  .مسألةواملسألة فيها متاثل بني املخارج فنكتفي بأحد العددين وجنعله أصالً لل

  
  :أم وأخ شقيق وأخت ألب وعم: مثال

  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
أخذت األم السدس لوجود مجع من        ١  أم  ٦/١  ٦

  .اإلخوة
أخذ األخ الشقيق البـاقي تعـصيباً         ٥  أخ شقيق  ـ  

  .بالنفس
سقطت األخت ألب يف هذه املسألة        ×  أخت ألب  ـ  ـ

لشقيق فهي تعتـرب اآلن     لوجود األخ ا  
  .بشخصحرمان   حجبحمجوبة

سقط العم باألخ الشقيق فهو حمجوب        ×  عم  ـ  ـ
حجب حرمان بشخص ألن جهـة      

  .جهة العمومة األخوة مقدمة على
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  :زوجة وأم وأب وجدة وجد وأخ ألب وأخ ألم: مثال
  التعليق  ٤  الورثة  الفرض  املخرج
أخذت الزوجة الربع لعـدم الفـرع         ١  زوجة  ٤/١  ٤

  .الوارث
٣/١  ٣ 

  ب
ألم ثلث الباقي ألن املـسألة      ت ا أخذ  ١  أم

  .الغراوين إحدى
  .أخذ األب الباقي تعصيباً بالنفس  ٢  أب  ـ  
دة يف هذه املسألة بـاألم       اجل تحجِب  ×  جدة  ـ  ـ

  .حرمان حجب
  .سقط اجلد لوجود األب  ×  جد  ـ  ـ

  ـ  ـ  ×  أخ ألب
  ×  أخ ألم

سقط األخ ألب واألخ ألم يف هـذه        
  .لوجود األصل الوارث الذكر املسألة

ولكن   تعترب هذه املسألة غراوين حىت لو كان فيها أكثر من الزوجة واألم واألب:]تنبيه[
  .على شرط أن يكون هؤالء الورثة حمجوبني
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  وجد وأخ شقيق وأخ ألب وأخ ألم وابن أخأب وزوج وابن وابن ابن : مثال
  :م ألب ومعتقشقيق وابن أخ ألب وعم شقيق وعم ألب وابن عم شقيق وابن ع

  التعليق  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
أخذ األب السدس لوجـود الفـرع         ٢  أب  ٦/١  ٦

  .الوارث
  .أخذ الربع لوجود الفرع الوارث  ٣  زوج  ٤/١  ٤

  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٧  ابن  ـ  
  ×  ابن ابن
  ×  جد

  ×   شقيقأخ
  ×  أخ ألب
  ×  أخ ألم
ابن أخ 
  شقيق

×  

ابن أخ 
  ألب

×  

  ×  عم شقيق
  ×  عم ألب
ابن عم 
  شقيق

×  

ابن عم 
  ألب

×  

  ـ
  

  ـ
  

  ×  معتق

جِحرثة حجب حرمـان    بقية الو  ب
  . أو األب االبن بشخص وهو
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  قيقة وأخت ألب وأخت ألم وأم أمبنت وبنت ابن وأم وزوجة وأخت ش: مثال
  :وأم أب وأم أيب األب ومعتقة

  التعليق  ٢٤  الورثة  الفرض  املخرج
أخذت النصف لعدم املعصب وعدم       ١٢  بنت  ٢/١  ٢  

  .املشاركة
أخذت السدس لعدم املعصب وعدم       ٤  بنت ابن  ٦/١  ٦  

 ولوجـود بنـت وارثـة       املشاركة
  .للنصف

أخذت الـسدس لوجـود الفـرع         ٤  أم  ٦/١  ٦  ٣
  .الوارث

  .أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث  ٣  زوجة  ٨/١  ٨  ٤
أخت   ـ  ـ

  شقيقة
  .أخذت الباقي تعصيباً مع الغري  ١

  ×  أخت ألب
  ×  أخت ألم
  ×  أم أم
  ×  أم أب
أم أيب 
  األب

×  

  ـ  ـ

  ×  معتقة

سقط بقية الورثة باألخت الـشقيقة      
  .تعصيباً مع الغري لكوا ورثت
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٩٧  

  :أم وأخ ألم وأخت ألم وعم: مثال
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
خذت األم سدس التركـة لوجـود       أ  ١  أم  ٦/١  ٦

 وهي حمجوبة هنـا     اجلمع من اإلخوة  
  .بشخص حجب نقصان

  ٣/١  ٣  ١  أخ ألم
  ١  أخت ألم

أخذا الثلث قسمة بينهم بالتـساوي      
لعدم الفرع الوارث وعدم األصل من      

  .الذكور ولكوم مجعاً
  .أخذ الباقي تعصيباً بالنفس  ٣  عم  ـ  

  . فنكتفي بأكربمها وجنعله أصالً للمسألةواملسألة فيها تداخل بني املخارج
      
  :أم وأب وأخ شقيق وأخت شقيقة: مثال

  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
بسبب وجـود   أخذت األم السدس      ١  أم  ٦/١  ٦

  .اإلخوة مجع من
ألن جهة  ، أخذ الباقي تعصيباً بالنفس     ٥  أب  ـ  

  .مقدمة على جهة األخوة األبوة
  ـ  ـ  ×  أخ شقيق
أخت 
  شقيقة

×  
خ الشقيق واألخت الشقيقة    سقط األ 

لوجود األصل الوارث الذكر وهـو      
اآلن حجـب    األب فهم حمجوبـون   

  .حرمان بشخص
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٩٨  

  :زوجة وأم وبنت وأخ شقيق: مثال
  التعليق  ٢٤  الورثة  الفرض  املخرج

أخذت الزوجة الثمن لوجود الفـرع        ٣  زوجة  ٨/١  ٨  ٤
  .البنت الوارث وهو

خذت األم السدس لوجود الفـرع      أ  ٤  أم  ٦/١  ٦  ٣
  .الوارث

أخذت البنت النصف لعدم املشاركة       ١٢  بنت  ٢/١  ٢  
  .املعصب وعدم

أخذ األخ الشقيق البـاقي تعـصيباً         ٥  أخ شقيق  ـ    
  .بالنفس

يكون أصالً  ويف هذه املسألة توافق بني املخارج فنضرب كامل أحدمها جبزء اآلخر والناتج
  .للمسألة
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٩٩  

  )١(ةباب املُشركَ
  ركة بالكسر   يقال هلا املُشرواحلجريـة واحلماريـة    وتسمى املـشتركة     ،كة بالفتح واملُش 

  .)٢(واليمية
  .أو جدةأم إخوة أشقاء وإخوة ألم وصاحبة سدس من زوج و :أركاا

 يرى اإلمام أمحد وأبو حنيفة أن للزوج النصف ولألم السدس ولإلخوة ألم :كيفية قسمتها
ويستدلون حبديث ابن عباس ، )٣(وة ألمإلخوة األشقاء وال يرثون مع اإلخالثلث ويسقط ا

، »فألوىل رجل ذكر أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي«:  قال�رضي اهللا عنهما أن النيب 
   .وهنا استغرقت الفروض التركة

  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
أخذ الزوج النصف لعـدم الفـرع         ٣  زوج  ٢/١  ٢

  .الوارث
أخذت األم السدس لوجود مجع من        ١  أم  ٦/١  ٦

  .اإلخوة
 أخذ اإلخوة ألم الثلث لكوم مجعـاً        ٢  إخوة ألم  ٣/١  ٣

الوارث ولعدم األصـل     ولعدم الفرع 
  . الوارث من الذكور

إخوة   ـ  ـ
  أشقاء

سقط اإلخوة األشـقاء السـتغراق        ×
  .الفروض التركة

   ـــــــــــ
  .هر املسائل يف علم الفرائض ؛ وهي من املسائل اليت حصل فيها اخلالف بني الفقهاء هذا الباب معقود يف مسألة من أش) ١(
 امل احلماريةوتسمى أيضاً  . الثلث يف ألم اإلخوة مع األشقاء اإلخوة بتشريك العلم أهل بعض لقول باملشركة املسألة هذه مسيت) ٢(

 كان أبانا أن هب فقالوا،  أوالً يقوله كان كما التشريك بعدم فأفىت لةاملسأ هذه عن عنه اهللا رضي عمر سألوا األشقاء اإلخوة أن روي
وتسمى هذه املسألة أيضاً احلجرية واليمية ألنه قيل لعمر هب أن أباهم .  بالتشريك القول إىلعمر  رجعف واحدة أم من ألسنا محاراً

  .كان حجراً فألقه يف اليم 
ا يف الفوائد اجللية والشيخ ابن عثيمني كما يف املمتع ؛ يقول الشيخ ابن عثيمني وهو ما يرجحه الشيخ عبدالعزيز بن باز كم) ٣(
    = احلديث خلالفنا كناهمشر لو ألننا ؛ األم من لإلخوة مشاركني األشقاء اإلخوة يكون أن ميكن ال أنه شك بال الراجح القول لكن ((
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١٠٠  

وتكـون   ، )١(ألم يف الثلث  وة األشقاء لإلخوة    ويرى اإلمام مالك والشافعي مشاركة اإلخ     
  : كالتايل

  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
أخذ الزوج النصف لعـدم الفـرع         ٣  زوج  ٢/١  ٢

  .الوارث
أخذت األم السدس لوجود مجع من        ١  أم  ٦/١  ٦

  .األخوة
أخذ اإلخوة ألم الثلث لكوم مجعـاً         إخوة ألم

الوارث ولعدم األصـل     ولعدم الفرع 
  .ذكورالوارث من ال

٣/١  ٣  

إخوة 
  أشقاء

٢  

  .اشتركوا مع اإلخوة ألم يف الثلث

  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
 هل شركناهم وإذا ، سيشاركوم هؤالء ألن ؛ ال ؟ الثلث األم من لإلخوة يكون فهل األم من اإلخوة مع شركناهم فإذا ، والقرآن= 
 واملغفرة العفو وجل عز اهللا نسأل حنن ولذلك ؛ ال ؟ »ذكر رجل فألوىل بقي فما« قوله يف وسلم عليه اهللا صلى الرسول أمر امتثلنا حنن
 فله يصب مل ومن أجران فله فأصاب اجتهد ومن جمتهدون هم ونقول ، ألم اإلخوة مع األشقاء اإلخوة كواوشر املذهب هذا ذهبوا ملن
  .انتهى  )) واحد أجر
 بن احلكم عنيف مصنف ابن أيب شيبة كما ها يف املرة الثانية وهذا هو ما قضى به عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني سئل عن) ١(

 غريب ولاأل عام يف قضيت قد رجل له فقال،  الثلث يف ماأل من خوةاإل مع مواأل باأل من خوةاإل أشرك عمر شهدت((  قال مسعود
 ما على وهذا قضينا ما على ذلك قالف ، شيئاً مواأل باأل من خوةلإل جتعل ومل ملأل خوةلإل جعلته قال ؟ قضيت وكيف قال ، هذا

   )) .نقضي
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١٠١  

  باب اجلد واإلخوة

واملراد باإلخوة هـم اإلخـوة      ، املراد باجلد هنا هو اجلد الصحيح وهو أبو األب وإن عال          
بـون  جحي أما اإلخوة ألم وبين اإلخوة فإنه ال يدخلون يف هذا بل          ، األشقاء واإلخوة ألب  

  .باجلد
 وهلذا حـصل    �خوة نص من كتاب اهللا وال سنة رسول اهللا          ومل يرد يف باب اجلد واإل      *

فريى اإلمام أبو حنيفة ويف رواية عن اإلمام أمحد استناداً إىل رأي أيب بكـر               . فيه اخلالف 
ويرون أن اجلد يف    ، عنهما عدم توريث اإلخوة مع اجلد      وابن عباس رضي اهللا      �الصديق  

سالم ابن تيمية وابن القيم والشيخ حممد       وذا أخذ شيخ اإل   ، مقام األب فيسقط به اإلخوة    
  .صاحل العثيمني رمحهم اهللا  والشيخ حممد بنبن عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز بن باز

