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الشيخ  /محمد بن صالح العثيمين
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيياا
أعمالنا من يهده اهلل فال مضل ليه وميين يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده
ال شريك ليه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم

بإحسان وسلم تسليما .
وبعد فهذه رسالة مختصرة في علم الفرااض حسب المنهج الجديد المقيرر للسينة الوليى
الثانوية راعي فيها سهولة التعبير مع اإليضاح بالمثلة وسميتها ( تلخيص فقه الفيرااض )
وأسأل اهلل تعالى أن يجعل عملي خالصًا له نافعًا لعباده إنه جواد كريم .

()3
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تعريف الفرااض  -فاادته  -حكمه :

الفرااض جمع فريضة بمعنى مفروضة وهي لغة  :الشيء الواجب والمقطوع .
وفي االصطالح هنا  :العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .
فاادته  :إيصال نصيب كل وارث إليه .

حكمه  :فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس .

الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها :
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي:

مؤن تجهيز المي من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره .
الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن .
الحقوق المتعلقة بذمة المي كالديون التي ليس فيها رهن سواء كان هلل تعيالى كالزكياة أم

لآلدميين كالقرض

الوصية الجاازة وهي ما كان بالثلث فأقل لغير وارث .
اإلرث ويقدم منه اإلرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم .

مثال يوضح ذلك أن يمو مي ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي :
 111مااة ريال مؤن تجهيزه .
 111مااة ريال دين موثق برهن .

 111مااة ريال دين ليس فيه رهن .
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 111مااة ريال وصية جاازة .
وارث  :زوج وأخ شقيقة .
فإذا خلف مااة ريال فقط صرف في مؤن تجهيزه وترك الباقي  .و إذا خلف مااتي ريال فقيط
في مؤن تجهيزه والدين الموثق وترك الباقي .

وإذا خلف ثالثمااة ريال فقط صرف في مؤن تجهيزه والدين الموثق واليدين غيير الموثيق
وترك الباقي .
وإذا خلف ستمااة ريال صرف منها ثالثمااة فيما سبق ومااة ريال في الوصية ومااية رييال
للزوج ومااة ريال لألخ الشقيقة ووجه تقديم الوصية على اإلرث هنا أن فرض كل واحد من

الزوج والخ الشقيقة النصف ولم يفرض لهما النصف إال بالنسبة لما بقي بعد الوصية وليو
لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون ولكل واحد من الزوج والخي مااية

واثنا عشر رياال ونصف ريال .

أسباب اإلرث :
أسباب اإلرث ثالثة  :نكاح ونسب ووالء .

)1

فالنكاح  :عقد الزوجية الصحيح فيرث به الزوج من زوجته والزوجية مين زوجهيا

بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع .
)2

)3

والنسب  :القرابة وهي االتصال بين شخصين بوالدة قريبة أو بعيدة .

والوالء  :عصوبة تثب للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .

أقسام القرابة باعتبار جهاتهم :

ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثالثة أقسام  :أصول وفروع وحواشي .
)1

فالصول  :من تفرع المي منهم كاآلبياء والمهيا وكلهيم وارثيون بيالفرض أو
التعصيب سوى صنفين :

كل ذكر حال بينه وبين المي أنثى مثل أبي الم .

كل أنثى أدل بذكر حال بينه وبين المي أنثى مثل أم أبي الم .
وهذان الصنفان من ذوي الرحام .
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والفروض  :من تفرعوا من المي

كالوالد وكلهم وارثون بالفرض أو التعصييب إال

من أدلى بأنثى مثل  :ابن بن وبن فمن ذوي لرحام .
)3

والحواشي  :تفرعوا من أصول المي كاإلخوة والعمام  .وكلهم وارثون بيالفرض أو
التعصيب سوى صنفين :

كل ذكر أدل بأنثى سوى الخوة من الم مثل ابن الخ وابين ال مين الم والعيم

والخال .
جميع اإلناث سوى الخوا مثل بن ال والعمة وبن العم والخالة .
وهذان الصنفان من ذوي الرحام .

