








  
  
  
  

 
  

  بــدر بن نـایـف الرغـیان.   
  كاتب عدل يف حمافظة رفحاء. 
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  ج

] ِ هِ  بِسْم
ِ  الرَّحْمَنِ  اللَّ ] الرَّحِيم

  

  مقدمة : 
  

 فـال  يضـلل  ومن له، مضل فال اهللا يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا، شرور من باللّه ونعوذ إليه، نتوبو ونستغفره، ونستعينه، حنمده، هللا، احلمد
 وسـلّم  بإحسان، تبعهم ومن وأصحابه، آله وعلى عليه اهللا صلى ورسوله عبده حممداً أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي
  .تسليماً

  

  :  بعد أما
  

 وبـين  الواسع، وعلمه الشاملة ورمحته البالغة حكمته تقتضيه ما حبسب وأعدله، قسم أحسن أهلها بني وقسمها وعلمه، حبكمته املواريث فرض اهللا نفإ
 كـل  فهمه يف يشترك ظاهر صريح هو ما منها لكن املواريث، من وقوعه ميكن ما لكل شاملة وأحاديثها املواريث آيات فجاءت وأكمله، بيان أمتّ ذلك
…وتدبر تأمل إىل حيتاج ما ومنها أحد،
: "أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر" ، إىل آيات املواريث؛ وجدا قد استوعبت عامـة أحكـام    rواعلم أنك إذا مجعت قوله  ●

  .-املواريث ومهماته

                                                 
  ).  -رمحه اهللا –الفرائض : البن عثيمني هذه املقدمة من (تسهيل  ●    (١)

  بل ذكر أصحاب الفروض يف اآليات ، وترتيبها يف جدول ]. بيان بعض املهمات يف باب الفرائض ، مث ذكر اآليات وبيان أصحاب الفروض يف اآلية ، وذكر بعض املسائل .  [وعملي ليس شرحاً للفرائض ،  وعملي هو : ●        
  [وهذا خاص باجلدول]. كتاب (احلجة القاطعة يف املواريث القاطعة : لفيصل آل مبارك). رمحه اهللا . فهي من املسائلمجيع قسم  ●    (٢)
  . طنطاوى سيد حممد. د:  املؤلف) الكرمي للقرآن الوسيط التفسريكتاب ( ) فهي منالترتيب( وأما قسم حاالت الفرائض ●        
  .  وتلخيص فقه الفرائض : البن عثيمني ) ، و(الفرائض : لالحم). و(جدول للفرائض : لفهد اليحىي ). وغريها ،  –هيل الفرائض من : ( تس وكذلك الشروحات ●        
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●

●  األب -٢ .االبن -١ :وهم ثالثة منهم ورث الرجال من الوارثون اجتمع إِذا. 
  .واالبن باألب حمجوب [األخوة وغريهم] وغريه باألب، حمجوب فاجلد فمحجوبون، عداهم من أما  .الزوج - ٣
●ثر من فرضه، النصف، وإذا انفرد األخ إِذا انفرد الزوج مل يأخذ بالزوجية أك

  وإذا انفرد أحد الباقني من الذكور أخذ مجيع املال تعصيبا. ألم أخذ مجيع املال فرضا وردا.
●:إذا اجتمعت الوارثات من النساء ورث منهن مخس  
ت الشقيقة.األخ -  ٥ الزوجة. -  ٤ األم. - ٣ بنت االبن. -  ٢  البنت. - ١  
ومن عداهن حمجوبات، فاجلدة حمجوبة باألم، واألخت ألم حمجوبة بالبنت وبنت االبن، واألخت ألب حمجوبة بالشقيقة،  

  واملعتقة حمجوبة باألخت الشقيقة واألخت ألب.
● .خذت مجيع وإذا انفردت املعتقة أ  إذا انفردت الزوجة مل تأخذ غري فرضها الربع

  وإذا انفردت إحدى الباقيات أخذت مجيع املال فرضا وردا. املال تعصيبا.
  

  إذا اجتمع من ميكن اجتماعهم من الورثة الذكور واإلناث، ورث منهم مخسة:
حمجوب، فاجلد حمجوب باألب، واجلدة  األبوان: األب، واألم، والولدان: االبن، والبنت، وأحد الزوجني، ومن عدا هؤالء

   .حمجوبة باألم، وأوالد االبن حمجوبون به، والباقون حمجوبون باالبن واألب

●
.[الذكر واألنثى]  ، يسقطهم األب واجلد على الصحيح ، واالبن وابن االبن وإن نزل  
  ، يسقطهم هؤالء املذكورون ، واإلخوة األشقاء واألخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغري  
 ، األصل الذكور  والفروع يسقطهم ستة : األب واجلد واالبن والبنت وابن االبن وبنت االبن]

      مطلقاُ].

●
 :  
وباستكمال البنات الثلثني إن مل يوجد مع بنات االبن معصب ، فإن وجد معهن معصب  - ،  بأكثر باالبن ف - أ  

ورثن معه ما فضل بعد الثلثني ، واملعصب هلن هو أخوهن أو ابن عمهن الذي يف درجتهن أو الذي أنزل منهن إذا 
  منه حكم بنات ابن امليت مع البنات ، وحكم بنات ابن االبن النازل مع بنات ابن االبن الذي أعال  ● احتجن إليه .

 :  
  ، قة فأكثر إذا كانت عصبة مع الغريوباألخت الشقي -جباألخ الشقيق فأكثر،   -باألصل والفرع من الذكور ،ب -أ 
ورثن وباستكمال الشقائق الثلثني إن مل يوجد مع األخوات ألب معصب وهو األخ ألب ، فإن وجد معهن معصب  -د

  –من كتاب   معه ما فضل بعد الثلثني .