ثابـت   وهو توريث اإلخوة مع اجلد وهو قول علي وابن مسعود وزيد بـن            : الرأي الثاين 
  .)١(وهو مذهب الشافعي ومالك ورواية عن اإلمام أمحد،  رضي اهللا عنهم

  
  

  ـــــــــــ
،  أب اجلد الزبري وابن عباس وابن بكر أبو وقال؛  واإلخوة األب مع اجلد مرياث باب(( وقد بوب البخاري يف صحيحه فقال ) ١(

� �9^ �![� عباس ابن وقرأ�� � � ��# �_	$��� <�`a.� �%Q��9. ^b�9� +�� K�c
��� � � � � � � � � � �� � �� � �� �� � �� �  زمانه يف بكر أبا فخال أحداً أن ذكري ومل،  #�
 عمر عن ويذكر؛  ابين ابن أنا أرث وال إخويت دون ابين ابن يرثين عباس ابن وقال،  متوافرون وسلم عليه اهللا صلى النيب وأصحاب

  .هـــ .ا )) خمتلفة أقاويل وزيد مسعود وابن وعلي
 قول وهو ، اجلد مع اإلخوة توريث أحدمها : تعاىل اهللا همرمح للسلف قوالن فيها املسألة هذه أن اعلم(( يقول الشيخ ابن باز رمحه اهللا 

 اهللا رمحهما والشافعي مالك مذهب وهو ، التوريث كيفية يف بينهم اختالف على عنهم اهللا رضي ثابت بن وزيد مسعود وابن علي
 رضي الصحابة من عشر بضعة قول وهو ، اإلخوة مجيع فيسقط أباً جعله الثاينالقول  . تعاىل اهللا رمحه أمحد اإلمام عن واملشهور تعاىل
 عنهم، تعاىل اهللا رضي حصني بن وعمران موسى وأبو وجابر عباس وابن املؤمنني أم عائشة وابنته الصديق بكر أبو منهم عنهم تعاىل اهللا

 ا أخذ أمحد اإلمام عن رواية وهو املنذر وابن سريج وابن واملزين وداود وإسحاق حنيفة أيب قول وهو التابعني من مجاعة إليه وذهب
 الصحيح وهو ، تعاىل اهللا رمحهم الوهاب عبد بن حممد ادد والشيخ القيم ابن العالمة وتلميذه تيمية ابن اإلسالم كشيخ أصحابه بعض
 ، فلتراجع وجها عشرين من ) اإلعالم ( كتابه يفابن القيم   هذا القولنصر وقد،  املطولة الكتب حملها كثرية ألدلة تعاىل اهللا شاء إن

 صاحب قال،  الفائق وصاحب واآلجري الربمكي حفص وأبو العكربي حفص وأبو بطة ابن احلنابلة من أيضا القول هذا اختار وممن
 .هــ بتصرف يسري .ا )) اإلنصاف يف وصوبه أظهر وهو الفروع

شيء بدليله فليقل به وال ح له ، فمن ترج ألنظارواملسألة من مسائل اخلالف ومسارح االجتهاد ومعارك ا ((قال شيخنا زيد املدخلي 
جتهد حجة على قول   خمالفهيلومنانتهى  )) جمتهد آخر؛ إذ ليس قول الْم. 
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١٠٢  

 : وبناء على هذا فإذا اجتمع اجلد مع اإلخوة فعلى القول بتوريث اإلخوة معه فال خيلو*
  .إما أن يكون معهم صاحب فرض وإما أال يكون معهم صاحب فرض

، وهنا يخير اجلد بني املقامسة وثلث املال،  أال يكون معهم صاحب فرض:الة األوىلاحل*
  :وهي ثالث صور، فيعطى األحظ منهما

. مثليه ذلك عندما يكون اإلخوة أقل منو، من ثلث املالله  تكون املقامسة أحظ أن. ١
وثالث جد ،  جد وأختان،  جد وأخت،  جد وأخ :وال خترج عن مخس مسائل وهي

  . جد وأخ وأخت،  أخوات
  :هلك هالك عن جد وأخ وأخت: مثال

  التعليق  ٥  الورثة  الفرض  املخرج
  ٢  جد
  ٢  أخ

  ـ
  

  املقامسة
  

  ١  أخت

أخذ اجلد املقامسة هنا ألا أحظ لـه        
من ثلث املال واعتربناه كأنه واحـد       

. األنثـيني  منهم فأعطيناه مثل حـظ    
  .ومسألتهم من عدد رؤوسهم

      
مثلي أن تستوي للجد املقامسة وثلث املال فيعبر له باملقامسة وذلك عندما يكون اإلخوة              . ٢

  . أخوات جد وأربع،  جد وأخ وأختني،  خوينجد وأ :اجلد وهي ثالث مسائل
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١٠٣  

أن يكون ثلث املال أحظ من املقامسة فيأخذه وذلك عندما يكون اإلخوة أكثر من . ٣
  .مسائلهامثلي اجلد وهذه ال تنحصر 

  :وأختني  هلك هالك عن جد وأخوين:مثال    
  التعليق  ٩  ٣  الورثة  الفرض  املخرج
  ٣  ١  جد  ٣/١  ٣

  ٢  أخ
  ٢  أخ
  ١  أخت

  الباقي  وفق الرؤوس

  أخت

٢  

١  

أخذ اجلد ثلث املال ألنه أحظ له من        
فيكون هو  ) ٣(وخمرج الثلث   ، املقامسة

والبـاقي  ) ١(أصل املسألة للجد منه     
لإلخوة وهي ال تنقسم عليهم بل      ) ٢(

وسهم تنكسر وتوافق فأخذنا وفق رؤ    
) ٣×٣(وضربناه يف أصـل املـسألة       

  .هو مصح املسألة )٩= (والناتج 
      

اجلـد  والوارثون مـع    ، يوجد مع اجلد واإلخوة صاحب فرض فأكثر       أن   :احلالة الثانية *
  .وبنت االبناألم واجلدة والزوج والزوجة والبنت  : واإلخوة ستة وهم

  -: احلالة أربع صور وال ينقص يف مجيعها عن السدس يف هذهوللجد 
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١٠٤  

للجد  فيفرض هنا،  التركة فال يبقى شيء أن يستغرق أصحاب الفروض:الصورة األوىل
  .وتعول املسألة

  :مثال هلك هالك عن زوج وبنتان وجدة وجد وأخوين شقيقني
  التعليق  ١٥ ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
أخذ الزوج الربع لوجـود الفـرع         ٣  وجز  ٤/١  ٤

  .الوارث
  ٣/٢  ٣  ٤  بنت
  ٤  بنت

أخذتا البنتان الثلثني لعدم املعـصب      
  .مجعاً هلما ولكوما

  ٢  جدة  ٦/١  ٦
  ٢  جد  ٦/١  ٦

      ×  أخ شقيق
  ×  أخ شقيق

أخذت اجلدة السدس لعـدم األم أو       
ومسألتهم مـن   . اجلدة األقرب منها  

وقد استغرقت الفروض التركة    ) ١٢(
 فنفرض للجـد الـسدس ونـسقط      

لشقيقني وتعول املسألة إىل    األخوين ا 
)١٥.(  
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  فهنا،  أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أقل من السدس:الصورة الثانية
  .يسقط اإلخوة أيضاً ونكمل للجد سدسه وتعول املسألة

ن وأم وجد وأخ ألب     زوجة وبنتا اب  : نفرض أن هالكاً قد هلك وله من الورثة       : مثال ذلك 
  :وأخت ألب
  التعليق  ٢٧ ٢٤  الورثة  الفرض  املخرج
أخذت الزوجة الثمن لوجود الفـرع        ٣  زوجة  ٨/١  ٨

  .الوارث
  ٨  بنت ابن

٤  

٣/٢  ٣  
  ٨  بنت ابن

أخذتا بنتا االبن الثلثني لعدم الفـرع       
الوارث األعلى منهما ولعدم املعصب     

  .اثنتني هلما ولكوما
  ٤  أم  ٦/١  ٦
  ٤  جد  ٦/١  ٦

أخذت األم السدس لوجود الفـرع      
. الوارث ولوجود اجلمع من اإلخـوة     

والباقي هو أقل من السدس فنـسقط       
وتعول  اإلخوة ونكمل للجد سدسه   

  .املسألة
  ×  أخ ألب

٣  

    
  ×  أخت ألب

  

 املسألة هو أصل) ٢٤(وبني املخارج توافق فنضرب كامل أحدمها يف جزء اآلخر والناتج 
  .] ٢٧[الت إىل وقد ع
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١٠٦  

فهنا يأخـذه   ،  أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض هو السدس فقط         :الصورة الثالثة *
  .تعاىل اجلد ويسقط اإلخوة إال يف صورة وتسمى باألكدرية وستأيت إن شاء اهللا

  :بنتان وجدة وجد وأخ ألب: مثال
  التعليق  ٦  الورثة  الفرض  املخرج

  ٣/٢  ٣  ٢  بنت
  ٢  بنت

  ١  جدة  ٦/١  ٦
  ١  جد  ٦/١  ٦

لثني لعدم املعـصب     البنتان الث  أخذت
وأخذت اجلدة  ،  هلما ولكوما اثنتني  

السدس لعـدم األم ولعـدم اجلـدة        
وبقي السدس فأخذه   ،  األقرب منها 
وسقط األخ ألب ألنـه      ، اجلد فرضاً 
  . لسدس امل يبق إال
  .صالً للمسألةواملسألة فيها تداخل بني املخارج فنكتفي بأكربمها وجنعله أ
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١٠٧  

وهـي أن   ، فرض فأكثر  من صور اجلد واإلخوة إذا كان معهم صاحب          الصورة الرابعة * 
فيها اجلد بـني     ويف هذه احلالة خيري   ، يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس       

  .املقامسة وثلث الباقي وسدس املال فيأخذ األحظ له منها: ثالثة أمور
  -: وهلا سبع حاالت

  .فيقاسم اإلخوة كأنه واحد منهم، أن تكون املقامسة هي األحظ له. ١     
  :أم وجد وأخ شقيق: مثال

  التعليق  ٣  الورثة  الفرض  املخرج
  ١  أم  ٣/١  ٣

  ـ    ١  جد
  ١  أخ شقيق

أخذت األم الثلث لعدم الفرع الوارث      
وعدم اجلمع مـن األخـوة وعـدم        

والباقي اقتسمه اجلد واألخ    ، الغراوين
  .الشقيق بينهما بالسوية

      
  .أن يكون ثلث الباقي هو األحظ للجد فيأخذه. ٢   

  :جدة وجد وثالثة إخوة ألب: مثال
  التعليق  ١٨=٦×٣  الورثة  الفرض  املخرج
  ٣  ١  جدة  ٦/١  ٦

وس عدد الرؤ  ٥  ب ٣/١  جد
٣  

  ـ
ثالثة 
إخوة 
  ألب

  ١٠  ب

هنا أخذ اجلد ثلث البـاقي ألنـه        
، أحظ له من الـسدس واملقامسـة      

تعصيباً  وأخذ اإلخوة ألب الباقي   
  .بالنفس
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  .أن يكون السدس هو األحظ له من املقامسة ومن ثلث الباقي فيأخذه فرضاً. ٣   
  :زوج وجدة وجد وأخوين شقيقني:     مثال

  ١٢=٦×٢  الورثة  الفرض  املخرج
  ٦  ٣  زوج  ٢/١  ٢
  ٢  ١  جدة  ٦/١  ٦
  ٢  ١  جد  ٦/١  ٦

  الباقي  عدد الرؤوس  ١  أخ شقيق
  أخ شقيق

١  
١  

      
  .أن تستوي للجد املقامسة وثلث الباقي وتكون أحظ له من سدس املال .٤

  :أم وجد وأخوين: مثال
  التعليق  ١٨=٦×٣  الورثة  الفرض  املخرج
  ٣  ١  أم  ٦/١  ٦

  ٥  جد
  ٥  أخ

عدد الرؤوس 
٣  

  الباقي

  أخ

  
٥  

٥  

هنا استوى للجد املقامسـة وثلـث       
وهنـا رؤوس   ، الباقي فأخذ ذلـك   
) ٥(والبـاقي   ) ٣(اإلخوة مع اجلد    

