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تقديم �سعادة ال�سيخ / اأحمد بن �سعود ال�سيابي

اأمين عام مكتب الإفتاء - �سلطنة ُعمان

خل مل ىل يل 
 

الحمد للَّه، وصىل اللَّه عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه.

من حفظ حقوق  فيه  عنه ملا  لألمة  غنى  املرياث ال  علم  فإن  بعد:  أما 

الورثة من تركة موروثهم، ولهذا فإن اللَّه عزّوجّل توىل قسمته بنفسه يف كتابه 

العزيز ومل يكله إىل رسول من رسله.

الــرب جــل وعــال تولّــى  مفّصــالًوقــد  موضحــاً  بيانــه   

أرســلهفــي ســورة النســاء ربــي فّصلــه لرســول  يكلــه  ولــم   

وألهميته فقد جاءت رواية عن رسول اللَّه : »العلم ثالثة وما خال فهو 

فضل علم: آية محكمة أو سنة قامئة أو فريضة عادلة«.

فإن  والعرض  األسلوب  حيث  من  أما  والفرض،  املبدأ  حيث  من  هذا 

األمر مرتوك ملن يستطيع تحقيق الهدف والغرض، حيث التطوير يف ذلك 

مطلوب تيسرياً للطالب، وزيادة للراغب.
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ومن هناك انطلقت همة املهندس صالح بن محمد بن سليامن السيايب 

لتخرج لنا كتاب »تيسري أحكام املرياث« بطريقة إلكرتونية جميلة، وقسمة 

تقنية متقنة عجيبة، كل هذا لتشويق طالب علم املرياث وعامله يف معرفة 

أصوله وحسابه.

وبارك اللَّه يف هذا العمل التقني املتقن، وبارك يف عامله وجزاه خرياً عىل 

ما قّدم وأتقن وأحكم، ووفقه وسّدد خطاه إىل الخري. إنه ويل التوفيق ال غري.

أحمد بن سعود السيايب

مسقط العامرة

13 ربيع الثاين 1441 هـ

10 ديسمرب 2019 م
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تقديم المكرم ال�سيخ / د. عبداهلل بن را�سد ال�سيابي

ع�سو مجل�س الدولة

نائب رئي�س المحكمة العليا �سابًقا - �سلطنة ُعمان

خل مل ىل يل 

الحمد للَّه الذي خلق املوت والحياة ليبلوكم أيّكم أحسن عمالً، الذي 

يرث األرض ومن عليها، والصالة والسالم عىل نبّي الهدى ومصباح الدجى، 

وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وبنهجهم اقتدى، وبعد:

فإن علم املرياث جليل رشيف ورد يف فضله كثري من اآلثار النبوية، ومن 

ذلك:

عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه : »تعلّموا القرآن وعلّموه الناس، 

وتعلّموا الفرائض وعلّموها، فإين امرؤ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن 

يختلف اثنان يف الفريضة واملسألة فال يجدان أحدا يخربهام« ذكره أحمد.

 قال: »العلم ثالثة وما سوى  اللَّه  اللَّه بن عمرو أّن رسول  وعن عبد   

ذلك فضل: آية محكمة، أو سّنة قامئة، أو فريضة عادلة« رواه أبو داؤد وابن 

ماجه.
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 وعن أيب هريرة أّن النبي  قال: »تعلّموا الفرائض وعلّموها، فإنها نصف 

العلم، وهو يُْنَس، وهو أّول يشء يُُنَزع من أّمتي« رواه ابن ماجه والدارقطني.

ويف زماننا هذا قّل طالبوه، وضعف راغبوه، وندر َمن يشتغل بهذا العلم.

وقد سعدت مبا كتبه الولد املجّد صالح بن محمد بن سليامن السيايب يف 

أحكام  »تيسري  ساّمه  كتاب  يف  ذلك  وجعل  املرياث،  مسائل  قسمة  كيفيّة 

»القسمة  ساّمه  حاسويب  برنامج  وهو  آخر،  مبرشوع  وقرنه  املرياث«، 

اإللكرتونية للمرياث«، يحدد فيه املستخِدم الورثة ومقدار الرتكة، ومبارشة 

العرص،  هذا  علم  وهو  حاسوبيّة.  بطريقة  وارث،  كل  نصيب  عىل  يحصل 

ومحدثات هذا الدهر، عرص الرسعة واآللة.

وليس هناك ما مينع من تسخري هذه األجهزة يف العلوم النافعة، بل ذلك 

مطلوب، ويف زماننا محبوب ومرغوب.

فجزى اللَّه صاحب هذا العمل خري الجزاء عىل خدمته للعلم الرشيف، 

وتسهيله للطالبني والباحثني بطرق جديدة مبتكرة.

واللَّه ويّل التوفيق.

عبدالله بن راشد السيايب

10 ربيع الثاين 1441هـ

7 / 12 / 2019 م.
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مقدمة:

الحمد للَّه رب العاملني، والصالة والسالم عىل خري املعلمني، وعىل آله 

وصحبه، ومن اقتفى أثرهم إىل يوم الدين. وبعد، فهذه رسالة مخترصة ميرسة 

التبسيط  من  فيها  ملا  املرياث«؛  أحكام  »تيسري  سميتها  الفرائض،  علم  يف 

وسهولة عرض قواعد املرياث، وتحقيقا لقول اللَّه تعاىل: ﴿هت مث حج 

مج جح مح جخ مخ﴾)1(، وتيمناً بتفسري قطب األمئة »تيسري التفسري«، 
لعل اللَّه يكتب له الرىض عنده، والقبول لدى الناس.

النساء،  سورة  يف  املواريث  آيات  استعراض  عىل  قامئة  الكتاب  فكرة 

التطبيقية،  األمثلة  من  الكثري  مع  الفقهية،  والقواعد  األحاديث  وبعض 

الكثري  يخترص  الذي  العصبة«  »مخطط  وأهمها  التوضيحية،  واملخططات 

من املعلومات والقواعد املتعلقة بالعصبة، ومخطط »الورثة« الذي يعطي 

صورة شاملة مخترصة مفيدة ألنواع الورثة الذين ميكن أن يكون لهم نصيب 

من املرياث. 

الرياضية؛  املعادالت  بعض  استنتاج  الرسالة  هذه  إعداد  عند  حاولت 

للوقت  وتوفرياً  الخوارزمي،  نهج  عىل  وسرياً  الحساب،  لعلم  استغالالً 

والجهد باستنباط قواعد عامة شاملة، وتسهيالً لحل املسائل، وهذا ما تفضل 

اللَّه به عيلَّ أن استخلصت معادالت لتقسيم الفرائض يف حالة العول، وكذا 

يف حالة الرد بوجود زوج أو بدون وجوده.

كام عمدت إىل اختيار مصطلحات رأيتها أفضل للقارئ، وأسهل للفهم، 

وأكرث ربطاً بالقرآن، ومل أعتمد بعض املصطلحات املتعارف عليها، وذكرت 

سورة البقرة/ اآلية: 185  )1(
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بعضها باختصار؛ لريبط القارئ الكريم بينها وبني املصطلحات املعتمدة 

يف الكتاب، وليس هذا تقليالً من جهود العلامء، لكنها وجهة نظر رشحتها 

يف موضعها. عس الله أن يجعل هذا االختيار موفَّقا سديًدا خالًصا لوجهه 

الكريم.

يحيى  بن  خليفة  الدكتور  مذكرة  إىل  العلمية  املادة  يف  كثرياً  رجعت 

الجابري بكلية العلوم الرشعية، وتواصلت معه كثرياً؛ مستوضحاً ومستفهامً 

ومستوثقاً؛ فهو شيخي يف املرياث جزاه اللَّه خرياً، كام اطلعت عىل بعض 

الفرائض«  فن  يف  الغوامض  »كشف  كتاب  وعىل  الكريم،  القرآن  تفاسري 

للشيخ سفيان بن محمد الراشدي، وكتاب »فقه الرتكات« املعتمد يف كلية 

العلوم الرشعية مبسقط.

مل أركِّز يف الكتاب عىل الخالفات الفقهية، بل أخذت باألقوال املشهورة 

عىل  تبسيطاً  للخالف؛  تطرق  دون  املذهب  يف  بها  واملعمول  واملعتمدة 

القارئ، وتشجيعا له عىل العبِّ من معني هذا الفن الجميل. عس اللَّه أن 

يجعل من هذا العمل تسهيالً لدراسة هذا العلم الشائق.

وأنا يف طور إعداد هذا العمل، منَّ اللَّه عيلَّ بفكرة أخرى، وهي تصميم 

برنامج حاسويب، سميته »القسمة اإللكرتونية للمرياث«، يحدد فيه املستخدُم 

الورثَة ومقداَر الرتكة، ومبارشة يحصل عىل نصيِب كل وارث؛ فهو كام أنه 

مفيد ملن أراد قسمة تركٍة ما بغض النظر عن معرفته بقواعد علم املرياث، 

معرفة  يساعد يف  إنه  إذ  املرياث؛  علم  لطالب  اللَّه-  -بعون  أيضاً  نافع  فهو 

أصناف الورثة وترتيب العصبة ومقدار الفريضة، وكذا العلم بالحجب والردِّ 

املطلوبة  واألسهم  وأصلها  املسألة  نوع  يحدد  أنه  إىل  باإلضافة  والعول، 

ألصحاب الفرائض وأصل املسألة للعصبات.
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، وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل  أشكر اللَّه تعاىل عىل ما منَّ به عيلَّ

من شجعني ووجهني، ولكل من تعلمت عىل يديه، أو استفدت مام كتبه، 

اللَّه أعاملهم. وأخص بالشكر سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيايب  بارك 

أمني عام مكتب اإلفتاء، واملكرم الشيخ د. عبداللَّه بن راشد السيايب عضو 

بالتقديم  تفضلهام  عىل  سابقاً  العليا  املحكمة  رئيس  نائب  الدولة  مجلس 

باملعهد  املحارض  الجابري  يحيى  بن  خليفة  د.  شيخي  وأشكر  للكتاب، 

العلوم  بكلية  املحارض  التمتمي  عبيد  بن  أحمد  والشيخ  للقضاء،  العايل 

خلفان  بن  سعيد  األستاذ  أشكر  كام  باملراجعة،  تفضلهام  عىل  الرشعية، 

أجزاء  بعض  مبراجعة  تفضله  عىل  إزيك  بوالية  بالعدل  الكاتب  الريامي 

الكتاب. واللَّه ويل التوفيق، وهو املستعان، وعليه التكالن، والحمد للَّه رب 

العاملني.

صالح بن محمد بن سليامن السيايب

نفعاء – والية بدبد – سلطنة ُعامن

ُضحى الثالثاء 27 ربيع اآلخر 1441 هـ / 24 ديسمرب 2019 م

 Salehoman@gmail.com / 00968 99416560 :للتواصل والتعقيب

اأهداف الكتاب:

- التعرف عىل أساسيات علم املرياث.

- فهم وتدبر آيات املواريث يف سورة النساء.

- التنبيه عىل بعض األخطاء الشائعة والخطرية.

- تسهيل فهم وحفظ أحكام املرياث.

- التمرين عىل حل املسائل.
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اأعمال بعد الوفاة:

بعد وفاة اإلنسان؛ ينبغي لورثته أن يقوموا باألعامل التالية:

1. إخراج الحقوق املتعلقة بالرتكة قبل توزيع املرياث، وهي: 

* تجهيز امليت »ولو استغرق كل املال«.
* أداء الزكاة الحالَّة وفك الرهن »وهي حقوق متعلقة بعني الرتكة«.
* الديون الواجبة للَّه أو للناس »وهي حقوق متعلقة بذمة امليت«.

* الوصية »وهي يف حدود ثلث املتبقي بعد إخراج الحقوق السابقة«.

تنبيه: 

من الديون التي يغفل عنها كثري من الناس: الصداق اآلجل؛ فهو حق للزوجة 

بالطالق أو الوفاة، ويُعد من الديون الواجبة؛ لذا ال بد من إخراجه قبل توزيع 

املرياث، وقبل الوصية من باب أوىل.

2. املسارعة إىل توزيع املرياث؛ ألنه حق للورثة انتقل تلقائياً بالوفاة؛ وال 

ينبغي ألحدهم أو بعضهم أن يستخدم مال اآلخرين بحجة أنه غري مقسوم، 

اً غري بالغني. كام أن التأخري يف  إال إذا تراضوا عىل ذلك، ما مل يكونوا قرُصَّ

توزيع املرياث سيشكل صعوبة كبرية الحقاً، من باب عدم الدقة يف حرص 

الرتكة »استخدام – بيع – رشاء«، ومن باب احتاملية حدوث وفيات أخرى 

يف الورثة؛ فتتعقد املسألة أكرث »هناك من القضايا ما وصل فيها عدد الوفيات 

إىل أربع، ومل توزع تركة املتوىف األول كلها بعد«.
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مالحظة: 

الخالف يف علم املرياث قليل؛ نظراً للتفصيل املوجود يف القرآن، وأغلب 

األنصبة مذكورة فيه، وهي واضحة جلية. ومل أتطرق هنا إىل الخالفات إال 

نادراً.

تنبيهات للسائل حتى ال يحرم أحداً من حقه، أو مينح أحداً ما ليس حقاً له؛ 

ألن الجواب يكون حسب السؤال:

* العلم بجميع أصناف الورثة. »مثل: الوالدين – األجداد – اإلخوة«.

* املعرفة بجميع ورثة املُتوىف. »مثل: شخص مسافر – وارث تويف بعد وفاة 
املوروث صاحب الرتكة«.
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الآية الأولى:

قال تعاىل: ﴿خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن 

حن خن من ىن ين جهمه ىه يه﴾)1(.

الفوائد:

* ال يصح حرمان أحد من نصيبه، رجالً كان أو امرأة، صغرياً أو كبرياً، فقرياً 
أو غنياً، عاقالً أو مجنوناً، سواء كان النصيب قليالً أو كثرياً؛ فال يصح ذلك 

وإن كان حياًء »فال بد من الحذر، خاصة عند النساء«.

قال تعاىل: ﴿ىي يي ٰذ ٰر ٰى                  ٌّ                ٍّ             َّ      ُّ     ِّ         ّٰ 

رئ زئ مئ نئىئ ﴾)2(، فالتجارة ال بد فيها من الرتايض؛ فكيف بحق 
أوجبه اللَّه؟!!!

* ال يصح إخفاء يشء مام تركه املتوىف، وإن كان شيئاً قليالً يحتقره الناس 
»سالح - خنجر – أواين – أثاث – نصيب من الطريق – رشاكة يف برئ – سيارة 

وليس  الورثة،  لجميع  حق  هو  املتوىف  تركه  مال  كل  ألن  حاسوب...«؛   -

ألحدهم أن يستأثر به قبل القسمة.

سورة النساء / اآلية: 7  )1(

سورة النساء/ اآلية: 29  )2(
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الآية الثانية:

ٰى         ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي   ﴿ تعاىل:   قال 

.)1(﴾ ِّ            ُّ        َّ       ٍّ          ٌّ       

الفوائد:

* ينبغي إعطاء األقارب الذين ال يرثون، واليتامى واملساكني، شيئاً من الرتكة 
التعاطف  فيه  مبا  وعمالً  للخواطر،  وجرباً  ألنفسهم،  تطييباً  القسمة؛  قبل 

والرتاحم بني الناس »عىل الندب عند علامئنا والجمهور، وقيل بالوجوب، 

وقيل بالنسخ«.

ُروي عن ابن عباس ريض اللَّه عنهام أنه قال: »إن ناساً يزعمون أن هذه اآلية 

البخاري وأبو  الناس«.  به  نُسخت، وال واللَّه ما نُسخت، ولكنه مام تهاون 

داود والبيهقي وغريهم.

سورة النساء / اآلية: 8  )1(
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م�سطلحات مهمة:

# االنفراد: شخص واحد فقط.

# التعدد: شخصان فصاعداً »نصيب االثنني كنصيب ما يزيد عليهام، واآليات 

التي تذكر نصيب االثنني؛ يُستدل بها عىل االثنني فصاعداً، وكذا العكس«.

1

1<
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# الولد: األبناء ومن تالهم »ذكوراً وإناثاً«.

برشط: أالَّ يكون بينه وبني امليت أنثى. »أي: ليس ولداً للبنت«.

ومن األجيال الثالثة األوىل هم:

ابن – بنت - ابن ابن - بنت ابن – ابن ابن ابن – بنت ابن ابن.

ى: »الفرع الوارث«، لكني فضلت مصطلح »الولد«؛ ألنه املصطلح  - ويَُسمَّ

أنثى قد  بينها وبني امليت  التي  الفروع  إن  الدقة، حيث  باب  القرآين، ومن 

تكون وارثة أيضاً، وذلك عند عدم وجود العصبات وأصحاب الفروض، أما 

مصطلح »الولد« فهو يقترص عىل الفرع الذي ليس بينه وبني امليت أنثى، 

وهو املهم هنا، وهو الذي يُعوَّل عليه يف مرياث الزوج والزوجة واألب واألم 

واإلخوة واألخوات.