●
 -وهم سبعة:فقط،  -أي النصيب املقدر  

  الزوجان، واجلدتان، واألم، وولداها. 
  -وهم اثنا عشر:فقط،  -أي بال تقدير  

  االبن وابنه، واألخ الشقيق وابنه، واألخ ألب وابنه، والعم الشقيق وابنه، والعم ألب وابنه، واملعتق واملعتقة. 
 ،ومها:، وجيمع بينهما   

  األب واجلد.
 ،وهم: ، وال جيمع بينهما   

   أصحاب النصف، ما عدا الزوج، وأصحاب الثلثني.
● :  هي:  ستة،والفروض املعينة ألصحاب الفروض  

   النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

●األب، كأيب أنثى امليت وبني بينه ليس من هو الوارث اجلد   
 تفصيله، سبق ما على األب :  
 سبق كما الزوجية، فرض بعد الباقي ثلث األب ومع املال، مجيع ثلث اجلد مع فيهما لألم فإن العمريتان.  
 م ألب أو أشقاء إخوة للميت نكا إذاباألب، يسقطون فإ ●  مع اجلد اإلخوة يرث ال 

   .العمريتني يف إال األب، حكم حكمه فيكون ، حال بكل شيئاً

● 
   ملورث ذكر مدل بأنثى مثل:هي اليت ال يكون يف نسبتها إىل ا -ويقال هلا: الصحيحة -اجلدة الوارثة

  (جـ) أم أيب األب وأمها.  (ب) أم األب وأمها.    (أ) أم األم وأمها.
  هي اليت يكون يف نسبتها إِىل املورث ذكر مدل بأنثى، مثل: -ويقال هلا: الفاسدة - واجلدة غري الوارثة

  (ب) أم أيب أم األب.  (أ) أم أيب األم. 
 ● ن السدس سواء كانتواحدة أو أكثر، فال يزيد الفرض بزياد .  
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 ..كأبي األب وأبي الجد ، 
  السدس. rوالجد أب وقد أعطاه النبي 

 أي الجھات كان، سواء أكان شقیقًا أو ألب أو ألم من .  
.أما ابن األخ ألم فال یرث؛ ألنھ من ذوي األرحام ،  
.ال ألم فإنھ من ذوي األرحام ،  
            لقولھ ؛r ْحَمٌة : (الوالء ُل

  .: (إنما الوالء لمن أعتق)  rوقولھ  .النسب) كلحمة


.    
         
 بّيوقد فرض لھا الّن r  السدس؛ لحدیث بریدةt :  
  ، فھي ترث، بشرط عدم وجود األم. جعل للجدة السدس، إذا لم یكن دونھا أم rأن النبي  
٥ من أي الجھات كانت شقیقة أو ألب أو ألم.    
       
  لقولھr  (إنما الوالء لمن أعتق) :.     

  

● 
 :  

  ،من تفرع المیت منھم كاآلباء واألمھات وكلھم وارثون بالفرض أو التعصیب 
  

  ـ كل ذكر حال بینھ وبین المیت أنثي مثل أب األم . ١
  ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بینھ وبین المیت أنثى مثل أم أب األم . ٢

  ذوى األرحام . وھذان الصنفان من


من تفرعوا من المیت كاألوالد ، وكلھم وارثون ب"الفرض أو التعص"یب إال م"ن أدل"ى     
  .بأنثى 

  مثل : ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى األرحام .


م"""ن تفرع"""وا م"""ن أص"""ول المی"""ت ك"""االخوة واألعم"""ام وكلھ"""م وارث"""ون ب"""الفرض أو   
التعصیب  

  
ـ كل ذكر أدلى بأنثى س"وى االخ"وة م"ن االم مث"ل : اب"ن األخ"ت واب"ن األخ م"ن االم         ١

  والعم الم والخال .
  ـ جمیع اإلناث سوى األخوات مثل بنت األخ والعمة وبنت العم والخالة .٢

  وھذان الصنفان من ذوى األرحام .


 .  

  یموت شخص عن أبیھ وجده . فلألب المال وال شي للجد . مثالھ : ان
 

  مثالھ : ان یموت شخص عن أمھ وجدتھ وعمھ فلالم الثلث وللعم الباقى وال شي للجدة .


●   
  ھ فلالبن المال وال شي البن االبن وبنت االبن .مثالھ : ان یموت شخص عن ابنھ وابن ابنھ وبنت ابن


 

  مثالھ : أن یموت شخص عن أبیھ وأخیھ الشقیق . فلألب المال وال شي للشقیق
 

عن بنتھ وأخیھ من أمھ وأخیھ الشقیق فللبنت النصف و للشقیق الب"اقى وال ش"ي ل"ألخ     مثالھ أن یموت شخص
  من االم .

 
مثالھ : أن یموت شخص عن أخت"ھ م"ن أم"ھ وأخت"ھ م"ن أبی"ھ وأخی"ھ الش"قیق فلألخ"ت م"ن االم الس"دس ول"ألخ             

  الشقیق الباقي وال شي لألخت من األب
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(١)      ●   ٠یرث شیئا ، فھم في المرتبة بعد أصحاب الفرائض : كل من یحوز التركة إذا انفرد بھا ، أو یحوز ما أبقاه أصحاب الفرائض ، وإذا لم یبق عنھم شيء فال  

●   من لم یكن لھ نصیب مقدر :.  
●   جرادة جمال نضال، ل  المواریث علممن كتاب [. أن یأخذ ما أبقت الفروض ، ویستقل بالكل إذا انفرد.[  
●  
  .) ابن العم ألب١٢، ) ابن العم الشقیق١١، ) العم ألب١٠، ) العم الشقیق٩، ) ابن األخ ألب٨، ) ابن األخ الشقیق٧،  ) األخ ألب٦،  ) األخ الشقیق٥،  ) الجد٤، ) األب٣،  ) ابن االبن٢، ) االبن١
●  تعصیبًا. ویسمى ھذا (األخ المبارك). ت یرثن الثلثین ، وھي ال ترث شیئًا ؛ إال إذا كان معھا من یعصبھا مثل (أخیھا أو ابن عمھا أو ابن أخیھا األنزل منھا) فإنھا ترث معھبنت االبن إذا كانت مع البنات ، فإن البنا  
●   .العصبة مع الغیر یحجبون الذین یحجبھم األخوة األشقاء واألخوة ألب وعم . فالبنت لھا النصف ، والباقي لألخت الشقیقة ، وال یرث العم شیئًا. لوجود األسبق من جھة األخت الشقیقة.  بنت وأخت شقیقة  

 :  
  عصبة مع الغیر.-٣.  عصبة بالغیر-.٢.  عصبة بالنفس- ١


  .ھو كل ذكر ال یدخل في نسبتھ إلى المیت أنثى

م ) ( وجمی""ع ال""ذكور ال""وارثین عص""بة ب""النفس إال ال""زوج واألخ ال   
    ● .وھم الوارثون من الذكور

فان األم ھي التي تدخل ابنھا إلى الترك"ة ف"ال یك"ون     األخ ألمأما  -١
  عصبة بالنفس ،

  ٠فان الزوجة ھي الطریق إلى التركة  الزوجوكذلك  -٢


ب""ن و إن وھ""ي ج""زء المی""ت، أي االب""ن و اب""ن اال
  نزل بمحض الذكورة.