ليهم بل تنكسر وتباين    فال تنقسم ع  
   يف أصل٣فنضرب عدد رؤوسهم 

هو مـصح   ) ١٨( والناتج   ٦املسألة  
  .املسألة
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          .أحدها أن تستوي للجد املقامسة وسدس املال وتكون أحظ له من ثلث الباقي فيأخذ. ٥
  :زوج وجدة وجد وأخ شقيق: مثال

  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  ٣  زوج  ٢/١  ٢
  ١  جدة  ٦/١  ٦

  ١  جد    
  ١  أخ شقيق    

      
  .أحدها فيأخذ، أن يستوي له ثلث الباقي وسدس املال وتكون أحظ له من املقامسة. ٦

  :هلكت هالكة عن زوج وجد وثالثة إخوة أشقاء: مثال
  ٦=٢×٣  الورثة  الفرض  املخرج
  ٣  ١  زوج  ٢/١  ٢

  ١  دج
  أخ شقيق
  أخ شقيق

عدد 
  الرؤوس
٣  

  

  أخ شقيق

  
١    

٢  
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١١٠  

  : فيأخذ أحدها،  أن تستوي له األمور الثالثة املقامسة وثلث الباقي وسدس املال. ٧
  :زوج وجد وأخوين ألب: مثال

  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  ٣  زوج  ٢/١  ٢

  ١  جد
  ١  أخ ألب

    

  ١  أخ ألب
      

ما إذا كان املوجود مع اجلد صنف واحد فقط من اإلخوة وهـو             هذا كله في   ] :تنبيه  [ *
وأما إن كان املوجود مع اجلد الصنفني كليهما فحينئـذ          . إما إخوة أشقاء وإما إخوة ألب     

ة    يتأتولكن حكم اجلد مع الصنفني من اإلخوة كحكمـه مـع           .  ى ما هو معروف باملعاد
  أو  يؤثر يف ذلـك انعـدام الفـروض        أحدمها وذلك ألن الصنفني بالنسبة إليه سواء وال       

  .وجودها
  : وعندما يوجد الصنفان من اإلخوة مع اجلد ففي هذه احلالة صورتان

  وذلك حينما، ملعادم باجلد، أال حيتاج اإلخوة األشقاء إىل اإلخوة ألب. ١    
  .يكون اإلخوة األشقاء مثْلَيِ اجلد

  :هلك هالك عن جد وأخوين شقيقني وأخ ألب: مثال
  التعليق  ٣  ورثةال

  ١  جد
  ١  أخ شقيق
  ١  أخ شقيق
  ×  أخ ألب

يف هذه املسألة استوى للجد املقامسة      
وثلث املـال فأخـذها وذلـك ألن        

وأخـذ األخـوان    ، اإلخوة مثْلَيـه  
، الشقيقان الباقي تعـصيباً بـالنفس     

ألب باإلخوة األشـقاء     وسقط األخ 
  .ألم مقدمون عليه
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١١١  

وذلك حينما ،  ء إىل اإلخوة ألب ألجل تكميل مثْلَيِ اجلدأن حيتاج اإلخوة األشقا .٢
 اإلخوة األشقاء اجلد ويف هذه احلالة يعاد.  يكون اإلخوة األشقاء أقل من مثْلَيِ اجلد

باإلخوة ألب فيلجئونه ألخذ السدس فإذا أخذ اجلد نصيبه رجع اإلخوة األشقاء على 
املوجود من ولد واحدة وهي أن يكون ؛ إال يف حالة  اإلخوة ألب فيأخذون ما معهم

فَضلَ بعدها  األبوين شقيقة واحدة فحينئذ تأخذ األخت كمال فرضها وهو النصف وإن
  . شيء أخذه اإلخوة ألب

إىل  وليس هذا حمل بسطها ولكن تعرف بالرجوع،  ومسائل املعادة مثان وستون مسألة
  .املطوالت

  :د وأخ شقيق وأختني ألب هلك هالك عن ج:مثال على املعادة
 األخ الشقيق اجلد باألختني ألب فيستوي للجد الثلث واملقامسة ألم أصبحوا دافهنا يع
  .األختان ألب فإذا أخذ اجلد نصيبه بقي سهمان فيأخذمها األخ الشقيق وتسقط، مثْلَيه
  

  ٣  الورثة
  ١  جد

  ٢  أخ شقيق
  أخت ألب
  أخت ألب

×  
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١١٢  

  )١(األكـدريـة
  .زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو أخت ألب:     أركاا

  وذلك ألن األصل،      سميت باألكدرية ألا كدرت على زيد بن ثابت أصوله
  .يف باب اجلدة واإلخوة أن اإلخوة يسقطون إذا مل يبق إال السدس ويأخذه اجلد

مث ) ٩(ل املسألة إىل    لكنهم استثنوا هذه احلالة وجعلوا لألخت النصف وللجد السدس فتعو         
 ٤يرجع اجلد واألخت فيقتسمان ما بأيديهما للذكر مثل حظ األنثيني والذي معهم هـو               

 أصل املسألة مع    رؤوسهم يف  ربضورؤوسهم ثالثة فال تنقسم عليهم بل تنكسر وتباين فن        
  : وهي بالشكل. ] ٢٧[عوهلا فتصح من 

  ٢٧ = ٩ × ٣   ٩           ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  ٩  ٣  ٣  زوج  ٢/١  ٢
  ٦  ٢  ٢  أم  ٣/١  ٣
  ٨  ١  جد  ٦/١  ٦
  ٣  أخت  ٢/١  ٢

٤  
٤  

  
  

  ـــــــــــ
كما ذكر املؤلف رمحه اهللا سابقاً أنه إن كان الباقي بعد أصحاب الفروض هو السدس فقط أخذه اجلد وسقط اإلخوة ؛ لكن ) ١(

فإن الباقي فيها بعد يد بن ثابت أصوله يف الفرائض يستثىن من ذلك هذه املسألة وهي األكدرية ومسيت بذلك ألا كدرت على ز
  .أصحاب الفروض هو السدس ومع ذلك ترث األخت 

 ، وجداً وأختاً وأماً زوجاً وخلفت امرأة ماتت إذا يوه واحدة مسألة يف الإ اجلد مع ختلأل يفرض وال(( قال النووي يف اموع 
 والبد ، حيجبه من ههنا ليس نهأل النصف الزوج يعطى أن من البد نهفإ ؛ دسالس وللجد النصف ختولأل الثلث مولأل فالنص فللزوج

 ختاأل سقاطإ ميكن وال ، السدس حقه أقل نأل السدس اجلد يعطى أن من والبد ، حيجبها من ههنا ليس نهأل الثلث ماأل تعطى أن من
 للذكر بينهما ماهلما يقسم أن فوجب اجلد عن فضيلهات ميكن ال نهأل كامالً النصف تعطى أن ميكن وال،  يسقطها من ههنا ليس نهأل

 مسيت وقيل،  إليه فنسبت كدراأل امسه رجالً عنها سأل مروان بن عبدامللك نأل كدريةباأل املسألة هذه وتعرف ، نثينياأل حظ مثل
 وللجد الثلث مولأل فالنص للزوج نأل،  يرث مل أخ كدريةاأل يف ختاأل مكان كان نإف . أصله زيد على كدرت األ أكدرية
 يبق ومل بالتعصيب يرث مناإو بالفرض اليرث خواأل ، بالفرض السدس يأخذ اجلد نأل السدس يف اجلد شاركي أن زوال جيو ، السدس

  .انتهى بتصرف يسري  )) التوفيق وباهللا ؛ ؛ ؛ فسقط بالتعصيب يرثه ما
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١١٣  

  - :األخ املبارك واألخ املشؤوم: ] فائدة[*
  .  وهو الذي لواله لسقطت أخته،األخ املبارك

  :    مثاله
  ٩  الورثة  الفرض  املخرج  ٣  الورثة  الفرض  املخرج

  ٦  بنتان  ٣/٢  ٣  ٢  بنتان  ٣/٢
ــت   ×  بنت ابن  ـ بن

  ابن
١  

 ٣  

  ١  عم  الباقي

  
  الباقي

  ٢  ابن ابن

  

  

  ×  عم    

  هو أخ مباركوورثت هنا بوجود أخيها ف. . . . . . . . .  هنا سقطت بنت االبن         

  
  . وهو الذي لواله لورثت أخته،األخ املشؤوم

  :مثاله
  ٢  الورثة  الفرض  املخرج  ٧    ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  ١  زوج  ٢/١  ٢  ٣  زوج  ٢/١  ٢
  ١  أخت شقيقة  ٢/١  ٢  ٣  أخت شقيقة  ٢/١  ٢
  أخت ألب    ١  أخت ألب  ٦/١  ٦

    ×  عم  -  
  الباقي

  أخ ألب
×  

        

  

  ×  عم    
  وسقطت هنا الستغراق الفروض التركة. . . . . . . . . . . . ألخت ألب هنا ورثت ا
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  باب احلساب والتأصيل
  .)١(أقل عدد ينقسم على فروض املسألة بال كسرحتصيل  هو التأصيل

  :)٢(كيفية استخراج أصل املسألة* 
هو أن تنظر بني خمارج الفروض بالنسب األربع وهي التماثل والتداخل والتوافق  -
فاكتف : وإن كان هناك تداخل، فاكتف بأحد العددين: متاثلفإن كان هناك ، التباينو

وإن ،  )وفقهيف ( فاضرب أحد العددين يف جزء اآلخر: وإن كان هناك توافق، بأكربمها
  .فاضرب كامل أحد العددين يف كامل اآلخر: كان هناك تباين

  .املسألةالعدد الذي يستخرج بعد النظر بني املخارج هو أصل  -
واالثنا عشر  ثالثة واألربعة والستة والثمانيةوهي االثنان وال، واألصول املتفق عليها سبعة -

  .عشرونالواألربعة و
مثل حظ   إذا كان الورثة كلهم عصبة فإن املسألة تكون من عدد رؤوسهم للذكر:فائدة*

  .األنثيني
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
  . غريه عليه يبىن ما وهو ، األصل ووضع تأسيسال يعرف التأصيل يف اللغة أنه) ١(

  .ويف االصطالح هو ماذكره الشيخ رمحة اهللا عليه 
  :املسائل الفرضية عند تأصيلها هلا حالتان ) ٢(

  . النظر بني خمارج الفروض بالنسب األربع عن طريق وحينئذ نستخرج األصل أن يكون فيها أصحاب فروض ؛/ وىل احلال األ
   .أن يكون الورثة يف املسألة هم أصحاب عصبة ؛ وحينئذ يكون أصل املسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ األنثيني  / احلال الثانية
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١١٥  

  . وهو حتصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر:التصحيح*
  :حالتان وهنا). تنكسر(وأسهم الورثة قد تنقسم على أصحاا وقد ال تنقسم عليهم 

  .النكسار على فريقأن يكون ا. ١    
  .أن يكون االنكسار على أكثر من فريق. ٢    
ويف هذه احلالة ننظر بني سهامه وعدد رؤوس        :  أن يكون االنكسار على فريق واحد      :أوالً

فإن كان بينهما توافق فاضرب وفق رؤوسهم يف أصل املسألة أو ، أصحابه بالتوافق والتباين  
الفريق تبـاين عـدد      وأما إن كانت سهام   .  سألةيف عوهلا إن عالت والناتج هو مصح امل       

والناتج هو مصحها فاقسم     رؤوس أصحابه فاضرب كامل رؤوس الفريق يف أصل املسألة        
  .عليه
  :زوجة وأم أم وبنت وابن وأم وأخ ألب وأخ شقيق وأم أب: مثال

  التعليق  ٧٢=٢٤×٣  ٢٤=٤×٦  الورثة  الفرض  املخرج
  ٩  ٣  زوجة  ٨/١  ٨  ٤
  ١٢  ٤  أم  ٦/١  ٦  ٣