األخرض: ولد

األحمر: ليس ولداً
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مالحظة: 

كلمة »الولد« تشمل الذكر واألنثى:

الولد الذكر: االبن – ابن االبن – ابن ابن االبن -.......

الولد األنثى: البنت – بنت االبن – بنت ابن االبن -........

اأمثلة:

ً ابن بنت: ليس ولدا

بنت ابن: ولد

ً ابن ابن ابن بنت: ليس ولدا

بنت ابن ابن ابن ابن ابن: ولد
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# الوالد: اآلباء ومن عالهم »الذكور فقط«.

برشط: أالَّ يكون بينه وبني امليت أنثى.

ومن األجيال الثالثة األوىل هم:

أب – أب أب – أب أب أب.

ى: »األصل الوارث«، لكني فضلت مصطلح »الوالد«؛ من باب الدقة،  - ويَُسمَّ

حيث إن الوالد مقابل الولد »الفرع الوارث«، ويف تفسري بعض العلامء: أن 

الكاللة من ال والد له وال ولد، وإلخراج األم والجدة؛ حيث إنهام أصالن 

وارثان أيضا، لكنهام ال يؤثران عىل غريهام.

 

األخرض: والد

األحمر: ليس والداً



2525

خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن

الورثة:

وهم باختصار »التفاصيل الحقاً بإذن اللَّه«:

مقام  تقوم  والجدة  األب،  مقام  يقوم  والجد  واألم،  »األب  امليت:  أصل   *
األم«.

* فرع امليت: »االبن والبنت، وابن االبن يقوم مقام االبن، وبنت االبن تقوم 
مقام البنت«.

ال  والزوج  مقامهام«،  أحد  يقوم  وال  أنثى،  أو  كان  »ذكراً  امليت:  زوج   *
فقط،  الزوج  وجود  حالة  ففي  املال؛  بيت  إال  املرياث،  من  أحداً  يحجب 

كلها  الرتكة  تذهب  واألرحام؛  واألعامم  واإلخوة  والفرع  األصل  وانعدام 

للزوج، وال يشء لبيت املال.

الورثة
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* إخوة امليت: »ذكوراً وإناثاً، أشقاء أو ألب أو ألم«، ويرثون يف حالة عدم 
وجود الولد والوالد »مع بعض االستثناءات التي ستأيت الحقاً بإذن اللَّه«.

* أعامم امليت: »الذكور فقط، أشقاء أو ألب فقط«، ويرثون يف حالة عدم 
األعامم،  مرياث  عند  يتوقف  الكتاب  وهذا  واإلخوة.  والوالد  الولد  وجود 

واملسائل التي تكون أبعد من ذلك نادرة الوقوع. 

* أرحام امليت: »ذكوراً وإناثاً«، وهم الذين ال يرثون باألصالة »مثل: العمة 
والخال والخالة وأبناء البنت، وأب األم وغريه من األجداد والجدات الذين ال 

يرثون أساساً«، ويرثون يف حالة عدم وجود األصل والفرع واإلخوة واألعامم.

* بيت املال: ويرث يف حالة عدم وجود األصل والفرع واإلخوة واألعامم 
واألرحام والزوج.
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الورثة من الدرجة الأولى:

- االبن.

- البنت.

- األب.

- األم.

- الزوج »ذكرا كان أو أنثى«.

فائدة:

* هؤالء الورثة ال يُحجبون، دامئاً لهم نصيب من املرياث.

الورثة من الدرجة 1



2828

تي�سري اأحكام الـمرياث

الورثة من الدرجة الثانية: 

- ابن االبن »بدل االبن«.

- بنت االبن »بدل البنت« مع بعض االستثناءات، قد ترث بنت االبن مع 

وجود البنت.

- الجد »بدل األب«، وسيأيت الحقاً بإذن اللَّه تفصيل الجد الذي يرث.

- الجدة »بدل األم«، وسيأيت الحقاً بإذن اللَّه تفصيل الجدة التي ترث.

الورثة من الدرجة 2



2929

خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن

فوائد:

* الزوج »ذكراً كان أو أنثى« ليس له بديل.
* أوالد البنت ال يرثون يف هذه املرحلة؛ ألنهم ليسوا أوالداً للميت »تفصلهم 

أنثى وهي البنت«.

* وجود االبن فقط »أو من تاله« أو األب فقط »أو من عاله« يحجب جميع 
الورثة من غري الدرجتني األوىل والثانية.
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الورثة من الدرجة الثالثة: 

الإخوة: 

ويرثون يف حالة عدم وجود الولد والوالد )الكاللة( »مع بعض االستثناءات 

يف اإلخوة األشقاء أو ألب، فريثون مع وجود البنات«.

الورثة من الدرجة 3
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الورثة من الدرجة الرابعة: 

الأعمام: 

ويرثون يف حالة عدم وجود االبن »ومن تاله«، واألب »ومن عاله«، واإلخوة 

الذكور »ومن تالهم«، واألخوات الشقيقات واألبويات »مع وجود البنات«.

قاعدة: 

»األخوات مع البنات عصبات«.

مالحظة:

األعامم يرثون فقط عندما يكونون هم أقرب عصبة.

الورثة من الدرجة 4
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الورثة من الدرجة الخام�سة: 

الأرحام: 

ويرثون يف حالة عدم وجود أي من الورثة السابقني »عدا الزوج والزوجة؛ 

إذ ال يؤثر وجودهام عىل مرياث األرحام؛ ألنه ال رد لهام«، هذا عند املشارقة.

أما املغاربة فعندهم أن األرحام يرثون يف حالة عدم وجود أي من الورثة 

مبا فيهم الزوج والزوجة، فهام أيضا يحجبان املرياث عن األرحام وإن كان 

أحدهام مبفرده.

الورثة من الدرجة 5
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الورثة من الدرجة ال�ساد�سة: 

بيت المال: 

ويرث يف حالة عدم وجود أي من الورثة السابقني »ومنهم الزوج والزوجة؛ 

ففي حالة وجود أحدهام بنفسه؛ يكون هو الوارث لكل الرتكة«.

- موانع الميراث: 

»املمنوع: وجوده كعدمه؛ ال يؤثر عىل اآلخرين منعاً وال نقصاً وال تعصيباً«

1 - اختالف الدين؛ فال توارث بني املسلم والكافر »مع الخالف يف أن 

يرث املسلُم الكافَر، وعىل رأي الجمهور وأصحابنا ال يرثه«.

2 - القتل، سواء كان عمدا أم خطأ »مع الخالف يف القتل الخطأ«.

3 - الرق؛ فال يرث اململوُك سيَده، وإن كان السيد أبا للمملوك.

ونرمز للممنوع بالرمز »-«، وكذلك املحجوب ألي سبب من األسباب.

الورثة من الدرجة 6
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توزيع الميراث يكون على خطوتين:

الأولى: 

توزيع الفرائض »األنصبة املحددة« عىل أصحابها.

الثانية:

وقد  يأخذون شيئاً،  وقد ال  أو كرب،  الباقي، صغر  »األقرب«  العصبة  إعطاء 

يأخذون كل الرتكة، ونرمز للعصبة بالحرف »ع«.
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اأهمية الريا�سيات في الميراث:

إليه  للحاجة  الفرائض؛  كبرية يف علم  أهمية  الحساب«  »أو  للرياضيات 

يف التوصل إىل أصل املسألة، وعدد السهام املطلوبة، ومنهام إىل معرفة 

نوع املسألة، وبعد ذلك توزيع الرتكة عىل الورثة بحسب سهامهم مع األخذ 

باالعتبار كون املسألة بها عول أو رد مع وجود زوج أو عدم وجوده، ومام 

يبني أهمية الحساب ما ييل:

»الجرب واملقابلة«  كتابه  الخوارزمي  بن موىس  تأليف محمد  دواعي  * من 
تسهيل حل مسائل املرياث.

* الشيخ عبدالعزيز الثميني يف كتابه »النيل وشفاء العليل« ذكر تعريف علم 
الفرائض بأنه: فقه املواريث وعلم الحساب.

فن  يف  الغوامض  »كشف  كتابه  ختم  الراشدي  محمد  بن  سفيان  الشيخ   *
الفرائض« بعرش صفحات يف مبادئ الحساب.
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الفرائ�س: 

يف  ى  وتُسمَّ فريضة،  صاحب  لكل  املحددة  األنصبة  هي  الفرائض 

الرياضيات »الكسور«، وفرائض املرياث ستة، وردت كلها يف القرآن الكريم، 

وهي:      

          

              

                    

                   

                                   

           الن�سف                 الربع                       الثمن

           الثلثان                  الثلث                     ال�سد�س

1

2

2

3

1

4

1

3

1

8

1

6
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الع�سبة: 

هم أقرب الرجال إىل امليت.

املخطط السابق يخترص القواعد التالية:

ة ثم العمومة. ة ثم األخوَّ ة ثم األبوَّ * درجات القرابة من حيث القوة: البنوَّ

* األقوى قرابة هو من يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض »العاصب«.
ففي الحديث عن النبي ، أنه قال: »أَلِحُقوا الَفرَائَِض بأْهلَِها، فام بَِقي فهو 

ألْوىَل رَُجٍل ذَكٍَر«. البخاري

العا�سب
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ة: تشمل االبن ومن تاله »االبن، ثم ابن االبن، ثم ابن ابن االبن،... «. # البنوَّ

ة: تشمل األب ومن عاله »األب، ثم أب األب، ثم أب أب األب،...«. # األبوَّ

األخ الشقيق ثم األبوي )ومن تالهام( »األخ الشقيق، ثم  ة: تشمل  # األخوَّ

األخ األبوي، ثم ابن األخ الشقيق، ثم ابن األخ األبوي،....«.

# العمومة: تشمل العم الشقيق ثم األبوي )ومن تالهام( »العم الشقيق، ثم 

العم األبوي، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم األبوي،...«

ثم عم  الشقيق،  األب  »عم  )ومن تالهام(  األبوي  ثم  الشقيق  عم األب  ثم 

األب األبوي، ثم ابن عم األب الشقيق، ثم ابن عم األب األبوي،...«

ثم عم أب األب الشقيق ثم األبوي ومن تالهام »عم أب األب الشقيق، ثم 

عم أب األب األبوي، ثم ابن عم أب األب الشقيق، ثم ابن عم أب األب 

األبوي،...«

* والعصبة تكون لدرجة واحدة فقط.

* وهي للرجال دون النساء »عدا األخت الشقيقة واألبوية، ميكن أن تكون 
عاصبة برشوط تأيت الحقاً بإذن اللَّه«.
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تف�سيل قواعد الع�سبة:

* عند وجود االبن »أو من تاله«:

- يكون هو العاصب املستحوذ عىل بقية الرتكة.

- ال يحق لغريه من العصبة يشء، عدا األب »له الفريضة، وهي السدس«.

- عند وجود البنت املساوية؛ يعصبها االبن. »االبن يعصب البنت، وابن 

االبن يعصب بنت االبن، وهكذا من تالهم«.

* عند عدم وجود االبن »ومن تاله«؛
ننتقل لألب »أو من عاله«، فإن كان موجوًدا:

- يكون هو العاصب املستحوذ عىل بقية الرتكة.

- ال يحق لغريه من العصبة يشء.

- األب ال يعصب األم، والجد ال يعصب الجدة، وهكذا مع من عالهم.

* وجود االبن »أو من تاله« أو األب »أو من عاله« )واحد فقط(:

- يقطع املرياث عن اإلخوة واألعامم واألرحام وبيت املال »أي جميع 

الورثة عدا الزوج«، بأي طريق من طرق املرياث: الفريضة والعصبة.
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* عند عدم وجود االبن »ومن تاله«، واألب »ومن عاله«؛
ننتقل لألخ الشقيق، فإن كان موجوداً:

- يكون هو العاصب املستحوذ عىل بقية الرتكة.

- ال يحق لغريه من العصبة يشء.

- عند وجود األخت الشقيقة؛ يعصبها األخ الشقيق.

الشقيق  واألخ  عاله«،  »ومن  واألب  تاله«،  »ومن  االبن  وجود  عدم  عند   *
»فقط«؛

ننتقل لألخت الشقيقة »فقط«، فإن كانت موجودة، مع وجود بنت أو أكرث:

- تكون هو العاصبة املستحوذة عىل بقية الرتكة.

- ال يحق لغريها من العصبة يشء.

- األخت إن مل توجد البنات؛ ال تكون عاصبة، وإمنا تأخذ الفريضة فقط.

# إن مل يوجد األخ الشقيق وال األخت الشقيقة؛ ننتقل لألخ األبوي واألخت 

األبوية بالطريقة نفسها.

»فقط«؛  واألخ  عاله«،  »ومن  واألب  تاله«،  »ومن  االبن  وجود  عدم  عند   *
واألخت »فقط«، أو ُوجدت األخت ولكن بدون وجود بنات؛

ننتقل البن األخ »أو من تاله« )الشقيق ثم األبوي(، فإن كان موجوداً:

- يكون هو العاصب املستحوذ عىل بقية الرتكة.

- ال يحق لغريه من العصبة يشء.

- ابن األخ ال يعصب بنت األخ، وابن ابن األخ ال يعصب بنت ابن األخ، 

وهكذا مع من تالهم.



4141

خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن

* عند عدم وجود االبن »ومن تاله«، واألب »ومن عاله«، واألخ »ومن تاله«، 
واألخت، أو ُوجدت األخت ولكن بدون بنات؛

ننتقل للعم »أو من تاله« )الشقيق ثم األبوي(، فإن كان موجوًدا:

- يكون هو العاصب املستحوذ عىل بقية الرتكة.

- ال يحق لغريه من العصبة يشء.

- العم ال يعصب العمة، وابن العم ال يعصب بنت العم، وهكذا مع من 

تالهم.

لعم األب »أو من تاله« )الشقيق ثم  ننتقل  فإن مل يوجد العم »ومن تاله«؛ 

األبوي(، فإن كان موجوداً:

- يكون هو العاصب املستحوذ عىل بقية الرتكة.

- ال يحق لغريه من العصبة يشء.

عم  بنت  يعصب  األب ال  عم  وابن  األب،  عمة  يعصب  األب ال  عم   -

األب، وهكذا مع من تالهم.

فإن مل يوجد عم األب »ومن تاله«؛ ننتقل لعم أب األب »أو من تاله« )الشقيق 

ثم األبوي(، فإن كان موجوداً:

- يكون هو العاصب املستحوذ عىل بقية الرتكة.

- ال يحق لغريه من العصبة يشء.

- عم أب األب ال يعصب عمة أب األب، وابن عم أب األب ال يعصب 

بنت عم أب األب، وهكذا مع من تالهم.
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مالحظات:

* االبن واألخ والعم »الذكور« ومن تالهم، ال يكونون إال عصبة، أما األب 
»أو من عاله« فله الفريضة أحيانا مع التعصيب.

ة: قابلة لوجود اإلناث يف أي درجة من درجاتها. * العصبة يف البنوَّ

ة: قابلة لوجود اإلناث يف الدرجة األوىل منها فقط »أي  * العصبة يف األخوَّ
درجة اإلخوة واألخوات وليس من تالهم من أبنائهم«.

ة والعمومة: ليس فيها إناث مطلقاً، هي خالصة للذكور. * العصبة يف األبوَّ

* إن مل يوجد أحد من العصبة املذكورين سابقاً؛ يُرد باقي الرتكة ألصحاب 
الفرائض »عدا الزوج والزوجة؛ فال رد لهام أساساً«.

تُرد الرتكة لألرحام  الفرائض؛  إن مل يوجد أحد من العصبة وال أصحاب   *
الذين ال يرثون أصالًة.

* إن ُوجد زوج أو زوجة فقط؛ فعند املشارقة يُرد باقي الرتكة لألرحام الذين 
ال يرثون أصالة، وعند املغاربة يُرد الباقي للزوج أو الزوجة.

تُرد  األرحام؛  الفرائض، وال  العصبة، وال أصحاب  يوجد أحد من  إن مل   *
الرتكة للزوج أو الزوجة، فإن ُعدما؛ تؤول الرتكة لبيت مال املسلمني.
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فائدة:

بنت االبن ميكن أن يعصبها من هو أبعد منها »ابن ابن االبن أو ابن ابن ابن 

االبن« إذا احتاجت إليه، وذلك عند وجود أكرث من بنت »اكتامل الثلثني«، 

وعدم وجود العاصب املساوي لها »ابن االبن«، وكذا الحال مع بنت ابن 

االبن، يعصبها األبعد منها إذا احتاجت إليه.

تنبيهات:

* األخت األبوية ال يعصبها من هو أبعد منها »ابن األخ الشقيق أو األبوي« 
وإن احتاجت إليه.

* األخت الشقيقة واألبوية أوىل بالعصبة من ابن األخ.