      وھ""ي أص""ل المی""ت أي األب والج""د وم""ن ع""اله
  بمحض الذكورة.

         وھ"ي ج"زء أب"ي المی"ت و المقص"ود ب"اإلخوة ھن"ا
ھم األخوة األشقاء و األخوة ألب وأبنائھم ، أما األخ ألم فھ"ذا غی"ر   

  ٠عاصب ألن الذي أدخلھ التركة أنثى " أمھ" 
    وھي جزء جد المیت ، العم الش"قیق والع"م ألب

  ٠وأبنائھم 
●

  ٠إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ جمیع المال -١
إذا وجد معھ أصحاب الفروض أخذ ما بقي بعدھم ، ودلیلنا  -٢

  : فما بقى فألولى رجل ذكر. rقول النبي 
  ٠یبق لھ شيء إذا استغرقت الفروض التركة لم  -٣


  :وھي تنحصر في أصحاب النصف إال الزوج ، وھن

  .وبنت البنت  -٢، البنت  -١
  .واألخت ألب  -٤، واألخت الشقیقة  -٣

  .}.اُألنَثَیْیِن َحظِّ ِمْثُل ِللذََّكِر والدلیل قولھ تعالى : {


ألخوات " العص""""بة م""""ع الغی""""ر مختص""""ة ب""""ا  

  :الشقیقات أو ألب " مع 
  ،فأكثر  ةالبنت واحد -١
   .أو مع بنت االبن واحدة فأكثر -٢

    إذا ل"""م یك"""ن معھ"""ن م"""ن یعص"""بھن
  .بالغیر 

فاألخ""""ت الش""""قیقة أو األخ""""ت ألب تص""""بح  ●
عص""بة م""ع البن""ت أو بن""ت االب""ن مھم""ا نزل""ت  

  :درجتھا 
فتأخ"""ذ الموج"""دة م"""ن البن"""ات أو بن"""ات االب"""ن  

والب""اقي تأخ""ذه األخ""ت الش""قیقة أو    فرض""ھا ،
  ٠الموجودة بعد اصحب الفروض 

●
فإنھا تصبح في قوة األخ الشقیق فتحجب ك"ل  
م""ن یحجب""ھ األخ الش""قیق ، ذك""ورا ك"""انوا أو     

  إناثا ، 
●   

كل من  فإنھا تصبح في قوة األخ ألب فتحجب
  .یحجبھ األخ ألب

والعص""""""بة م""""""ع الغی""""""ر ھ""""""ن األخ""""""وات   ●
الشقیقات، واألخ"وات ألب م"ع إن"اث الف"روع،     
فتجع"""ل األخ"""وات الش"""قیقات بمنزل"""ة األخ"""وة   

  األشقاء، واألخوات ألب بمنزلة األخوة ألب.


 رجتھا " االبن" ، االبن الذي في د  

  .أما مع ابن االبن فتكون ذات فرض


 

 

م"""ع اب"""ن االب"""ن ال"""ذي ف"""ي درجتھ"""ا ،   
س"""واء ك"""ان أخاھ"""ا أو اب"""ن عمھ""""ا ،     

  ، احتاجت إلیھ أم ال
وك""ذلك م""ع اب""ن اب""ن االب""ن االن""زل      ●

  ،  إن احتاجت إلیھمنھا 
ب""أن ل""م یك""ن لھ""ا ش""يء م""ن الثلث""ین ،   

أدن""ى منھ""ا درج""ة ، حت""ى ال   ول""و ك""ان
تح""رم م""ن المی""راث وتأخ""ذه أیض""ا م""ن 

  ٠ھي أدنى منھا درجة 


 

األخ الشقیق ، ف"ان ك"ان معھ"ا أخ ألب    
  .فلھا النصف فرضا ، ولألكثر الثلثان

  ٠األخ ألب  
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  ثالث حاالت لألوالد في المیراث ، -أ
  وكذلك ثالث حاالت لألبوین في المیراث. -ب

 
  وحالتان للزوجة ، -حالتان للزوج ، ب -أ

  وحالتان لألخوة ألم . -ج

م ، أوألبألب وأ
  ، یرثھا أخ واحد -ترثھ أخت واحدة ، ب -أ

  .واألخوات اإلخوة من عدد والورثة  - ، د فصاعدا أختان والوارث  -ج
  

 مثْـلُ  ِللذَّكَرِ َأوالَدكُم في اللّه يوصيكُم  [  تعالى قال

 ما ثَاثُلُ فَلَهن اثْنَتَينِ فَوقَ نساء كُن فَِإن اُألنثَيينِ حظِّ

كِإن تَرةً كَانَتْ وداحا وفُ فَلَهالنِّص  ـهيوَألبِلكُـلِّ  و 

داحا ومنْهم سدا السمم كِإن تَر كَان لَه لَدفَِإن و لَّم 

 لَـه  كَان فَِإن الثُّلُثُ فَُألمه َأبواه وورِثَه ولَد لَّه يكُن

 َأو بِهـا  يوصي وصية بعد من سدسال فَُألمه ِإخْوةٌ

 نَفْعـاً  لَكُم َأقْرب َأيهم تَدرون الَ وَأبناُؤكُم آبآُؤكُم دينٍ

  . ] حكيماً عليما كَان اللّه ِإن اللّه من فَرِيضةً

  ]١١[النساء : 

  

 يكُـن  لَّم ِإن كُمَأزواج تَرك ما نصفُ ولَكُم [:  تعالى وقال

نلَّه لَدفَِإن و كَان نلَه لَدو فَلَكُم عبا الرمم كْنن تَرم  ـدعب 

ةيصو ينوصا يبِه نٍ َأويد نلَهو عبا الرمم كْتُمِإن تَر  لَّـم 

 مـن  تَركْتُم مما منالثُّ فَلَهن ولَد لَكُم كَان فَِإن ولَد لَّكُم يكُن

دعب ةيصو ونا تُوصبِه نٍ َأويِإن دو ٌل كَانجثُ روركَالَلَةً ي 

 فَـِإن  السدس منْهما واحد فَلكُلِّ ُأخْتٌ َأو َأخٌ ولَه امرَأةٌ َأو

 وصـية  بعد من الثُّلُث في شُركَاء فَهم ذَِلك من َأكْثَر كَانُواْ

 عليم واللّه اللّه من وصيةً مضآر غَير دينٍ َأو بِها يوصى

يمل١٣-١٢ [النساء :  ] ح[ .  