  الباقي      ١٧  بنت
  ابن

١٧  
٣٤  

  ـ      أم أم
  أم أب

×  ×  

  ـ      أخ شقيق
  أخ ألب

×  ×  

يأخـذ  يف هذه املسألة    
االبن والبنت البـاقي    
تعصيباً بالغري للـذكر    
، مثل حـظ األنثـيني    

) ١٧(وســــهامهم 
وهي ال  ) ٣(ورؤوسهم  

تنقسم علـيهم بـل     
تنكسر وتباين فنضرب   
كامــل رؤوســهم يف 

) ٢٤×٣(أصل املسألة   
مصح  هو) ٧٢(والناتج  
  .املسألة
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١١٦  

وحينئذ تنظر بني سهام كل فريق وعـدد        ،  أن يكون االنكسار على أكثر من فريق       :ثانياً
فمن كانت سهامه توافق رؤوس أصحابه فثبت وفـق         ، رؤوس أصحابه بالتوافق والتباين   

ت كامل رؤوس أصحابه مث     ومن كانت سهامه تباين رؤوس أصحابه فثب      ، رؤوس أصحابه 
فاضـربه يف   بعد ذلك بني املثبتات بالنسب األربع فما حصل بعد النظر فهو جزء السهم              

  .فاقسم عليه أصل املسألة أو عوهلا إن عالت والناتج هو مصح املسألة
  :أربع زوجات وثالث شقائق وأربعة أعمام :مثال

  ١٤٤=١٢×١٢  ١٢=٤×٣  الورثة  الفرض  املخرج  عدد الرؤوس
  ٩  زوجة
  ٩  زوجة
  ٩  زوجة

  
٤        

   

  
٤  

  
٤/١  

  زوجة

  
٣  

٩  
أخت 
  شقيقة

٣٢  

أخت 
  شقيقة

٣٢  

×      
٣  

  جزء السهم 
  )١٢(  

  
  
٣  

  
  
٣/٢  

أخت 
  شقيقة

  
  
٨  

٣٢  

  ٣  عم
  ٣  عم
  ٣  عم

  
٤       

    
  الباقي

  عم

  
١  

٣  
، بع لعدم وجود الفرع الوارثاألربع الزوجات الرذ يف املسألة أخ:  على هذا املثال التعليق
ولعدم األصل الوارث  الثالث األخوات الشقائق الثلثني لعدم الفرع الوارث مطلقاً وأخذ
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١١٧  

.  األعمام الباقي تعصيباً بالنفسوأخذ، من الذكور ولعدم املعصب هلن ولكون مجعاً
يف كامل اآلخر رب كامل أحدمها وبينهما تباين فنض) ٣(وخمرج الثلثني ) ٤(وخمرج الربع 

 ونصيب األخوات ٣للزوجات منه الربع .   هو أصل املسألة١٢والناتج ) ١٢=٤×٣(
وسهام الورثة يف املسألة ال تنقسم عليهم بل ؛  والباقي لألعمام ٨الشقائق منه الثلثني 

ربع فنجد تنكسر وتباين فنثبت عدد رؤوسهم مث ننظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األ
رؤوس األخوات وبينها وبني ) ٤(رؤوس األعمام والزوجات بينهما متاثل فنكتفي بأحدمها 

هو جزء السهم ) ١٢(تباين فنضرب كامل أحدمها يف كامل اآلخر والناتج ) ٣(الشقائق 
  .هو مصح املسألة) ١٤٤( والناتج) ١٢×١٢(فنضربه يف أصل املسألة 

  :أمثلة
  التعليق  ١٦ =٤×٤  لورثةا  الفرض  املخرج  عدد الرؤوس

  ٤  ١  زوجة  ٤/١  ٤  
أخت 
  شقيقة

٣  

أخت 
  شقيقة

٣  

٤      
  الباقي

  أخ شقيق

  
٣  

٦  
  ×  عم      

    جِبيف هذه املسألة ح
العم حجب حرمـان    
بشخص وهو هنا األخ    

ــشقيق ــذت ، ال وأخ
الزوجة الربـع لعـدم     
، وجود الفرع الـوارث   

وأخذ اإلخوة البـاقي    
تعصيباً بالغري للذكر مثل    

وخمـرج  ، حظ األنثيني 
فنـضربه يف   ) ٤(الربع  

) ٤(عدد رؤوس العصبة    
أصل  هو) ١٦(والناتج  
  .املسألة
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١١٨  

 

  التعليق  ١٨=٦×٣  ٦  الورثة  الفرض  املخرج  عدد الرؤوس
  ٣  ١  أب  ٦/١  ٦  

  الباقي  ـ  ٣  ٥  بنت
  ابن

٥  
١٠  

  ×  ×  جد      
أخت       

  شقيقة
×  ×  

أخذ األب الـسدس    
لوجود الفرع الوارث   

وأخذ االبـن   ، الذكر
والبنت الباقي تعصيباً   
بالغري للذكر مثل حظ    

وسقط اجلد  ، نثينياأل
ــود األب ، لوجــ

وســقطت األخــت 
األخت الـشقيقة يف    
هذه املسألة لوجـود    

ــل  ــوارث األص ال
ــرع  ــود الف  ولوج

  .الوارث الذكر
ل  وهو ال ينقسم عليهم بلالبن والبنت) ٥(والباقي ) ١(لألب منه  ٦وأصل املسألة 

  .املسألة هو مصح) ١٨(والناتج ) ٦×٣(باين فنضرب رؤوسهم يف أصل املسألة ينكسر وي
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١١٩  

 

  التعليق  ٣٦=١٢×٣  ١٢  الورثة  الفرض  املخرج
  ٦  ٢  أب  ٦/١  ٦  
  ٦  ٢  أم  ٦/١  ٦  ٣
  ٩  ٣  زوج  ٤/١  ٤  ٢

  الباقي  ٣  ١٠  ابن
  بنت

٥  
٥  

أخذ األب السدس لوجود الفـرع      
وأخـذت األم الـسدس     ، الوارث

وأخذ الزوج  ، لوجود الفرع الوارث  
والباقي ، الربع لوجود الفرع الوارث   

بــن والبنــت تعــصيباً بــالغري لال
وهي ال تنقسم عليهم    ) ٥(وسهامهم  

بل تنكسر وتباين فنضرب كامـل      
والنـاتج   رؤوسهم يف أصل املسألة   

  .هو مصح املسألة) ٣٦(
  



  ppppppppppppppppppppp       ا���ا��   

 �	         

� ا���ا��       ppppppppppppppppppppp 

  

 

١٢٠  

  املناسخاتباب 
، أي نقلته فتقول نسخت ما يف الكتاب، قل والتغيرييطلق على اإلزالة والن:  لغة:تعريفها*

  .وتقول نسخت الشمس الظل أي أزالته
  .التركة هي أن ميوت ميت مث ميوت من ورثته ميت أو أكثر قبل قسمة: واصطالحاً

      
  :وهلا ثالث حاالت*

ـ    أن ميوت شخص ومل تقسم تركته على الورثة واستمر ا          : احلالة األوىل  ك ألمر على ذل
املال علـى    نا يقسم فه، ن ولكن مل تتغري صورة الورثة عن سابقيهم       حىت أتى ورثة متأخرو   

  .كتقسيمه على سابقيهماألحياء 
لو هلك هالك عن ابنني األول امسه زيد واآلخر امسع عمرو مث تويف زيد قبل : مثال ذلك

 نصيبه من وتويف عمرو قبل أن يأخذ، أن يأخذ نصيبه من تركة أبيه وله ابن واحد فقط
كتقسيمه على  العمل أن نقسم املال على األحياءفطريقة . تركة أبيه وله ابن واحد فقط

  :كالتايل، سابقيهم
  ٢  

  ١  ابن  ت  زيد
  ١  ابن  ت  عمرو

      
فطريقة العمل أن تؤسـس لكـل       ،  ال يرثون غريه    أن يكون ورثة كل ميت     :احلالة الثانية 

األربع والناتج يعترب جزء السهم فيضرب يف أصل        ميت مسألة مث تنظر بني املسائل بالنسب        
مث تقسم جزء السهم على كل مسألة فما نتج فاضرب          ، املسألة األوىل فما بلغ فهو اجلامعة     

  .اجلامعة فيه سهم كل وارث من مسألته وما بلغ فهو نصيبه من
لثاين مث هلك االبن األول عن ابنني وهلك االبن ا        . هلك هالك عن أربعة أبناء    : ذلكمثال  

فنوضحها ، ابنني ربعة أبناء وهلك االبن الرابع عن     عن ثالثة أبناء وهلك االبن الثالث عن أ       
  :كالتايل
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١٢١  

  
املسألة 
  األوىل

جزء ١٢   
  السهم ٤

   ٦  
٢  

     ٣  
٤  

     ٤  
٣  

     ٦  
٢  

  اجلامعة
٤٨=٤×١٢  

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ت  ١  ابن
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ت      ١  ابن
  ـ  ـ  ـ  ـ  ت          ١  ابن
  ـ  ـ  ت              ١  بنا

  ٦              ١  ابن
  ٦              ١  ابن

  ٣          ١  ابن
  ٣          ١  ابن
  ٣          ١  ابن
  ٣          ١  ابن

  ٤      ١  ابن
  ٤      ١  ابن
  ٤      ١  ابن

  ٦  ١  ابن

  

  

  

  
  ٦  ١  ابن
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١٢٢  

  هم أن يكون ورثة الثاين هم بقية ورثة األول لكن إرث:احلالة الثالثة للمناسخات
  .قد اختلف أو ورث معهم غريهم

أن تضع لورثة امليت األول مسألة وتصححها إن احتاجت إىل : وطريقة العمل كالتايل
مث تنظر بني سهام ، التصحيح مث تضع للميت الثاين مسألة وتصححها إن احتاجت لذلك

ل املسألة كام الثانية يفامليت ومسألته بالتوافق والتباين فإن باينت فاضرب كامل املسألة 
وإن وافق سهام امليت مسألته فخذ وفق مسألته واضربه يف ، فهو اجلامعة األوىل فما بلغ 

ومن له شيء من املسألة األوىل فإننا نضربه يف وفق . املسألة األوىل فما بلغ فهو اجلامعة 
  . التوافقكامل الثانية يف التباين أو يف وفق سهام مورثه يف حالة الثانية يف حالة التوافق ويف

البنت   وعم مث مل تقسم التركة حىت ماتت هلكت هالكة عن زوج وبنت:مثال التوافق
  :فتكون املسألة كالتايل، عن زوج وابن ومن يف املسألة

  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
٤  

  ١  الورثة
١٢  

  اجلامعة
٢٤=٤×٦  

  ٨  ٢  أب  ١  زوج  ٤/١  ٤
  ـ  ـ  ت  ٢  بنت  ٢/١  ٢

  ٦  ×  ×  ١  عم  الباقي  
    ٣  ٣  زوج
  ٧  ٧  ابن
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١٢٣  

عـن   مث مل تقسم التركة حىت مات االبن       هلك هالك عن زوجة وابن وعم        :مثال التباين 
  :فتكون كالتايل، زوجة وابن ومن يف املسألة

  ٢٤  الورثة  الفرض  املخرج
٨  

  ٧  الورثة
٢٤  

  اجلامعة
١٩٢=٢٤×٨  

  ٥٢  ٤  أم  ١  زوجة  ٨/١  ٨
  ـ  ـ  ت  ٧  ابن  الباقي  
  ×  ×  ×  ×  عم    

    ٢١  ٣  زوجة
  ١١٩  ١٧  ابن

      
  : قال الرحيب

  فارق ا رتبة فضل شاخمة  فهذه طريقة املناســخة
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١٢٤  