مثال:

ابن أخ شقيق أخت شقيقة     بنت   

              ع          -

* العصبة تكون يف جهة واحدة فقط »البنوة أو األبوة أو األخوة أو العمومة«.

* وعىل هذا؛ فبنت االبن ال يعصبها األب أو األخ أو العم، وال من هو يف 
جهتهم.



4444

تي�سري اأحكام الـمرياث

من العا�سب في الم�سائل التالية؟

ابن عم شقيق ابن ابن ابن ابن   أب أب  

ع   

أخ ألب أخ ألم    ابن أخ شقيق  

ع       

ابن عم شقيق ابن بنت            عم ألب   أب أم  

             ع

تنبيه: 

عند حل مسائل املرياث، انظر إىل عالقة الوارث بامليت، وال تنظر إىل 

عالقة الورثة ببعضهم، وال تنظر إىل عالقة امليت بالوارث.

فعندما يقال أن يف املسألة أب وزوجة وأبناء؛ فالورثة هم: أبو امليت، 

وزوجة امليت، وأبناء امليت بغض النظر إن كانوا من زوجته الوارثة أو من 

غريها.

وعندما يقال أن الورثة هم: ابن ابن وبنت ابن؛ فال تهتم إن كانوا إخوة أو 

أوالد عم.
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الآية الثالثة:

ىن  نن  زنمن  رن  مم  ام  ىليل  مل  يك  ﴿ىك  تعاىل:  قال 

ين ٰى ري زي مي ني ىييي جئ حئ خئ مئ هئجب حب خب مب 

هب جت حت خت مت هت مث حجمج جح مح جخ مخ جس حس خس مس حصخص مص 

جض حض خض مض حطمظ جع مع جغ مغ جف حف خفمف حق مق جك 

حك خك لك مك جلحل خل مل هلجم حم خم مم جن حن﴾)1(.

الورثة المذكورون في الآية:

- الأولد ذكوراً واإناثاً، اأو ذكورا فقط:

األنثى«،  نصيب  ضعف  »للذكر  الفرائض  أصحاب  بعد  الباقي  يأخذون 

ويعصبون  الباقي،  فيأخذون  للميت؛  األقرب  العصبة  هم  الذكور  فاألوالد 

أخواتهم اإلناث إن وجدن.

قال تعاىل: ﴿ىك يك مل ىليل ام مم رن زنمن ﴾.

الصلبيون  األوالد  يوجد  مل  إن  األبناء  أوالد  عىل  ينطبق  نفسه  واألمر 

»املبارشون«، وينسحب كذلك عىل أوالد أبناء األبناء إن مل يوجد األوالد 

املبارشون وال أوالد األبناء.

وال إشكال كونهم يأخذون الباقي وهم األقرب؛ وذلك ألنهم يحجبون 

الكثري من الورثة، ويُنقصون نصيب آخرين؛ فيبقى لهم الكثري. »وهذا سيتضح 

فيام بعد بإذن اللَّه«.

سورة النساء / اآلية: 11  )1(
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- البنتان فاأكثر: 

عند عدم وجود االبن »أخيهم«: لهن الثلثان.

»االبن يعصبهن إن ُوجد، وهنا ال يوجد«.

قال تعاىل: ﴿نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىييي ﴾.     

- البنت الواحدة: 

عند عدم وجود االبن »أخيها«: لها النصف فقط.

»االبن يعصبها إن ُوجد، وهنا ال يوجد«.

قال تعاىل: ﴿ جئ حئ خئ مئ هئجب﴾.

واألمر نفسه ينطبق عىل بنت االبن إن مل يوجد االبن والبنت، وينطبق كذلك 

مع بنت ابن االبن إن مل يوجد االبن والبنت وال ابن االبن وال بنت االبن.
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م�ساألة فيها:

أب                   أم                   أخ                  زوجة                  ابن وابنتان

السدس            السدس          -                   الثمن                    ع

يأخذ  بعدما  الباقي  يأخذون  الحالة،  »ابن وابنتان« عصبة يف هذه  * األوالد 
أصحاب الفرائض فرائضهم.

م�ساألة فيها:

أب                   أم                   أخ                  زوجة                  ابن  

السدس            السدس          -                    الثمن                  ع

أصحاب  يأخذ  بعدما  الباقي  يأخذ  بنفسه،  الحالة  هذه  يف  عصبة  االبن   *
الفرائض فرائضهم.

م�ساألة فيها:

أب                        أم                       أخ                    زوجة           ابن مرتد 

 ع                    ثلث الباقي          -                    الربع                   -

* االبن ليس له نصيب من املرياث؛ كونه مرتداً، والعصبة لألب؛ ألنه أقرب 
رجل.
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م�ساألة فيها:

أب                        أم                   أخ                  زوجة                  6 بنات 

السدس + ع          السدس   -                   الثمن                   الثلثان

لهن  واحدة، وال عاصب  من  أكرث  الثلثني؛ كونهن  البنات عىل  * حصلت 
»االبن«.

م�ساألة فيها:

أم                             أخ                              زوج                             بنت 

السدس                    ع                                الربع                             النصف

* حصلت البنت عىل النصف؛ كونها واحدة، وال عاصب لها »االبن«.

م�ساألة فيها:

أخ                            أخت                            ابن ابن ابن

-                              -                                  ع

* ابن ابن االبن هو العاصب »أقرب رجل«، وال يشء لإلخوة؛ لوجود الولد 
الذكر.
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- الأب: له ثالث حالت:

اأوًل:

إن كان للمتوىف ولد »ذكراً كان أو أنثى«: فله السدس.

قال تعاىل: ﴿حب خب مب هب جت حت خت مت هت مث حجمج ﴾)1(.

ولهذه الحالة حالتان تفصيليتان:

# إن كان ضمن الولد ذكراً واحداً عىل األقل »بغض النظر عن وجود إناث«؛ 

يكون االبن هو العاصب »كونه أقرب الرجال للميت«، ويبقى لألب السدس 

»لوجود الولد«.

ففي الحديث: »أَلِحُقوا الَفرَائَِض بأْهلَِها، فام بَِقي فألْوىَل رَُجٍل ذَكٍَر«.

الرجال  أقرب  »ألنه  العاصب  هو  األب  يكون  فقط؛  إناثاً  الولد  كان  إن   #

للميت«، باإلضافة إىل السدس »لوجود الولد«.

قال تعاىل: ﴿حب خب مب هب جت حت خت مت هت مث حجمج ﴾.

ويف الحديث: »أَلِحُقوا الَفرَائَِض بأْهلَِها، فام بَِقي فألْوىَل رَُجٍل ذَكٍَر«.

سورة النساء / اآلية: 11  )1(
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ثانياً: 

إن مل يكن للمتوىف ولد: فلألب الباقي تعصيباً »دون السدس«.

ففي الحديث: »أَلِحُقوا الَفرَائَِض بأْهلَِها، فام بَِقي فألْوىَل رَُجٍل ذَكٍَر«، واآليات 

مل تبني نصيب األب عند عدم وجود الولد؛ فال يشء له من الفريضة.

مالحظة:

يف حالة عدم وجود األب؛ فأب األب يحل مكانه، فإن مل يوجد أب األب 

كذلك؛ فيقوم مقامه أب أب األب، وهكذا مع من عالهم.

م�ساألة فيها:

أب                 أم                 عم                  زوج                 أخت                 ابن

السدس          السدس         -                  الربع               -                   ع

للميت  األقرب  هو  واالبن  الذكر،  االبن  لوجود  هنا؛  السدس  له  األب   *
»العاصب«. 

م�ساألة فيها:

أب                 أم                 عم               زوج               أخت            ابن وبنت

السدس        السدس        -                الربع             -                  ع

للميت  األقرب  هو  االبن  و  الذكر،  االبن  لوجود  هنا؛  السدس  له  األب   *
»العاصب«، وعصب البنت؛ فليس لها النصف؛ ألن العصبة أوىل.
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م�ساألة فيها:

أب                       أم               عم          زوج                 أخت        بنت

السدس+ع          السدس       -              الربع                -              النصف

* األب هنا له السدس »لوجود البنت« وهو العاصب »كونه أقرب رجل«، 
والبنت لها النصف النفرادها، وعدم وجود العاصب املساوي لها »االبن«.

م�ساألة فيها:

أب                    عم                      زوج                      أخت

 ع                     -                         النصف                  -

* األب عاصب؛ لعدم وجود أوالد للميت، فهو أقرب رجل، وال يشء للعم.

م�ساألة فيها:

أخ شقيق                 أخ ألم                 زوجة             أب قاتل ابنه صاحب الرتكة

 ع                        السدس            الربع            - 

* األب محجوب هنا لقتله امليت »ابنه«.



5252

تي�سري اأحكام الـمرياث

م�ساألة فيها:

أخ شقيق                 أخ ألم                 زوجة                 أب

-                             -                         الربع                 ع 

يشء  وال  رجل،  أقرب  فهو  للميت،  أوالد  وجود  لعدم  عاصب؛  األب   *
لإلخوة.

م�ساألة فيها:

بنت                                  أب أب أب

النصف                            السدس + ع

* للبنت النصف؛ النفرادها، وعدم وجود العاصب »االبن«، و أب أب األب 
له السدس؛ لوجود البنت، وهو العاصب »أقرب رجل«.

م�ساألة فيها:

أخ                           أخت                 أب أب أب أب

-                             -                        ع

* أب أب أب األب هو العاصب »أقرب رجل«، وال يشء لإلخوة؛ لوجود 
الوالد.
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- الأم: ولها حالتان:

1< 1

اأوًل:

إن كان للمتوىف ولد واحد فقط، ذكرا كان أو أنثى، أو له أكرث من أخ »يكفي 

رشط واحد«: فلها السدس. 

قال تعاىل: ﴿حب خب مب هب جت حت خت مت هت مث حجمج ﴾)1(.

وقال تعاىل: ﴿مص جض حض خض مض حطمظ﴾)2(.

اإلخوة: 

أشقاء، أو ألب، أو ألم، ذكوًرا كانوا أو إناثًا، وارثني أو محجوبني بغريهم.

ثانياً:

إن مل يكن للمتوىف ولد، ومل يكن له إخوة »ال بد من توفر الرشطني«: فلها 

الثلث.

قال تعاىل: ﴿جح مح جخ مخ جس حس خس مس حصخص﴾)3(.

ورثه أبواه؛ فليس له أوالد وال إخوة.

قال تعاىل: ﴿مص جض حض خض مض حطمظ ﴾)4(.

سورة النساء / اآلية: 11  )1(

سورة النساء / اآلية: 11  )2(

سورة النساء / اآلية: 11  )3(

سورة النساء / اآلية: 11  )4(
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مالحظة: 

يف حالة عدم وجود األم؛ ترث عوضا عنها الجدة. »ويف ذلك تفصيل، تجده 

الحقا بإذن اللَّه«.

م�ساألة فيها:

أب                       أم                       ابن

السدس                السدس              ع

* األب واألم لكل واحد منهام السدس؛ لوجود االبن العاصب.

م�ساألة فيها:

أب                 أم                 أخ شقيق                 أخت ألم

 ع                 السدس          -                             -

* األب عاصب هنا؛ لعدم وجود أوالد، ولألم السدس لوجود أكرث من أخ.

م�ساألة فيها:

عمة                             أم                            أب

-                                 الثلث                       ع

* األب عاصب هنا؛ لعدم وجود أوالد، ولألم الثلث لعدم وجود أوالد وعدم 
وجود إخوة.
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مالحظة ت�ساعد على التذكر: 

نصيب األم إما السدس وإما الثلث، والسدس أقل من الثلث، بل هو نصفه؛ 

فعند وجود ولد أو تعدد اإلخوة؛ تُعطي األم األقل نصيباً »السدس«؛ ليحصل 

الولد وعدم تعدد اإلخوة؛  أما عند عدم وجود  اآلخرون عىل نصيب أوفر، 

فتُعطى األم األوفر نصيباً »الثلث«؛ لقلة الورثة.

       

ال  وهم  السدس،  إىل  الثلث  من  األم  يُنِقصون  قد  اإلخوة  أن  الطريف:  من 

يرثون »يف حالة وجود األب مثال«.

م�ساألة فيها:

3 إخوة ألب أم    أب   

 ع              السدس                          - 

* األب عاصب هنا؛ لعدم وجود أوالد، ولألم السدس لوجود أكرث من أخ، 
وإن كانوا ال يرثون، إال أنهم أثَّروا يف نصيب األم.
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مالحظة: األم »وإن علت« ال تحجب أحداً »إال من هي أعىل منها من 

الجدات«، وال تُنقص أحدا مرياثه. 

تنبيه مهم: عند وجود زوج أو زوجة مع األب واألم؛ فال تُعطى األم ثلث 

الرتكة كام هو األصل، وإمنا ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، ويبقى 

لألب ثلثا الباقي وهذه املسألة تُسمى »املسألة العمرية«. واألصل أن لألم 

الحالة يكون نصيب األب أقل  الباقي، ولكن يف هذه  الرتكة، ولألب  ثلث 

من نصيب األم »يف حالة وجود الزوج«، أو أن نصيب األب أقل من ضعف 

نصيب األم »يف حالة وجود الزوجة«، وهو ما يُخالف القواعد العامة.

الم�ساألة العمرية »مع الزوج«:

زوج                         أم                              أب

النصف                    الثلث                ع 

«؛ لعدم وجود الولد، وعدم  1
3

2
6

األصل أن تحصل األم عىل الثلث »  *
« أقل من نصيب  1

6
وجود اإلخوة؛ ولكن هذا يجعل نصيب األب العاصب »

األم، كام يف املعادلة التالية:

11 1 11 1632
1

22 1 36 6 3
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وهكذا يكون نصيب األب »السدس«، وهو نصف نصيب األم »الثلث«، وهو 

ما يخالف القواعد العامة.

النصف  ثلث  »أي  الزوج  نصيب  بعد  الباقي  ثلث  األم  تُعطى  أن  والحل 

«، حسب  2
6

1
3

«، ويكون نصيب األب الثلث » 1
6

املتبقي، وهو السدس 

املعادلة التالية:

وتكون الم�ساألة كالتالي:

زوج                         أم                               أب

النصف                    ثلث الباقي                 ع 

  

11 1 1 11 12 631
1

3
()

2 1 2 23 6 66
¿
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الم�ساألة العمرية »مع الزوجة«:

أب أم    زوجة   

ع الثلث    الربع   

«؛ لعدم وجود الولد، وعدم  1
3

4
12

* األصل أن تحصل األم عىل الثلث »
« أقل من ضعف  5

12
وجود اإلخوة؛ ولكن هذا يجعل نصيب األب العاصب »

«، كام يف املعادلة التالية:
8

12
نصيب األم »

والحل أن تُعطى األم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة »أي ثلث الثالثة أرباع 

« حسب  2
4

1
2

النصف » ، ويكون نصيب األب  1
4

الربع  املتبقية«، وهو 

املعادلة التالية:

11 1 15 11234
1

44 1 312 12 3

11 1 3 11 12 411
1

3
()

4 1 4 42 4 44
¿
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وتكون الم�ساألة كالتالي:

أب أم     زوجة   

ع  ثلث الباقي    الربع   

مالحظة:

وجود أخ واحد يف كل من املسألتني السابقتني؛ ال يؤثر فيهام يشء؛ ألن 

األخ الواحد ال يجعل نصيب األم السدس، وكذا ال يؤثر عىل نصيب األب 

وال الزوج أو الزوجة، وال يرث هو شيئاً؛ لوجود األب؛ فتبقى املسألتان كام 

هام »كأن األخ غري موجود«. 

الم�ساألة العمرية »مع الزوج«:

أخ شقيق أب   أم    زوج  

- ع    ثلث الباقي   النصف  

الم�ساألة العمرية »مع الزوجة«:

أخ شقيق أم    أب   زوجة  

- ثلث الباقي   ع    الربع  
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أما وجود أكرث من أخ »تعدد اإلخوة«؛ يجعل املسألة بالوضع الطبيعي، وال 

تتصف باملسألة العمرية »أي بدون استثناء«؛ وذلك أن نصيب األم سيكون 

حالة  »يف  األم  نصيب  ضعف  األب  نصيب  سيكون  هذا  وعىل  السدس؛ 

الزوج«، أو أكرث من ضعف نصيب األم »يف حالة الزوجة«.

الم�ساألة بتعدد الإخوة »مع الزوج«:

إخوة  أب   أم   زوج  

- ع    السدس   النصف  

الم�ساألة بتعدد الإخوة »مع الزوجة«:

إخوة أب   أم   زوجة  

- ع    السدس   الربع  

11 1 11 2 1631
1

22 1 63 6 6 6

11 1 17 11232
1

44 1 612 12 6
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الآية الرابعة »الجزء الأول«:

قال تعاىل: ﴿ مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جنحن خن 

من ىن ين جه مه ىه يهجي حي خي مي ىي يي ٰذ 

ٰر ٰى            ٌّ         ٍّ       َّ              ُّ     ِّ    ّٰ رئ زئ مئنئ ىئ يئ رب زب 

مب نب ىب يبرت زت مت نت ىت يت رث زثمث...﴾)1(.

