


  

  ٥  فرائضالوجيـز يف ال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم  

  : قال اهللا تعاىل بعد ذكره آييت املرياث* 

يَها ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِف
َرُسولَُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخلُْه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها َولَُه َعذَاٌب َوَمْن َيْعصِ اللََّه َو* َوذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم 

  .]النساء[ ُمهٌِني

  : وقال النيب * 

  . )١(»تعلموا الفرائض وعلموه الناس«

  : وقال ابن مسعود * 

  . )٢()من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض(
***  

                              
  . سيأيت خترجيها يف فضل علم الفرائض )١(
  . سيأيت خترجيها يف فضل علم الفرائض) ٢(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٦  

  دعاء ووفاء

  :ثواب هبذا الكتاب، فأشرك فيه معي والدي وأشياخياللهم ما تفضلت به علي من 

  .الشافعي األحسائي -أمحد بن عبد اهللا الدوغان 

  .نسأ اهللا يف أثريهما -عضو هيئة كبار العلماء يف السعودية  - وعبد اهللا بن عبد الرمحن الغديان 

ودية ورئيس هيئة كبار املفيت العام السابق للمملكة العربية السع -وعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 
  .علمائها

  .الشافعي األزهري -وعبد الغين عبد اخلالق 

  .يرمحهم اهللا تعاىل ،املالكي األحسائي -وحممد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك 

  .وسائر شيوخي املتصفني بالعلم والعمل به، وحب العلماء واإلنصاف بينهم

  . وكل من أعانين على طلب العلم ونشره ،وزوجي
  

  أل اهللا تعلى القبول والسري على هنج السلف الصاحل، آمننيواس
  .وصلي اهللا وسلم على سيدنا حممد وآله وصحبه 



  

  ٧  فرائضالوجيـز يف ال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  مقدمة الطبعة الثانية

أمحد اهللا تعاىل مبا محد به نفسه، ومحده به أنبياؤه وأولياءه والعارفون به،  وأشهد أن ال إله إال اهللا 
له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وحده ال شريك 

  : ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد

، راجعته مراراً، فوجدته حباجة إىل هتذيب )١(فعقب صدور الطبعة األوىل من هذا الكتاب 
  . وإصالح، ملا وقع فيه من أخطاء

كة العربية السعودية يقضي للترقية من أستاذ مساعد إىل مشارك، وملا كان نظام اجلامعات باململ
بأنه حيق للمتقدم إليها أن يكون أحد وحدات ترقيته كتاباً مطبوعاً، سرين أن أتقدم بالطبعة األوىل 
لكتايب هذا إىل اجمللس العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، رجاء إفاديت مبلحوظات جلنة 

  .  يشكلها هذا اجمللس، لفحص الكتاب واحلكم عليهالتحكيم اليت

وهذه من نعم اهللا تعاىل أن يسر من يقرأ  -وبعد تزويدي مبلحوظات الفاحصني من جلنة التحكيم 
أخذت بأكثر ملحوظاهتما، وملحوظات من أفادين من  -كتايب بعني الفحص والنقد ال بعني املدح 
وظايت، فجاءت هذه الطبعة بفضل اهللا تعاىل مهذبة مصوبة، األساتذة غري الفاحصني، وأضفت إليها ملح
  . وال تزال هي من جهد بشر يعتريه النقص

وإين ألشكر الفاحصني للطبعة األوىل على ما بذاله من جهد يف قراءهتا وإبداء مللحوظاهتما عليها، 
ر سلفا كل من اطلع فقد كان لذلك أثر واضح يف هذه الطبعة الثانية، فجزاهم اهللا تعاىل خرياً، وأشك
  . على عيب يف هذه الطبعة وأهداه إىل حىت أصلحه يف طبعة قادمة إن شاء اهللا تعاىل

                              
  . هـ١٤١٨نشر دار املعامل الثقافية باألحساء عام  )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٨  

أسأل اهللا تعاىل أن ينفع هبذا الكتاب كما نفع بأصوله من كتب أهل العلم قبله، وأن يتقبله مين، 
  . ويغفر يل ولوالدي ومشاخيي، إنه جواد كرمي

. اهللا وسلم على عبده ورسوله سيدنا حممد وعلى آله وصحبهواحلمد هللا رب العاملني، وصلي 
  . آمني

***  



  

  ٩  فرائضالوجيـز يف ال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  مقدمة الطبعة األوىل

احلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 
صحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم صلى اهللا وسلم وبارك عليه وآله ووأشهد أن حممداً عبده ورسوله، 

  : الدين، أما بعد

تعلمه وتعليمه، ألنه وسيلة  إىلفإن علم الفرائض من أشرف العلوم الشرعية وأمهها، واحلاجة ماسة 
أصحاهبا، وقطع النزاع بينهم، ولذا حرص علماء املسلمني يف  إىلإيصال احلقوق املالية املوروثة  إىل

  . ف فيهعصورهم على تعليمه، والتألي

يف كلية الشريعة والدراسات  -عقداً من الزمن تقريباً -وملا أكرمين اهللا تعاىل بتدريس هذا العلم 
باألحساء، ورأيت غالب طالهبا مبتدئني فيه، والزمن املخصص له يسرياً، وما وقفت عليه من  اإلسالمية

ة وأقوال فقهاء األمة، وهذا ال مؤلفات هذا العلم ال يتناسب مع ذلك، ألنه إما خمتصر وخال من األدل
شرعت من ذلك  -ال يسع وقت الطالب لفهم املراد منه  -وإما مطول  -يسري مع أهداف اجلامعة 

وقد مجعته من كتب . الوقت يف تأليف هذا الكتاب؛ ليكون مرجعا للطالب مساندا ملراجع هذا العلم
التحقيقات املرضية (، ويف مقدمتها كتاب الفقه العامة وما ألف خاصا يف هذا العلم، وأفدت من مجعها

صاحل بن فوزان الفوزان، نسأ اهللا يف أثره، فإنه مجع يف كتابه .لشيخ مشاخينا د) يف املباحث الفرضية
  . املذكور أقوال فقهاء األمة وأدلتهم ومناقشاهتا يف املسائل الفرضية

  : وهنجت يف تأليفه سبعة أمور .الوجيز يف الفرائض: ومسيته

بل يستطيع إدراكه بنفسه مع  - عدم ذكر ما ال حيتاج إليه الطالب احتياجاً أولياً  :مر األولاأل
  . كأسباب حجب النقصان، وأصول املسائل، وما تعول إليه - املمارسة 



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٠  

ذكر أقوال الفقهاء وأدلتها ومناقشاهتا والترجيح بني األقوال يف املسائل اليت قوي  :األمر الثاين
كاجلد إذا اجتمع باألخوة، وحاالت اإلرث االحتياطي، واالقتصار : رت احلاجة إليهااخلالف فيها، وكث

  . على ذكر األقوال فقط يف غري ذلك من املسائل

جعل ما يتعلق بالوارث، من حجبه، ونصيبه، وشروط حصوله عليه، يف موضع  :األمر الثالث
ْصُف َما َتَرَك أَْزَواُجكُْم إِنْ لَْم َيكُْن لَُهنَّ َولٌَد َولَكُْم نِ: واحد، اقتداء بالقرآن الكرمي كقول اهللا تعاىل
فإنه مجع ما للزوج يف موضع واحد، ] ١٢:النساء[اآلية  فَإِنْ كَانَ لَُهنَّ َولٌَد فَلَكُُم الرُُّبُع ِممَّا َتَركَْن

  . وهذا أسهل يف اإلحاطة بذلك

على قول اجلمهور، بتوريث اإلخوة  تسهيل حل مسائل اجلد إذا اجتمع باإلخوة،: األمر الرابع
معه، وذلك بوضع ضوابط هلا، مقرونة باألمثلة، وبذكر طريقة عامة حلل مجيع تلك املسائل دون 

  . تلك الضوابط إىلالرجوع 

إضافة طريقة عامة حلل مسائل مجيع املناسخات وما شاهبها، وهي طريقة ضرب : األمر اخلامس
وكنت استنتجتها من حل أحد الطالب عند االمتحان النهائي، . الكسور االعتيادية بعضها يف بعض

جزاه اهللا تعاىل  -وكان ممن سبق له الدراسة يف كلية امللك فهد للبترول واملعادن، وال حيضرين امسه 
  . خرياً

التذكري يف بعض املواضع بفوائد مناسبة موجزة، تقوي اإلميان باهللا تعاىل، وهتذب  :األمر السادس
  . تصلح اجملتمعاألخالق، و

مواضعها من القرآن الكرمي، ونقل األحاديث الشريفة  إىلعزو اآليات الكرمية : األمر السابع
وخترجيها من كتب السنة اخلاصة، مع بيان درجاهتا من كتب التخريج عدا أحاديث الصحيحني، اكتفاء 

  . عزه ألحد، فهو من كالميهبما، ونقل أقوال الفقهاء من مؤلفاهتم اخلاصة، وعزوها إليهم، وما مل أ

  . مقدمة، وبابني، وخامتة، وفهرسني: وجعلت هذا الكتاب يف



  

  ١١  فرائضالوجيـز يف ال

  :املقدمة -

  . مشلت سبب تأليفي هذا الكتاب، واهلدف منه، ومنهجي يف تأليفه، وخطة حبثه

  . مقدمات لدراسة علم الفرائض: الباب األول* 
   : يضم أربعة فصول

  . فرائضاملبادئ العشرة لعلم ال: الفصل األول

  . مميزات اإلرث يف الشريعة اإلسالمية: الفصل الثاين

  . اإلرث يف غري الشريعة اإلسالمية: الفصل الثالث

  . التركة واحلقوق املتعلقة هبا، وحكم إرث التركة احملرمة: الفصل الرابع

  . اإلرث: الباب الثاين*
  : يضم تسعة فصول

  . شروطه وأسبابه وموانعه وأنواعهالتعريف باإلرث، وبيان أركانه و: الفصل األول

بيان الوارث واألشخاص الذين يسقط هبم، ونوع إرثه، ومقداره، وشروط حصوله : الفصل الثاين
  . عليه

  . احلساب: الفصل الثالث

  . مرياث اجلد واإلخوة إذا اجتمعوا: الفصل الرابع

  الرد : الفصل اخلامس

  . املناسخات: الفصل السادس

  . ث االحتياطياإلر: الفصل السابع



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٢  

  . مرياث ذوي األرحام: الفصل الثامن

  . قسمة التركات: الفصل التاسع

  . وهبا أهم النتائج والتوصيات :اخلامتة*  

  . األول للمصادر واملراجع، والثاين للمحتويات: الفهرسان* 

ا، أن جيعل وختام هذه املقدمة، أسأل اهللا تعاىل بأمسائه احلسىن، وصفاته العليا وبكل وسيلة يرتضيه
  . عملي هذا صاحلاً، ولوجهه خالصاً، وأن ال جيعل ألحد فيه شيئاً، وأن ينفع به

مث إين أتقدم لوالة األمر يف بالدنا الطيبة، وجلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية خبالص الشكر 
وأسأل . الصحيحوالتقدير، على ما بذلوه جتاهنا طالبا وأساتذة، من تسهيل سبل العلم والبحث العلمي 

  . اهللا تعاىل أن يعينهم ويوفقهم ألحسن السبل وأسهل الطرق، وأن يثيبهم على ذلك

وهذا الكتاب ال يزال من جهد بشر يعتريه النقص واخلطأ، ورحم اهللا تعاىل من أهدي إىل عيوب 
  . الكتاب، وردين من اخلطأ إىل الصواب

ر أحبايب فيه ولناسخ هذا الكتاب علي ما بذله وأسأل اهللا تعاىل أن يغفر يل ولوالدي وزوجي وسائ
عبد العزيز بن صاحل الصقر وللمسلمني آمني وصلى اهللا وسلم : من جهد يف إخراجه ألول مرة؛ األستاذ

  . على سيدنا حممد وآله وصحبه
***  



  

  ١٣  فرائضالوجيـز يف ال

  

  

  

  الباب األول

  مقدمات لدراسة علم الفرائض
  :يضم هذا الباب أربعة فصول

  . العشرة لعلم الفرائض املبادئ: الفصل األول* 
  . مميزات اإلرث يف الشريعة اإلسالمية: الفصل الثاين* 
  . اإلرث يف غري الشريعة اإلسالمية: الفصل الثالث* 
  . التركة، واحلقوق املتعلقة هبا، وحكم إرث التركة احملرمة: الفصل الرابع* 



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٤  

  الفصل األول 

  )١(املبادئ العشرة لعلم الفرائض
ئر العلوم الشرعية، وضع الفقهاء له مبادئ عشرة، ليتعرف الطالب على هذا علم الفرائض كسا

  : العلم، ويتصوره قبل اخلوض فيه، وهي
  . الفرائض، مجع فريضة، من الفرض :تعريفه - ١

  . )٢(احلز، والوجوب، والتقدير : يأيت لعدة معان منها :اللغةوالفرض يف 
لعلم الذي يعرف به من يرث، ومن ال يرث، ا: (عرف بعده تعريفات، أمجعها :االصطالحويف 

  . )٣()وما لكل وارث
  . )٤(التركات  :موضوعه -٢
  . معرفة حق كل وارث من تركة مورثه، ليسهل إيصاله إليه :مثرته - ٣
  . أحد العلوم الشرعية، وجزء من علم الفقه :نسبته إىل غريه - ٤
  : هالعلم الفرائض فضل عظيم، يظهر يف عدة أمور، أمه :فضله - ٥
بيان اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي لغالب أحكام املرياث على سبيل التفصيل، وتويل اهللا  :األمر األول 

  . تعاىل ذلك يدل على فضل هذا العلم وأمهيته
على تعلم  من أحكام هذا العلم ما مل يبينه القرآن، وحث النيب  بيان الرسول : األمر الثاين

تعلموا الفرائض «: قال رسول اهللا : قال ما رواه ابن مسعود  :الفرائض وتعليمه، ومن ذلك
                              

  . . ١/٤، فقه املوارث ١/١٢، والعذب الفائض  ٤٣التحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية ص : ينظر )١(
  . . ٢٠٦ - ٧/٢٠٢، ولسان العرب  ٤٦٩،  ٤٦٨املصباح املنري ص  )٢(
  . ١/١٢، والعذب الفائض ٤٣التحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية ص: ، وينظر ٤/٤٥٦لكبري حباشية الدسوقي الشرح ا )٣(
  . تعريف التركة واحلقوق املتعلقة هبا يف الفصل الرابع ، وقسمتها يف آخر الباب الثاين سيأيت )٤(



  

  ١٥  فرائضالوجيـز يف ال

: قال وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا  )١(»...وعلموه الناس
  . )٢(»العلم ثالثة وما سوى ذلك فضل، آية حمكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة«

هللا عنهم يف مسائل الفرائض اليت مل ينص عليها القرآن اجتهادات الصحابة رضي ا :األمر الثالث
 الكرمي وال السنة النبوية، وترغيبهم يف تعلم الفرائض وتعليمه، ومن ذلك ما كتبه عمر بن اخلطاب 

، وعن )٣(»حتدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا هلومت فاهلوا بالرمي إذا«: قال موسى األشعري  أيبإىل 
  . )٤(» قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائضمن «: قال ابن مسعود 

فتعلموا الفرائض : عصرنا هذا إىلوسار على هنج الصحابة رضي اهللا عنهم من بعدهم من العلماء 
، )٥(وعلموه، وألفوا فيه، فجعلوه أحد أبواب كتبهم يف الفقه واحلديث، كالطهارة والزكاة والنكاح 

ومتت عناية املسلمني به يف هذا العصر، بأن جعلوه أحد . ورما بني منظوم ومنث: وأفرده بعضهم بالتأليف
  . العلوم اليت تدرس يف حلقات املساجد، ويف املدارس احلكومية كبعض الثانويات، واجلامعات

إن العلم بأحكام املرياث، وسيلة لقطع النزاع بني األقارب، وعدم أكل األموال  : األمر الرابع
  . ووضعت الطرق الصحيحة لتحقيقهما اإلسالميةما الشريعة بالباطل، ومها أمران حرصت عليه

وتعاىل، حيث بني سبحانه أنواع اإلرث، وغالب واضع علم الفرائض هو اهللا سبحانه  :واضعه - ٦
  . من يرث بكل نوع، ومقدار نصيب كل منهم، وذلك يف آيات املواريث من سورة النساء

وصحابته رضي اهللا عنهم ومن بعدهم   يسمى الفرائض، وهذه تسمية من الرسول :امسه - ٧

                              
ورواه غريه ، . حح إسناده ووافقه الذهيب يف كتاب الفرائض وص ٤/٣٣٣جزء من حديث أخرجه احلاكم يف املستدرك  )١(

  . ٣/٩٢التلخيص احلبري ) فيه انقطاع: (وقال ابن حجر 
، وسكت عنه، ) ٢٨٨٥(يف كناب الفرائض ، باب ما جاء يف تعليم الفرائض برقم  ٣/٣٠٦أخرجه أبو داود يف سننه  )٢(

  .يف كتاب الفرائض وضعفه الذهيب ٤/٣٣٢واحلاكم يف املستدرك 
التلخيص . ورواه غريه ، وفيه انقطاع . يف كتاب الفرائض وصححه ووافقه الذهيب ٤/٣٣٣ه احلاكم يف املستدرك أخرج )٣(

  ٣/٩٨احلبري 
  . يف كتاب الفرائض وصححه ووافقه الذهيب ٤/٣٣٣جزء من حديث أخرجه احلاكم يف املستدرك  )٤(
  . ٣/١٨) الكويتية(املوسوعة الفقهية : ينظر  )٥(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٦  

رمحهم اهللا تعاىل، وهي تسمية له بالغلبة؛ ألن غالب الرث بالفرض، أما اإلرث بالتعصيب  - من العلماء 
  . فهو أقل

  . وهذه تسمية بالعموم. ويسمى أيضا علم املرياث
ية املطهرة، القرآن الكرمي، والسنة النبو: يستمد الفرائض من أربعة أدلة هي :استمداده - ٨

  . )١(وإمجاعات الصحابة، وإجتهاداهتم 
  . إرث االبن، والبنت، واألب، وحنوهم: فمن القرآن
  . إرث اجلدة، وإرث األخت الشقيقة إذا اجتمعت مع البنت: ومن السنة

إرث البنتني الثلثني؛ ألن الذي ورد يف القرآن إرث البنت الواحدة وإرث : ومن إمجاعات الصحابة
  . ثننيما فوق اال

  . توريث اجلد إذا اجتمع باإلخوة: ومن اجتهادات الصحابة
فمسائل الفرائض ليست كسائر مسائل الفقه اليت تستمد من هذه األدلة األربعة املتفق عليها، ومن 

  . غريها املختلف فيها، كاملصلحة املرسلة والعرف
ِتلَْك : د آييت املرياث، لقول اهللا تعاىل بعالتوارثالعمل بالفرائض، واجب عند  :حكمه - ٩

ذَِلَك الْفَْوُز ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َو
  . ]النساء[اِلًدا ِفيَها َولَُه َعذَاٌب ُمهٌِنيَوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخلُْه َناًرا َخ* الَْعِظيُم 

  . )٢(ففرض عني علي من يبني املرياث، وفرض كفاية على غريه: وأما تعلمه
  . ما يأيت من شروط اإلرث وأركانه وأنواعه، واحلجب، واحلساب، وغريها :همسائل -١٠

***  

                              
  . ٦٧- ٥٩املرياث يف الشريعة اإلسالمية ص: ياسني درادكه ، يف كتابه. اإلرث بالتفصيل ، دمجع مصادر  )١(
  . ١٩-١٨، وتسهيل الفرائض ص  ١/٨٩فقه املواريث : ينظر  )٢(



  

  ١٧  فرائضالوجيـز يف ال

  الفصل الثاين

  مميزات اإلرث يف الشريعة اإلسالمية

ث يف الشريعة اإلسالمية مستمد من الكتاب والسنة وإمجاعات الصحابة واجتهاداهتم، تقدم أن اإلر
  : وهذا مّيزه عن اإلرث يف غري اإلسالم بعدة مميزات أمهها

إنه تشريع إهلي من لدن اهللا تعاىل العليم اخلبري خبلقه، املتفضل عليهم بنعمه، احلكيم  :امليزة األوىل
قسيمه احليف واألثرة والظلم، كما هو حاصل من اإلرث يف غري يف تصرفه، ولذا فلن يدخل يف ت

اإلسالم، املبين على عقول البشر اليت لو صلحت، لتفاوتت وملا أحاطت بأسرار اخللق وحاجاهتم يف 
حبق إين : (-زيس  -يقول املفكر الفرنسي . احلاضر واملستقبل، فكيف إذا فسدت وغلب عليها اهلوى

فبينما ... الفقه اإلسالمي، أين نسيت كل ما أعرفه عن القانون الروماين أشعر حينما أقرأ يف كتب 
  . )١()يعتمد قانوننا على العقل البشري، تقوم الشريعة على القانون اإلهلي

مراعاة احلاجة بني الورثة، حيث جعل غالبا حظ الذكر من اإلرث أكثر من حظ  :امليزة الثانية
  . ب عليه من تبعات الزواج واإلنفاق على األهل واألوالد والضيوفاألنثى، وذلك ملا يتحمله الذكر وجي

تقسيم املال املوروث على أكرب عدد ممكن من الورثة، فينتفعون به، ويكون مدعاة  :امليزة الثالثة
النتفاع اجملتمع مبا ورثه الوارث الراغب يف جماالت التجارة وحنوها، خبالف ما لو كان قاصراً على 

  . إنه قد يكون ممن ال يستفيد اجملتمع من أمواهلم، لبخلهم أو كسلهم أو جبنهمواحد وحنوه، ف

تقوية الروابط األسرية، جبعله اإلرث ألقارب امليت ومن له نعمة عليه من زوج  :امليزة الرابعة
ومعتق له، وحبرمانه من اإلرث القاتل، والعبد، واملخالفات يف الدين، حىت ال يطمع الوارث يف قتل 

ه، لريث ماله، ألن القتل مينعه منه، واملخالف يف الدين، ال يطمع يف ماله مورثه املخالف لدينه، مورث
                              

  . ٨٨املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ص )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٨  

لعدم النصرة بينهما، والعبد، لئال ينقل مال املورث إىل غريه، ألن ما سيملكه العبد سينتقل إىل سيده 
  . اجلديد

رء إذا علم أن ماله ينتقل بعد موته الدعوة إىل العمل واإلنتاج وترك البطالة، ألن امل:امليزة اخلامسة
  . )١(إىل أقاربه وذويه دون غريهم، نشط يف العمل وثابر يف حتصيل املال، فنفع نفسه وأقاربه وجمتمعه 

***  

                              
  . ٢٣-١٩احث الفرضية ص ، والتحقيقات املرضية يف املب٥٦-٥٤املرياث يف الشريعة اإلسالمية ص : ينظر  )١(



  

  ١٩  فرائضالوجيـز يف ال

  الفصل الثالث

  اإلرث يف غري الشريعة اإلسالمية

مانيني اإلرث ليس مقصوراً على املسلمني، بل معروف عند غريهم قبل اإلسالم وبعده، من الرو
  . واليونانيني وقدماء املصريني، واليهود والنصارى، وجاهليي العرب

لكنه خيتلف عند كل أهل دين ونظام عن غريهم، ومبىن اإلرث يف كل منها، على حسب حالتها 
  !. السياسية واالجتماعية، وهي من وضع العقول البشرية

ضها حيرم األقارب مجيعاً، وجيعل حرمان النساء والصغار، وبع: وجممل نظام اإلرث عند غالبها
، وقد يكون املوصي له )١(أموال امليت ملن أوصى له هبا، وهذا ما عليه كثري من النصارى يف هذا العصر 

  . غري قريب، أو يكون هبيمة ككلب وحنوه

وهبذا يتضح أن هذه النظم حرمت النساء وأكثر األقارب، وبعضها حرمهم مجيعاً، فتقطعت أواصر 
  .  أفراد األسرة الواحدة وسائر األقاربالصلة بني

***  

                              
  . ٤٦-٢٠املرياث يف الشريعة اإلسالمية ص )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٢٠  

  الفصل الرابع

  التركة، واحلقوق املتعلقة هبا 

  وحكم إرث التركة احملرمة

وموت املرء ال جيعل تركته تنتقل إىل ورثته دون . التركات هي موضوع علم الفرائض، كما تقدم
كة من مجيع اجلوانب، واحلديث عنها ولذا عين الفقهاء مبوضوع التر. نظر يف حقوق غريهم املتعلقة هبا

  : يف أربع مسائل

  . التعريف بالتركة: املسألة األوىل
  . )١(الشيء املتروك، وتركة امليت تراثه  :التركة لغة
  . )٣(ما خيلفه امليت من مال، أو حق، أو اختصاص: منها )٢(عرفت بعدة تعريفات : واصطالحا
رات وحنوها، ويشمل املنافع، كمن استأجر بيتا ومات قبل العينّيات من النقود والعقا: فاملال يشمل

  . إهناء مدة اإلجارة، فإن املدة املتبقية منفعة، وتعترب من تركة هذا امليت
وأما احلق، فمنه ما يورث، فيعترب تركة، كحق الشفعة واخليار، ومنه ما ال يورث إمجاعاً، فال يعترب 

ومنه ما اختلف يف إرثه، كحق بقاء الدين املؤجل، إذا  تركة، كحق احلضانة وحق الوظيفة والوالية،
  . مات املدين ومل حيل زمن السداد

. وامليتة )٤(وأما االختصاص، فهو ما خيص الشخص من غري األموال واحلقوق، كالسرجني النجس 
                              

  . ٢/٣٠٦القاموس احمليط  )١(
  . ٧٢املرياث يف الشريعة اإلسالمية ص: ينظر  )٢(
  . ١/١٣والعذب الفائض  ٣/٣مغين احملتاج : ينظر  )٣(
  . جلامع لبيان النجاسات وأحكامها ، معد للطبعرجيع اآلدمي ، جنس باإلمجاع ، وأما رجيع غريه ، فمختلف يف جناسته ، ا )٤(



  

  ٢١  فرائضالوجيـز يف ال

يورثان فإهنما ال يعتربان ماالً، لكنهما خيصان صاحبهما، فهو يف حياته أحق باالنتفاع هبما من غريه، ف
  . )١(منه بعد موته 

  . احلقوق املتعلقة بالتركة: املسألة الثانية
  : ، وهي)٢(تتعلق بتركة امليت أربعة حقوق 

  . مؤن جتهيز امليت: احلق األول

امليت حيتاج إىل كفن وحنوط وتغسيل وقرب، وهذه املؤن قد ال تتوافر إال باملال، فتخرج من تركة 
ا فيمن جتب عليه مؤن جتهيز الزوجة، ألنه إن كانت يف ماهلا، فحق من امليت، إال أن الفقهاء اختلفو

  . حقوق تركتها، وإن كانت على زوجها، فليس حبق من حقوق تركتها

  : وللفقهاء يف ذلك ثالثة أقوال

  . )٣(جتب على الزوج، وإليه ذهب احلنفية  :القول األول

  . )٥(واحلنابلة  )٤(جتب على الزوجة، وإليه ذهب املالكية  :القول الثاين

جتب على الزوج إن كان غنيا، و إال فمن مال الزوجة نفسها، وإليه ذهب  :القول الثالث
  . )٦(الشافعية

  . الديون: احلق الثاين
                              

  . ٨٦-٧٢املرياث يف الشريعة اإلسالمية ص : ينظر  )١(
. وبعض الفقهاء جيعلها مخسة ، جلعله قسمي الديون ، حقني وليس حقا واحداً .  ٦/٧٥٧رد احملتار . هي ثابتة باالستقراء  )٢(

  . وسيأيت بياهنا
  . ٦/٧٥٩حاشية رد احملتار  )٣(
  . ٤/٤٥٨الشرح الكبري وحاشية الدسوقي  )٤(
  . ٢/١٠٤كشاف القناع  )٥(
  . ٤٦، والتحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية ص ٣/٣مغين احملتاج  )٦(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٢٢  

  . )١(مجع دين، وهو ما استقر يف ذمة املرء : الديون

  : والديون نوعان

  :ديون هللا تعاىل: الدين األول

ت وزكوات ونذور وحج إذا مل يقم هبا يف حياته؛ ولذا ينبغي ما وجب على امليت من كفارا: هي
على العبد املسلم ما دام حياً املبادرة بأداء ما عليه من حقوق هللا سبحانه، حىت تربأ ذمته قبل موته، فإن 

  . وارثه قد ال يقوم هبا، وإن قام هبا قد يتباطأ يف أدائها

  :ديون للبشر: النوع الثاين

من  وقد رهب رسول اهللا . املرء من دين لغريه، كالقرض والشراء باملؤجلهي ما يستقر يف ذمة 
قاعداً حيث توضع  كان رسول اهللا : قال االستدانة لغري حاجة، فعن حممد بن عبد اهللا بن جحش 

سبحان اهللا سبحان اهللا ما : اجلنائز فرفع رأسه قبل السماء مث خفض بصره فوضع يده على جبهته فقال
يف : ما التشديد الذي نزل؟ قال: فقلنا حىت إذا كان الغد سألت الرسول : تشديد قالأنزل من ال

الدين، والذي نفسي بيده لو قتل رجل يف سبيل اهللا مث عاش مث قتل وعليه دين ما دخل اجلنة حىت يقضي 
  . )٢(دينه 

اهللا عنها أن النيب  ، فعن عائشة رضي)٣(وجتوز االستدانة مع قصد أدائها يف النفقات الواجبة وحنوها 
 :) ً٤()أجل ورهنه درعه إىلاشترى من يهودي طعاما( .  

                              
  . التعيني وأثره يف العقود املالية ، حتت الطبع: ينظر  )١(
الترغيب والترهيب البن : ينظر . رواه غريه و. يف كتاب البيع وصححه ووافقه الذهيب  ٢/٢٥رواه احلاكم يف املستدرك  )٢(

  . ٢١١حجر ص
  . ٢٣-٢/٢٢املستدرك على الصحيحني : ينظر  )٣(
وأخرجه غريه، ويف ) ٢٥٠٩(يف كتاب الرهن ، باب من رهن درعه برقم  ٢/٢١٠أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح  )٤(

  ). ٣/٤١تلخيص احلبري ) ودرعه مرهونة عنده فمات رسول اهللا : (لفظ



  

  ٢٣  فرائضالوجيـز يف ال

  : قسمني إىلللبشر  أووتنقسم الديون اليت هللا تعاىل 

  . ديون مرسلة :القسم األول

كمن اقترض مبلغاً من الرياالت فأنفقها، ومن نذر هللا تعاىل أن يذبح . هي ما تعلقت بذمة امليت
  . ما دينان مستقران يف ذمة املدينكبشاً ومل يعينه، فإهن

  . ديون متعلقة بعني من تركة امليت :القسم الثاين

كمن اشترى سيارة باملؤجل، ومات وهو مفلس قبل سداد . هي الديون املرتبطة بشيء من التركة
 ،)١( قيمتها، فإن السيارة عني من تركة هذا امليت، ألنه مالك هلا لكن قيمتها متعلقة بنفس السيارة 

وكذا من نذر هللا تعاىل ذبح كبش معني من كباشه، ومات الناذر قبل وفاء نذره، فإن الكبش املعني، 
  . دين متعلق بعني من تركة هذا امليت

  . الوصية: احلق الثالث
من رمحة اهللا تعاىل هبذه األمة، أن فتح هلا أبواب األعمال الصاحلة اليت يستمر ثواهبا باستمرار  

الوصية بعد املوت لغري الوارث  أوحبها، وذلك كوقف معجل يف حياة املوقف، نفعها بعد موت صا
منه، صلة للرحم أو مكافأة على إحسان ومعروف، أو صدقة على فقري، أو بنحو بناء املدارس 

  . واملستشفيات واملساجد، ونشر الكتب النافعة

إال بإذن بقيتهم بعد موت فإن كانت الوصية لوارث وأذن هبا الورثة قبل موت املوصي، مل تنفذ 
  . املوصي، وعند مالك، تصح بإذهنم الذي قبل موته

فإما أن تكون بالثلث فما دونه مما بقي من التركة بعد مؤن : وإن كانت الوصية لغري وارث
التجهيز والديون إن وجدت، فتجوز بغري إذن الورثة، وإما أن تكون بأكثر من الثلث، فال بد من إذهنم 

                              
  . ٣/٤مغين احملتاج : ينظر  )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٢٤  

  . )١(لك بعد موت املوصي، كما تقدمبالزائد، وذ

  .اإلرث: احلق الرابع

  . وسيأيت تفصيل احلديث عنه يف الباب الثاين. هذا هو حق الورثة من تركة مورثهم

   . اجتماع احلقوق األربعة يف التركة: املسألة الثالثة

  : إذا اجتمعت تلك احلقوق األربعة، فللتركة حالتان

وحينئذ توزع التركة على تلك احلقوق، . ة جلميع تلك احلقوقأن تكفي الترك :احلالة األوىل
ومؤن جتهيزه بألف ريال، وعليه . مائة ألف ريال: كمن تويف وعنده تركة قدرها. حبسب كل منها

ديون هللا تعاىل أو للبشر أو هللا تعاىل وللبشر بعشرين ألف ريال، وقد أوصى بعشرة آالف ريال لشراء 
العلم، وله ورثة، فحينئذ جيهز، وتقضي ديونه، وتنفذ وصيته؛ ألهنا أقل  كتب شرعية، توزع على طلبة

من ثلث ما بقي من التركة بعد املؤن والديون، وتقسم بقية التركة وهي تسعة وستون ألف ريال على 
  . ورثته، وبأي هذه احلقوق األربعة بدئ، صح وأجزأ

ربعة، وحينئذ التركة يف هذه احلالة، ثالثة أن ال تكفي التركة جلميع تلك احلقوق األ :احلالة الثانية
  : أقسام

فيجهز امليت وتقضي ديونه، أما وصاياه . أن تكفي ملؤن التجهيز والديون فقط: القسم األول
  . وحق الورثة ن فيسقطان

. أن تكفي التركة لواحد من الديون أو مؤن التجهيز، وحينئذ تسقط الوصية واإلرث: القسم الثاين
  الديون أم مؤن التجهيز؟  لكن هل ُتقدم

  . )٢(إن كانت الديون مرسلة، فتقدم عليها مؤن جتهيز امليت، باتفاق الفقهاء 
                              

  . ينظر تفصيل ما يتعلق هبذا يف الوصايا من كتب الفقه )١(
  . ٤/٤٠٣، وكشاف القناع ٣/٣، واملنهاج ومغين احملتاج ٤/٤٥٨، والشرح الكبري  ٦/٧٥٩الدر املختار ورد احملتار  )٢(



  

  ٢٥  فرائضالوجيـز يف ال

  : وإن كانت الديون متعلقة بعني من التركة، ففي تقدميها على مؤن التجهيز، قوالن للفقهاء

  . )٣(ية، والشافع)٢(، واملالكية )١(تقدم هذه الديون، وإليه ذهب احلنفية : القول األول

  . )٤(تقدم مؤن التجهيز، وإليه ذهب احلنابلة : القول الثاين

أن تكفي التركة ملؤن التجهيز والديون والوصايا فقط، وحينئذ تقدم مؤن التجهيز : القسم الثالث
ثلث للوصية، : والديون، أما الوصايا، فال تنفذ بكاملها، وإمنا يقسم الباقي بعد املؤن والديون على ثالثة

  . ان للورثةوثلث

  . إرث التركة احملرمة: املسألة الرابعة

  : ما كسبت من حرام، وإلرثها ثالث حاالت: التركة احملرمة

  . وهذه حيرم إرثها. أن يكون مجيعها حمرماً :احلالة األوىل

فإن مل يعتاضوا عنها، كاحلاصل من الزيادة الربوية والسرقة والغصب : ولكن إن علم أصحاهبا
  . ألصحاهبا، ألهنا أخذت منهم بغري حق،  ومل يعتاضوا عنها بشيءوحنوها، ردت 

وإن اعتاض أصحاهبا عنها مبحرم، كمهر البغي وحلوان الكاهن، مل ترد إليهم، ألهنم اعتاضوا عنها 
وحينئذ تصرف هذه األموال مع ما مل يعلم أصحاهبا مطلقاً، يف وجوه الرب، ختلصا منها، ال . مبنافع هلم

  . ألن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا بنية الصدقة،

  : وهذا ينقسم إىل قسمني. أن يكون بعض التركة حمرما :احلالة الثانية

  . أن يعلم عني احملرم، فيخرج من التركة على ما تقدم يف التركة احملرم مجيعها: القسم األول
                              

  . ٦/٧٥٩الدر املختار وحاشية رد احملتار  )١(
  . ٤/٤٥٧حباشية الدسوقي الشرح الكبري  )٢(
  . ٣/٤املنهاج ومغين احملتاج  )٣(
  . ٤/٤٠٣كشاف القناع  )٤(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٢٦  

ال حتري يف قدره أن ال يعلم احملرم بعينه، فيخرج قدره من التركة إن علم، و إ: القسم الثاين
  . وأخرج يف وجوه الرب

أن يشتبه يف وجود احملرم يف التركة، فإن كان جمرد شك ووسوسة، فال عربة هبما،  :احلالة الثالثة
وإن كان الشك لوجود قرائن جاز إرث التركة، ألن األصل احلل، وجيوز عدم إرثها، . وتورث التركة

  . )١(تورعاً 

                              
  . ٢/٥٤٧، واقتضاء الصراط املستقيم ١/١٩٢، ومغين احملتاج ٩/٣٥١، واجملموع  ٥/٩٩رد احملتار  )١(



  

  ٢٧  فرائضالوجيـز يف ال

  الباب الثاين 

  اإلرث 

  :عة فصوليضم تس
التعريف باإلرث، وبيان أركانه، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، وأنواعه، ومن : الفصل األول* 

  . يرث بكل منها
  . الوارث، واألشخاص الذين يسقط هبم، ونصيبه، وشروط حصوله عليه: الفصل الثاين* 
  . احلساب: الفصل الثالث* 
   .مرياث اجلد واإلخوة إذا اجتمعوا: الفصل الرابع* 
  . الرد: الفصل اخلامس* 
  . املناسخات: الفصل السادس* 
  . اإلرث االحتياطي: الفصل السابع* 
  . مرياث ذوي األرحام: الفصل الثامن* 
  . قسمة التركات: الفصل التاسع* 



  
فرائضالوجيـز يف ال ٢٨  

  الفصل األول
  التعريف باإلرث، وبيان أركانه، وشروطه، وأسبابه،

  .وموانعه، وأنواعه، ومن يرث بكل منها 

  : م عن هذه يف ستة مباحث، هيالكال

  . التعريف باإلرث: املبحث األول
  . اإلرث، ويسمى املرياث والوراثة والتراث

  . )٢(من شخص آلخر، من غري عقد وال ما جيري جمرى العقد  )١(انتقال قنية  :لغةوهو 

  . )٣(ما ينتقل جرباً باملوت إىل الوارث من تركة مورثه، حبدود شرعية: واصطالحاً

  :التعريف شرح

أي يثبت ملك الوارث بال اختيار منه ) ما ينتقل جرباً باملوت إىل الوارث من تركة مورثه(
فأخرج ما يتعلق بالتركة من سائر احلقوق غري اإلرث، وما . ملا ورثه من مورثه من حني موته

 ينتقل إىل الوارث من تركة مورثه باختياره كدين له على مورثه، أو كان باختياره ورضا
  . الورثة، فوصية له من مورثه

هي حتقيق شروط اإلرث، وأحد أسبابه، وانتفاء موانعه وإيفاء التركة لإلرث ) حبدود شرعية(
  . وسائر احلقوق املتعلقة هبا

                              
  . ٤/٣٨٣اموس احمليط ، والق٥١٨املصباح املنري ص. بكسر القاف، ما يتخذ من األشياء ال لقصد التجارة : القنية )١(
  . ٥١٨املفردات يف غريب القرآن ص )٢(
  . ١/١٦العذب الفائض : ينظر  )٣(



  

  ٢٩  فرائضالوجيـز يف ال

  :أركان اإلرث: املبحث الثاين
  : لإلرث ثالثة أركان، هي

حياته، مل جيابوا إىل ، فلو طلب أوالد إرثهم من والدهم يف املتوىفمورث، وهو :الركن األول
  . ذلك، لعدم وجود املورث، فإن وافق والدهم على ذلك، مل يكن ما أعطاهم إرثاً، وإمنا هدية

  . وارث، وهو من يعقب املورث بعد موته ويرثه، كابن امليت وزوج امليت :الركن الثاين

ت تركة، أو مل فإن مل تكن للمي. موروث، وهو ما يرثه الورثة من تركة مورثهم :الركن الثالث
  . )١(تف تركته حبق الورثة، مل حيصل اإلرث 

  . شروط اإلرث: املبحث الثالث
لإلرث ثالثة شروط، أحدها متعلق باملورث، وثانيها بالوارث، وثالثها بقاسم التركة، وهذه 

  : الشروط هي

  . ثبوت موت املورث حقيقة أو حكماً :الشرط األول

  . ه ميتاً، وإما باستفاضة خرب موته بني الناسيثبت موت املورث حقيقة، إما برؤيت
ويثبت موته حكماً، حبكم القاضي باملوت على املفقود، فإن موته احتمايل، الحتمال كونه حياً 

  .)٢(وكونه ميتاً، لكن حبكم القاضي، اعترب ميتاً وورثت تركته
قد علق اإلرث على ف] ١٧٦:النساء[ إِِن اْمُرٌؤ َهلََك: ودليل هذا الشرط قول اهللا تعاىل

  . )٣(اهلالك
  . حكماً أوثبوت حياة الوارث بعد موت مورثه ولو حلظة، حقيقة  :الشرط الثاين

                              
  . ١/١٦، والعذب الفائض ٤/٤٠٥كشاف القناع : ينظر  )١(
  . ينظر ما سيأيت يف إرث املقود )٢(
  . ١٧تسهيل الفرائض ص : ينظر  )٣(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٣٠  

  . وتثبت حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة، إما برؤيته حياً وإما باستفاضة حياته بني الناس

، الحتمال والدته حياً وتثبت حياته حكماً، يف احلمل إذا مات مورثه، فإن احلمل يعترب حيا حكماً
  . )١(ميتاً  أو

اآلية ...ُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْولَاِدكُْم ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ : ودليل هذا الشرط قول اهللا تعاىل
  . )٢(فقد ذكر استحقاق اإلرث بالالم الدالة على التمليك، وهي للحي ال للميت]. ١١:النساء[

يشترط يف قاسم التركة أن يعلم بسبب إرث الوارث  أي. العلم باملقتضى لإلرث :الشرط الثالث
  . )٣(وجهته، وانتفاء املوانع عنه 

  . )٤(ودليله ما جاء من نصوص الشرع يف وجوب القضاء واإلفتاء عن علم

  . أسباب اإلرث والوارثون هبا: املبحث الرابع
ورب صديق أوىف من قريب، لكن اقتضى . حاباملتوىف حييط به غالباً أقارب وأصهار وجريان وأص

  . حكم اهللا تعاىل أن خيص اإلرث مبن له بامليت سبب خاص من قرابة وزواج وعتق

ومل ينظر اإلسالم يف التوارث إىل الصداقة وال اجلواز وحنومها، لضعف العالقة هبا إذا ما قورنت 
  : ، قسمانالتوارثيف بالعالقة اليت يف أسباب اإلرث، وأسباب اإلرث من حيث أثرها 

  . أسباب اإلرث املتفق عليها: القسم األول

فمن وجد فيه سبب منها، . )٥(النسب، والنكاح، والوالء : لإلرث ثالثة أسباب متفق عليها وهي

                              
  . ينظر ما سيأيت يف إرث احلمل )١(
  . ١٨تسهيل الفرائض ص  )٢(
  . ١/١٧، والعذب الفائض ٤/٤٠٥، وكشاف القناع ٣/٥مغين احملتاج : ينظر  )٣(
  . ١٩ -   ١٨، وتسهيل الفرائض ص  ١/٨٩فقه املواريث : ينظر  )٤(
  . ٣٢ -٣١، والتحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية ص  ١/١٤شرح الرحبية بفتح القريب جمليب  )٥(



  

  ٣١  فرائضالوجيـز يف ال

وتفصيل هذه األسباب، . وذلك بعد حتقق شروط اإلرث، فهو الوارث، )١(وانتفت عنه موانع اإلرث 
  : وبيان من يرث هبا، هو

  النسب: سبب األولال

  . )٢(مطلق القرابة  :اللغةالنسب يف 

  . قرابة للميت خمصوصة من أصوله وفروعه وحواشيه :واصطالحاً

ِللرَِّجالِ َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك الَْواِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ َوِللنَِّساِء َنِصيٌب : ودليل هذا السبب قول اهللا تعاىل
فإهنا خصت اإلرث بقرابة [ النساء[َوالْأَقَْرُبونَ ِممَّا قَلَّ ِمْنُه أَْو كَثَُر َنِصيًبا َمفُْروًضاِممَّا َتَرَك الَْواِلَداِن 

  . امليت، هذه القرابة بينتها نصوص أخرى، وتسمى الوراثة هبا وراثة بالنسب

  .الوارثون بالنسب

  : قرابة امليت ثالث طبقات، هي

   األصول: الطبقة األوىل

  . بواسطة أومن تسبب يف إجياد امليت مباشرة : األصل من النسب

ويرث بسبب . أجداد امليت وجداته، وإن علوا: أبو امليت، وأم امليت، وبالواسطة: فباملباشرة
  : النسب من هؤالء بعضهم، وهم

  . بالنسب الوارثوناألصول 
  : يرث بالنسب من أصول امليت ستة، هم

  . األب -١
                              

  . ستأيت املوانع يف احلجب )١(
  . ٦٠٢املصباح املنري ص  )٢(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٣٢  

  . الذكور )١(اجلد أبو األب وآباؤه مبحض  -٢

  . األصل الوارث الذكر: ويطلق على اجلميع

  . األم -٣

  ). أم أم أم: (مثل. اجلدات، أم األم وأمهاهتا مبحض اإلناث -٤

  ). أم أب، أم أم أب: (حنو. اجلدات، أم األب وأمهاهتا مبحض اإلناث -٥

وبني الفقهاء  )أم أم أب أب(و ) أم أب أب: (اجلدات، أمهات آباء األب مبحض اإلناث، حنو -٦
  . ويأيت يف إرث اجلدات. خالف يف توريث أمهات آباء اآلباء وإن علون

  . األصل الوارث األنثى: ويطلق عليهن مجيعاً

  ). أم(، وحمض الذكور أي ال ختللهم أنثى )أب(ومعىن حمض اإلناث أي ال يتخللهن ذكر 

فال يرث بالنسب ) أب أم(يت فخرج اجلد أبو األم، وكل جد أو جدة وإن عال يف سلسلته غلى امل
وهو ممن ) أب أم(فال ترث هذه بالنسب، ألن يف واسطتها ) أم أم أب أم(مثل  )٢(إمجاعاً، وإمنا بالرحم 