  أمثلة
زوج   عـن  هلك هالك عن زوجتني وبنتني وأخت شقيقة وأم مث توفيت إحدى البنـات            

  : وبنت وبنت ابن
  ١٣  الورثة  الفرض  املخرج

٤٨=٢٤×٢  
  ١٦        الورثة

١٣/ ١٢  
  اجلامعة

٦٢٤=١٣×٤٨  
  ٣٩  ×  ×  ٣  زوجة  ٨/١  ٨  ٤

  ٧١  ٢  أم  ٣  زوجة      
  ـ  ـ  ت  ١٦  بنت  ٣/٢  ٣  
أخت   ١٦  بنت      

  شقيقة
×  ٢٠٨  

أخت   الباقي    
  شقيقة

٢٦  ×  ×  ٢  

  ١٠٤  ×  ×  ٨  أم  ٦/١  ٦  ٣
  ٤٨  ٣  زوج
  ٩٦  ٦  بنت

  

بنت 
  ابن

٣٢  ٢  
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١٢٥  

جة عن زو  مث مل تقسم التركة حىت مات الزوج      وأم وأخت شقيقة    هلكت هالكة عن زوج     
  :وأم وابناليت هي أخت يف املسألة األوىل 

  ١    ٨  املسألة األوىل
  ٢٤  الورثة  ٨  ٦=٣×٢  الورثة  الفرض  املخرج

٦٤  

  ـ  ـ  ت  ٣  زوج  ٢/١  ٢
  ١٦  ×  ×  ٢  أم  ٣/١  ٣
أخت   ٢/١  ٢

  شقيقة
  ٢٧  ٣  زوجة  ٣

    ٤  ٤  أم
  ١٧  ١٧  ابن

  
وابنيني وابنتني  ن زوجماتت بنت عهلكت هالكة عن بنتني وابنني مث مل تقسم التركة حىت 

  :ومن يف املسألة األوىل
  ٤٨  ١        ٨=٤×٢  الورثة  ٨        ٦  الورثة
  ـ  ـ  ـ  ت  ١  بنت
  ٨  ×  ×  أخت شقيقة  ١  بنت
  ١٦  ×  ×  أخ شقيق  ٢  ابن
  ١٦  ×  ×  أخ شقيق  ٢  ابن

  ٢  ٢  ١  زوج
  ٢  ٢  ابن
  ٢  ٢  ابن
  ١  ١  بنت

  
  وفق الرؤوس

)٢(  

  بنت

  
٣  

١  ١  
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١٢٦  

  )١(التركاتباب قسمة 
  :لقسمة التركات عدة طرق     *
فتعطيه  فإذا كان يأخذ الربع مثالً    ؛  أن تعطي الوارث من التركة بنسبته من املسألة         . ١    

  .الربع من التركة وإن كان يأخذ السدس فتعطيه سدس التركة وهكذا
  أو أن تضرب نصيبه من املسألة يف التركة فما بلغ قسمته علـى أصـل املـسألة               . ٢    
مصها والناتج هو نصيبه من التركةح.  

الـوارث   أن تقسم التركة على أصل املسألة أو مصحها فما بلغ نضربه يف نصيب            . ٣    
  .والناتج هو نصيبه من التركة

، ألف ريال نفرض أن هالكاً قد هلك وخلَّف زوجة وبنتاً وعماً وله ستة عشر: مثال ذلك
  :فطريقة العمل كالتايل

  التعليق  ١٦٠٠٠  ٨  الورثة  فرضال  املخرج
  ٢٠٠٠  ١  زوجة  ٨/١  ٨
  ٨٠٠٠  ٤  بنت  ٢/١  ٢

  ٦٠٠٠  ٣  عم  الباقي  

هنا أخذت الزوجة الثمن من املـسألة       
لوجود الفرع الوارث ونصيبها مـن      

أمـا  ، التركة هو مثنها وهو ألفا ريال     
البنت فأخذت هنا من املسألة النصف      
لعدم املعصب هلا والنفرادهـا عـن       

كة ونصيبها من التركـة هـو       املشارِ
أمـا  ، الف ريال نصفها وهو مثانية آ   

العم فهو يأخذ الباقي مـن املـسألة        
تعصيباً بالنفس فنعطيه البـاقي مـن       

  .وهو ستة آالف ريال ركةالت
  ـــــــــــ

  .من بعده خيلفه لورثته  التركة هي تراث امليت وما) ١(
 . املوضوع مما تقدم من احلساب والتأصيل وهي بيت القصيد ولب علم الفرائض وقسمة التركة هي الثمرة املقصودة من
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  :ريال١٤٥٥٠هلك هالك عن زوجة ومخسة أبناء وأربع بنات وترك : مثال آخر
  ريال١٤٥٥٠  ١٦ = ٨ × ٢  الورثة  الفرض  املخرج
  ريال١٨١٨   ٨/٦  ٢  ١  زوجة  ٨/١  ٨

  الري١٨١٨   ٨/٦  ٢  ابن
  ريال١٨١٨   ٨/٦  ٢  ابن
  ريال١٨١٨   ٨/٦  ٢  ابن
  ريال١٨١٨   ٨/٦  ٢  ابن
  ريال١٨١٨   ٨/٦  ٢  ابن
  ريال٩٠٩   ٨/٣  ١  بنت
  ريال٩٠٩    ٨/٣  ١  بنت
  ريال٩٠٩    ٨/٣  ١  بنت

  
  وفق 
  الرؤوس

   ٢  
  
  

  
  
  
  
  الباقي

  بنت

  
  
  
  
٧  

  ريال٩٠٩    ٨/٣  ١
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١٢٨  

باب الرد  
  .)١(عكس العول،  قص يف السهام الرد هو زيادة يف األنصباء ون:تعريفه    

  عدم مجيع العصبة والبد من ذلك        ويشترط يف الرد  .   املـسألة   إن وجد يف     واعلم أنه ال رد
   .زادت غرقت التركة أوتمعصب أو أن الفروض قد اس

وذا قـال   . فروضهم ما عدا الزوجني فال يرد عليهما      الفروض بقدر   ويرد على أصحاب    
  .)٢(ة والشافعي يف اجلديد وأنكره اإلمام مالكحنيف اإلمام أمحد وأبو

  .)٣( ال يكون الرد إال يف الفريضة الناقصة:]تنبيه[
  
  

  ـــــــــــ
  .الرد يف اللغة هو الصرف واإلرجاع ) ١(

لفوزان ؛ وعرفه الشيخ صاحل ا -  فهو عكس العول –وأما يف االصطالح فكما عرفه الشيخ بأنه زيادة يف األنصباء ونقص يف السهام 
الرد يف اصطالح الفرضيني هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا مل يكن هناك عاصب يستحقه إىل أصحاب (( فقال 

  .هــــ .ا)) الفروض بقدر فروضهم 
ألن اهللا إمنا فرض واختلفوا يف الرد على أصحاب الفروض ؛ فمنهم من قال بعدم الرد ، اتفق الفقهاء على أنه اليرد على الزوجني ) ٢(

رد على أصحاب الفروض عدا ومنهم من قال بال، هلم فروضاً مقدرة فال نزيد عليها وقالوا بأن الباقي يدفع لبيت مال املسلمني 
 بقي ما وقال أنكره من العلماء فمن ، خالف فيها الرد مسألة أن واعلم(( يقول الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا .  الزوجني

 قال تعاىل اهللا إن الوا قبالرد قالوا والذين ، اهللا كتاب يف املقدر الفرض على لزدنا عليهم رددنا لو ألننا املال بيت يف يرد الفروض دبع
�d�c9 e�� �2f�9 ]�) g� 	����" � � � � � � � �� � � �� �� � � �  بالرد قلنا اوإذ ، املسلمني لعامة صرفناهفقد  املال لبيتهذا املال الزائد  صرف بقلنا فإذا ، #�

 زيادة وهو لسبب زدنا قلنا ، اهللا فرض ما على زدمت أنتم قائل قال فإذا ، الصواب هو بالرد فالقول ((مث قال  )) األرحام لذوي صرفناه
 يف فكذلك واحد كل من ننقص العول يف نناأ وكما ، بالسوية اجلميع بل شخصاً ونزد شخصاً ننقص مل فنحن ، الفروض على املسألة

  .انتهى بتصرف يسري  )) نقص أو الشيء زاد إذا فيما العدل نستعمل حىت؛  دالر
 ولعله زوج على رد أنه عنه اهللا رضي عثمان عن روي أنه إال ، العلم أهل من باتفاق عليهما يرد فال الزوجان فأما(( قال يف املغين 

 كلهم الرد أهل أن اهللا شاء إن ذلك وسبب ، املرياث سبيل على ال املال بيت مال من أعطاه أو ، لذلك فأعطاه رحم ذا أو عصبة كان
�� تعاىل اهللا قول عموم يف فيدخلون األرحام ذوي من��� _�7? W d�c9 e�� �2f�9 ]�) g� 	����� "� � � � � � � � � � �� � � �� �� � � �  من خارجان والزوجان #�

  .هـــ .ا))  ذلك
  -: ألن الفرائض ثالث) ٣(

  . وهذه اليت يكون فيها العول،  هي اليت يزيد فيها السهام على األنصباءو:  فريضة عائلة) أ       
  . وهذه اليت يكون فيها الرد،  وهي اليت تقل فيها السهام عن األنصباء:  فريضة ناقصة) ب      
  .فال رد وال عول، وهي اليت تستوي فيها السهام واألنصباء :  فريضة عادلة) ج      
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١٢٩  

  :لرد من الصور التاليةوال خيلو أحوال ا*

  .فيأخذ مجيع املال فرضاً ورداً،  أن يكون الرد على واحد.١

  :    كأن يهلك هالك عن بنت فقط
  التعليق  ١  الورثة
  .تأخذ مجيع املال فرضا ورداً  ١  بنت

      
  فتكون على عدد،  يكون املردود عليهم جمموعة أفراد من جنسٍ واحدأو. ٢

  :كأن يهلك هالك عن أربع بنات، خارجرؤوسهم وال حنتاج إىل امل
  التعليق  ٤  الورثة
  ١  بنت
  ١  بنت
  ١  بنت
  ١  بنت

يقتسم البنات مجيع املال بينهن     
ويكـون  ، بالسوية فرضاً ورداً  

عــدد  أصــل املــسألة مــن
  .رؤوسهن

      
  .فتقتطع مسألتهم من أصل ستة، أو يكون املردود عليهم أجناساً خمتلفة .٣

  :عن أم وبنت وبنت ابنكأن يهلك هالك 
  التعليق  ٥  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  ١  ١  أم  ٦/١  ٦
  ٣  ٣  بنت  ٢/١  ٢
بنت   ٦/١  ٦

  ابن
١  ١  

، أخذت األم السدس لوجود الفرع الـوارث      
وأخذت البنت النصف لعدم املعـصب هلـا        

وأخذت بنت االبن السدس    ، ولعدم املشاركة 
تكملة الثلثني لعدم املعصب هلا ولوجود بنت       

 وترجـع   ٦وأصل املسألة هو    ، وارثة للنصف 
  .] ٥ [رد إىل مخسةبال
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١٣٠  

وأما إذا كان معهـم أحـد       ، وهذا كله إذا مل يكن مع املردود عليهم أحد الزوجني         *
  :الزوجني فهي كالتايل

  .فيأخذ الباقي بعد فرض أحد الزوجني كامالً، أن يكون املردود عليه واحداً. ١
  :كأن يهلك هالك عن زوجة وأخت ألب

  التعليق  ٤  الورثة  الفرض  املخرج
  ١  زوجة  ٤/١  ٤

  ٣  أخت ألب  الباقي  
، أخذت الزوجة الربع لعدم الفـرع الـوارث       

  .األخت ألب الباقي فرضاً ورداً وأخذت
      

  أو يكون املردود عليهم جمموعة أفراد من جنسٍ واحد فيأخذون الباقي بعد. ٢
  .فرض أحد الزوجني من عدد رؤوسهم

  :الك عن زوج وثالث بناتكأن يهلك ه
  التعليق  ٤  الورثة  الفرض  املخرج
  ١  زوج  ٤/١  ٤

  ٣  ثالث بنات  الباقي  
، بع بسبب وجود الفرع الوارث    أخذ الزوج الر  

  .البنات الباقي فرضاً ورداًوأخذت 
      

  :لو هلك هالك عن زوجة وثالث بنات: مثال آخر
  التعليق  ٢٤=٨×٣  الورثة  الفرض  املخرج
  ٣  ١  زوجة  ٨/١  ٨