* الورثة املذكورون يف اآلية »الجزء األول«:
- الزوج: وله حالتان:

1- إن مل يكن للزوجة »امليتة« ولد، ذكراً كان أو أنثى »منه أو من غريه«: فله 

النصف.

قال تعاىل: ﴿ مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن﴾.

أنثى »منه أو من غريه«: فله  2- إن كان للزوجة »امليتة« ولد، ذكرا كان أو 

الربع.

.﴾ قال تعاىل: ﴿ خن من ىن ين جه مه ىه يهجي

سورة النساء / اآلية: 12  )1(
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- الزوجة: ولها حالتان:

1. إن مل يكن للزوج »امليت« ولد، ذكراً كان أو أنثى »منها أو من غريها«: 

فلها الربع.

قال تعاىل: ﴿ ٰى            ٌّ         ٍّ       َّ              ُّ     ِّ    ّٰ رئ زئ مئنئ ﴾)1(.

2. إن كان للزوج ولد، ذكراً كان أو أنثى »منها أو من غريها« يكفي واحد: 

فلها الثمن.

قال تعاىل: ﴿ىئ يئ رب زب مب نب ىب يبرت ﴾)2(.

م�ساألة فيها:

أخت أخ   أب   زوج  

-   - ع   النصف  

* للزوج النصف؛ لعدم وجود الولد، واألب عاصب؛ لكونه أقرب الرجال.

سورة النساء / اآلية: 12  )1(

سورة النساء / اآلية: 12  )2(
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م�ساألة فيها:

أخت        ابن من زوج سابق أخ  أب   زوج  

-         ع  - السدس   الربع  

* نقص نصيب الزوج هنا إىل الربع؛ لوجود ابن »وإن كان من زوج سابق«، 
وكذا األب، مل يعد عاصباً؛ لوجود الولد الذكر »العاصب األقرب«، وأصبح 

لألب السدس فقط.

م�ساألة فيها:

زوج بنت   

الربع النصف   

لها »االبن«،  العاصب املساوي  النصف؛ النفرادها، وعدم وجود  للبنت   *
وللزوج الربع؛ لوجود الولد »البنت هنا«.

م�ساألة فيها:

زوج ابن عم بنت   

الربع والباقي تعصيباً النصف   

لها »االبن«،  العاصب املساوي  النصف؛ النفرادها، وعدم وجود  للبنت   *
كونه  الزوج  أخذه  الربع،  ويبقى  هنا«،  »البنت  الولد  لوجود  الربع؛  وللزوج 

العاصب األقرب »ابن عم«.
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م�ساألة فيها:

أم زوجتان      

الثلث الربع »مشرتك بالتساوي«    

* للزوجتني الربع؛ لعدم وجود الولد، ولألم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم 
وجود إخوة.

م�ساألة فيها:

بنت من زوجة سابقة أم   4 زوجات   

النصف السدس   الثمن »مشرتك بالتساوي« 

زوجة  من  بنت  كانت  »وإن  الولد  لوجود  الثمن؛  لهن  األربع  الزوجات   *
سابقة«، ولألم السدس؛ لوجود الولد »بنت«، والبنت لها النصف؛ النفرادها 

وعدم وجود العاصب املساوي لها »االبن«.
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مالحظات ت�ساعد على التذكر:

# نصيب الزوجة نصف نصيب الزوج.

# نصيب كال منهام عند غياب الولد نصف نصيبهام عند وجود الولد؛ وذلك 

ليك يبقى للولد نصيب أوفر.

* عند عدم وجود الولد: للزوج النصف، وللزوجة الربع.
* عند وجود الولد: للزوج الربع، وللزوجة الثمن.
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قواعد مهمة:

يرث الزوُج الزوجَة وترث الزوجُة الزوَج إذا كان عقد الزواج بينهام عقدا 

صحيحا، سواء حدث الدخول أم مل يحدث بعد »عقد حقيقي«، وكذا إن 

أما  حكمي«،  »عقد  الرجعي  الطالق  عدة  يف  املرأة  وكانت  الوفاة  حدثت 

بينهام  البائن؛ فال توارث  الزوجة يف عدة الطالق  الوفاة وكانت  إن حدثت 

»انتهاء العقد بينهام«. 

توارث  فال  الطالق؛  عدة  انتهاء  بعد  الوفاة  حدثت  إن  أوىل  باب  ومن 

بينهام »مهام كان نوع الطالق؛ ألنه بانتهاء العدة دون رجوع الزوجة؛ ينتهي 

العقد بينهام نهائياً«، هذا يف غري الطالق يف مرض الوفاة من أجل اإلرضار 

بالزوجة؛ ففي هذه الحالة تكون إمكانية التوارث أكرب »فيها تفصيل وخالف، 

ال داعي لذكره هنا«.

* الزوجان: ال يُحجبان حجب حرمان؛ فدامئا لهم نصيب من املرياث، وال 
يَحجبون أحدا من الورثة.

* الزوج: يرث من كل زوجة من زوجاته منفردة »النصف أو الربع«.

* الزوجات يتقاسمن نصيبهن »الربع أو الثمن«.

* عند عدم وجود األوالد الصلبيني واألحفاد واألب والجد؛ يدخل اإلخوة.
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الآية الرابعة »الجزء الثاني«:

قال تعاىل: ﴿نث ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك يك 

مل ىل يلام مم رن زن من نن ىن ين ٰى ريزي ﴾)1(.

الكاللة:

أالَّ يوجد للميت ولد، وال والد.

»واآلية هنا تخص اإلخوة ألم، وليس األشقاء وال األبويني«.

# اإلخوة ألم: يرثون يف حالة الكاللة فقط.

فقط«: مينع اإلخوة ألم من  أنثى »واحد  ولد  أو  ذكر  أو ولد  والد  # وجود 

املرياث مطلقاً.

# وجود األم أو الزوج أو الزوجة ال يؤثر عىل نصيب اإلخوة.

سورة النساء / اآلية: 12  )1(

الإخوة والأخوات )لأم(
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* الورثة المذكورون في الآية »الجزء الثاني«:

# اإلخوة ألم: ولهم حالتان »وال فرق هنا بني الذكر واألنثى«:

1 - إن كان منفرداً: فله السدس.

قال تعاىل: ﴿نث ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك يك 

مل ىل يلام﴾)1(.

 

أو ذكوراً  وإناثاً،  من اإلخوة واألخوات »ذكوراً  اثنني فصاعداً  إن كانوا   -  2

فقط، أو إناثاً فقط«: يتقاسمون الثلث »بالتساوي«، وليس »للذكر مثل حظ 

األنثيني«.

قال تعاىل: ﴿ مم رن زن من نن ىن ين ٰى ريزي﴾)2(.

سورة النساء / اآلية: 12  )1(

سورة النساء / اآلية: 12  )2(
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م�ساألة فيها:

أخ ألم   بنت   

- النصف   

لها »االبن«،  العاصب املساوي  النصف؛ النفرادها، وعدم وجود  للبنت   *
وال يشء لألخ ألم؛ لوجود الولد »البنت هنا«.

م�ساألة فيها:

أخت ألم   أم   

السدس الثلث   

* لألم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم تعدد اإلخوة »هنا أخت واحدة فقط«، 
ولألخت السدس؛ النفرادها، وعدم وجود الولد والوالد.

م�ساألة فيها:

5 إخوة ألم و 4 أخوات ألم أب   

-  ع          

* األب عاصب »أقرب رجل«؛ لعدم وجود الولد الذكر، وليس له السدس؛ 
لعدم وجود ولد، وال يشء لإلخوة؛ لوجود الوالد.
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م�ساألة فيها:

بنت  أب    5 إخوة ألم و 4 أخوات ألم  

النصف السدس+ع   -     

* لألب السدس؛ لوجود الولد »البنت هنا«، وهو عاصب؛ لعدم وجود ولد 
املساوي  »االبن  العاصب  وجود  وعدم  النفرادها،  النصف؛  وللبنت  ذكر، 

لها«، وال يشء لإلخوة؛ لوجود الولد والوالد.

م�ساألة فيها:

5 إخوة ألم و 4 أخوات ألم أم   

الثلث »مشرتك بالتساوي بني اإلخوة واألخوات« السدس   

* لألم السدس؛ لوجود أكرث من أخ »تعدد اإلخوة«، ولهم الثلث؛ لتعددهم، 
وعدم وجود الوالد والولد.

مالحظة ت�ساعد على التذكر:

* نصيب اإلخوة ألم يشبه نصيب األم: الثلث أو السدس.

الأم والإخوة لأم
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الآية الخام�سة:

حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  حجمج  مث  ﴿هت  تعاىل:  قال 

خس مس حص خص مص جضحض خض مض حط﴾)1(.

الفائدة: 

من يطع اللَّه والرسول يف قسمة املرياث له الجنة ثواباً.

الآية ال�ساد�سة:

قال تعاىل: ﴿جع مع جغ مغ جف حف خف مف حق 

مق جك حك خك﴾)2(.

الفائدة: 

من يعص اللَّه والرسول يف قسمة املرياث له النار عقاباً.

سورة النساء / اآلية: 13  )1(

سورة النساء / اآلية: 14  )2(
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متى يرث الإخوة الأ�سقاء والأخوات ال�سقيقات؟

من يمنعهم من الميراث؟ ومن ي�سمح لهم؟

م�ساألة فيها:

ابن ابن إخوة وأخوات أشقاء   زوج    أم  

ع     - الربع   السدس  

* لألم السدس؛ لوجود الولد، أو لتعدد اإلخوة، وللزوج الربع؛ لوجود الولد، 
والولد هو العاصب هنا »أقرب رجل«، وال يشء لإلخوة؛ لوجود الولد الذكر.

م�ساألة فيها:

أب أب أب إخوة وأخوات أشقاء  زوج    أم  

ع    - النصف   السدس  

* لألم السدس؛ لتعدد اإلخوة، وللزوج النصف؛ لعدم وجود الولد، وأب أب 
الباقي بدل السدس؛ لعدم وجود  فيأخذ  العاصب »أقرب رجل«؛  األب هو 

الولد، وال يشء لإلخوة؛ لوجود الوالد »أب أب األب«.
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م�ساألة فيها:

بنت ابن إخوة وأخوات أشقاء   زوج    أم  

النصف ع     الربع   السدس  

* لألم السدس؛ لوجود الولد األنثى، أو لتعدد اإلخوة، وللزوج الربع؛ لوجود 
الولد، واإلخوة األشقاء هم العصبة، ولبنت االبن النصف؛ النفرادها، وعدم 

وجود االبن، وال العاصب املساوي لها »ابن االبن«.

مالحظات: 

* الوالد مينع اإلخوة واألخوات األشقاء »وألب« من املرياث.
* الولد الذكر مينع اإلخوة واألخوات األشقاء »وألب« من املرياث.

* الولد األنثى ال مينع اإلخوة واألخوات األشقاء »وألب« من املرياث.

الإخوة والأخوات )الأ�سقاء ثم الأبويون(



7474

تي�سري اأحكام الـمرياث

الآية ال�سابعة:

خن  حن  جن  يم  ىم  مم  حمخم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال تعاىل: ﴿ 

�من ىن ين جه مه ىهيه جي حي خي مي ىي يي ٰذٰر ٰى          ٌّ            ٍّ          َّ             

           ُّ       ِّ         ّٰرئ  زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نبىب يب رت

 زت مت نتىت يت رث زث مث﴾)1(.

الكاللة: 

أالَّ يوجد للميت ولد، وال والد.

»واآلية هنا تخص اإلخوة األشقاء ثم األبويني«.

قال تعاىل: ﴿ىل يل جم حمخم مم ىم يم جن حن خن﴾

ومن أدلة أخرى، استفاد العلامء أن معنى الكاللة عدم وجود الوالد أيضاً.

# يف حالة الكاللة »الكاملة«: يكون نصيب األخوات »حسب اآلية«:

* إذا ُوجد العاصب املساوي )األخ(: يعصب األخوات »للذكر ضعف ما 
لألنثى«.

قال تعاىل: ﴿زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نبىب ﴾.

* إذا ُعدم العاصب )األخ(: فلألخت نصف الرتكة عند االنفراد، والثلثان عند 
التعدد.

قال تعاىل: ﴿ين جه مه ىهيه..... ٰى          ٌّ            ٍّ          َّ             ُّ       ِّ         ّٰرئ﴾

سورة النساء / اآلية: 176  )1(
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# أما عند وجود بنات »الولد األنثى« فقط »وهنا انتفت الكاللة جزئياً«؛ فإن 

األخوات يكنَّ عصبات بأنفسهن.

»األخوات مع البنات عصبات«

البنات )الولد األنثى(، بل يكونون عصبة  الذكور فال متنعهم  اإلخوة  أما   #

بأنفسهم أو بوجود األخوات، وذلك عند عدم وجود االبن ومن تاله »الولد 

الذكر«، وعدم وجود األب ومن عاله )الوالد(، كام هو موضح يف مخطط 

حالة  ويف  الكاملة،  الكاللة  حالة  يف  فقط«  »بالعصبة  يرثون  فهم  العصبة، 

وجود البنات »الكاللة الجزئية«.

قال تعاىل: ﴿ جي حي خي مي ىي يي ٰذٰر ﴾

األخ عاصب يف حالة الكاللة، وإن مل توجد األخت.

ويف الحديث: »أَلِحُقوا الَفرَائَِض بأْهلَِها، فام بَِقي فهو ألْوىَل رَُجٍل ذَكٍَر«

األخ عاصب يف حالة وجود بنات )ولد أنثى فقط، ال والد وال ولد ذكر(، 

وإن مل توجد األخت.

قال تعاىل: ﴿زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نبىب ﴾

الكاللة  حالة  ويف  املطلقة،  الكاللة  حالة  يف  األخت،  يعصب  األخ  هنا 

الجزئية )وجود ولد أنثى(.

مالحظة: 

وجود الوالد أو الولد الذكر؛ مينع اإلخوة من املرياث مطلقاً، أما وجود الولد 

األنثى؛ فيسمح مبرياث اإلخوة واألخوات )األشقاء ثم األبويني(.
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* الورثة المذكورون في الآية »في حالة الكاللة الكاملة«:

يف حالة الكاللة الكاملة: عدم وجود الوالد والولد الذكر والولد األنثى؛ يرث 

اإلخوة واألخوات )األشقاء ثم األبويون( حسب اآلية.

# اإلخوة األشقاء »بدون أخت شقيقة«: 

يرثون الباقي بالتساوي »عصبة«، ﴿جي حي خي مي ىي يي ٰذٰر ﴾.

# تعدد اإلخوة األشقاء واألخوات الشقيقات: 

يرثون الباقي »عصبة« للذكر مثل حظ األنثيني:

قال تعاىل: ﴿زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب نبىب ﴾.

# األخوات الشقيقات »بدون أخ شقيق  )عاصب(«:

1 - عند االنفراد: لها النصف.

قال تعاىل: ﴿من ىن ين جه مه ىهيه ﴾.

2 - عند التعدد: لهن الثلثان.

قال تعاىل: ﴿ٰى          ٌّ            ٍّ          َّ             ُّ       ِّ         ّٰرئ﴾.
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مالحظة ت�ساعد على التذكر:

نصيب البنات يشبه نصيب األخوات:

»النصف عند االنفراد، والثلثان عند التعدد«.

* ويف الوقت نفسه، ال تنقسم الفريضة بني البنات واألخوات:
أي ال يكون للبنات فريضة ولألخوات فريضة، يف املسألة نفسها.

* عند عدم وجود الوالد وال الولد الذكر، ووجود الولد األنثى »كاللة جزئية«، 
وعدم وجود األخ:

األخوات لهن الباقي »األخوات مع البنات عصبات«.

وهذا استثناء من معنى العصبة »األصل أن تكون للذكور«.

أما عند وجود األخ؛ فيكون هو العاصب، ويعصب أخته كذلك.

مالحظة: 

وجود األم أو الزوج أو الزوجة؛ ال يؤثر عىل نصيب اإلخوة.

البنات والأخوات

1< 1 
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م�ساألة فيها:

أخ شقيق ابن   

-  ع   

* االبن هو العاصب »أقرب رجل«، وال يشء لألخ؛ لوجود الولد الذكر.

م�ساألة فيها:

بنت  أخ ألم   أم   10 إخوة أشقاء  

النصف   - السدس    ع   

* العصبة لإلخوة األشقاء؛ لعدم وجود ولد ذكر وال والد »هم أقرب الرجال 
وجود  وعدم  النفرادها،  النصف؛  ولها  عليهم،  تؤثر  فال  البنت  أما  هنا«، 

»البنت هنا«،  الولد  السدس؛ لوجود  لها »االبن«، ولألم  العاصب املساوي 

وال يشء لألخ ألم؛ لوجود الولد »البنت«.