  

 الْكَالَلَـة  في يفْتيكُم اللّه قُِل يستَفْتُونَك [:  تعالى وقال

 مـا  نصـفُ  لَهافَ ُأخْتٌ ولَه ولَد لَه لَيس هلَك امرٌؤ ِإنِ

كتَر وها ورِثُهِإن ي كُن لَّما يلَّه لَدنِ  كَانَتَا فَِإن واثْنَتَـي 

 ونسـاء  رجاالً ِإخْوةً كَانُواْ وِإن تَرك مما الثُّلُثَانِ فَلَهما

 واللّه تَضلُّواْ َأن لَكُم اللّه يبين اُألنثَيينِ حظِّ مثُْل فَللذَّكَرِ

 ]١٧٦[النساء :  . ] عليم شَيء بِكُلِّ
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  . طنطاوى سيد حممد. د:  املؤلف )الكرمي للقرآن الوسيط التفسريوأما الترتيب فمن كتاب ( ●  مجيع املسائل من كتاب (احلجة القاطعة يف املواريث القاطعة : لفيصل آل مبارك). رمحه اهللا .     (١)

  


 
  .اُألنثَيينِ حظِّ مثْلُ للذَّكَرِ - أ

  .  ترك ما ثُلُثَا فَلَهن اثْنتينِ قفَو نِساء كُن فَإِن -ب
  . النصف فَلَها واحدةً كَانت وإِن -ج
 
 كَانَ إِن ترك مما السدس منهما واحد لكُلِّ وَألبويه - أ

لَه لَدو .  
  . الثُّلُثُ فَُألمه أَبواه وورِثَه ولَد هلَّ يكُن لَّم فَإِن -ب
  .السدس فَُألمه إِخوةٌ لَه كَانَ فَإِن -ج

●
 
  . ولَد لَّهن يكُن لَّم إِن أَزواجكُم ترك ما نِصف ولَكُم -أ

 يوصني وصية بعد من تركْن مما الربع فَلَكُم ولَد لَهن انَكَ فَإِن -ب
  .دينٍ أَو بِها
 
  . ولَد لَّكُم يكُن لَّم إِن تركْتم مما الربع ولَهن -أ

 توصونَ وصية بعد من تركْتم مام الثُّمن فَلَهن ولَد لَكُم كَانَ فَإِن -ب
  .دينٍ أَو بِها
– 
 فَلكُـلِّ  أُخـت  أَو أَخ ولَه امرأَةٌ أَو كَالَلَةً يورثُ رجلٌ كَانَ وإِن -أ

داحا ومهنم سدالس   
 وصية بعد من الثُّلُث في شركَاء فَهم ذَلك من أَكْثَر كَانواْ فَإِن -ب

  .مضآر غَير دينٍ أَو بِها يوصى

●
ألب وأم ، أو ألب 
 

١- إِن ؤرام لَكه سلَي لَه لَدو لَهو تـا  أُخفَلَه 
فا نِصم كرت ،  

٢- وها ورِثُهإِن ي كُن لَّما يلَّه لَدو ،  
  ، ترك مما الثُّلُثَان فَلَهما اثْنتينِ كَانتا فَإِن -٣
 مثْـلُ  فَللذَّكَرِ ونِساء رجاالً إِخوةً كَانواْ وإِن -٤

  . اُألنثَيينِ حظِّ
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(١)      ● :
  وأبناء وبنات ، فان القسمة للذكر مثل حظ األنثيني تكون بعد أخذ األب والزوجة نصيبيهما أب وزوجةأن نصيب األوالد إذا كانوا ذكورا وإناثا إمنا يكون بعد أن يأخذ األبوان واألجداد واجلدات وأحد الزوجني أنصبتهم. فإذا كان للمتوىف.  

 .أما أوالد بناته فليسوا من أوالده.   أن األوالد يطلقون على كل فروع الشخص من صلبه : أى أبناؤه وأبناء أبنائه وبناته وبنات أبنائه  
 ن على أبناء أبنائه وبنات ابنه. أى : أن الطبقة األوىل متنع من يليهاأن أبناء املتوىف وبناته يقدم .   
 زهرة أبو حممد .٧١٥ ص عشرة الثالثة السنة اإلسالم لواء جملة . [أن بنات االبن يأخذن حكم البنات متاما إذا مل يكن للشخص أوالد قط ال ذكور وال إناث.[  

   
-   :عدم املعصب .-٢عدم املشاركة ، -١  

  :عدم املعصب. -٢وجود املشاركة  - ١  
.(وهو االبن) عند وجود املعصب :  

  ال تسقط حبال.

-  : كحال البنت فيهما مع شرط :  
  وارث األعلى منها.عدم الفرع ال -٣

 عدم الفرع الوارث األعلى منها سوى صاحبة النصف من -٢عدم املعصب ، -١
  بنت أو بنت ابن أعلى منها (فإا ال ترث السدس إال معها).

  عند وجود املعصب (وهو ابن االبن) : أخوها أو ابن عمها الذي يف درجتها أو األنزل
  ليه.منها إذا احتاجت إ

  االبن ، وكل ابن ابنٍ أقرب . -١
استكمال البنات أو بنات االبن األعلى الثلثني (إن مل يوجد مع بنات االبن -٢

  معصب.