شروط اإلرث -:
شروط اإلرث ثالثة :

تحقق مو المورث أو إلحاقه بالموا  .مثال إلحاقه بالموا  :المفقود  .إذا مضي ميدة

انتظار .
تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقة بالحياء  .مثال إلحاقة بالحياء  :الحمل إذا تحقق وجيوده
حين مو مورثه وإن لم تنفخ فيه الروح .وكذلك المفقود في مدة انتظار إذا ليم نتحقيق أن

موته قبل مو

مورثه  .وبنا على هذين الشرطين فال توارث بين متوارثين ماتا وليم يعليم

أيهما أسبق موتا مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعيدم تحقيق
مو المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده .

العلم بالجهة الموجبة لإلرث من زوجية أو قرابة أو والء بأن نعلم أن هذا يرث هيذا الميي

لكونه زوجه أو نحوه .

موانع اإلرث -:
موانع اإلرث ثالثة  :اختالف الدين والرق والقتل فمتى وجد واحد منها فيي شيخص صيار
كالمعدوم فال يرث وال يؤثر على غيره من الورثة .
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فأما اختالف الدين فمعناه أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى وهو مانع مين
الجانبين فالكافر ال يرث المسلم والمسلم ال يرث الكافر واليهود ال يرث النصراني والنصيراني
ال يرث اليهودي وهكذا ..
وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فال يرث الرقييق وال

يورث .

وأما القتل فهو إزهاق الروح .والمانع منه ما كان بغير حق السواء كان عمدا أم غيير عميد
وسواء كان مباشرة أم بسبب  .وهو مانع من جانب واحد جانب القاتل فالقاتل ال ييرث مين
المقتول وأما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا ثم يمو

الجارح قبله فيرث منه المجروح حيناذ  .فأما القتل بحق فال يمنع من اإلرث مثيل أن يقبيل
مورثه قصاصا  ،فيرث منه حيناذ .

أقسام الورثة باعتبار نوع اإلرث -:
ينقسم الورثة باعتبار نوع اإلرث ثالثة أقسام  :وارثين بالفرض ووارثين بالتعصيب ووارثيين

بالرحم .

فاليوارثون بالفرض  :من إرثهم مقدر بجزء كالنصف والربيع واليثمن والثلثيين والثليث
والسدس .

والوارثون بالتعصيب  :من يرثون بال تقدير .
والوارثيون بالرحم  :كل قريب ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب ولييس وارثيا بهميا

بنفسه .

أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث :
أصحاب الفروض عشرة  :الزوج والزوجة والم والب والجدة والجد والبنا وبنيا االبين
والخوا من غير أم وأوالد الم.
)1

ميراث الزوج :
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ميراث الزوج النصف أو الربع .
فيرث النصف إذا لم يكن للزوج فرع وارث ويرث الربع إذا كان للزوجة فرع وارث .
مثال إرثه النصف  :أن تمو امرأة عن زوجها وأبيها .فللزوج النصف ولألب الباقي .
ومثال إرثه الربع  :أن تمو امرأة عن زوجها وابنها  .فللزوج الربع واالبن الباقي .
)2

ميراث الزوجة :
ميراث الزوجة الربع أو الثمن .

فترث الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث وترث الثمن إذا كان للزوج فرع وارث .

مثال إرثها الربع  :أن يمو شخص عن زوجته وأبيه  .فللزوجة الربع ولألب الباقي .
ومثال إرثها الثمن  :أن يمو

الباقي .

شخص عن زوجته وابنه  .فللزوجية اليثمن ولالبين

والزوجتان فأكثر كالزوجة واحدة فال يزيد الفرض بزيادتهن .

)3

ميراث الم :
ميراث الم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي .

فترث الثلث إذا لم يكن للمي فرع وارث وال عدد من الخوة أو الخيوا وليم تكين

المسألة إحدى العمريتين وترث السدس إذا كان للمي فرع وارث أو عدد من الخيوة
أو الخوا وترث الثلث الباقي في العمريتين وهما :

أ)

زوج وأم وأب  .تقسم من ستة  .للزوج النصف ثالثة ولألم ثلث الباقي واحيد

ولألب الباقي .
ب)

زوجة وأم وأب  .تقسم من أربعة  .للزوجة الربع واحد ولألم ثلث الباقي واحد

ولألب الباقي .