  . ال يرث بالنسب، فال يرث من أدىل به أيضا بالنسب

  :الفروع: الطبقة الثانية

  . من تسبب امليت يف إجياده مباشرة أو بواسطة: الفرع من النسب

ويرث بسبب النسب من . أوالدمها وإن نزلوا: وبالواسطة. ابن امليت، وبنت امليت: ملباشرةفبا
  : هؤالء بعضهم، وهم

                              
  . ٥٦٥املصباح املنري ص. احملض من الشيء اخلالص  )١(
  . ينظر ما سيأيت يف مرياث ذوي األرحام )٢(



  

  ٣٣  فرائضالوجيـز يف ال

  . الفروع الوارثون بالنسب
  : يرث بالنسب من فروع امليت أربعة، هم

  . االبن -١

ن ابن ابن اب(و ) ابن ابن: (مثل -) بنت(ال تتخللهم  أي -ابن االبن وإن نزل مبحض الذكور  -٢
  ). ابن

  . فرع وارث ذكر: ويطلق على هؤالء

  . البنت -٣

: ويطلق عليهن). بنت ابن ابن) (بنت ابن: (بنت االبن وإن نزل أبوها مبحض الذكور، مثل -٤
  . فرع وارث أنثى

  . )١(فخرج أوالد البنات، وأوالد بنات األبناء، فال يرثون بالنسب وغنما بالرحم

  .احلواشي: الطبقة الثالثة

وهم إخوة امليت وأخواته وأوالدهم، وأعمامه . قرابة امليت من غري أصوله وفروعه: حلواشيا
  : وأخواله وأوالدهم، ويرث بسبب النسب من هؤالء بعضهم، وهم

  . احلواشي الوارثون بالنسب
  : يرث بالنسب من حواشي امليت، أربع جهات، هي

  : هم ويرث هبا ستة، -أخوة امليت  - األخوة  :اجلهة األوىل

  . األخ ش -١
                              

  . ينظر ما سيأيت يف مرياث ذوي األرحام )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٣٤  

  . األخت ش -٢

  . إخوة امليت من جهة أبيه وأمه: ومها

  . األخ ألب -٣

  . األخت ألب -٤

  . إخوة امليت من جهة أبيه: ومها

  . األخ ألم -٥

  . األخت ألم -٦

  . أوالد األم أيضاإخوة امليت من جهة أمه ويطلق عليهم : ومها

  : ويرث هبا أربعة هم -يت بنو األخوة  أبناء إخوة امل : اجلهة الثانية

  . وهو ابن أخي امليت من جهة أبيه وأمه. ابن األخ الشقيق -١

  . وهو ابن أخي امليت من جهة أبيه. ابن األخ ألب -٢

  . ابن ابن األخ ش وإن نزل أبوه مبحض الذكور -٣

  . )١(ابن ابن األخ ألب وإن نزل أبوه مبحض الذكور  -٤

فال . األخواتاإلخوة مجيعاً، وأبناء اإلخوة ألم، وأوالد مجيع فخرج من جهة بين اإلخوة، بنات 
  . يرثون بالنسب وإمنا بالرحم

  : ويرث هبا أربعة، وهم -أعمام امليت  -العمومة  :اجلهة الثالثة

  . أخو أيب امليت من جهة أبيه وأمه: وهو: العم الشقيق -١
                              

  . ينظر ما سيأيت عند توريثهم يف الفصل الثاين )١(



  

  ٣٥  فرائضالوجيـز يف ال

  . أخو أيب امليت من جهة أبيه: وهو. العم ألب -٢

عم أب : العم الشقيق أليب امليت، فريث وإن عال مبحض الذكور، حنو: وهو. ب شعم األ -٣
  . أب ش

عم أب أب : العم ألب أليب امليت، فريث وإن عال مبحض الذكور، حنو: عم األب ألب، وهو -٤
  . ألب

فخرج العم ألم، وهو أخو أيب امليت من جهة أمه، وعمات امليت من مجيع اجلهات، فال يرثون 
  . وإمنا بالرحم بالنسب

  : ويرث هبا أربعة، هم - أبناء عم امليت  -أبناء العمومة  :اجلهة الرابعة

  . ابن أخي أيب امليت من جهة أبيه وأمه: ابن العم الشقيق وهو -١

  . ابن أخي أيب امليت من جهة أبيه: ابن العم ألب وهو -٢

  . ابن ابن العم الشقيق وإن نزل أبوه مبحض الذكور -٣

  . مبحض الذكور )١(ابن العم ألب وإن نزل أبوه ابن  -٤

فخرج أبناء العم ألم وأوالدهم، وبنات األعمام وأوالدهن من مجيع اجلهات، والعمات وأوالدهن 
  . من مجيع اجلهات، فال يرثون بالنسب وإمنا بالرحم

  . النكاح: السبب الثاين

  . )٢(الضم والتداخل  لغةالنكاح 

  . )١(لعان  أوائن، لصحيح، ما مل ُيحل بطالق بعقد الزوجية ا :واصطالحاً
                              

  . ينظر اهلامش السابق )١(
  . ٦٢٤املصباح املنري ص  )٢(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٣٦  

  .شرح التعريف

أي حيصل التوارث بني الزوجني مبجرد عقد النكاح وإن مل حتصل بعده خلوة وال ) عقد الزوجية(
  . فلو عقد رجل على امرأة، وقبل دخوله هبا مات أحدمها، ثبت التوارث بينهما. وطء

وهذا قيد أخرج النكاح بعقد غري . ركانه وشروطهما توفرت أ: عقد النكاح الصحيح) الصحيح(
صحيح، فال توارث به، كمن عقد بامرأة فمات أحدمها، مث تبني أهنا أخته من الرضاع، أو كان عقده 

  . هبا، عقد متعة

 أوبني الزوجني ما مل حيل عقد نكاحها بلعان  التوارثأي يثبت ) لعان أوما مل حيل بطالق بائن، (
  . ارث بينهما حينئذطالق بائن، فال تو

  : والطالق البائن قسمان

من يصح بعدها للمطلق أن يعقد على مطلقته دون أن تنكح : بينونة صغرى، وهي: القسم األول
  . انتهاء العدة يف الطالق الرجعي، وتطليق غري املدخول هبا: ومما حتصل به هذه البينونة. زوجاً غريه

وهو ال حيل عقد الزوجية، فلو . لقتني ومل تنته العدةط أوما كان بطلقة : والطالق الرجعي، هو
  . )٢(مات أحد الزوجني أثناءه، ورثه اآلخر، وللزوج فيه مراجعة مطلقته بال رضاها وبال مهر وال عقد

من ال يصح بعدها للمطلق أن يعقد على مطلقته إال بعد : وهي. بينونة كربى :القسم الثاين
وال توارث فيه بني الزوجني ال يف العدة وال . طليقات مبيناتوتكون بثالث ت. نكاحها زوجا غريه

إال أن يكون الطالق يف مرض املوت املخوف للزوج املتهم يف طالقه هذا حبرمان . )٣(بعدها باإلمجاع 
  . )٤(مطلقته من اإلرث، فللفقهاء يف توريثها منه أربعة أقوال 

=                                
  . ١/١٨، والعذب الفائض ٥٠الفوائد الشنشورية ص : ينظر  )١(
  . ٦/٣٢٩املغين : ، وينظر  ٣/٢٩٤مغين احملتاج  )٢(
  . ٦/٣٢٩املغىن  )٣(
  . ٣٥-٣٣، والتحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية ص  ٣٣١ - ٦/٣٢٩املغىن : ينظر ألدلة هذه األقوال  )٤(



  

  ٣٧  فرائضالوجيـز يف ال

  . )١(ب احلنفيةوإليه ذه. ترثه إن مات يف عدة طالقها: القول األول

  . )٢(ترثه مطلقاً، مات يف العدة أو بعدها وإن تزوجت بغريه، وإليه ذهب املالكية : القول الثاين

  . )٣(وإليه ذهب الشافعية . ال ترثه مطلقاً ال يف العدة وال بعدها :القول الثالث

  . )٤(وإليه ذهب احلنابلة . ترثه يف العدة وبعدها ما مل تتزوج :القول الرابع

  . الوارثون بسبب النكاح
  . الزوجان، فمن سبق موته منهما ورثه اآلخر: يرث بسبب النكاح اثنان مها

] ١٢:النساء[اآلية ...َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزَواُجكُْم : واألصل يف هذا السبب قول اهللا تعاىل
  . فإهنا ذكرت مرياث كل من الزوجني لآلخر

  .الوالء: السبب الثالث

  . )٥(النصرة، والصداقة، والقرابة  :لغةء الوال

  . )٦(عصوبة سببها نعمة املعتق على عتيقه بالعتق  :صطالحاًاو

أن املعتق يرث عتيقه إرثاً بالتعصيب، وذلك بسبب إنعامه عليه بالعتق، ما مل مينع املعتق من : ومعناه
  . )٧(اإلرث مانع 

                              
  . ٣٨٨-٣/٣٨٣رد احملتار  )١(
  . ٧١-٢/٧٠ة اجملتهد وهناية املقتصد بداي )٢(
  . ١/٩، وفتح القريب اجمليب بشرح الترتيب ٣/٢٩٤املنهاج ومغين احملتاج  )٣(
  . ٤/٨٩الشرح الكبري على منت املقنع  )٤(
  . ٥٣٣املفردات يف غريب القرآن ص  )٥(
  . ١/٩فتح القريب اجمليب بشرح الترتيب  )٦(
  . ستأيت موانع اإلرث يف احلجب )٧(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٣٨  

  . )١(»إمنا الوالء ملن أعتق«: قال هللا واألصل فيه حديث بريرة رضي اهللا عنها أن رسول ا

يف العتق، فقد أمر الشارع احلكيم بعتق العبيد، وحث عليه،  اإلسالموهذا مما يدل على رغبة 
وجعله أول غالب الكفارات، ومل جيعل االسترقاق مقصدا، بل جعله الوسيلة األخرية للدخول يف 

األمر بالدخول يف اإلسالم، : أوهلا: هم بني ثالثة أمور، فال يقاتل املسلمون الكفار غال بعد ختيرياإلسالم
القتال، وهو الذي يؤول بالكفار أن يصريوا عبيداً إذا : دفع اجلزية مع البقاء على الكفر، وثالثها: وثانيها

  . انتصر املسلمون عليهم

إمنا وبعده، و اإلسالم، فإنه معروف عند غري املسلمني قبل اإلسالمومل يكن الرق من خصائص 
 اإلسالموهذا كله يرد ويبطل دعوى أن . اقره مع ترغيبه يف عدمه، وأكد اإلحسان إىل العبيد اإلسالم

  . يرغب يف الرق ويدعو إليه

  .الوارثون بالوالء

  : يرث بالوالء اثنان

  ). ذكراً كان أو أنثى(املعتق  -١

  : عصبتهما بالنفس، وهم ضربان -٢

أبو املعتق وآباؤه مبحض الذكور، : نسب عدا األخ ألم وهمالذكور الوارثون بال :الضرب األول
وابن املعتق وأبناؤه مبحض الذكور، وإخوة املعتق األشقاء وألب وأبناؤهم، وأعمام املعتق األشقاء وألب 

  . وأبناؤهم

  . وهكذا كما يف الضرب األول. معتق املعتق وعصبته بالنفس: الضرب الثاين

                              
يف كتاب الفرائض ، باب ما يرث النساء بالوالء برقم  ٤/٢٤٢جزء من حديث أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح  )١(

)٦٧٥٩ .(  



  

  ٣٩  فرائضالوجيـز يف ال

  .)١(ختلف فيها أسباب اإلرث امل: القسم الثاين

جهة اإلسالم، واإلسالم على يد، وااللتقاط، : اختلف الفقهاء يف أربعة أسباب لإلرث، هي
  : وتفصيل الكالم عليها هو. واملواالة واملعاقدة

  -بيت مال املسلمني -جهة اإلسالم : السبب األول

وارث بنسب وال هو أن يرث املسلمون عن طريق بني املال من ميوت من املسلمني ممن ليس له 
  . والء

وهذا السبب متفق عليه . فسبب هذا اإلرث هو اإلسالم، ألنه الذي مجع بني امليت وسائر املسلمني
  .)٢(عند عدم الوارث بالنسب، والوالء، وبالرحم وسائر األسباب املختلف فيها 

ت وارث أما إذا وجد وارث للميت بالنسب، وورثة بالفرض وبقي بعد الفرض باق، أو وجد للمي
  : بالرحم، فللفقهاء يف التوريث جبهة اإلسالم دون هذين الوارثني ثالثة أقوال

عدم التوريث جبهة اإلسالم، فإن وجد للميت وارث بالنسب، رد عليه ما بقي بعد  : القول األول
  . )٤(، واحلنابلة )٣(وإليه ذهب احلنفية . الفرض، وإن مل يوجد، ورث ذو الرحم مجيع املال

  . )٥(وإليه ذهب املالكية . الوريث لذلك جبهة اإلسالم مطلقاً :الثاينالقول 

التوريث لذلك جبهة اإلسالم إن انتظم بيت املال، و إال فالباقي بعد الفرض يرد  :القول الثالث
  . )٦(وإليه ذهب الشافعية . للوارث بالنسب، فإن عدم، فريث املال ذو الرحم

                              
  . . ١٦٣_١/١٤١، وفقه املواريث ٤٢_٤٠التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية ص : ينظر  )١(
  . وينظر ما سيأيت يف الرد ، وذوي األرحام. ٣/٤مغىن احملتاج  )٢(
  . ٦/٧٦٦الدر املختار ورد املختار  )٣(
  . ٢٣١_٦/٢٢٩املغىن  )٤(
  . ٤/٤٦٨الشرح الكبري وحاشية الدسوقي  )٥(
  . ٧_٣/٤املنهاج ومغىن احملتاج  )٦(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٤٠  

  .اإلسالم على اليد: السبب الثاين
إذا أسلم كافر على يد مسلم وليس هلذا الذي أسلم وارث بنسب وال والء وال رحم، فهل يرثه 

  . هذا املسلم املتسبب يف إسالمه أو بيت املال؟
  : اختلف الفقهاء فيه علي قولني

  .)٤(، واحلنابلة )٣(، والشافعية )٢(، واملالكية )١(وإليه ذهب احلنفية . يرثه بيت املال :القول األول
وإليه ذهب احلنابلة يف رواية وهو قول  -بشروط خاصة  -يرثه من أسلم على يده : لقول الثاينا

  . )٥(لبعض التابعني 
  :االلتقاط: السبب الثالث

يكون إما : وال يلزم كونه ولد زنا، ألن التقاط األطفال. طفل ال يعرف نسبه وال رقه: اللقيط
الرحالت والسفر، وإما خلروجهم من دور أوليائهم  بسبب نسيان أوليائهم هلم يف األسواق وأماكن

وإما لعجز أهله عن تربيته واإلنفاق عليه  -ولذا ينبغي مالحظة األطفال والتنبه هلم  -ومدارسهم 
فإذا التقطه أحد مث مات هذا  -فيضعونه عند مسجد أو بيت أحد الناس أو يف طريقهم، ليقوموا برعايته 

 رحم، فهل يرثه ملتقطه وعصبته كالوالء، أو يرثه بيت املال؟ اختلف اللقيط وليس له وارث بنسب وال
  : الفقهاء فيه على قولني
  . )٩(، واحلنابلة )٨(، والشافعية )٧(، واملالكية )٦(وإليه ذهب احلنفية . يرثه بيت املال :القول األول

                              
  . ٤/١٧٠بداية الصنائع  )١(
  . ٢/٣٣٠بداية اجملتهد وهناية املقتصد  )٢(
  . ٢/٣٣٠وهناية املقتصد وبداية اجملتهد  ٧_٣/٤املنهاج ومغىن احملتاج : ينظر  )٣(
  . ٣٨١_٦/٣٨٠املغىن  )٤(
  . املصدر نفسه )٥(
  . ٧٦٥_٦/٧٦٢الدر املختار ورد احملتار : ينظر  )٦(
  . ٤٦٨_٤/٤٦٧الشرح الكبري وحاشية الدسوقي : ينظر  )٧(
  .  ٥-٣/٤املنهاج ومغىن احملتاج : ينظر  )٨(
  . ٦/٣٨١املغىن  )٩(



  

  ٤١  فرائضالوجيـز يف ال

  . )١(روايةوإليه ذهب احلنابلة يف . يرثه ملتقطه إن نوى بالتقاطه إرثه :القول الثاين

  .املواالة واملعاقدة: السبب الرابع

على التناصر يف احلياة وعلى التوارث إذا سبق  - مثال  -أن يتعاقد اثنان : املواالة واملعاقدة هي
  . موت أحدمها اآلخر

وهذا السبب كان يعمل به يف اجلاهلية وأول اإلسالم، مث نسخ بنصوص اإلرث، واختلف الفقهاء 
  . )٢(انقطع العمل به حىت عند القائلني به، وهم احلنفية  يف استمراره، لكنه

   -احلجب -موانع اإلرث : املبحث اخلامس
من وجد فيه سبب لإلرث بعد حتقق شروط اإلرث، فهو وارث، لكنه قد مينع من اإلرث، لوجود 

يف الفرائض،  والعلم به من أهم ما يلزم القاضي واملفيت - احلجب  - وهذا املنع من اإلرث يسمى . مانع له
، ألنه اجلهل به يفضي إىل )٣(حرام على من مل يعرف احلجب، أن يفيت يف الفرائض : قال بعض أهل العلم

  . توريث من ال يستحق اإلرث، وحرمان من يستحقه، أو تقليل نصيبه، أو إعطائه فوق حقه

  : واحلديث عن احلجب يف ثالث مسائل

   التعريف باحلجب: املسألة األوىل

  . )٤(املنع، ومنه يقال للبواب حاجب، ألنه مينع من الدخول : لغةاحلجب 

  . )٥(منع من قام به سبب اإلرث من اإلرث بالكلية، أو من أوفر حظيه :واصطالحاً

                              
  . املصدر نفسه )١(
  . ٦/٣٨١، واملغىن ٣/٢، ومغىن احملتاج  ٦/٧٦٤ار ورد احملتار الدر املخت )٢(
  . ١/٩٣العذب الفائض  )٣(
  . ١٢٠املصباح املنري ص  )٤(
  . ١١٧الفوائد الشنشورية ص  )٥(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٤٢  

فاملنع من اإلرث خاص مبن توافر فيه أحد أسباب اإلرث، أما من مل يتوافر فيه السبب، فال يقال 
  . )١( حمجوب، ألنه غري وارث يف األصل: له

  .أنواع احلجب: املسألة الثانية

  . حجب أوصاف، وحجب أشخاص: احلجب نوعان

  . )٢(املنع الوصفي  - حجب األوصاف : النوع األول

  . )٣(منع الوارث من إرثه بالكلية؛  لوجود صفة فيه متنع من اإلرث مطلقاً  :املنع الوصفي

  : واملنع الوصفي ينقسم إىل قسمني، مها

  . وانع الوصفية املتفق عليهاامل:القسم األول

اتفق أهل العلم على ثالثة موانع وصفية، إذا وجد أحدها فيمن قام به سبب اإلرث، منعه من إرثه 
  : وتلك املوانع، هي. مطلقاً

  . قتل الوارث مورثه عمداً أو شبه عمد: املانع األول
ليس لقاتل «: ل النيب ، لقو)٤(إذا قتل الوارث مورثه عمدا أو شبه عمد، منع من اإلرث منه 

  . )٥(»مرياث

                              
  . ١١٧التحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية ص : ينظر  )١(
  . النوع الثاين سيأيت بعد هناية قسمي هذا النوع )٢(
  . تقوم بذات الشخص ، فهو أمر معنويأي صفة  )٣(
وكشاف القناع  ٢٦،  ٣/٢٥، ومغين احملتاج ٤/٣٨٦، والشرح الكبري حباشية الدسوقي ٦/٧٦الدر املختار ورد احملتار  )٤(

  . ٦٥١- ٧/٦٣٦و  ٢٩٣ - ٦/٢٩١، واملغىن  ٤/٤٩٢
، والبيهقي يف السنن الكربى ) ٢٦٤٦(ق يف كتاب الديات ، باب القاتل ال يرث ، بر ٢/٨٨٤أخرجه ابن ماجة يف سننه  )٥(

  . ٢/٤٦٣اجلامع الصغري . يف كتاب الفرائض ، باب ال يرث القاتل شيئاً ، واحلديث حسن  ٦/٢٢٠



  

  ٤٣  فرائضالوجيـز يف ال

وذلك كمن ضرب مورثه . )١(أما إن مات القاتل قبل املقتول، ورث املقتول من القاتل، باإلمجاع 
  . )٢(بسكني، مث مات القاتل، وبعده مات املقتول 

  .رق الوارث أو املورث: املانع الثاين

خذه املسلمون من حرب بينهم وبني وهو يف األصل كافر أ - املورث رقيقاً  أوكان الوارث  إذا
  . )٣(فإنه ال يرث قريبه وال زوجه وال يورث منه، ألن الرقيق ال ميلك  -الكفار 

  . فإن هلك رجل عن ابن رقيق وأخ شقيق، فاملال لألخ الشقيق ويسقط االبن، لكونه رقيقاً

  . )٤(والنعدام الرق يف العصر احلاضر، فال داعي لتفصيل احلديث عنه هنا 

  . خمالفة دين الوارث لدين مورثه إسالماً وكفراً: ملانع الثالثا
وهو موجود يف العامل اآلن بني أفراد األسرة  -إذا خالف دين الوارث دين املورث إسالماً وكفرا 

فإن . وللغزو الفكري، وتعدد األديان، وحرية االختيار دون قيد اإلسالم إىل، النتشار الدعوة !الواحدة
ال يرث الكافر املسلم، وال املسلم «: ، لعموم قول النيب )٥(متنع من التوارث بينهما  هذه املخالفة

  .)٦(»الكافر

فلو هلك مسلم عن ابنني، أحدمها كافر واآلخر مسلم، ورثه املسلم فقط، ولو كان اهلالك كافراً، 
  . ورثه ابنه الكافر دون املسلم

                              
  . ٦/٧٦٧الدر املختار  )١(
  . ٣/٢٦مغىن احملتاج  )٢(
  . ٦/٢٦٦املغىن  )٣(
  . ٤٩ - ٤٥ املباحث الفرضية ص ، والتحقيقات املرضية يف ٣٤٨،  ٢٧٧ - ٦/٢٦٦املغىن : ينظر للتفصيل  )٤(
، وكشاف القناع ٢٥-٣/٢٤، واملنهاج ومغىن احملتاج  ٤/٤٨٦، والشرح الكبري وحاشية الدسوقي  ٦/٧٦٧الدر املختار  )٥(

  . ٣٥٠، ٣٤٩،  ٦/٢٩٤، واملغىن ٤٧٧-٤/٤٧٦
فر وال الكافر املسلم برقم يف كتاب الفرائض ، باب ال يرث املسلم الكا ٤/٢٤٣أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح  )٦(

  ). ١٦١٤(يف كتاب الفرائض برقم  ٣/١٢٣٣ومسلم يف صحيحه . واللفظ له ) ٦٧٦٤(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٤٤  

 أورثته املسلمني فقط إن كان سبب اإلرث بالنسب إال أن احلنفية استثنوا املرتد، فيورثون منه و
  . )١(النكاح

  : واحلنابلة استثنوا اثنني

كان كافراً وأسلم قبل قسمة مجيع أو بعض تركة قريبه املسلم، فريث  إذاالوارث بالنسب،  :األول
  . اإلسالممما مل يقسم منها، ترغيبا له يف 

  . )٢(، فترث منه، الستمرار عالقتها به الزوجة، إذا أسلمت يف عدة وفاة زوجها : الثاين

  موانع اإلرث املختلف فيها : القسم الثاين

القتل اخلطأ، والقتل حبق، واختالف دين الكفار، : اختلف الفقهاء يف مخسة موانع لإلرث، هي
  . واختالف دار الكفار، والدور احلكمي

  : وتفصيل احلديث عنها، هو

  أقتل الوارث مورثه خط: املانع األول

  : للفقهاء يف املنع هبذا، ثالثة أقوال

وهو خطأ املكلف، ال  -مينع القتل اخلطاء من اإلرث إذا كان هذا القتل فيه إمث  : القول األول
  . )٣(وإليه ذهب احلنفية  -الصيب وحنوه 

  . )٤(وإليه ذهب املالكية. مينع القتل اخلطأ اإلرث من الدية ال غريها :القول الثاين
                              

  . ٦/٧٦٧الدر املختار ورد احملتار  )١(
  . ٤/٤٧٧كشاف القناع  )٢(
  . ٦/٧٦٧الدر املختار  )٣(
  . ٤/٣٨٦الشرح الكبري حباشية الدسوقي  )٤(



  

  ٤٥  فرائضالوجيـز يف ال

، لعموم )٢(واحلنابلة  )١(مينع القتل اخلطأ من اإلرث مطلقاً، وإليه ذهب الشافعية  :ثالقول الثال
  . احلديث السابق يف املنع بقتل العمد وشبهه

  . القتل باحلق: املانع الثاين
  : إذا كان قتل الوارث مورثه حلق تعلق بالوارث، كالشهادة أو القضاء أو التنفيذ، فللفقهاء يف املنع به قوالن

  . )٣(وإليه ذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة . ال مينع هذا القتل من اإلرث :لقول األولا
  . )٤(وإليه ذهب الشافعية . مينع هذا القتل من اإلرث :القول الثاين

فلو هلك رجل عن ابنني، أحدمها قاتله بشهادته عليه بقتله مسلماً بغري حق، فإن املال عند الشافعية 
  . ل، لسقوط القاتل بقتله مورثة بتلك الشهادة، أما عند اجلمهور، فريثه االبنانلالبن غري القات

  . اختالف دين الكفار املتوارثني: املانع الثالث
إذا اختلف دين الوارث عن دين املورث، ومها كافران، كيهود وجموس وحتاكموا إىل املسلمني، 

كون الكفر ملة واحدة، أو ملال : ، منشؤمهافللفقهاء يف منع هذا االختالف من التوارث بينهم قوالن
  : شىت، والقوالن مها
  . )٦(والشافعية  )٥(وإليه ذهب احلنفية . ال مينع هذا االختالف من توارث الكفار :القول األول
  . )٨(واحلنابلة  )٧(وإليه ذهب املالكية . مينع هذا االختالف من توارث الكفار : القول الثاين

                              
  . ٣٦-٣/٢٥مغىن احملتاج  )١(
  . ٦٥١ - ٧/٦٣٦،  ٦/٢٩١، واملغىن  ٤/٤٩٢اف القناع كش )٢(
  . املصادر السابقة يف قتل اخلطأ )٣(
  . ٣٦-٣/٢٥مغين احملتاج  )٤(
  . ٦/٧٦٧الدر املختار ورد احملتار  )٥(
  . ٣/٢٥املنهاج ومغىن احملتاج  )٦(
  . ٤/٤٨٦الشرح الكبري وحاشية الدسوقي  )٧(
  .  ٢٩١،  ٦/٢٩٥واملغىن  ٤٧٨،  ٤/٤٧٧كشاف القناع  )٨(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٤٦  

ورثاه عند أصحاب القول األول، ومل . بنني، أحدمها يهودي واآلخر جموسيفلو هلك يهودي عن ا
  . يرثه إال اليهودي عند أصحاب القول الثاين

  . اختالف دار الوارث واملورث الكافرين: املانع الرابع

  . هذا بني الكفار إذا ترافعوا إليها، أما املسلمون، فال اعتبار باختالف دورهم
الوارث واملورث كافرين، متفقة ملتهما، وخمتلفة دارامها، كأن، يكون  إذا كان: واملراد بذلك

أحدمها ذمياً، واآلخر حربيا، أو حربيني ولكل منهما بلد غري بلد اآلخر، وبني البلدين حرب، أو لكل 
  : فللفقهاء يف املنع بذلك من توارثهما، قوالن. )١(منهما حاكم 

  . )٣(والشافعية  )٢(ب احلنفية وإليه ذه. يعترب ذلك مانعا :القول األول
  . )٥(واحلنابلة  )٤(وإليه ذهب املالكية . ال يعترب ذلك مانعاً: القول الثاين
  .الدور احلكمي: املانع اخلامس

وذلك عند إقرار وارث جلميع تركة مورثه، . )٦(أن يلزم من التوريث عدمه : االصطالحوهو يف 
أخيه كلها، وأقر بابن للميت، فللفقهاء يف منع املقر به من  مبن مينعه من إرثها، كأخ مليت وارث لتركة

  : قوالن -وهو يف املثال املذكور ابن امليت  -اإلرث 
  . )٩(واحلنابلة )٨(واملالكية  )٧(وإليه ذهب احلنفية . ال مينع هذا الدور من إرث املقر به :القول األول

                              
  . ١/٢٤٢، وفقه املواريث  ١/٣٦، والعذب الفائض  ٦/٦٦٨رد احملتار : ينظر  )١(
  . ٦٦٨،  ٦/٦٦٧الدر املختار ورد احملتار  )٢(
  . ٣/٢٥املنهاج ومغين احملتاج  )٣(
  . ١/٣٦، والعذب الفائض ٤/٤٨٦الشرح الكبري وحاشية الدسوقي  )٤(
  . ٢٩٧،  ٦/٢٩٦، واملغىن ٤/٤٧٨كشاف القناع  )٥(
  . ٣/٢٦مغىن احملتاج  )٦(
  . ٦/٧٦٩رد احملتار  )٧(
  . ٢٧٨،  ٦/٢٧٧املغىن : ينظر  )٨(
  . ٢٧٨،  ٦/٢٧٧، واملغىن  ٤٨٦،  ٤/٤٨٥كشاف القناع  )٩(



  

  ٤٧  فرائضالوجيـز يف ال

  . )١(ه ذهب الشافعية وإلي. مينع هذا الدور من إرث املقر به :القول الثاين

إما داخل يف غريه : وإمنا اقتصرت على هذه املوانع اخلمسة، ألن ما عداها مما ذكره بعض الفقهاء
كالردة، فتدخل يف اختالف الدين، وإما لكونه ليس مانعا وإنا لعدم ثبوت شرطي اإلرث أو أحدمها، 

  . )٢(الوفاة يف املفقود وحنوه  من حياة الوارث أو موت املورث حقيقة، وهذا يف استبهام تاريخ

  -املنع الشخصي  - حجب األشخاص : النوع الثاين

قد يتحقق يف الشخص سبب اإلرث، وينتفي عنه املانع الوصفي، لكنه ال يرث، أو ينقص حقه يف 
  . املرياث، لوجود شخص آخر

  . منع شخص غريه من إرثه مطلقاً، أو من أوفر حظيه :واملنع الشخصي

  شخاصأقسام حجب األ

  : ينقسم حجم األشخاص إىل قسمني

  . حجب حرمان: القسم األول
  . منع الوارث من إرثه مطلقاً، لوجود وارث آخر أويل منه:  حجب احلرمان

- ٥. البنت-٤. االبن -٣. األم- ٢األب  - ١: ويدخل هذا املنع، على مجيع الورثة عدا ستة، هم
  . بأي شخص فهؤالء الستة ال يسقطون أبداً. الزوجة - ٦. الزوج

. أما غري هؤالء الستة من الورثة، فيسقط إذا وجد األوىل منه باإلرث، كاإلخوة يسقطون باألبناء
األخ واألخت ألم  -ومن أدىل بشخص حجبه ذلك الشخص، إال . واألخوة ألب يسقطون باألخ ش

. طن بواسطتهن من اآلباءفال حتجبهما األم، باتفاق الفقهاء، وزاد احلنابلة، اجلدات األبويات، فال يسق -
                              

  . ٣/٢٦مغىن احملتاج  )١(
أيت يف التوارث حالة ، وينظر ما سي٦٣ -٥٩، والتحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية ص٣/٢٦مغين احملتاج : ينظر  )٢(

  . الفقد



  
فرائضالوجيـز يف ال ٤٨  

  . )١(وسيأيت بيان من يسقط من الورثة بغريه، ومن ال يسقط بأحد 

  حجب نقصان: القسم الثاين

  . لوجود وارث آخر، أثر عليه -أكثر أنصبته  -منع الوارث من أوفر حظيه : حجب النقصان
زوجها، أخذت الربع، فالزوجة مثال، إذا مل جتتمع بالفرع الوارث ل. وهذا يدخل على مجيع الورثة

وسيأيت تفصيل هذا . وإذا اجتمعت به، أخذت الثمن، فينقص نصيبها بالفرع الوارث من الربع إىل الثمن
  . )٢(جلميع الورثة 

  .الفرق بني احلجب الوصفي والشخصي: املسألة الثالثة
   :مما تقدم يف احلديث عن نوعي احلجب الوصفي والشخصي، يظهر بينهما فوارق ثالثة، هي

احلجب بالوصف، مينع من وجد فيه من اإلرث مطلقاً، أما احلجب بالشخص،  :الفارق األول
  . فتارة مينع احملجوب به من أكثر أنصبائه، وتارة مينعه من اإلرث مطلقاً

حجب األوصاف، يدخل على مجيع الورثة، أما حجب األشخاص، إن كان حرمانا  :الفارق الثاين
األب واألم، واالبن والبنت، والزوج، : ى مجيع الورثة إال ستة وهممن اإلرث مطلقاً، فيدخل عل

  . والزوجة، وإن كان نقصاناً، فيدخل على مجيع الورثة
كهالك عن ابن  )٣(الشخص احملجوب بالوصف، ال يؤثر على غريه من الورثة  :الفارق الثالث

  . وهو القتل، فال يؤثر على األخ قاتل وأخ، فإن األخ يرث وال مينعه االبن، ألن االبن ممنوع بالوصف،
فإن األم هنا ترث السدس، . أما احملجوب بالشخص، فيؤثر على غريه، كهالك عن أب وأم وأخوين ألم

  . )٤(فأثرا على األم ونقالها من الثلث إىل السدس . لوجود األخوين، مع أهنما غري وارثني، ملنعهما باألب
                              

  . يف املبحث الثاين )١(
  . يف املبحث الثالث )٢(
  . ٢٣١-٢٣٠املرياث يف الشريعة اإلسالمية ص : ، وينظر ٣/١٣مغين احملتاج  )٣(
  . ١٠٠-١/٩٣، والعذب الفائض  ٦٨-١/٦٤للحجب وأنواعه ، فتح القريب اجمليب بشرح الترتيب : ينظر  )٤(



  

  ٤٩  فرائضالوجيـز يف ال

  . كل منهاأنواع اإلرث، ومن يرث ب: املبحث السادس
لكن الورثة يف اإلرث هبما، ينقسمون إىل ثالثة . فرض وتعصيب: اإلرث يف اإلسالم، نوعان

  : أقسام

. وقسم يرث بالفرض والتعصيب معاً. وقسم يرث بالتعصيب فقط. قسم يرث بالفرض فقط
  : والكالم عن نوعي اإلرث ومن يرث هبما، يف ثالثة مطالب

  اإلرث بالفرض: املطلب األول

  : مسألتان فيه

  . معىن الفرض: املسألة األوىل
  . )١(نصيب من التركة مقدر شرعا، لوارث خاص  :اصطالحاًالفرض 

  . الفروض وأصحاهبا: املسألة الثانية
  . الفروض يف املرياث سبعة، ستة ثابتة بالقرآن، والسابع ثابت باالجتهاد

  : فأما الستة الثابتة بالقرآن، فهي

  . السدس -٦. الثلث - ٥.  الثلثان -٤. الثمن -٣. الربع -٢النصف  -١

    ب  وأما الثابت باالجتهاد، فهو ثلث الباقي  

  : وأصحاب هذه الفروض، أربعة وعشرون وارثاً، هم

 - ٥األخت ألب  -٤) ش(األخت  -٣بنت االبن  -٢البنت  -١: أصحابه مخسة فرض النصف،
  . الزوج

                              
  . ٤٥لمارديين وحاشية البقري ص شرح الرحبية ل )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٥٠  

  . الزوجة واحدة فأكثر -٢لزوج ا -١: أصحابه اثنانفرض الربع، 

  . الزوجة واحدة فأكثر: صاحبه واحدفرض الثمن، 

 - ٤فأكثر ) ش(األختان  -٣بنتا االبن فأكثر  -٢البنتان فأكثر  -١: أصحابه أربعة فرض الثلثني،
  . األختان ألب فأكثر

األخوات ألم وهم اإلخوة و - اثنان فأكثر  -أوالد األم  -٢األم  -١: أصحابه ثالثة فرض الثلث،
  . اجلد عند القائلني بتوريث اإلخوة معه -٣

بنت  -٥اجلدة واحدة فأكثر  -٤اجلد  - ٣األم  -٢األب  -١: أصحابه سبعة :فرض السدس
  . ولد األم، األخ أو األخت ألم -٧األخت ألب واحدة فأكثر  -٦االبن واحدة فأكثر 

  . اجلد، عند القائلني بتوريث اإلخوة معه -٢األم  -١: ب وأصحابه اثنان   فرض ثلث الباقي 

  اإلرث بالتعصيب : املطلب الثاين

  : فيه مسألتان

  . معىن التعصيب: املسألة األوىل

  . )١(يأيت لعدة معان منها، اإلحاطة بالشيء، والشدة عليه : اللغةالتعصيب يف 

  . نصيب من التركة، غري مقدر بفرض، لوارث خاص :االصطالحويف 

عاصب يأخذ مجيع املال، إن مل يكن معه صاحب فرض، ويأخذ الباقي بعد الفروض، إن وجد فال
  . معه صاحب فرض

  . أقسام العصبة، ومن يرث بكل منها: املسألة الثانية

                              
  . -عصب -املصباح املنري  )١(



  

  ٥١  فرائضالوجيـز يف ال

  : تنقسم العصبة إىل ثالثة أقسام

  .عصبة بالنفس: القسم األول

  . تعصب املرء بنفسه، فال حيتاج إىل غريه يف التعصيب: هي

اجلد  - ٤األب  -٣ابن االبن وإن نزل  -٢االبن  -١: لوارثون بالعصبة بالنفس ثالثة عشر، هموا
العم الشقيق  -٩ابن األخ ألب  -٨ابن األخر الشقيق  -٧األخ ألب  -٦األخ الشقيق  -٥وإن عال 

  . ذو الوالء -١٣ابن العم ألب  -١٢ابن العم الشقيق  -١١العم ألب  - ١٠

  الغريعصبة ب: القسم الثاين

  . تعصب أنثى خمصوصة، بذكر خمصوص عاصب بنفسه: هي

بنت االبن وتتعصب بابن االبن املساوي هلا، وبابن  - ٢البنت، وتتعصب باالبن  - ١: والوارثات هبا أربع
  . عند اجتماعها بأكثر من واحدة من الفرع األنثى الوارثة األعلى منها )١(االبن األنزل منها إذا احتاجت إليه 

  . األخت ألب، وتتعصب باألخ ألب -٤خت الشقيقة، وتتعصب باألخ الشقيق األ -٣
فهؤالء النساء، إذا وجد مع كل منهن أخوها، ورثت معه بالتعصيب بالغري، ويكون للذكر مثل 

أي يكون لألنثى نصف ما للذكر من مجيع املال إذا عدم أصحاب الفرض، أو من الباقي . حظ األنثيني
  . وجدوا بعد أصحاب الفروض إن

وهذه . هالك عن أخ شقيق، وأخت شقيقة، فاملسألة من ثالثة، لألخ اثنان، ولألخت واحد :مثال
  : صورة حلها

  ٣  
  ٢  أخ ش  

  ١ أخت ش
                              

  . ينظر هامش نصيبها يف الفصل الثاين. وهذا خاص ببنت االبن ، فال يلحق هبا غريها  )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٥٢  

  عصبة مع الغري: القسم الثالث

تعصب األخت الشقيقة أو األخت ألب، عند عدم أخويهما ووجود البنت أو بنت االبن وإن : هي
  . خت كل الباقي بعد أصحاب الفروض، عصبة مع الغريفترث األ. نزل أبوها

فالزوجة، هلا الثمن، والبنت، هلا النصف، ولألخت . هالك عن زوجة، وبنت، وأخت ألب :مثال
  : وهذه صورة حلها. ألب، الباقي

    ٨  
  ١    زوجة 

  ٤    بنت 

أخت 
  ألب

  ٣ب

  اإلرث بالفرض والتعصيب : املطلب الثالث

  : فيه مسألتان

  معىن اإلرث بالفرض والتعصيب: ة األوىلاملسأل

  . أن يرث الوارث بالفرض، مث يرث بالتعصيب، إن وجد باق بعد الفروض: معناه

  . الوارثون بالفرض والتعصب: املسالة الثانية
األب واجلد، إذا كان مع أحدمها فرع وارث : األول والثاين: يرث بالفرض والتعصيب، مخسة

األخ ألم والزوج، إذا كان كل منهما ابن عم : الثالث والرابع. روض املسألةأنثى، وبقي باق بعد مجيع ف
صاحب الفرض، إذا كان : اخلامس. للمتوفاة وبقي باق بعد فروض مجيع املسألة وال يوجد عاصب غريه

ذا والء وبقي باق بعد فروض املسألة، وال يوجد عاصب غريه، كمن أعتق أمته مث تزوجها وماتت 
  . غريه وليس هلا عاصب



  

  ٥٣  فرائضالوجيـز يف ال

لوجود الفرع الوارث، وله  وللزوج   هالك عن زوج هو ابن عمها، وبنت، فللبنت  :مثال
  : وهذه صورة احلل. أيضا الباقي، ألنه هو العاصب

    ٢  
  بنت

 
١  

  ١  بو   زوج

  
 



  
فرائضالوجيـز يف ال ٥٤  

  الفصل الثاين
  الوارث، واألشخاص الذين يسقط هبم،

  )١(روط حصوله عليه ونصيبه، وش 
  : الوارثون باألسباب املتفق عليها، ثالثة وعشرون وارثاً، هم

  : الزوج - ١
  

األشخاص الذين 
  شروط حصوله عليه  نصيبه  يسقط هبم
  ال يسقط بأحد 

  
  

عدم الفرع الوارث لزوجته، منه - ١  النصف - ١
  أو من غريه

  لعدم الفرع الوارث    زوج
    ب أخ ش

  
جود الفرع الوارث لزوجته، منه و- ١ الربع  - ٢

  أو من غريه
لوجود الفرع     زوج 

  الوارث
    ب  ابن 

                              
غالب هذا الفرع متفق عليه عند الفقهاء، لصحة وصراحة األدلة الشرعية على ذلك، وما كان منه فيه خالف، فسيأيت يف  )١(

، ٤٦٨-٤/٤٥٩، والشرح الكبري وحاشية الدسوقي ١٧٩-٢٩/١٣٨املبسوط : ينظر لذلك . ن هذا الفصل حمله م
- ٧٢، والتحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية ص٤٣٠-٤/٤٠٤، وكشاف القناع ٢١-٣/٥واملنهاج ومغين احملتاج 

١٣٣ .  