  ٧  بنت
  ٧  بنت

   الرؤوسعدد
      ٣   

  الباقي

  بنت

٧  

٧  

 الثمن لوجود الفـرع     أخذت الزوجة 
 البنات الباقي فرضاً    وأخذت، الوارث
 وهـو   ٣ ورؤوسهن   ٧والباقي  ، ورداً

باين غري منقسم عليهن بل ينكسر وي     
فضربنا رؤوسهن يف خمـرج فـرض       

  املسألةهو مصح ) ٢٤(والناتج الزوجة
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١٣١  

فيعطى أحد الزوجني نصيبه من مسألته مث ،  أو يكون املردود عليهم أجناساً خمتلفة.٣
مث ننظر بني الباقي من مسألة ، مث يعمل للمردود عليهم مسألة مستقلة، يوضع الباقي

 فاضرب وفق مسألة فإن وافقت، حها بالتوافق والتباينالزوجية وأصل مسألة الرد أو مص
مث تضرب نصيب ، فما بلغ فهو اجلامعة للمسألتنيلزوجية أهل الرد يف كامل مسألة ا

وتضرب نصيب  ،د من الزوجني يف وفق مسألة الرد والناتج هو نصيبه من اجلامعةواملوج
  .فهو نصيبه من اجلامعة كل فرد من أهل الرد يف وفق الباقي من مسألة الزوجية فما حصل

ن أصل مسألة أهل الرد أو مصحها فاضرب        باييوأما إن كان الباقي من مسألة الزوجية            
مث ، حينئذ كامل مسألة أهل الرد يف كامل مسألة الزوجية فما بلغ فهو اجلامعة للمـسألتني      

تضرب نصيب املوجود من الزوجني يف كامل مسألة أهل الرد فما بلغ فهو نـصيبه مـن                 
 مسألة الزوجية فمـا     وتضرب نصيب كل فرد من أهل الرد يف كامل الباقي من          ، اجلامعة

  . حصل فهو نصيبه من اجلامعة
، الزوجية ينقسم على أصل مسألة أهل الرد أو مصحها        وأما إن كان الباقي من مسألة           

  . مما صحت منه مسألة الزوجية فهنا تصح اجلامعة للمسألتني
      

  :األمثلة
  : لو هلك هالك عن زوجة وأم وأخوين ألم:مثال االنقسام
  ٤  اجلامعة    ٣ ٦  مسألة الرد  ٤  وجيةمسألة الز

  ١  زوجة    ١  أم  ٦/١  ٦  ١  زوجة  ٤/١  ٤

  ٣  الباقي  
  

٣  
٣/١  

أخوين 
  ألم

٣    
أخوين 
  ألم

٢  

  ١  أم  
   مسألتهم نالحظ أن الباقي من مسألة الزوجية ينقسم على مسألة الرد فتصح:التعليق

  .مما صحت منه مسألة الزوجية
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١٣٢  

  :ة وجدتني وأخوين ألم هلك هالك عن زوج:مثال التوافق
  ٦ = ٣×٢  مسألة أهل الرد  ٤  مسألة الزوجية

  ١  جدة  ١  زوجة  ٤/١  ٤
  ٣  الباقي  

  وفق الرؤوس  
٢  

٦/١  ٦  
  جدة

١  
١  

  ٢  أخ ألم
    ٣/١  ٣  

  أخ ألم
٢  

٢  
  

  ٨ = ٢×٤  اجلامعة للمسألتني
  ٢  زوجة
  ١  جدة
  ١  جدة
  ٢  أخ ألم
  ٢  أخ ألم

فنضرب  ، وجية يوافق مصح مسألة أهل الرداقي من مسألة الز الحظ هنا أن الب:التعليق
  .وفق مسألة أهل الرد يف كامل مسألة الزوجية فما حصل فهو اجلامعة
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١٣٣  

  : هلكت امرأة عن بنت وبنت ابن وزوج:مثال التباين
٣    ٤  

  مسألة الزوجية
٤    

  مسألة أهل الرد
٤    ٦  

  ٣  بنت  ٢/١  ٢    ١  زوج  ٤/١  ٤
  ١  بنت ابن  ٦/١  ٦    ٣  الباقي  

  
  ١٦ = ٤×٤  اجلامعة للمسألتني

  ٤  زوج
  ٩  بنت

  ١٣  بنت ابن
، صل مسألة الرد الباقي من مسألة الزوجية يباين أ يف هذه املسألة نالحظ أن:التعليق

اجلامعة   هو١٦والناتج ] ٤×٤[الرد يف كامل مسألة الزوجية فنضرب كامل مسألة 
  .للمسألتني
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١٣٤  

  مرياث اخلنثى املشكل
  .منهمااً  اخلنثى املشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى أو ثقب ال يشبه واحد:تعريفه

مث تنظر بني ، ؛ مسألة ذكورة ومسألة أنوثة  أن تعمل مسألتني:كيفية تقسيم التركة
فاضرب كامل أحد املسألتني يف وفق املسألتني بالتوافق والتباين فإن كان هناك توافق 

وإن كان هناك تباين فاضرب كامل إحدى املسألتني يف ، امعةاألخرى فما بلغ فهو اجل
مث اقسم اجلامعة على املسألتني فما نتج فهو جزء . كامل األخرى فما بلغ فهو اجلامعة

، وارث باألضر مث اضرب سهام كل وارث يف جزء السهم مث يعامل بعد ذلك كل. السهم
  .)١(ويوقف الباقي إىل اتضاح حال اخلنثى

  
  :هالك عن ابن وبنت وولد خنثىهلك : مثال

  اجلامعة  ٥  ٤  
  ٢٠= ٤×٥  ٤  ٥  الورثة
  ٨  ٢  ٢  ابن
  ٤  ١  ١  بنت

  موقوفة) ٨(   أنوثة١   ذكورة٢  ولد خنثى
أصل املسألتني فنضرب كامل أحدمها يف كامل اآلخـر         بني   تباين    يف هذه املسألة   :التعليق

إىل   أسهم توقف  ٨وبقيت  . قلمث نعامل الورثة باألضر فنعطيه األ     .  والناتج هو للمسألتني  
  .اتضاح حال اخلنثى

  
  
  

  ـــــــــــ
)١ ( أما لو انتظر بقية الورثة حىت كرب وبلغ واتضح حاله أو أجريت له عملية جراحية كما يف عصرنا هذا فهذا أوىل ؛ وتقسم حينئذ

  .التركة على ما تبين عليه حال اخلنثى 



  ppppppppppppppppppppp       ا���ا��   

 �	         

� ا���ا��       ppppppppppppppppppppp 

  

 

١٣٥  

  : عم شقيقخنثى وابنبنتني وابن أخ ألب : مثال آخر
  اجلامعة  ٢  ٢  

  ٦=٣×٢  ٣  ٣  الورثة  الفرض  املخرج
  ٢  ١  ١  بنت

٣/٢  ٣  
  ٢  ١  ١  بنت

  ابن أخ ألب خنثى    
١ 

  ذكورة
 ×
  أنوثة

١  

  ١  ١  ×  ابن عم شقيق    
وورث ابن األخ ألب اخلنثى يف ،  هنا مل خيتلف مرياث البنتني فأخذتاه كامالً :التعليق

 الشقيق يف حالة أنوثية ابن األخ ألب اخلنثى فقط؛ وورث ابن العم، حالة الذكورية فقط
] ٣×٢[ونضربه يف احلالتني  وبني املسألتني متاثل فنكتفي بأحدمها. فنعاملهما باألضر

  .هو اجلامعة] ٦[والناتج 
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١٣٦  

  مرياث احلمل
  :ال يرث احلمل إال بشرطني

    ١ .       بطن  ه من ولو نطفة بشرط خروج  ثالتحقق من وجوده يف الرحم حني موت املور
  .)١(أمه حياً حياة مستقرة

   سواٌء كانت فراشاً أو غري فراش)٢(أن تلده ألقل من ستة أشهر حني موت مورثه. ٢    
  .)٣(أو تلده ألكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنوات على شرط أال تكون فراشاً

  
  : أن تقدر للحمل ستة تقادير:قاعدة مرياث احلمل

  .ون حياً أنثى أن يك:الثالثة     . أن يكون حياً ذكراً: الثانية      . أن يكون ميتاً:األوىل
 أن يكون احلمل    :السادسة      . أن يكون أنثيني   :اخلامسة   . أن يكون ذكرين   :الرابعة

  .  ذكراً وأنثى
مث تقسم اجلامعـة    .  بعد النظر فهو اجلامعة   مث تنظر بني املسائل بالنسب األربع فما حصل         

مث تنظـر يف أصـول      . مسألة أو مصحها فما بلغ فيضرب فيه سهام الورثة        على أصل كل    
، الورثة فمن كان منهم يرث يف مجيع األحوال فإنه يعطى من اجلامعة اليقني وهو األقـل               
  ومن استوى إرثه يف مجيع األحوال فإنه يعطى نصيبه كامالً من اجلامعة وذلك بأن تضرب 

  
  ـــــــــــ

رواه أبو داود وصححه  ] ورث املولود استهل إذا[  قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عنأبو هريرة رضي اهللا عنه يدل لذلك ما رواه ) ١(
 يلِّص الصيب استهل إذا[  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : قال جابر عناأللباين يف السلسلة الصحيحة ؛ وروى ابن ماجة يف سننه 

 أمارة منه وجدت بل يستهل مل وإن ، حياً والدته عن كناية وهو والدته عند بكى إذا املولود استهل"  األثري ابن قال ] . وورث عليه
 مات مث مقامه يقوم ما أو االستهالل منه وقع إذا املولود أن على يدالن واحلديثان (( قال الشوكاين يف نيل األوطار ؛ " حياته على تدل
  .هــ .ا )) فيه خالف ال مما وذلك ، منهم هو وورث قرابته ورثه

����Dألن ستة أشهر هي أقل مدة احلمل بإمجاع أهل العلم ؛ بدليل قوله تعاىل ) ٢(? D�	) Q!-�� �h�� ��6��	���� �� � �� � � �� �� � � � � � � � � � �� � � � �# 
��CVC S	���2i /وقال I�� S�j�* � � � � � �� � � � � � �� �  بقي معنا ستة أشهر فهي ثني شهراً من ثالفإذا طرحنا احلولني ومها أربعة وعشرون شهراً ، #�

  .أقل مدة احلمل 
ألنه مل ، وأرجح األقوال أن أكثر مدة احلمل أربع سنني (( اختلف العلماء يف حتديد مدة أكثر احلمل ؛ يقول الشيخ صاحل الفوزان ) ٣(

  )) .وقد وجِد أربع سنني ؛ واهللا أعلم ، يثبت بالتحديد دليل فريجع فيه إىل الوجود 
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١٣٧  

ومن كان من الورثة خيتلف مرياثه وذلك بأن ، امه يف حاصل قسمة اجلامعة على املسألةسه
مث بعد ذلك .  يرث يف بعض األحوال دون البعض اآلخر فإنه ال يعطى من اجلامعة شيئاً

 إىل مستحقه عفَوإن بقي شيء بعده فإنه يد يوقف الباقي إىل أن يولد احلمل فيأخذ نصيبه
  . من الورثة

  :هلك هالك عن أم حامل من أبيه وعم ومحل: مثال
  الورثة  ٦  ٢  ٣  ٦  ٦  ١٢
٦  ١٨= ٦×٣  ١٢= ٦×٢  ٦  ٦  ٣  

  اجلامعة
٣٦= ٣×١٢  

أم حامل من 
  أبيه

٦  ١  ٣  ١  ٢  ١  ١  ١  ١  

  ×  ١  ×  ×  ×  ×  ٢  ×  ٢  عم
    ٤  ١٥  ٥  ١٠  ٥  ٣  ٥  ×  محل
ذكر   ميت  التقدير