م�ساألة فيها:

أخ ألم  أم    10 إخوة أشقاء  

السدس السدس     ع   

* العصبة لإلخوة األشقاء؛ لعدم وجود ولد ذكر وال والد »هم أقرب الرجال 
هنا«، ولألم السدس؛ لتعدد اإلخوة، ولألخ ألم السدس؛ النفراده، وعدم وجود 

الولد والوالد.
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م�ساألة فيها:

8 إخوة ألم 3 إخوة أشقاء و 5 أخوات شقيقات  ابن ابن  

-      -  ع  

* ابن ابن هو العاصب هنا »أقرب الرجال«، ومنع جميع اإلخوة.

م�ساألة فيها:

8 إخوة ألم 3 إخوة أشقاء و 5 أخوات شقيقات    عم  

الثلث  ع »للذكر مثل حظ األنثيني«     -  

* اإلخوة األشقاء هم العصبة هنا، وال يشء للعم »اإلخوة أوىل منه«، واإلخوة 
ألم لهم الثلث؛ لتعددهم، وعدم وجود الولد والوالد.

م�ساألة فيها:

أخت شقيقة زوج      أم   

النصف النصف     الثلث   

* لألم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم تعدد اإلخوة »واحدة فقط«، وللزوج 
النصف؛ لعدم وجود الولد، ولألخت الشقيقة النصف؛ النفرادها، وعدم وجود 

الولد والوالد »كاللة كاملة«، وعدم وجود العاصب املساوي لها »األخ«.
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م�ساألة فيها:

أختان شقيقتان زوج     أم   

الثلثان النصف    السدس   

* لألم السدس؛ لتعدد اإلخوة »اثنتان«، وللزوج النصف؛ لعدم وجود الولد، 
»كاللة  والوالد  الولد  وجود  وعدم  لتعددهام،  الثلثان؛  الشقيقتني  ولألختني 

كاملة«، وعدم وجود العاصب املساوي لهام »األخ«.

م�ساألة فيها:

بنت أخت شقيقة   زوج    أم   

النصف ع    الربع   السدس   

* لألم السدس؛ لوجود الولد »البنت«، وللزوج الربع؛ لوجود الولد كذلك، 
»االبن«،  لها  املساوي  العاصب  وجود  وعدم  النفرادها،  النصف؛  وللبنت 

األنثى  الولد  ووجود  الذكر،  والولد  الوالد  وجود  لعدم  عاصبة؛  واألخت 

»كاللة جزئية«.

م�ساألة فيها:

ابنتان أختان شقيقتان   زوج    أم   

الثلثان  ع    الربع   السدس   

* لألم السدس؛ لوجود الولد »االبنتني«، أو لتعدد اإلخوة »األختني«، وللزوج 
الربع؛ لوجود الولد كذلك، وللبنتني الثلثان؛ لتعددهام، وعدم وجود العاصب 

الذكر،  الوالد والولد  لعدم وجود  املساوي لهام »االبن«، واألختان عصبة؛ 

ووجود الولد األنثى »كاللة جزئية«.
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الم�ساألة الم�ستركة:

أم       إخوة ألم       إخوة أشقاء »ذكور أو ذكور وإناث« زوج  

السدس     الثلث          ع = 0 النصف  

* للزوج النصف؛ لعدم وجود الولد، ولألم السدس؛ لتعدد اإلخوة، ولإلخوة 
ألم الثلث؛ لتعددهم، وعدم وجود الولد وال الوالد، واإلخوة األشقاء »ذكوراً 

كانوا أو ذكوراً وإناثاً« العصبة ويأخذون الباقي، ولكن...

أقرب  أنهم  واألصل  األشقاء!  لإلخوة  يش  يبقى  ال  أنه  تبني  املعادلة  هذه 

للميت من اإلخوة ألم؛ ألنهم يدلون للميت من جهتني: جهة األب وجهة 

األم، وهذه املسألة تسمى »املسألة املشرتكة والحجرية والحامرية«.

الحل: 

إرشاك اإلخوة األشقاء مع إخوتهم ألم، وكأن الجميع إخوة ألم؛ فيشرتكون 

جميعا يف الثلث.

أم          إخوة ألم وإخوة أشقاء ذكور أو ذكور وإناث زوج  

السدس          الثلث   النصف  

11 10 3 612
10

23 66 6
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مالحظة: 

تتحقق املسألة املشرتكة يف حالة وجود زوج »وليس زوجة«، وأم »أو جدة«، 

وتعدد اإلخوة ألم »وليس واحداً«، ووجود أخ شقيق »ذكر واحد عىل األقل«.

* وال يكون ذلك لألخوات الشقيقات بدون إخوة ذكور؛ ألنه يف هذه الحالة 
التعدد، والنصف عند  الثلثني عند  الفريضة؛ فيأخذن  يكون لهن نصيب من 

االنفراد، وإن كان هناك نقص »عول« يؤخذ منهن كام يؤحذ من غريهن من 

الورثة؛ لتكون املسألة مكتملة.

أخت شقيقة إخوة ألم   أم   زوج   

النصف الثلث   السدس   النصف   

العاصب  وجود  وعدم  النفرادها،  النصف؛  الشقيقة  األخت  نصيب  هنا   *
»األخ الشقيق«.

أخوات شقيقات أم أم           إخوة ألم    زوج  

السدس           الثلث             الثلثان النصف  

* هنا نصيب األخوات الشقيقات الثلثان؛ لتعددهم، وعدم وجود العاصب 
»األخ الشقيق«.
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مالحظة: 

املشرتكة؛  املسألة  عىل  ينطبق  ما  عليهام  ينطبق  ال  السابقتان،  املسألتان 

عىل  لتتوزع  السهام  كفاية  عدم  وبسبب  فرائض،  أصحاب  الورثة  فجميع 

ى بــ »العول«، وهو  الورثة مبا يعادل فرائضهم؛ يتم التعامل معهام مبا يُسمَّ

ما سيأيت الحًقا بإذن اللَّه.

ألم  اإلخوة  من  أقل  كان  وإن  يشء،  عىل  األشقاء  اإلخوة  حصل  إن  أما   *
فإنهم ال يشاركون اإلخوة ألم  الزوج«؛  الزوجة بدل  »وذلك يف حالة وجود 

يف هذه الحالة.

زوجة     أم أم          إخوة ألم            إخوة أشقاء »ذكور أو ذكور وإناث«

الربع     السدس      الثلث          ع = الربع

فيبقى الربع لإلخوة األشقاء أو اإلخوة واألخوات، وإن كان الربع »نصيب 

الثلث »نصيب اإلخوة ألم«؛ فال اشرتاك يف هذه  أقل من  اإلخوة األشقاء« 

الحالة.

يشء  عىل  يحصلوا  مل  وإن  ألم،  اإلخوة  يشاركون  فال  ألب؛  اإلخوة  أما   *
مطلقاً؛ ألنهم ال يشرتكون يف الجهة محل االشرتاك »وهي األم«.

زوج       أم    إخوة ألم          إخوة ألب »ذكور أو ذكور وإناث«

النصف     السدس  الثلث            ع = 0

11 1 13 3 1224
1

44 3 612 12
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الأخت ال�سقيقة »بطريقة اأخرى«:

أحدهم  وجود  ألن  الذكر؛  والولد  الوالد  وجود  عدم  من  نتأكد  أوالً: 

يحجب األخت الشقيقية مطلقاً »أما الولد األنثى فال يؤثر وجوده من عدمه 

إمكانية  تأثريه فقط من حيث  الشقيقة للمرياث، بل  عىل استحقاق األخت 

العصبة )عصبة إناث فقط(؛ ألن وجوده يحجب األخت عن الفريضة، ولكن 

تبقى لها فرصة العصبة الخاصة باإلناث«.

ثانياً: إذا ُعدم الوالد والولد الذكر؛ ننظر يف األخ الشقيق، إذا ُوجد؛ فيكون 

عاصباً لألخت الشقيقة، للذكر مثل حظ األنثيني »سواء ُوِجد الولد األنثى أو 

ُعِدم«.

ثالثاً: إذا ُعِدم األخ الشقيق؛ ننظر يف وجود الولد األنثى، إذا ُوِجد؛ فتكون 

األخت الشقيقة هي العاصب )عصبة إناث فقط(.

الأخت ال�سقيقة
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رابعاً: إذا ُعِدم الولد األنثى؛ ترث األخت الشقيقة النصف عند انفرادها، 

والثلثني عند التعدد.

مالحظة: 

ابن األخ الشقيق ال يعصب األخت الشقيقة، هي أوىل وأقرب منه؛ فال 

ليست عاصبة  الشقيقة  أن األخت  إليه، وهو يكون عاصباً يف حالة  تحتاج 

بوجود البنات، وال معصوبة بأخيها الشقيق.

* * عند عدم وجود األخ الشقيق واألخت الشقيقة؛ ننتقل لألخ ألب واألخت 
ألب »بطريقة التوزيع نفسها تقريًبا لإلخوة األشقاء«.

* * الورثة غري املذكورين يف القرآن: الجد والجدة والعصبات.



8686

تي�سري اأحكام الـمرياث

الجد والجدة الوارثان:

األخرض: جد أو جدة يرثان

األحمر: جد أو جدة ال يرثان
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متى وكم يرث الجد والجدة؟

قواعد مخت�سرة جداً:

اأوًل: قواعد م�ستركة بين الجد والجدة:

* يُشرتط يف الجد والجدة الوارثني أالَّ يكون ضمن سلسلة نسبهام »أب أم« 
يف أي حلقة؛ ألن »أب األم« َرِحم، وكل من عاله؛ فهو رحم أيضاً.

# الجد األقرب أوىل من األبعد »أب األب أوىل من أب أب األب، وهكذا«.

# الجدة األقرب أوىل من األبعد »أم األم أوىل من أم أم األم، وهكذا«.

ثانياً قواعد خا�سة بالجد:

* الجد يحل محل األب »وهو يأيت من جهة واحدة فقط )جهة األب(«.

* ينطبق عىل الجد ما ينطبق عىل األب.
# إال املسألة العمرية »تُعطى األم الثلث عىل أصل القاعدة«؛ ألن الجد يأيت 

يف مرتبة أبعد من األم؛ فال إشكال كونه يرث أقل من نصيب األم )يف حالة 

وجود الزوج(، أو أقل من ضعف نصيب األم )يف حالة وجود الزوجة(، وإن 

مل توجد األم؛ وورثت عوًضا عنها الجدة؛ فال إشكال أيضا؛ ألن الجدة ال 

ترث أكرث من السدس؛ ولذا سيبقى النصيب األوفر للجد، بعكس األم التي 

قد يكون نصيبها الثلث؛ فيؤثِّر عىل نصيب الجد«.
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م�ساألة فيها:

جد أم     زوج  

ع = السدس =  الثلث =     النصف  

م�ساألة فيها:

جد أم     زوجة   

ع =  الثلث =     الربع   

11 1111 632
1

21 3236 6

11 1115 1234
1

41 34312 12

1
3

2
6

1
3

4
12

5
12

1
6
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ثالثاً: قواعد خا�سة بالجدة:

* الجدة تحل محل األم.
»وهي تأيت من جهتني: )جهة األب( و )جهة األم(«.

* لها السدس فقط »وقد تشرتك أكرث من جدة يف السدس نفسه«.

* تشرتك الجدات يف السدس عند التساوي يف القرب.



9090

تي�سري اأحكام الـمرياث

وهذه حالت الجدة: 

أقترص هنا فقط عىل الثنائيات »أم أم / أم أب«، والثالثيات »أم أم أم / أم أم 

أب / أم أب أب«:

@ جدة واحدة فقط / من جهة األب أو من جهة األم / ثنائية أو ثالثية:

     لها السدس.

@ أم أم / أم أب:

    يشرتكان يف السدس »تتساويان يف القرب«.

@ أم أم أم / أم أم أب / أم أب أب: 

     يشرتكن يف السدس »تتساوى يف القرب«.

@ أم أم / أم أم أم / أم أم أب / أم أب أب:

     السدس ألم األم »هي األقرب«.

@ أم أب / أم أم أم / أم أم أب / أم أب أب:

    السدس ألم األب »هي األقرب«.

@ أم أم / أم أب / أم أم أم / أم أم أب / أم أب أب:

     أم األم و أم األب: يشرتكان يف السدس »هام أقرب من غريهام«.
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م�ساألة فيها:

ابن زوجة   أم أم   أب أم   أب أب  

ع الثمن   السدس     - السدس  

* أب األب له السدس فقط؛ لوجود االبن، وأب األم ال يشء له؛ ألنه َرِحم، 
لوجود  الثمن؛  وللزوجة  األم،  وجود  وعدم  النفرادها  السدس؛  لها  األم  وأم 

الولد، واالبن هو العاصب املستحوذ عىل باقي الرتكة.

م�ساألة فيها:

زوجة  أم أم    أب أب   

الربع  السدس     ع   

الباقي بدل السدس؛ لعدم  * أب األب هو العاصب »أقرب رجل«؛ فيأخذ 
وللزوجة  األم،  وجود  وعدم  النفرادها،  السدس؛  لها  األم  وأم  الولد،  وجود 

الربع؛ لعدم وجود الولد.

م�ساألة فيها:

أم أم أم أم أم   

- السدس   

* أم األم لها السدس؛ النفرادها، وعدم وجود األم، وأم أم األم ثالثية حجبتها 
الجدة الثنائية »أم األم«.
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م�ساألة فيها:

10 بنات زوجة   أم أم   أب أب   

الثلثان الثمن   السدس   ع + السدس  

* ألب األب السدس؛ لوجود الولد، وهو العاصب »أقرب رجل«؛ لعدم وجود 
وللزوجة  األم،  وجود  وعدم  النفرادها،  السدس؛  لها  األم  وأم  الذكر،  الولد 

العاصب  وجود  وعدم  لتعددهم،  الثلثان؛  وللبنات  الولد،  لوجود  الثمن؛ 

املساوي »االبن«.

م�ساألة فيها:

أب أم أخ شقيق  بنت   زوجة   أم أب  

- ع   النصف   الثمن   السدس  

* أم األب لها السدس؛ النفرادها، وعدم وجود األم، وللزوجة الثمن؛ لوجود 
الولد »البنت«، وللبنت النصف؛ النفرادها، وعدم وجود العاصب املساوي 

وال  الوالد  وجود  لعدم  رجل«؛  »أقرب  عاصب  الشقيق  واألخ  »االبن«،  لها 

الولد الذكر، وأب األم ال يشء له؛ ألنه َرِحم.

م�ساألة فيها:

أم أب أم أم أم أم    أم أب    

-           - السدس    

* أم األب لها السدس؛ النفرادها، وعدم وجود األم، وأم أم األم ثالثية حجبتها 
الجدة الثنائية »أم األب«، و»أم أب األم« ال يشء لها؛ ألنها َرِحم »وجود )أب 

أم( يف السلسلة«.
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م�ساألة فيها:

أب أب أم    زوج   

ع الثلث    النصف   

الولد،  لعدم وجود  الثلث؛  لها  واألم  الولد،  لعدم وجود  النصف؛  للزوج   *
الباقي  وعدم وجود اإلخوة، وأب األب هو العاصب »أقرب رجل«؛ فيأخذ 

بدل السدس؛ لعدم وجود الولد. وتُعطى األم هنا الثلث كامال، وليس ثلث 

الباقي »كام هو يف املسألة العمرية«؛ لوجود الجد وليس األب، وال إشكال 

أن تأخذ األم أكرث من الجد؛ فالجد يأيت يف مرتبة أبعد من األم.

م�ساألة فيها:

أخ شقيق بنت   زوجة   أم أم أم أم  

ع النصف   الثمن   السدس   

الثمن؛  األم، وللزوجة  السدس؛ النفرادها، وعدم وجود  لها  األم  أم  أم  أم   *
العاصب  وجود  وعدم  النفرادها،  النصف  وللبنت  »البنت«،  الولد  لوجود 

وعدم  رجل«،  »أقرب  العاصب  هو  الشقيق  واألخ  »االبن«،  لها  املساوي 

وجود الوالد وال الولد الذكر.
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تكملة الثلثين:

ال  االبن  وبنات  البنات  »نصيب  أن  قاعدة  عىل  مبنية  الثلثني  تكملة  قاعدة 

يزيد عىل الثلثني، وكذا نصيب األخوات الشقيقات واألبويات ال يزيد عىل 

الثلثني«:

* من املعلوم أن فريضة البنات أو األخوات الشقيقات »عند التعدد« وتحقق 
الرشوط األخرى هي »الثلثان«.

* فإن وجدت بنت واحدة؛ فلها النصف، وإن وجدت بنت ابن أو بنات ابن 
بدون عاصب؛ فإن بنات االبن يُكملن الثلثني الخاصني بالبنات.