  

  ٥٥  فرائضالوجيـز يف ال

  : الزوجة أو الزوجات- ٢
األشخاص 

الذين يسقط 
  هبم

  شروط حصوله عليه  نصيبه

عدم الفرع الوارث لزوجها، منها أو من  الربع -١ال تسقط بأحد 
  غريها

إن كن أكثر من 
قتسمن اواحدة 

ـيب   هذا النص
  التسوية

  زوجة  
 

  لعدم الفرع الوارث
    ب  عم
  

وجود الفرع الوارث لزوجها، منها أو من الثمن -٢
  غريها

 زوجتان
 

  لوجود الفرع الوارث
    ب  ابن ابن



  
فرائضالوجيـز يف ال ٥٦  

  : األب - ٣
األشخاص الذين 

  شروط حصوله عليه  نصيبه  يسقط هبم

  -السدس أ-١  ال يسقط بأحد 
  :يف حالتني

  ذكروجود فرع وارث 
  أب

 
  لوجود الفرع الوارث الذكر

      زوج

    ب  ابن
  

وجود فرع وارث أنثى مع غريها من أصحاب _ب            
الفروض، ووجود باق بعدهم، السدس فأقل، هو 

  .غري فرض األب
  زوج 

 
  

      بنت  

      أم 

    أب 
لوجود فرع وارث أنثى، 
وباق أقل من السدس 

  وض غري األببعد فر
  

  س.عدم غريه من الورثة  كل املال -٢
مجيع املال، لعدم     أب

  وارث غريه
  س   ابن قاتل

  
  -الباقي   أ-٣

  :يف ثالث حاالت
  عدم الفرع الوارث، ووجود صاحب فرض

      زوج 
    ب  أب



  

  ٥٧  فرائضالوجيـز يف ال

= 
األشخاص الذين 

  شروط حصوله عليه  نصيبه  يسقط هبم

  

 
-ب      

  )١(وجود فرع وارث أنثى فقط 
   بنت 
    ب  أب
  

 
-جـ   

وجود فرع أنثى، مع صاحب فرض، 
ووجود باق بعد فروضهم أكثر من 

  السدس
 زوجة

 
  

    بنت
  أم 

 
  

    ب  أب
  

                              
س بالفرض والباقي بالتعصيب، لكن ميكن جعله كله يف هذه احلالة واليت بعدها، إذا بقي أكثر من السدس، يرث األب السد )١(

  .. بالتعصيب، ليسهل التقسيم



  
فرائضالوجيـز يف ال ٥٨  

  : األم - ٤
األشخاص الذين يسقط 

  شروط حصوله عليه  نصيبه  هبم

عدم الفرع الوارث واجلمع من اإلخوة، وعدم اجتماعها   الثلث -١  ال تسقط بأحد 
  باألب وأحد الزوجني

    أم
  

لعدم الفرع الوارث واجلمع 
من اإلخوة، وعدم اجتماعها 

  باألب وأحد الزوجني 
    ب  أب

  
  .وجود الفرع الوارث، أو اجلمع من اإلخوة، أو مها معا السدس -٢

  لوجود الفرع الوارث    أم

      بنت

    ب  ابن عم
        

ثلث الباقي  - ٣
يكون يف 

  )١(العمريتني
عدم الفرع الوارث واجلمع من اإلخوة، ووجود األب وأحد 

  .الزوجني
  
  
  

      زوجة      زوج

  أم
  
  

  
ألن 

املسألة 
  عمرية

  أم
  
  

  
ألن 

املسألة 
  عمرية

    ب  أب    ب    أب
    س  أخ ش    س  جد

                              
  . ٥٥، ١/٥٤العذب الفائض : ينظر  ومسيتا بالعمريتني، لقضاء عمر  )١(



  

  ٥٩  فرائضالوجيـز يف ال

  ]:)١(وألب ) ش(خوات عند عدم اإلخوة واأل[اجلد  - ٥
  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم

  كما سبق يف األب  مثل األب  األب -١
    السدس-١  كل املال  أب

  جد كل املال-٢  لوجود األب  س   جد
 

لوجود الفرع الوارث 
  الذكر

  الباقي-٣  
    

    ب  ابن
    .كل جد أقرب منه -٢

  دم الفرع الوارثمجيع املال لع  جد  كل املال  أب أب 

لوجود اجلد   س   أب أب أب
  األقرب منه

   س  ابن قاتل   

  :اجلدات - ٦
  : تنقسم اجلدات إىل ثالثة أقسام

أم أب أم، أم : أبو أم، مثل: كل جدة يف واسطتها: جدات ال ترثن باإلمجاع، هن: القسم األول
  . أب أم أم، أم أم أب أم

  . أم أم أم: م األم وأمهاهتا مبحض اإلناث، مثلأ: جدات يرثن باإلمجاع، هن :القسم الثاين
  . أم أم أب: وأم األب وأمهاهتا مبحض اإلناث، مثل

  : جدات خمتلف يف توريثهن، وهن :القسم الثالث
  . أم أيب األب وأمهاهتا مبحض اإلناث، وهؤالء يرثن عند أيب حنيفة والشافعي وأمحد، وال يرثن عند مالك

حض الذكور، وأمهاهتا مبحض اإلناث، وهؤالء يرثن عند أيب حنيفة أم أيب أيب األب وإن علت مب
  . )٢(والشافعي وال يرثن عند أمحد ومالك
                              

  . سيأيت إرث اجلد عند وجود هؤالء اإلخوة )١(
، وكشاف القناع ١٦- ٣/١٠نهاج ومغين احملتاج ، وامل٤/٤٦٢، والشرح الكبري وحاشية الدسوقي ٦/٧٧٢الدر املختار ورد احملتار  )٢(

  . ٣٧٣- ١/٣٧٠، وفقه املواريث ١٠١- ٩٩، والتحقيقات املرضية يف املباحث الفريضة ص٤٢٠- ٣/٤١٩



  
فرائضالوجيـز يف ال ٦٠  

  :وأما من تسقط به اجلدات، ونوع إرثهن، ومقداره، وشروط حصوهلن عليه، فهو
  

  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم
-١  .األم-١

 السدس
  ذته كلهفإن كانت واحدة أخ. بال شرط

  أم أم   .كأم وجدة فإهنا تسقط باألم
 

  ألهنا ال ترث إال السدس
    ب  أب
  

كل جدة أقرب منها من جهتها، - ٢
  .كأم أم أم، فإهنا تسقط بأم أم

وإن كن أكثر من واحدة، من عدة جهات اقتسمنه 
      :مثل.)١(بالسوية 

تسقط البعدي من جهة األب -٣
  .بالقريب من جهة األم

  .م أم أب تسقط بأم أمكأ

      زوج
ألهنما ال ترثان إال     أم أم

  أم أب  السدس، وتشتركان فيه 
    ب  أخ ش

  
تسقط البعدي من جهة األم بالقرىب من - ٤

عند احلنفية واحلنابلة، . )٢(جهة األب 
  . )٣(وعند مالك والشافعي ال تسقط 

  .بأم أم أم عند وجود أم أ: مثال

وإن كانت إحداهن من جهتني، فهي كذات اجلهة الواحدة عند 
الشافعية وأيب يوسف من احلنفية، وترث نصيب جدتني عند حممد بن 

: للجدة من جهتني مع جدة من جهة واحدة: مثال). ٤(احلسن واحلنابلة
  .هالك عن أم أم أم هي أم أم أب، وعن أم أب أب

          
          مرمي        

  أم
  أم  رقية  أم  ىليل

    
  أبوي

  
  فاطمة  حممد

  
        علي    
  

                              
  . ينظر اخلالف يف توريثهن يف الصفحة السابقة )١(
  . كأم أم أم عند وجود أم أب )٢(
، ٣/١٣، واملنهاج ومغين احملتاج ٤/٤٦٢ وحاشية الدسوقي ، والشرح الكبري٦/٧٨٢الدر ملختار وحاشية رد حملتار  )٣(

  . ٤/٤١٩وكشاف القناع 
  . ٤/٤٢٠، وكشاف القناع ٣/١٦، ومغين احملتاج ٦/٦/٧٨٣الدر املختار ورد حملتار  )٤(



  

  ٦١  فرائضالوجيـز يف ال

=  
  :وصورة حلها. فمرمي أم أم أب علي، وأم أم أم علي    

    
اجلدات األبويات - ٥

يسقطن باألب وبكل جد 
أقرب منهن عند احلنفية 
واملالكية والشافعية، وعند 

أم : مثال. أمحد ال يسقطن
أب أب عند وجود أب أو 

  . بأب أ

      ١٨    ١٢  ٦    
  أم أم أم

  

      
  ٢    ١      هي

    ٣    ٢  ١  أم أم أب
  ١    ١      وأم أب أب

  ١٥  ١٠  ٥  ب  عم
عن أيب يوسف   

  والشافعي 
  
  

عند حممد بن 
  احلسن وأمحد

  



  
فرائضالوجيـز يف ال ٦٢  

  االبن  - ٧
األشخاص الذين يسقط 

  شروط حصوله عليه  نصيبه  هبم

  كل املال-١  ال يسقط بأحد
    

  :مثال. فإن كان االبن واحداً أخذه كله. عدم صاحب فرض
لعدم صاحب الفرض، وكونه   كل املال   ابن

  واحدا
    س  عم

  
  : مثال. وإن كان معه أبناء، تقامسوه بالسوية

يقتسمونه بالسوية، لعدم صاحب  كل املال   أبناء ٣
  . الفرض وكوهنم أكثر من واحد

    س  أخ األب
  

  :مثال. ات، تقامسوه للذكر مثل حظ األنثينيوإن كان معه بن
    ابنان 

  كل املال
للذكر مثل حظ األنثيني، 

  لعـــدم 
صاحب الفرض، وكوهنم ذكوراً   بنت

  . وإناثا
    س  ابن عم 

          
مث يأخذ االبن الباقي ويتقامسه كما . وجود صاحب فرض  الباقي-٢

  . سبق إن وجد معه أبناء أو بنات
      أم 

  لوجود صاحب الفرض   ب  ابن 
  



  

  ٦٣  فرائضالوجيـز يف ال

  البنت  - ٨
األشخاص الذين يسقط 

  شروط حصوله عليه  نصيبه  هبم

  وكوهنا واحدة -االبن  -عدم املعصب  النصف-١  ال يسقط بأحد
      زوج

  لعدم املعصب، وكوهنا واحدة    بنت 
  جد          ب    

  الثلثان-٢
    

  ةعدم املعصب، وكوهنا أكثر من واحد
  بنتان 

 
لعدم املعصب، وكوهنن أكثر من 

  واجدة
  أم 

  
  

    ب  أب
      

  نصـف-٣
  نصيب االبن

فللذكر مثل حظ األنثيني يف الباقي بعــد . وجود املعصب
 )كما سبق يف االبن(الفروض،ويف كل املال عند عدم الفروض

      زوجة
  ابن 

  ب
  

لوجود املعصب فللذكر مثل   بنت
  نثينياأل

  



  
فرائضالوجيـز يف ال ٦٤  

  ابن االبن وإن نزل مبحض الذكور - ٩
  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم

  .كما سبق يف االبن  مثل االبن   :الفرع الوارث الذكـر األعلى منه، مثال
لعدم صاحب   كل املال   أبناء ابن٣  كل املال-١     زوجة

الفرض 
ويقتسمونه 

بالسوية 
لكوهنم ذكوراً 

  فقط

    ب  ابن ابن

  س  ابن ابن ابن
لوجود ابن 
ابن أقرب 

  منه

  

    س  عم
  

. كل املال لعدم صاحب فرض  ابن ابن 
  بنت ابن   وللذكر مثل حظ األنثيني

  
  . كما سبق يف االبن  الباقي-٢

      زوج
لوجود   ب  ابن ابن

صاحب 
فرض، وأخذه 
كله،لكونه 

  .واجداً

  



  

  ٦٥  فرائضالوجيـز يف ال

  ل أبوها مبحض الذكوربنت االبن وإن نز -١٠
  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم

الفرع الوارث الذكر األعلى -١
  :مثال. منها

عدم الفرع األنثى األقرب منها، وعدم   النصف -١
  . وكوهنا واحدة -ابن االبن املساوي-املعصب

    كل ملال   ابن 
بنت 
  أم  لوجود االبن  س  ابن 

 
  

  

م املعصب، وكوهنا لعد    بنت ابن 
واحدة، وعدم الفرع 
الوارث األنثى األقرب 

  .منها
    ب  أخ ش

  
الفرع الوارث األنثى األعلى منها -٢

ومل يكن لبنت  )١(األكثر من واحدة 
ابن (االبن هذه معصب، وهو هنا 

االبن املساوي هلا أو األدىن منها من 
   -:مثال) أبناء االبن

ى العلى منها، وعدم املعصب، عدم الفرع األنث  الثلثان-٢
  .وكوهنن أكثر من واحدة

لوجود     بنتان
البنتني 
وعدم 

املعصب 
  لبنت االبن

لعدم املعصب، وكوهنن    بنت أب ٣
أكثر من واجدة وعدم 
الفرع الوارث األنثى األعلى 

  منهن

  ب  أب

  س  جد

  

  
                              

لنبت هالك عن بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، فهذه األخرية ساقطة لوجود ا: مثال. وال يشترط كوهنن يف درجة واحدة )١(
  . وبنت االبن األعلى منها



  
فرائضالوجيـز يف ال ٦٦  

  بنت االبن وإن نزل أبوها مبحض الذكور -١٠تابع 
  شروط حصوله عليه  نصيبه  ألشخاص الذين يسقط هبما

بنت 
  س  ابن 

  

  السدس-٢
    

وجود فرع أنثى أعلى واحدة وارثة النصف فرضاً، وعدم 
املعصب، فإن كانت بنت االبن واحدة، أخذت السدس كله، 

  :وإن كن أكثر من واحدة، اقتسمنه بينهن بالسوية مثال
  

      زوج  أب  أب

  

      بنت

لعدم املعصب، ووجود فرع     بنت ابن 
وارث أنثى أعلى منها وارثة 

  . النصف فرضاً
لوجود فرع وارث أنثى أعلى 
منها أكثر من واحدة، وعدم 

  . املعصب هلا

بنت ابن 
  ابن 

  س

  ب  عم

  

  

نصف -٤
نصيب ابن 
االبن يف 

  حالتني 

ويكون للذكر مثل حظ . وجود ابن االبن املساوي -أ
  . يف ابن االبن األنثيني كما تقدم

وجود ابن ابن األنزل منها عند وجود الفرع األنثى  -ب
األعلى منها األكثر من واجدة، وعدم ابن االبن 

  .املساوي، ويكون للذكر مثل حظ األنثيني

        زوج

    بنات ابن  ٣
للذكر مثل حظ   ب   ابن ابن ابن ابن 

األنثيني لوجود 
  املعصب

  بنت ابن ابن 

  



  

  ٦٧  فرائضالوجيـز يف ال

  . )١(األخ ألم أو األخت ألم  -١١
  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم

  .أن يكون واحداً، ذكرا أو أنثى  السدس -١  :مثال. الفرع الوارث -١
بنت 
أخت      ابن 

  لكوهنا واحدة    األم

لوجود   س أخ ألم
 فرع وارث

  ب  ش  أخ 

      ب  عم

  :مثال.األصل الذكر الوارث-٢
فيقتسمونه بينهم . أن يكونوا أكثر من واحد لثالث -٢

بالسوية ذكوراً أو إناثاً أو خمتلطني، ألنه ال يفضل 
  .ذكرهم على أنثاهم

إخوة  ٣    كل املال  جد
  ألم  

  

  
  
  

  

إخوة  ٣
لوجود   س  ألم

  اجلد
لكوهنم أكثر من واحد   أخت ألم 

  ويقتسمونه بالسوية

    ب  أخ ألب  
      

  

                              
  . أوالد األم: ويطلق عليهم أيضا )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٦٨  

  )١(ق األخ الشقي -١٢
  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم

فإن كان الشقيق لوحده، استقل . عدم صاحب الفرض  كل املال -١  :مثال. األب -١
  : مثال. جبميع املال

لعدم صاحب الفرض،   كل املال   أخ ش    كل املال  أب 
لوجود   س أخ ش   وكونه واحداً 

  األب 
  س   عم 

    
  تقامسوه بالسوية) ش(وإن كان معه إخوة ذكور   :مثال.لذكرالفرع الوارث ا-٢

    كل املال   ابن
إخوة  ٣
  ش

يقتسمونه بالسوية، لعدم   كل املال
ــرض،   ــاحب الف ص
 . وكوهنم أكثر من واحد

لوجود   س  أخ ش
  االبن 

    س  أخ ألب

  

  
تقامسوه للذكر مثل حـظ  ) ش(وإن كان معه أخوات 

  .األنثيني
    أخوان ش

  املال كل   
  

أخت 
  شقيقة

ــل حــظ  ــذكر مث لل
األنثيني، لعدم صاحب 
الفرض، وكوهنم ذكورا 

  وإناثا
    س  ابن عم 

  
  

                              
إذا اجتمعوا به ، فلهم أحكام  فأما. إذا مل يكن معهم جد اجلداولاألخ واألخت ش، واألخ واألخت ألب يف هذه : تنبيه )١(

  . أخرى ، تأيت يف الفصل الرابع



  

  ٦٩  فرائضالوجيـز يف ال

  األخ الشقيق -١٢تابع 
  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم

  

فيأخذه الشقيق . وجود باق بعد صاحب الفرض الباقي -٢
  : المث. أو يقتسمه مع إخوته كما سبق أعاله

  أم 
 

  
ــاحب  ــود ص لوج

  الفرش
  ب  أخ ش

    
االشتراك يف  -٣

الثلث مع اإلخوة 
ألم عند مالك 

 )١(والشافعي

وجود إخوة ألم، وزوج، وأم أو جدة، وحينئـذ  
سواء كان يف الثلث مع األخ الشقيق لوحده أو 

  :مثال. معه أخوته أو أخواته
  

  

  أم  
 

  

    زوج 
    أخ ش

  
  وة ألم إخ

  
  

يشترك معهم بالسوية 
ــة  ــد أيب حنيف وعن
وأمحد يسـقط األخ  
الشقيق ويكون الثلث 

  . لإلخوة ألم فقط
     

  
                              

وعند أيب حنيفة وأمحد ، يسقط األخ ش ، لعدم . ألم مدلون باألمألن األشقاء واإلخوة  وذلك للقضاء الثاين لعمر  )١(
، واملنهاج ومغين احملتاج ٤/٤٦٦، والشرح الكبري وحاشية الدسوقي  ٦/٧٨٥رد احملتار  الدر املختار وحاشية. الباقي 

عذب ، وال٤/٤٢٩، وكشاف القناع ١٨،  ٣/١٧، واملنهاج ومغين احملتاج ٤/٤٢٩، وكشاف القناع  ١٨ - ٣/٠١٧
  . ١٠٢-١/١٠١الفائض 



  
فرائضالوجيـز يف ال ٧٠  

  األخت الشقيقة -١٣
األشخاص الذين 
  شروط حصوله عليه  نصيبه  يسقط هبم

مبن يسقط هبم األخ 
كمـا  : األمثلة) ش(

ــبق يف األخ ش،  س
لكن بدل األخ ش، 

  . أخت ش

واحدة، وعدم املعصب األخ ش، وعدم الفرع األنثـى   كوهنا النصف-١
  :مثال. الوارثة

  أم
 

  
    أخت ش

لعدم املعصـب، وكوهنـا   
  واحدة

      ب   عم
  . عدم املعصب والفرع األنثى، وكون الشقيقة أكثر من واحدة الثلثان-٢

    أخوات ش ٣
لعدم املعصب، وكـوهنن  

  .أكثر من واحدة
      ب  عم

صف نصيب األخ ن- ٣
 )عصبة بالغري) (ش(

فللذكر مثل حظ األنثيني يف كل املال إن مل يكـن  ) ش(وجود األخ 
  . معهم صاحب فرض، أو يف الباقي إن وجد باق به الفروض

كل املال لعدم صاحب الفرض، وللذكر مثـل     أخ ش   
    أخت ش   حظ األنثيني

عصبة مع (الباقي -٤
 )الغري

، وجود باق بعـد  )ش(ث أنثى، وعدم األخ وجود فرع وار
الفروض، فتأخذ الشقيقة الباقي كله إن كانت واحدة، أما إن 

  : مثال. كن أكثر من واحدة، فيقتسمنه بالسوية
  زوجة 
      بنت ابن  

      أخت ش

لوجود الفـرع الـوارث     ب  أخت ألب 
  . األنثى، وعدم األخ ش

الجتماع الشقيقة مع الفرع   س  
  لوارث األنثىا

  



  

  ٧١  فرائضالوجيـز يف ال

  : األخ ألب -١٤
  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم

  )ش(كما سبق يف األخ  كل املال-١  .األب -١
الفرع الوارث الذكر ينظر األمثلة -٢

وجيعل بدل األخ ش، أخا . يف األخ ش
  ألب

لعدم صاحب الفرض،  كل املال   أخ ألب 
  . وكونه واحدا

  

      س  عم 
أخوات ٣

  ألب
يقتســمونه بالســوية  كل املال 

لعدم صاحب الفرض 
وكوهنم أكثـر مـن   

  .واحد
    أخوان ألب

  كل املال
للذكر مثل حظ؛ لعدم 

 صاحب الفرض،
 أخت ألب   وكوهنم ذكورا وإناثا

  س  ابن عم
    :مثال).ش(األخ -٣

    كل   أخ ش
 لوجود أخ ش  س  أخ ألب

ت مع فرع إذا كان) ش( األخت-٤
  :مثال. وارث أنثى

  )ش(كما سبق يف األخ الباقي-٢

  أم      بنت ابن
 

  

لوجود صاحب   ب  أخ ألب    ب  أخت ش
  الفرض

إخوة  ٣
  س  ألب

الجتماع 
األخت ش 
مع بنت 

  االبن

    

  :تنبيه
األخ ألب ال يأخذ حكم األخ ش إذا اجتمع مع اإلخوة ألم يف املشركة، بل يسقط باإلمجاع؛ 

  . اقي، وعدم احتاده مع اإلخوة ألم يف الواسطة، وهي األملعدم الب



  
فرائضالوجيـز يف ال ٧٢  

  األخت ألب -١٥
  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم

  مبن يسقط هبم األخ ألب-١
  :مثال

كوهنا واحدة، وعدم املعصب األخ ألب، وعدم النصف-١
  الفرع الوارث األنثى وعدم الشقيقة

      أم       زوجة 

    ب  أخ ش
 ألب أخت

  
كوهنا واحدة، وعدم 
املعصب واألخـت  
الشقيقة، والفـرع  

  األنثى
أخت 
    ب  عم     س  ألب

    
األختان الشقيقتان فأكثر إذا مل يكن -٢

  .مع األخت ألب، أخ ألب وارث
الثلثان-٢
 
 
 
 
 
 

كوهنن أكثر من واحدة، وعـدم املعصـب    -١
  :وعدم الشقيقة والفرع األنثى

أخوات ٣
أخوات ٣      ش

ــب      ألب ــدم املعص لع
واألخت ش والفرع 
ــى، وكــوهنن  األنث

  .أكثر من واحدة
أخوات ٣

لوجود أكثر من أخت   س  ألب
  ش وعدم األخ ألب

  ب  عم

      ب  عم

  

الواحدة الوارثة ) ش(عدم املعصب، وجود األخت  السدس-٣
فإن كانت األخت ألب واحـدة  . النصف بالفرض

أخذت السدس كله، وإن كن أكثر مـن واجـدة   
  .مسنه بالسويةتقا

  أخت ش
  

  

أخوات ٣
    ألب

لوجود شقيقة وارثـة  
ــدم   ــف، وع النص

  املعصب
    ب  عم

  



  

  ٧٣  فرائضالوجيـز يف ال

  األخت ألب -١٥تابع
  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم

  

نصف -٤
نصيب األخ 

عصبة (ألب 
 )بالغري

فللذكر مثل حـظ األنثـيني يف    )١(وجود األخ ألب 
كن معهم صاحب فـرض، أو يف  مجيع املال، إن مل ي

  .الباقي إن وجد بعد الفروض
  أخت ألب  كل املال للذكر مثل حظ األنثيني    أخ ألب 

  
الباقي  -٥
عصبة مع (

 )الغري

، ووجود فـرع وارث  )ش(عدم األخ ألب واألخت 
أنثى، ووجود باق بعد الفروض، فإن كانت األخت 

ن أكثر من ألب واحدة، أخذت مجيع الباقي، وإن ك
  واحدة، اقتسمته بينهن بالسوية
  

  بنت
  

  

  ب  أخت ألب
  

لوجود فـرع وارث  
أنثــى، وعــدم األخ 

  .ألب واألخت ش
  

                              
فليست األخت ألب كبنت االبن اليت يعصبها ابن االبن ) بنت األخ ألب(وال يعصبها ابن األخ ألب، ألنه ال يعصب أخته  )١(

  . ١/٩٠، والعذب الفائض ٣/١٨مغين احملتاج : ينظر . األنزل منه



  
فرائضالوجيـز يف ال ٧٤  

  ش)١(ابن األخ  -١٦
  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم

عدم صاحب فرض، فإن كـان ابـن األخ ش    كل املال-١  .األصل الذكر الوارث-١
كل املال، وإن كانوا أكثـر مـن    واحداً، أخذ

  .واحد، تقامسوه بالسوية
أخ ش   .الفرع الوارث الذكر -٢

  كافر
    س

أبناء  ٣  ).ش(األخ  -٣
  أخ ش 

لعدم صاحب فرض   كل املال 
  قتسمونه بالسويةيو

    . األخ ألب -٤
أو ألب إذا كانت مع ) ش(األخت  -٥

  :مثال. فرع وارث أنثى
حب الفرض، فإن كان ابـن  وجود باق بعد صا الباقي-٢

األخ ش واحداً، وإن كانوا أكثر مـن واحـد   
  .تقامسوه بالسوية

  زوجة       بنت 
 

  

ابن أخ     ب أخت ألب
  ش

لوجــود صــاحب   ب
  فرض

  س  ابن أخ ش

الجتماع 
األخت 

ألب مع 
  االبن

  

   

  

                              
ر ، يرثون بالتعصيب ولكنهم يسقطون بآبائهم ، وكل طبقة أبناء أبناء اإلخوة األشقاء وألب وإن نزلوا مبحض الذكو :تنبيه )١(

حتجب الطبقة اليت دوهنا ، وكل طبقة قريبة من أبناء أبناء اإلخوة ألب ، حتجب كل طبقة أبعد منها من جهة أبناء أبناء 
  . ١/٧٦العذب الفائض : ينظر . وألب) ش(ومثلهم أبناء أبناء العم ). ش(األخ 



  

  ٧٥  فرائضالوجيـز يف ال

  ألب)١(ابن األخ  -١٧
  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم

  ).ش(مثل ابن األخ  كل املال-١  ).ش(سقط هبم ابن األخ مبن ي-١

أخ ش   :مثال). ش(ابن األخ-٢
  كافر 

    س

أبناء  ٣  
  أخ ألب

  لعدم صاحب فرض  كل املال

        زوج

      ب  ابن أخ ش

ابن أخ 
  س  ألب

لوجود 
ابن األخ 

  ش

  

  )ش(مثل ابن األخ  الباقي-٢
      زوجة 

ابن أخ 
  ألب

ب لوجود صاح  ب
  فرض

  
  

                              
  . سابقةينظر هامش الصفحة ال )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٧٦  

  العم الشقيق -١٨
  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم

كل -١  . مبن يسقط هبم ابن األخ ألب-١
 املال

  . مثل ابن األخ ألب

أخ ش   :مثال. ابن األخ ألب-٢
  كافر

      س

أعمام  ٣      زوج 
  ش

  لعدم صاحب فرض  كل املال

ابن أخ 
       ب  ألب

لوجود ابن   س  عم ش
  ألب األخ

   الباقي-٢
  .مثل ابن األخ ألب

  

      زوجة

لوجــود صــاحب   ب  عم ش
  فرص

  
  



  

  ٧٧  فرائضالوجيـز يف ال

  
  العم ألب -١٩

  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم
  )ش(مثل العم كل املال-١  ).ش(مبن يسقط هبم العم -١
  س  أخ ش كافر  :مثال). ش(العم -٢

  ب فرضكل املال، لعدم صاح  أعمام ألب ٣      زوج

    ب  عم ش
لوجود   س  عم ألب

  العم ش

  
  ).ش(مثل العم  الباقي-٢

  زوجة
  

  

  لوجود صاحب فرض  ب  عم ألب
  الشقيق )١(ابن العم  -٢٠

  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم
  )ش(مثل العم  كل املال-١  .مبن يسقط هبم العم ألب-١
    س  رأخ ش كاف  :مثال. العم ألب -٢

 لعدم صاحب فرض  كل املال  أبناء عم ش ٣    زوج
        ب  عم ألب

لوجود العم   س  ابن عم ش
  ألب

  

  .مثل العم  ألب الباقي-٢
  زوجة

  
  

لوجود صـاحب    ب  ابن عم ش
  فرض

                              
  . ينظر هامش ابن األخ ش )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٧٨  

  ألب)١(ابن العم  -٢١
  شروط حصوله عليه  نصيبه  األشخاص الذين يسقط هبم

  )ش(مثل ابن العم  كل املال-١  .)ش(مبن يسقط هبم ابن العم-١
    س  أخ ش كافر  :مثال).ش(ابن العم-٢

 لعدم صاحب فرض  كل املال  أبناء عم ش ٣    زوج 

        ب  ابن عم ش
لوجود ابن   س  ابن عم ألب

  عم ش

  

  ).ش(مثل ابن العم   الباقي-٢
  زوجة

  
  

لوجود صـاحب    ب  ابن عم ألب
  فرض

  املعتق أو املعتقة-٢٢
  شروط حصوله عليه  نصيبه  ألشخاص الذين يسقط هبما

  )ش(مثل ابن العم  كل املال-١  مبن يسقط هبم ابن العم ألب-١
  س  أخ ش كافر  :مثال. ابن العم ألب-٢

     زوج
  كل املال لعدم صاحب فرض  معتقة

    ب  ابن عم ألب

لوجود ابن   س  املعتق
  عم ألب

  

  .اخل..ضوجود باق بعد صاحب الفر-١ الباقي-٢
  زوجة

  
  

لوجود صـاحب    ب  معتق
  فرض

                              
  . ينظر هامش ابن األخ ش )١(



  

  ٧٩  فرائضالوجيـز يف ال

  .العصبة بالنفس للمعتق واملعتقة وعصبتهم بالنفس -٢٣

وهلم أحكام مفصلة يف كتب الفقه . حكمهم كاملعتق واملعتقة، إال أهنم يسقطون عند وجودمها
  . ال حاجة هلا هنا، النعدام الرقة يف هذا العصر )١(والفرائض 

   ***  

                              
  . ١/٧٨، والعذب الفائض ٣٧٨-٦/٣٦٧، واملغين ٢١-٣/٢٠مغين احملتاج : ينظر  )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٨٠  

  ثالفصل الثال

  .احلساب

  . علم الفرائض حيتاج إىل معرفة بعمليات الضرب والقسمة وحنومها مما يعرف هبا حساب األشياء

  . )١(إحصاء الشيء عدداً : واحلساب يف اللغة

  . )٢(تأصيل املسائل الفرضية وتصحيحها : واصطالحاً

  : واحلديث عن هذا التأصيل والتصحيح، يف مبحثني

  * املبحث األول*

  التأصيل

  :  مسائل مخسيف

  بالتأصيل فالتعري: املسألة األوىل

  . )٣(جعل الشيء، له أصالً ثابتا بيين عليه : التأصيل يف اللغة

  . يسمى هذا العدد، أصل املسألة )٤()استخراج أقل عدد ينقسم على أنصبة الورثة( :االصطالحويف 

  . ألةكيفية التأصيل، واستخراج سهام كل وارث من املس: املسألة الثانية
                              

  .  -حسب  -املصباح املنري  )١(
  . ١/٧٧فتح القريب اجمليب : وينظر ١/١٥٨، والعذب الفائض ١٤٨الفوائد الشنشورية ص )٢(
  . - أصل-املنري  املصباح )٣(
  . ١/١٥٨العذب الفائض : ينظر  )٤(



  

  ٨١  فرائضالوجيـز يف ال

قبل التأصيل واستخراج سهام كل وارث من املسألة، ينبغي عمل شباك أو جدول للمسألة، يتكون 
  : من ثالثة حقول عامودية، وهي

، ويكون أصحاب الفرض )١(للورثة، وترتب الورثة فيه عمودية بنسبتهم إىل امليت  : احلقل األول
  . منهم يف األعلى وأهل التعصيب أسفل منهم

عند ) س(ألنصبة الورثة، وجيعل عقيب حقل الورثة، ويوضع يف هذا احلقل إشارة  :يناحلقل الثا
الساقطني من الورثة، مث يوضع نصيب كل وارث أمامه، فإن كان وارثا بالفرض، وضع فرضه املقدر له، 

  ). ب(وإن كان وارثاً بالتعصيب، وضع حرف 
وستأيت . وأمام كل وارث سهامه منها لسهام الورثة، ويوضع أعاله أصل املسألة، :احلقل الثالث

  . طريقة تأصيل املسالة، وكيفية استخراج سهام الورثة منها
  . وهذه صورة احلل. هالك عن زوجة، وأم، وأخ ش، وأخ ألب: مثال
  أصل املسألة    

  ١٢  
  ٣   زوجة 

  ٢    أم 
  ٧  ب  أخ ش 
  ×  س  أخ ألب
  الورثة 
  حقل

  األنصبة
  حقل

  السهام
  حقل

                              
أي ال ينظر إىل نسبة بعضهم إىل بعض ، وإمنا حسب نسبتهم إىل امليت فقط ، ففي املثال املذكور أعاله ، املراد بالزوجة ،  )١(

  . يهزوجة امليت، واألمر ، أم امليت ، واألخ الشقيق ، أخ امليت الشقيق ، واألخ ألب ، أخيه من جهة أب



  
فرائضالوجيـز يف ال ٨٢  

  : أصيل، ختتلف باختالف نوع اإلرث يف املسألة من فرض أو تعصيب، وله حالتانوكيفية الت

  . أن يكون يف املسألة إرث بالفرض، سواء معه تعصيب أم ال :احلالة األوىل

وتنقسم  -وال عربة بالتعصيب إن وجد  -والتأصيل يف هذه احلالة، خيتلف بعدد الفروض املوجودة 
  : الفروض فيها إىل قسمني

  . أن يكون يف املسألة فرض واحد :األول القسم

  . إذا كان يف املسألة فرض واحد، فأصل املسألة هو نفس مقام الفرض املوجود فيها

وكيفية استخراج سهام صاحب هذا الفرض تكون بقسمة أصل املسألة على مقام الفرض، مث 
  . يضرب الناتج يف بسط الفرض، وما خرج فهو سهام صاحب الفرض من املسألة

فللزوج الربع، ولالبن الباقي، وأصل املسألة أربعة، ألن مقام الفرض . هالك عن زوج وابن :مثال
فيها أربعة، مث يقسم األصل أربعة على املقام أربعة، خيرج واحد، يضرب يف بسط الفرض واحد، خيرج 

  :للزوج سهم واحد، وهذه صورة احلل
  ٤  

  ١    زوج
  ٣  ب  ابن 

  يف املسألة أكثر من فرضأن يكون  :القسم الثاين
إذا كان يف املسالة عدة فروض، فأصلها هو أصغر عدد ينقسم بال كسر على مجيع مقامات 

  . الفروض املوجودة فيها
ويستخرج هذا األصل بالنظر بني مقامات الفروض املوجودة، فإن كانت املقامات متماثلة، اكتفي 

، نظر يف أكرب مقام منها، فإن انقسم على بقية بأحدها ليكون أصالً للمسألة، وإن مل تكن متماثلة
املقامات بال كسر، صار هو أصل املسألة، وإن مل ينقسم، ضرب يف اثنني، فإن القسم الناتج على مجيع 



  

  ٨٣  فرائضالوجيـز يف ال

  . املقامات، صار هو األصل، وإال ضرب املقام األكرب يف ثالثة، وما خرج هو أصل املسألة
م أصل املسألة على مقام كل فرض يف املسألة، مث بتقسي: وكيفية استخراج سهام الورثة فيها

  . يضرب ناجته يف بسطه، خترج سهام كل صاحب فرض من املسألة

مث جتمع سهام أصحاب الفروض، فإن تساوى جمموعها مع أصل املسألة، مسيت املسألة عادلة، 
  . وسقط العصبة إن وجدوا

ووضع جمموع السهام بدل  -وجدوا سقط العصبة إن -وإن زاد جمموع السهام على أصل املسألة 
  . األصل األول، وتسمى املسألة عائلة

  .٨١وينظر مثاله يف ص. زيادة يف السهام ونقص يف األنصبة :العول -

وإن نقص جمموع السهام عن أصل املسألة، فالفرق بينهما وهو الباقي بعد الفروض، يأخذه 
وسيأيت العمل هبذا الباقي يف الفصل اخلامس  وإال يوجد عاصب مسيت املسألة ناقصة،. العاصب إن وجد

  . عند احلديث عن الرد

: وميكن تأصيل املسائل ذات الفروض املتعددة بالنظر بني مقامات فروضها بالنسب األربع وهي
والنسب األربع . عمليات حسابية ينظر هبا بني أرقام معينة يف املسائل الفرضية؛ لتأصيلها وتصحيحها

  : هي

اجتماع عددين أو أكثر، ال ينقسم أحدمها على اآلخر، وال ينقسمان على : املباينة :النسبة األوىل
ال ينقسم أحدمها على اآلخر، وال ينقسمان معاً  ٣، ٤كاجتماع الربع والثلث، مقامامها . رقم معني

  . على رقم واحد، وحينئذ ضرب أحدمها يف اآلخر، والناتج يكون أصال للمسألة

  : وهذه صورة احلل. أم وأخ ألبهالك عن زوج : مثال



  
فرائضالوجيـز يف ال ٨٤  

 
  ٦  

  ٣    زوج

  ٢    أم 
  ١  ب  أخ ألب

ال ينقسم أحدمها على اآلخر وال ينقسمان على  ٣، ٢تباين، ألن     ،   بني مقامي الفرضني 
  . هو أصل املسألة ٦خيرج  ٢يف املقام  ٣رقم واحد، فيضرب املقام 

اجتماع عددين فأكثر، ينقسم أكربمها على أصغرمها، كاجتماع السدس : هياملداخلة، و :الثالثة
، وحينئذ يكون أكربمها، هو أصل ٣تنقسم على مقام الثلث، هو  ٦والثلث، فإن مقام السدس، هو 

  . املسألة

  : وهذه صورة احلل. هالك عن أخ ألم، وأم، وعم ش:مثال
  ٦  

  ١   أخ ألم 

  ٢    أم
  ٣  ب  عم ش

  . هو أصل املسألة ٦، فصار املقام ٣تنقسم على  ٦تداخل، ألن    ،  لفرضني بني مقامي ا

اجتماع عددين فأكثر، ينقسم كل منهما على اآلخر، كاجتماع الثلثني : املماثلة، وهي :الثالثة
  . صالً للمسألةوالثلث، فإن هذين املقامني كل منهما ينقسم على اآلخر، وحينئذ يكتفي بأحدمها أ

  . هالك عن أختني ش، وأختني ألم :مثال



  

  ٨٥  فرائضالوجيـز يف ال

  : وهذه صورة احلل
  ٣  

  ٢   أختني ش

  ١   أختني ألم 

  . فاكتفي بأحدمها أصال للمسالة ٣متاثل، ألن كال منهما    ،    فبني مقامي الفرضني  

ل مهما على اآلخر، لكنهما ينقسمان على اجتماع عددين ال ينقسم ك: املوافقة، وهي :الرابعة
ال ينقسم كل منهما على اآلخر، لكنهما  ٤و  ٦رقم معني، كاجتماع السدس والربع، فإن املقامني 

، وحينئذ يقسم أحدمها على أكرب عدد ينقسم عليه العددان، مث يضرب الناتج يف ٢ينقسمان على الرقم 
  . العدد اآلخر، وحاصل الضرب هو أصل املسألة

  . وهذه صورة احلل. هالك عن زوجة، وجدة، وأخ ش :مثال
  ١٢  

  ٣    زوجة 
  ٢    جدة 
  ٧  ب  أخ ش

، مث يضرب هذا ٢خيرج  ٢على  ٤، فتقسم ٢ينقسمان على  ٦و  ٤مقامامها    و   فالفرضان 
 ١٢خيرج  ٤، تضرب يف ٣خيرج  ٢على  ٦هو أصل املسألة، وكذا لو قسمت  ١٢خيرج  ٦الناتج يف 

  . هو أصل املسألة

  . طريقة العمل إذا اجتمعت أكثر من نسبة يف املسألة الواحدة :تنبيه آخر

ما تقدم إذا كانت يف املسألة نسبة واحدة من النسب األربع، أما إذا اجتمعت أكثر من نسبة يف 



  
فرائضالوجيـز يف ال ٨٦  

  : مسألة واحدة، لكثرة أصحاب الفروض، فالعمل

  . ، فيكتفي بأحدهاينظر بني املتماثالت -١

  . ينظر بني املتداخالت من األرقام الباقية بعد التماثل، فيكتفي بأكربها -٢

وبني املوجود من أحد  -اليت مل يكن بينها أحد النسب األربع  -ينظر بني املقامات املتبقية  -٣
  . افقة إن كان بينها توافقاملتماثالت، وأكرب املتداخالت، وذلك إما باملباينة إن كان بينها تباين، أو باملو

  : وهذه صورة احلل. هالك عن زوج وبنتني وأم وأب :مثال
  ١٥٤

٢  
  ٣    زوج 

  ٨/٤    بنتان 

  ٢    أم 
  ٢    أب 

) بينهما تداخل( ٣وبني املقام  ٦فاكتفي بأحدمها، مث بينها ) بينهما متاثل( ٦و  ٦نظر بني املقامني 
مث ضرب الناتج  ٢نتج  ٢على  ٤فقسمت  ٢يف ) بينهما توافق( ٤ ، مث نظر بينها وبني املقام٦فاكتفي با

على مقامات الفروض مجيعاً، وضرب حاصل  ١٢مث قسمت . هو أصل املسألة ١٢خرج  ٦يف املقام  ٢
وهو أكثر من  ١٥كل منها يف بسطه، خرجت سهام كل وارث، مث مجعت السهام فخرج جمموعها 

وتسمى هذه املسألة . ١٢أصال للمسألة بدل األصل األول  ١٥أصل املسألة، فأثبت هذا العدد الكبري 
  . ، لزيادة جمموع سهامها على أصلها األول)عائلة(

  . أن يكون اإلرث يف املسألة، بالتعصيب فقط :احلالة الثانية



  

  ٨٧  فرائضالوجيـز يف ال

تقدم يف احلالة األوىل، أنه إذا كان اإلرث يف املسألة بالفرض ومعه تعصيب، فالعربة يف التأصيل 
أما إذا كان اإلرث يف املسألة بالتعصي فقط، فتأصيلها من عدد رؤوس الورثة فيها، . قطبالفرض ف

  : وخيتلف باختالف عدد الورثة وجنسهم ذكورة وأنوثة، وينقسمون إىل ثالثة أقسام

هالك : مثال.. فأصل املسألة من واحد، وله مجيع املال. أن يكون العاصب واحداً: القسم األول
  : ة احللوهذه صور. عن ابن
  ١  
  ١  ابن   

أن يكون العصبة، أكثر من واحد، وكلهم ذكور، فأصل املسألة من عددهم، مث  :القسم الثاين
  . تقسم املسألة على عددهم، خيرج لكل واحد منهم، سهم واحد

  : إخوة ألب، وهذه صورة احلل ٥هالك عن  :مثال
  ٥  
  ٥/١ إخوة ألب  ٥  

راً وإناثاً، فأصل املسألة هو حاصل مجع عدد الذكور بعد أن يكون العصبة ذكو :القسم الثالث
  . مع عدد اإلناث ٢ضربه يف 

يكون بوضع عدد اإلناث يف حقل السهام ويرسم بعده : وكيفية استخراج سهام كل وارث منهم
هو سهم األنثى الواحدة، ويضرب عدد الذكور يف اثنني ويوضع الناتج يف  ١خطاً مائالً وبعده رقم 

فيكون للذكر سهمان، . هو سهم الذكر الواحد ٢ام، ويرسم بعده خطاً مائال وبعده رقم حقل السه
  . ولألنثى سهم واحد

  : هالك عن ثالث بنات، وأربعة أبناء، وهذه صورة احلل :مثال



  
فرائضالوجيـز يف ال ٨٨  

 
  ١١  
  ٣/١  بنات  ٣  
  ٨/٢  أبناء  ٤  

نتج . ٢ضربه يف  بعد ٤ناتج عدد الذكور : ، اليت هي٨، مجعت مع ٣البنات : ففي هذه املثال
هو سهم البنت  ١يف حقل السهام، ووضع بعده  ٣، هو أصل املسألة، مث وضع عدد اإلناث ١١

مها  ٢، وبعده وضع ٨خرجت سهامهم  ٢الواحدة، مث وضع يف هذا احلقل عدد الذكور مضروباً يف 
  . سهما الذكر الواحد

  * املبحث الثاين * 

  التصحيح

ة يف نصيب واحد، وال تنقسم سهامهم على عدد رؤوسهم إال يشترك أحياناً جمموعة من الورث
ويف الفرائض ال يعمل . إال بكسر ٦فإهنا ال تنقسم على رؤوسهن  ١٦بنات وسهامهن  ٦بكسر، مثل 

  . وحينئذ يلجأ الفرضي إىل التصحيح، ختلصاً من هذا الكسر. بالكسور يف هذه احلاالت

  : واحلديث عن التصحيح يف مسألتني

  . التعريف بالتصحيح: األوىلاملسألة 
  . )١(من الصحة، وهي ضد السقم والبطالن  :لغةالتصحيح 

استخراج اقل عدد ينقسم بال كسر، على ورثة املسألة املنكسرة سهام ورثتها أو  :اصطالحاً
                              

  . صحيح -املصباح املنري  )١(



  

  ٨٩  فرائضالوجيـز يف ال

والناتج يسمى مصح املسألة، ويوضع بدالً من أصل املسألة أو عوهلا إن  )١(بعضهم على عدد رؤوسهم 
  . عالت

   . كيفية تصحيح االنكسار: املسألة الثانية

  . انقسام بكسر، عند قسمة سهام ورثة مشتركني يف نصيب واحد على عدد رؤوسهم: االنكسار

  . فالتصحيح إلزالة هذا الكسر وجعله عدداً صحيحاً

  . وخيتلف التصحيح باختالف عدد الفرق املنكسرة سهامها على رؤوسها
وثالثة أعمام،  كهالك عن مخس بنات،. تركون يف نصيب واحدوارثان فأكثر، مش: والفريق

  . ، واألعمام فريق، الشتراكهم يف الباقيشتراكهن يف  فالبنات فريق، ال

. وسهام الفريق قد تنكسر عليهم، وقد ال تنكسر، وال يعمل بالتصحيح إال عند االنكسار
  : والتصحيح قسمان

  :ر على فريق واحدتصحيح االنكسا: القسم األول

 ٣إذا كان يف الورثة، فريق واحد منكسرة سهامهم على رؤوسهم كهالك عن زوجتني، وبنت، و
  : إخوة أشقاء، وهذه صورة احلل

  ٨  
   ١    زوجتان 

  ٤    بنت 
إخوة  ٣

  ش 
  ٣/١  ب

                              
  .١/١٠٤، وفتح القريب اجمليب ١/١٥٩، والعذب الفائض ٤٩١الروض املربع ص: ينظر  )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٩٠  

 ١، وبقسمة سهمهما ٢ورأسيهما  ١فهنا انكسر سهم الزوجتني على رأسيهما، ألن سهمهما 
ينتج لكل واحدة منهما نصف الواحدة فيزال هذا الكسر بالتصحيح، ليكون عددا  ٢سيهما على رأ

بدون  ٣منقسمة على رؤوسهم  ٣صحيحاً، أما اإلخوة، فهم فريق ليس فيها انكسار، ألن سهامهم 
  . كسر

  طريقة تصحيح االنكسار على فريق واحد

  . ثبت سهام كل الورثة فيها، وت)١(تعمل املسألة، ويثبت أصلها أو عوهلا أو ردها  -أ

ينظر بني سهام ورؤوس الورثة املنكسرة سهامهم على رؤوسهم، الختصار الرؤوس فقط، مث  -ب
جيعل ناتج االختصار عند الرؤوس، وذلك إذا كان بني الرؤوس والسهام موافقة، أو دخلت السهام يف 

  . الرؤوس

م عليه، وإن دخلت السهام يف فإن توافقا، قسمت الرؤوس على أكرب عدد تتفق هي والسها
  . الرؤوس، قسمت الرؤوس على السهام، وناتج ذلك يثبت عند الرؤوس، ويسمى جزء السهم

أما إذا مل ميكن االختصار، للتباين بني الرؤوس والسهام، فيكون عدد الرؤوس نفسه، هو جزء 
  . السهم

وهلا إن عالت أو مردها يف أصل املسألة أو ع -املثبت عند الرؤوس  -يضرب جزء السهم  -جـ
  . ينتج نصخ املسألة، ويوضع بدال من أصلها األول )٢(إن ردت 

فإن كان الوارث : تضرب سهام مجيع ورثة املسألة يف جزء السهم، خيرج سهامهم من املصح -د
واحداً أخذه كله، وإن كان فريقا ذكوراً أو إناثاً قسم على عدد رؤوسهم، وما خرج فهو سهام الواحد 

 - قسمت سهامهم على عدد رؤوسهم باعتبار اجلميع إناثاً  -ذكورا وإناثاً  -وإن كانوا خمتلطني .م منه
                              

  . سيأيت احلديث عن الرد يف الفصل اخلامس )١(
  . سيأيت احلديث عن الرد يف الفصل اخلامس )٢(



  

  ٩١  فرائضالوجيـز يف ال

خترج سهام الذكر  ٢والناتج هو سهام األنثى الواحدة، ويضرب يف  -ال باحتساب الذكر بأنثيني 
  . فيكون للذكر مثل حظ األنثيني. الواحد

أخوة  ٣هالك عن زوجتني، وبنت، و: وس والسهامعدم إمكان االختصار، للتباين بني الرؤ :مثال
  : وهذه صورة احلل. أشقاء

٨×٢  ١٦  
زوج/٢
  تان

 ٢/١  ١  

  ٨  ٤    بنت 
أخوة  ٣
  ش

  ٦/٢  ٣/١  ب

خرج  ٨يف أصل املسألة  -عدد الزوجات  -٢مباينة، ضرب  ١وسهمهما  ٢فبني عدد الزوجات 
على عدد  ٢مث قسم  ٢هلما يف جزء السهم خرج  ١مث ضرب نصيب الزوجتني . هو املصح ١٦

خرج هلم ستة، مث  ٢×٣خرج هلا مثانية، ولإلخوة  ٤/٢وللبنت . لكل منهما ١خرج  ٢رؤوسهن 
  . لكل منهم ٢خرج  ٣على عدد رؤوسهم  ٦قسمت 

وهذه . هالك عن زوج وجدة وأربعة عشر ابناً: االختصار عند دخول السهام يف الرؤوس مثال
  : صورة احلل

١٢×٢  ٢٤  
  ٦  ٣    زوج 

  ٤  ٢    جدة 
٢/١٤ 
  ابن

 ١٤/١  ٧  ب



  
فرائضالوجيـز يف ال ٩٢  

على السهام  ١٤، فالسهام داخلة يف الرؤوس، فيقسم عدد الرؤوس ١٤ورؤوسهم  ٧سهام األبناء 
مث تضرب . هو مصح املسألة ٢٤خيرج  ١٢خيرج اثنان، هو جزء السهم، يضرب يف أصل املسألة  ٧