   وأما(ابن االبن) يسقطه (االبن وكل ابن ابنٍ أعلى). -٤االبن : ال يسقط حبال ،  -٣  
  

   
  .أن يترك امليت ذكورا وإناثا  

ويف هذه احلالة يكون املرياث بينهم للذكر مثل حظ 
  .األنثيني

  قوله تعاىل : 
  . } .اُألنثَيينِ حظِّ مثْلُ للذَّكَرِ{ 

●  إِذا لَكه كهال نمن فاملسألة وبنت ابن ع سهمان لالبنِ:  أسهمٍ ثالثة ، وللبنت ،هلك أو سهم 
 أو ، مخسة فمن بنات وثالث ابن عن أو ، أربعة فمن وبنتني ابنٍ عن أو ، سهم واحد لكلِّ اثنني، فمن ابنني عن
  . كثروا إذا هم،وهكذاس بنت ولكل سهمان ابن لكل ، ستة فمن وبنتني ابنني عن

   أن يترك امليت بنتني فأكثر وليس معهما أخ
  .ذكر 

  .ويف هذه احلالة يكون هلما أو هلن الثلثان 

  قوله تعاىل : 
 فَلَهن اثْنتينِ فَوق نِساء كُن فَإِن{ 
  . }  ترك ما ثُلُثَا

● إِذا لَكه كهال نثالثة من فاملسألة وأخ] بنات[ ثالث عن أو ألب أو يقشق وأخ بنتني ع  :
 فألوىل بقي فما بأهلها الفرائض أحلقوا «:  r قوله والدليل ، تعصيباً لألخ والباقي. سهمان الثلثان فأكثر للبنتني
  . » ذكر رجل

  .أن يترك امليت بنتا واحدة وليس معها أخ ذكر  
  .ويف هذه احلالة يكون هلا النصف

  قوله تعاىل : 
  .}النصف فَلَها واحدةً كَانت وإِن{

● إِذا لَكه كهال ناألخ البن والباقي . واحد النصف للبنت:  اثنني من فاملسألة ، أخ وابن بنت ع 
  .للحديث تعصيباً
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(١)     ● ذاالثلث هلا يبقى بل الثلث عن حيجبها ال الواحد األخ أن علم اإلخوة من اجلماعة السدس إىل الثلث من نصيبها إنقاص يف اللّه شرط وإذ  .باألب حمجوبني كانوا وإن السدس إىل الثلث من األم ينقصون امليت إخوة أن نرى و.  

 ● تهدين والعلماء الصحابة مجهور فريىماأ:  ا االسدس إىل الثلث من ينقصا.  
(٢)        

   
-  أال تكون املسألة إحدى العمريتني. [شروط عدمية]. - ٣عدم اجلمع من األخوة  . -٢عدم الفرع الوارث ، -١  

 ألخوة  .وجود اجلمع من ا-٢وجود الفرع الوارث ، -١  
 ..(العمريتني) يف املسألتني  

  ال تسقط حبال.




  :األم وكل جدة أقرب .  فائدة :  [من جهة األب أو من جهة األم واحدة أو أكثر].                           عدم األم أو جدة أقرب منها .-١  

-   :أو وجود (الذكر واألنثى مجيعاً) ( -٢ارث (الذكر خاصة). [دون األنثى]. وجود الفرع الو -١].[.(  
 .(دون الذكر).(الباقي إن وجد باق) . عند وجود الفرع الوارث األنثى  

 .(ًمطلقا) عدم الفرع الوارث :  

  ال يسقط حبال .

-  األب ، وكل جد أقرب .   ه إذا عدم األب أو جد أقرب . يف مجيع أحوال  

  

   
 ولد للميت كان إذا السدس منهما واحد كل يأخذ بأن واألم األب فيها فيشترك .  

  . فلالبن بقي وما السدس نهمام واحد لكل فالبويه وأبوين ابنا وترك رجل مات فإن -أ
:  r اللّه رسول لقول .األب وهو عصبة فألقرب بقي وما،  السدسان ولألبوين،  النصف فلالبنة وأبوين ابنة ترك فإن -ب
  . » والفرض التعصيب جبهتني االستحقاق لألب فاجتمع  ●. » ذكر رجل فألوىل الفرائض أبقت ما «

   قوله تعاىل :
}هيوَألبكُ ولِّل داحا ومهنم سدا السمم كرت 
  }.ولَد لَه كَانَ إِن

  

●  إِذا لَكه كهال نع ابن أو بنتني أو بنت أو ابنني أو وابن وأب أم 
  . للولد والباقي السدس ولألب ، السدس لألم ، ستة من فاملسألة وبنت
 السـدس  منهما واحد لكل ولألبوين ثةثال النصف فلها واحدة بنتاً الولد كان فإن

  . تعصيباً األب يأخذُه واحد ويبقى
 أبواه وورثه مات إذا ما وهي .  

 من الباقي وألبيه ، التركة ثلث امليت ألم يكون احلالة هذه ففي ، فقط أبواه وورثه ابن ولد وال ولد للميت يكن مل فإن  -أ
  . سوامها له وارث ال إذ ، الثلثان وهو التركة

 مجهور رأى وهذا لألب وثلثاه الزوجة أو الزوج نصيب بعد الباقي ثلث لألم كان الزوجني أحد معهما كان فإذا -ب
  .األمصار فقهاء وأكثر األربعة األئمة اختاره الذي وهو الصحابة

   قوله تعاىل :
ـ  أَبـواه  وورِثَه ولَد لَه يكُن لَم فَإِنْ { أُمفَله 

  . } الثُّلُثُ

●  :إِذا لَكه كهال نواحد الثلث لألم: ثالثة من فاملسألة وأب أم ع 
  .لألب والباقي ،

 ، واحد الربع للزوجة:  أربعة من فاملسألة ، وزوجة وأبٍ أم عن هلك وإذا-
  .لألب والباقي ، بقي ما ثلث وهو واحد ولألم

 ولألم ، ثالثةٌ النصف للزوجِ:  ستة من فاملسألة ، وأبٍ وأم زوجٍ عن هلك وإذا-
  . لألب والباقي ، بقي ما ثلث وهو واحد

 أخوات أو إخوة ومعهما األبوين وترك امليت مات إذا ما وهي.  
 هذه ففي:  خمتلطني أو ناثاإ أو كانوا ذكورا فقط األم من أو ، فقط األب من أو. واألم األب من إخوة للميت كان فإن:  يأ

  .باألب حلجبهم لإلخوة مرياث وال،  لألب والباقي التركة سدس امليت ألم يكون احلالة

   قوله تعاىل :
  . }  السدس فَُألمه إِخوةٌ لَه كَانَ فَإِن {

● إِذا لَكه كهال نع فاملسألة وأخت أخ أو أختني أو وأخوين أم 
 فَُألمه إِخوةٌ لَه كَانَ فَإِن: ؟  تعاىل قوله والدليل واحد، السدس لألم:  ستة من

سدا؟  السوأم من الواحد فال اإلخوة بحيج ن األمع الثلُث .  
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(١)     .   