النصف، وإن وجدت أخت أو أخوات  * وإن وجدت شقيقة واحدة؛ فلها 
الخاصني  الثلثني  يُكملن  األبويات  األخوات  فإن  عاصب؛  بدون  أبويات 

باألخوات.

* تكملة الثلثني: الثلثان – النصف = السدس

تكملة الثلثين

24 11 3

36 26 6

2
3

1
2

1
6
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الأخت لأب:

أوالً: نتأكد من عدم وجود الوالد والولد الذكر واألخ الشقيق؛ ألن وجود 

أحدهم يحجب األخت األبوية مطلقاً.

أما الولد األنثى فال يؤثر وجوده من عدمه عىل استحقاق األخت األبوية 

فقط«،  إناث  »عصبة  العصبة  إمكانية  حيث  من  فقط  تأثريه  بل  للمرياث، 

فوجوده يحجب األخت األبوية عن الفريضة، ولكن تبقى لها فرصة العصبة 

الخاصة باإلناث. وكذا بالنسبة لألخت الشقيقة، فال تحجب األخت األبوية 

يف جميع األحوال »قد ترثان معا أحيانا«.

األنثى؛ فال يشء لألخت  الولد  مع  الشقيقة  األخت  اجتمعت  إذا  ثانياً: 

الشقيقة  لألخت  والعصبة  األنثى،  للولد  ستكون  الفريضة  ألن  األبوية؛ 

»األخوات مع البنات عصبات«.

الأخت الأبوية
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أبوي؛  أخ  األنثى، وُوجد  الولد  مع  الشقيقة  تجتمع األخت  إذا مل  ثالثاً: 

الولد  ُوِجد  األنثيني »سواء  مثل حظ  للذكر  األبوية،  فيكون عاصبا لألخت 

األنثى أو ُعِدم«.

رابعاً: إذا ُعِدم األخ األبوي؛ ننظر يف وجود الولد األنثى، إذا ُوِجد؛ فتكون 

األخت األبوية هي العاصب »عصبة إناث فقط«.

خامساً: إذا ُعِدم الولد األنثى؛ ننظر يف األخوات الشقيقات، إن تعددن؛ 

فالسدس  الشقيقة؛  األخت  انفردت  وإذا  األبويات،  لألخوات  يشء  فال 

لألخت األبوية »تكملة الثلثني«، وإن ُعدمت األخت الشقيقة؛ ترث األخت 

األبوية النصف عند انفرادها، والثلثني عند التعدد.

م�ساألة فيها:

أم زوجة    أخت ألب  

الثلث الربع    النصف   

واألخ  والولد  الوالد  النصف؛ النفرادها، وعدم وجود  لها  األبوية  األخت   *
الشقيق واألخ األبوي واألخت الشقيقة، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الولد، 

ولألم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم تعدد اإلخوة.
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م�ساألة فيها:

أم زوجة    أخوات ألب   

السدس الربع    الثلثان    

* األخوات األبويات لهن الثلثان؛ لتعددهن، وعدم وجود الوالد والولد واألخ 
الشقيق واألخ األبوي واألخت الشقيقة، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الولد، 

ولألم السدس؛ لتعدد اإلخوة.

م�ساألة فيها:

أم زوجة   أخوات ألب   أخت شقيقة  

السدس الربع   السدس    النصف   

واألخ  والولد  الوالد  وجود  وعدم  النفرادها،  النصف؛  الشقيقة  لألخت   *
الشقيق، ولألخوات ألب السدس »تكملة الثلثني«؛ لعدم وجود الوالد والولد 

وللزوجة  الواحدة،  الشقيقة  األخت  ووجود  األبوي،  واألخ  الشقيق  واألخ 

الربع؛ لعدم وجود الولد، ولألم السدس؛ لتعدد اإلخوة.
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م�ساألة فيها:

أم زوجة   أخت شقيقة وأخ شقيق   أخوات ألب  

السدس الربع    ع    -   

الشقيقة، وال يشء  األخت  »أقرب رجل«، ويعصب  الشقيق عصبة  األخ   *
الولد،  وجود  لعدم  الربع؛  وللزوجة  الشقيق،  األخ  لوجود  األبوية؛  لألخت 

ولألم السدس؛ لتعدد اإلخوة.

م�ساألة فيها:

أم زوجة    أخ ألب وأخت ألب  

السدس الربع     ع    

وللزوجة  األبوية،  األخت  ويعصب  رجل«،  »أقرب  عصبة  األبوي  األخ   *
الربع؛ لعدم وجود الولد، ولألم السدس؛ لتعدد اإلخوة.

م�ساألة فيها:

أم زوجة   أخت ألب   بنت  

السدس الثمن   ع    النصف  

لها »االبن«،  العاصب املساوي  النصف؛ النفرادها، وعدم وجود  للبنت   *
الثمن؛  وللزوجة  عصبات«،  البنات  مع  »األخوات  عاصبة  األبوية  واألخت 

لوجود الولد »البنت«، ولألم السدس؛ لوجود الولد.
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بنت البن:

* بنت االبن »الدرجة 2« تحل محل البنت يف حالة عدم وجود االبن والبنت 
»الدرجة 1«.

* إن ُعدم االبن، وُوجد ابن االبن »املساوي لها«؛ يعصبها، حتى عند وجود 
البنت.

* إن مل يوجد ابن االبن »املساوي لها«، ومل توجد البنت؛ ترث بنت االبن 
النصف عند االنفراد، والثلثني عند التعدد.

# البنت الواحدة ال متنع بنات االبن من املرياث:

* إن وجدت بنت واحدة، ومل يكن لبنت االبن عاصب؛ فإنها ترث السدس 
»تكملة الثلثني«، أما وجود أكرث من بنت؛ فإنه مينع بنت االبن من الفريضة، 

وتبقى لها فرصة العصبة إن توفر لها عاصب.

# بنت االبن قد يعصبها من هو أبعد منها؛ إذا احتاجت إليه:

الثلثني، ومل يكن لبنت االبن عاصب  * إن وجدت أكرث من بنت، وأخذن 
مساو؛ يعصبها األبعد منها إن وجد »ابن ابن االبن«؛ فهي محتاجة إليه.

م�ساألة فيها:

أم زوجة     بنتا ابن   

السدس الثمن     الثلثان   

وال  االبن  ابن  وال  االبن  وجود  وعدم  لتعددهن،  الثلثان؛  لهام  االبن  بنتا   *
السدس؛  لها  واألم  االبن«،  »بنتي  الولد  لوجود  الثمن؛  وللزوجة  البنات، 

لوجود الولد.
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م�ساألة فيها:

بنت ابن ابن  

-  ع  

* االبن هو العاصب الذي يأخذ كل الرتكة، وال يشء لبنت االبن؛ لوجود 
االبن.

م�ساألة فيها:

بنت ابن ابن ابن ابن ابن   بنت ابن  

ع ع    النصف  

وال  االبن  ابن  وال  االبن  وعدم وجود  النفرادها،  النصف؛  لها  االبن  بنت   *
البنات، وابن ابن االبن هو العاصب »أقرب رجل«، ويعصب كذلك بنت ابن 

االبن »للذكر مثل حظ األنثيني«.

م�ساألة فيها:

ابن ابن ابن بنت ابن   4 بنات   

ع ع    الثلثان   

لهن  املساوي  العاصب  وجود  وعدم  لتعددهن،  الثلثان؛  لهن  البنات   *
»االبن«، وال يبقى من الفريضة يشء لتأخذه بنت االبن، وابن ابن االبن هو 

العاصب »أقرب رجل«، ويعصب بنت االبن؛ الحتياجها إليه.
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بنت البن »بطريقة اأخرى«:

أوالً: نتأكد من عدم وجود االبن »وجوده يحرم بنت االبن من أي نصيب«، 

أما البنت فإن وجودها يسمح ببعض اإلرث لبنت االبن.

ثانيًا: إن ُعدم االبن؛ ننظر يف وجود العاصب املساوي لبنت االبن »ابن 

االبن«، إن ُوجد العاصب املساوي يعصبها.

بنت البن
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ثالثاً: إن مل يوجد العاصب املساوي؛ ننظر يف وجود البنات:

# إن مل توجد بنت؛ فبنت االبن تقوم مقامها:

* لها النصف عند االنفراد
* ولهن الثلثان عند التعدد

الثلثني »لها السدس« منفردة  # إن وجدت بنت واحدة؛ فبنت االبن تكمل 

أو متعددة.

»اكتمل  الفريضة  من  االبن  لبنت  يشء  فال  بنت؛  من  أكرث  وجدت  إن   #

الثلثان«.

أبوها »االبن« غري موجود، وهي مل  االبن،  بنت  الحالة،  @ يف هذه 

تحصل عىل يشء؛ فتتعلق بأي أحد ميكن أن يعصبها وإن كان أبعد 

منها؛ ألنها محتاجة، فإن ُوجد »ابن ابن االبن« يعصبها، وإن وجدت 

البنت املساوية له »بنت ابن االبن«؛ يعصبها كذلك مًعا.
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بنت ابن البن:

أوالً: نتأكد من عدم وجود االبن وابن االبن »وجود أحدهام يحرم بنت 

ابن االبن من أي نصيب«، أما البنت وبنت االبن فإن وجود أحدهن يسمح 

باإلرث لبنت ابن االبن »إكامل الثلثني كام سيأيت بإذن اللَّه«.

ثانياً: إن ُعدم االبن وابن االبن؛ ننظر يف وجود العاصب املساوي لبنت 

ابن االبن »ابن ابن االبن«، إن ُوجد العاصب املساوي؛ فإنه يعصبها.

بنت ابن البن
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وبنات  البنات  وجود  يف  ننظر  املساوي؛  العاصب  يوجد  مل  إن  ثالثاً: 

االبن:

# إن مل توجد بنت وال بنت ابن؛ فبنت ابن االبن تقوم مقامهن:

* لها النصف عند االنفراد
* ولهن الثلثان عند التعدد

# إن وجدت بنت واحدة أو بنت ابن واحدة؛ فبنت ابن االبن تكمل           

الثلثني »لها السدس« منفردة أو متعددة.

# إن وجدت أكرث من بنت وبنت ابن؛ فال يشء لبنت ابن االبن من 

الفريضة »اكتمل الثلثان«.

موجود،  غري  االبن«  »ابن  أبوها  االبن،  ابن  بنت  الحالة،  هذه  @ يف 

ها »االبن« غري موجود، وهي مل تحصل عىل يشء؛ فتتعلق بأي  وجدُّ

أحد ميكن أن يعصبها وإن كان أبعد منها؛ ألنها محتاجة، فإن ُوجد 

»ابن ابن ابن االبن« يعصبها، وإن وجدت البنت املساوية له »بنت ابن 

ابن االبن«؛ يعصبها كذلك معاً.

م�ساألة فيها:

بنت ابن ابن ابن ابن ابن  بنت ابن   ابن ابن   ابن 

-   -   -   -  ع 

* االبن هو العاصب الوحيد »أقرب رجل«، وال يشء للبقية.
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م�ساألة فيها:

بنت ابن ابن ابن ابن ابن   بنت ابن   ابن ابن  

-    - ع    ع  

* ابن االبن هو العاصب »أقرب رجل«، ويعصب بنت االبن، وال يشء للبقية.

م�ساألة فيها:

بنت ابن ابن ابن ابن ابن   ابن ابن  

-    -  ع  

* ابن االبن هو العاصب »أقرب رجل«، وال يشء للبقية.

م�ساألة فيها:

بنت ابن ابن ابن ابن ابن   بنت ابن  

ع ع    النصف  

* لبنت االبن النصف؛ النفرادها، وعدم وجود االبن وابن االبن والبنات، وابن 
ابن االبن عاصب، ويعصب بنت ابن االبن.
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م�ساألة فيها:

10 بنات ابن ابن بنت ابن  

السدس النصف  

* لبنت االبن النصف؛ النفرادها، ولبنات ابن االبن السدس »تكملة الثلثني«.

م�ساألة فيها:

5 أبناء ابن ابن بنات ابن ابن   بنتا ابن  

ع ع    الثلثان  

* البنتي االبن الثلثان؛ لتعددهن، وأبناء ابن االبن »عصبة«، ويعصبون بنات 
ابن االبن.

م�ساألة فيها:

بنت ابن ابن بنت   

السدس النصف   

* للبنت النصف؛ النفرادها، ولبنت ابن االبن السدس »تكملة الثلثني«.
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م�ساألة فيها:

ابن ابن ابن بنت ابن ابن   بنات ابن  بنات  

ع ع    ع   الثلثان  

البنت  ويعصب  عاصب،  االبن  ابن  وابن  لتعددهن،  الثلثان؛  للبنات   *
للميت  منه  األقرب  البنات  كذلك  ويعصب  االبن«،  ابن  »بنت  له  املساوية 

»بنات االبن«؛ الحتياجهن إليه.

م�ساألة فيها:

ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن   بنت ابن   بنات  

ع    - ع   الثلثان  

البنت  ويعصب  عاصب،  االبن  ابن  ابن  وابن  لتعددهن،  الثلثان؛  للبنات   *
األقرب منه للميت؛ الحتياجها إليه، ولوجود أكرث من جيل من البنات األقرب 

للميت والاليت تحتاج إىل عاصب؛ ففي هذه الحالة يعصب البنت من الجيل 

األقرب للميت »بنت االبن«، وال يشء لبنت ابن االبن.

م�ساألة فيها:

بنت ابن ابن بنت ابن    بنت   

- السدس    النصف   

* للبنت النصف؛ النفرادها، ولبنت االبن السدس »تكملة الثلثني«، وال يشء 
لبنت ابن االبن »اكتمل الثلثان« وال عاصب لها.
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م�ساألة فيها:

ابن ابن ابن بنت ابن ابن   بنت ابن   بنت  

ع ع    السدس   النصف  

* للبنت النصف؛ النفرادها، ولبنت االبن السدس »تكملة الثلثني«، وابن ابن 
االبن »عصبة«، ويعصب بنت ابن االبن.

م�ساألة فيها:

ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن   6 بنات ابن  بنت  

ع ع    السدس   النصف  

* للبنت النصف؛ النفرادها، ولبنات االبن السدس »تكملة الثلثني«، وابن ابن 
ابن االبن »عصبة«، ويعصب بنت ابن االبن؛ الحتياجها إليه.

م�ساألة فيها:

بنت ابن ابن   بنات   

   - الثلثان   

الثلثان، وال  الثلثان؛ لتعددهن، وال يشء لبنت ابن االبن »اكتمل  للبنات   *
عاصب لها«.
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م�ساألة فيها:

ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن   بنات  

ع ع    الثلثان  

* للبنات الثلثان؛ لتعددهن، وابن ابن ابن االبن »عصبة«، ويعصب بنت ابن 
االبن؛ الحتياجها إليه.

م�ساألة فيها:

أخ شقيق بنت ابن ابن  

ع النصف   

* بنت ابن االبن لها النصف؛ النفرادها، والعصبة لألخ الشقيق.