من مصح املسألة، فللزوج  خيرج سهامهم ٢يف جزء السهم  -فرد أو فريق  -سهام كل وارث 
هو سهم  ١خيرج  ١٤يقسم على عدد رؤوس سهم  ١٤=٢×٧ولألبناء  ٤=٢×٢وللجدة  ٦=٢×٣

  . كل واحد منهم

   تصحيح االنكسار على أكثر من فريق: القسم الثاين

إذا اجتمع فريقان فأكثر، منكسرة سهامهم على رؤوسهم، فطريقة التصحيح يف هذا االنكسار، 
  :هي

  . سألة، ويبني أصلها أو عوهلا أو مردها، وتقسم على الورثة، ويثبت سهام كل منهمتعمل امل -أ

  . ينظر فقط بني سهام الفرق املنكسرة سهامهم على رؤوسها -ب

فينظر بني سهام كل فريق منها وعدد رؤوسه، الختصار رؤوسه فقط إن أمكن، وذلك كما سبق 
  . باين بقي عدد الرؤوس كما هويف الفريق الواحد، فإن مل ميكن االختصار، للت

يستخرج جزء السهم للمسالة كلها، وهو أصغر عدد ينقسم على مجيع املثبتات عند رؤوس  -جـ
ويكون استخراجه مبثل ما سبق يف تأصيل . الفرق املنكسرة، ما اختصر منها وما مل ميكن اختصاره

  . املسائل ذات األكثر من فرض واحد

ملسألة أو عوهلا أو مردها، خيرج مصحها، وتتم الطريقة كما سبق يضرب جزء السهم يف أصل ا -د
  . يف الفريق الواحد

  . أعمام ٣بنات ابن، وجدتني، و ٦زوجات، و ٤هالك عن  :مثال



  

  ٩٣  فرائضالوجيـز يف ال

  : وهذه صورة احلل
24  × 12 ٢٨٨  

  ٣٦/٩  ٣    زوجات ٤

بنات ٣/٦
  ابن

  ١٩٢ ١٦/
٣٢  

  ٤٨/٢٤  ٤    جدتان 

  ١٢/٤  ١  ب  أعمام  ٣

وسهامهن  ٦وبني رؤوس البنات . ٤تباين، فتبقى الرؤوس  ٣وسهامهن  ٤لزوجات فبني رؤوس ا
وبني رؤوس . ويثبت الناتج عند رؤوسهن ٣=٢÷  ٦فتقسم عدد الرؤوس عليه  ٢توافق يف  ١٦

  . ٣تباين، فتبقى الرؤوس  ١وسهامهم  ٣األعمام 

نكسرة عليها سهامها وهي وأما استخراج جزء السهم، فيكون بالنظر بني املثبتات عند الرؤوس امل
 ٣واألعمام  ٣فصار بني مثبت بنات االبن . عند األعمام ٣عند بنات االبن و ٣عند الزوجات و ٤

خرج تباين، فضرب  ٤وبني مثبت رؤوس الزوجات  ٣، مث نظر بني هذه ٣متاثل، فاكتفي بأحدمها وهو 
خرج املصح  ٢٤املسألة هو جزء سهم املسألة، ضرب يف أصل  ١٢خرج  ٤×٣كل منهما يف اآلخر 

يف  -حىت غري املنكسرة سهامهم على رؤوسهم  -مث ضربت سهام كل فريق من مجيع الورثة  ٢٨٨
 - خرجت سهامهم من املصح، مث قسمت سهام كل فريق على عدد رؤوس ورثته  ١٢جزء السهم 

  . خرجت سهام الوارث الواحد منهم -حىت املنكسرة قبل اختصارها 
***  



  
فرائضالوجيـز يف ال ٩٤  

  : ب احلسابمسائل على با
  . زوجتيه، وأمه، وأبيه، وأخيه الشقيق: هلك خالد، عن -١

  . أبيه، وجدته، وإخوته ألبيه الثالثة: هلك صاحلن عن -٢

  . زوجها، وأبنائها الثالثة: هلكت مرمي، عن -٣

  . أخواهتا ألمها األربعة، وأخويها الشقيقني، وأخويها ألبيها: هلكت فاطمة، عن -٤

  . وجته، وبناته الست، وأعمامه اخلمسةز: هلك حممد، عن -٥

  . أخته الشقيقة، وأخته ألبيه، وأخته ألمه: هلك هشام، عن -٦

  . زوجته، وأمه، وأخويه الشقيقني، وأخيه ألمه، وأخويه ألبيه: هلك إبراهيم، عن -٧

  . زوجها، وبنتيها، وابنة ابنها، وأختها الشقيقة: هلكت زينب، عن -٨

  . وابنة ابنه، وابن ابنه، وأخويه ألمه بنتيه،: هلك علي، عن -٩

  .زوجته، وبنته، وبنيت ابنه، وأخته ألبيه وأخته ألمه: هلك حسام، عن - ١٠
  ***  

  



  

  ٩٥  فرائضالوجيـز يف ال

  الفصل الرابع

  .مرياث اجلد واإلخوة إذا اجتمعوا

  . ، إمنا هو إذا مل جيتمع اجلد هبم)٢(ويف إرث اإلخوة األشقاء وألب  )١(ما تقدم يف إرث اجلد 

ومن   اجتمع اجلد مع هؤالء األخوة، فاختلف يف حكم توريثهم وكيفيته كبار الصحابة أما إذا 
بعدهم من أهل العلم رمحهم اهللا، وذلك لعدم احلكم الصريح يف ذلك من القرآن الكرمي والسنة النبوية 

  . املطهرة

  : واحلديث عن ذلك يف مبحثني

  : ذا اجتمعوا، وحكم توريثهماملراد باجلد واإلخوة واألصل يف توريثهم إ: املبحث
  : يضم هذا املبحث ثالث مسائل

  املراد باجلد واإلخوة: املسألة األوىل
  . أبو األب وإن عال مبحض الذكور: املراد باجلد

  . اإلخوة واألخوات األشقاء وألب: واإلخوة

  . )٣(أما اإلخوة واألخوات ألم، فال أثر هلم مع اجلد، ألهنم يسقطون به إمجاعاً 

  األصل يف توريث اجلد واإلخوة إذا اجتمعوا: سألة الثانيةامل

  . )١(اجتهاد الصحابة : األصل يف توريث اجلد واإلخوة إذا اجتمعوا
                              

  . يف الفصل الثاين )١(
  . يف الفصل الثاين )٢(
  . يف الفصل الثاين عند توريث األخ واألخت ألم ينظر ما تقدم )٣(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٩٦  

  . حكم توريث اإلخوة إذا اجتمعوا مع اجلد: لة الثالثةأاملس
  : إذا وجد للميت جد وإخوة، ورثة اجلد إمجاعاً، أما إخوته، فاختلف الفقهاء فيه على قولني

والشافعية  )٢(وإليه ذهب أبو حنيفة . اإلخوة يسقطون باجلد، فال يرثون مع وجوده :القول األول
  . )٤(وأمحد يف رواية عنه  )٣(يف قول ضعيف 

  . )٥(استدلوا بعدة أدلة، من أبرزها وأقواها : أدلتهم

اْجَتَباكُْم َوَما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي  َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ جَِهاِدِه ُهَو: قول اهللا تعاىل: الدليل األول
: وقول اهللا تعاىل حكاية عن يوسف ] ٧٨:احلج[اآلية  ... الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَبِيكُْم إِْبَراِهيَم

َواتََّبْعُت ِملَّةَ َآَباِئي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب ... ٣٩:يوسف[اآلية .[  

أبا هلذه األمة، مع أنه جد هلم بعيد، وكذا مسي   إبراهيمهللا تعاىل مسي إن ا:وجه االستدالل
فدل على أن اجلد يقوم مقام . إبراهيم وإسحاق أبوين ليوسف عليهم الصالة والسالم مع أهنما جداه

  . )٦(األب يف التسمية واألب يسقط اإلخوة فكذا اجلد يسقطهم 

د وإن عال، يطلق عليه أب، وهذا ليس خاصا باجلد، بان هذه التسمية لبيان أن اجل :ويعترض عليه
اآلية  َوَورِثَُه أََبَواُه فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ: قال تعاىل. ألن كل أصل، يطلق عليه أب ولو كان أنثى

  . إهنا تقوم مقام األب يف املرياث: فسمي األم أبا، ومل يقل أحد] ١١:النساء[
=                                

  . ١/١٠٥العذب الفائض  )١(
  . ٧٧٥-٦/٧٧٤الدر املختار ورد احملتار  )٢(
  . ٣/٢١ينظر مغين احملتاج  )٣(
  . ١/١٠٦العذب الفائض  )٤(
-١٢/١٨ح الباري ، وفت٦/٢١٦، واملىن ٣/٣١، ومغين احملتاج ١٨٢-٢٩/١٧٩املبسوط : ينظر ألدلة القولني ومناقشتها )٥(

، واملرياث يف الشريعة اإلسالمية ١٤٢- ١٣٣، وأحكام التركات واملواريث أليب زهرة ص  ١/١٠٥، والعذب الفائض ٢٣
  . ١٠٤-٢/٩١، وفقه املواريث ١٨٨-١٧٥ص 

  . ٢٩/١٨٢ املبسوط )٦(



  

  ٩٧  فرائضالوجيـز يف ال

قَالُوا :  تعاىل يف حق أوالد يعقوب عليهم الصالة والسالمبل إن القرآن مسي العم أبا يف قول اهللا
فقد مست اآلية العم، ] ١٣٣ :البقرة[اآلية ... َنْعُبُد إِلََهَك َوإِلََه َآَباِئَك إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسَحاَق

إن العم : أبا، ألن إسحاق أخ إلمساعيل، فيكون عما ليعقوب عليهم الصالة والسالم، ومل يقل أحد
  . )١(»عم الرجل صنو أبيه«: كاألب يف املرياث، ولكنه كاألب يف التوقري وحنوه، لقول النيب 

وهو  )٢(»ابين هذا سيد«:  قال يف احلسن بن علي  وهذا جار حىت يف كل فرع، فإن النيب 
  . اث وحنوهإن ابن البنت، يقوم مقام االبن يف املري: ليس بابنه وإمنا ابن بنته، ومل يقل أحد

إن اجلد يقوم مقام األب يف الوالية عند عدمه، يف املال والنفس، ويف حترمي دفع  :الدليل الثاين
وإذا كان اجلد . الزكاة إليه، ويف عدم قبول شهادته، وحترمي حليلة ابن ابنه، ومنع القصاص منه إذا قتله

  . )٣(إلخوة يقوم مقام األب يف كل هذه األمور، فكذلك يقوم مقامه يف حجب ا

بتسليم هذا، ولكنه لثبوته بأدلة خاصة، وال يلزم منه إسقاط اجلد لإلخوة، ألن  :ويعترض عليه
، فال يبطل مبا ذكر، لضعفه عن معارضة هذه األصول واإلمجاعتوريث اإلخوة ثابت بالكتاب والسنة 

  . الثالثة

مبنزلة األب عند فقده، وال فارق  إن ابن االبن مبنزلة االبن عند فقده، فكذا اجلد :الدليل الثالث
  . )٤(وابن االبن يسقط اإلخوة، فكذا اجلد يسقطهم . بينهما، ألن كال منهما من عمودي النسب

بأنه ليس ابن االبن مبنزلة االبن مطلقاً عند فقده، فإنه لو اجتمع ابن ابن، وبنت، : ويعرض عليه
ولو كان مبنزلة االبن عند . يسقط؛ لعدم الباقيفإنه ال يعصبها، وإمنا تأخذ النصف وله الباقي، وقد 

  . فقده؛ لعصب البنت عند فقد االبن
                              

  ). ٨٣(قم ، كتاب الزكاة ، باب يف تقدمي الزكاة ومنعها بر ٦٧٧،  ٢/٦٧٦أخرجه مسلم يف صحيحه  )١(
  ).٣٧٤٦(، باب مناقب احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما برقم ٣/٣١أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح  )٢(
  . ٢٩/١٨٢املبسوط  )٣(
  . ٢٩/١٨٢املبسوط  )٤(



  
فرائضالوجيـز يف ال ٩٨  

  . )١(  إن هذا القول قول مجع من الصحابة منهم أبو بكر وابن عباس  :الدليل الرابع

  . )٢(  إنه خالفهم صحابه آخرون منهم زيد بن ثابت وابن مسعود  :االعتراض عليه

ث اإلخوة مع اجلد عدم انضباط، ال سيما يف املعادة اليت فيها يسقط إن يف توري :الدليل اخلامس
  . )٣(اإلخوة ألب بعد أن يعدهم اإلخوة األشقاء على اجلد 

بأن هذا مسلم، لكنه للحاجة، ملعاملة اجلد باألحظ، وأما يف املعادة، فإسقاط اإلخوة  :ويعترض
جوب بالشخص يؤثر على غريه، فأثروا على ألب، غاية ما فيه أهنم حمجوبون باألشقاء، ومعلوم أن احمل

  . بعلم الفرائض الذي ميزة رسول اهللا  مث هي طريقة زيد بن ثابت . اجلد لذلك

وإليه ذهب . اإلخوة ال يسقطون باجلد، بل يرثون معه، مع جعل األحظ للجد :القول الثاين
  . )٧( املعتمد، واحلنابلة يف)٦(، والشافعية )٥(، واملالكية )٤(صاحبا أيب حنيفة 

  : استدلوا بعدة أدلة، من أبرزها: أدلتهم

إن مرياث اإلخوة ثابت بنص صريح من القرآن، فال حيجبون إال بنص صريح أو : الدليل األول
  . )٨(إمجاع، ومل يوجد شيء من ذلك يف إسقاطهم باجلد، فيبقون على إرثهم

  . )٩(قامه يف إسقاط اإلخوة ثبت نص القرآن بتسمية اجلد أبا، فيقوم م :االعتراض عليه
                              

  . ١٨٠، ٢٩/١٧٩، واملبسوط ٥٩١الرسالة ص  )١(
  . املصدر نفسه )٢(
  . ١٣٩التحقيقات املرضية ص )٣(
  . ٦/٧٨١حملتار الدر املختار ورد ا )٤(
  . ٤/٤٦٣الدسوقي  وحاشيةالشرح الكبري  )٥(
  . ٤٨١املنهاج ومغىن ص  )٦(
   ٤٨١الروض املربع ص)٧(
  . ٥٩٦الرسالة ص: ينظر )٨(
  . ١٤٠التحقيقات املرضية ص )٩(



  

  ٩٩  فرائضالوجيـز يف ال

بأنه سبق أن هذه التسمية معارضة بتسمية القرآن للعم ولألم أبا، فال تقوى على  :ويرد عليه
  . معارضة القرآن فيما ثبت لإلخوة من إرث

فاجلد أبو أيب امليت، واألخ ابن أيب . إن اإلخوة واجلد أدلوا بواسطة واحدة هي األب :الدليل الثاين
بة البنوة ال تنقص عن قرابة األبوة، بل قرابة البنوة يف اإلرث أقوى، ألن االبن يسقط امليت، وقرا

  . )١(تعصيب األب إذا اجتمع معه فيجعله يرث بالفرض، واألب ال ميكنه ذلك يف حق االبن

يسلم أن اجلد واإلخوة أدلوا بواسطة واحدة هي األب، لكن اإلخوة يرثون من  :االعتراض عليه
  . )٢(واجلد من جهة األبوة، وهي أقوى جهة األخوة،

بأنه هذه اجلهات وضعت للتمييز، أما واقع األمر، فإن اجلد واإلخوة كلهم أدلوا  :ويرد عليه
باألب، بل اإلخوة األشقاء أدلوا بواسطتني مها األب واألم، خبالف اجلد، فإنه أدىل بواسطة واحدة، هي 

  . األب، فاجلد كاإلخوة ألب يف اإلدالء

الراجح مذهب القائلني بتوريث اإلخوة مع اجلد إذا اجتمعوا، وذلك لقوة أدلتهم  :رجيحالت
وسالمتها من االعتراضات القادحة، وألن هذه املسألة مما مل ينص عليها كتاب وال سنة، وال قام عليها 

، ألهنا ، ومثل هذه املسألة ينبغي العمل فيها باألحوط)٣(  إمجاع، واختلف فيها الصحابة الكرام 
موضع اجتهاد، وما من دليل فيها، إال ويرد عليه اعتراض، واألحوط فيها توريث اإلخوة مع اجلد، 

  : ألمور منها

مرياث اإلخوة ثابت يف الكتاب، وال مرياث للجد يف الكتاب، ومرياث اإلخوة : (قول الشافعي -١
  . )٤()أثبت يف السنة من مرياث اجلد

                              
  . ١٨٢، ٢٩/١٨١، واملبسوط  ٥٩٥،  ٥٩٤الرسالة ص  )١(
  . ١٤٠التحقيقات املرضية ص  )٢(
  . ٥٩١الرسالة ص: ينظر  )٣(
  . ٥٩٦الرسالة ص )٤(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٠٠ 

خوة إضراراً هبم، حبرماهنم من اإلرث مطلقاً، بينما توريثهم معه، إن يف توريث اجلد دون اإل -٢
سيعامل اجلد باألحظ له، والنقصان الداخل على اجلد بتوريثهم، أقل ضرراً من حرمان اإلخوة عند 

واهللا لو أين قضيت اليوم لبعضهم، لقضيت به للجد كله، ولكن لعلي : (إسقاطهم باجلد، ولذا قال عمر
: فتوريثهم معه موافق للقواعد العامة كقاعدة. )١()داً، ولعلهم كلهم يكونوا ذوي حقال أخيب منهم أح

  . ارتكاب أخف الضررين: ال ضرر، وال ضرار، وقاعدة

اجلد غالبا هو يف آخر عمره، وأما اإلخوة فهم أبناء ابنه، وفرق بينهم يف السن، وكون اجلد  -٣
لد ابنه، ينتقل إىل أوالده، وهم أعمال وعمات امليت، يف آخر عمره، فموته غالباً جيعل ما ورثة من و

ومينع إخوة امليت، ألهنم أوالد ابن حمجوبون باألبناء، وحينئذ الواقع العملي يف توريث اجلد دون 
  . )٢(اإلخوة، هو توريث لألعمام والعمات من ولد أخيهم، وحرمان لإلخوة من أخيهم 

ومجاهري فقهاء املذاهب األربعة وقول زيد بن ثابت   القول بتوريثهم، قول أكثر الصحابة  -٤
  الذي مدحه وخصه رسول اهللا  قال الشافعي بعد ذكره قوله يف توريث )٣(بعلم الفرائض ،

، وهذه )٤()مع أن ما ذهبت إليه، قول األكثر من أهل الفقه بالبلدان قدميا وحديثاً: (اإلخوة مع اجلد
ريث اإلخوة إذا اجتمعوا مع اجلد، ال سيما يف مثل هذه املسائل كلها قرائن ترجح مذهب القائلني بتو

  . واهللا تعاىل أعلم بالصواب واهلادي إليه. اليت ال نص فيها وال إمجاع

  كيفية توريث اجلد إذا اجتمع مع اإلخوة: املبحث الثاين

قي، حسب إذا اجتمع اإلخوة مع اجلد، فعلى القول بإسقاط اإلخوة، يكون للجد كل املال أو البا
  . )٥(حال من معه من الورثة، وتقدم تفصيلة 

                              
  . ٢١٣،  ١/٢١٢إعالم املوقعني  )١(
  . ١٦٢أحكام التركات واملواريث، أليب زهرة ، ص )٢(
  . سيأيت لفظ احلديث وخترجيه يف الفصل الثامن )٣(
  . ٥٩٦الرسالة ص )٤(
  . يف الفصل الثاين. يف إرث اجلد )٥(



  

 ١٠١  فرائضالوجيـز يف ال

  : وهي وأما على القول بتوريث اإلخوة مع اجلد، فأخذ مجهور الفقهاء بطريقة زيد بن ثابت 

إن اإلخوة الذين مع اجلد ال خيلو حاهلم من كوهنم صنفا واحداً، أشقاء أو ألب، أو كوهنم صنفني 
تني طريقة خاصة يف التوريث، وسيأيت تفصيل كل منهما يف ولكل من احلال. خمتلطني، أشقاء وألب

إذا كان اجلد مع : والثاين. )١(إذا كان اجلد مع صنف واحد من اإلخوة : أوهلما: جدول خاص
  . )٢(الصنفني

  : ويضم هذا املبحث ثالث مسائل

  . مصطلحات تتعلق بطريقة توريث اجلد واإلخوة:املسألة األوىل

  : مصطلحات مخسة -عند القائلني به  - إلخوة لطريقة توريث اجلد مع ا

أخ، أو أختان، ألن اجلد يعترب : أي املوجود مع اجلد من اإلخوة، يعادل أخا ذكراً، وهو) مثله( -١
  . مبنزلة أخر ذكر

أخوان، أو أربع أخوات، أو أخ : أي املوجود من اإلخوة، يعادل أخوين ذكرين وهم) مثليه( -٢
  . وأختان

  . أي املوجود من اإلخوة، أخت واحدة) هأقل من مثل( -٣

ثالثة : أي املوجود من اإلخوة مع اجلد، يعادل أكثر من أخوين ذكرين، مثل) أكثر من مثليه( -٤
  . وال حصر ألمثلة هذا. إخوة، أخ وثالث أخوات، مخس أخوات

و أخ، أو أخت، أ: أي املوجود من اإلخوة، يعادل أقل من أخوين، وهم) أقل من مثليه( -٥
  . أختان، أو ثالث أخوات، أو أخ وأخت

                              
  . من اإلخوة جداول أنصبة اجلد إذا اجتمع مع صنف واحد: ينظر  )١(
  . جداول أنصبة اجلد إذا اجتمع مع صنفي اإلخوة: ينظر )٢(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٠٢ 

  . أنصبة اجلد إذا كان مع اإلخوة، وكيفية حصوله عليها: املسألة الثانية
. تقدم أن القائلني بتوريث اإلخوة إذا اجتمعوا باجلد، يعطون اجلد األحظ له من أنصبة خاصة 

  : وهذه األنصبة، أربعة هي

  . امسةاملق -٤السدس  -٣ثلث الباقي    -٢الثلث -١

وخيتلف األحظ للجد من هذه األنصبة، باختالف وجود أو عدم ورثة آخرين مع اجلد واإلخوة، 
إن مل يوجد وارث مع اجلد واإلخوة، فللجد األحظ : وباختالف عدد اإلخوة املوجودين معه، وذلك

  . الثلث، أو املقامسة: من نصيبني

  . ث الباقي، أو السدس، أو املقامسةثل: وإن وجد وارث معهم، فللجد األحظ من ثالثة أنصبة

  : وميكن معرفة األحظ للجد من هذه األنصبة، بإحدى طريقتني

الرجوع إىل اجلداول األوىل من جداول أنصبة اجلد إذا اجتمع مع اإلخوة،  : الطريقة األوىل
  . وسيأيت

حسب ما تقدم  -جتعل للجد عدة مسائل، كل مسألة بأحد األنصبة املمكنة للجد  :الطريقة الثانية
يقارن يف كل مسألة بني سهامه وسهام أخ ذكر : وملعرفة األحظ للجد فيها -من وجود وارث وعدمه 

أما إذا كان اجلد اقل سهاماً يف بعضها من . مث ما كان للجد فيها أكثر، فهو األحظ له. واحد، أو أختني
  . للجدأخ ذكر واحد أو أختني، ومساوياً يف بعضها اآلخر، فاملساوي أحظ 

  . بالنظر يف وجود ورثة مع اجلد واإلخوة، وعدم وجودهم، وهلم حالتان: وكيفية معرفة ذلك

فتجعل مسألتان، إحدامها بالثلث للجد والباقي لإلخوة، . أن ال يوجد وارث معهم :احلالة األوىل
مبا تقدم،  جعل اجلد كأخ أو أختني، مث يقارن بني املسألتني: واألخرى باملقامسة مع اإلخوة، وهي

  . ويعطي اجلد األحظ له منهما

  .هالك عن جد، وأخوين ألب، وأخت ألب  :مثال



  

 ١٠٣  فرائضالوجيـز يف ال

  : وهذه صورة احلل 
        ٧  ١٥    

          ١    جد 
    ٤/٢  ٨/٤  ١٠  ٢  ب    أخوان ألب
    ١  ٢      أخت ألب

  مسألة مقامسة اجلد لإلخوة  املال للجد   مسألة  

أسهم، خبالف املقامسة فإن  ٤أسهم، واألخ الذكر يأخذ  ٥املال، ألنه يأخذ منها  فاألحظ للجد 
  . اجلد يساوي األخ

مسألة بثلث الباقي للجد، : فتجعل ثالث مسائل. أن يوجد وارث مع اجلد واإلخوة :احلالة الثانية
ث املسائل مبا تقدم، وأخرى بالسدس له، وثالثة باملقامسة مع اإلخوة، مث يقارن بني نصيب اجلد يف الثال

  . ويعطي األحظ له منها

  : وهذه صورة احلل. هالك عن زوجة، وجد، وأخ ش، وأخت ش :مثال
  ٢٠ ٤×٥ ١٢  ٣٦  ١٢ ×٣  

  ٥  ١    ٣    ٩  ٣      زوجة
  ٦        ٣    ٦  ٢    جد
  ب  أخ ش

٢  ٧
١  

١
  ب  ٤

  ب  ٤    ٦
١٥  ٣  

٦  

  ٣  ٢    ٧  أخت ش
  مسألة املقامسة  ب مسألة  مسألة   

  .ب، فاألخ ش أكثر من اجلدو   فاألحظ للجد هنا املقامسة، ملساواته األخ ش، أما يف مسأليت 
 ***  



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٠٤ 

  جداول أنصبة اجلد إذا اجتمع مع اإلخوة

  : ومهااجلد إما أن جيتمع مع اإلخوة األشقاء وألب مجيعاً، أو مع أحدمها، ولكل منهما خيصه، 

  . أنصبة اجلد إذا كان معه صنف واحد من اإلخوة األشقاء أو ألب: اجلدول األول* 
  : يكون للجد إذا اجتمع بأحد صنفي اإلخوة، األحظ من أربعة أنصبة 

  . )١(املقامسة  -٤السدس  -٣ثلث الباقي  -٢الثلث  -١

  
  األمثلة  الشروط  النصيب
  )٢(عدم الوارث- ١  الثلث

اإلخوة أكثر  -٢
  .ن مثليهم

  ٩  ٣×٣  
    جد

  للجد أكثر مما لألخ الواحد٣  ١
  ٦/٢  ٢  ب إخوة ش٣

ثلث 
  الباقي

وجود وارث  - ١
  .)٣(له النصف فأقل

اإلخوة أكثر  -٢
  .من مثليه

١٢  ٦ ×٢  
   زوج

٦  ٣  
   جد

  للجد أكثر مما لألخ الواحد٢  ١
  ٤/١  ٢  ب إخوة ش٤

 
  األمثلة  الشروط  النصيب

                              
يستوي للجد أحيانا نصيبان أو ثالثة معا من هذه األنصبة ، لكين حذفت حاالت التساوي واكتفيت بأحد املتساويات ،  )١(

  . مما حله أسهل من غريه
  . أي ال يوجد مع اجلد واإلخوة وارث غريهم )٢(
ارث قد يكون واحداً له فرض واحد، وقد يكون أكثر من واحد، ولكل منهم فرضه، لكن جمموع فروضهم هو ما الو:تنبيه )٣(

  . ذكر أعاله



  

 ١٠٥  فرائضالوجيـز يف ال

املقامسة 
بع يف أر

  حاالت 
 - أ

  .عدم الوارث -١
اإلخوة مثلي  -٢

  .)١(اجلد فأقل

 ٣    ٥  
  للجد كاألخ الواحد ١  جد  ٢ جد

أخوان   ٢ أخ ألب
  ش

٢/١  

    ١ أخت ألب
  

  -ب
  
  
  
  
  
  

وارث له -١
  .النصف فأقل

اإلخوة مثليه -٢
  .)٢(فأقله

  ٤    ٤  ٢×٢    
    ١    زوجة    ٢  ١    زوج
  ب   جد

٢  ١  
  ب  جد  ١

  
  

٣  
١  

أخوان   ١  أخ ش
  األب

٢/١  

  ٦  ٢×٣    
  
  
  

  ٣  ١    زوج
  ١  ١  ب   جد

  ٢/١  أخوان ش
  

وارث له أكثر  - ١  -ج
من النصف وال 

  .يزيد على الثلثني
اإلخوة مثل  -٢

  )٣(اجلد فأقل 

  ٦        ٨    
    ٣    زوج     ١   زوجة 
    ١    جدة    ٤    بنت 
  ١    ب  جد  ٢  ٣  ب  جد 

  ١  ٢  أخ ألب  ١    أخت ش
  

                              
  . ويف مثليه ، تستوي املقامسة والثلث )١(
الباقي ويف مثليه ، يستوي للجد املقامسة وثلث الباقي ، وإذا كان الوارث له النصف واإلخوة مثلي اجلد ، استوى له ، ثلث  )٢(

  . واملقامسة والسدس
  . ويف مثله ، يستوي للجد املقامسة والسدس )٣(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٠٦ 

 
  األمثلة  الشروط  النصيب

  )١(..يف األكدرية  -د
وال توجد إال يف مسألة 
واحدة مكونة من 

زوج، وأم، وحد، (
  )وأخت ش أو ألب

  ٢٧  ٩٦× ٣     
  ٩    ٣   زوج
  ٦    ٢    أم

٣  
    ٨  ١٢  ١  ٤   جد

أخت 
 ش

  ٤  ٣  
  

السدس 
 : يف حالتني

  -أ

قل منه، أو ال يبقى شيء، بعد الورثة أن يبقى السدس أو أ
الذين مع اجلد واإلخوة، وحينئذ يفرض للجد السدس وال 
يعطي اإلخوة شيء، لعدم الباقي إال األخت يف األكدرية، 

  .فترث كما سبق فيها

  .السدس: مثال الباقي
    ٦    
  ٣     زوج
  ٢    أم
  ١    جد
    لعدم باق×   ب  أخ ش

    

  أقل من السدس: مثال الباقي
    ١٣   ١٢     

    ٣    زوج
  ٦    بنت
  ٢    جدة
  ٢    جد

  لعدم باق×   ب  أخت ش

                              
أصوله يف توريث اجلد مع اإلخوة ، فاضطر إىل هذا احلل ،  ألهنا كدرت على زيد : واختلف يف سب تسميتها، فقيل  )١(

مل يبق لألخت شيء، وهي هنا ال  ألن األحظ للجد يف هذه احلالة السدس ، ألنه الباقي بعد الفروض ، فلما أعطاه للجد ،
تسقط ، لكوهنا هنا غري وارثة بالتعصيب ، ففرض هلا النصف ، لعدم املعصب وكوهنا واحدة ، فصار للجد أقل منها، 

  . فجمع سدس اجلد ونصف األخت ، وجعلهما مقامسة بينهما



  

 ١٠٧  فرائضالوجيـز يف ال

 
  األمثلة  الشروط  النصيب

    

  مثال عدم الباقي
  ١٥   ١٢     

    ٣    زوج
  ٨    بنتان
  ٢    أم 
  ٢    جد

    لعدم باق×   ب  إخوة ش
عد الوارث أكثر من السدس، فيفـرض  إن يبقى ب  -ب

للجد السدس، ويأخذ اإلخوة الباقي للذكر مثـل  
  : حظ األنثيني وذلك يف صورتني

  
  

  :مثال الصورة األوىل  :الصورة األوىل، بشرطني
على  يزيدوجود وارث له أكثر من النصف، وال  -١

  . الثلثني
  اإلخوة أكثر من مثل اجلد -٢

  ٧٢  ٢٤×٣    
  زوجة

  
٩  ٣    

  بنت 
  

٣٦  ١٢  

  جد
  

١٢  ٤  

  ١٠  ١٥  ٥ ب    أخ ش
    ٥ أخت ش 

  :مثاهلا  :بشرطني: الصورة الثانية
  .وارث له أكثر من الثلثني -١
الباقي أكثر من السدس وال يشترط عدد يف  -٢

  اإلخوة

 ٢٤    
  ١٦    بنتان
  ٣    زوجة
  ٤    جد

  ١  ب  أخت ش
  



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٠٨ 

   -املعادة  - أنصبة اجلد إذا اجتمع بصنفي اإلخوة األشقاء وألب : يناجلدول الثا*

أما إذا اجتمع هبما مجيعاً، . إمنا هو إذا انفرد اجلد بأحد صنفي اإلخوة: ما سبق يف اجلدول األول
  . فإن نصيب اجلد واإلخوة، خيتلف أحيانا عما سبق يف اجلدول األول، وذلك يف حاالت تسمى املعادة

عد اإلخوة واألخوات األشقاء على اجلد، من معهم من اإلخوة واألخوات ألب، إذا (: واملعادة
  ). أمكن نقل اجلد إىل أقل أنصبته

وحيث إن األشقاء ال يعدون اإلخوة ألب على اجلد دائماً، فالتعرف على مسائل املعادة، يكون 
  : بعمل مسألتني

  . قسم حسب األنصبة يف اجلدول األولللجد مع املوجود من األشقاء فقط، وت :املسألة األوىل

للجد مع األشقاء وألب، ويعترب اجلميع أشقاء، وتقسم حسب األنصبة يف اجلدول  :املسألة الثانية
  . األول

وإن تضرر . مث ينظر يف نصيب اجلد من املسألتني، فإن مل يتضرر اجلد يف الثانية، مل يعمل باملعادة
سمت املسألة حسب طريقة العمل يف مسائل املعادة، وهي حسب هذا اجلد يف الثانية، عومل مبا فيها، وق

  : اجلدول



  

 ١٠٩  فرائضالوجيـز يف ال

  جدول حاالت املعادة* 

  : تكون املعادة عند اجتماع صنفي اإلخوة مع اجلد، يف حاالت أربع
 

  حال اجلد بعد املعادلة  األمثلة  الصورة  احلاالت
  :األوىل*
عدم -١

  . الوارث
  
األشقاء -٢

  . أقل من مثليه
  :انوهلا صورت

زيادة األشقاء -أ
باألخوة ألب على 

مثلي اجلد فيعدوهنم، 
لينتقل اجلد من املقامسة 

  إىل ثلث املال
زيادة األشقاء -ب

باألخوة ألب لكنهم ال 
يزيدون هبم على مثلي 
اجلد فيعدوهنم، لينقص 
نصيب اجلد من املقامسة 

  .نفسها

قل نصيب اجلد باملعادة، ) أ(    ٣    
حيث أصبح األخ الشقيق 

ثر من اجلد، ولو قامسه، أك
  . لكانا سواءاً

    

  جد
  

١    

    ٢  ب  أخ ش
  س  أخ ألب 

  س
  

  
  بالشقيق  أخت ألب

زيادة األشـقاء   -ب    
باألخوة ألب لكنهم ال 
يزيدون هبم على مثلي 
اجلد فيعدوهنم، لينقص 
نصيب اجلد من املقامسة 

  . نفسها

قل نصيبه يف املقامسة، ) ب(    ٥ ٥
اد عـدد األشـقاء   حيث ز

باألخــت ألب، ونصــيبها 
  . أخذه الشقيق

فأصبح للشقيق أكثـر مـن   
اجلد، ولو مل يعدها، لكانـا  

  سواء

  ٢  ٢  جد
    أخ ش

  ب
  

٣  
  س، بالشقيق  أخت ألب

  



  
فرائضالوجيـز يف ال ١١٠ 

 
  حال اجلد بعد املعادلة  األمثلة  الصورة  احلاالت

  :الثانية*
وارث له -١

أقل من 
  . النصف

األشقاء -٢
  .مثليه أقل من
وهلما 

  :صورتان

ــقاء -أ ــادة األش زي
باألخوة ألب علـى  
مثلي اجلد فيعدوهنم، 
لينتقل اجلد من املقامسة 

  .إىل ثلث الباقي

نقص نصـيب اجلـد   )أ(    ٤  )أ(
باملعادة، حيث أصـبحت  
الشقيقة أكثر منـه، ولـو   

  . قامسها لكان أكثر منها

  زوجة
  

١    

  جد
  

١  

  ٢  ب    أخت ش
ت أخوا٤

  ألب
س، لعدم الباقي 

)١(.  
زيادة األشـقاء  -ب  

باإلخوة ألب، لكنهم 
ال يزيدون على مثلي 
ــدوهنم،  ــد فيع اجل
لينقص نصيب اجلـد  

  .من املقامسة نفسها

قل نصـيب اجلـد   )ب(    ٦  )ب(
باملعادة، حيـث أصـبح   
نصيب األخ ش، أكثر منه 
لعد الشقيق األخـت ألب  
على اجلد يف املقامسـة مث  

لسقوطها  أخذ ش نصيبها،
  .به

  أم
  

١    

  ٢    ب    جد
  ٣  ٥  أخ ش

  س    أخت ألب

- ١: الثالثة*
وارث له أكثر 

من النصف 
وال يزيد عن 

  . الثلثني
األشقاء -٢

  .مثل اجلد

ــقاء   ــادة األش زي
ــاألخوة ألب  بــ
فيعدوهنم، لينتقل اجلد 
هبم من املقامسـة إىل  

  . سدس املال

قل نصيب اجلد باملعـادة      ٢٤  
ث أصبح الشقيق أكثر حي

منه، ولو قامسه لتسـاوي  
  . معه

  زوجة 
  

٣    

  بنت 
  

١٢  

  جد
  

٤  

  ٥  ب  أخ ش
  س، بالشقيق  أخت ألب

    

                              
  . وات ألب فسقطنفأخذته الشقيقة، ومل يبق شيء لألخ) النصف(ألن الباقي بعد الزوجة واجلد  )١(



  

 ١١١  فرائضالوجيـز يف ال

 
  حال اجلد بعد املعادلة  األمثلة  الصورة  احلاالت

وارث - ١:الرابعة*
له أكثر من النصف 

وال يزيد على 
  . الثلثني

األشقاء أقل -٢
  . اجلدمن مثل 

  وهلا صورتان

زيــادة األشــقاء -أ
باألخوة ألب علـى  
مثل اجلد، فيعدوهنم 
لينتقل من املقامسة إىل 

  . السدس

قل نصيب اجلد باملعـادة    :مثاهلا
حيث أصبحت الشـقيقة  
تساوي، ولو قامسها لكان 

  . أكثر منها

  ٦    
  جدة

 
١    

  بنت 
  

٣  

  جد
  

١  

  ١  ب  أخت ش
  س، لعدم الباقي  أخ ألب

زيادة الشـقيقة  -ب  
باألخــت ألب إىل 
مثل اجلد، فتعـدها  
لينقص نصيب اجلد 

  .يف املقامسة

قل نصيب اجلد باملعـادة    : مثاهلا
حيث ساوته الشقيقة، ولو 
مل تعد عليه األخت ألب 

  . لكان أكثر منها
  

  ٦    
  أم

  
١    

  بنت 
 

٣    

  ١    ب  جد
  ١  ٢  أخت ش
لعــدم   س  أخت ألب

  الباقي

  



  
فرائضالوجيـز يف ال ١١٢ 

  طريقة العمل يف حساب مسائل املعادة: املسألة الثالثة

يستخرج نصيب اجلد يف املعادة، على حنو ما سبق فيما إذا وجد معه أحد صنفي األخوة، أما 
استخراج أنصبة األخوة واألخوات األشقاء وألب يف املعادة، فيختلف باختالف حاهلم، وهلم ثالث 

  : حاالت

إن يكون فيها أخ شقيق ذكر واحد فأكثر، فيأخذ الباقي بعد اجلد ومن معه من  :حلالة األوىلا
مث إن كان الشقيق واحداً هلا الباقي كله، وإن كانوا أكثر من واحد، وكلهم ذكور، . الورثة إن وجدوا

  . نثينيتقامسوا ذلك بالسوية على عدد رؤوسهم، وإن كان معهم أخوات شقائق، فللذكر مثل حظ األ

  . أما اإلخوة واألخوات ألب، فيسقطون حينئذ، لوجود األخ الشقيق الذكر

أن يكون فيها أختان شقيقتان فأكثر، وليس معهن أخ شقيق، فيأخذن الباقي بعد  :احلالة الثانية
  .اجلد ومن معه من الورثة إن وجدوا، ويقتسمنه بالسوية على عدد رؤوسهن

ون، لعدم باق هلم بعد نصيب الشقائق يف مسائل املعادة كلها، أما اإلخوة واألخوات ألب فيسقط
ومل   ألن الباقي بعد اجلد والورثة اآلخرين، أقل من الثلثني دائما، وهو تأخذه الشقائق، ألن نصيبهن 

  . يوجد، فأخذن الباقي، فلم يبق شيء لإلخوة واألخوات ألب

ت شقيقة واحدة، وليس معها أخ شقيق، وحينئذ ال ختلو أن يكون يف املعادة أخ: احلالة الثالثة
  : الشقيقة من أحد أمرين

أن يكون مع الشقيقة فرع وارث أنثى، فتأخذ الشقيقة الباقي تعصيبا بعد أصحاب :األمر األول
  . الفروض واجلد، ويسقط من معها من اإلخوة واألخوات ألب

وارث أنثى، وحينئذ عن كان الباقي بعد اجلد أن ال يكون مع األخت الشقيقة، فرع  :األمر الثاين
فتأخذه إن وجد، و إال   وأصحاب الفروض، نصف املسألة فأقل، أخذته الشقيقة، ألن فرضها  

هالكة عن زوج : مثال. أخذت األقل منه، ويسقط من معها من اإلخوة واألخوات ألب، لعدم الباقي



  

 ١١٣  فرائضالوجيـز يف ال

  . وجد وأخت ش وأربع أخوات ألب

  . صورة احللوهذه 
  ٦    

      ٣  زوج 
    ١ جد 

وهذا الباقي أقل من نصف املسالة فأخذته   ٢ ب    أخت
  .الشقيقة

أخوات  ٤
  ألب 

  لعدم الباقي  س،

أما إن كان الباقي بعد اجلد وأصحاب الفروض، أكثر من نصف املسألة، فيفرض لألخت الشقيقة 
   فإن انقسم عليه بال كسر أخذت الشقيقة مقام النصف،  ٢النصف، ويقسم أصل املسألة على 

هو جزء السهم يضرب يف أصل املسألة،  ٢بكسر فحينئذ يكون  ٢أما إذا انقسم األصل على . املسألة
خترج سهامهم  ٢خيرج مصحها، مث يضرب سهام اجلد ومن معه من أصحاب الفروض يف جزء السهم 

والباقي بعد نصيب األخت . خترج سهام األخت الشقيقة ٢من املصح، مث يقسم مصح املسألة على 
الشقيقة، يكون لإلخوة واألخوات ألب، فإن كان ذكراً واحداً، أو أنثى واحدة، أخذه كله، وإن كانوا 
ذكوراً، أو إناثاً، تقامسوا الباقي بالسوية على عدد رؤوسهم، وإن كانوا ذكوراً وإناثا، تقامسوا ذلك 

  : وتفصيل هذا يف أربع مسائل مشهورة عند الفرضيني هبذه األمساء. األنثيني الباقي، للذكر مثل حظ

  : وصور حل هذه املسائل األربع، هي. خمتصرة زيد -٤العشرينية  -٣العشرية  -٢التسعينية -١



  
فرائضالوجيـز يف ال ١١٤ 

  

  . التسعينية، ألن مصحها من تسعني: املسألة األوىل
   ٩٠  ١٨×٥    ٦×٣    
  ١٥  ٣  ١   أم 

  ٥    جد
  

  ٢٥  ٥  

    يقة شق
  ب

  
  
  

 ١٠  
  ٤٥  ٩  

  ٥    ب    أخوان ألب

  أخت ألب
١  ١  

باق للجد، فضرب   ليس هلا   ٥أن ينظر يف باقي املسالة وهو ) التسعينية(وطريقة هذه املسألة 
وهي أكثر من نصف  ١٠بقي  ٥واجلد  ٣فلما أعطيت األم  ١٨خترج  ٦يف أصل املسألة  ٣مقام الثلث 

للجد،  ٥لألم و ٣للشقيقة مع  ٩وجيمع  ٩مقام نصف الشقيقة، خرج هلا  ٢على  ١٨قسمت  ١٨
وهو ال ينقسم على رؤوس اإلخوة واألخوات ألب، فضرب عدد  ١بقي  ١٨وطرح من  ١٧خرج 

خرجت سهام كل  ٥هو مصح املسألة، مث ضربت مجيع السهام يف  ٩٠خرج  ١٨يف  ٥رؤوسهم 
  . تصحيح االنكساروارث، على حنو ما سبق يف 



  

 ١١٥  فرائضالوجيـز يف ال

   .وهذه الطريقة تستعمل يف مجيع املسائل األربع املذكورة

  . زيد  )١(خمتصرة : املسألة الثانية
       ٥٤    ١٠٨  
  ٩  ١٨  ٦  ١   أم 

    جد
  ب

  
  
  

 ٥   
  

  10    ١٥  ٣٠  

   ٣٠   شقيقة 
  
  
  

  ٢٧  ٥٤  ١٨  

  ٢    ٤    ٢  ب    أخوان ألب
    ٣    ٦    أخت ألب

              ٢      
                ١    

دون حاجة  ٥٤وحينئذ يكون أصلها من . وميكن حلها جبعل اجلد له، الستوائه له مع املقامسة: تنبيه
  . إىل االختصار

  .)٢(العشرينية : لة الثالثةأاملس
 ٢٠    ٥    
  ٨  ٤  ٢ جد

  ١٠  ٥ ٣  شقيقة
 ٢/١  ١  ب  أختان ألب

  
                              

  . ولذا مسيت خمتصرة زيد. اختصاراً لألعداد، ألن مجيعها تنقسم عليه) ٢(املصح والسهام على رقم  قسم زيد  )١(
  . ٢٠ألن مصحها من  )٢(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١١٦ 

  . )١(العشرية : املسألة الرابعة
   ١٠  
  ٤  ٢ جد

  ٥   ٣  شقيقة

  ١  ب  أخ ألب

  

                              
  . ١٠ألن مصحها من  )١(



  

 ١١٧  فرائضالوجيـز يف ال

  الفصل اخلامس

  الرَّد

بعض املسائل ال يوجد فيها عاصب، ويبقى فيها باق بعد أصحاب فروضها، فكيف يعمل هبذا 
  : الباقي؟ هو ما جيري عنه احلديث يف هذا الفصل، وتفصيل ذلك، يف مخس مسائل

  .معىن الرد: املسألة األوىل

  . )١(الصرف والرجوع : لغةالرد 

إرجاع الباقي بعد الفروض، عند عدم العاصب، إىل أصحاب الرد من أهل الفروض  :واصطالحاً
  . املوجودة

أي أن أصل املسألة نقص بعد الرد، ملا  )٢(زيادة يف األنصبة ونقص يف السهام : ويعرف أيضا بأنه
د الرد، فمثالً من له مجعت سهام الورثة بعد الرد، فنقصت عن جمموعها قبله، وأما األنصبة فزادت بع