  
   

- 


. عند : عدم الفرع الوارث  
 . عند : وجود الفرع الوارث  

  ال تسقط حبال. 

-  ث .عند : عدم الفرع الوار  
 . عند : وجود الفرع الوارث  

  ال يسقط حبال.

  

   
   

 ولدا خلفها تترك مل إن مال من املتوفاة زوجته تركته ما نصف فيها يأخذ
  قوله تعاىل :

  }لَكُمو فا نِصم كرت  كُـماجوأَز 
● :إِذا لَكه كهال نزوج ع والدليل ، واحد النصف للزوج:  اثنني من فاملسألة وعم 

 فـألوىل  بقي فما بأهلها الفرائض أحلقوا «:  r قوله والدليل تعصيباً، للعم والباقي اآلية السابقة ،



 -١١- 

  

  . » ذكر رجل  }.  ولَد لَّهن يكُن لَّم إِن   ،...  بنيها بىن أو بنيها صلب من أو بطنها من
   

 من تركت ما ربع لزوجها نكا السابق التفصيل على ولدا تركت فإن
 لبقية الصورتني يف الباقي ويكون ، للزوج الثانية احلالة هي وتلك مال

  .الورثة
  

  قوله تعاىل :
 الربع فَلَكُم ولَد لَهن كَانَ فَإِن{  

 بِها يوصني وصية بعد من تركْن مما
نٍ أَويد  .{  

  

● إِذا لَكها هكل نأربعة من فاملسألة ، وبنت ابن أو ، بنت أو ، وابن زوج ع  :
   اآلية السابقة . والدليل األنثيني حظ مثل للذكر للولد والباقي ، واحد الربع للزوج

  . للحديث ذكر رجل ألوىل والباقي،  اثنان النصف فلها بنتاً الولد كان فإن -
 وللبنات ، ثالثة الربع للزوج:  سهما عشر اثين نم فاملسألة أكثر أو بنتني الولد كان وإن -

قوله والدليل ، للعاصبِ والباقي ، مثانيةُ الثلثان r  :» قوافألوىل بقي فما بأهلها الفرائض أحل 
  » ذكر رجل
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(١)      . سبق بيانه يف اجلدول السابق  

   
    
 تركه الذي املال ربع [ أو الزوجة]  للزوجات أن

 من ولد األموات األزواج هلؤالء يكن مل إذا أزواجهن
  . إخل..  بنيهم بىن أو بنيهم ظهور من أو ظهورهم

  قوله تعاىل :
  }نلَهو عبا الرمم مكْترإِن ت كُ لَّمني لَّكُم لَدو .{  

●   
 واحد الربع للزوجة:  أربعة من فاملسألة عم وابن زوجة عن هالك هلَك إِذا
  . للحديث تعصيباً العم البن والباقي اآلية السابقة ،  والدليل ،

   
 املال مثن فللزوجات )ولداً( خلفهم من األزواج ترك فإن

 الصورتني يف الباقي املال ويكون،  أزواجهن هترك الذي
  .الورثة لبقية

  قوله تعاىل :
 من تركْتم مما الثُّمن فَلَهن ولَد لَكُم كَانَ فَإِن{  

دعب ةيصونَ ووصا تبِه نٍ أَويد .{   

●   
 واحد الثمن للزوجة :مثانية من فاملسألة وابن زوجة عن هالك هلَك إِذا

   لالبن، والباقي
   ذكر، رجل ألوىل والباقي أربعة النصف فلها بنتاً الولد كان وإن -
 للزوجة: سهما وعشرين أربعة من فاملسألة فأكثر بنتني الولد كان وإن -

  اآلية السابقة . والدليل ثالثة، الثمن
 «:  r قولُه يلُوالدل للعاصب، والباقي ، عشر ستة الثلثان فأكثر وللبنتني 

  . » ذكر رجل فألوىل بقي فما بأهلها الفرائض أحلقوا
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(١)       

   
-






  :عدم  -٢ى) ، عدم الفرع الوارث (ذكر أو أنث - ١
  انفراده. -٣األصل الوارث من الذكور ، 

 ) ٣انفراده) .  -٣عند : كالسابق لكن بدل- 
  تعدده .

  الفرع الوارث مطلقاً .  -١
  األصل الوارث من الذكور (خاصة). -٢

  وأما (األم أو اجلدة ) ال تسقطه . 

  

   
   أن يأخذ الواحد أو الواحدة السدس إذا

  .رداانف
  

  قوله تعاىل :
 أُخت أَو أَخ ولَه امرأَةٌ أَو كَالَلَةً يورثُ رجلٌ كَانَ وإِن{  

  }. السدس منهما واحد فَلكُلِّ

● إِذا لَكه كهال نلألخ ستة من فاملسألة ألب أخ وعن ، أم من أخت أو أخ ع 
  .السدس األم من األخت أو
]  ال " من ولد وال ، له دوال "[  
  . للحديث تعصيباً األبِ من لَألخِ والباقي ، - جد وال ، أب وال ، له ولد ال: أي 

  أن يتعدد األخ ألم أو األخت ألم ويف هذه
احلالة يكون نصيبهم الثلث يشتركون فيه بالسوية بال فرق 

   .بني الذكر واألنثى
 الفروض أصحاب بني يقسم املوروث املال من والباقي

  .الورثة من والعصبات
  

  قوله تعاىل : 
 بعد من الثُّلُث في شركَاء فَهم ذَلك من أَكْثَر كَانواْ فَإِن{ 

ةيصى ووصا يبِه نٍ أَويد رغَي آرضم .{  
  

● إِذا لَكه كهال نمن أخوين ع ني أو أمأخٍ أو[  ، أخت عن أو ،]  وأخت ثالثة 
 الذكر - واحد الثلثُ األم من لإلخوة ، ثالثة من فاملسألة ، معتقٍ وعن ، فأكثر أم من إخوة