م�ساألة فيها:

أخ شقيق 5 بنات ابن ابن  

ع الثلثان   

* بنات ابن االبن لهن الثلثان؛ لتعددهن، والعصبة لألخ الشقيق.
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تمارين:

التمرين 1:

أم زوجة    بنت ابن    ابنتان  

التمرين 2:

بنت ابن ابن ابن   جد  زوج  ابن  أم  أب 

التمرين 3:

بنت ابن ابن ابن   عم  أخ  زوج  بنت  أب 

التمرين 4:

أم أب   أم أم   أب أب  

التمرين 5:

أم أم أب أب  

التمرين 6:

أم أب أب أم  
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التمرين 7:

بنت أخت شقيقة   زوج    أم  

التمرين 8:

أب أب أختان شقيقتان   زوج    أم  

التمرين 9:

5 بنات 7 أخوات شقيقات  زوج    أم  

التمرين 10:

ابن وبنت 3 إخوة أشقاء و 5 أخوات شقيقات  

التمرين 11:

بنت 3 إخوة أشقاء و 5 أخوات شقيقات  

التمرين 12:

أم زوجة   بنت ابن   بنت  

التمرين 13:

ابنتان 3 إخوة أشقاء و 5 أخوات شقيقات  
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التمرين 14:

20 أخ ألم 3 بنات   3 إخوة أشقاء و 5 أخوات شقيقات 

التمرين 15:

أخت شقيقة أخ شقيق  

التمرين 16:

بنات      أخت شقيقة   ابن أخ شقيق

التمرين 17:

ابن أخ شقيق أخت شقيقة  

التمرين 18:

بنت ابن ابن ابن ابن ابن   بنت ابن   4 بنات  

التمرين 19:

أخت ألب ابن أخ شقيق    أختان شقيقتان  

التمرين 20:

أب أب أم    زوجة   



113113

خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن

التمرين 21:

أخت ألب أم    زوجة   

التمرين 22:

أختان ألب أم    زوجة   

التمرين 23:

أختان ألب    أم    زوجة   

أخ ألب

التمرين 24:

15 أخ ألم 10 أخوات ألب   أخت شقيقة  

التمرين 25:

بنت ابن ابن 3 بنات ابن  

التمرين 26:

بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن  بنت ابن   بنات  

التمرين 27:

أخوة ألم وهم أبناء عم امليت أم أم   
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حل التمارين:

حل التمرين 1:

السدس الثمن      - الثلثان  

حل التمرين 2:

-  -  - الربع  السدس   ع  السدس  

حل التمرين 3:

ع ع   -  - الربع  النصف  السدس  

حل التمرين 4:

الثلث ع     -   -

حل التمرين 5:

السدس  ع   

حل التمرين 6:

السدس    -
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حل التمرين 7:

النصف ع   الربع    السدس  

حل التمرين 8:

ع   - النصف     السدس 

حل التمرين 9:

الثلثان ع   الربع    السدس  

حل التمرين 10:

      -    ع 

حل التمرين 11:

النصف   ع   

حل التمرين 12:

السدس الثمن   السدس   النصف  

حل التمرين 13:

الثلثان  ع   
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حل التمرين 14:

-   ع    الثلثان   

حل التمرين 15:

 ع 

حل التمرين 16:

- ع    الثلثان   

حل التمرين 17:

ع النصف   

حل التمرين 18:

ع ع   ع   الثلثان   

حل التمرين 19:

- ع   الثلثان   

حل التمرين 20:

ع الثلث   الربع   
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حل التمرين 21:

النصف الثلث   الربع   

حل التمرين 22:

الثلثان السدس   الربع   

حل التمرين 23:

ع ع   السدس   الربع   

حل التمرين 24:

الثلث السدس   النصف   

حل التمرين 25:

- الثلثان   

حل التمرين 26:

- ع   ع   الثلثان   

حل التمرين 27:

الثلث فرضاً والباقي »النصف« تعصيباً السدس   
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م�سائل اإ�سافية:

م�ساألة فيها:

أخت شقيقة زوج   

النصف النصف   

عم أخت شقيقة   زوج   

- النصف     النصف   

عم زوج   

النصف النصف        

1
1

2 1

22 2
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م�ساألة فيها:

أخوات ألم أم    زوج   

الثلث السدس    النصف   

املسائل األربع السابقة مسائل عادلة.

»القسمة مكتملة، ال زيادة فيها وال نقص«.

1
1

16 1

236 6
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م�ساألة فيها:

أم أختان شقيقتان   زوج   

السدس الثلثان    النصف   

هذه مسألة عائلة.

»السهام ال تكفي جميع الورثة، وال بد من إنقاص نصيبهم؛ لتكون القسمة 

مكتملة«.

11 2

26 3

3
11

16 221 8 4

666 663 6 6
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م�ساألة فيها:

أم أختان شقيقتان   

السدس الثلثان    

هذه مسألة ردية.

»السهام فاضلة عن جميع الورثة، وال بد من زيادة نصيبهم؛ لتكون القسمة 

مكتملة«.

* سيأيت الحقاً - بإذن اللَّه – رشح وتطبيق حل جميع أنواع املسائل.

245 1 1

366 6 6
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اأ�سول الم�سائل:

اأ�سل الم�ساألة »للفرائ�س«: 

هو أصغر رقم يقبل القسمة عىل مقامات فرائض املسألة.

ى يف الرياضيات بــ »املضاعف املشرتك األصغر« م.م.أ. وهو ما يُسمَّ

Least Common Multiple »L.C.M« :ى يف اإلنجليزية ويُسمَّ

تنقسم الكسور »الفرائض« إىل قسمني: بسط يف األعىل، ومقام يف األسفل

وك�سور الميراث �ستة:

ومسائل املرياث التي تتضمن فروًضا هي خليط من هذه الكسور أو كرس 

واحد، فإن كانت كرساً واحداً؛ فال إشكال يف املسألة، إذ إن حلها سهل.

أما إن كانت املسألة خليط من عدة كسور؛ فهنا نحتاج إىل املضاعف 

املشرتك األصغر »أصل املسألة للفرائض«؛ ملعرفة عدد األسهم املطلوبة 

لكل صاحب فريضة؛ مام يساعدنا يف معرفة نوع املسألة: عادلة أو ردية أو 

عائلة. وباملثال يتضح املقال.

1

2

البسط

المقام

1

6

1

3

1

8

1

4

2

3
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م�ساألة فيها:

أخت شقيقة زوج   

النصف النصف   

                

         

هذه مسألة من كرس واحد »النصف«، وهي سهلة الحل، يتم تقسيم الرتكة 

عىل )2(، وكل وارث يأخذ قساًم واحداً.

اأما بالن�سبة للع�سبة؛ فاإن اأ�سل الم�ساألة الخا�س بهم، ون�سيب كل فرد 

�سيكون كالتالي:

# إن كان العصبة ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط:

@ أصل املسألة »للعصبات« = عدد العصبة

& نصيب كل فرد = 

# إن كان العصبة ذكوراً وإناثاً:

@ أصل املسألة »للعصبات« = )2 ¿ عدد الذكور( + عدد اإلناث

& نصيب كل أنثى = 

2 ¿ 
نصيب العصبة

أصل المسألة )للعصبات(
& نصيب كل ذكر = 

نصيب العصبة

أصل المسألة )للعصبات(

نصيب العصبة

أصل المسألة )للعصبات(

1
2

1
2
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اأنواع الم�سائل:

تنقسم املسائل إىل ثالثة أنواع بناء عىل كفاية السهام عىل أصحاب الفرائض:

1 - املسألة العادلة: إذا كانت السهام تتوزع عىل الجميع بدون زيادة 

أو نقص »ال رد وال عول«.

2 - املسألة العائلة: إذا كانت السهام ال تكفي جميع الورثة »عول: أي 

ننقص من أسهم الورثة«.

3 - املسألة الردية: إذا كانت السهام فاضلة عن جميع الورثة »رد: أي 

يُرد الباقي عىل الورثة«.

مالحظات في حالة وجود ع�سبة »مع اأ�سحاب الفرائ�س«:

* إن بقي لهم يشء من الرتكة؛ فليس يف املسألة رد؛ ألن العاصب سيأخذ 
الباقي كله؛ ولذا فهي »مسألة عادلة«.

أما إن مل يبق للعصبة يشء؛ فننظر يف أصحاب الفروض، ومدى كفاية   *
األسهم لهم، فإن كانت كافية؛ فهي »مسألة عادلة«، وإن مل تكن كافية؛ فهي 

»مسألة عائلة«.

* وعليه؛ فال ميكن أن تكون املسألة ردية مع وجود عاصب.
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اأمثلة تطبيقية:     

املثال 1:

10 أخوات شقيقات 4 أبناء ذكور  

-  ع   

الرتكة: 2000 ريال.

# العصبة ذكور فقط:

@ أصل املسألة »للعصبات« = عدد العصبة = 4

 = 500 ريال.
4

2000
 =  

نصيب العصبة

أصل المسألة )للعصبات(
& نصيب كل فرد =  
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املثال 2:

4 أبناء ابن 4 بنات ابن   

ع  ع    

الرتكة: 6000 ريال.

# العصبة ذكور وإناث:

@ أصل املسألة »للعصبات« = )2 ¿ عدد الذكور( + عدد اإلناث 

12 = 4 + )4 ¿ 2( =              

 = 500 ريال.
12

6000
 = 

نصيب العصبة

أصل المسألة )للعصبات(
& نصيب كل أنثى = 

 ¿ 2 = 500 ¿ 2 = 1000 ريال.
نصيب العصبة

أصل المسألة )للعصبات(
& نصيب كل ذكر = 



127127

خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن

املثال 3:

4 أخوات ألم أم   زوج   

الثلث السدس   النصف   

                                 

الرتكة: 6000 ريال.

مقامات الفرائض: 2 - 3 - 6

أكرب مقام: )6( وهو يقبل القسمة عىل 2 و 3 و 6

اإذن:

أصل املسألة »للفرائض« = املضاعف املشرتك األصغر = 6

 ¿ البسط
أصل المسألة

المقام
عدد األسهم املطلوبة لكل صاحب فريضة =  

3 = 1 ¿  6
2

عدد األسهم املطلوبة للزوج = 

1 = 1 ¿  6
6

عدد األسهم املطلوبة لألم =  
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6
3

12 عدد األسهم املطلوبة لألخوات = 

مجموع عدد األسهم املطلوبة = 3 + 1 + 2 = 6

أصل املسألة )6( = عدد األسهم املطلوبة )6(.

أو  زيادة  بدون  الجميع  عىل  تتوزع  »السهام  عادلة  املسألة  أن  يعني  وهذا 

نقص«.

توزيع التركة:

نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة

¿ 6000 = 3000 ريال. 1
2

@ نصيب الزوج = 

1 ¿ 6000 = 1000 ريال.
6

@ نصيب األم = 

1 ¿ 6000 = 2000 ريال.
3

@ نصيب األخوات = 

    »لكل أخت 500 ريال«.

املجموع = 3000 + 1000 + 2000 = 6000 ريال.

وألنها مسألة عادلة؛ فإن املجموع يساوي الرتكة. »ال رد وال عول«

¿
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املثال 4:

عم أم    أخت شقيقة  

ع الثلث    النصف   

       
الباقي                    

الرتكة: 6000 ريال.

مقامات الفرائض: 2 - 3

أكرب مقام: )3( وهو ال يقبل القسمة عىل 2

ضعفه: )3 ¿ 2 = 6( وهو يقبل القسمة عىل 2 و 3

اإذن:

أصل املسألة »للفريضة« = املضاعف املشرتك األصغر = 6

عدد األسهم املطلوبة لكل صاحب فريضة = 

6
2

13 عدد األسهم املطلوبة لألخت = 

6
3

12 عدد األسهم املطلوبة لألم = 

1
3

1
2

األصل
البسط

المقام
¿

¿

¿
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عدد األسهم املطلوبة للعم »العصبة« = 6 – 5 = 1

أصل املسألة )6( = مجموع عدد األسهم املطلوبة )6(.

أو  زيادة  بدون  الجميع  عىل  تتوزع  »السهام  عادلة  املسألة  أن  يعني  وهذا 

نقص«.

توزيع التركة:

نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة

1 ¿ 6000 = 3000 ريال.
2

@ نصيب األخت = 

1 ¿ 6000 = 2000 ريال.
3

@ نصيب األم = 

@ نصيب العم = 6000 - 5000 = 1000 ريال.

املجموع = 3000 + 2000 + 1000= 6000 ريال.

وألنها مسألة عادلة؛ فإن املجموع يساوي الرتكة. »ال رد وال عول«
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املثال 5:

4 إخوة أشقاء         8 أخوات شقيقات أخ ألم   أم أب  

ع          ع السدس   السدس  

الباقي          الباقي                   

الرتكة: 3000 ريال.

مقام الفرائض: 6

اإذن:

أصل املسألة »للفرائض« = املضاعف املشرتك األصغر = 6

األصل
البسط

المقام
عدد األسهم املطلوبة لكل صاحب فريضة = 

6
6

11 عدد األسهم املطلوبة للجدة = 

6
6

11 عدد األسهم املطلوبة لألخ ألم = 

عدد األسهم املطلوبة لإلخوة األشقاء »العصبة« = 6 – 2 = 4

أصل املسألة )6( = مجموع عدد األسهم املطلوبة )6(.

1
6

1
6

¿

¿

¿
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أو  زيادة  بدون  الجميع  عىل  تتوزع  »السهام  عادلة  املسألة  أن  يعني  وهذا 

نقص«.

توزيع التركة:

نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة

1 ¿ 3000 = 500 ريال.
6

@ نصيب الجدة = 

1 ¿ 3000 = 500 ريال.
6

@ نصيب األخ ألم = 

@ نصيب اإلخوة »العصبة« = 3000 – 1000 = 2000 ريال.

# العصبة ذكور وإناث:

أصل املسألة »للعصبات« = )2 ¿ عدد الذكور( + عدد اإلناث

16 = 8 + )4 ¿ 2( =      

 = 125 رياالً.
16

2000
 = 

نصيب العصبة

أصل المسألة )للعصبات(
& نصيب كل أنثى = 

 ¿ 2 = 250 رياالً.
16

2000  = 2 ¿ 
نصيب العصبة

أصل المسألة )للعصبات(
& نصيب كل ذكر = 

املجموع = 2000 + 1000= 3000 ريال.

وألنها مسألة عادلة؛ فإن املجموع يساوي الرتكة. »ال رد وال عول«
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املثال 6:

8 أخوات شقيقات زوجتان       أم أب    3 إخوة ألم    بنت ابن ابن  

ع -   النصف  الثمن       السدس 

الباقي                          -            

الرتكة: 4800 ريال.

مقامات الفرائض: 2 - 6 - 8

أكرب مقام: )8( وهو ال يقبل القسمة عىل 6

ضعفه: )8 ¿ 2 = 16( وهو ال يقبل القسمة عىل 6

ضعفاه: )8 ¿ 3 = 24( وهو يقبل القسمة عىل 2 و 6 و 8

اإذن:

أصل املسألة »للفرائض« = املضاعف املشرتك األصغر = 24

األصل
البسط

المقام
عدد األسهم املطلوبة لكل صاحب فريضة = 

1
8

1
6

1
2

¿
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24
8

13 عدد األسهم املطلوبة للزوجتني = 

24
6

14 عدد األسهم املطلوبة للجدة = 

24
2

112 عدد األسهم املطلوبة لبنت ابن االبن = 

عدد األسهم املطلوبة لألخوات »العصبة« = 24 – 19 = 5

أصل املسألة )24( = مجموع عدد األسهم املطلوبة )24(.

أو  زيادة  بدون  الجميع  عىل  تتوزع  »السهام  عادلة  املسألة  أن  يعني  وهذا 

نقص«.

¿

¿

¿
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توزيع التركة:

نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة

1 ¿ 4800 = 600 »لكل زوجة 300 ريال«.
8

@ نصيب الزوجتني = 

1 ¿ 4800 = 800 ريال.
6

@ نصيب الجدة = 

1 ¿ 4800 = 2400 ريال.
2

@ نصيب بنت ابن االبن = 

@ نصيب األخوات »العصبة« = 4800 – 3800 = 1000 ريال.

# العصبة إناث فقط:

@ أصل املسألة »للعصبات« = عدد العصبة = 8

125 = 
8

1000
 = 

نصيب العصبة

أصل المسألة )للعصبات(
& نصيب كل فرد = 

املجموع = 600 + 800 + 2400 + 1000= 4800 ريال.

وألنها مسألة عادلة؛ فإن املجموع يساوي الرتكة. »ال رد وال عول«
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املثال 7:

ابن عم 4 إخوة ألم   4 أخوات شقيقات  

ع الثلث    الثلثان    

الباقي                                     

الرتكة: 6000 ريال.

مقامات الفرائض: 3

اإذن:

أصل املسألة = املضاعف املشرتك األصغر = 3
أصل المسألة

البسط
المقام

عدد األسهم املطلوبة لكل صاحب فريضة = 

3
3

22 عدد األسهم املطلوبة لألخوات = 

3
3

11 عدد األسهم املطلوبة لإلخوة = 

عدد األسهم املطلوبة ألصحاب الفرائض = 2 + 1 = 3

أصحاب  أسهم  عدد   – املسألة  أصل   = للعصبة  املطلوبة  األسهم  عدد 

الفرائض.

2
3

1
3

¿

¿

¿
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عدد األسهم املطلوبة البن العم »العصبة« = 3 – 3 = 0

أي أن العاصب ال يحصل عىل يشء يف هذه املسألة.

أصل املسألة )3( = عدد األسهم املطلوبة )3(.

أو  زيادة  بدون  الجميع  عىل  تتوزع  »السهام  عادلة  املسألة  أن  يعني  وهذا 

نقص«.

توزيع التركة:

نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة

2 ¿ 6000 = 4000 ريال.
3

@ نصيب األخوات الشقيقات = 

    »لكل أخت 1000 ريال«.

1 ¿ 6000 = 2000 ريال.
3

@ نصيب اإلخوة ألم = 

»لكل أخ 500 ريال«

املجموع = 4000 + 2000 = 6000 ريال.

وألنها مسألة عادلة؛ فإن املجموع يساوي الرتكة. »ال رد وال عول«
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املثال 8:

أم أختان شقيقتان   زوج   

السدس الثلثان    النصف   

                                   

الرتكة: 8000 ريال.

مقامات الفرائض: 2 - 3 - 6

أكرب مقام: )6( وهو يقبل القسمة عىل 2 و 3 و 6

اإذن:

أصل املسألة = املضاعف املشرتك األصغر = 6

6
2

13 عدد األسهم املطلوبة للزوج = 

6
3

24 عدد األسهم املطلوبة لألختني = 

6
6

11 عدد األسهم املطلوبة لألم = 

عدد األسهم املطلوبة = 3 + 4 + 1 = 8

1
2

2
3

1
6

¿

¿

¿
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أصل املسألة )6( > عدد األسهم املطلوبة )8(.