  . ، واخلمس أكرب من السدس ، صار له بعد الرد  قبل الرد 

  . )٣(شروط الرد : املسألة الثانية
  : للرد ثالثة شروط

  . وجود باق الفروض -١

  . ثىعدم العاصب بالنفس كاالبن، أو مع الغري كاألخت الشقيقة جمتمعة مع الفرع الوارث األن -٢
                              

  . ٢٢٤، واملصباح املنري ص١٩٢املفردات يف غريب القرآن ص  )١(
  . ٢/٣العذب الفائض  )٢(
  . ٦/٢٠١ملغين ا: ينظر )٣(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١١٨ 

  . وجود صاحب رد -٣

  :األشخاص الذين يرد عليهم: املسألة الثالثة

 - ٤النبت   -٣اجلدة   -٢األم  - ١: يرد على مثانية من أصحاب الفروض الوارثني بالنسب، وهم
إذا مل تكونا عصبة  -األخت ألب  -٨األخت الشقيقة  -٧األخت ألم  -٦األخ ألم  -٥بنت االبن 
  . مع الغري

  . الزوجني، إلرثهما بالنكاح ال بالنسب فال يرد على

  .حكم الرد: املسألة الرابعة

إذا بقي باق بعد الفروض، وعدم العاصب، ووجد صاحب رد، فللفقهاء فيمن يرث هذا الباقي، 
  : ثالثة أقوال

  . )٢(واحلنابلة يف املعتمد ، )١(وإليه ذهب احلنفية . يرد الباقي على أصحاب الرد :القول األول

اآلية  .....َوأُولُو الْأَْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ: قوله اهللا تعاىل: ستدل به هلذا القولومما ا
  ]. ٧٥:األنفال[

ذكر يف اآلية، أن أويل األرحام بعضهم أوىل ببعض، وأصحاب الرد من أويل  :وجه االستدالل
  . )٣(األرحام، فهم أوىل بالباقي

علي أصحاب الرد، وإمنا يرثه بيت مال املسلمني، سواء انتظم أم ال يرد الباقي : القول الثاين
  . )٥(والشافعية يف أصل املذهب  )٤(ينتظم، وإليه ذهب املالكية 

                              
  . ٦/٧٦٤الدر ملختار ورد احملتار  )١(
  . ٤/٤٢٨، وكشاف القناع ٢٠٥-٦/٢٠١املغىن  )٢(
  . ، وما سيأيت يف مرياث ذوي األرحام ، الفصل الثامن ٦/٢٠٢املغين : ينظر  )٣(
  . ٤/٤٦٨الشرح الكبري وحاشية الدسوقي  )٤(
  . ٣/٦املنهاج ومغين احملتاج  )٥(



  

 ١١٩  فرائضالوجيـز يف ال

بأن أصحاب الرد قد أخذوا ما فرض هلم يف الشرع، فبيت املال حينئذ أوىل بالباقي : واستدلوا
  . )١(بعدهم

، )٢(ن مل ينتظم بيت املال، وإليه ذهب املالكية يف قوليرد الباقي إىل أصحاب الرد إ :القول الثالث
  . )٣(والشافعية يف املعتمد

بأن املال مصروف إىل إحدى اجلهتني، أصحاب الرد، أو بيت املال، فإذا تعذرت : واستدلوا
  . )٤(إحدامها تعينت األخرى 
  . )٥(طريقة العمل يف حل مسائل الرد : املسألة اخلامسة
ا ذات رد، تقسم، مث ينظر فيها، فإن بقي باق بعد الفروض، ومل يكن فيها ملعرفة املسألة أهن

  . عاصب، ووجد صاحب رد، فهي مسألة الرد
  : وختتلف طريقة حل مسائل الرد، حبسب وجود أحد الزوجني وعدمه، فلها حالتان

  . أن ال يوجد يف مسائل الرد أحد الزوجني :احلالة األوىل
الزوجني، ختتلف طريقة قسمتها باختالف عدد فروض أهل الرد فيها، إذا مل يوجد يف املسألة أحد 

  : وهم قسمان
أن يكون ألصحاب الرد فرض واحد، سواء أكانوا فرداً أم صنفاً، فيأخذون مجيع  :القسم األول

  . املال فرضا وردا، وتؤصل املسألة من عدم رؤوسهم
  . هالك عن أم، فلها مجيع املال فرضا ورداً :فمثال الفرد

                              
  . ٣/٦مغىن احملتاج  )١(
  . ٤/٤٦٨حاشية الدسوقي  )٢(
  . ٣/٧املنهاج ومغين احملتاج  )٣(
  . املصدر نفسه )٤(
  . ٢٠٥- ٦/٢٠٣املغين : ينظر  )٥(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٢٠ 

  : وهذه صورة احلل
 ١  

  ١   أم
  : وهذه صورة احلل. لكل منهن واحد ٣هالك عن ثالث بنات ابن، فاملسألة من  :ومثال الصنف

 ٣  
  ٣/١ بنات ابن  ٣

أن يكون لكل صاحب رد، فرض، وحينئذ تؤصل مسألتهم من فروضهم، وتقسم  :القسم الثاين
  . املرد: األصل السابق ويسمىعليهم، مث جتمع سهامهم وجيعل جمموعها بدالً من 

فاصل مسألتهم . هالك عن بنتني وأم: حنو. فإن احتاجت إىل تصحيح، صححت، ويثبت بدل املرد
  : وهذه صورة احلل. ، ألهنا جمموع سهامهم٥مث ردت إىل  ٦من 

 
  ٦  

٥   
 ٤/٢  بنتان 

  ١  أم 

 ٦من  ٢تأخذ البنت الواحدة فأنصبة أصحاب الرد مل تتغري، وأما سهامهم، فزادت، فبدالً ما 
 بدال من  أي أخذت  ٥من  ١أخذت  ٦من  ١واألم بدالً من سهمها قبل الرد  ٥أخذهتا من 

  . أن يوجد يف مسائل الرد، أحد الزوجني :حلالة الثانية

  : مانخيتلف حل هذه احلالة، باختالف عدد الفروض املوجودة ألصحاب الرد فيها، وهم قس

وفيه تؤصل املسألة من فرض الزوجية، . صحاب الرد فرد أو صنف، له فرض واحد:القسم األول
ويعطي املوجود من الزوجني سهامه، وما بقي يأخذه صاحب الرد، فإن كان فرداً أخذه كله، وإن كان 



  

 ١٢١  فرائضالوجيـز يف ال

  . صنفاً، تقامسوه بالسوية على عدد رؤوسهم

  : ة احللوهذه صور. هالك عن زوج، وبنت :فمثال الفرد
  ٤  

  ١   زوج
فرضا  ٣  ب  بنت 

  وردا
  . بالفرض  بدال من    أصبح للبنت بالرد  

  :وهذه صورة حلها. هالك عن زوجة، وأخوين ألم: ومثال الصنف
      ٨ =٤×٢  

  ٣  ١  زوجة
 ٦/٣  ٣  ب أخوان ألم

  . بالفرض   بدالً من     أصبح لألخوين بالرد   

وفيه يعطي . أن يكون أصحاب الرد، هلم أكثر من فرض، وهم أفراد أو أصناف: القسم الثاين
  . املوجود من الزوجني سهامه، وما بقي يكون ألهل الرد، حسب فروضهم

  : وكيفية حل مسائل هذا القسم، بإحدى طريقتني

  . )١(طريقة األعداد الصحيحة : الطريقة األوىل

وتؤصل من فرضه، وتصحح إن احتاجت إىل  -تسمى مسألة الزوجية  -عمل مسألة ت -١
  . تصحيح، مث يعطي املوجود من الزوجني سهامه، ويثبت الباقي حتت سهام املوجود من الزوجني

                              
  . ٢٠٥-٦/٢٠٤املغين : ينظر )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٢٢ 

تعمل مسألة ألهل الرد، من فروضهم فقط، ويرد أصلها إىل جمموع سهامهم، مث تصحح إن  -٢
  . بدل أصل الرد،كما سبق يف القسم الثاين من احلالة األوىلاحتاجت إىل تصحيح، ويثبت 

ينظر بني الباقي من مسألة الزوجية، ومرد مسألة أهل الرد أو مصحها بعد الرد الختصارمها إن  -٣
هالك عن زوجة، وأم، : أمكن، ويثبت املختصر بدهلما، فإن متاثال، اختصرا إىل الرقم واحد، حنو

  . أسفل هذه الصفحةوصورة حله،  -وأخوين ألم 

هالك عن زوجتني، وأم، وثالثة : وإن توافقا، قسما على أكرب عدد يتفقان يف القسمة عليه، حنو
  . إخوة ألم وصورة حله يف الصفحة القادمة

هالك عن زوجة، وجدتني، : وإن تداخال، قسم األصغر على نفسه واألكرب على األصغر، حنو
  . قادمةوأخوين ألم، وصورة حله يف الصفحة ال

هالك عن زوجة، وبنت، وبنت : وإن مل ميكن اختصارمها، لتباينهما، بقيا على ما مها عليه، حنو
  . وصورة حله يف الصفحة التالية للقادمة. ابن

  . يضرب أصل مسألة الزوجية، يف املثبت من مسألة الرد، خترج اجلامعة -٤

مثبت مسألة الرد، خترج سهامه  يضرب سهام املوجود من الزوجني من مسألة الزوجني، يف -٥
  . من اجلامعة

تضرب سهام كل صاحب رد، من مسألة الرد، يف مثبت الباقي من مسألة الزوجية، خترج  -٦
  . سهامه من اجلامعة

  : وهذه صورة حل تلك األمثلة



  

 ١٢٣  فرائضالوجيـز يف ال

  : صورة حل مثال التماثل بني باقي مسألة الزوجية، ومسألة أهل الرد
  

٤  ١ ٣ ٦               ٤  
  ١  ×  ×  ١  زوجة 

  ١   ٣ ب    أم 

  
  ١  ١  

  ٢/١  ٢    أخوان ألم
  اجلامعة  أهل الرد  الزوجية 
وصار هو جزء سهم  ١متاثل، اختصرا إىل  ٣ومرد مسألة أهل الرد  ٣بني باقي مسألة الزوجية 

  . ٤مسألة الزوجية، وضرب فيها، خرجت اجلامعة 

  . ١لزوجة من اجلامعة خرج ل ١يف جزء سهمها  ١مث ضربت سهام الزوجة 

خرجت سهام كل  ١وضربت سهام كل وارث، من أهل الرد، يف خمتصر باقي مسألة الزوجية 
  . منهم، من اجلامعة

  : صورة حل مثال التوافق بني باقي مسألة الزوجية، ومسألة أهل الرد
  

  ٢٤  ٣ ٩  ٣ ٦× ٣  ٨ ٤×٢  

  
  ٦/٣  ×  ×  × ٢/١  ١    زوجتان 

   أم 
  ٦  ٣  ١    ٢ ٦  ٣ ب 

 ١٢/٤ ٦/٢  ٢    إخوة ألم  ٣
 اجلامعة  أهل الرد  الزوجية

ومصح مسألة الرد إىل  ٢وينظر ما تقدم يف مثال التماثل، لكن هنا اختصر باقي مسألة الزوجية إىل 
  . إخل...فقسما عليه ٣، ألهنما يتفقان يف القسمة على ٣



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٢٤ 

  :صورة حل مثال التداخل بني مسألة الزوجية ن ومسألة أهل الرد
  ٨  ٢ ٦  ٣ ٦    ٤  

  

  ٢  ×  ×  ×  ١    زوجة 

  ٢/١ ٢/١  ١    ١ ب    جدتان 
           ١ ٣  أخوان ألم 

        ٤/٢ ٤/٢  ٢  

 اجلامعة  الرد  الزوجة 

، ٢ومصح مسألة الرد إىل  ١ينظر ما تقدم يف مثال التماثل، لكن هنا اختصر باقي الزوجية، إىل 
  . إخل.. .فقسما عليه ٣ألهنما يتفقان يف القسمة على 

  :صورة حبل مثال التباين بني باقي مسألة الزوجية، ومسألة أهل الرد
  ٣٢  ٤ ٦    ٨  

  
  ٤  ×  ×  ١    زوجة
   بنت 

  ٢١  ٣    ٧ ب 
  ٧  ١    بنت ابن 

 اجلامعة  أهل الرد  الزوجية
ينظر ما تقدم يف مثال التماثل، لكن هنا مل ميكن اختصار باقي الزوجية ومرد مسألة الرد، ألن 

  . إخل...بينهما تباينا، فبقي كل منهما، وأصبحت مسألة الرد هي جزء السهم ملسألة الزوجية

ميكن تأجيل التصحيح، إذا وجد انكسار يف مسألة الزوجية، أو أهل الرد، أو كليهما، إىل : تنبيه
  . اجلامعة، فيتم تصحيحها هي فقط



  

 ١٢٥  فرائضالوجيـز يف ال

  :)١(طريقة الكسور : الطريقة الثانية حلل مسائل الرد
  . تعمل مسألتان، األوىل للزوجية، واألخرى ألهل الرد، كما سبق -١
  . يعمل بعد املسألتني حقالً للجامعة، كما سبق -٢
  . ينظر بني الباقي من مسألة الزوجية، ومرد مسألة أهل الرد، الختصارمها إن أمكن كما سبق -٣
  .حبهيوضع فرض سهام املوجود من الزوجني، يف حقل اجلامعة حماذياً لصا -٤
جيعل سهام كل صاحب رد فرد أو فريق من مسألتهم، بسطاً لكسر مقامه مثبت مسألة الرد، مث  - ٥

يضرب هذا الكسر يف كسر مقامه أصل مسألة الزوجية، وبسطه مثبت باقي مسألة الزوجية، فيضرب البسط يف 
  . حماذياً لصاحبه البسط، واملقام يف املقام، مث جيعل حاصل الضرب كسراً يف حقل اجلامعة، كل كسر

ينظر بني مقامات الكسور اليت يف حقل اجلامعة، كما تقدم يف تأصيل مسائل الفروض، وما  -٦
  . خرج هو اجلامعة

تقسم اجلامعة على مقام كل كسر فيها، ويضرب ناجته يف بسط الكسر نفسه، خترج سهام  -٧
  . ل املسألةصاحبه من اجلامعة، كما تقدم يف استخراج سهام أهل الفروض من أص

  :وهذه صورة احلل. هالك عن زوجة، وجدتني، وأخوين ألم:مثال
  ٨    ٢ ٦ ٣ ٦    ٤  
  ٢   ×  × ×  ١    زوجة

   جدتان
 ٣ ب 

١  

٢/١   ٢/١  ١ 

 ٤/٢   ٤/٢  ٢   أخوان ألم

  اجلامعة   أهل الرد  الزوجية
  

                              
ل واستنتجتها من ح. هذه الطريقة ال أعرف من سبقين إليها من أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل ، وجعلتها يف املناسخات أيضاً  )١(

أحد طالب الكلية من االختبار يف مسألة مناسخة ، وكان ممن درس يف جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ، مث انتقل إىل 
  . بارك اهللا فيه ووفقه. كلية الشريعة باألحساء، وال حيضرين امسه اآلن



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٢٦ 

 ٣ن يف القسمة على ، ألهنما يتفقا٢ومصح مسألة الرد إىل  ١اختصر باقي مسألة الزوجية إىل * 
  . فقسما عليه

  . يف حقل اجلامعة   وضع فرض الزوجة  * 

ووضع الناتج     وضرب يف كسر الباقي من مسألة الزوجية   جعلت سهام اجلدتني كسراً  * 
  . كسراً يف حقل اجلامعة

ووضع الناتج    ضرب يف كسر الباقي يف مسألة الزوجية  و   جعلت سهام األخوين كسراً  * 
  . كسراً يف حق اجلامعة

 ٨بالنسب األربع، فصارت اجلامعة  ٨و  ٨و  ٤نظر بني مقامات الكسور اليت يف اجلامعة وهي * 
مث قسمت اجلامعة على هذه املقامات، وضربت يف بسط كل منها، فخرجت سهام كل وارث من 

  . اجلامعة
 ***  



  

 ١٢٧  فرائضالوجيـز يف ال

  الفصل السادس

  املناسخات

فال تعبد فيها، ألن  )١(هذا الفصل ضمن باب احلساب، ألنه طرق حسابية لبعض املسائل الفرضية 
املراد فيها، تسهيل حل تلك املسائل بأخصر الطرق، ولذا فال مانع من التجديد فيها، إن وجد ما هو 

  : أسهل مما دونه الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل

  : ث عن املناسخات يف ثالث مسائلواحلدي

  . التعريف باملناسخات: املسألة األوىل
  . )٢(النقل واإلزالة والتغيري : مجع مناسخة، من النسخ، وله عدة معان منها :املناسخات لغة

  . )٣(موت وارث فأكثر، قبل قسمة تركة مورثهم  : واصطالحاً
  أسباب املناسخة: املسألة الثانية

   :للمناسخة سببان
  . تقارب موت املورث والوارث ملرض أو حنوه :السبب األول
إما لقصد االنتفاع جبميعها لكل الورثة، : تأخري قسمة التركة، لغرض من األغراض: السبب الثاين

وإما خلوف حصول الفرقة بينهم، وإما لوجود محل أو مفقود أو خنثى مشكل، يرجى اتضاح حالة، 
ن املطالبة حبقه، وإما لتسلط بعض الورثة أو حنوهم على بقية الورثة، وإما وإما حلياء بعض الورثة مينعه م

  . إخل...لوجود مشكالت تتعلق حبصر التركة
                              

  . ٣/٣٦مغين احملتاج : ينظر  )١(
  . ٦٠٣،  ٦٠٢املصباح املنري ص  )٢(
  . ٤/٤٤٣، وكشاف القناع  ٣/٣٦ين احملتاج مغ: ينظر  )٣(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٢٨ 

  املسارعة بقسمة التركة: تنبيه

ينبغي املسارعة بقسمة التركة، وإعطاء كل ذي حق حقه، ال سيما إذا كان يف الورثة حمتاجون، أو 
نساء، إال إذا أخذ منهم اإلذن الصريح بال إكراه وال جماملة يف تأخري من يستحي من املطالبة غالبا كال

القسمة، وألجل حتقيق نفع اجلميع أو بعضهم، وذلك ألن يف تأخري القسمة بال إذن مجيع الورثة ضررا 
على احملتاجني منهم، وتعرضا ملشكالت قد ال حتمد عقباها، وذلك إذا كثر الورثة، وتفرعوا، ومات 

  . قسمة التركة، فيحتاج لعمل مناسخة، وعدمها هو األضبط واألسهل يف التقسيمبعضهم قبل 

  . )١(حاالت املناسخة، وطريقة حل كل منها : املسألة الثالثة

  : للمناسخة عند الفقهاء، ثالث حاالت، ذكروا حلل كل منها أسهل الطرق اليت رأوها، وهي

بقية ورثة امليت األول، وال خيتلف نصيب ورثة من مات بعد امليت األول، هم  :احلالة األوىل
سواء أورث األحياء هذا النصيب من مجيع األموات بالفرض، أم بالتعصيب، ، األحياء من مجيع األموات
  . أم بالفرض والتعصيب معا

  طريقة العمل يف هذه احلالة

  . مات بعده جتعل املسألة من الورثة األحياء فقط بنسبتهم للميت األول، وحيذف من ورثته كل من

  : األمثلة
  إرث األحياء من مجيع األموات بالفرض: املثال األول

وقبل قسمة تركتها، ماتت األخت ألب . هالكة عن زوج، وأخت ش، وأخت ألب، وجدة ألب
  . عمن يف املسألة فقط، وقد تزوجت بالزوج املذكور بعد موت أختها صاحبة التركة

                              
، واملنهاج ومغين احملتاج  ٤٨١-٤/٤٧٩، والشرح الكبري وحاشية الدسوقي ٨٠٣-٦/٨٠١الدر املختار ورد احملتار : ينظر )١(

  . ٤/٤٤٣، كشاف القناع  ٣٧،  ٣/٣٦



  

 ١٢٩  فرائضالوجيـز يف ال

  : وهذه صورة احلل. )١(ألول، وتقسم املسألة عن بقية الورثة األحياء حتذف األخت ألب من ورثة امليت ا: احلل
   ٦/٧ 
  ٣    زوج

  ٣    أخت ش 
  ١    جدة

   إرث األحياء من مجيع األموات بالتعصيب: املثال الثاين
  . هالك عن مخسة أبناء، وقبل قسمة تركته مات ثالثة منهم، عمن يف املسألة فقط

  .  )٢(من االبنني املوجودين فقط  جتعل مسألة امليت األول :احلل
  : وهذه صورة احلل

  ٢  
  ١  ابن

  ١  ابن  
  إرث األحياء من مجيع األموات بالفرض والتعصيب معاً: املثال الثالث

  . مث مات منهم أربعة بعضهم تلو بعض، عمن يف املسألة فقط )٣(هالك عن سبعة إخوة ألم، هم أبناء عمومة 
فورثوا بالفرض  . وهم ثالثة، لكل واحد منهم واحد. رؤوس الباقنيتكون املسألة من عدد  :احلل

  : وهذه صورة احلل. ألهنم إخوة ألم، وورثوا بالتعصيب، ألهنم أبناء عم 
                              

، ن كليهما السدس، واألخت الشقيقةم وذلك ألن الزوج ، وارث النصف من زوجتيه األوىل والثانية، وكذا اجلدة، ورثت )١(
ورثت من أختها الشقيقة النصف، وكذا من أختها ألبيها النصف، فلم يتغري إرثهم من كليت امليتتني، فحذفت األخت 

  .ألب، وقسمت تركة األوىل على البقية
  . وال من إخوهتم الذين ماتوا بعده) امليت األول(ألنه مل يتغري إرثهم من أبيهم  )٢(
  .أي أمهم واحدة ، تزوجها سبعة إخوة، كل منهم أجنب منها ابناً، فيصري أبناءهم منها إخوة ألم، وأبناء عمومة )٣(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٣٠ 

  ٣  
  ١ أخ ألم
  ١ أخ ألم
  ١  أخ ألم 
  . )١(موت اثنني فأكثر من ورثة امليت األول، وورثة كل ميت، ال يرثون غريه  :احلالة الثانية

  طريقة العمل يف هذه احلالة
ميكن حل مسائل هذه احلالة بإحدى طريقتني، كلتيهما يعمل فيها مسائل لورثة مجيع األموات، مث 

  . جتمع مسائلهم يف مسألة واحدة، تسمى اجلامعة، ويأخذ مجيع الورثة األحياء سهامهم منها
  طريقة األعداد الصحيحة: الطريقة األوىل

رثة امليت األول، وبعدها جبوارها أسفل منها، مسألة لورثة امليت الثاين، مث تعمل مسألة لو -١
مع عمل ما حتتاج كل من هذه املسائل من  -لورثة الثالث أسفل من الثاين، وهكذا حىت ينتهي األموات 

  . تصحيح أو رد عن وجدا
هذا األصل، خيتصر أصل مسألة ورثة كل ميت بعد مسألة امليت األول، وذلك بالنظر بني  -٢

وبني سهام ميتها من مسألة امليت األول، إن أمكن، فإن متاثال، اختصر أصل مسألة ورثته إىل واحد، 
وإن تداخال أو توافقا، قسم أصل مسألة ورثته على أكرب عدد ينقسمان عليه، وأثبت الناتج بدالً من 

   .وإن مل ميكن االختصار، لتباينهما، بقي أصل املسألة كما هو. أصلها
، وحاصل )٢(ينظر بني املثبت عند أصول مسائل األموات غري مسألة األول بالنسب األربع -٣

                              
سواء لوجود عاصب لكل ميت، فيمنع إرث غريه منه، أو لعدم عالقة ورثة كل ميت بغريهم ، كمن مات عن أم ، وثالث  )١(

  . كل من الزوجات عن زوج ، وفروع ، أو حواش زوجات مل ينجنب منه شيئاً ، وقبل قسمة تركته توفيت
وإن تباينت ، ضربت . فإن متاثلت اكتفي بأحدها ، وإن تداخلت اكتفي باألكرب منها ، كما يف املثال األول املذكور  )٢(

بني وإن توافقت نظر . مسألتان بعضهما يف بعض ، والناتج ينظر فيه مع مسألة أخرى واحدة ، وهكذا حىت تنتهي املسائل 
وحاصل املوافقة ، ينظر فيه مع مسألة أخرى واحدة ، وهكذا فإن كانت األرقام املتوافقة كبرية ، ال . مسألتني منهما أيضا 

إىل عواملهما األولية ، مث ينظر فيما  -القاسم املشترك األصغر  -يعرف وفقهما مبجرد النظر بينهما ، حلل الرقمني بطريقة 
= 



  

 ١٣١  فرائضالوجيـز يف ال

  . النظر يكون هو جزء السهم ملسألة امليت األول، يضرب فيها، خترج اجلامعة
يضرب سهام كل وارث من مسألة امليت األول، يف جزء سهمها خترج سهامه من اجلامعة،  -٤

وما خرج يكون جزء  -قبل اختصارها  - كان ميتاً قسم على مسألة ورثته فإن كان حياً أخذه، وإن 
  : ومن أمثلتها. السهم هلا، يضرب فيه سهام كل وارث منها، خترج سهامه من اجلامعة

هالك عن ثالث زوجات، وثالثة أبناء من غريهن، وقبل قسمة تركته، مات ابنان :املثال األول
  . ، والثاين عن زوجة، وابناألول عن زوجتني، وابن، وبنت: منهم

  : وهذه صورة احلل

  ٨×٦    ٢٤×٤٨  ٨×٣  
٧    

٤٨  
  

٤٢  

٨  
١١٥٢  

  ١٤٤/٤٨  -  -  -    -  -  -  ٣/١     ١    زوجات  ٣

بن 
ا

 

هن
غري

من 
  

  ٢١  ٧ ب 

٣٣٦  -  -  -  -  -  -  - ٧  

  ت  -  -  -  -  -  -  ت ٧  ابن

بن 
ا

  ت  -  -  ت  -  -  -  - ٧ 

  

  ٤٢/٢١  -  -  -  ٦  ١    زوجتان ٢

    
٣  

  ابن
  

  ب
٤٢  ٧  

١٩٦  -  -  -  ٢٨  
  ٩٨  -  -  -  ١٤  بنت    

  
  ٤٢  ١    زوجة

  ٢٩٤  ٧  ب  ابن

=                                
،  متكررين بواحد ، حىت تنتهي املتكررات ، مث يضرب املكتفي به منها بعضه يف بعض تكرر فيهما ، فيكتفي من كل

مث يقسم أحد الرقمني املتوافقني على وفقهما، وناجته مث يضرب يف كامل اآلخر ، خيرج جزء السهم ، . خيرج وفقهما 
  . قريباً سيأيت، ينظر املثال الثاين. يضرب هذا اجلزء يف املسألة األوىل ، خترج اجلامعة



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٣٢ 

  . بني سهام كل ميت ثان من املسألة األوىل، وبني مسألة ورثته، تباين فلم خيتصرا

وصار هو جزء السهم للمسألة  ٤٨بني أصلي املسألة الثانية والثالثة تداخل، فاكتفي باألكرب 
  . فخرجت اجلامعةاألوىل، وضرب فيها 

ضربت سهام كل وارث من املسألة األوىل ، يف جزء سهمها، فخرجت سهامه من اجلامعة، لكن 
احلي منهم أخذها، وأما امليت منهم ، فقسمت سهامه من اجلامعة على مسألة ورثته، والناتج هو جزء 

سهامهم من  لة ورثة ميته، فخرجتأزء السهم هذا سهام كل وارث من مسسهمها ، مث ضرب يف ج
  . اجلامعة

هالك عن أختني، وأربعة إخوة ألب، وقبل قسمة تركته مات ثالثة من اإلخوة،  :املثال الثاين
  . عن زوجة وابن: عن زوجة وثالثة أبناء وبنتني، والثالث: عن زوجتني وابن وبنت، والثاين: األول



  

 ١٣٣  فرائضالوجيـز يف ال

  : وهذه صورة احلل

 
٩٦×  

١٠  
  

٦  ×  

            ٨  

        ٤    

٤٨  
  

٨×  

      ٨  

        ٣  

٦٤   
    

٢٤  

٨   
٩٦٠  

  ١٩٢/٩٦  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢/١ أختان ألب

  ت  - -  -  -  -  -  -  -  -    ت  ٢ أخ ألب

  ت  - -  -  -  -  -  ت  -  -    -  ٢ أخ ألب

  ١٩٢  - -  -  -  -  -  -  -  -    -  ٢ أخ ألب

  ت  - -  ت  -  -  -  -  -  -    -  ٢ أخ ألب

  

  ٢٤/١٢  - -  -  -  -  -  -  ٦  ١   زوجتان 

 ب    بن ا
٤٢  ٧  

٢٨  -  -  -  -  -  - 
-  ١٦٨  

١١٢  

  ٥٦ -  -  -  -  -  -  ١٤  بنت 

  

  ٢٤  - -  -  ٨  ١  زوجة

 ب    أبناء٣
٥٦  ٧  

١٢٦/٤٢  - -  -  ٤٢/١٤  

  ٤٢/٢١      -  ١٤/٧  بنتان

  
  ٢٤  ١   زوجة

  ١٦٨  ٧ ب  ابن 

ألة األوىل ومسألة لكن هنا بني سهام كل ميت ثان من املس. ينظر مبثل ما تقدم يف املثال السابق
مث نظر بني هذه . ٤والرابع إىل  ٣٢والثالث إىل  ٢٤ورثته تداخل، فاختصرت مسألة امليت الثاين إىل 

وبني  ٣٢مث نظر بني هذه  ٣٢فاكتفي باألكثر  ٣٢داخلة يف املسألة اليت قبلها  ٤املختصرات، فصارت 
  : ملهما، ألن بتحليلهما إىل عوا٨بينهما موافقة يف  ٢٤اليت قبلها 



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٣٤ 

  
٢ ٣٢ 

  

٢٤٢ 

  

١٢٢ ٢ ١٦ 
٢ ٦ ٢  ٨ 
٣  ٣ ٢  ٤ 
١ ٢  ٢    
١        

وهو وفق  ٨=٢×٢×٢: اكتفي باملتكرر من العوامل فيهما، مث ضرب بعضهما يف بعض وهي
، هو جزء ٩٦=٢٤×٤وضرب يف اآلخر  ٤=٨÷٣٢مث قسم أحدمها عليه . ٢٤و ٣٢خمتصر املسألتني 

  . ٩٦٠خرج اجلامعة  ١٠×٩٦يها سهم املسألة األوىل، ضرب ف

  طريقة الكسور: الطريقة الثانية

سهام كل ميت ثان من مسألة  -، حىت يف اختصار )١(هذه الطريقة مبثل ما تقدم يف مسألة الرد 
كما اختصر الباقي من مسألة الزوجية، مع مثبت مسألة أهل الرد  -امليت األول، مع مثبت مسألة ورثته 

  .تقدم يف الرد مث تتم العملية كما -

وقبل قسمة التركة تويف األخوان ألب معاً، أحدمها . هالك عن أم وأخت ألم وأخوين ألب :مثال
  . واآلخر عن زوجة، وبنت. عن زوجة، وأم

                              
  . تقدمت الطريقة يف الفصل اخلامس )١(



  

 ١٣٥  فرائضالوجيـز يف ال

  : وهذه صورة احلل

        
٢   
٤  

      
٤  
٨  

   ٢٤  

  ٤    -   -   -   -   -   -   ١   أم

أخت 
  ألم 

 

 ٤    -   -   -   -   -   -   ١  

أخ 
 ألب 

  
  ب 

٤ 

١  
٢  

  ت  -   -   -   -   -   -   ت

أخ 
  ألب

١  
٢  

  ت  -   -   -   ت  -   -   - 

  
  
  

  ٢    -   -   -   ١    زوجة

  ٦   -  -   -   ٣  ب  أم

  
  ١    ١    زوجة

  ٧    ٧  ب  بنت

  . اختصر سهام األموات بعد األول، ومسائل ورثتهم

  . وضع كسر سهام األحياء من ورثة األول، يف حقل اجلامعة

املسألة األوىل، ووضع ناجته يف حقل اجلامعة، ضرب كسر زوجة األخ ألب األول، يف كسره من 
  . وكذا فعل بكسر أمه



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٣٦ 

وضرب كسر زوجة األخ ألب الثاين يف كسره من املسألة األوىل، ووضع ناجته يف حقل اجلامعة، 
  . وكذا فعل بكسر ابنته

  . نظر بني مقامات الكسور اليت يف اجلامعة، وحاصل النظر بينها هو اجلامعة

مقامات كسورها، وضرب ناتج كل منها يف بسط، خرجت سهام كل قسمت اجلامعة على 
  . وارث حي، من اجلامعة

  . ضد احلالتني األوىل والثانية :احلالة الثالثة

وهي إما أن يكون ورثة من مات بعد األول، هم بقية ورثة امليت األول، لكن اختلف نصيبهم من 
  . األموات

ل، وكل ورثة ميت ال يرثون غريه، لكن امليت بعد األول، وإما أن يكونوا غري بقية ورثة امليت األو
  . واحد

  .وإما أن يكون األموات بعد األول أكثر من واحد، لكن الورثة يرثون من أكثر من ميت

وورثة كل ميت ال يرثون غريه، لكن األموات ، وإما أن يكون األموات بعد األول أكثر من واحد
  . امليت األولبعد األول أو بعضهم، ليسوا من ورثة 

  .طريقة العمل يف هذه احلالة

  : ختتلف طريقة العمل يف هذه احلالة الثالثة، باختالف عدد األموات فيها، وهم قسمان

  . امليت الذي بعد امليت األول واحد : القسم األول

األوىل لورثة امليت األول، : إذا كان امليت الذي بعد امليت األول واحداً، فإنه تعمل مسالتان
والثانية لورثة امليت الثاين، ويرتب الورثة يف الثانية بنسبتهم إىل امليت الثاين ال امليت األول، فمن كان 

ومن ورث من الثانية . منهم وارثاً من األول أيضا، وضع يف املسألة الثانية موازياً ملكانه يف املسألة األوىل



  

 ١٣٧  فرائضالوجيـز يف ال

  . فقط، وضع يف الثانية أسفل من ورثة املسألة األوىل

ختتصر سهام امليت الثاين من املسألة األوىل مع مثبت مسألة ورثته، إن أمكن وذلك يف غري  *
تباينهما، فإن متاثال قسم كل منهما على الرقم واحد، وإن تداخال قسم األصغر على نفسه واألكرب على 

املسألة  األصغر، وإن توافقا قسما على أكرب عدد يتفقان يف القسمة عليه، وما خرج فهو جزء سهم
  . األوىل

  . يضرب جزء السهم يف األوىل، خترج اجلامعة* 

  . تضرب سهام الورثة األحياء من األوىل يف جزء سهمها، خترج سهامهم من اجلامعة* 

تضرب سهام ورثة الثانية يف مثبت سهام امليت الثاين من األوىل، خترج سهامهم من اجلامعة، مث * 
  . هامه من املسألتني، خترج سهامه من اجلامعةاحلي الوارث من امليتني، جتمع س

  :األمثلة
هالك عن زوجة وبنت من غريها وأخ ش، وقبل قسمة تركته ماتت البنت عمن يف  :املثال األول

  . املسألة، وعن زوج، وابن

  : وصورة احلل
    طريقة الكسور  طريقة األعداد  

   ٨    ٨  ٤/١    ٨  
  ١    ١  -   -   -   ١    زوجة

  ت  ت  ت  -   -   ت  ٤/١    )غ(بنت 

  ٣    ٣  -   س  عم ش  ٣  ب  أخ ش

  
  ١    ١  ١    زوج

  ٣   ٣  ٣  ب  ابن



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٣٨ 

هالك عن زوجة وبنت وأخ ش، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عمن يف املسألة  :املثال الثاين
  . وعن زوج، وبنت

  : وهذه صورة احلل
    طريقة الكسور  طريقة األعداد  

   ٢٤    ٢٤  ١٢/٣    ٨ 

  ٥ ٥=٢+٣  ٢    أم  ١   زوجة

  ت  ت  ت  -   -   ت  ٤/١   بنت

  ١ ب عم ش  ٣ ب أخ ش
١+٩=

١٠  
١٠ 

  
  ٣    ٣  ٣    زوج

  ٦    ٦  ٦    بنت

أن يكون األموات بعد امليت األول، أكثر من واحد، وتسمى هذه بتعدد اجلوامع،  :القسم الثاين
  . وطريقة العمل فيها، باألعداد أو بالكسور، ومها. أو تعدد البطون

  يقة األعدادطر: الطريقة األوىل

  . تعمل جامعة أوىل ملسأليت امليت األول والثاين بنفس الطريقة يف القسم األول -١

تعمل مسألة للميت الثالث بعد اجلامعة األوىل، وتعترب اجلامعة األوىل مبثابة مسألة امليت األول،  -٢
وهكذا كلما زاد . سم األولومسألة امليت الثالث مبثابة امليت الثاين، مث تكمل الطريقة مبا تقدم يف الق

  . ميت زادت مسألة، وجعلت اجلامعة اليت قبل مسألته، مبثابة مسألة امليت األول له، مث تتم العملية

هالك عن زوجة وبنت وأخ ش، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عمن يف املسألة  :ومن أمثلتها
  . بنتوعن زوج وبنت، مث مات الزوج عمن يف املسألة وعن زوجة وابن و



  

 ١٣٩  فرائضالوجيـز يف ال

  : وهذه صورة احلل
  اجلامعة الثاين    اجلامعة األوىل 

   ٢٤  ٣ ١٢     ٨      
٤×  

  ٨  
٧٦٨ ٣٢  

  ١٦٠  -  -  -  -  ٥=٢+٣  ٢    أم  ١   زوجة

  ت  -  -  -  -  ت  ت  -  ت  ١ ٤    بنت

  ٣٢٠  -  -  -  -  ١٠=١+٩  ١  ب عم ش  ٣  ب  أخ ش

  
  ت  -  -  -  ت  ٣  ٣    زوج

  ب  بنت  ٦  ٦    بنت 

٧  

٢١٣=٢١+١٩٢  ٧  

  

  ٢١  ٧  بنت

  ٤٢ ١٤  ابن

  ١٢  ٤  ١   زوجة

فعل كما تقدم يف القسم األول، إال أنه هنا جعلت جامعة مسأليت امليتني األوليني، مسألة أوىل 
حباصل ضرب اجلامعة  ٧٦٨للميت الثالث، وسري فيها على منط القسم األول، وخرجت اجلامعة الثانية 

ألن سهام امليت الثالث وهو الزوج من اجلامعة وذلك  ٣٢يف كامل مسألة امليت الثالث  ٢٤األوىل 
  . تباين ٣٢، بينها وبني مسألة ورثته ٣األوىل 

هالك عن زوجة وبنت من غريها وأخ ش، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عمن يف  :مثال آخر
املسألة، وعن زوج وابن، مث مات الزوج عمن يف املسألة وعن زوجة وبنت، مث ماتت البنت عمن يف 

  . سألة، وعن زوج وسبعة أبناءامل



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٤٠ 

  : وهذه صورة احلل
  اجلامعة الثالثة    اجلامعة الثانية    اجلامعة األوىل  

    ٨        
١   

٤  
٢٣٠٤  ١٢       ١٩٢  ٢٤      ٨   

  ٢٨٨  -  -  -  ٢٤  -  -  -  -  ١  -  -  -  ١    زوجة

   بنت غ
١  
  ت  -  -  ت  ت  -  -  -  -  ت  -  -  ت  ٤

  ٨٦٤  -  -  -  ٧٢  -  -  -  -  ٣  س  س عم ش  ٣  ب  أخ ش

  
  

  ت  -  -  -  ت  ت  -  -  ت  ١  ١    زوج

  ابن  ٣  ٣  ب  ابن
  ٢١  ٧  ب

  ١٠٣٢  س  س أخ ألب  ٨٦=١٤+٧٢  ١٤

  ت  -  -  ت  ٧  ٧  بنت  

  ٥٠=١٤+٣٦  ٢    أم  ٣  ٣  ١    زوجة  

  ٢١  ٣    زوج  

  ٤٩/٧  ٧/١  ب  أبناء٧  

وهي حاصل ضرب كامل مسألة ورثة امليت الثالث يف كامل اجلامعة  ١٩٢اجلامعة الثانية * 
  . دم اختصار مسألة ورثته، لتباينها مع سهامه من اجلامعة األوىلاألوىل، لع

وهي حاصل ضرب اجلامعة الثانية يف مسألة امليت الرابع، ملا تقدم يف  ٢٣٠٤اجلامعة الثالثة * 
  . اجلامعة الثانية

  طريقة الكسور: الطريقة الثانية

فيها للجوامع، وإمنا هي جامعة  هذه الطريقة يف هذا القسم أخصر من طريقة األعداد، ألنه ال تعدد



  

 ١٤١  فرائضالوجيـز يف ال

  : واحدة، وطريقتها

تعمل مسألة للميت األول، مث مسألة لكل ميت بعده مرتباً ورثة كل ميت أسفل من ورثة  -١
املسألة اليت قبله، إال من كان فيها وارثا من املسألة اليت قبلها، فيكون بإزائه فيها، وينسب إىل امليت 

  . الذي هو يف مسألته

بني سهام كل ميت بعد امليت األول من مسألة مورثه، وبني مسألة ورثته، الختصارمها ينظر  -٢
  . إن أمكن

  : جيعل حقل للجامعة بعد املسائل، توضع فيه كسور الورثة األحياء، وتفصيلها هو -٣

كسر كل وارث من ورثة امليت األول، بسطه هو سهامه من مسألة األول، ومقامه أصلها، مث  -أ
وإن كان ميتاً ضرب كسره يف كسور . وارث فيها حياً، جعل كسره هذا يف حقل اجلامعةإن كان ال

  . ورثته من املسائل األخرى

كسر كل وارث من ميت واحد غري األول، بسطه هو سهامه من مسألة مورثه، ومقامه ما  -ب
من غري  أثبت عند أصل مسألة مورثه، مث يضرب كسره هذا يف كسر مورثه، فإن كان مورثه وارثا

األول، ضرب كسر مورثه يف كسر مورث مورثه، وهكذا حىت يضرب يف كسر مورثه من مسألة امليت 
  . األول، مث يوضع الناتج يف حقل اجلامعة

كسر كل وارث من ميتني فأكثر، يعمل له مع كل مورث من مورثيه كسراً، كما يف  -جـ
عة، مث جتمع كلها، ليخرج له كسر واحد، الوارث من ميت واحد، مث جتعل كسوره كلها يف حقل اجلام

  . هو نصيبه من اجلامعة

ينظر بني مقامات الكسور املوجودة يف حقل اجلامعة، كما تقدم يف تأصيل املسائل، وما خرج  -٤
بعد ذلك هو اجلامعة، مث تقسم اجلامعة على مقامات الكسور اليت فيها، ويضرب ناتج كل كسر يف 

  . تخرج سهام كل وارث حي، من اجلامعةبسطه، كما تقدم يف الرد، ل



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٤٢ 

بعد أن تزوجت بغري أب (هالك عن أم وبنت وأخت ش، وقبل قسمة التركة ماتت األم  :مثال
عمن يف املسألة وعن ابن من زوجها األخري، مث ماتت البنت األوىل عمن يف املسألة، وعن ابن ) املتوىف
  . وزوج

  :وهذه صورة احلل
 اجلامعة                  
      ٧٢    ٤      ٣    ٦  
  ت  ت  -  -  -  ×  ت  ١   أم

  ت  ت  -  -  ت  س بنت ابن   ٣   بنت

  بنت  ٢  ب أخت ش 
٣  

  ٢٨    -  س  عمة  ١

  ٨    -  س  عم ألم  ٢  ابن  

  
  ٩    ١    زوج

  ٢٧    ٣  ب  ابن

فقسم أحدمها على . ٦توافق يف  ٢٤و ١٨، ألن بني مقامات كسورها ٧٢خرجت اجلامعة *   
  . لثاين، والناتج ضرب يف كامل املقام ا٦

األم من األوىل،   يف   وهو ، من األوىل مجع مع ناتج ضرب ما هلا من الثانية  لألخت ش 
  .  خرج هلا من اجلامعة 

  .  جلامعة  األم من األوىل، خرج له من ا  من الثانية، مضروب يف   لالبن األول  
  .   للبنت من األوىل، خرج له من اجلامعة   من الثالثة، مضروب يف    لالبن األخري  

  . للبنت من األوىل، خرج له من اجلامعة   من الثالثة، مضروب يف    للزوج  

  . ظر ما تقدم يف القسم األولين



  

 ١٤٣  فرائضالوجيـز يف ال

  طريقة عامة حلل مجيع حاالت املناسخات: تنبيه

ما تقدم من الطرق يف حاالت املناسخات الثالث، ال تقسم فيها تركة امليت األول إال بعد 
  : أما هنا فتقسم التركة بعد مسألة امليت األول، وهذه الطريقة هي. استخراج اجلامعة

ألول، وتقسم تركته عليهم، مث تعمل مسألة لورثة امليت الثاين، ويقسم تعمل مسألة لورثة امليت ا
نصيبه من تركة األول عليهم، وهكذا بقية األموات، وإن كان بعض الورثة يرث من عدة أموات، جيمع 

  . نصيبه من اجلميع

لكن هذه الطريقة يطول احلساب فيها، خبالف ما تقدم ذكره من الطرق يف حاالت املناسخة 
  . ثالثال

   ***  
  



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٤٤ 

  الفصل السابع

  )١(اإلرث االحتياطي 

ثبوت موت املورث حقيقة أو حكماً، وثبوت حياة الوارث بعد : تقدم أن شروط اإلرث ثالثة
  . وهو العلم جبهة اإلرث ونوعه -موت مورثه حقيقة أو حكماً، والعلم باملقتضي لإلرث 

ن إرثهم حقيقي، لثبوت موت مورثيهم وما تقدم يف مباحث الفرائض، إمنا يتعلق بالورثة الذي
حقيقة، وثبوت حياهتم بعد ذلك حقيقة، وعلم املقتضي إلرثهم يقيناً، من نكاح أو نسب أو والء، 

  . إخل... وكوهنم ذكوراً أو إناثاً ن وقرهبم من امليت

 لكن من املتوارثني من يتوارثون حكماً، لعدم ثبوت شروط توارثهم حقيقة، ولذا يرثون أو يورث
  . منهم االحتياط، كل حبسبه

  : واحلديث عن اإلرث باالحتياط يف مبحثني

                              
  . ٢/٧٤فتح القريب اجمليب بشرح الترتيب : ينظر  )١(



  

 ١٤٥  فرائضالوجيـز يف ال

  * املبحث األول * 
  التعريف باإلرث االحتياطي، وبيان حاالت اإلرث به،

  وسبب اإلرث به يف كل حالة

  :يف هذا املبحث مسألتان

  التعريف باإلرث االحتياطي: املسألة األوىل

  . )١(خذ بأوثق الوجوه طلب األحظ، واأل: اللغةاالحتياط يف 

  . التوريث على سبيل االحتمال والتقدير: االصطالحواإلرث االحتياطي يف 

  . حاالت اإلرث باالحتياط، وسبب اإلرث به يف كل حالة: املسألة الثانية

  : لإلرث باالحتياط، ست حاالت

   احلمل: احلالة األوىل

لد احلمل، فإن حياة هذا احلمل تكون مبوت شخص له ورثة فيهم محل وطلبوا إرثهم قبل مو
حكمية وليست حقيقية، وكذا عدده، وجنسه ذكورة وأنوثة، فيورث يف فترة احلمل باالحتياط، لعدم 