مثال إرثها الثلث  :أن يمو شخص عن أمه وأبيه فلألم الثلث ولألب الباقي .
ومثال إرثها السدس  :أن يمو شخص عن أمه وابنه  .فلألم السدس و لالبن الباقي .

مثال آخر  :أن يمو شخص عن أمه وأخويه الشقيقين  .فلألم السدس وللشقيقين الباقي .
)4

ميراث الب :
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ميراث الب بالفرض فقط وهو السدس أو بالتعصيب فقط أو بالفرض والتعصيب معيا
.
فيرث بالفرض فقط إذا كان للمي فرع وارث ذكر .
ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للمي فرع وارث .
ويرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان للمي

فرع وارث أنثى ال ذكر معها .

مثال إرثه بالتعصيب فقط  :أن يمو شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وليألب
الباقي .

ومثال إرثه بالفرض والتعصيب  :أن يمو

شخص عن ابنته وأبيه  .فللبن

النصيف

ولألب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
)5

الجدة :

المراد با لجدة هنا  :من لم تدل بذكر بينه وبين المي أنثى كأم أبيي الم  .وال تيرث

جدة مع وجود الم وال مع وجود جدة أقرب منها كأم أم الم مع وجود أم الب .
وميراث الجدة الواحدة السدس فأن تعددن فالسدس بينهن بالسوية وال يزييد الفيرض

بزيادتهن .

مثال الجدة الواحدة  :أن يمو شخص عن جدته ( أم أبيه ) وابنه  .فللجدة السيدس
ولالبن الباقي .

ومثال المتعددا  :أن يمو شخص عن جداته ( أم أم أمه وأم أم أبيه وأم أبي أبيه )
وأبيه فللجدا السدس بالسوية ولألب الباقي .

)6

ميراث الجد :

المراد بالجد هنا  :من لم يكن بينه وبين المي أنثى كأبي الم  .وال يرث جد مع وجود
الب وال مع وجود جد أقرب منه كأبي أبي الب مع وجود أبي الب .
وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس وبالتعصيب فقط وبالفرض و التعصيب معا .

فيرث بالفرض فقط إذا كان للمي فرع وارث ذكر .

ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للمي فرع وارث .
و يرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان للمي فرع وارث أنثى ال ذكر معها .

مثال إرثه بالفرض فقط  :أن يمو

شخص عن جده وابنه  .فللجد السدس و لالبين

الباقي .
()9

شخص عن أمه وجده  .فلألم الثليث وللجيد

ومثال إرثه بالتعصيب فقط  :أن يمو
الباقي .

ومثال إرثه بالفرض و التعصيب  :أن يمو شخص عن بنته وجده  .فللبن النصيف
)7

وللجد السدس فرضا و الباقي تعصيبا .

ميراث البنا :
ميراث البنا

بالتعصيب فقط إذا كان للمي

ابن  .للذكر مثل حيظ النثييين وييرثن

بالفرض إذا لم يكن للمي ابن  .للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان .

مثال إرثهن بالتعصيب  :أن يمو شخص عن ابنه وبنته  .فلهما المال كله له سهمان

ولها سهم واحد .
ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف  :أن يمو شخص عن زوجتيه وابنتيه وأخييه

الشقيق  .فللزوجة الثمن وللبن النصف وللشقيق الباقي .

ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين :أن يمو شخص عن بنته وأبيه  .فللبنتين الثلثان
ولألب السدس فرضا والباقي تعصيبا .

ومثال إرث الكثر من الثنتين بالفرض الثلثين

ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين  :أن يمو

شخص عن بنتييه وأبييه فللبنتيين

الثلثان ولألب السدس فرضا والباقي تعصيبا .

ومثال إرث الكثر من الثنتين بالفرض الثلثين  :أن يمو

شخص عن بناتيه اليثالث

وأمه وأبيه  .فللبنا الثلثان ولألم السدس وليألب السيدس وليم ييرث الب هنيا
بالتعصيب لنه لم يبق بعد الفروض شيء .
ال ترث بنا

االبن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا وال مع وجيود

أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن إال أن يكون للمي ابن ابن بدرجتهن أو أنيزل
منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ النثيين .

وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط و بالفرض فقط .