  واحد
أنثى 
  واحدة

   موقوفة٣٠  أنثيني  ذكر وأنثى  ذكرين

  األحوال ؛األقل ألنه اليقني ومل يعط العم شيئاً ألنه مل يرث يف بعض األم احلامل أخذت
  .وتبقى ثالثون سهماً توقف إىل أن يولد احلمل
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١٣٨  

  مرياث املفقود
  . خربه فلم تعلم له حياة وال موت املفقود هو من انقطع: تعريفه

  -: وله حالتان
التجارة أو  مة كمن خرج لطلب العلم أو أن يكون الغالب على غيابه السال:احلالة األوىل

  .)١(السياحة فهذا ينتظر مدة تسعني سنة منذ ولد مث توزع تركته
بعض ركاا  أن يكون الغالب على غيابه املوت كمن ركب يف سفينة فغرق: احلالة الثانية

  .)٢(وجنا البعض اآلخر فهذا ينتظَر أربع سنوات منذ فُقد مث توزع تركته
 بأن تضع للورثة مسألتني وذلك بعد انتظار إحـدى املـدتني            :وطريقة توزيع التركة  * 

بالنسب األربع فما حـصل     مث تنظر بني املسألتني     ،  وتصححها إن احتاجت إىل التصحيح    
مث تقسم اجلامعة على مصح املسألتني مث تضرب نـصيب كـل            .  بعد النظر فهو اجلامعة   

 فمن كان من الورثـة ال خيتلـف          ؛ عة على مسألته  وارث من مسألته يف ناتج قسمة اجلام      
ومن كان ينقص يف بعض األحوال فإنه يعطى        ،  مرياثه فإنه يعطى نصيبه من اجلامعة كامالً      

، شـيئاً    ومن كان يرث يف بعض األحوال دون بعض فال يعطى مـن اجلامعـة             ،  األضر
  . )٣(ويوقف الباقي

      
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
  .انتهى )) وإن فُقد ابن تسعني اجتهد احلاكم ، ألن الغالب أنه اليعيش أكثر من هذا (( لب قال يف عمدة الطا) ١(
  .فانقطاع خربه فيها دليل على هالكه ، ألن هذه املدة يتكرر فيها تردد املسافرين والتجار ) ٢(
 ، مستحقه على وجِد إن الباقي دور نصيبه إليه عدف حي أنه بان فإن ، التربص مدة متضي أو املفقود أمر يتبني أن إىل الباقي فيوقف) ٣(

  مستحقه على املوقوف رد مورثه قبل موته بان وإن ، خربه يعلم ومل املدة مضت إن وكذا
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١٣٩  

  :أم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود أخ ألب: )١(مثال
  الورثة  اجلامعة  ٣  ١

١٨  ٦  ١٨ = ٦ × ٣  
  ٣  ١  ٣  ١  أم

  ٥  ٣  ٥  أخت شقيقة
  ودأخ شقيق مفق

٥  
١٠  ×    

  ×  ٢  ×  أخ ألب
   موقوفة١٠  حالة املوت  حالة احلياة  

استوى مرياث األم يف احلالتني وهو السدس فأخذت السدس كامالً من  :التعليق 
ومل يعط األخ ألب من ،  واختلف مرياث األخت الشقيقة فأخذت األضر ، اجلامعة
  . م توقفوبقيت عشرة أسه،  شيئاً ألنه سقط يف بعض األحوال اجلامعة

  
  
  
  

  ـــــــــــ
هذا املثال فيما إذا هلك هالك وكان أحد ورثته مفقوداً فإننا يف هذه احلال نقسم التركة على بقية الورثة لكننا نعاملهم باألحوط ) ١(

  .وهو األضر يف حقهم فنعطيهم األقل من املسألتني 
 املدتني أو ال ؟ املسألة خمتلف فيها بني أهل العلم ؛ فمنهم من قال أما تركة املفقود نفسه فهل توزع بني الورثة بعد انتظار إحدى

ومنهم من قال إن املسألة ترجع الجتهاد احلاكم فمىت حكم احلاكم الكه وزعت تركته وإن ، بتوزيع تركته بعد انتظار إحدى املدتني 
 هذه(( وهو القول بانتظار إحدى املدتني مث تقسيم التركة يقول الشيخ ابن باز رمحه اهللا عقب إيراده للقول األول . مل متض املدة 

 وإىل ، اًغالب مثلها يف يعيش ال مدة عليه متضى أو موته يتيقن حىت مبوته حكميال ثانية رواية وعنه ، اهللا رمحه أمحد عن الروايات إحدى
 اجتهاد إىل مبوته احلكم يف فاملرجع القول هذا وعلى ، حنيفة وأيب مالك عن واملشهور الشافعي مذهب وهو العلماء مجهور ذهب هذا

 موته وقت تعيني يف املرجع فإن تسعني ابن وهو دقفُ لو كما حكمه يف ما أو بيقني إال عنه خيرج فال املفقود حياة األصل ألن احلاكم
 إىل حيتاج معني بزمن التحديد نأل سنة بتسعني املدة حدد من قول من دليالً أظهر القول وهذا ، مجيعاً القولني على احلاكم اجتهاد إىل
يقول الشيخ عبدالرمحن السعدي . من كتاب الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية ؛ هـــ .ا )) أعلم واهللا ، هنا دليل وال شرعي دليل

ها لعدم الدليل على فال يحد بتسعني سنة وغري، الصحيح أن املفقود ينتظر به حىت يغلب على الظن أنه غري موجود (( رمحه اهللا 
  .هـــ .ا" )) أنه مىت تعذر الوصول إىل اليقني رجِع إىل غلبة الظن يف مسائل الدين " وألن القاعدة الشرعية ، التحديد 
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١٤٠  

  )١( مرياث الغرقى وحنوهم
إذا هلك شخصان من الناس فأكثر يف موت مجاعي كهدم أو غرق أو حريق أو      

 ن أحدهم مات أوالً لورث منه اآلخر فحينئذ هلم مخسدر أطاعون وحنوها وهم لو قُ
  -: صور

  أن يتأكد موت أحدمها قبل اآلخر فحينئذ يرث املتأخر مـن املتقـدم             : الصورة األوىل 
  . )٢(باإلمجاع

  .)٣(أن يتحقق أما ماتا يف حلظة واحدة فال توارث بينهما : الصورة الثانية
  . مات أوالً أن ال يعلَم أيهما: الصورة الثالثة
  . أن يعلَم تقدم موت أحدمها ولكن بدون تعيني: الصورة الرابعة

  . أن يعلَم املتقدم مث ينسى لطول املدة: الصورة اخلامسة
  
  
  
  

  ـــــــــــ
  . تأخر موت أحدهم لورث من اآلخر هذا الباب معقود يف مرياث املوت اجلماعي ؛ فلو مات جمموعة من البشر ولو قدرنا) ١(

من عم موم فلم (( قال الشيخ تقي الدين ، فمنهم من قال بالتوارث ومنهم من قال بعدمه وهذه املسألة خمتلف فيها بني أهل العلم ؛ 
، بل يرث كل واحد ورثته األحياء ، فالرتاع مشهور ؛ واألشبه بأصول الشريعة أنه اليرث بعضهم من بعض ، يعرف أيهم مات أوالً 

. انتهى )) ذلك أن اهول كاملعدوم يف األصول ، وهو قول يف مذهب أمحد لكن خالف املشهور يف مذهبه ، وهو قول اجلمهور 
فالراجح ، حكم توريث رجل وأمه انقلبت ما السيارة وماتا معاً وال يعلَم حال السابق منهما موتاً (( وقال الشيخ حممد بن إبراهيم 

وهو رواية عن أمحد اختارها املوفق والشيخ تقي الدين وصاحب ، و مذهب األئمة الثالثة عندنا عدم توريث أحدمها من اآلخر وه
. فمىت جهلنا ذلك فال توارث ، أن من شروط املرياث حتقيق حياة الوارث حني وفاة املورث : وهو مبين على أصل ؛ وهو . الفائق 

متوت كلها يف حادث واحد أصبح معرفة حكم هذه املسألة يف وبعد كثرة حوادث السيارات هذه األزمان الذي قد حيدث أن األسرة 
  .انظر نيل املآرب للشيخ ابن بسام . هــ .ا)) أمس احلاجة إليه 

)٢ (وهي يف هذا احلال ضرمن املناسخات ب .  
 يعد أحدهم يف ألن من شروط اإلرث كما تقدم التحقق من حياة الوارث حني موت املورث ؛ وهنا مل؛ وهو أيضاً باإلمجاع ) ٣(

 من األحياُء واحد كلَّ وورث صاحبه أحدمها يرث مل واحدة حال يف معاً روحهما خروج ملع وإن ((قال يف املغين . عداد األحياء 
  .هــ .ا )) ذلك انتفاء ملع وقد بعده حبياته مشروط توريثه ألن ؛ ورثته
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١٤١  

  : )١( لتانحااألخرية صور الفريى اإلمام أمحد أن هلذه الثالث  *
هناك بينتان   ثهم وال بينة معهم أو    عي ورثة كل ميت تأخر موت مور       أن يد  :احلالة األوىل 

  . )٢(فإن حلفا فال توارث؛ متضاربتان فاحلكم يف هذه احلالة أن حيلفا 
ت مورثه فحينئذ يفرض موت أحدمها  أال يدعي أي من الفريقني تأخر مو: احلالة الثانية
ثُ الثاين أوالً ويوراملسألة  مث تعكس،  من تالد مال اآلخرثُ منه ورثته األحياء ويور

  . )٣(فيفرض تقدم موت امليت الثاين أوالً ويورثُ منه األول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
واألصل ، ابتة بيقني أن حياة كلٍّ منهم كانت ث: وهذا على رواية عن اإلمام أمحد يف القول بالتوارث بينهم ؛ ووجه هذا القول ) ١(

  .بقاؤها إىل ما بعد موت اآلخر  
ومل يرث كلٌّ من اآلخر ،  موت اآلخر وال بينة حتالفا  سبقفوا يف السابق بأن ادعى ورثة كلٍّوإن اختل(( قال يف عمدة الطالب ) ٢(

  .انتهى )) شيئاً 
  : يظهر معنا هنا مصطلحان ؛ ومها ) ٣(

  . به املال القدمي الذي كان مع امليت دون الذي ورثه من امليت اآلخر التالد ؛ وهو يراد. ١          
  .الطريف ؛ وهو املال اجلديد الذي ورثه من امليت اآلخر الذي مات معه يف احلادث . ٢          

فما حصل من ، عه فتقسم ماله القدمي على ورثته األحياء ومن مات م، أن تفرض أن أحدهم مات أوالً : فنوضح طريق العمل كالتايل 
 ؛ مث تعكس املسألة مع امليت اآلخر فتفرضه مات أوالً وتعمل -  أي ورثة امليت الثاين –املال ملن مات معه قسمته على ورثته األحياء 

  .فريث كل ميت من تالد اآلخر ال من طريفه . معه كما عملت مع امليت األول 
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١٤٢  

ذه  فتكون؛  ة وجهِلَ حال موما     غرقت أم وابنها ولكل واحد منهما تركة وورث       : مثال
  : الصورة

  :هلكت امرأة عن أم وأب وهلك االبن عن بنت وعم
ــة امليــت   الفرض  املخرج  ٢  ٣ ورث

  ٦  )األم ( األول 
ورثة امليـت   

  ٦  )االبن ( الثاين 
١٨  

  ٣  ـ  ×  ١  أب  ٦/١  ٦
  ٥  ١  أم أم  ١  أم  ٦/١  ٦

  ـ  ـ  طريف  ٤  ابن  الباقي  
    ٦  ٣  بنت
  ٤  ٢  عم

  
  :مث نقدر أن االبن مات أوالً

ــة امليــت   الفرض  املخرج  ١  ٦ ورث
  ٦  )االبن ( األول 

ورثة امليـت   
  ٦  )األم ( الثاين 

٣٦  

  ـ  ـ  طريف  ١  أم  ٦/١  ٦
  ٢١  ٣  بنت ابن  ٣  بنت  ٢/١  ٢

  ١٢  ـ  ×  ٢  عم  الباقي  
    ٢  ٢  أب
  ١  ١  أم

  



  ppppppppppppppppppppp       ا���ا��   

 �	         

� ا���ا��       ppppppppppppppppppppp 

  