  . حتقق حياته بعد موت مورثه، ولعدم العلم بقدر نصيبه من اإلرث، للجهل بعدده، وجنسه

  املوت اجلماعي: احلالة الثانية

 - عند القائلني به  -فإن توارثهم . يعلم السابق فيهم من الالحقتكون مبوت جمموعة متوارثني، ال 
  . باالحتياط، لعدم حتقق حياة الوارث بعد موت املورث

                              
  . ١٥٧املصباح املنري ص )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٤٦ 

  الفقد: احلالة الثالثة

حتصيل بفقد شخص له ورثة ن وطلبوا مرياثهم من تركته، فريثونه االحتباط، لعدم حتقق موت 
  . مورثهم

تظاره، فإن إرث املفقود منه، إمنا هو االحتياط، لعدم حتقق كما حتصل مبوت مورث املفقود زمن ان
  . حياة الوارث بعد موت املورث

  . اخلنثى املشكل: احلالة الرابعة

توجد مبوت شخص له وارث، خنثى مشكل، فإنه يرث االحتياط، لعدم التحقق من املقتضي 
  . أحدمها لإلرث، وهو أن اخلنثى ال يعلم كونه ذكراً أم أنثى، حىت يعطى مرياث

  الشك يف النسب: احلالة اخلامسة

تكون فيما لو ادعى رجالن، قرابة شخص جمهول النسب، أو وطئ رجالن امرأة بشبهة، فأتت 
  . فإنه يلحق بأحدمها بالقافة. بولد لزمن ميكن كونه من كل منهما

ت أحد فلو مات جمهول النسب قبل إحلاقه بأحد املدعني له، وقف من ماله مرياث أب، وإن ما
الواطئني للمرأة بشبهة أو املدعيني لنسب جمهول، وقف من ماله مرياث املولود أو املدعي، وأخذ من 

  . يرث معه لو ثبت نسبه األضر، كما يف املفقود

  الشك يف بقاء النكاح: احلالة السادسة

عيني أو ومات قبل الت، حتصل بطالق رجل إحدى زوجاته ال بعينها، أو بعينها مث التبست بالباقي
فإنه يوقف من ماله نصيب زوجة، حىت تصطلح زوجاته، وإن منت مجيعاً، وقف من مال كل . البيان

  . )١(منهن نصيب زوج، إىل أن يتبني احلال 

                              
  . ٢/٧٩فتح القريب اجمليب بشرح الترتيب  )١(



  

 ١٤٧  فرائضالوجيـز يف ال

  * املبحث الثاين * 

  كيفية التوريث باالحتياط

كل، إما لوجود محل، أو موت مجاعي، أو فقد، أو خنثى مش: تقدم أن حاالت التوريث باالحتياط
  . أو شك يف النسب، أو شك يف بقاء النكاح

وهذه احلاالت اتفق الفقهاء على التوريث يف بعضها، واختلفوا يف بعضها اآلخر، من حيث اإلرث 
  . وعدمه، ويف بعضها اآلخر يف كيفية التوريث ومقداره

، والبداية والكالم هنا عن التوريث يف احلاالت األربع األول فقط، الشتهارها، كل حالة لوحدها
  : وذلك يف أربعة فروع. بأكثرها وقوعاً

   التوارث يف حال وجود محل: الفرع األول

وخيلف ورثة فيهم محل، فهل يرث هذا احلمل، وما شروط إرثه؟ وهل ، حيدث غالباً موت شخص
ل تقسم التركة قبل ميالده؟ وما مقدار ما يوقف ألجله؟ تفصيل هذه األمور وأمثاهلا مما يتعلق باحلم

  . ومطوالت كتب الفرائض عند حديثها عن احلمل )١(وإرثه مبسوط يف كتب الفقه

  . وأما احلديث هنا، فعن كيفية تقسيم املسائل اليت فيها محل

  تقسيم املسائل اليت فيها محل

إذا مات شخص ويف ورثته محل، وطلب بقية الورثة تقسيم التركة، وكان هلذا احلمل أثر يف مرياث 

                              
نهاج ومغين احملتاج ، وامل٤/٤٨٧الدسوقي  وحاشية، والشرح الكبري ٨٠١، ٦/٨٠٠الدر املختار وحاشية رد احملتار : ينظر  )١(

  . ٣٢١-٦/٣١٣، واملغين  ٤٦٤-٤/٤٦١، وكشاف القناع  ٢٨، ٣/٢٧



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٤٨ 

فإن رضي الورثة بتأخري القسمة أخرت، وهو األوىل، . )١(حجيب احلرمان أو النقصان من حيث، غريه
خروجاً من خالف من منع القسمة إال بعد الوالدة، وعمالً باليقني، ألن احلمل ال يتضح حاله إال بعد 

فإن أىب  .الوالدة، وملا يترتب على القسمة احلالية من تغيري بعد الوالدة، إذا اتضح حال احلمل خالفها
  . الورثة إال تقسيم التركة قبل الوالدة، فللفقهاء قوالن يف حتقيق هذه الرغبة

، )٤(واحلنابلة  )٣(، والشافعية )٢(وإليه ذهب احلنفية . تنفذ هذه الرغبة فتقسم التركة :القول األول
  . وذلك حتقيقا لرغبة بقية الورثة، ودفعاً للضرر عنهم بالتأخري

اتفقوا على توريث من مع احلمل، باالحتياط للحمل، وهو باألضر هلم وأصحاب هذا القول، 
واألحظ للحمل، ألن يف قسمتها حينئذ ال بد من إيقاف بعض التركة ألجل احلمل، حىت يتضح حالة 

  . بعد الوالدة

  : لكنهم اختلفوا على ثالثة آراء يف كيفية حصول ذلك األضر واألحظ

األحظ للحمل، أن يوقف له األكثر من نصيب ذكر أو أنثى ذهب احلنفية إىل أن  :الرأي األول
ويكون لبقية الورثة . )٥(حسب جهة احلمل، الحتمال كونه أحدمها، ألن الغالب يف احلمل واحد 

  . األضر يف احتمايل احلمل

، ولذا )٦(ذهب الشافعية إىل أن احلمل ال يقدر بعدد، لوجود من تلد أكثر من اثنني : الرأي الثاين
  . عطى شيء من اشترك مع احلمل يف فرض أو تعصيب كأخيه، وال من ورث يف احتمال دون آخرال ي

                              
  . ٢/٧٤، وفتح القريب اجمليب بشرح الترتيب ٢٠٩التحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية ص : ينظر  )١(
  . ٦/٨٠٠ينظر الدر املختار وحاشية رد احملتار  )٢(
  . ٢٨،  ٣/٢٧املنهاج ومغين احملتاج  )٣(
  . ٤/٤٦١كشاف القناع  )٤(
  . ٦/٨٠٠الدر املختار ورد احملتار  )٥(
  . ٢٨، ٣/٢٧املنهاج ومغين احملتاج : وينظر ٧٥، ٢/٧٤فتح القريب اجمليب بشرح الترتيب  )٦(



  

 ١٤٩  فرائضالوجيـز يف ال

أما من ورث بالفرض يف مجيع احتماالت احلمل، فيعطي األقل منها، إن اختلف إرثه، وإال ففرضه 
  . )١(غري املتغري، ويوقف الباقي حىت والدة احلمل 

حمل األحظ من مرياث ذكرين أو أنثيني، ألن والدة ذهب احلنابلة إىل أنه يوقف لل :الرأي الثالث
وأما الذين مع احلمل، فمن ورث يف احتمال للحمل دون احتمال مل يعط شيئا، ومن  )٢(التوءمني كثرية 

ورث يف مجيع احتماالت احلمل، فإن تغري نصيبه يف بعضها أعطي األقل، وإن مل يتغري أعطي حقه 
  . كامالً

د هبا االحتياط للحمل، ولكن مذهب احلنابلة أرجحها، ألنه بين على كثرة وهذه اآلراء الثالثة يقص
والدة التوءمني، وأما مذهب الشافعية فمبين علي النادر، مع ما فيه من مزيد االحتياط، والعمل باألكثر 

  . أوىل من العمل بالنادر

الوالدة، وإليه ذهب ال تنفذ رغبة الورثة الذين مع احلمل، بل تؤجل القسمة بعد  :القول الثاين
املالكية، وذلك للشك يف حال احلمل وجوداً وعدماً وحياة وموتاً واقتضاء لإلرث، وال توريث مع 

  . )٣(الشك 

الراجح القول األول، بتنفيذ رغبة الورثة يف القسمة قبل الوالدة، ألن يف تأخري القسمة  :الترجيح
وهو ما ال حيتمل ، فإنه عومل باألضر،  من يتأثر بهضرراً على من ال يتأثر إرثه بأي حال للحمل، وأما 
  . له بعد الوالدة أقل منه قبلها، فال أثر للشك املذكور

   طريقة حل املسائل اليت فيها محل، عند القائلني جبواز التقسيم

تقدم أن احلنفية يقدرون احلمل واحداً، والشافعية يقدرونه أكثر من اثنني، واحلنابلة يقدرونه اثنني 
  : وبسبب هذه اآلراء، فحل مسائل احلمل خيتلف باختالفها -توءمني  -

                              
  . ٢/٧٤فتح القريب اجمليب بشرح الترتيب  )١(
  . ٤/٤٦٢كشاق القناع  )٢(
  . ٤/٤٨٧الشرح بالكبري وحاشية الدسوقي  )٣(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٥٠ 

حي أنثى، مث : احلمل فيها حي ذكر، والثانية: أحدمها: فعند احلنفية، تكون الطريقة بعمل مسألتني
وميكن أن جتعل ست مسائل كما هو عند الشافعية واحلنابلة، لكن ال يعمل قبل  )١(جتعل هلما جامعة 

  . حدى املسألتني املذكورتنيالوالدة إال بإ

وعند الشافعية واحلنابلة، تعمل ست مسائل، مث جيعل هلا جامعة، وكل مسألة بتقدير من التقديرات 
  . )٢(ذكراً وأنثى -٦أنثيني  - ٥ذكرين  -٤أنثى  -٣حياً ذكراً  -٢ميتاً  -١: كونه: الستة للحمل وهي

احلمل إمنا يتصور يف مسألتني منها، ومها وفائدة عمل الست املسائل، مع أن الضرر على من مع 
  . مسألتا الذكرين، واألنثيني، إمنا ذلك للرجوع بعد الوالدة إىل املسألة اليت اتضح فيها حال املولود

  : وطريقة العمل يف ذلك، هي
تعمل للحمل ومن معه مسألتان عند احلنفية، وست مسائل عند الشافعية واحلنابلة، كل مسألة  -أ

  . التقديرات، مع الرد أو التصحيح إن وجدبأحد تلك 
  . وحاصل النظر هو اجلامعة. ينظر بني مثبتات مجيع املسائل بالنسب األربع -ب
وخارج قسمتها عليها، هو جزء سهمها، . تقسم اجلامعة على مثبت كل مسألة من املسائل -ج

  . يثبت بدهلا
يف جزء سهمها، لكن عند احلنفية يف  يضرب سهام كل وارث غري احلمل من مسائل اعتبار احلمل - د

مسأليت الذكر واألنثى، وعند الشافعية واحلنابلة يف مسأليت الذكرين واألنثيني، مث أي هذه املسائل يكون فيها 
، نصيب الوارث غري احلمل أقل، يعطاه من اجلامعة، فإن مل خيتلف إرث هذا الوارث يف مجيع تلك املسائل

وقف باقي اجلامعة حىت والدة احلمل واتضاح حاله، فإن استحق احلمل بعد أعطي أحدها من اجلامعة، وي
  . )١(والدته مجيع الباقي، أخذه، وإال أخذ ما خيصه، وقسم الباقي على أصحابه من الورثة

                              
  . ٦/٨٠٠رد احملتار  )١(
  . ٢/٧٤، وترتيب اجملموع وإظهار السر املودوع ٢١٠التحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية ص : ينظر )٢(
  . ٢/٩٢، والعذب الفائض ٢١٠ينظر التحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية ص  )١(



  

 ١٥١  فرائضالوجيـز يف ال

  .وهذه صورة احلل عند احلنابلة. هالك عن أم، وزوجة حامل، وابن:مثال
  

  ١٢    ١٥   ٢٠   ٢٠    ٣٠   ٦٠    
    ١٤٤٠ ١٢٠ ٢٤  ٩٦ ٢٤ ٧٢ ٢٤ ٧٢ ٢٤  ٤٨ ٢٤ ٢٤ 

 زوجة
 

مل تتأثر بتغري جنس احلمل  ١٨٠  ١٥ ٣  ١٢ ٣ ٩ ٣ ٩ ٣  ٦ ٣ ٣
  وعدده

  أم
 

مل تتأثر بتغري جنس احلمل  ٢٤٠  ٢٠ ٤  ١٦ ٤ ١٢ ٤ ١٢ ٤  ٨ ٤ ٤
  وعدده

 ١٧ ب  ابن
٣٤ ١٧ 

١٧ 
١٧ 

٣٤ 
١٧ 

١٧ 
٨٥ ١٧ 

٣٤   
٨٥ 

األضر له كون احلمل  ٣٤٠  ٣٤
  .ذكرين

  املوقوف ألجل احلمل ٦٨٠  ٥١   ٣٤ ٣٤ ١٧ ١٧ - - محل

  )ابن وبنت(  )بنتان(  )ابنان(  )بنت(        ذكر وأنثى  أنثيان  ذكران  أنثى  )ابن(ذكر   ميت  

هو املوقوف ألجل احلمل عند احلنابلة، فإن بان احلمل ذكرين أخذاه مجيعا، وإن غري ذلك  ٦٨٠
  . أخذ ما يستحقه وأرجع باقيه لالبن

  . وال يعطي االبن شيئا إال بعد الوالدة ١٠٢٠ة، فاملوقوف وأما عند الشافعي
  . ٥١٠، ألن االبن أخذ ٥١٠وعند احلنفية املوقوف 

عملت املسائل الست، وصحح ما احتاج منها إىل تصحيح، مث نظر بينها بالنسب  :توضيح املثال
يف مصح اخلامسة،  األربع، فحذف أصل األوىل، لدخوله يف مصح الثانية، وحذف مصح الثانية، لدخوله

 ٢٤وحذف مصح الثالثة، اكتفاء مبصح الرابعة لتماثلهما، مث نظر بني مصح الرابعة واخلامسة بينهما توافق يف 
نظر بينه وبني مصح  ٢٨٨خرج  ٩٦ضرب يف مصح اخلامسة  ٣خرج  ٢٤على  ٧٢فقسم مصح الرابعة 

، ٣×  ٣×   ٢×   ٢×    ٢ ×   ٢ ×  ٢=   ٢٨٨؛ ألن عوامل  ٢٤بينهما توافق يف  ١٢٠السادسة 
  . ٥×  ٣×   ٢ ×   ٢ ×  ٢=   ١٢٠وعوامل 

  . )١(٢٤= ٣× ٢×  ٢×  ٢: وهي، ضربت العوامل املشتركة بني الرقمني يف بعض
                              

  . ةالستخراج الوفق لألرقام الكبرية، ينظر ما تقدم يف املناسخة الثاني )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٥٢ 

ضرب يف حاصل النظر بني املسائل قبل السادسة  ٥خرج  ٢٤على  ١٢٠مث قسم مصح السادسة 
األوىل، ومصحات ما بعدها، خرج جزء  مث قسمت اجلامعة على أصل ١٤٤٠خرجت اجلامعة  ٢٨٨

. ١٢والسادسة  ١٥واخلامسة  ٢٠والرابعة  ٢٠والثالثة  ٣٠والثانية  ٦٠وهو يف األوىل ، سهم كل منها
مث ضرب سهام كل وارث يف املسائل الست يف جزء سهمها، فأعطي غري احلمل األضر له من تلك 

  . ل الباقي موقوفا ألجل احلملاملسائل، مث مجعت تلك السهام وطرحت من اجلامعة، وجع

  . هالك عن أم وزوجة ومحل من ابنه وأخ ش :مثال آخر

  : وهذه صورة احلل

  
١٢ 
١٢ 

٦ 
٢٤ 

٦ 
٢٤ ٢٤  

٦ 
٤٨ 

٦ 
٢٤ ٢٤ 

٦ 
١٤٤ ٧٢  

  ٢٤  ١٢  ٤    ٤    ٨  ٤    ٤    ٤   ٤  أم

  ١٨  ٩  ٣    ٣    ٦  ٣    ٣    ٣   ٣   زوجة

  -  -  -  س  ١ ب  -  -  س  ٥ ب  -  س ٥ ب  أخ ش

  ١٧ ب ١٦/٨    ٣٤/١٧ ١٧ ب ١٢   ١٧ ب - - نمحل م

٥١ 

١٠٢ ٣٤ 
املوقوف 
ألجل 
  احلمل

 ١٧                          ابنه

      ذكر وأنثى   أنثيان   )ابنا ابن(ذكران   أنثى  ذكر  ميت  
      )ابن ابن وبنت ابن(  )بنتا ابن(   )بنت ابن(  )ابن ابن(    

 ٤٨فقسمت الرابعة  ٢٤ما توافق يف وهاتان بينه ٦، ٤داخلة يف املسألتني  ٥، ٣، ٢، ١املسائل 
هي اجلامعة، مث قسمت اجلامعة  ١٤٤خرج  ٧٢مث ضرب هذا يف املسألة السادسة  ٢خرج  ٢٤على  

 ٣والرابعة  ٦والثالثة  ٦والثانية  ١٢على املسائل الست، فخرج جزء سهم كل منها، وهو يف األوىل 
  . ٢والسادسة  ٦واخلامسة 



  

 ١٥٣  فرائضالوجيـز يف ال

  ل يف تلك املسائلالعمل بعد والدة احلم: تنبيه

إن ولد احلمل ميتاً، قسم املوقوف ألجله على الورثة الذين يف مسألة موته حسب إرثهم فيها، وإن 
ورث املوقوف ألجله كله، أو بعضه حسب  )١(ولد حياً وثبت وجوده يف بطن أمه عند موت مورثه 

  . جنسه وعدده

د احلمل، مث تضرب سهام كل وارث وطريقته أن ينظر بعد الوالدة على أي االحتماالت الست ول
منها يف جزء سهمها، فمن تغري إرثه بزيادة أعطي الفرق، ومن ورث بعد الوالدة دون قبلها، أعطي 
. نصيبه كله، واحلمل إن ولد حياً أعطي حسب حالته بعد الوالدة، مضروبة سهامه منها يف جزء سهمها

احلمل بعد الوالدة أنثى أو أنثيني، أعطي ما خيصه من فمثالً يف املثال الذي يف الصفحة السابقة، إن بان 
وإن بأن احلمل ذكراً، أخذ . املوقوف، وما بقي فهو لألخ الشقيق، أما الزوجة واألم، فال تأخذان شيئا

املوقوف كله وسقط األخ، وإن ولد احلمل ميتاً، أعطيت األم والزوجة من املوقوف ما يكمل فرضيهما 
  . بقي فلألخ يف املسألة األوىل، وما

  ***  
  :التوارث يف حال املوت اجلماعي: الفرع الثاين
، نسمع. نافذة يف عباده، فال راد ملا قضي، وال معقب حلكمه، سبحانه -جل وعال - أقدار اخلالق 

ونقرأ، ونرى حوادث احلريق والغرق واهلدم وتفجر الطائرات وتقلبها وكذا السيارات والقطارات، 
  . ريها من احلوادث اليت يكثر فيها موت مجاعة من الناسوالصعق الكهربائي وغ

وعلى املؤمن أن يستقبل تلك احلوادث وحنوها باإلميان بالقدر، والرضا به، ويتخذ األسباب 
فإن ترك األسباب جهل بالدين، . واالحتياطات املشروعة، مع كمال توكله على خالقه سبحانه

  . )٢(واالعتماد عليها كفر باهللا 
                              

: وينظر. تنظر كتب الفقه يف مرياث احلمل، ملعرفة شروط اعتبار حياة احلمل بعد الوالدة، وشروط إرثه ملا وقف ألجله )١(
  . ٩٢،  ٢/٩١العذب الفائض 

  . ٧٩٠، ١١/٤٨٩، و  ٢١٢،  ١٠/٢١١فتح الباري : ينظر  )٢(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٥٤ 

  :  عن التوارث عند حال املوت اجلماعي، يف ثالث مسائل واحلديث

  التعريف باملوت اجلماعي، عند الفرضيني: املسألة األوىل

  . )١(هو موت مجاعة متوارثني، مع خفاء موت السابق منهم 

ة، أبلدين فج يف وقت الظهر ببلد أو فيشمل موت متوارثني يف حادث أو غريه، كموت أب وابنه
  . )٢(هما وخفي السابق من

  حاالت العلم مبوت املتوارثني مجاعة وتوارثهم فيها: املسألة الثانية

  : ميكن حصر حاالت العلم مبوت املتوارثني مجاعة وتوارثهم فيها، يف أربع حاالت، هي

أن يعلم موهتم يف آن واحد وحينئذ ال يرث بعضهم بعضا، لفقد شرط اإلرث، وهو  :احلالة األوىل
  . بعد موت مورثهثبوت حياة الوارث 

فريث املتأخر ممن تقدمه، لوجود شرط اإلرث، وهو . أن يعلم املتأخر موته عن غريه :احلالة الثانية
  . )٣(ثبوت حياة الوارث بعد موت مورثه 

أن يعلم السابق بعينه، مث يلتبس األمر فيه مع غريه بنسيان وحنوه، وللفقهاء يف توريث  :احلالة الثالثة
  : بعض، ثالثة أقوالهؤالء بعضهم من 

، وذلك للشك يف تقدم موت )٥(، واملالكية )٤(وإليه ذهب احلنفية . ال يتوارثون:القول األول
  . املورث على حياة الوارث، وهو شرط اإلرث، وال توارث مع الشك يف ذلك

                              
  . ٣/٢٦املنهاج ومغين احملتاج : ينظر )١(
  . ٤٧٦،  ٤/٤٧٥، وكشاف القناع ٣/٢٦، واملنهاج ومغين احملتاج ٣٥٣وطأ ص، وامل٦/٧٩٩رد حملتار  )٢(
، ٣/٢٦، واملنهاج ومغين احملتاج ٤/٤٨٧، والشرح الكبري وحاشية الدسوقي ٧٩٩،  ٦/٧٩٨الدر املختار ورد احملتار  )٣(

  . ٣١٢ - ٦/٣٠٨، واملغىن ٤٧٦-٤/٤٧٤وكشاف القناع 
  . ٦/٧٩٨رد احملتار  )٤(
  . ٤/٤٨٧بري وحاشية الدسوقي الشرح الك )٥(



  

 ١٥٥  فرائضالوجيـز يف ال

ابق منهم، يوقف املرياث إىل أن يتبني حال موهتم، وهذا عند إمكان الوصول إىل تعيني الس :القول الثاين
  . ، ألن احلق للورثة، وال يقني يف شيء بعينه)١(وإليه ذهب الشافعية. أو يصطلح ورثتهم عند عدم ذلك

  . )٢(يرث كل املوتى بعضهم من بعض، كما يف احلالة الرابعة، وإليه ذهب احلنابلة  :القول الثالث

أو علم به، لكن مل يعرف أن جيهل حال موهتم، فلم يعلم سبق بعضهم على بعض،  :احلالة الرابعة
  : وللفقهاء يف توريث هؤالء بعضهم من بعض قوالن. السابق بعينه

وهو ختريج يف  )٥(والشافعية  )٤(واملالكية   )٣(وإليه ذهب احلنفية. ال يتوارثون :القول األول
  .  )٦(مذهب أمحد  

  : واستدلوا لذلك بثالثة أدلة

  . و حتقق حياة الوارث بعد موت مورثه، وال توارث مع الشكعدم حتقق شرط اإلرث الذي ه: الدليل األول

مات فيها   إن قتلى اليمامة وصفني واحلرة وحنوهم، مما حصل زمن الصحابة  :الدليل الثاين
  . )٧(أقارب متوارثون، ومل يورث الصحابة بعضهم من بعض 

بكر وزيد وابن  أيب  إن عدم توريث هؤالء، هو مذهب مجاعة من الصحابة  :الدليل الثالث
  . )٨(عباس

                              
  ٣/٢٦مغين احملتاج .  )١(
  . ينظر قول احلنابلة يف احلالة الرابعة )٢(
  . ٦/٧٩٩الدر املختار ورد احملتار  )٣(
  . ٤/٤٨٧الشرح الكبري وحاشية الدسوقي  )٤(
  . ٣/٢٦املنهاج ومغين احملتاج  )٥(
  . ٦/٣٠٩املغين  )٦(
  . ٦/٣٠٨املغين  )٧(
  . ٢/٣٧٩سنن الدارمي : وينظر. يف كتاب الفرائض ، باب من جهل أمره بالقتل أو غري ذلك ٣٥٢ املوطأ ص رواه مالك يف )٨(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٥٦ 

لكن بشرط عدم اختالف الورثة  -قدميه  -يرث كل منهم اآلخر من تليد ماله  :القول الثاين
  . )١(وإليه ذهب احلنابلة يف املعتمد. األحياء للميتني مجاعة، يف تقدم موت بعضهم على بعض

فإنه ملا وقع الطاعون  ،عمر ، منهم  بأن توريثهم قول مجاعة من الصحابة  :واستدلوا لذلك
  . )٢(بالشام أمر بتوريث األموات فيه بعضهم من بعض 

  . بأن هذا األثر ضعيف، كما ذكر يف خترجيه :وميكن االعتراض عليه

الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول األول، بعدم توارث املوتى مجاعة، وذلك لقوة  :الترجيح* 
بوته، ولكنه قول صحايب وخالفه غريه من فقهاء أدلتهم، وضعف دليل القول الثاين، من حيث ث

وألن القول الثاين يشترط يف توارث املوتى مجاعة، عدم اختالف ورثتهم األحياء يف تقدم . الصحابة
  . موت مورثيهم بعضهم على بعض، وهذا الشرط حيتاج إىل دليل

   طريقة حل مسائل توارث املوتى مجاعة: املسألة الثالثة

  . بعدم توارث املوتى مجاعة، يسقط من ورثة كل ميت من مات معه على القول األول،

وأما على القول الثاين، بتوارثهم، فتقسم تركة كل ميت على حدهتا، مث ينقل ما ورثه امليت ممن 
  . مات معه إىل ورثته األحياء، فتكون مناسخة، ألن كل ميت، مل تقسم تركته حىت مات غريه من ورثته

  : ختتلف باختالف عدد األموات مجاعياً، وهم قسمانوطريقة احلل فيها، 

  : أن يكون األموات اثنني، وطريقة حل مسائل هذا القسم، هي : القسم األول

أن يفرض موت أحدمها أوالً، مث يفرض موت الثاين بعده، ويعمل لتركة كل منهما مناسخة من 
تقسم على الورثة  :والثانية. ت معهتقسم على ورثة صاحب التركة، األحياء ومن ما :األوىل: مسألتني

فينظر بني سهام . مث يعمل يف املسألتني كما تقدم يف احلالة الثانية من املناسخات. األحياء ملن مات معه
                              

  . ٤/٤٧٤، وكشاف القناع ٦/٣٠٨املغين  )١(
  . ١٥٣،  ٦/١٥٢إرواء الغليل . ، وضعفه األلباين الغرقىيف باب مرياث  ٢/٣٧٩رواه الدارمي  )٢(



  

 ١٥٧  فرائضالوجيـز يف ال

  . امليت الثاين من مسألة امليت األول، ومسألة ورثته، الختصارها
  . رب فيها، فتخرج اجلامعةمث جيعل مثبت مسألة امليت الثاين، جزء سهم ملسألة امليت األول، فيض

مث من له شيء من مسألة امليت األوىل، أخذه مضروباً يف جزء سهمها، فإن كان حياً أخذ الناتج 
سهاماً من اجلامعة، وإن كان ميتاً قسم الناتج على أصل مسألة ورثته قبل اختصارها، ويكون الناتج 

  . من اجلامعةجزء سهم هلا، يضرب فيه سهام كل وارث منها، فيخرج سهامه 
وبعد االنتهاء من تركة أحد امليتني، تعمل لتركة امليت اآلخر مسألتان، كما تقدم يف تركة األول، 

وتقسم الثانية على مجيع . وتقسم األوىل منهما على مجيع ورثة صاحب التركة األحياء ومن مات معه
  . وىلمث يعمل كما سبق يف تقسيم التركة األ. الورثة األحياء ملن مات معه

هلك أخوان شقيقان على وحممد يف حادث سيارة، ومل يعلم السابق منهما، وكان لألول  : مثال
  . ولألخر زوجتان، وبنتان. منهما زوجة وبنت

فعند احلل، يفرض أن علياً مات أوالً، وجيعل لتركته مسألتان كما تقدم، مث يفرض أن حممداً مات 
   .أوالً، وجيعل لتركته مسألتان كما تقدم

  : وهذه صورة احلل

  :تقسيم تركة علي: أوالً
    ١٢٨  ١٦/٣  ٨× ٢     ٨× ١٦  

  ١٦  -  -  -  -  ١    زوجة

  ٦٤  -  -  -  -  ٤    بنت 

أخ ش 

  )حممد(
  ت  -  -  -  ت  ٣  ب

  
  ٦/٣  ٢/١  ١    زوجتان

  ٤٢/٢١  ١٤/٧  ٧  ب  بنتان



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٥٨ 

وصارت  ١٦فبقيت ، بينهما تباين ١٦ومسألة ورثته  ٣نظر بني سهام حممد من املسألة األوىل * 
  . ١٢٨هي جزء السهم للمسألة األوىل، فضربت فيه، خرجت اجلامعة 

  . من اجلامعة ١٦خرجت سهمها  ١٦يف جزء سهمها  ١ضربت سهام الزوجة من األوىل * 

  . من اجلامعة ٦٤خرجت سهامها  ١٦يف جزء سهمها  ٤ضربت سهام البنت من األوىل * 

مث قسمت على مسألة ورثته  ٤٨خرجت  ١٦ا يف جزء سهمه ٣ضربت سهام حممد من األوىل * 
  . هو جزء سهمها ٣خرج  ١٦

سهامهما من  ٦خرجت  ٣يف جزء سهم مسألة ورثة حممد  ٢ضربت سهام الزوجتني من الثانية * 
  . أسهم ٣اجلامعة، لكل واحدة 

سهامهما من  ٤٢خرجت  ٣يف جزء سهم مسألة ورثة حممد  ١٤ضربت سهام البنتني من الثانية * 
  . سهماً ٢١معة، لك منهما اجلا

  تقسيم تركة حممد : ثانياً

    ٢  ×
٢٤  

٤  ×  
١٩٢  ٨/٥      ٤٨  

  ٢٤/١٢  -  -  -  ٦/٣  ٣    زوجتان

  ١٢٨/٦٤  -  -  -  ٣٢/١٦ ١٦    بنتان
أخ ش 

  ت  -  -  ت  ١٠  ٥ ب  )علي(

  ٥  ١   زوجة  
  ٣٥  ٧ ب  بنت



  

 ١٥٩  فرائضالوجيـز يف ال

قسمت عليه مسألة ورثة  ٢فق يف بينهما توا ٨ومسألة ورثته  ١٠نظر بني سهام علي من األوىل * 
  . هو جزء السهم لألوىل ٤خرج  ٨علي 

  . ينظر ما تقدم يف حل تقسيم تركة علي* 

فتعمل لتركة كل ميت مناسخة، تتكون . أن يكون األموات مجيعاً، أكثر من اثنني : القسم الثاين
وهكذا حىت ينتهي . خرمن مسائل بعدد األموات الذين معه، فيفرض معه أحدهم أوالً مث يفرض موت آ

  : عدد األموات، وذلك حسب هذه الطريقة

  .تعمل لتركة أحد األموات مسألة، وتقسم على مجيع ورثته األحياء ومن مات معه :أوال

  . مث تعمل مسألة لكل ميت معه وتقسم على ورثته األحياء دون من مات معه

فتختصر مسألة كل ميت . من املناسخاتمث يعمل يف مسائل هذه التركة كما تقدم يف احلالة الثانية 
  . بعد األول إن أمكن، وذلك بالنظر بينها وبني سهامه من املسألة األوىل

مث ينظر بني املثبتات للمسائل بعد األوىل بالنسب األربع، وما خرج فهو جزء السهم للمسألة 
  . األوىل، يضرب فيها، فتخرج اجلامعة

وىل يف جزء سهمها، وما خرج فهو سهامه من اجلامعة، مث تضرب سهام كل وارث من املسألة األ
فإن كان حياً أخذه، وإن كان ميتاً قسم علي مسألة ورثته قبل اختصارها، خيرج جزء السهم هلا، 

  . تضرب فيه سهام ورثته منها، خترج سهام كل وارث منهم يف اجلامعة

ت معه، مث تعمل يف مسائلها كما تعمل لتركة ميت آخر مسألة، وبعدها مسائل بعدد األموا :ثانياً
  . سبق يف تركة امليت الذي قبله، إال أنه جتعل مسألة هذا امليت هي األوىل

تعمل لتركة ميت آخر مسألة وبعدها مسائل بعدد األموات معه، مث يعمل يف مسائلها كما :ثالثا
كذا حىت ينتهي األموات سبق يف تركة امليت الذي قبله، إال أنه جتعل مسألة هذا امليت هي األوىل، وه

  . الذين ماتوا مجيعاً



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٦٠ 

هلك رجل وزوجته وابنهما يف حادث سيارة، وعلم أهنم تالحقوا ولكن مل يعلم سبق  :مثال
  . أحدهم بعينه، وكان للرجل أخ ش، وللزوجة أم، وأب، ولالبن زوجة، وبنت

: ثالث مسائل فاهلالكون ثالث، وعند حل مسائلهم، يفرض موت الرجل أوالً، وتعمل لتركته
األوىل لورثته، والثانية لورثة زوجته، والثالثة لورثة ابنه، مث يفرض موت الزوجة أوال، وتعمل لتركتها 

  . ثالث مسائل، مث يفرض موت االبن أوال وتعمل لتركته ثالث مسائل
  : وهذه صورة حل مسائل تركاهتم

  تقسيم تركة الرجل: أوالً
    ٢٤  ×

٤      ٨  
٧          ٦   

١٩٢  ٢٤  

  وجةز
  ت  -  -  -  - -  ت  ١ 

  ت  -  -  ت  - -  -  ٧  ب  ابن
  ٣٥  ٥  ب  عم ش  - -  -  -  س  أخ ش

 بنت ابن 
  -  س

بنت 
  ٩٦=٨٤+١٢  ١٢    بنت   ٣   ابن

  ٣٢=٢٨+٤  ٤    جدة  ١   أم   

  ٨  -  س جد ألم   ٢ ب  أب
  ٢١  ٣    زوجة  

مث  ٢٤بالكربى مداخلة فاكتفى  ٢٤والثالثة  ٦، ألن بني املسألتني الثانية ١٩٢خرجت اجلامعة * 
  . ١٩٢فخرجت اجلامعة  ٨ضربت يف املسألة األوىل 

  . تنظر طريقة احلل يف الصفحة السابقة* 



  

 ١٦١  فرائضالوجيـز يف ال

  تقسيم تركة الزوجة: ثانياً
  ٢٤ ×  

١٢  
    ٢٨٨  ٢٤/٥      ٢/٣٦  

  زوج
 

  ت  -  -  -  -  -  ت  ٣
  ت  -  -  ت  -  -  -  ٥  ب  ابن
  أم 

 
  جدة  -  -  -  ٢

  
٦٨=٢٠+٤٨  ٤  

  أب
 

  ٤٨  ×  س  جد ألم  -  -  -  ٢

  بنت ابن   ×  س  بنت ابن 
  

  بنت  ١
  

٩٦=٦٠+٣٦  ١٢  
  ٦١=٢٥+٣٦  ٥  ب  عم ش  ١  ب  أخ ش  

  زوجة  
  

١٥  ٣  

  . ينظر حل تركة الرجل، وما تقدم من طريقة احلل يف الصفحة السابقة* 

  تقسيم تركة االبن : ثالثاً
  

٦×  
 ١٤٤  ٦/٤      ٢/١٥      ٢٤  

  ت  -  -  -  -  -  ت  ٥ ب  أب
  أم 

  
  ت  -  -  ت  -  -  -  ٤

   زوجة
  

١٨  -  -  -  -  -  -  ٣  

  بنت
  

  بنت ابن   ١  -  بنت ابن   ١٢
  

٩٩=١٥+٧٢  ٣  
  ١٥  ×  -  -  ١  ب  أخ ش  -  س  عم ش
  أم  -  -  -  -  س  جدة

  
٤  ١  

  ٨  ٢  ب  أب  

  .ينظر ما تقدم يف حل تركة الرجل، والزوجة* 



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٦٢ 

  التوارث يف حال الفقد: الفرع الثالث

من الفنت يف احلياة الدنيا، وهو نوع من  فقد األحبة يف احلروب وغريها، داخل البلد وخارجها،
  . ، فقْد فقَد ابنه يوسف وممن ابتلي هبذا نيب اهللا تعاىل يعقوب . ابتالء اهللا تعاىل خللقه

  أسباب الفقد
  : للفقد أسباب منها

  . أمن األموات أم األسرى: اجلهل حبال احملارب بعد احلرب -١

وما حوله، وترك األطفال والنساء ومن جيهل  بعدم معرفة املكان: التفريط يف الرحالت -٢
األماكن، يتنقلون كيف شاؤوا، وعدم القيام حباجاهتم ورعايتهم عند النزول والركوب والتنقل، واتكال 

  . األولياء بعضهم على بعض يف ذلك ن مع عدم السؤال عمن يتوقع فقده منهم

  )١(»وكلكم مسؤول عن رعيتهكلكم راع «: علي تلك الرعاية يف قوله وقد حث رسول اهللا 

عدم إغالق أبواب املنازل واملدارس وحنومها، مما يوجد فيه أطفال، أو جمانني، أو كبار سن  -٣
  . وذلك يؤدي إىل فقدهم إذا خرجوا دون علم من املسؤول عنهم. خمرفون

بلده ومن أسباب الفقد يف السفر، عدم أخذ احليطة بإعالم األهل أو حنوهم، بالسفر نفسه و -٤
  . مع تيسر هذه األمور. والعنوان فيها من هاتف وحنوه

والفقهاء عنوا بأحكام املفقود، ملا يتعلق به من أمور كالتوارث، ونكاح زوجته، وحقوق اآلخرين 
  . وكلها مبسوطة يف مظاهنا من كتب الفقه. املرتبطة به

  : واحلديث هنا عن التوارث يف حال الفقد، وذلك يف مخس مسائل
                              

يف كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف ) ٨٩٣(برقم  ٢٨٥،  ١/٢٨٤جلامع الصحيح جزء من حديث أخرجه البخاري يف ا )١(
  . القرى واملدن



  

 ١٦٣  فرائضالوجيـز يف ال

  املراد باملفقود: لة األوىلاملسأ
  . )١(من غاب عن ذويه، وانقطع خربه عنهم، فجهلوا موته وحياته: املفقود

   مدة انتظار املفقود: املسألة الثانية
فإن مات مورث املفقود حال فقده، صار املفقود : املفقود ال خيلو غالباً من كونه وارثاً أو مورثاً

  . احلكم مبوت املفقود، صار املفقود مورثاًوإن وجد وارث للمفقود زمن . وارثاً
واملفقود، يرث من مورثه، إال إذا قامت بينة مبوته قبل موت مورثه، ويورث منه، بقيام البينة على 

  . )٢(موته، أو مضي مدة يغلب على الظن أنه ال يعيش فوقها 
  :واختلف الفقهاء يف قدر هذه املدة، على قولني

واحلنابلة يف  )٤(والشافعية  )٣(وإليه ذهب احلنفية .  اجتهاد احلاكميرجع فيها إىل: القول األول
  . ، وذلك ألن األصل بقاء املفقود حياً، فال خيرج عنه إال بيقني، ومل حيصل)٥(رواية 

واجتهاد احلاكم، يكون بد سؤال أهل اخلربة من اجلهات املعنية كاألمن العام وتوابعها، 
  . واملستشفيات واملصحات وحنوها

ال يرجع يف قدر املدة إىل اجتهاد احلاكم، وإمنا هي مدة معينة يغلب على الظن أنه ال يتضح  :القول الثاين
  . )١(واملعتمد عند احلنابلة  )٨(والشافعية  )٧(وقول عند احلنفية  )٦(وهذا مذهب املالكية . حال املفقود بعدها

                              
  . ٢/٧٨فتح القريب اجمليب بشرح الترتيب : ينظر  )١(
  . ٢٧،  ٣/٢٦مغين احملتاج : ينظر )٢(
  . ١٤٩ - ٦/١٤٧، وفتح القدير ٣٠/٥٤املبسوط  )٣(
  . ٢٧،  ٣/٢٦املنهاج ومغين احملتاج  )٤(
  . ٤/٤٦٥القناع  كشاف )٥(
  . ٤/٤٨٧الشرح الكبري وحاشية الدسوقي  )٦(
    . ٣٠/٥٤املبسوط  )٧(
  . ٢٧،  ٣/٢٦مغين حملتاج  )٨(
  . ٤/٤٦٥كشاف القناع  )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٦٤ 

بلة يف قدر املدة بني حال غيبة املفقود يف لكنهم اختلفوا يف مقدارها على عدة أقوال، ويفرق احلنا
  . )١(السالمة واهلالك 

  .كيفية توريث املفقود ومن معه، إذا مات مورثه يف مدة االنتظار: املسألة الثالثة

  : خيتلف ذلك باختالف وجود ورثة مع املفقود، وله حالتان

. القسمة زمن االنتظارأن ال يوجد مع املفقود وارث، أو يوجد وال يرغب يف  :احلالة األوىل
  . )٢(فتوقف قسمة التركة إىل اتضاح حال املفقود، أو مضي املدة 

  . ويرغبون يف القسمة زمن االنتظار، أن يوجد مع املفقود ورثة :احلالة الثانية

إذا وجد مع املفقود ورثة ورغبوا يف القسمة زمن االنتظار، فإنه يعامل من مع املفقود من الورثة 
من ورث يف حالة موت املفقود أو حياته، مل يعط شيئاً، ومن ورث يف احلالتني، أعطي باألضر وهو 

مث يعطي من مع . األوىل باعتبار املفقود حياً، واألخرى باعتباره ميتاً: فتعمل للميت مسألتان. )٣(أقلهما 
ملفقود، أو ويوقف الباقي إىل اتضاح حال ا -كما سبق يف احلمل -املفقود، األضر له من املسألتني 

  . مضي مدة االنتظار

  . )٤(وطريقة العمل فيها 

هذا إذا  -إحداها على فرض كون املفقود حياً، واألخرى على فرضه ميتاً : تعمل مسألتان -١

                              
  . املصدر نفسه )١(
  . ٣/٢٧مغين احملتاج  )٢(
، وفتح ٣/٢٧ احملتاج ، واملنهاج ومغين٤/٤٨٧، والشرح الكبري وحاشية الدسوقي ١٥٠، ٦/١٤٩اهلداية وفتح القدير  )٣(

تعمل فيهما مسالة واحدة، : وللشافعية قوالن آخران. ٤/٤٦٦، وكشاف القناع ٢/٧٨القريب اجمليب بشرح الترتيب 
فتح . باعتبار املفقود حياً ، ألن األصل بقاء حياته ، واألخرى باعتباره ميتاً ، ألنه الظاهر من حاله: لكن أحد القولني

  . ٧٩، ٢/٧٨رتيب القريب اجمليب بشرح الت
  . ٤/٤٦٦، وكشاف القناع ٢/٧٩، وفتح القريب اجمليب بشرح الترتيب ٤/٤٨٨الشرح الكبري وحاشية الدسوقي  )٤(



  

 ١٦٥  فرائضالوجيـز يف ال

فلو فقد اثنان . أما إذا كان أكثر من واحد، فتجعل املسائل بعددهم، وتزاد واحدة -كان املفقود واحداً 
  . )١(حلياهتما، والثانية ملوهتما، والثالثة حلياة أحدمها ومت اآلخر واحدة : جعلت ثالث مسائل

  . ينظر بني املسائل بالنسب األربع، وما خرج هو اجلامعة -٢

  . هو جزء سهمها، وما خرج لكل منها، تقسم اجلامعة على مجيع املسائل -٣

أي السهام أقل تضرب سهام كل وارث غري املفقود من كل مسألة يف جزء سهمها، مث ينظر  -٤
  . فيعطاه من اجلامعة، وما بقي يوقف ألجل املفقود

  : وهذه صورة احلل، هالك عن زوجة وأب مفقود وأم وابن :مثال

    
١ 
١   ٢٤ 

٢٤ ٢٤ 

  

  ٣  ٣    ٣    زوجة
أب 
  -  - -  ٤   مفقود

  ٤  ٤   ٤    أم 

 ١٣ ١٧ ب ١٣ ب  ابن

موقوف، فإن بان األب حياً، أخذه، ٤  ميت  حي  
  ميتا، أخذه االبن وإن بان

  

                              
  . ١٨٢-١٧٩كتاب الفرائض للدكتور عبد الكرمي الالحم ص : ، وينظر٤/٤٦٨كشاف القناع  )١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٦٦ 

 ٢٤وصارت هي اجلامعة، مث قسمت اجلامعة ، نظر بني املسألتني متماثلتني، فاكتفي بإحدامها* 
  . هو جزء السهم لكل منها ١علي كل من املسألتني، خرج 

وأما الزوجة  ١٧ويف موته  ١٣األضر لالبن كون األب املفقود حياً، حيث أخذ يف مسألته * 
  . رثهما يف املسألتني، فأخذتا سهامهما كاملة من اجلامعةواألم، فلم يتغري إ

  كيفية اإلرث من املفقود: املسألة الرابعة

إذا مضت مدة االنتظار ومل يتضح حال املفقود، فاإلرث من املفقود خيتلف باختالف ما ميلكه من 
  : تركته، وهو قسمان

على ورثته املوجودين حني موته إن تركته اخلاصة مما مل يوقف ألجله، وهذه تقسم  : القسم األول
أما من مات من ورثته قبل ذلك، فال حق له يف . علم به أو حني احلكم مبوته عند انتهاء مدة االنتظار

  . )١(إرث هذه التركة، لعدم حتقق شرط اإلرث يف الوارث، ملوته قبل مورثه 

والعمل يف هذا . تظار املفقودما وقف ألجل املفقود من تركة مورثه املتوىف زمن ان: القسم الثاين
  : وللمفقود ثالث حاالت. املوقوف خيتلف باختالف حال املفقود حني موت مورثه

وحينئذ يضم ما ورثه من تركة مورثه إىل . أن تثبت حياة املفقود بعد موت مورثه :احلالة األوىل
  . تركته اخلاصة، ويقسم معهما، كما مضى يف القسم األول