  اآلية السابقة. والدليل ، - سواء واألنثى
  : والدليلُ ، تعصيباً للمعتقِ والباقي

   ، » ذكر رجل فألوىل بقي فما بأهلها الفرائض أحلقوا «:  r قولُه 
   ، » النسب كلُحمة لُحمةٌ الوالء «:  r وقوله
  . » أعتق لمن الوالَء إنَّ «:  r وقوله
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[ :

  


  

                                                 
(١)      ● م يف ألب واإلخوة األشقاء اإلخوة بني فرق ال أنه يفيد اآلية وظاهر هذا؛  اجتمعوا إذا التركة يف يشتركون أ  
  ، لفيصل آل مبارك)]. لقاطعةاحلجة القاطعة يف املواريث ا[مجيع املسائل من كتاب ( .ألب اإلخوة األشقاء اإلخوة حجب الصنفان اجتمع ما فإذا. ألب اإلخوة على األشقاء فقدمت ، العموم هذا السنة خصصت فقد ، مراد غري الظاهر هذا ولكن

   
 : عدم األصل الوارث من الذكور .  -٤كحال بنت االبن فيهما مع شرط  

 رث األنثى .  : وجود املعصب (وهو األخ الشقيق فقط ) أو وجودها مع الفرع الوا  
  الفرع الوارث من الذكور (خاصة) .  -١
  األصل الوارث من الذكور .(خاصة) . -٢

  .كالسابق  

  : األخت الشقيقة العاصبة مع الغري ، -٤األخ الشقيق ،  -٣كالسابق مع  
  واألخت ألب العاصبة مع الغري .  -٦األخ ألب ،  -٥                

  

   
   ففي. واحدة أخت وترثه امليت ميوت أن 

 إن للعصبة والباقي بالفرض تركته نصف هلا يكون احلالة هذه
  .بالرد الباقي فلها يوجدوا مل فإن ، وجدوا

  قوله تعاىل :
  }إِن ؤرام لَكه سلَي لَه لَدو لَهو تأُخ 
  }. ترك ما نِصف هافَلَ
  

● إِذا لَكه كهال نألب أخت ع اثنني من فاملسألة وعم ، األبِ من لُألخت النصف اآلية  والدليلُ ، واحد
  . للحديث تعصيباً للعم والباقي ، السابقة

  . األب من لألخ والباقي ، واحد النصف فللشقيقة ، ألب وأخ شقيقة أخت عن هلك وإذا -
 مثل للذكر- األبِ من واألخت لألخِ والباقي ، النصف فللشقيقة ، أبٍ من وأخت وأخ شقيقة أخت عن هلك وإذا -

  .األنثيني حظّ
 امرأة متوت بأن بالعكس األمر يكون أن 

  .تركتها مجيع له فيكون. واحد أخ ويرثها
  قوله تعاىل : 

 }وها ورِثُهإِن ي كُن لَّما يلَّه لَدو .{  
● إِذا لَكه كهال ناآلية السابقة .  والدليل كله له فاملال ألب أخ ع  
  

   والوارث أختا أو أخا امليت يكون أن 
  .الثلثان هلن أو هلما يكون احلالة هذه ففي ، فصاعدا أختان

  قوله تعاىل :
  }. ترك مما الثُّلُثَان فَلَهما تينِاثْن كَانتا فَإِن{ 

● إِذا لَكه كهال ناآلية السابقة ، والدليل ، اثنان الثلثان لألخوات: ثالثة من فاملسألة فأكثر ألب أختني ع  
  . » ذكر رجل فألوىل بقي فما بأهلها الفرائض أحلقوا «:  r قولُه والدليلُ ، للعاصب والباقي 

   والورثة أختا أو أخا امليت يكون أن، 
 التركة تقسم احلالة هذه ففي ، واألخوات اإلخوة من عدد
  .األنثيني حظ مثل للذكر بينهم

  قوله تعاىل : 
 فَللذَّكَرِ ونِساء رجاالً إِخوةً كَانواْ وإِن{ 
  }. اُألنثَيينِ حظِّ مثْلُ

● :إِذا هلَك كهال ناآلية السابقة  والدليل ، سهم ولألنثى سهمان للذكر بينهم فاملال ألبٍ إخوة ع .  
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(١)       .  

   
 كحال (األخت الشقيقة) فيهما مع

  عدم األشقاء والشقائق  . -٥شرط : 
 قاء والشقائق (سوى عدم األش - ٢عدم املعصب ،  -١

  األخت الشقيقة الواحدة الوارثة للنصف فرضا وليس تعصيباً). 
  وجود املعصب (وهو األخ ألب فقط ) أو وجودها :

  مع الفرع الوارث األنثى .  

  الفرع الوارث من الذكور (خاصة) .  -١
  األصل الوارث من الذكور .(خاصة) . -٢
  الشقيقة العاصبة مع الغري ،   األخت - ٤األخ الشقيق .  -٣
  استكمال الشقائق الثلثني ( ما مل يوجد مع األخوات ألب معصب).  -٥

- 
 

  الفرع الوارث من الذكور (خاصة) .  -١
  األصل الوارث من الذكور .(خاصة) . -٢
  األخت الشقيقة العاصبة مع الغري ،   - ٤األخ الشقيق .  -٣

-  : ابن األخ الشقيق . و   -٧واألخت ألب العاصة مع الغري ،  -٦األخ ألب ،  -٥ ما تقدم مع  
  

(٢)       اثنان الثلث األم من ولإلخوة ، أربعة الثلثان األب من ولألختني ، واحد السدس ولألم ثالثة، النصف فللزوج ؛ الورثة أنصباء يف ونقصان السهام يف زيادة . 
 ُذفتأخ أصلِ من الفروض املسألة مها وتضفما ، بعضٍ إىل بعض تلَغب هِي فإلَيه السهامول ينتواُهللا ، الع اهـ. . أعلم  

  
:  فللبنت النصف ، االبنِ والبنة والباقي ، السدس األ ألن تعصيباً؛ لألختمع خوات البنات 

ما ، عصباتى لرو ره البخاريالنيب قضى «:  مسعود ابنِ عن وغي r والبنة النصف للبنت 
  . » فلألخت بقي وما الثلثني، لتكملة السدس االبن

 :  ذكر رجل فألوىل بقي وما الثلثني لتكملة السدس األب من ولألخت ، النصف فللشقيقة  .  