وهذا يعني أن املسألة عائلة »السهام ال تكفي جميع الورثة«، وهو ما يُسمى 

بــ »العول«.

والحل اأن يتم اإنقا�س ن�سيب جميع الورثة:

@ مبا يتناسب مع فريضة كل واحد منهم.

@ وباملقدار الذي تكون فيه الرتكة كافية للجميع.

توزيع التركة:

نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة

الأ�سل اأن يكون:

1 ¿ 8000 = 4000  ريال.
2

نصيب الزوج = 

2 ¿ 8000 = 5333.333  رياالً.
3

نصيب األختني = 

1 ¿ 8000 = 1333.333  رياالً.
6

نصيب األم = 

فيكون املجموع: 10666.666 رياالً »أكرث من الرتكة وهي 8000 ريال«.
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ولذلك؛ فهي مسألة عائلة؛ السهام ال تكفي جميع الورثة. »عول«

:
(((

ب�سبب العول؛ تكون المعادلة كالتالي

 
أصل المسألة

األسهم المطلوبة
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة ¿ 

6 = 3000 ريال.
8

 ¿  8000 ¿ 1
2

@ نصيب الزوج =  

6 = 4000 ريال.
8

 ¿ 8000 ¿ 2
3

@ نصيب األختني =  

     »لكل أخت 2000 ريال«.

6 = 1000 ريال.
8

 ¿ 8000 ¿ 1
6

@ نصيب األم =  

املجموع = 3000 + 4000 + 1000 = 8000 ريال = الرتكة.

تنطبق المعادلة على جميع من يلحقه العول والرد، وينسحب العول على جميع الورثة  )1(
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املثال 9:

أم أم 5 إخوة ألم   أخت شقيقة   زوجة  

السدس الثلث    النصف    الربع  

                                              
        

الرتكة: 30000 ريال.

مقامات الفرائض: 2 - 3 - 4 - 6

أكرب مقام: )6( وهو ال يقبل القسمة عىل 4

ضعفه: )6 ¿ 2 = 12( وهو يقبل القسمة عىل 2 و 3 و 4 و 6

اإذن:

أصل املسألة = املضاعف املشرتك األصغر = 12

أصل المسألة
البسط

المقام
عدد األسهم املطلوبة لكل صاحب فريضة = 

1
4

1
2

1
3

1
6

¿
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12
4

13 عدد األسهم املطلوبة للزوجة = 

12
2

16 عدد األسهم املطلوبة لألخت = 

12
3

14 عدد األسهم املطلوبة لإلخوة = 

12
6

12 عدد األسهم املطلوبة للجدة = 

عدد األسهم املطلوبة = 3 + 6 + 4 + 2 = 15

أصل املسألة )12( > عدد األسهم املطلوبة )15(.

وهذا يعني أن املسألة عائلة »السهام ال تكفي جميع الورثة«، وهو ما يُسمى 

بــ »العول«.

والحل اأن يتم اإنقا�س ن�سيب جميع الورثة:

@ مبا يتناسب مع فريضة كل واحد منهم.

@ وباملقدار الذي تكون فيه الرتكة كافية للجميع.

¿

¿

¿

¿
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توزيع التركة:

نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة

والأ�سل اأن يكون:

1 ¿  30000 = 7500 ريال.
4

نصيب الزوجة = 

1 ¿  30000 = 15000 رياالً.
2

نصيب األخت = 

1 ¿  30000 = 10000 ريال.
3

نصيب اإلخوة = 

1 ¿  30000 = 5000 ريال.
6

نصيب الجدة = 

فيكون املجموع: 37500 ريال »أكرث من الرتكة وهي 30000 ريال«.

ولذلك؛ فهي مسألة عائلة؛ السهام ال تكفي جميع الورثة. »عول«
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ب�سبب العول؛ تكون المعادلة كالتالي:

أصل المسألة

األسهم المطلوبة
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة ¿  

12 = 6000 ريال.
15

 ¿ 30000 ¿  1
4

@ نصيب الزوجة = 

12 = 12000 ريال.
15

 ¿ 30000 ¿ 1
2

@ نصيب األخت =

12 = 8000 ريال.
15

 ¿ 30000 ¿ 1
3

@ نصيب اإلخوة = 

    »لكل أخ 1600 ريال«.

12 = 4000 ريال.
15

 ¿ 30000 ¿ 1
6

@ نصيب الجدة =

املجموع = 6000 + 12000 + 8000 + 4000 = 30000 = الرتكة.
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املثال 10:

أب أب أم   زوجة    ابنتان  

السدس + ع السدس   الثمن    الثلثان  

                                                   + ع

الرتكة: 8100 ريال.

مقامات الفرائض: 3 - 6 - 8

أكرب مقام: )8( وهو ال يقبل القسمة عىل 3 وال عىل 6

ضعفه: )8 ¿ 2 = 16( وهو ال يقبل القسمة عىل 3 وال عىل 6

ضعفاه: )8 ¿ 3 = 24( وهو يقبل القسمة عىل 3 و 6 و 8

اإذن:

أصل املسألة = املضاعف املشرتك األصغر = 24

أصل المسألة
البسط

المقام
عدد األسهم املطلوبة لكل صاحب فريضة = 

2
3

1
8

1
6

1
6

¿
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216 24
3

عدد األسهم املطلوبة للبنتني = 

13 24
8

عدد األسهم املطلوبة للزوجة = 

14 24
6

عدد األسهم املطلوبة لألم = 

 

»إن  الباقي  إىل  باإلضافة  14 24
6

 = للجد  املطلوبة  األسهم  عدد 

بقي يشء«.

عدد األسهم املطلوبة = 16 + 3 + 4 + 4 = 27

أصل املسألة )24( > عدد األسهم املطلوبة )27(.

وهذا يعني أن املسألة عائلة »السهام ال تكفي جميع الورثة«، وهو ما يُسمى 

بــ »العول«.

نصيبه  بل  يشء،  منها  يبق  مل  ألنه  بالعصبة؛  يشء  عىل  يحصل  ال  والجد 

بالفريضة فقط، وهي ناقصة كذلك؛ لعدم كفايتها لجميع الورثة.

¿

¿

¿

¿
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توزيع التركة:

نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة

والأ�سل اأن يكون:

2 ¿ 8100 = 5400 ريال.
3

نصيب البنتني = 

1 ¿ 8100 = 1012.5 رياالً.
8

نصيب الزوجة = 

1 ¿ 8100 = 1350 رياالً.
6

نصيب األم = 

1 ¿ 8100 = 1350 رياالً.
6

نصيب الجد = 

فيكون املجموع: 9112.5 رياالً »أكرث من الرتكة وهي 8100 ريال«.

ولذلك؛ فهي مسألة عائلة؛ السهام ال تكفي جميع الورثة. »عول«
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ب�سبب العول؛ تكون المعادلة كالتالي:

أصل المسألة

األسهم المطلوبة
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة ¿  

24 = 4800 ريال.
27

 ¿ 8100 ¿ 2
3

@ نصيب البنتني =  

    »لكل بنت 2400 ريال«.

24 = 900 ريال.
27

 ¿ 8100 ¿ 1
8

@ نصيب الزوجة = 

24 = 1200 ريال.
27

 ¿ 8100 ¿ 
1
6

@ نصيب األم = 

24 = 1200 ريال.
27

 ¿ 8100 ¿ 1
6

@ نصيب الجد = 

املجموع = 4800 + 900 + 1200 + 1200 = 8100 ريال = الرتكة.
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املثال 11:

أم بنت    

السدس النصف    

                  

الرتكة: 2000 ريال.

مقامات الفرائض: 2 - 6

أكرب مقام: )6( وهو يقبل القسمة عىل 2 و 6

اإذن:

أصل املسألة = املضاعف املشرتك األصغر = 6

األصل
البسط

المقام
عدد األسهم املطلوبة لكل صاحب فريضة = 

13 6
2

عدد األسهم املطلوبة للبنت = 

11 6
6

عدد األسهم املطلوبة لألم = 

عدد األسهم املطلوبة = 3 + 1 = 4

1
2

1
6

¿

¿

¿
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أصل املسألة )6( > عدد األسهم املطلوبة )4(.

وهذا يعني أن املسألة ردية »السهام فاضلة عن جميع الورثة«، وهو ما يُسمى 

بــ »الرد«.

والحل اأن يتم زيادة ن�سيب جميع الورثة:

@ مبا يتناسب مع فريضة كل واحد منهم.

@ وباملقدار الذي تكون فيه الرتكة موزعة عىل الجميع.

@ عدا الزوج والزوجة »ال يُرد لهام، إال يف حالة عدم وجود صاحب فريضة 

وال عاصب وال رحم؛ فرُتد الرتكة للزوج أو الزوجة«.

توزيع التركة:

نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة

واألصل أن يكون:

1 ¿ 2000 = 1000 ريال.
2

نصيب البنت =

1 ¿ 2000 = 333.333 رياالً.
6

نصيب األم =

فيكون املجموع: 1333.333 رياالً »أقل من الرتكة وهي 2000 ريال«.
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ولذلك؛ فهي مسألة ردية؛ السهام فاضلة عن جميع الورثة. »رد«

:
(((

ب�سبب الرد؛ تكون المعادلة كالتالي

أصل المسألة

األسهم المطلوبة
نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة ¿  

6 = 1500 ريال.
4

 ¿ 2000 ¿ 1
2

@ نصيب البنت =  

6 = 500 ريال.
4

 ¿ 2000 ¿ 1
6

@ نصيب األم = 

املجموع = 1500 + 500 = 2000 ريال = الرتكة.

تنطبق المعادلة على جميع من يلحقه العول والرد، وينسحب الرد على جميع الورثة، عدا الزوجين  )1(
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املثال 12:

زوجة أخت أبوية   

الربع النصف    

                  

الرتكة: 6000 ريال.

مقامات الفرائض: 2 - 4

أكرب مقام: )4( وهو يقبل القسمة عىل 2 و 4

اإذن:

أصل املسألة = املضاعف املشرتك األصغر = 4

األصل
البسط

المقام
¿ عدد األسهم املطلوبة لكل صاحب فريضة = 

4
2

12 عدد األسهم املطلوبة لألخت = 

4
4

11 عدد األسهم املطلوبة للزوجة = 

1
2

1
4

¿

¿
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عدد األسهم املطلوبة = 2 + 1 = 3

أصل املسألة )4( > عدد األسهم املطلوبة )3(.

وهذا يعني أن املسألة ردية »السهام فاضلة عن جميع الورثة«، وهو ما يُسمى 

بــ »الرد«.

والحل اأن يتم زيادة ن�سيب جميع الورثة:

@ مبا يتناسب مع فريضة كل واحد منهم.

@ وباملقدار الذي تكون فيه الرتكة موزعة عىل الجميع.

@ عدا الزوج والزوجة »ال يُرد لهام، إال يف حالة عدم وجود صاحب فريضة 

وال عاصب وال رحم؛ فرُتد الرتكة للزوج أو الزوجة«.

توزيع التركة:

نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة

واألصل أن يكون:

3000 = 6000 ¿ 1
2

نصيب األخت = 

1500 = 6000 ¿ 1
4

نصيب الزوجة = 
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فيكون املجموع: 4500 ريال »أقل من الرتكة وهي 6000 ريال«

ولذلك؛ فهي مسألة ردية؛ السهام فاضلة عن جميع الورثة. »رد«

مبا أن املسألة ردية، والزوجة ال يُرد لها؛ فنعزل أوالً نصيبها، والباقي يوزع 

عىل بقية الورثة:

@ نصيب الزوجة = 1500

# الباقي من الرتكة = 6000 – 1500 = 4500

ب�سبب الرد، وفي حالة وجود زوج اأو زوجة؛ تكون المعادلة 

:
(((

كالتالي

ن�سيب �ساحب الفري�سة »عدا الزوجين«:

أصل المسألة

األسهم المطلوبة عدا الزوجة
= الفريضة ¿ الباقي من الرتكة ¿  

4 = 4500 ريال.
2

 ¿ 4500 ¿ 1
2

@ نصيب األخت =  

املجموع = 1500 + 4500 = 6000 ريال = الرتكة.

تنطبق المعادلة على جميع الورثة، عدا الزوجين  )1(
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املثال 13:

زوج بنت    أم أم   

الربع النصف    السدس   

                    

الرتكة: 1100 ريال.

مقامات الفرائض: 2 - 4 - 6

أكرب مقام: )6( وهو ال يقبل القسمة عىل 4

ضعفه: )6 ¿ 2 = 12( وهو يقبل القسمة عىل 2 و 4 و 6

اإذن:

أصل املسألة = املضاعف املشرتك األصغر = 12

األصل
البسط

المقام
¿ عدد األسهم املطلوبة لكل صاحب فريضة = 

12 ¿ 12
6

عدد األسهم املطلوبة للجدة = 

16 ¿ 12
2

عدد األسهم املطلوبة للبنت = 

13 ¿ 12
4

عدد األسهم املطلوبة للزوج = 

1
6

1
2

1
4
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عدد األسهم املطلوبة = 2 + 6 + 3 = 11

أصل املسألة )12( > عدد األسهم املطلوبة )11(.

وهذا يعني أن املسألة ردية »السهام فاضلة عن جميع الورثة«، وهو ما يُسمى 

بــ »الرد«.

والحل اأن يتم زيادة ن�سيب جميع الورثة:

@ مبا يتناسب مع فريضة كل واحد منهم.

@ وباملقدار الذي تكون فيه الرتكة موزعة عىل الجميع.

@ عدا الزوج والزوجة »ال يُرد لهام، إال يف حالة عدم وجود صاحب فريضة 

وال عاصب وال رحم؛ فرُتد الرتكة للزوج أو الزوجة«.

توزيع التركة:

نصيب صاحب الفريضة = الفريضة ¿ الرتكة

والأ�سل اأن يكون:

1 ¿  1100 = 183.333 رياالً.
6

نصيب الجدة = 

¿  1100 = 550 رياالً. 1
2

نصيب البنت = 

¿  1100 = 275 رياالً. 1
4

نصيب الزوج = 
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فيكون املجموع: 1008.333 رياالت »أقل من الرتكة وهي 1100 ريال«.

ولذلك؛ فهي مسألة ردية؛ السهام فاضلة عن جميع الورثة. »رد«

مبا أن املسألة ردية، والزوج ال يُرد له؛ فنعزل أوالً نصيبه، والباقي يوزع عىل 

بقية الورثة:

@ نصيب الزوج = 275 رياالً.

# الباقي من الرتكة = 1100 – 275 = 825 رياالً.

ب�سبب الرد، وفي حالة وجود زوج اأو زوجة؛ تكون المعادلة كالتالي:

ن�سيب �ساحب الفري�سة »عدا الزوجين«:

أصل المسألة

األسهم المطلوبة عدا الزوجة
= الفريضة ¿ الباقي من الرتكة ¿  

12 = 206.25 رياالت.
8

 ¿  825 ¿ 1
6

@ نصيب الجدة = 

12 = 618.75 رياالً.
8

 ¿ 825 ¿ 1
2

@ نصيب البنت =

املجموع = 275 + 206.25 + 618.75= 1100 ريال = الرتكة.
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نبذة عن برنامج »الق�سمة الإلكترونية للميراث«:

برنامج إلكرتوين عىل اإلكسل Excel، سهل االستخدام ورسيع االستجابة، 

التطبيق فقط، يضع  ميكن االستفادة منه يف تعلُّم املرياث، وكذا ملن أراد 

فيه املستخدُم مقداَر الرتكة، وورثَة امليت وعدَدهم؛ فتظهر النتيجة مبارشة، 

صاحب  كل  ونصيب  املطلوبة،  السهام  وعدد  املسألة،  أصل  حيث:  من 

فريضة، ويتم تعديلها يف حالة الرد أو العول، وكذا نصيب العصبة، كل ذلك 

بالتفصيل لكل فرد من الورثة.

ثالثة  الفروض والعصبات، عىل مدى  الربنامج  يشمل جميع أصحاب 

أجيال قبل امليت و ثالثة أجيال بعده، فيشمل من األبناء مثالً: البنت، وبنت 

أب  وأب  األب،  وأب  األب،  اآلباء:  من  ويشمل  االبن،  ابن  وبنت  االبن، 

األب، وهكذا مع األمهات والجدات واإلخوة واألعامم، أما األبناء الذكور 

فيشمل أربعة أجيال منهم؛ ليتم تطبيق العصبة باالبن األبعد مع بنات االبن 

اإلباضية،  املدرسة  من  مختارة  آراء  وفق  الربنامج  يعمل  االبن.  ابن  وبنات 

القواعد املذكورة يف كتاب  العمرية واملشرتكة، وجميع  ويطبق املسألتني 

»تيسري أحكام املرياث«.
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مثال على م�ساألة عادلة:

مثال على م�ساألة عائلة:

مثال على م�ساألة ردية:
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