وحينئذ يدفع املوقوف إىل ورثة مورث . ن يثبت موت املفقود قبل موت مورثهأ :احلالة الثانية
  . )٢(املفقود، حسب استحقاقهم باعتباره ميتاً 

وللفقهاء فيمن يرث املوقوف للمفقود يف هذه . أن ال تعلم حياة املفقود وال موته :احلالة الثالثة
  : احلالة قوالن

                              
  . ٤/٤٦٥، وكشاف القناع  ٧٩،  ٢/٧٨فتح القريب اجمليب بشرح الترتيب  )١(
  . ٤٦٧،  ٤/٤٦٦كشاف القناع  )٢(



  

 ١٦٧  فرائضالوجيـز يف ال

 )٣(والشافعية )٢(واملالكية  )١(وإليه ذهب احلنفية . املفقوديرثه ورثة مورثه دون ورثة  :القول األول
، ألن املفقود مشكوك يف حياته عند موت مورثه، والظاهر من حاله، املوت، )٤(وهو وجه عند احلنابلة 

  . وال توريث مع الشك، كما سبق يف املوت اجلماعي

اد عليه، فأما ما خيص املفقود يفرق بني ما خيص املفقود من املوقوف ألجله وما ز :القول الثاين
ألن األصل بقاء حياة املفقود، وال حيكم  )٥(وإليه ذهب احلنابلة يف الصحيح من مذهبهم . فريثه ورثته

  . مبوته إال مبضي مدة االنتظار

وأما ما زاد على ما خيص املفقود فهو لورثة مورثه، يصطلحون عليه، وهذا القول أرجح، عمال 
  . ود، وهو كونه حياًباألصل من حال املفق

   إرث غري املفقود ملا وقف هلم بسبب املفقود: املسألة باخلامسة

قد ال يكون للمفقود نصيب يف مجيع أو بعض املوقوف ألجله، ولكن وقف ذلك بسبب حجب 
 )٦(وحينئذ لورثة مورث املفقود االصطالح على املوقوف، ألن املفقود ليس له فيه حظ . املفقود لغريه

  . ا يتضح عند تقسيم تركة مورث املفقود على حاليت موت املفقود وحياتهوهذا إمن

هالك عن زوج، وأخت ش، وأخت ألب، وأخ ألب  :فمثال ما ال حظ للمفقود فيه مطلقاً
فإن املفقود أثر على اجلميع؛ فبتقدير حياته ال نصيب له وال ألخته، وبتقدير موته ال شيء له، . مفقود

ومها دائران بني الزوج والشقيقة واألخت ألب،  ٢واملوقوف  ٧، وتعول املسألة إىل وأما أخته فلها 
  . فيصطلحون عليه، ألنه ال يعلم مستحقه منهم بعينه

                              
  . ١٥٠،  ٦/١٤٩اهلداية وفتح القدير  )١(
  . ٤/٤٨٨الشرح الكبري وحاشية الدسوقي  )٢(
  . ٣/٢٧املنهاج مبغين احملتاج : ينظر  )٣(
  . ٤/٤٦٧كشاف القناع  )٤(
  . املصدر نفسه )٥(
  . ٤/٤٨٨الشرح الكبري وحاشية الدسوقي : ، وينظر٤/٤٦٧، وكشاف القناع ٢/٧٩فتح القريب اجمليب بشرح الترتيب  )٦(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٦٨ 

  : وهذه صورة احلل

  

    
٧ ×  
٢    ٢   

١٤ ٧ ٦  

  
  ٦  ٣   ١    زوج

  ٦  ٣    ١    أخت ش

  أخ ألب
  ×  ب

×  ×  ×  

         
    ×  ١  أخت ألب

  املوقوف ألجل املفقود ٢  ميت  حي  
قسمت على  ١٤تباين، فضربتا يف بعض، خرجت اجلامعة  ٧والثانية  ٢بني املسألتني األوىل * 
مث نظر يف سهام . هو جزء سهمها ٢خرج  ٧هو جزء سهمها، وقسمت على الثانية  ٧خرج  ٢األوىل 

من اجلامعة، وكذا األخت الشقيقة  ٦كون املفقود ميتاً، فأعطي الزوج يف املسألتني، فخرج األضر له 
، فإن بان املفقود حياً، اقتسم املوقوف ٢األضر هلا، كون املفقود حيا، فلم تعط شيئا من اجلامعة وأوقف 

  . وإن بان املفقود ميتاً، أخذت األخت ألب مجيع املوقوف ١كل من الزوج والشقيقة لكل منها 

هالك عن زوج وأخوين ألم وأخت ش وأخ ش مفقود، اجلامعة  :حظ يف بعضه ومثال ما للمفقود
يدور بني بقية الورثة، وال يعلم  ١٥والباقي  ٨فإن بان الشقيق حياً، فله منها  ٢٣واملوقوف  ٧٢

  . مستحقه منهم بعينه، فيصطلحون عليها



  

 ١٦٩  فرائضالوجيـز يف ال

  : وهذه صورة احلل

    ٤  ٦   
٩   ١٨   

٧٢ ٨ ٦  

  
  ٢٧  ٣    ٩  ٣   زوج

أخوان 
   ٦/٣  ٢    مأل

  
١٨/٩  ٢/١ 

 أخت ش
  ١  ب

٤  ٣    ١  

           
أخ ش 
  مفقود

 املوقوف ألجل املفقود  ٢٣  ×  ×  ٢

      ميت  حي  
 ٩خرج  ٢على  ١٨قسمت األوىل  ٢بينهما توافق يف  ٨والثانية  ١٨نظر بني املسألتني األوىل 

هو جزء  ٤خرج  ١٨على األوىل  ٧٢مث قسمت اجلامعة  .٧٢خرجت اجلامعة  ٨فضربت يف الثانية 
  .هو جزء سهمها ٩خرج  ٨سهمها، وقسمت اجلامعة على الثانية 

  . ينظر ما تقدم يف املثال السابق
  ***  

  التوارث يف حال وجود خنثى مشكل: الفرع الرابع

كُْم ِفي الْأَْرَحامِ كَْيَف ُهَو الَِّذي ُيَصوُِّر: قال تعاىل. خيلق اهللا ما يشاء، ويصور خلقه كيف شاء
االبتالء واالمتحان للبصر على البالء والرضا : ، وذلك حلكم عظمة منها]٦:آل عمران[اآلية  ...َيَشاُء

  . بالقضاء



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٧٠ 

  . ومنها التضرع بالدعاء قبل احلمل وأثنائه ودائما، حبسن التصدير والسالمة من كل عيب

تصوير اهللا تعاىل خللقتهم، فإن اهللا سبحانه قادر على  ومنها عدم االغترار والشماتة باآلخرين يف
  .معافاة املبتلى، ومعاقبة الشامت

. حكام الصالة واحلج وغريمهاوقد اهتم الفقهاء بأحكام اخلنثى املشكل، فذكروا ما يتعلق به من أ
  . )١(إيضاح املشكل يف أحكام اخلنثى املشكل : د األسنوي لذلك كتاباً مساهوأفر

  : هنا عن التوارث عند وجود خنثى مشكل، وذلك يف سبع مسائلواحلديث 

  التعريف باخلنثى: لة األوىلأاملس

  . )٢(من اخلنث، وهو اللني : اللغةاخلنثى يف 

  . )٣(وليس له شيء منهما أصال، من له آلتا الرجل واملرأة، أو ولد :االصطالحويف 

  أنواع اخلنثى: لة الثانيةأاملس

  : اخلنثى نوعان

فيلحق بأهلها ذكورة . وهو من تعمل عنده إحدى اآللتني فقط: خنثى غري مشكل :األول النوع
  . أو أنوثة، وتكون اآللة األخرى، عضواً زائداً كاألصبع السادس

  . وهو من تعمل عنده آلتا الذكر واألنثى: خنثى مشكل :النوع الثاين

  شكلاجلهات اليت ميكن أن يوجد فيها اخلنثى امل: املسألة الثالثة

وال يوجد يف األصول، ألن . ميكن وجود اخلنثى املشكل يف الفروع، واحلواشي، وذي الوالء
                              

  . رأيته مصوراً عن خمطوطته )١(
  . ١٨٣املصباح املنري ص )٢(
  . ٤/٤٦٩، وكشاف القناع ٨٠- ٢/٧٩فتح القريب اجمليب بشرح الترتيب  )٣(



  

 ١٧١  فرائضالوجيـز يف ال

وال يوجد يف الزوجني، . األصل منجب لغريه، واخلنثى املشكل ال ينجب، فإن أجنب تبني أنه غري مشكل
  . )١(ألن املشكل ال يصح نكاحه 

  أقسام اخلنثى املشكل: املسألة الرابعة

  : املشكل إىل قسمني ينقسم اخلنثى

وهو من كان حياً عند قسمة تركة مورثة، ومل يبلغ سن . من يرجى اتضاح حاله :القسم األول
  . البلوغ بتمام مخس عشرة سنة منذ والدته

وهو من مات صغريا قبل قسمة تركة مورثة، أو بلغ سن . من ال يرجى اتضاح حاله :القسم الثاين
  . )٢(ومل يتضح حاله ، البلوغ

  . )٣(العالمات اليت يتضح هبا حال اخلنثى املشكل : سألة اخلامسةامل

ميز اهللا تعاىل الذكر من األنثى بعالمات يعرف هبا كل منهما، فإذا وجد منها شيء يف اخلنثى 
  : املشكل، أحلق باجلنس الذي خيتص هبا، وتلك العالمات هي

   البول: العالمة األوىل

  . زة للذكر من األنثى وأسبقها، ألنه يوجد يف اإلنسان منذ والدتهيعترب البول أقوى العالمات املمي

  : واتضاح حال اخلنثى املشكل بالبول، يكون بعدة أمور

أن يبول من أحد العضوين دون اآلخر، فيلحق جبنس من بال بعضوه، ويكون العضو الثاين  -أ
  . زائداً

                              
  . املصدر نفسه  )١(
  . ٤/٤٧٠كشاف القناع )٢(
، وكشاف  ٢٩//٣ومغىن احملتاج  ٤/٤٨٩الكبري وحاشية الدسوقي  ، والشرح٦/٧٢٧الدر املختار ورد احملتار : ينظر )٣(

  .  ٤٧٠،  ٤/٤٦٩القناع 



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٧٢ 

ألن السبق من العضو دليل على أنه أن يسبق البول من أحد العضوين، فيلحق بالسابق منهما،  -ب
  . العضو األصلي

استوى مقدار البول منهما، يبقى اخلنثى مشكالً حينئذ و،  ن العضوين يف آن واحدأن يبول م -ج
  . مل يتضح حاله

  . )١(وهذه األمور الثالثة، باتفاق الفقهاء 

خر، فاختلف الفقهاء يف أما إن كان بوله من أحد العضوين أكثر كمية أو أكثر عدد مرات من اآل
  : اعتبار الكثرة مميزة وموضحة حلال اخلنثى املشكل، وذلك على قولني

، ألهنا ال تدل على )٣(والشافعية )٢(إن الكثرة غري موضحة حلاله، وإليه ذهب احلنفية  :القول األول
  . أصلية العضو، وإمنا تدل على سعة املخرج أو ضيقه

 )٤(ضحة حلال اخلنثى املشكل، وإليه ذهب صاحبا أيب حنيفة تعترب الكثرة مو :القول الثاين
  . ، ألهنا تدل على أصلية العضو اخلارجة منه)٦(واحلنابلة  )٥(واملالكية

   غري البول: العالمة الثانية

  : هذه العالمة تنقسم إىل قسمني

  عالمات الرجال: القسم األول

  : للرجال عالمتان
                              

  . ٤/٤٧٠، وكشاف القناع ٣/٢٩، ومغين احملتاج ٧٩٨-٦/٤٩٧، والشرح الصغري ٦/٧٢٧الدر املختار ورد احملتار  )١(
  . ٦/٧٢٧الدر املختار ورد احملتار  )٢(
  . ٣/٢٩مغين احملتاج  )٣(
  . ٦/٧٢٧ار الدر املخت )٤(
  . ٦/٤٩٨الشرح الصغري  )٥(
  . ٢٥٤،  ٦/٢٥٣، واملغين ٤/٤٧٠كشاف القناع  )٦(



  

 ١٧٣  فرائضالوجيـز يف ال

  . عضو الذكورةخروج املين من  -٢نبات اللحية  -١

  عالمات النساء: القسم الثاين

  : للنساء ثالث عالمات

وال يكون احلمل يف اخلنثى  -ويكون أحيانا مع عدم سبق حيض  - احلمل  -٢احليض  -١
) أي انعزاهلما(تفلك الثديني  -٣وإمنا بنكاح شبه أو إكراه وحنومها ، املشكل بوطء يف نكاح صحيح

  . كسائر النساء

ذه العالمات يف اخلنثى املشكل يزول اإلشكال فيه عند احلنفية واملالكية وبظهور إحدى ه
، ألنه بذلك يتضح حاله، ووافقهم الشافعية إال يف نبات اللحية وتفلك الثديني، فلم يعتربومها )١(واحلنابلة

نساء عالمتني موضحتني، ألهنما يشتركان يف الذكورة واألنوثة، فمن الرجال من تتفلك ثندؤتاه، ومن ال
  . )٢(من تظهر هلا حلية 

  . وإذا مل تظهر على اخلنثى املشكل إحدى العالمات اليت تلحقه بأحد اجلنسني، يبقى على اإلشكال

واألحكام املناطة باخلنثى املشكل، ختتص به دون غري املشكل، ألن غري املشكل إن اتضح ذكراً، 
  . فله أحكام الذكور، أو أنثى فلها أحكام اإلناث

  كيفية توريث اخلنثى املشكل ومن معه: ة السادسةاملسأل

إذا كان مورث اخلنثى املشكل ليس له وارث غري اخلنثى، فالتركة للخنثى، سواء أكان يرجى 
  . اتضاح حاله، أم ال، ألن التركة ال تعدوه

إن كان يرجى اتضاح حال اخلنثى، وأمكن : أما إذا كان ملورث اخلنثى ورثة غري اخلنثى، فحينئذ
  . خري القسمة إىل اتضاحه، فاألوىل تأخريهاتأ

                              
  . ٤/٤٦٩، وكشاف القناع ٤٢٨، وقوانني األحكام الشرعية ص٦/٧٢٧الدر املختار  )١(
  . ٣/٢٩مغين احملتاج  )٢(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٧٤ 

وإن كان يرجى اتضاح حاله، ولكن احتيج لقسمة تركة مورثة، أو كان اخلنثى ال يرجى اتضاح 
  : ، فحينئذ للخنثى ومن معه حالتان)١(حاله 

أن ال خيتلف إرثه وإرثهم حني كونه ذكراً أو أنثى، فتقسم التركة ويأخذ كل حقه،  :احلالة األوىل
  . الك عن أب وأم وبنت وولد ابن خنثىكه

والبنت هلا النصف سواء أكان . فاألب واألم لكل منهما السدس سواء أكان اخلنثى ذكراً أم أنثى
اخلنثى ذكراً أم أنثى، والباقي للخنثى؛ فإن كان أنثى فلها السدس، وهو الباقي، أو ذكراً فله الباقي، وهو 

  . السدس

  : وهذه صورة احلل
   ٦  

  
  ١    أب
  ١  أم
  ٣    بنت

  ١ ب  ولد ابن خنثى
فإن كان أنثى، أخذته فرضا، ألنه السدس، وهو 
فرضها هنا، وإن كان ذكرا، أخذه تعصيبا، ألنه العاصب 

  . هنا
       

  

  . هالك عن زوجة، وولد خنثى: مثال آخر

  : وهذه صورة احلل
                              

ه مع ورثته ما تقدم يف املناسخة من احلالتني فإن كان ملوته صغرياً ، فإنه تقسم املسألة كما سيأيت ، وبعد ذلك يعمل لنصيب )١(
  . ينظر آخر مثال فيما إذا كان اخلنثى ال يتضح حاله. األوىل أو الثالثة 



  

 ١٧٥  فرائضالوجيـز يف ال

   ٨  
  

  ١    زوج

يباً، وإن كانت أنثى، أخذت أربعة فإن كان ذكراً، أخذه تعص  ٧ ب  ولد ابن خنثى
  . ، وثالثة بالرد، على القول به أسهم بالفرض وهو 

ألنه ال يفضل  ؛هالك عن مخسة إخوة ألم أحدهم خنثى مشكل، املال بينهم بالسوية: مثال ثالث
  .ذكرهم على أنثاهم، فال أثر لذكورته

يف الذكورة عن األنوثة، سواء أكان يرث بأحدمها أن خيتلف إرث اخلنثى املشكل  :احلالة الثانية
ويف هذه احلالة اختلف الفقهاء يف كيفية توريث ، أم يكثر حقه يف أحدمها دون اآلخر، دون اآلخر

  : اخلنثى ومن معه، وذلك على أقوال أربعة
اقه ، ألن اإلرث ال يثبت استحق)١(يعامل اخلنثى وحده باألضر وإليه ذهب احلنفية  :القول األول

مع الشك يف سببه، والشك موجود يف اخلنثى، خبالف من معه، فإن سبب اإلرث متيقن فيه، واليقني ال 
مث إذا اتضح حال اخلنثى بعد القسمة، فإن تبني خالف األضر، نقض احلكم ويكمل . يزول بالشك

  . )٢(للخنثى نصيبه، وإن مل يتضح حاله استمر احلكم 
رث بالتقديرين متفاضالً، أعطي نصف مرياث ذكر ونصف مرياث إن كان اخلنثى ي: القول الثاين

أنثى، وإن كان يرث بأحد التقديرين دون اآلخر، أعطي نصف مرياث التقدير الوارث به، وكذلك من 
، ألن اخلنثى تدعيه الذكورة واألنوثة، كما لو )٣(معه من الورثة، يعاملون كاخلنثى، وإليه ذهب املالكية 

مث إذا تبني حال . ر بأيديهما، وال بينة لكل منهما، فتقسم الدار بينهما نصفنيتداعي رجالن يف دا
  . )٤(اخلنثى نقض احلكم، وإن مل يتضح حاله استمر احلكم، ألنه مل يوقف له شيء 

                              
  . ٧٣١-٦/٧٣٠الدر املختار ورد احملتار  )١(
  .املصدر نفسه )٢(
  . ٤٩٠-٤/٤٨٩حاشية الدسوقي  )٣(
  . املصدر نفسه )٤(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٧٦ 

فإن كان ال يرجى اتضاح : )١(يعامل اخلنثى ومن معه باألضر، وإليه ذهب الشافعية  :القول الثالث
وإن كان . وقوف، وال بد من جريان التواهب والتسامح ويغتفر اجلهل للضرورةحاله، اصطلحوا يف امل

وإن استمر اإلشكال، . يرجى اتضاح حال اخلنثى؛ فإن اتضح أخذ اخلنثى ما خيصه، وكل وارث كذلك
تصاحلوا يف املوقوف كما لو كان ال يرجى اتضاح حاله، وذلك ألنه ال توارث إال بيقني، واخلنثى 

  . )٢(فيه  املشكل مشكوك

: إىل أنه خيتلف التوريث باختالف اتضاح حال املشكل وعدمه )٣(ذهب احلنابلة  :القول الرابع
وإن كان ال يرجى اتضاح . فإن كان يرجى اتضاح حاله، عومل ومن معه باألضر كمذهب الشافعية

فنصف  يعطي نصف مرياث ذكر ونصف مرياث أنثى إن ورث هبما، وإال: حاله فكما يقول املالكية
مرياث التقدير الذي يرث به دون اآلخر، ألن هذا أكمل يف االحتياط، حيث ال دليل منقول واالحتياط 

  . )٤(مطلوب

الراجح القول الرابع، لكمال االحتياط فيه، واالنتفاع بالتركة جلميع الورثة قبل  :الترجيح
  . االتضاح، وألنه ال نص من كتاب أو سنة أو إمجاع يف هذا احلكم

  .طريقة العمل يف حل مسائل اخلنثى املشكل حسب القول الرابع: سألة السابعةامل

تقدم يف هذا القول أن توريث اخلنثى خيتلف باختالف اتضاح حاله وعدمه، ولذا فلكل حال منهما 
  : طريقة، ومها

  طريقة العمل إذا كان اخلنثى املشكل يرجى اتضاح حاله - ١

، ويوقف الباقي، وهذه طريقة الشافعية يف حل مسائل اخلنثى يف هذه احلالة يعامل اجلميع باألضر
                              

  . ٤/٢٩املنهاج ومغين احملتاج  )١(
  . ملصدر نفسها )٢(
  . ٤/٤٧٠كشاف القناع  )٣(
  . املصدر نفسه )٤(



  

 ١٧٧  فرائضالوجيـز يف ال

املشكل مطلقا كما تقدم، وهي طريقة احلل عند احلنفية أيضا، إال أهنم جيعلون األضر يف حق اخلنثى 
  : فقط دون من معه، وطريقتها هي

ذا هذا إ. إحدامها على فرض كون اخلنثى ذكراً، واألخرى على فرضه أنثى: ُتعمل مسألتان -١
  . )١(كان اخلنثى واحداً، فإن كان أكثر، عددت املسائل حبسب أحواهلم

  . ينظر بني مثبتات املسائل بالنسب األربع، وحاصل النظر هو اجلامعة -٢

  .تقسم اجلامعة على مثبتات املسائل، وما خرج لكل منها فهو جزء سهمها -٣

يها أقل فيعطاه من اجلامعة، تضرب سهام كل وارث من كل مسألة يف جزء سهمها، وينظر أ -٤
  . وما يبقى يوقف حىت يتضح حال اخلنثى

  . هالك عن زوجة وابن وبنت وولد خنثى مشكل حي صغري :مثال
    ٥ × 

٨  
٤   
٤٠  

  
٨  

٥   
١٦٠  ٣٢  

  
  ٢٠  ٤  ١  ٥  ١    زوجة
  ابن

  ٧  ب

١٤  

٧  

٥٦  ١٤  
    ٢٨  ٧ ٧  بنت

    ٣٥  ٧  ١٤ ولد خنثى

  ٢  )بنت(ث  )ابن(ذ  
املوقوف، فإن بان اخلنثى 
ذكرا أخذه، وإن بان أنثى كمل 

  ٧٠ولالبن ٣٥للبنت 

  

                              
كتاب الفرائض للدكتور عبد الكرمي الالحم ص : ، وينظر ٧٧-٢/٦٣، والعذب الفائض ٤٧٣،  ٤/٤٧٢كشاف القناع  )١(

١٦٥-١٦٣ .  



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٧٨ 

ضرب يف  ٥خرج جزء السهم  ٨على  ٤٠فقسمت األوىل  ٨عملت املسألتان، وبينهما موافقة يف 
 ٤خرج جزء سهمها  ٤٠سمت اجلامعة على املسألة األوىل مث ق ١٦٠خرجت اجلامعة  ٣٢الثانية 

  . ٥خرج جزء سهمها  ٣٢وقسمت اجلامعة على املسألة الثانية 

ضربت سهام كل وارث من املسالتني يف جزء سهمها، وأعطي األقل منهما، وأوقف الباقي، 
  . لوجود خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله

  يرجى اتضاح حاله طريقة العمل إذا كان اخلنثى املشكل ال - ب

سواء أورث يف حاليت الذكورة واألنوثة أم يف أحدمها ، يف هذه الطريقة يعطي اخلنثى نصف ما يرثه
وهذه طريقة املالكية . دون األخرى، وأما من معه، فلهم حقهم كامالً وال يوقف شيء من أجل اخلنثى

  : وطريقتها هي. يف اخلنثى املشكل مطلقا كما تقدم

  . ان؛ للذكورة واحدة، ولألنوثة واحدةتعمل مسألت -١

  . خترج اجلامعة ٢ينظر بينهما بالنسب األربع، وحاصل النظر يضرب يف عدد حاليت اخلنثى  -٢

  . تقسم اجلامعة على مثبت كل من املسألتني، وما خرج لكل منهما فهو جزء سهمها -٣

ث يرث يف مسألة تضرب سهام كل وارث من كل مسألة يف جزء سهمها، فإن كان الوار -٤
، لتخرج سهامه من اجلامعة، وإن كان يرث يف املسألتني، مجعت ٢واحدة قسمت سهامه منها على 

  . ، لتخرج سهامه من اجلامعة٢سهامه من املسألتني وقسم على 

  . هالك عن زوج وابن وولد خنثى بلغ وهو مشكل :مثال



  

 ١٧٩  فرائضالوجيـز يف ال

  . وهذه صورة احلل

  
    ١٦  ٤/٤  ٨/٢  ١  ٤  

  ٤=٢÷٨=٤+٤    ١    ٢  ١    زوج

  ب  ابن 
٣  

  ٧=٢÷١٤=٨+٦  ٢  ب  ٣

  ٥=٢÷١٠=٤+٦  ١  ٣  ولد خنثى

    )بنت(ث  )ابن(ذ  

 - عدد حاليت اخلنثى  - ٢مث ضربت يف  ٨عملت املسألتان، وبينهما تداخل، فاكتفي بالكربى * 
  . خرج جزء سهم كل منهما، مث قسمت اجلامعة على املسألتني ٦فخرجت اجلامعة 

من كل مسألة من املسألتني يف جزء سهمها، مث مجعت سهامه منهما،  ضربت سهام كل وارث* 
  . خرجت سهامه من اجلامعة ٢وقسمت على 

هالك عن بنتني وابن عم وولد أخ ش خنثى : مناسخة فيها خنثى مشكل، وهي :مثال آخر* 
  . مشكل مات صغرياً عمن يف املسألة

  : وهذه صورة احلل
    ١ ٣/٢    ٣/٢ ×  

٦  ١    ٦  

  بنتان
  

٤/٢  ×  -  ٤/٢=٨÷٢=٤+٤  ٢  -  ٢  
 ٢=١+١  ١  ابن عم أب  ١=٢÷٢  ١  ب  ×  س  ابن عم

    ×  ت  ١=٢÷٢  ×  س  ١  ب ولد أخ ش خنثى 
  )اجلامعة الثانية(    ]اجلامعة األوىل[  )بنت أخ(ث  )ابن أخ(ذ  



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٨٠ 

مث قسمت اجلامعة على  ٦خرجت اجلامعة  ٢بني املسألتني متاثل، اكتفي بإحدامها وضربت يف * 
  . ني، خرج جزء سهم كل منهماكلتا املسألت

ضربت سهام كل وارث من كل مسألة من املسألتني يف جزء سهمها، مث من ورث يف املسألتني * 
  . خرجت سهامها من اجلامعة ٢ومها البنتان مجعت سهمهما من املسألتني وقسم الناتج على 

خرجت سهامه  ٢ى ومن ورث من مسألة واحدة، ومها ابن العم، واخلنثى، قسمت سهامه منها عل
األوىل جامعة املسألتني السابقتني، والثانية مسألة لوارث : مث عملت مناسخة من مسألتني. من اجلامعة

  . اخلنثى، وهو ابن عم أب، وهذه املناسخة من احلالة الثالثة للمناسخات
***  

 
 



  

 ١٨١  فرائضالوجيـز يف ال

  الفصل الثامن

  مرياث ذوي األرحام

لكن . لنسب، وذكر عنده من يرث به من قرابة امليتتقدم يف أسباب اإلرث املتفق عليها أن منها ا
  . بقي قرابة آخرون ال يرثون بسبب النسب، وهم من يسمون بذوي األرحام

  : واحلديث عن مرياثهم يف ثالثة مباحث

  . التعريف بذوي األرحام، وبيان الوارثني منهم: املبحث األول

  :يف مسألتان

   التعريف بذوي األرحام: املسألة األوىل

مجع رحم، وهو موضع تكوين الولد من بطن األم، مث مسيت القرابة رمحاً،  :اللغةألرحام يف ا
  . )١(الجتماعهم يف رحم امرأة من قريب أو بعيد

  . )٢(كل قريب ال يرث بسبب النسب  :االصطالحويف 

   الوارثون من ذوي األرحام: املسألة الثانية

بالنسب وآباء اجلدات  الوارثاتؤه واجلدات غري أبو األم وآبا: الوارثون من ذوي األرحام هم
الوارثات بالنسب وغري الوارثات به وأمهاهتم، وأوالد البنات، وأوالد بنات االبن، وبنات األخوة 
األشقاء وألب، وأوالدهن، وأوالد األخوات الشقائق وألب، وأوالد اإلخوة واألخوات ألم، والعمات، 

، وبنات األعمام األشقاء وألب، وأوالدهن، وبنات بين األعمام، وأوالدهن، واألعمام ألم، وأوالدهم
                              

  . ٢٢٣املصباح املنري ص  )١(
  . أسباب اإلرث، وما تقدم يف ٤/٤٥٥، وكشاف القناع ٦/٧٩١الدر املختار : ينظر  )٢(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٨٢ 

  . )١(وأوالدهن، واألخوال، واخلاالت، وأوالدهم ومجيع من أدىل جبميع املذكورين 

   حكم توريث ذوي األرحام: املبحث الثاين

اق إذا عدم الوارث بالنسب وبالوالء، فإن مل يوجد ذوي رحم ورث التركة بيت مال املسلمني باتف
  . )٢(الفقهاء 

فاختلف الفقهاء يف توريث ذي الرحم أو بيت املال، وذلك على ثالثة ، أما إذا وجد ذو رحم
  : أقوال

  . )٤(واحلنابلة  )٣(وإليه ذهب احلنفية . وليس بيت املال، الوارث هو ذو الرحم: القول األول

   :أدلتهم

اآلية ... َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ ِفي ِكَتابِ اللَِّهَوأُولُو الْأَْرَحامِ : قول اهللا تعاىل: الدليل األول
  ]. ٧٥:األنفال[

دلت هذه اآلية على أن أويل األرحام أويل بعضهم ببعض، وهذا عام يف كل  :وجه االستدالل
شيء ومنه اإلرث، وذو الرحم هو من أويل األرحام، فهو أوىل من بيت املال، فيكون اإلرث لذي 

  . الرحم

ِللرَِّجالِ َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك الَْواِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ َوِللنَِّساِء َنِصيٌب : قول اهللا سبحانه :لثاينوالدليل ا
  ]. ٧:النساء[اآلية ... ِممَّا َتَرَك الَْواِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ

لوالدان دلت هذه اآلية على أن للرجال وللنساء نصيبا من اإلرث مما تركه ا: وجه االستدالل
                              

  . ٦/٢٢٩املغين : ينظر  )١(
  . ٤/٤٥٥، وكشاف القناع ٣/٧، واملنهاج ومغين احملتاج ٤/٤٦٨، والشرح الكبري وحاشية الدسوقي ٦/٧٩١الدر املختار  )٢(
  . ٧٩٢،  ٦/٧٩١الدر املختار ورد احملتار  )٣(
  . ٦/٢٢٩، واملغىن ٤/٤٥٥كشاف القناع  )٤(



  

 ١٨٣  فرائضالوجيـز يف ال

  . واألقربون، والرجال والنساء عامان، فيدخل فيهم ذو الرحم

  . )١( »اخلال وارث من ال وارث له«: قول النيب  :الدليل الثالث

بني هذا احلديث أن اخلال يرث إذا عدم الوارث، واخلال من ذوي الرحم، فدل  :وجه االستدالل
  . على توريث ذوي الرحم إذا عدم الوارث

  . )٢( إن توريث ذوي الرحم، قول لبعض الصحابة كعمر وعلي وغريمها  :ابعالدليل الر

والشافعية  )٣(ال يرث ذو الرحم، والوارث هو بيت مال املسلمني، وإليه ذهب املالكية :القول الثاين
  . )٤(يف أصل املذهب

  : أدلتهم
  . )٥(»ارثإن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه، فال وصية لو«: قول النيب :الدليل األول

  . إن اهللا تعاىل مل يعط ذوي الرحم حقا من اإلرث يف كتابه، فدل على أهنم ال يرثون :وجه االستدالل

  . هذا يف نفي الوصية للوارث، وأما مرياث ذي الرحم، فهو من احلق الذي أعطاهم اهللا تعاىل: ويعترض عليه

  .)٦(»خلالة، فسارين جربيل أن ال مرياث هلمامرياث العمة وا سألت اهللا «: قول النيب :  الدليل الثاين
                              

يف كتاب الفرائض ، باب ما جاء يف مرياث اخلال برقم  ٢٨٢، ٦/٢٨١رمذي يف سننه جزء من حديث أخرجه الت )١(
  . ٣/٩٣التلخيص احلبري . هذا حديث حسن صحيح، ورواه غريه وأعل باالضطراب: وقال) ٢١٠٤(

  . ٦/٢٢٩املغين  )٢(
  . ٤/٤٦٩الشرح الكبري وحاشية الدسوقي  )٣(
  . ٣/٦مغين احملتاج  )٤(
: وقال) ٢١٢١(يف كتاب الوصايا ، باب ما جاء ال وصية لوارث برقم  ٦/٢٩٤ه الترمذي يف سننه جزء من حديث أخرج )٥(

  . ٢/١٠٦التلخيص احلبري . هذا حديث حسن صحيح، ورواه غريه، وحسن إسناده ابن حجر
،  ٦/٢١٢ي ، والبيهق٢٦٣وروي بألفاظ أخر عند أيب داود يف املراسيل ص . ذكره ابن حجر يف التلخيص هبذا اللفظ  )٦(

وروي . يف كتاب الفرائض ٤/٣٤٣يف كتاب الفرائض، باب من يرث من ذوي األرحام، واحلاكم يف املستدرك  ٢١٣
  . ٣/٩٤التلخيص احلبري : ينظر. مسندا من طرق غري صحيحة



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٨٤ 

بني هذا احلديث عدم توريث العمة واخلالة، ومها من ذوي الرحم، فدل على  :وجه االستدالل
  . عدم إرث مجيع ذي الرحم

  . هذا حديث غري صحيح: ويعترض عليه

: لنيب ، الذي  قال فيه اإن عدم توريث ذي الرحم، هو قول زيد بن ثابت  :الدليل الثالث
  . ، فقول زيد أوىل من قول غريه)١(»أفرضكم زيد«

ومنهم بعض اخللفاء الراشدين وهم أوىل  غريه من الصحابة  خالف زيد : ويعترض عليه
  . ألمر النيب باتباع سنتهم

وإليه . )٢(واالنتظام صرفه يف جهته . يرث ذو الرحم إذا مل ينتظم بيت مال املسلمني :القول الثالث
  . )٣(افعية يف املفيت به ذهب الش
أصحاب الفروض، أو  إىلإنه إذا عدم العاصب، فإن املرياث باتفاق الفقهاء، إما أن يصرف  :دليله

بني املال لعدم انتظامه، تعينت اجلهة  إىلوذو الفرض أخذ حقه، فإذا تعذر الصرف . بيت املال إىل
  . )٤(ذي الرحم  إىلاألخرى وهم أصحاب الفروض، فإذا تعذرت اجلهتان، صرف 

الراجح القول األول، توريث ذوي األرحام، سواء أنتظم بيت املال أم مل ينتظم،  :الترجيح* 
وذلك لقوة أدلته وسالمتها من االعتراضات القادحة، وألن ذا الرحم ضمن املسلمني الذين يأخذون من 

ائر املسلمني، ولعموم قول امليت، وأحب إليه من غريهم، فهم أوىل من س إىلبيت املال، بل هم أقرب 
 أليب طلحه  وقول الرسول  )١(»أمك مث أمك مث أمك مث أباك مث األقرب فاألقرب«: النيب 

                              
غريه، يف كتاب الفرائض، باب ترجيح قول زيد بن ثابت علي غريه، ورواه  ٦/٢١٠رواه البيهقي يف السنن الكربى  )١(

  . ٩٣، ٣/٩٢تلخيص احلبري : ينظر . واختلف يف تصحيحه 
  . ٣/٦مغين احملتاج  )٢(
  . ٧، ٣/٦املنهاج ومغين احملتاج  )٣(
  . ٣/٧مغين احملتاج : ينظر  )٤(
  ). ٥١٩(يف كتاب األدب برقم  ٥/٢٥١جزء من حديث أخرجه أبو داود يف سننه  )١(



  

 ١٨٥  فرائضالوجيـز يف ال

 ، وألنه قول بعض اخللفاء الراشدين )١(»إين أرى أن جتعلها يف األقربني«: حني تصدق بنخله بريحاء
  ٢(وأكثر أهل العلم( .  

   رحام عند القائلني بهكيفية إرث ذوي األ: املبحث الثالث

  : الكالم عن هذا املبحث يف فرعني
  * الفرع األول * 

  معاملة ذي الرحم يف اإلرث
اختلف الفقهاء القائلون بتوريث ذوي األرحام فيما يعامل به ذو الرحم من اإلرث، وذلك على 

  : قولني

واحلنابلة يف  )٣(يرث األقرب من ذي الرحم دون األبعد، وإليه ذهب احلنفية :القول األول
  . ويسمى هذا مذهب أهل القرابة. )٤(رواية

وإليه ذهب . فيأخذ نصيبه، ينزل كل ذي رحم منزلة من أدىل به من ذي النسب : القول الثاين
  . ، ويسمى هذا مذهب أهل التنزيل)٦(، والشافعية يف القول بتوريث ذوي األرحام )٥(احلنابلة 

  * الفرع الثاين * 
  األرحام طريقة توريث ذوي 

  . ختتلف طريقة توريث ذي الرحم باختالف القولني السابقني يف معاملة ذي الرحم
                              

  ). ١٤٦١(يف كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارب برقم  ١/٤٥٢الصحيح جزء من حديث أخرجه البخاري يف اجلامع  )١(
  . ٦/٢٨٢سنن الترمذي  )٢(
  . ٧٩٨-٦/٧٩١الدر املختار ورد احملتار  )٣(
  . ٤/٤٥٦كشاف القناع  )٤(
  . ٤/٤٥٦كشاف القناع  )٥(
  .  ٨،  ٣/٧مغين احملتاج  )٦(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٨٦ 

  : واحلديث عن طريقتهم يف التوريث يف مطلبني

  . )١(طريقة توريث ذوي األرحام عند أهل القرابة : املطلب األول
  : الكالم عن طريقة مذهب أهل القرابة يف ثالث مسائل

  رث عند أهل القرابةجهات اإل: املسألة األوىل

  وهي على هذا الترتيب . اجلهات عند هذا املذهب، أربع

  . وهم أوالد البنات، وأوالد بنات االبن وإن نزلوا: جهة الفروع :اجلهة األوىل

جهة األصول وهم أبو األم، وآباء اجلدات، وكل من أدىل هبما من األجداد واجلدات  :اجلهة الثانية
  . وإن علوا

وهم بنات اإلخوة األشقاء وألب، وأوالد األخوات ش وألب، وأوالد : جهة األخوة :ثةاجلهة الثال
  . اإلخوة واألخوات ألم

وهم العمات، واألخوال واخلاالت، وبنات العم، وأوالد : جهة العمومة واخلؤولة :اجلهة الرابعة
  . العمات، وأوالد األخوال واخلاالت، وأوالد بنات العم وإن علوا

  الذين يسقط هبم ذو الرحم عند أهل القرابة: ثانيةاملسالة ال

  : يسقط ذو الرحم بوجود من هو أوىل منه باإلرث، وهم

  . الوارث بالنسب أو بالوالء -١

  . ذو الرحم األقرب جهة -٢

اجتمع وارثان من جهتني خمتلفتني من اجلهات األربع السابقة قدم األقرب، فال يرث أحد مع  إذا
                              

، واالختيار والتعليل وحاشية ٧٩٨-٦/٧٩١ينظر لذلك رد احملتار . هلذا املذهب تفاصيل كثرية، اقتصرت على أبرزها )١(
  . ٣١١-٢٨٥، واملرياث يف الشريعة اإلسالمية ص ١٠٥-٥/١٠١الشيخ حممود أبو دقيقة 



  

 ١٨٧  فرائضالوجيـز يف ال

كهالك عن بنت بنت، وأب أم، فاملال لبنت البنت ويسقط األب ألم، ، اليت قبلهوجود أحد من اجلهة 
ولو هلك عن عمة، وبنت أخ ش، فاملال لبنت األخ ش، ألهنا اقرب من . ألن أبعد جهة من بنت البنت

  . العمة

  . ذو الرحم األقوى يف اجلهة - ٣
كهالك عن بنت أخ ش . رضفولد العاصب أقوى من ولد ذي الف. احتدت اجلهة، قدم األقوى إذا

  . ش، املال لبنت األخ، ألهنا أقوى أختوابن 

األب فقط، أقوى ممن  إىلأحدمها، ومن ينتسب  إىلاألب واألم أقوى ممن ينتسب  إىلومن ينتسب 
  . أقوىكهالك عن بنت أخ ش، وبنت أخ ألب، فاملال لبنت األخ ش، ألهنا . األم فقط إىلينتسب 

  ذي الرحم من اإلرث عند أهل القرابةنصيب : املسألة الثالثة

يعامل الورثة من ذي الرحم عند أهل القرابة معاملة العصبة، ألنه ال جيتمع عندهم أكثر من صنف 
  . واحد، إال أصحاب اجلهة الرابعة، فيعاملون معاملة األب واألم إذا اجتمعا

  . كة كلهافإن كان ذو الرحم واحدا أخذ التركة كلها، كهالك عن عمة، فلها التر

وإن كانوا مجاعة ذكوراً أو إناثاً، تقامسوها بالسوية على عدد رؤوسهم، كهالك عن أربع بنات أخ 
  . ش، فاملسألة من أربعة، لكل واحدة واحد

  . كهالك عن خالني، وخالتني، وإن كانوا ذكورا وإناثاً، فللذكر مثل حظ األنثيني

  : وهذه صورة احلل
  ٦    

 ٤/٢  خاالن  
 ٢/١  خالتان

  



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٨٨ 

وإن كانوا من جهة واحدة متساوين يف القرب، لكنهم خمتلفون يف الواسطة أخذ كل منهم نصيب 
  . من أدىل به

  . هالك عن عمتني، وخالتني، فللعمتني نصيب األب، وللخالتني نصيب األم :مثال

  : وهذه صورة احلل

  
    ٦  ٣  

 ٢/١  ١    خالتان  
 ٤/٢  ٢ ب  عمتان

  . )١(ريث ذوي األرحام عند أهل التنزيلطريقة تو: املطلب الثاين
وطريقة توريثهم لذوي الرحم، ختتلف عن طريقة أهل . تقدم أن أهل التنزيل، هم الشافعية واحلنابلة

  : القرابة، واحلديث عن طريقة أهل التنزيل، يف ثالث مسائل، هي

  منازل الورثة بالرحم عند أهل التنزيل: املسألة األوىل

  : الرحم عند أهل التنزيل سبع، وهن منازل الوارثني بذي

  . أوالد البنات، ينزلون مبنزلة البنت، وأوالد بنات االبن، ينزلون مبنزلة بنت االبن: املنزلة األوىل

  . األعمام ألم، والعمات، ينزلون مبنزلة األب :املنزلة الثانية

لون مبنزلة األم، وآباء اجلدات األخوال، واخلاالت، وأبو األم، وكل من أدىل به، ينز :املنزلة الثالثة
  . ومن أدىل هبم، ينزلون مبنزلة اجلدات

  . أخوال األب، وخاالته، وأبو أمه، وكل من أدىل به ينزلون مبنزلة أم األب:املنزلة الرابعة
                              

  . ٤٩٦-٤٩٤، والروض املربع ص٢/١٠٦، وفتح القريب اجمليب شرح الترتيب ٣/٨مغين احملتاج : ينظر  )١(



  

 ١٨٩  فرائضالوجيـز يف ال

  . أخوال األم، وخاالهتا، وأبو أمها، وكل من أدىل به ينزلون مبنزلة أم األم: املنزلة اخلامسة

بنات اإلخوة، وبنات بنيهم ينزلن مبنزلة آبائهن، وأوالد اإلخوة ألم ينزلون مبنزلة : ةاملنزلة السادس
  . اإلخوة ألم، وأوالد األخوات مطلقاً ينزلون مبنزلة األخوات

  . بنات األعمام، وبنات بنيهم ينزلون مبنزلة آبائهن :املنزلة السابعة

  . تنزيلالذين يسقط هبم ذو الرحم عند أهل ال: املسألة الثانية
  : يسقط ذو الرحم عند أهل التنزيل مبن هو أوىل به يف اإلرث، وهم

فتسقط بنت البنت، بوجود بنت ، كهالك عن بنت بنت، وبنت ابن. الوارث بنسب أو والء :أوال
  . االبن، ألهنا ذات نسب

اخلال  فيسقط ابن ابن. ذو الرحم األقرب منه يف جهته، كهالك عن ابن خال، وابن ابن خال: ثانياً
  . بابن اخلال، ألن ابن اخلال أقرب

كهالك عن عمة، وبنت ، يسقط ذو الرحم املديل بذي رحم، بذي الرحم املديل بذي نسب :ثالثاً
خالة، فإن بنت اخلالة تسقط بالعمة، ألن العمة أدلت بذي نسب، وهو األب، وبنت اخلالة أدلت بذي 

  . )١(رحم، وهي اخلالة 
  ذي الرحم من اإلرث عند أهل التنزيلنصيب : املسألة الثالثة

جيعل أهل التنزيل ذوي الرحم، مبنزلة من أدلوا به من ذي النسب، فتقسم مسائلهم كأهنم مسائل 
  . ذوي نسب

إال أن الشافعية جيعلون األنثى تساوي الذكر من ذي الرحم إذا أدلوا فقط باألم أو اجلدة، ومن 
  . )١(من أدىل بغريهم فللذكر من مثل حظ األنثيني أما. كان من جهتهما، كاملدلني باألخ ألم

                              
  . ٢/١٠٦ح القريب جمليب شرح كتاب الترتيب ، وفت ٣/٨مغين حملتاج : ينظر )١(
  . ٢/١٠٦، وفتح القريب جمليب شرح كتاب الترتيب  ٣/٨مغين حملتاج : ينظر) ١(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٩٠ 

وعند احلنابلة مجيع ذي الرحم تساوي األنثى فيهم الذكر، كاإلخوة ألم، وذلك ألن سبب إرث 
، وختتلف قسمة مسائلهم باختالف وجود أحد الزوجني معهم، )١(اجلميع، رحم أنثى كاإلخوة ألم 

  : وهلم حالتان

  : عهم أحد الزوجني وحينئذ ذو الرحم ثالثة أضربأن ال يوجد م :احلالة األوىل

ذو رحم مدل بذي فرضن مع ذي رحم مدل بعاصب فيعطي ذو الرحم املديل  :الضرب األول
فللخال . بذي فرض، فرض من أدىل به، ويأخذ املديل بالعاصب الباقي، كهالك عن عمة، وخال

  . نصيب األب، الثالث، نصيب األم، وللعمة الباقي

  : حلها وهذه صورة
    ٣    

  نصيب األم  ١    خال  
 نصيب األب  ٢ ب  عمة

ذو رحم مدل بعاصب فقط، فيأخذ مجيع التركة تعصيباً، فإن كان واحداً أخذ  :الضرب الثاين
  . هالك عن عمة، فلها التركة كلها: مجيع التركة، حنو

هالك عن ثالث : ووإن كانوا أكثر من واحد، وهم ذكور فقط، أو إناث فقط، تقامسوه بالسوية حن
  . بنات أخ ش، فلكل واحدة سهم واحد