:  الزوجات أو والزوج واألم واألب األوالد إال منهم يرث مل .  
  ولُ أسهم، ستة من املسألة فأصلعشرة إىل وتع  .  
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  ).احلجة القاطعة يف املواريث القاطعة. على كتاب ( األمحد العزيز عبد بن يعلهذه الزيادة كتبها الشيخ :        (١)

   


 

  األصل الوارث من الذكور .(خاصة) . -٢الفرع الوارث من الذكور (خاصة) .  -١
  ة العاصبة مع الغري ،األخت الشقيق - ٤األخ الشقيق .  -٣
  وابن األخ ألب . -٨،  ابن األخ الشقيق و   -٧واألخت ألب العاصة مع الغري ،  -٦األخ ألب ،  -٥

 :  العم الشقيق. -٩ما تقدم مع  

 :  العم ألب .  -١٠ما تقدم مع  

 :  عم الشقيق.ابن ال -١١ما تقدم مع  

 :  ابن العم ألب . -١٢ما تقدم مع  

  
  رية (ترتيب آخر يل جلدول الشيخ فهد اليحىي).والصفحة اآلخ -٢أنّ ما بني القوسني ( ) . زيادة مين ، وهي قليلة جداً.  -١  ●). للشيخ : فهد بن عبد الرمحن اليحىي . اجلدول املوضوع يف احلاشية .منقول من جدول (  ●

●

  
:  - جابرٍ وعن t اهللا رسول إىل الربيع بن سعد امرأة جاءت:  قال r ابنتا هاتان اهللا رسول يا:  فقالت أحد يف معك أبومها قتل الربيع بن سعد 

 رسول فأرسل املواريث آية فرتلت » ذلك يف اهللا يقضي «:  فقال ، مبالٍ إالَّ ينكحان وال ، ماالً هلما يدع فلم مالَهما أخذَ عمهما وإنَّ ، شهيدا
  . النسائي إالَّ اخلمسة رواه.  » لك فهو بقي وما الثمن وأمهما الثلثني سعد ابنيت أعط «:  فقال عمهما إىل r اهللا

 - يلٍ وعنزبِيل بنِ هحرل: قال شئى أبو سعن موس ابنة ابنٍ وابنة النصف ولألخت النصف لالبنة: (  فقال وأخت ، وائت مسعود ابن  (، 
  : فقال ، موسى أيب بقولِ وأخبِر مسعود ابن فسئلَ

) .  فلألخت بقي وما الثلثني تكملة السدس االبنِ والبنة النصف للبنتr  النيب قضى مبا فيها أقضي املهتدين من أنا وما إذاُ ضللت لقد(  
   ، والنسائي مسلماً إالَّ اجلماعةُ رواه
  ) . فيكم احلَْرب هذا مادام تسألوين ال: (  فقال مسعود ابن بقول فأخربناه موسى أبا فأتينا: (  والبخاري أمحد وزاد ●

 البنت مع االبن بنت حكم فحكمهما .  
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  عدم املعصب .- ٢عدم املشاركة ، -١   
  فيهما مع شرط : البنت كحال

  عدم الفرع الوارث األعلى منها. -٣

 
  فيهما مع شرط :  بنت االبنكحال 

  عدم األصل الوارث من الذكور .  -٤

 
) فيهما مع شرط :ةاألخت الشقيقكحال (  
  عدم األشقاء والشقائق  . -٥   

  عدم املعصب. -٢وجود املشاركة  -١

  
 عدم الفرع الوارث األعلى - ٢عدم املعصب ، -١

منها سوى صاحبة النصف من بنت أو بنت ابن أعلى منها 
  ).(فإا ال ترث السدس إال معها

 
 عدم املعصب ، -١  

عدم األشقاء والشقائق (سوى األخت الشقيقة الواحدة  -٢ 
  الوارثة للنصف فرضا وليس تعصيباً).

  .(وهو االبن) وجود املعصب    وجود املعصب (وهو ابن االبن) : أخوها أو ابن
  يه.عمها الذي يف درجتها أو األنزل منها إذا احتاجت إل

 (وهو األخ الشقيق فقط)  : وجود املعصب
  أو وجودها مع الفرع الوارث األنثى .  

  ( وهو األخ ألب فقط) وجود املعصب :  
  أو وجودها مع الفرع الوارث األنثى .  

●! 
  االبن ، وكل ابن ابنٍ أقرب . -١
ى الثلثني (إن مل استكمال البنات أو بنات االبن األعل-٢

  يوجد مع بنات االبن معصب.

  الفرع الوارث من الذكور (خاصة) .  -١
  األصل الوارث من الذكور .(خاصة) . -٢

  كالشقيقة ، ويزاد :  ●
  األخت الشقيقة العاصبة مع الغري ،   - ٤األخ الشقيق .  -٣
استكمال الشقائق الثلثني ( ما مل يوجد مع األخوات  -٥

  ألب معصب).


  األب.  األم.

  
 عدم اجلمع من األخوة  .-٢عدم الفرع الوارث ، -١  

 : عدم الفرع الوارث. .    أال تكون املسألة إحدى العمريتني. [شروط عدمية]. - ٣ 
  

   وجود اجلمع من األخوة  .- ٢وجود الفرع الوارث ، -١  .  [ أو اشتراك الذكر مع األنثى]. - ٢الوارث (الذكر خاصة).وجود الفرع -١  

  ..(العمريتني) يف املسألتني    .(الباقي إن وجد باق) . عند وجود الفرع الوارث األنثى  

● .األب : ال يسقط حبال.  األم : ال تسقط حبال  


  د.اجل  اجلدة.

    :عدم األم أو جدة أقرب منها .- ١   . يف مجيع أحواله إذا عدم األب أو جد أقرب  

●.اجلد: يسقطه : األب ، وكل جد أقرب .  اجلدة : تسقطها (األم) وكل جدة أقرب  