فيرثن بالتعصيب إذا كان للمي ابن ابن بدرجتهن  .للذكر مثل حظ النثيين .
ويرثن بالفرض إذا لم يكن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إال أن يوجد أنثيى

من الفروع أعلى منهن ورث النصف فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم
أكثر ال يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن .
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مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن  :أن يميو
شخص عن بنتيه وبن ابنه وابن ابنه  .فللبنتين الثلثان و لبن االبين وابين االبين
الباقي له سهمان ولها سهم واحد .
مثال آخر  :أن يمو شخص عن بنتي ابنه وبن ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه .
فلبنتي االبن الثلثان ولبن

ابن االبن وابن ابن ابن االبن الباقي ليه سهمان ولها سهم

واحد .
ومثال إرثه بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن  :أن يمو

شخص عن زوجته وبن ابنه

وابن ابنه  .فللزوجة الثمن ولبن االبن وابن االبن الباقي له سهمان ولها سهم واحد .

ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف  :أن تمو امرأة عن زوجها وبن ابنهيا وابين
ابن ابنها  .فللزوج الربع ولبن االبن النصف والبن ابن الباقي .
ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين  :أن يمو

شخص عن جدته ( أم أمه ) وابنتيي

ابنه وأبيه فللجدة السدس وال بنتي االبن الثلثان ولألب السدس .
ومثال إرث الكثر من الثنتين بالفرض الثلثين  :أن يمو شخص عن بنا ابنه الثالث
وأبيه فلبنا االبن الثلثان ولألب السدس فرضا والباقي تعصيبا .

ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورث النصف  :أن يمو
شخص عن بنته وبن

ابنه وابن ابن ابنه  .فللبن

الثلثين والبن ابن ا البن الباقي .

النصف ولبن

االبن السدس تكملة

ومثال إرث الكثر من واحد السدس  :أن تمو امرأة عن زوجها وبنتها وبنا ابنهيا
)9

وعمها فللزوج الربع وللبن النصف ولبنا االبن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي .

ميراث الخوا من غير أم :

ال يرث أحد من اإلخوة أو الخوا مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الصول .
 )11ميراث الشقيقا :

ميراث الشقيقا بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض .
فيرثين بالتعصيب بالغير إذا كان للمي أ شقيق  .للذكر مثل حظ االنثيين .
ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للمي أنثى من الفروع وارثة بالفرض فيكن بمنزلة

الخوة الشقاء .

ويرثن بالفرض فيها سوى ذلك  .للواحد النصف وللثنتين فأكثر الثلثان .
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مثال إرثهن بالتعصيب بالغير  :أن يمو شخص عن أخته الشقيقة وأختية الشيقيق
فلهما المال كله له سهمان ولها سهم واحد .
ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير  :أن يمو شخص عن أخته عن بنته وبني ابنيه
وأخته الشقيقة وأخته من أبيه فللبن النصف  .ولبن االبن السدس التكملية الثلثيين

وللشقيقة الباقي وال شيء لأل من الب .

ومثال إرث الواحد ة بالفرض  :أن يمو شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من
أبيه فللشقيقة النصف وللزوجته الربع ولأل من الب الباقي  .ومثيال إرث االثنتيين

بالفرض  :أن يمو شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشيقيق  .فللشيقيقتين
الثلثان ولألم السدس وللعم الباقي .
ومثال إرث الكثر من الثنتين بالفرض  :أن يمو شخص عن أخواته الثالث الشقيقا

وجدته ( أم أبيه ) وأخيه من أبيه  .فللشقيقا الثلثان وللجدة السدس ولأل مين الب
الباقي .

 )11ميراث الخوا من الب :

ال ترث الخوا من الب مع وجود ذكر وارث من الشقياء مطلقًا وال مع وجود اثنتين
فأكثر من الشقيقا إال أن يكون للمي أ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ

االنثيين  .ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كنّ واحدة أم أكثر ال
يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن .

وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقا على ما سبق تفصيله فييرثن بالتعصييب
بالغير إذا كان للمي

أ لب للذكر مثل حظ االنثيين  ،ويرثن بالتعصيب مع الغيير إذا

كان للمي أنثى من الفروع وارثة بالفرض فيكنّ بمنزلة اإلخيوة مين الب  ،وييرثن

بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان .
مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب  :أن يمو

شخص عن أختيه الشقيقتين وأختيه

من أبيه وأخيه من أبيه  .فللشقيقتين الثلثان ولأل من الب والخ من الب الباقي له
سهمان ولها سهم واحد .
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ومثال إرثهن مع الشقيقة السدس  :أن يمو شخص عن أخته الشقيقة وأختيه مين
أبيه وعمه الشقيق فللشقيقة النصف ولألخ من الب السدس تكملية الثلثيين وللعيم
الباقي .
ومثال آخر  :أن يمو شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشيقيق
فللشقيقة النصف ولألختين من الب السدس تكملة الثلثين ولألم السدس وللعم الباقي .

 )12ميراث أوالد الم :
أوالد الم هم اإلخوة والخوا من الم .وال يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو
ذكر وارث من الصول وميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس والثنتين فأكثر الثليث

بالسوية ال يفضل ذكرهم على أنثاهم .
مثال إرث الواحد  :أن يمو شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه

وأمه .فلألخ

من الم السدس ولألخ الشقيقة النصف ولألختين مين الب السيدس

تكملة الثلثين ولألم السدس .
ومثال إرث االثنين  :أن يمو

شخص عن أخويه من أمه وأختيه الشقيقتين فلألخوين

من الم الثلث بالسوية وللشقيقتين الثلثان .

ومثال إرث الكثر من االثنين  :أن يمو شخص عن أخيه من أمه وأختيه منها وأخيه
الشقيق فلألخوين والخ من الم الثلث بالسوية وللشقيق الباقي .

( تتمة ) إذا اجتمع

فروض تزيد على المسألة لم يسقط أحد من أصحابها لنه لييس

أحدهم أولى بالسقوط من اآلخر فتعول المسألة إلى منتهى فروضها ويكون النقص على
الجميع بالسقط منسوبا إلى منتهى عولها .

مثال ذلك  :أن تمو امرأة عين زوجهيا وأختيهيا الشيقيقتين  .فلليزوج النصيف
وللشقيقتين الثلثان  .وتعول من ستة على سبعة وينقص من فرض كل واحد سبعه .
مثال آخر  :أن تمو امرأة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين وأختيها من أمهيا .
فللزوج النصف وللم السدس وللشقيقتين الثلثان ولألختين من الم الثلث  .وتعول مين

ستة إلى عشرة وينقص من فرض كل واحد خمساه .
مثال ثالث  :أن يمو

شخص عن زوجته وأختيه الشقيقتين وأخته من أمه  .فللزوجة

الربع وللشقيقتين الثلثان ولألخ من الم السدس  .وتعول من اثني عشر إليى ثالثية

عشر وينقص من فرض كل واحد سهم من ثالثة عشر سهما .
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مثال رابع  :أن يمو شخص عن زوجته وابنتيه وأميه وأبييه  .فللزوجية اليثمن
وللبنتين الثلثان وللم السدس ولألب السدس  .وتعول من أربعة وعشرين إليى سيبعة
وعشرين وينقص من فرض كل واحد تسعة .

العصبة :
العصبة  :جمع عاصب وهو من يرث بال تقدير.
فيرث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض ويرث باقيه مع صاحب فرض استغرق بعض
المال وال يرث شيااً مع صاحب فرض استغرق جميع المال.

مثال إرثه جميع المال :أن نمو شخص عن أخيه الشقيق .فله جميع المال.
ومثال إرثه باقيه :أن يمو

امرأة ن زوجها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين  .فلليزوج

النصف ولألخوين من الم الثلث ولألخوين الشقيقين الباقي.

ومثال عدم إرثه :أن تمو امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخويهيا الشيقيقين .
فللزوج النصف ولألم السدس ولألخوين من الم الثلث وال شيء لألخوين الشقيقين الستغراق
الفروض جميع المال.

أقسام العصبة:

ينقسم العصبة إلى ثالثة أقسام  :عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره.
فالعاصب بالنفس هم:

)1

جميع الذكور من الصول والفروع والحواشي إال اإلخوة من الم وذوي الرحام.

)2

جميع من يرث بالوالء من الذكور أو اإلناث كالمعتق والمعتقة.