 

١٤٣  

  )١( باب مرياث ذوي األرحام
  : ويشترط إلرثهم شرطان،  فرض وال تعصيب  وهم كل قريب ليس ذا: تعريفهم

  . )٢(ما عدا الزوجني، عدم أصحاب الفروض . ١    
  .عدم أصحاب التعصيب. ٢    

فيفْرض لكل واحد من    ،   فينـزلون منـزلة من أدلوا به    ،   يرثون بالترتيل  :كيفية توريثهم 
امليت يأخـذه    مث ما أخذه  ،  ذوي األرحام أن من أدىل به حياً مث تقسم املسألة على املوتى           

  . أدىل به من ذوي األرحاممن 
  

  ـــــــــــ
، ذوو األرحام قد اختلف أهل العلم يف توريثهم ؛ فمن أهل العلم من قال بعدم توريثهم وأن املال يذهب لبيت مال املسلمني ) ١(

بتوريثهم احلديث الذي أورده احلافظ ابن حجر ومن أدلة من يقول ، ومنهم من قال بأم يرثون إذا مل يوجد صاحب فرض أو عصبة 
؛  ]له وارث ال من وارث اخلال[  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : قال عنه اهللا رضي يكرب معد بن املقدام عن(( يف بلوغ املرام 

صنعاين يف شرحه هلذا ؛ يقول ال  ))حبان وابن احلاكم وصححه الرازي زرعة أبو وحسنه ، الترمذي سوى واألربعة أمحد أخرجه
 وقد ، األرحام ذوي من واخلال،  السهام وذوي العصبة من يرث من عدم عند اخلال توريث على دليل فيه(( احلديث يف سبل السالم 

 تعاىل وبقوله ، احلديث ذا واستدلوا توريثهم إىل وغريهم اآلل علماء من كثرية طائفة فذهبت األرحام ذوي توريث يف العلماء اختلف
�d�c9 e�� �2f�9 ]�) g� 	����" � � � � � � � �� � � �� �� � � �  تثبت ال الفرائض ألن مرياث األرحام لذوي يثبت ال : وقالوا األئمة من طائفة وخالفت،  #�
 ،جمملة واآلية ، غريه يف ال اخلال يف نص بأنه الباب حديث عن وأجابوا ، هنا مفقود والكل ، إمجاع أو صحيحة سنة أو اهللا بكتاب إال

 املال لبيت له وارث ال من مال يكون األرحام ولذوي مرياث ال بأنه قالواو ، الفقهاء عرف يف مسماه غري فيهما األرحام أويل ومسمى
 التصرف يف له مأذون القضاء بشروط قائم قاضٍ البلد يف كان أو،  مصارفه يف يصرفه عادل إمام يد يف كان إذا وهو ، منتظماً كان إذا
  .انتهى بتصرف  )) فيها ليصرفه إليه عفد احلاملص مال يف

وهو ، ومجهور العلماء يورثوم ، وليس يف أحاديث األصول مايعارضها ، جاء توريثهم من وجوه خمتلفة (( قال ابن القيم رمحه اهللا 
  .هــ .ا)) وأسعد الناس من ذهب إليه ، قول أكثر الصحابة 

�[ � �2f�9�W d�c9 e � تعاىل اهللا لقول ؛ واجب توريثهم أن املتعني الراجح القول(( قال الشيخ ابن عثيمني ) g� 	����� " � � � � � � � �� � � �� �� � � � �
���� _�7?� � � والقول . نص وهذا ، »له وارث ال من وارث اخلال« وقال ، »األم مبرتله اخلالة« قال وسلم عليه اهللا صلى النيب وألن ، #

 تأيت ال هذا مثل؛ !  ؟الناس أبعد يأكله املال بيت يف ونضعه القريب مال من األم أبا أو اخلال حنرمكيف  ، ضعيف قول التوريث بعدم
  .هـــ .ا )) عاصب أو فرض ذو يكون أال بعد لكن ، وارثون األرحام ذوي أن به املقطوع فالصواب ، الشريعة به

 رجحه شيخنا الشيخ زيد املدخلي يف األفنان الندية حيث وهو ما، والقول بتوريثهم قد رجحه الشيخ ابن باز والشيخ صاحل الفوزان 
وذلك ملزية القرب في النسب على ، ثُم من املعقول بداهة أن قرابة امليت أوىل بِمرياثه من مجيع املسلمني (( سرد أدلة ذلك مث قال 

  .هــ .ا)) اُألخوة في اإلسالم مع بعد النسب 
  .عدم الزوجني ؛ فهم يرثون حىت مع وجودهم فال يشترط يف إرث ذوي األرحام ) ٢(
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١٤٤  

  :ً وذوو األرحام هم أحد عشر صنفا

  . وأوالد بنات البنني وإن نزلوا،  أوالد البنات:  األول
  . أوالد األخوات مطلقاً:  الثاين
  .  بنات اإلخوة لغري أم وبنات بنيهم:  الثالث
  .  أوالد اإلخوة ألم:  الرابع

  .  العم ألم:  اخلامس
  .  العمات مطلقاً:  ادسالس

  . بنات األعمام مطلقاً: السابع
  .  األخوال واخلاالت:  الثامن
  .  األجداد من جهة األم:  التاسع
  . اجلدات السواقط: العاشر

  . كل من أدىل بأحد هذه األصناف العشرة:  احلادي عشر
      

  :أمثلة
  :)١(     هلك هالك عن بنت بنت وخالة وعمة وبنت بنت ابن

  ٦  الورثة  الفرض  خرجامل
  ٣  بنت/ بنت بنت   ٢/١  ٢
  ١  أم/ خالة   ٦/١  ٦
  ١  أب/ عمة   ٦/١  ٦
  ١  بنت ابن/ بنت بنت ابن   ٦/١  ٦

  
  ـــــــــــ

فنرتل كل وراث حبسب من يديل منه ؛ فبنت البنت تديل بالبنت واخلالة تديل باألم والعمة تديل باألب وبنت بنت االبن تديل ) ١(
  .مث نقسم عليهم املسألة فما حصل عليه كل وارث يأخذه من أدىل منه من ذوي األرحام ، ببنت االبن 
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١٤٥  

 :هلك شخص عن عمة وخالة وبنت بنت وبنت أخت شقيقة: مثال آخر
  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  ١+١  أب/ عمة   ٦/١  ٦
  ١  أم/ خالة   ٦/١  ٦
  ٣  بنت/ بنت بنت   ٢/١  ٢

  ×  أخت شقيقة/ بنت أخت شقيقة     
  

شقيق  ابن أخت شقيقة وابن أخت ألب وابن أخت ألم وبنت عموخالة وعمة :  مثال
  : وبنت ابن عم شقيق وبنت ابن عم ألب

  ٦  الورثة  الفرض  املخرج
  ١  أم/ خالة   ٦/١  ٦

  ٥  أب/ عمة   الباقي  
  ×  أخت شقيقة/ ابن أخت شقيقة     
  ×  أخت ألب/ ابن أخت ألب     
  ×  أخت ألم/ ابن أخت ألم     
  ×  عم شقيق/ بنت عم شقيق     
  ×  ابن عم شقيق/ بنت ابن عم شقيق     
  ×  ابن عم ألب/ بنت ابن عم ألب     
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١٤٦  

  :خالة شقيقة وخالة ألب وخالة ألم: مثال آخر
  رداً  

  ٥  ٦  
  ٣  ٣  خالة شقيقة
  ١  ١  خالة ألب
  ١  ١  خالة ألم

  
  
  

� � � � � �  
  
  
  

   ماتيسر مجعههذا
   رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا
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١٤٧  

        اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة
بينا حممد وعلى آله وصحبه     أهل احلمد والثناء ؛ والصالة والسالم على ن       وهو  احلمد هللا      

  : بعد  أمجعني ؛ أما
   فهنا آخر ماتيسر يل مجعه من كلمات مباركات ومجل نافعات لشيخي الشيخ هادي بن 

  .ناته جنات النعيم ؛ اللهم آمني علي خمزم دغريري رمحه اهللا رمحة األبرار ومجعنا به يف ج
  :وكأين اآلن مقتف ملا ختم به الرحيب منظومته فقال 

  من قســمة املرياث إذ بينا  وقـد أتى القول على ما شئنا
  ملــخصاً بأوجز العـباره  على طـريق الرمز واإلشاره
  محــداً كثرياً متّ يف الدوام  فاحلــمد للـه على التمام

  وخــري ما تأمل يف املصري  و عن التقصريأسألــه العفـ
  وسـتر ما كان من العيوب  وغفــر ما كان من الذنوب
  على النيب املصـطفى الكرمي  وأفضــل الصالة والتسليم
  وآلــه الغر ذوي املناقـب  حممد خريِ األنـام العاقــب
  الصفوة األكابـر األخــيار  وصحـبه األمـاجد األبـرار

  
  

  سعود بن عبده رديش دغريري/  تلميذ املؤلف سطرها
  اجلمعةصبيحة يوم 

   هــ١٤٣١ / ١ / ١
  وجلميع املسلمنيوملشاخيهغفر اهللا له ولوالديه 
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١٤٨  

  
  
  

 الصفحة احملتويات

 ٢ مقدمة تلميذ املؤلف
  ٥  ترمجة املؤلف للشيخ عبده عاكش دغريري

  ٨  ىي دغريريقصيدة يف رثاء الشيخ هادي رمحه اهللا للشيخ حسن بن حي
  ١٠  دخليزيد بن حممد امل/ تقدمي فضيلة الشيخ 

 ١١ مقدمة املؤلف
 ١٢ تعريف علم الفرائض وفضل تعلمه

 ١٣ احلقوق املتعلقة بالتركة
 ١٤ أركان اإلرث
 ١٤ شروط اإلرث
 ١٦ أسباب املرياث
 ١٨ موانع املرياث

 ٢٠ الوارثون من الرجال والنساء
 ٢٢ روض املقدرة يف كتاب اهللاوذكر الف، تعريف الفرض 

 ٢٢ يف أصحاب الفروض :  فصل
  ٢٣  النسب األربع

 ٢٤ أصحاب النصف
 ٢٨ ]٢[الفروض اليت خترج من األصل 

 ٢٩ أصحاب الربع
 ٣٠ ]٤[الفروض اليت خترج من األصل 

 ٣١ أصحاب الثمن

� 
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 ٣٢ ]٨[الفروض اليت خترج من األصل 
 ٣٣ أصحاب الثلثني
 ٣٧ أصحاب الثلث
 ٣٨ حالة الغراوين 
 ٤٠ أحكام ولد األم

 ٤١ ]٣[الفروض اليت خترج من األصل 
 ٤٢ أصحاب السدس
 ٤٨ أحكام اجلدات

 ٤٩ ]٦[الفروض اليت خترج من األصل 
 ٥١ واألصول العائلة، العول 

 ٥٣ ]١٢[الفروض اليت خترج من األصل 
 ٥٧ ]٢٤[الفروض اليت خترج من األصل 

 ٦٠ ا الورثةاحلاالت اليت مير 
 ٧٦ باب التعصيب
 ٨٥ باب احلجب
 ٨٩ أمثلة عامة

 ٩٩ باب املشركة
 ١٠١ باب اجلد واإلخوة

 ١١٢ األكدرية

 ١١٣ األخ املبارك واألخ املشؤوم

 ١١٤ باب احلساب والتأصيل

 ١٢٠ باب املناسخات

 ١٢٦ باب قسمة التركات

١٢٨ باب الرد 
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 ١٣٤ مرياث اخلنثى املشكل

 ١٣٦ ث احلملمريا

 ١٣٨ مرياث املفقود

 ١٤٠ مرياث الغرقى وحنوهم

  ١٤٣ باب مرياث ذوي األرحام
  ١٤٧  اخلامتة

 ١٤٨ فهرس احملتويات

  
  

�  