فعند الشافعية تارة تساوي األنثى الذكر، وتارة يكون للذكر : أما إن كانوا ذكوراً وإناثاً جمتمعني
مثل حظ األنثيني، وذلك حسب من أدلوا به، وتقدم يف نصيب ذي الرحم عندهم، وعند احلنابلة 

  . وتقدم. يتقامسونه بالسوية مطلقاً

  . ذو رحم مدل بذي فرض :الضرب الثالث
                              

  . ٤٩٤الروض املربع ص )١(



  

 ١٩١  فرائضالوجيـز يف ال

  : وتقسم مسائلهم كما تقدم يف الرد، وذوو الرحم أربعة أقسام، هي

كهالك عن خال، فيأخذ . أن يكون شخصاً واحداً، فله التركة كلها فرضاً ورداً :القسم األول
  . ثلثه، فرضاً وباقيه رداً، ألنه مبنزلة األم

واحداً متساوين يف إدالئهم بشخص واحد، فعند احلنابلة يقتسمون أن يكونوا صنفا  :القسم الثاين
املال كله بالسوية، مطلقا، وعند الشافعية إن أدلوا جبهة األم فقط، وتكون املسألة من عدد رؤوسهم 

  . ١لكل منه  ٦أخوال، فاملسألة من  ٣خاالت و ٣كهالك عن 

  : وهذه صورة حلها
  ٦  

  ٦/١  خاالت ٣  بالتساوي كاإلخوة لألم
  أخوال ٣

أما إن أدلوا بغري جهة األم، فللذكر مثل حظ األنثيني، كهالك عن ابين وبنيت بنت أخ ش، املسألة 
  ٢لكل واحد ٤ولالبنتني  ١لكل واحدة  ٢للبنتني  ٦من 

أن يكونوا صنفاً واحداً متفاوتني يف إدالئهم بشخص واحد، فيقتسمون املال  :القسم الثالث
عمة ش، وعمة ألب، وعمة ألم، ويعاملون معاملة : عمات ٣الك عن ه: حسب إدالئهم حنو

  . األخوات

  :وهذه صورة احلل
    ٦/٥   

  نصيب األخت س  ٣    عمة ش  
  نصيب األخت ألب  ١    عمة ألب
    نصيب األخت ألم   ١    عمة ألم



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٩٢ 

فيعطي  -مجاعة مدل كل منهم بشخص غري اآلخر  -أن يكونوا أكثر من صنف : القسم الرابع
جمموع  إىلوتؤصل املسألة من أنصبة من أدلوا به، مث ترد . كل منهم نصيب من أدىل به فرضا، أو رداً

بنات بنت ابن، فلبنات البنت النصف، نصيب البنت،  ٣بنات بنت و ٣هالك عن : سهامهم حنو
  . ولبنات بنت االبن، السدس، نصيبها ويف املسألة رد

  : وهذه صورة احلل

    ٦ 
١٢  ٤   

  نصيب البنت ٩/٣  ٣   ت بنتبنا ٣  
بنات بنت  ٣

    ابن 
  نصيب بنت االبن ٣/١  ١

هالك عن ثالث بنات بنت، وخال، فلبنات البنت النصف، نصيب البنت، وللخال  :مثال آخر
  . السدس، نصيب األم، ويف املسألة رد

  :وهذه صورة حلها
        

  نصيب البنت ٣/١   بنات بنت  ٣  
  نصيب األم  ١    خال

كان معهم أحد الزوجني، له  إذاأن يكون مع ذي الرحم، أحد الزوجني ذو الرحم : الة الثانيةاحل
  . ضربان

ذو رحم مديل بصاحب فرض واحد، أو مديل بصاحب تعصيب، فيأخذ ذو  :الضرب األول
مث إن كان ذو الرحم فرداً، أخذ الباقي كله، وإن كان صنفاً، . الرحم الباقي بعد فرض أحد الزوجني

  . قتسموه بينهم، كما تقدم يف اخلالف عند الشافعية واحلنابلةا



  

 ١٩٣  فرائضالوجيـز يف ال

ذو رحم مديل بذي فرض واحد، مع ذي رحم مدل بعاصب، فيعطي املوجود من  :الضرب الثاين
يكون لذي الرحم املديل بذي الفرض، فرض من أدىل به، والباقي للمديل : الزوجني نصيبه، والباقي

  . أخ ألم، وبنت عمهالك عن زوج، وبنت : حنو. بالعاصب

  : وهذه صورة احلل
    ٦    

    ٣    زوج  
بنت أخت 

  نصيب األخت ألم  ١    ألم

    نصيب العم   ٢ ب  بنت عم 

كهالك عن زوج، وأربع خاالت، . وإن كانت املسألة عمرية، عمل فيها ما يعمل بالعمرية
  .نصيب األب -والباقي بعده للعمتني  - نصيب األم -، وأما الباقي فثلثه للخاالت للزوج  . وعمتني

  :وهذه صورة احلل

    ٤ ×  
٦  

  
٢٤    

    ١٢  ٣    زوج
  نصيب األم  ٤/١  ١  ب    خاالت٤

  نصيب األب  ٨/٢  ٢  ب  عمتان

ذوو أرحام مدلون بذوي فروض متعددة، سواء أكانوا مع مدلني بذوي تعصيب : الضرب الثالث
  : وطريقة ذلك. بطريقة الكسور أوائل الرد، بطريقة األعداد أم ال، فيعمل فيها ما سبق يف مس

  . تعمل مسألة للزوجية، ويثبت الباقي فيها ن بعد سهام املوجود من الزوجني -أ



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٩٤ 

  . تعمل مسالة ألهل الرحم -ب

  .ينظر بني الباقي من مسألة الزوجية، وأصل مسألة ذي الرحم، الختصارمها إن أمكن  -ج

  . يف املثبت من مسألة ذي الرحم، لتخرج اجلامعة تضرب مسألة الزوجية -د

يضرب سهام املوجود من الزوجني يف املثبت من مسألة ذي الرحم، خترج سهامه من  -هـ
اجلامعة، ويضرب سهام ذوي الرحم من مسألتهم يف املثبت من الباقي يف مسألة الزوجية، خترج سهامهم 

  . من اجلامعة

  . بنت بنت ابنهالك عن زوج، وبنت بنت، و :مثال

  :وهذه صورة احلل
    ٨  ٦/٤    ٢    
    ٤  × ×  ١    زوج

 ب  بنت بنت
  نصيب البنت  ٣  ٣   ١

  نصيب بنت االبن  ١  ١   بنت بنت ابن 
    -رد- الرحم  الزوجية  

  

  

***  

  

  
  



  

 ١٩٥  فرائضالوجيـز يف ال

  الفصل التاسع

  قسمة التركات

، )١(لم، وسائل إليها قسمة التركات من أهم علم الفرائض، ألهنا الغاية منه، وما يسبقها يف هذا الع
ولذلك ال تقسم التركة إال بعد عمل حساب مسألة الورثة، خشية وجود العول أو الرد، وبقسمة 

  . التركة على املسألة، يعرف ما لكل وارث من التركة

  : واحلديث عن قسمة التركات يف مبحثني
   * املبحث األول * 

  التعريف بالتركة، وبيان أنواعها
  : وفيه مسألتان

  التعريف بالتركة: ملسألة األوىلا

لكنه  )٣(وسبق التعريف بالتركة . )٢(اسم جنس، ومجعت، لتنوعها : التركات، مجع تركة وهي
  . مبعناها العام

  . )٤(ما ثبت للورثة من تركة مورثهم: واملراد هنا التركة اخلاصة بالتقسيم على الورثة وهي

  . الديون والوصاياوإمنا يكون هذا يف الباقي بعد مؤن التجهيز و

                              
  . ١١٤، ٢/١١٣، والعذب الفائض ١/١٤٨فتح القريب اجمليب بشرح الترتيب  )١(
  . ١/١٤٨فتح القريب اجمليب بشرح الترتيب  )٢(
  . باب األوليف ال )٣(
  . فهي هنا من باب إطالق الكل وإرادة بعضه، ألن املقسم من التركة هنا هو أحد احلقوق املتعلقة هبا ، وهو اإلرث )٤(



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٩٦ 

  . )١(فرز الشيء أجزاء  :اللغةوأما القسمة، ففي 

  . )٢(بيان ما خيص كل وارث، من تركة مورثه  :االصطالحويف 

  أنواع التركات: املسألة الثانية

  : التركات نوعان

من العد كاألوراق النقدية . ما تساوت أجزاؤها مبقاييس الضبط :التركة املنضبطة: النوع األول
تحدة يف النوع، حنو مائة ألف ريال، أو الذراع كاألقمشة متحدة النوع، أو الوزن كالذهب والفضة امل

  . واحلديد املتحدات، أو الكيل كاحلبوب والثمار املتحدات، حنو مخسني ألف كيل من األرز املمتاز

  . من الذهب عيار أربعة وعشرين )٣(هالك، تركته مخسون كيالً : مثال

  : ما ال تتساوى أجزاؤها مبقاييس الضبط، وتكون يف هذه األمور :التركة غري املنضبطة: النوع الثاين

  . العقارات من بيوت وأراض وبساتني، والسيارات، واحليوانات، واألثاث غري املتساوي -١

  . كعقار، ونقود: ما كانت خمتلطة من املنضبطة وغري املنضبطة -٢

  . كأكياس أرز، ونقود :ما كانت خمتلطة من أصناف املنضبطة -٣

  . وحنو أرز جيد، وأرز رديء ٢١وعيار  ٢٤كذهب عيار : ما اختلفت أجناسها من أصناف املنضبطة - ٤

                              
  . ٥٠٣املصباح املنري ص )١(
  . ١/١٤٨، وفتح القريب اجمليب بشرح الترتيب ٢/١١٣العذب الفائض : ينظر )٢(
  .كيل: كيلو ، وإمنا يقال : ال يقال: عاىل، يقولمسعت الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهللا ت )٣(



  

 ١٩٧  فرائضالوجيـز يف ال

  *املبحث الثاين * 
  )١(طريقة تقسيم التركات 

  : واحلديث عن تقسيم نوعي التركات، يف مطلبني. ختتلف طريقة تقسيم التركة باختالف نوعها

  . تركة املنضبطةقسمة ال: املطلب األول
  : التركة املنضبطة هلا حالتان

أن تكون التركة مساوية للمسألة يف عددها، وحينئذ يكون نصيب كل وارث من  :احلالة األوىل
  . التركة، بقدر سهامه من املسألة

املسألة . كيساً من أرز متحد النوع ٢٤هالك عن زوجة، وجدة، وبنت ابن، وأب، وتركته : مثال
 ٣فيكون لكل وارث من التركة قدر سهامه من املسألة، فللزوجة  ٢٤اوية للتركة وهي مس ٢٤من 

  . أكياس ٥كيساً ولألب  ١٢أكياس، ولبنت االبن  ٤أكياس، وللجدة 

  : وهذه صورة احلل
    ٢٤   

  
    زوجة

٣    

   جدة
٤      

    بنت ابن
١٢     

      ٥ب  أب

                              
-٢/١١٣، والعذب الفائض  ١٦٦-١/١٤٨، وفتح القريب اجمليب شرح الترتيب ٤/٤٥٧الشرح الكبري حباشية الدسوقي  )١(

  . ٢٠٥-١٩١، والتحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية ص ١٧٤



  
فرائضالوجيـز يف ال ١٩٨ 

والتركة  ٢٤سألة، كأن تكون املسألة من أن تكون التركة خمالفة يف عددها للم :احلالة الثانية
  : طناً من احلديد، فحينئذ تقسم التركة بإحدى مخس طرق، هي ١٢٠

تقسم التركة على مثبت املسألة من : وهذه أسهلها وأكثرها تداوالً، وطريقتها :الطريقة األوىل
ج نصيبه من أصل أو عول أو رد أو تصحيح، والناتج تضرب فيه سهام كل وارث من املسألة، فيخر

  : فاحلل. ١٢٠والتركة  ٢٤ففي املثال السابق، املسألة . التركة

وهكذا بقية الورثة تضرب سهام كل . طناً ١٥=٥×٣، وللزوجة من املسألة ٥=  ٢٤÷  ١٢٠
  . خيرج نصيبهم من التركة ٥منهم يف 

هو نصيبه من تضرب سهام الوارث يف التركة، مث تقسم على املسألة، وما خرج ف :الطريقة الثانية
  : فاحلل. ٢٤واملسألة  ١٢٠والتركة  ٥ففي املثال السابق لألب . التركة

 ٦٠٠=١٢٠× ٥طناً، أو يفعل هكذا  ٢٥، فلألب   
  . وهكذا بقية الورثة. طنا٢٥=٢٤÷

 ففي املثال السابق. تقسم املسألة على التركة، وما ينتج تقسم عليه سهام الوارث :الطريقة الثالثة
  : فاحلل. طناً من احلديد ١٢٠والتركة  ٢٤واملسألة  ٥لألب 

  . طناً ] =٥ولألب[=١٢٠÷٢٤

  . وهكذا بقية الورثة

تقسم املسألة على سهام الوارث، والناتج تقسم عليه التركة، خيرج نصيب : الطريقة الرابعة
  : فاحلل. طنا من احلديد ١٢٠والتركة  ٢٤سألة من وامل ٥ففي املثال السابق لألب . الوارث من التركة

    ÷   ١٢٠، تقسم عليه التركة = ٥÷٢٤

  . وهكذا بقية الورثة. طنا    



  

 ١٩٩  فرائضالوجيـز يف ال

وهذه يف الواقع، ال يظهر فيها نصيب الوارث من التركة بالعدد  -طريقة النسبة  :الطريقة اخلامسة
  . فيعطى الوارث من التركة كنسبة سهامه من املسألة -ا بالنصيب كالثمن والربع على التحديد، وإمن

وما خرج ينسب إىل املسألة، وجتعل هذه النسبة، له  )١(تقسم املسألة على السهام  :وطريقة ذلك
 ، وجتعل مقاما٨ً=  ٣÷  ٢٤الثمن، ألن  ٢٤نسبتها إىل املسألة  ٣من التركة، فللزوجة يف املثال السابق 

السدس  ٢٤نسبتها إىل املسألة  ٥يكون للزوجة مثن التركة، ولألب يف املثال السابق  ١لكسر بسطه 
 ٥من سهام األب، ألهنا  ١، وهذه الستة تعترب سدساً لكن بقي ٦=  ٤÷  ٢٤وربع السدس، ألن 

فيكون  ٢٤س والواحد املتبقي بعد األربعة، يساوي ربع األربعة اليت هي سد ٤واملسألة إمنا قسمت على 
  . لألب سدس التركة وربع سدسها، وهكذا بقية الورثة

  قسمة التركة غري املنضبطة: املطلب الثاين

هذا النوع تقسميه أصعب من النوع األول، ألن هذه التركة غري منضبطة أجزاؤها، فالعقار الواحد 
خر منه يقع على شارع منزل يقع أحد جزأيه على شارعني، واجلزء اآل: فمثالً. أجزاؤه ختتلف قيمها

ومن املعلوم أن ما كان على شارعني يكون أكثر قيمة مما كان على . واحد، وورثته أكثر من شخص
فإذا مل يرغب الورثة . فيكون املتر الواحد من ذلك قد يعادل أربعة أمتار من اآلخر وهكذا. شارع واحد

يان سهام كل وارث من هذا العقار، يف بيع العقار وأرادوا قسمته عليهم، فليس على الفرضي إال ب
كربعه لزيد، ومثنه ملرمي، أو أقل أو أكثر، فيكون تقسيمه على الورثة بسهام معلومة القدر، مشاعة العني، 

وأما تعيني عينها من التركة، فريجع فيه إىل مصاحلة الورثة بعضهم مع . أي غري معلوم عينها من التركة
هبة من بعضهم لبعض، أو يرجع يف تعيينه إىل أهل اخلربة، بعض، وما كان فيه من تفاوت، فهو 

كأصحاب املكاتب العقارية، مث يصطلح الورثة على أخذ املعينات هلم من قبل أصحاب اخلربة، فإن مل 
  . يصطلحوا، عمل بالقرعة بينهم

                              

  . التركةسهام، تفعل هكذا ) ٣(ثال املذكور وميكن أن تقسم السهام على املسألة ، فللزوجة يف امل )١(
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، ربع فمثالً التركة عقار، والورثة أربعة أبناء، فعلى الفرضي قاسم هذه التركة بيان أن لكل ابن
أما حتديد جهة هذا الربع ومساحته من كامل العقار فريجع فيه إىل اصطالح الورثة، أو تعيينهما . العقار

من أهل اخلربة، مث يصطلح الورثة على أن خيتار كل منهم الربع الذي يرغبه، فإذا تنازعوا، عمل بالقرعة 
  . يف تعيني صاحب كل ربع من هذا العقار

  . ومها الستخراج قدر ما للوارث، لكن مشاعاً، ال عيناً: تانولقسمة هذا النوع طريق

ويستحسن استعماهلا يف ) اليت سبقت يف الطريقة اخلامسة للتركة املنضبطة(النسبة  :الطريقة األوىل
فتقسم بطريقة القرياط، لتسهل  ٢٤فأقل، لتسهل النسبة، أما ما زادت على  ٢٤املسائل ذات األصل 
وتكون بنسبة سهام الوارث من املسألة إىل أصل املسألة، . ٢٤ا إىل خمرج القرياط نسبة سهام الورثة فيه

  . وحينئذ تكون هذه النسبة هي نصيبه من التركة
  السدس،   ٢٤إىل املسألة  ٤ونسبة السهام  ٢٤واملسألة من  ٤فمثال للجدة يف املثال السابق 

: يقال. أو سيارة، أو جمموعة هذه الثالثة وحنوها، فإذا كانت التركة بيتاً، أو أرضا،     
نسبتها إىل  ٥ولألب يف املثال السابق . للجدة سدس هذا البيت أو األرض أو السيارة أو سدس اجلميع

السدس وربع السدس، واستخراجها كما سبق يف قسمة التركة املنضبطة، وحينئذ يكون لألب  ٢٤
  . السيارة أو اجلميع السدس وربع السدس من البيت أو األرض أو

  القرياط: الطريقة الثانية

هذه طريقة عمل هبا الفرضيون، وهي لتسهيل قسمة التركة املنضبطة، اليت يزيد أصل مسائلها على 
٢٤ .  

 -أصالً أو مصحاً أو عوالً أو مرداً أو جامعة  - )١(عدد جمهول يستخرج بقسمة املسألة : والقرياط

                              
جزءا أو سهما دائماً ، وهذا كاصطالح ) ٢٤(افتراض كون التركة : هذا قانون اتفق عليه الفرضيون يف القرياط ، ومعناه  )١(

  أهل اهلندسة مثال، يف قانون مساحة الدائرة على 



  

 ٢٠١  فرائضالوجيـز يف ال

سواء أكان عددا  )١(ماً، وما خرج بعد قسمة ذلك، فهو قرياط املسألةدائ ٢٤على خمرج القرياط وهو 
ً  اعتيادياً حنو  ٧، ٦صحيحا  أي عدداً صحيحاً وكسراً حنو  -، أم عدداً كسرياً أم كسرا

: ، وال تستعمل الكسور العشرية، ألهنا تقريبية، ويكون التقسيم يف القرياط بأحد أمرين
  : ول، وغري احلقول، وهذا توضيح لكل منهمااحلق

  القسمة باحلقول: األمر األول

إما عدداً صحيحاً، أو كسراً، : ختتلف طريقة القسمة باحلقول، باختالف قرياط املسألة، وتقدم أنه
وطريقة القسمة باحلقول على هذه األعداد، تنقسم إىل . أو عدداً كسرياً، ولكل منها طريقة خاصة

  : قسمني

  طريقة القسمة باحلقول إذا كان القرياط عدداً صحيحاً: قسم األولال

  : وهذا القرياط، نوعان ٧، ٦، ٤: القرياط إذا كان عدداً صحيحاً مثل

الذي يقبل القسمة على نفسه والرقم  -العدد غري األويل -القرياط الناطق، وهو :النوع األول
  . ٣، ٢فإهنا تقبل القسمة على  ٦: واحد وغريمها، حنو

الذي ال يقبل القسمة إال على نفسه وعلى  -العدد األويل- القرياط الصامت، وهو :النوع الثاين
  . فإهنا ال تقبل القسمة على غري نفسها والرقم واحد ٧: الرقم واحد، حنو

  : ولكل من هذين النوعني طريقة ختصه، واحلديث عنهما يف مسألتني

  . على القرياط الناطقطريقة القسمة باحلقول، : املسألة األوىل

. هذه تكون بقسمة سهام الوارث على ضلعي القرياط، وما خرج فهو قراريط الوارث من التركة
                              

لكن أشهر الطرق املستعملة ) ٢٤(مس السابقة يف التركة املنضبطة، العتبار التركة هنا وميكن أن تقسم حسب الطرق اخل )١(
  .. - الطريقة الثالثة -هنا، هي تقسيم املسألة على التركة 
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  : وطريقتها

  . وهو ما يسمى خمرج القرياط ٢٤جيعل بعد حقل سهام الورثة، حقالً يوضع يف أعاله رقم  -١

ا يف اآلخر، خرج نفس القرياط رقمان إذا ضرب أحدمه: حيلل القرياط الناطق إىل ضلعيه، ومها -٢
  . الناطق

: حقل الضلع األكرب ويوضع هذا الضلع أعاله، والثاين: األول: ٢٤جيعل حقالن بعد حقل  -٣
  . حقل الضلع األصغر ويوضع هذا الضلع أعاله

 : يوضع بعدها ثالثة حقول، هكذا ١٤٤فمسألة أصلها من 

 الضلع األكرب خمرج القرياط  املسألة 
الضلع 

 صغراأل

٢  ٣   ٢٤   ١٤٤  

يف  ١٤٤، فجعلت املسألة ٢و  ٣وهي قرياط ناطق، وهلا ضلعان   ٦=٢٤÷١٤٤وذلك، ألن 
  . يف حقل ٢يف حقل، والضلع األصغر  ٣يف حقل، والضلع األكرب  ٢٤حقل، وخمرج القرياط 

الناتج تقسم سهام الوارث من املسألة على الضلع األصغر، والناتج يقسم على الضلع األكرب، و -٤
هذا إذا كان خارج القسمة على الضلعني أعداداً صحيحة وليس . ٢٤يوضع يف مقابل سهامه يف حقل 

  . معها باق

أما إذا كان السهام ال تنقسم عل الضلع األصغر، لكوهنا أقل منه، فإن السهام توضع بكاملها يف 
يف حقل األصغر، والعدد  حقل األصغر، وإن انقسمت على األصغر بعدد صحيح ومعه باق، جعل الباقي

الصحيح يقسم على الضلع األكرب، فإن مل ينقسم عليه، لكون الضلع األكرب أكثر منه، وضع ذلك العدد 
، وإن انقسم بعدد صحيح وباق، ٢٤يف حقل األكرب، وإن انقسم بدون باق، وضع الناتج يف حقل 

  . والباقي يف حقل الضلع األكرب ٢٤وضع العدد الصحيح يف حقل 



  

 ٢٠٣  فرائضالوجيـز يف ال

  . عترب الباقي يف حقل كل من الضلعني، بسطاً لكسر مقامه الضلع الذي هو يف حقلهوي

، فهي عدد قراريط الوارث من التركة، وما يف حقل ٢٤مث ما كان من عدد يف حقل خمرج القرياط 
الضلع األكرب، يكون كسراً منسوباً للقرياط، وما يف حقل الضلع األصغر يكون كسراً منسوباً للضلع 

  . ، وينسب األكرب للقرياطاألكرب

هالك عن أربع زوجات، وبنتني، وثالثة إخوة ش، وتركته بيت وبستان، وسيارة، وثالثون : مثال
  . ألف ريال

  
   الضلع  الضلع  خمرج      

 
١٢ ×
٢٤ 

 
  املسألة 
٢٨٨ 

  القرياط 
٢٤ 

  األكرب 
٤ 

  األصغر
٣ 

 

        زوجة 

      

  

٣٦ ٣ 

٠   ٠  ٩ 

  ٤ ة أرباع قرياطلكل زوجة ثالث
 ٠   ٠  ٩ زوجة

 ٠   ٠  ٩ زوجة

 ٠   ٠  ٩ زوجة  

  بنت  

       
١٩٢ ١٦ 

٠ ٠  ٨  ٩٦ 
  قراريط ٨لكل بنت 

 ٠ ٠  ٨  ٩٦  بنت  

٣  
  
  
  

          أخ ش
 ب    

٦٠ ٥ 

لكل أخ قرياط، وربعي قرياط، وثلثي   ٢  ٢  ١  ٢٠
ربع قرياط وميكن أن جتمع الكسرين، 

رياط وثلثي قرياط فيكون لكل عم ق
  )١( = الربع  +  ألن 

  ٢  ٢  ١  ٢٠ أخ ش
 أخ ش

١  ٢٠  
٢  

٢  

، مث ٢٨٨سهام الزوجات منكسرة عليهم، وسهام األعمام منكسرة عليهم، فصححت املسألة إىل 
وأصغر  ٤ضلع أكرب : ضلعيه ومها وحلل إىل ١٢خرج القرياط  ٢٤قسم هذا املصح على خمرج القرياط 

                              
  .  =  =  =  +  يكون جمموعهما  =   =  ×   ، و =   )١(
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يف  ٣يف حقل، وبعده الضلع األصغر  ٤يف حقل، وبعده الضلع األكرب  ٢٤مث جعل خمرج القرياط  ٣
  . حقل

قسمت على  ٣خرج  ٣سهام من املسألة قسمت سهامها على الضلع األصغر  ٩للزوجة الواحدة 
 ٤ ٤اً لكسرٍ مقامه الضلع األكرب بسط ٣فصار . ال تنقسم عليه، فوضعت يف حلقه ٤الضلع األكرب 

  . قرياط للزوجة الواحدة، ألن ما يف حقل الضلع األكرب، ينسب إىل القرياط ويقرا  

قسمت  ٣٢خرج  ٣سهماً من املسألة قسمت سهامها على الضلع األصغر  ٩٦وللبنت الواحدة 
لبنت الواحدة، ألهنا يف حقل خمرج قراريط ل ٨وتقرأ  ٢٤توضع يف ضلع  ٨خرج  ٤على الضلع األكرب 

  . القرياط، وما فيه ينسب إىل التركة

والباقي  ٦خرج الناتج  ٣سهماً من املسألة قسمت سهامه على الضلع األصغر  ٢٠ولألخ الواحد 
وضع  ٢والباقي  ١خرج الناتج  ٤على الضلع األكرب  ٦يف حقل الضلع األصغر، وقسمت  ٢وضعت  ٢
ربع قرياط، أو   قرياط و    ل الضلع األكرب، ويقرأ لألخ الواحد قرياط  يف حق ٢و  ٢٤يف حقل  ١

  . ربع قرياط   يقرأ قرياط ونصف قرياط و 

  طريقة القسمة باحلقول على القرياط الصامت: املسألة الثانية

وبعده حقال يوضع  ٢٤رج القرياط جيعل بعد حقل املسألة حقلني فقط، حقال يوضع أعاله خم -١
  . ، وهو هنا قرياط صامت٢٤أعاله ناتج قسمة املسألة على 

  : تقسم سهام كل وارث على القرياط الصامت ن مث ينظر -٢

  . ٢٤إن انقسم بال باق، وضع الناتج يف حقل 

  . وما بقي يوضع يف حقل القرياط الصامت ٢٤وإن انقسم بباق، وضع العدد الصحيح يف حقل 

وإن كانت سهام الوارث ال تنقسم على القرياط، وضعت السهام يف حقل القرياط، كما سبق يف 
  . القرياط الناطق



  

 ٢٠٥  فرائضالوجيـز يف ال

فهي قراريط صحيحة، وما كان يف حقل القرياط الصامت، فهي أجزاء  ٢٤مث ما كان يف حقل 
  . القرياط، تكون بسطاً مقامه القرياط الصامت

  . ثة إخوة ألب، وتركته أربع أراض، ومخسون ألف ريالهالك عن زوجة، وبنيت ابن، وثال :مثال

  : وهذه صورة احلل

  
   القرياط  خمرج      

  
٣ ×  
٢٤ 

  القرياط   ٧٢
٢٤ 

  الصامت
٣ 

 

 زوجة
 

  للزوجة ثالثة قراريط  ٠ ٣  ٩ ٣

 ١٦            بنت ابن
٠ ٨  ٢٤ ٨ 

  لكل بنت مثانية قراريط
 ٠  ٨  ٢٤  ٨  بنت ابن 

    أخ ألب  
  ٥  ب    

٢  ١  ٥ 

 ٢  ١  ٥ أخ ألب  ٣  لكل أخ قرياط وثلثي قرياط

 ٢  ١  ٥ أخ ألب  

ينظر ما تقدم يف املثال السابق، إال أن هذا املثال فيه حقالن فقط، ألن القرياط ليس له أال ضلع 
  . واحد

  طريقة القسمة باحلقول إذا كان القرياط عدداً غري صحيح: القسم الثاين
، أو عدداً كسرياً حنو   إما أن يكون كسراً مثل  : عدداً غري صحيح، فهو القرياط إذا كان

واحلديث . ولكل منهما طريقة ختصه، وتعود إىل القسمة على الكسور االعتيادية واألعداد الكسرية
  : عنهما يف مسألتني

  سراًطريقة القسمة باحلقول إذا كان القرياط ك: املسألة األوىل
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  . وبعده حقالً أعاله القرياط الكسر ٢٤جيعل بعد املسألة حقالً أعاله خمرج القرياط  -١

مث يضرب هذا الكسر يف مقلوب القرياط  ١جتعل سهام الوارث بسطاً لكسر مقامه رقم  -٢
الكسر، وذلك جيعل بسطه مقاماً ومقامه بسطاً، كقسمة الكسور االعتيادية، وما نتج فهو قراريط 

  . رث من التركة، توضع يف حقل خمرج القرياطالوا

هالك عن زوجة، وأختني شقيقتني، وأخ ألب، وتركته عشرون كيس شعري، وثالث نوق، : مثال
  : وهذه صور احلل. وسيارة

  : وهذه صورة احلل
   القرياط  خمرج  املسألة    

  القرياط   ١٢    
٢٤   

 زوجة 
  ٨ 

  ٦= =  ×  =  ÷٣للزوجة ستة قراريط، ألن   ٦  ٣

 = × ٤=  ÷  ٤لألخت الواحدة مثانية قراريط ألن   ٨  ٤        أخت ش
  ٨  ٤  أخت ش  .٨=

  .  ٢= =  ×  ١=  ÷   ١لألخ قرياطان ،ألن   ٢  ١  ب  أخ ألب

  .  نتج القرياط  ٢٤على خمرج القرياط  ١٢قسمت املسألة * 

  . ينظر ما تقدم يف املثال السابق* 
  طريقة القسمة  باحلقول إذا كان القرياط عدداً كسرياً: املسألة الثانية
  .     ما اجتمع فيه عدد صحيح وكسر حنو  : العدد الكسري

  : وإذا كان قرياط املسألة عدد كسرياً، اتبع يف القسمة عليه هذه الطريقة
وبعده حقال يوضع أعاله القرياط العدد  ٢٤جيعل بعد املسألة حقال يوضع أعاله خمرج القرياط  -١
  . الكسري



  

 ٢٠٧  فرائضالوجيـز يف ال

  . ١جتعل سهام الوارث بسطاً لكسر مقامه رقم  -٢

ب مقام كسره يف عدده الصحيح، وجيمع الناتج حيول العدد الكسري إىل كسر، وذلك بضر -٣
  . مع بسط كسره، وناجته يكون بسطاً ملقام الكسر نفسه

تضرب سهام الوارث يف مقلوب الكسر احملول من العدد الكسري، كما تقدم يف القسمة على  -٤
  . القرياط إذا كان كسراً

ض وسيارتان، وعمارة، هالك عن زوج، وبنتني، وثالثة أبناء أخ ش، وتركته عشر أر :مثال
  . وثالثون ألف ريال

  : وصورة احلل

   
٣ ×  

١٢ 
  املسألة
٣٦  

  خمرج 
  القرياط
٢٤  

  القرياط 

  

  زوج
 

٦ ٩ ٣ 
  للزوج ستة قراريط؛ألن  

 

  بنت 
  

  ٨ 
٨ ١٢ ٤  

قراريط؛ألن  ٨لكل بنت 
  

  ٨ ١٢ ٤  بنت 
  ابن أخ ش

 ٣ ١ ب

١ 

 

قرياط ؛ ألن    لكل ابن أخ  
  

 

 ١ابن أخ ش٣

 ١ابن أخ ش 

  القسمة بال حقول: األمر الثاين
أما القسمة بال حقول، وهي . ما تقدم من القسمة للتركة غري املنضبطة، هي القسمة باحلقول

على قرياط املسألة مباشرة، سواء أكان عدداً  أسهل من القسمة باحلقول، ففيها تقسم سهام الوارث
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  . وما خرج فهو قراريط الوارث من التركة. صحيحاً ناطقاً أما صامتاً، أم كان كسراً، أم عدداً كسرياً
= ١٢ ÷ ٩للزوجة الواحدة : ففي املثال السابق يف القرياط الناطق

  . قرياط

  . قرياط=  ١٢÷  ٢٠قراريط، ولألخ ش الواحد  ٨ = ١٢÷  ٩٦وللبنت الواحدة 
قراريط، ولبنت االبن الواحدة  ٣=٣÷٩للزوجة : ويف املثال السابق قريباً يف القرياط الصامت

  . قرياط=  ٣÷٥قراريط، ولألخ ألب  ٨= ٣÷٢٤

  . قراريط    للزوجة  : ويف املثال السابق يف القرياط الكسر

  . قراريط  لألخت ش الواحدة   

  . قرياطانولألخ ألب 

  للزوج : ويف املثال السابق يف القرياط العدد الكسري

  . قراريط 

  .قراريط وللبنت الواحدة 

  والبن األخ ش الواحد
  . قرياط 

 ***  
  ويلهما اخلامتة مت بابا الكتاب 

  



  

 ٢٠٩  فرائضالوجيـز يف ال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  اخلامتة

احلمد هللا تعاىل حق محده، والصالة والسالم على عبده ورسوله سيدنا حممد أشرف خلقه، وعلى 
  : آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم بعثه خللقه، أما بعد

  . فأختم هذا الكتاب بأهم نتائجه، وما يتعلق به من توصيات

  : أهم نتائجه فخمسة أمور، هيأما 
تأكيد مشولية اإلسالم وعدله يف تقسيم املواريث، مما جيعل أواصر العالقة األسرية  :األمر األول

مترابطة بني أفرادها يف حياهتم وبعد مماهتم، وهذا مما يؤكد عظمة اإلسالم يف التكافل االجتماعي معنوياً 
  . ومادياً

  . ائض، وحاجة اجملتمع إليه، ألن به تعرف احلقوق يف املرياثأمهية علم الفر : األمر الثاين
مسائل املواريث حمكمة ال جمال للرأي املعاصر فيها، ألن منها ما نص عليه القرآن  : األمر الثالث

: ومن هذه املسائل.  الكرمي ، أو السنة النبوية، وما مل ينصا عليه، ثبت حكمه باجتهاد الصحابة 
اختلفوا يف إسقاط اجلد   ة األب باإلخوة األشقاء أو ألب، فإن الصحابة اجتماع اجلد من جه

لإلخوة، وبكل قول من أقواهلم، أخذ بعض أهل العلم بعدهم، وتقدم أن الذي تشهد له قواعد اإلسالم 
العامة، هو عدم إسقاط اجلد لإلخوة، وإمنا توريثهم معه مع جعل األحظ للجد، وأن هذا هو مذهب 

  . علمأكثر أهل ال
سهولة حتصيل هذا العلم، إذا اقترن طلبه بنية خالصة وعزمية صادقة، ومالزمة شيخ  :األمر الرابع

  . متقن له ، يفتح مغلقه، ويبني مبهمه
إن طريقة حساب املسائل الفرضية ال تعبُّد فيها، فيمكن االستفادة من أي طريقة  :األمر اخلامس

  .  املناسخات وحنوهامعاصرة، ومنها ما تقدم بطريقة الكسور يف
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وأما ما أوصي به جتاه هذا العلم الشريف، فإين أحرِّض املسلمني أن يولوا هذا العلم اهتماماً كبرياً، 
وأن ينشروه عامليا، فيدخلوه يف وسائل اإلعالم واملسابقات العلمية، وذلك بيانا للحقوق، ودفعا للظلم، 

  . واهللا تعاىل وحده اهلادي للحق .وإظهاراً لشمولية اإلسالم وعدله يف املواريث

  . واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وآله وصحبه
 ***  



  

 ٢١١  فرائضالوجيـز يف ال

  املصادر واملراجع

  القرآن الكرمي * 

  احلديث الشريف * 

حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -١
  . هـ١٣٩٩، ١ط

أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق : التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -٢
  . م١٩٧٩-هـ١٣٩٩شعبان حممد إمساعيل، مكتبة الكليات األزهرية، 

أبو عبد اهللا حممد الذهيب، مطبوع مع املستدرك، دار الكتاب : تلخيص الذهيب على املستدرك -٣
  . العريب، لبنان

  . أمحد بن حجر العسقالين، دار التراث، القاهرة: ب والترهيبالترغي -٤

حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق حمب الدين اخلطيب، املطبعة السلفية : اجلامع الصحيح -٥
  .هـ١٤٠٣، ١ومكتبتها، القاهرة، ط

جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، دار الفكر، : اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير -٦
  . م١٩٨١ -هـ  ١٤٠١، ١ريوت، طب

أبو عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجه، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : سنن ابن ماجه -٧
  . م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥التراث العريب، 

، ١أبو داود السجستاين، تعليق عزت عبيد دعاس، دار احلديث، محص، ط: سنن أيب داود-٨
  . م١٩٦٩ - هـ ١٣٨٨

أبو عيسى بن سورة الترمذي، تعليق عزت عبيد دعاس، املكتبة اإلسالمية، : مذيسنن التر -٩
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  . إستانبول، تركيا

 - هـ١٣٩٨أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، دار الفكر، القاهرة، : سنن الدارمي - ١٠
  . م١٩٨٧

  . أبو بكر أمحد بن حسني البيهقي، دار الفكر: السنن الكربى  - ١١

أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، رئاسة إدارات البحوث : مصحيح مسل - ١٢
  . م١٩٨٠- هـ١٤٠٠اإلسالمية واإلفتاء، السعودية، 

  . أمحد بن حجر العسقالين، املكتبة السلفية: فتح الباري - ١٣

  . أبو داود السجستاين: املراسيل - ١٤

  . يسابوري، دار الكتاب العريب، لبنانأبو عبد اهللا احلاكم الن: املستدرك على الصحيحني - ١٥

، ٢مالك بن أنس برواية حيىي الليثي، وإعداد عرموش، دار النفائس، ط: موطأ اإلمام مالك - ١٦
  . هـ١٣٩٧

  الفقه* 
  احلنفي - أ

عبد اهللا بن حممود املوصلي، وتعليق حممود أبو دقيقة، ط شقر، : االختيار لتعليل املختار -١
  . م١٩٨٠إستانبول، 

عالء الدين أبو بكر الكاساين، دار الكتب العلمية، بريوت، : دائع الصنائع يف ترتيب الشرائعب -٢
  . هـ١٤٠٦، ٢ط

  . هـ١٣٨٦، ٢حممد أمني الشهري بابن عابدين، مصطفى البايب احلليب، ط: رد احملتار -٣

حلصكفي، عالء الدين حممد ا: الدر املختار شرح تنوير األبصار مطبوع مع حاشية رد احملتار -٤
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  . هـ١٣٨٦، ٢مصطفى البايب احلليب، ط

، ١كمال الدين حممد املعروف بابن اهلمام احلنفي، مصطفى البايب احلليب، ط: فتح القدير -٥
  .هـ١٣٨٩

  . هـ١٤٠٦مشس الدين السرخسي، دار املعرفة، بريوت، : املبسوط -٦

  . ١صطفى البايب احلليب، طبرهان الدين علي املرغيناين، م: اهلداية، مطبوع مع فتح القدير -٧

  املالكي - ب
  . حممد بن أمحد القرطيب، شركة اإلعالنات الشرقية، القاهرة: بداية اجملتهد وهناية املقتصد -١

مشس الدين حممد عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب : حاشية الدسوقي على الشرح الكبري -٢
  . العلمية، عيسى البايب احلليب

أبو الربكات أمحد الدردير، دار : ر خليل، مطبوع مع حاشية الدسوقيالشرح الكبري ملختص -٣
  . إحياء الكتب العلمية، عيسى البايب احلليب

  . م١٩٧٩حممد بن أمحد بن جزي، دار العلم للماليني، بريوت، : قوانني األحكام الشرعية -٤

  الشافعي -ج
القاهرة،  -كتبة دار التراث حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق وشرح أمحد شاكر، م: الرسالة -١

  . هـ١٣٩٩، ١ط

  . أبو زكريا حيىي النووي، املكتبة السلفية، املدينة املنورة: اجملموع شرح املهذب -٢

  . هـ١٣٧٧حممد الشربيين اخلطيب، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، : مغين احملتاج -٣

تاج، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب أبو زكريا حيىي النووي، مطبوع مع مغين احمل: املنهاج -٤
  . هـ١٣٧٧احلليب، 
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  احلنبلي -د
  . م١٩٧٣مشس الدين حممد ابن قيم اجلوزية، دار اجليل، بريوت، : إعالم املوقعني -١

تقي الدين بن تيمية، حتقيق ناصر العقل، شركة العبيكان، الرياض، : اقتضاء الصراط املستقيم -٢
  . هـ١٤٠٤، ١ط

  . هـ١٤١٧، ١صور البهويت، مؤسسة الرسالة، طمن: الروض املربع -٣

مشس الدين عبد الرمحن بن قدامة، جامعة اإلمام حممد بن سعود : الشرح الكبري على منت املقنع -٤
  . اإلسالمية

  . هـ١٤٠٢منصور بن يونس البهويت ، تعليق هالل مصيلحي، دار الفكر، : كشاف القناع -٥

  . مة، مكتبة اجلمهورية، مصرأبو حممد عبد اهللا بن قدا: املغين -٦

  فقه عام -هـ
عبد الرحيم بن إبراهيم السيد اهلاشم، حتت الطبع، مطابع . د: التعيني وأثره يف العقود املالية -١

  . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  . عبد الرحيم بن إبراهيم السيد اهلاشم، معد للطبع. د: اجلامع لبيان النجاسات وأحكامها -٢

هـ، مكتبة القدس، ١٤٠١، ٦عبد الكرمي زيدان، ط. د: املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية -٣
  . مؤسسة الرسالة

  . هـ١٤٠٤، ٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، ط: املوسوعة الفقهية الكويتية -٤

  الفرائض*
  . حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب: أحكام التركات واملواريث -١

إبراهيم بن حممد الباجوري الشافعي، مصطفى البايب : لتحفة اخلريية على الفوائد الشنشوريةا -٢
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  .هـ١٣٥٥احلليب، 

صاحل الفوزان، جامعة اإلمام حممد بن سعود . د: التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية -٣
  . اإلسالمية

ح الترتيب، بدر الدين حممد مطبوع مع فتح القريب شر: ترتيب اجملموع وإظهار السر املودوع -٤
  . بن حممد املظفر الشهري بسبط املارديين، مطبعة التقدم العلمية مبصر

  . حممد بن صاحل بن العثيمني، مكتبة الرشد، مؤسسة الرسالة: تسهيل الفرائض -٥

، ٦مصطفى البغا، دار القلم، ط.عمر البقري وتعليق د: حاشية البقري على شرح الرحبية -٦
  . هـ١٤١٤

رضي الدين أبو بكر السبيت، مطبعة : شرح الرحبية مطبوع مع فتح القريب شرح الترتيب -٧
  . التقدم العلمية مبصر

  .هـ١٤١٤، ٦مصطفى البغا، دار القلم، ط. سبط املارديين وتعليق د: شرح الرحبية -٨

  . ليبهـ، مطبعة مصطفى البايب احل١٣٧٢، ١إبراهيم بن عبد اهللا الفرضي، ط: العذب الفائض -٩

عبد اهللا بن هباء الدين الشنشوري، مطبعة التقدم : فتح القريب اجمليب بشرح كتاب الترتيب - ١٠
  . العلمية مبصر

  . ، مكتبة املعارف، الرياض١عبد الكرمي الالحم، ط. د: الفرائض - ١١

  . ، دار طيبة١عبد الكرمي الالحم، ط. د: فقه املواريث - ١٢

عبد اهللا بن هباء الدين الشنشوري، مصطفى : التحفة اخلريية الفوائد الشنشورية مطبوع مع - ١٣
  . هـ١٣٥٥البايب احلليب 

  . هـ، مؤسسة الرسالة١٤٠٠، ١ياسني درادكة، ط. د: املرياث يف الشريعة اإلسالمية - ١٤
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  غريب اللغة العربية* 
  . هـ١٤٠١، ١جمد الدين حممد الفريوزآبادي، مصطفى البايب احلليب، ط: القاموس احمليط -١

  . أبو الفضل مجال الدين ابن منظور، دار صادر، بريوت: لسان العرب -٢

  . أمحد بن حممد الفيومي، املكتبة العلمية، بريوت: املصباح املنري -٣

  . هـ١٣٨١أبو القاسم الراغب األصفهاين، مصطفى البايب احلليب، : املفردات يف غريب القرآن -٤
 ***  
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  الفهــرس
  ٦  ...................................................................................  دعاء ووفاء

  ٧  ............................................................................  مقدمة الطبعة الثانية
  ٩  ...........................................................................  مقدمة الطبعة األوىل

  ١٣  ................................................  مقدمات لدراسة علم الفرائض: الباب األول
  ١٤  ....................................................  الفرائض املبادئ العشرة لعلم: الفصل األول
  ١٧  ..............................................  مميزات اإلرث يف الشريعة اإلسالمية: الفصل الثاين
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  ٢٠  ............................  وحكم إرث التركة احملرمة التركة، واحلقوق املتعلقة هبا: الفصل الرابع
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وموانعه، وأنواعه، ومن يرث بكل  ه، وشروطه، وأسبابه،التعريف باإلرث، وبيان أركان: الفصل األول

  ٢٨  .......................................................................................  .منها
  ٢٨  .............................................................  .التعريف باإلرث: املبحث األول

  ٢٩  ................................................................  :أركان اإلرث: بحث الثاينامل
  ٢٩  ...............................................................  .شروط اإلرث: املبحث الثالث
  ٣٠  ...................................................  .أسباب اإلرث والوارثون هبا: املبحث الرابع

  ٤١  ....................................................  -احلجب -موانع اإلرث : املبحث اخلامس
  ٤٩  ..........................................  .أنواع اإلرث، ومن يرث بكل منها: املبحث السادس

  ٥٤  .............  ونصيبه، وشروط حصوله عليه الوارث، واألشخاص الذين يسقط هبم،: الفصل الثاين
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  ٨٠  .....................................................................  .حلسابا: الفصل الثالث
  ٨٠  ......................................................................  التأصيل: املبحث األول
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