والعاصب بالغير هن :البنا وبنا االبن والخوا الشقيقا والخوا من الب.
)1
)2

فالبنا بالبناء .

وبنا االبن بأبناء االبن إذا كانوا بدرجتهن أو كانوا أنزل منهن واستغرق من فيوقهن

الثلثين.
)3
)4

والخوا الشقيقا بالخوة الشقاء.

والخوا من الب بالخوة من الب.
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فترث كل واحدة من هؤالء بالتعصيب مع من كان عصبة به للذكر مثل حظ النثيين.
مثال ذلك في البنا  :أن يمو شخص عن ابنته وابنه .فلهما جميع المال له سيهمان ولهيا
سهم واحد.

ومثاله في بنا

االبن  ،أن يمو شخص عن بنته وبن ابنه وابن ابنه فللبن النصف والبن

االبن وبن االبن الباقي له سهمان ولها سهم واحد.
مثال آخر  :أن يمو شخص عن بنتيه وبن ابنه وابن ابن ابنه .فللبنتين الثلثان والبن ابين
االبن وبن االبن الباقي له سهمان ولها سهم واحد.

ومثاله في الخوا الشقيقا  :أن يمو شخص عن أخته الشقيقة وأخييه الشيقيق .فلهميا
جميع المال .له سهمان ولها سهم واحد.

ومثاله في الخوا من الب :أن يمو شخص عن أخته من أبيه وأخيه مين أبييه .فلهميا

جميع المال .له سهمان ولها سهم واحد.
وال تُعصَّب امرأة بأحد من الذكور سوى هؤالء الربعة فابن ال ال يعصب أخته وال عمته وال

ابنة عمه .والعم ال يعصب العمة .وابن العم ال يعصب أخته وال ابنة عمه.

مثال ذلك في ابن ال  :أن يمو شخص عن ابنته وابن أخيه الشقيق وبن أخييه الشيقيق.
فللبن النصف والبن ال الشقيق الباقي وال شيء لبن ال الشقيق.

مثال آخر :أن يمو شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من الب من الب وابن أخييه مين
الب .فللشقيقتين الثلثان وبن ال الباقي وال شيء لألخ من الب لعدم من يعصبها.
ومثاله في العم :أن يمو شخص عن عمه وعمته .فللعم جميع المال وال شيء للعمة.

والعاصب مع الغير :الخوا الشقيقا والخوا من الب مع من يرث بالفرض من الفيروع
فتكون الخوا الشقيقا بمنزلة اإلخوة الشقاء والخوا من الب بمنزلة اإلخوة من الب.

مثاله في الشقيقا  :أن يمو شخص عن بنته وأخته الشيقيقة .فللبني النصيف ولألخي

الشقيقة الباقي.

ومثاله في الخوا من الب :أن يمو شخص عن بنته وبن ابنه وأخته من أبييه .فللبني
النصف ولبن االبن السدس تكملة الثلثين ولألخ من الب الباقي.

ترتيب العصبة :

يرث العصبة بالترتيب فيقدم السبق جهة ثم القرب منزلة ثم القوى.
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وإليه اإلشارة بقوله:
وبعدهما التقديم بالقوة اجعال

فبالجهة التقديم ثم بقربه

فأما الجهة فالسبق فيها مقدم في التعصب على من بعده .والجها أربع بنوة وأبوة وفيروع
أبوة ووالء.
)1

فالبنوة يدخل فيها البناء وأبناؤهم وإن نزلوا .

)2

والبوة يدخل فيها اآلباء وآباؤهم وإن علوا.

)3

وفروع البوة يدخل فيها الخوة والعمام الشقاء أم من الب وأبناؤهم وإن نزلوا.

)4

والوالء يدخل فيها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم.

وإلى هذه الجها الربع اإلشارة بقوله:
جهاتهم بنوة أبوة

فروعها وذو الوال التتمة

فمن كان في جهة من هذه الجها قدم في التعصب على من بعده.

مثاله :أن يمو شخص عن أبيه وابنه .فلألب السدس فرضاً ولالبن الباقي تعصيباً.
مثال ثان :أن يمو شخص عن أبيه وأخيه الشقيق .فلألب جميع المال تعصيباً.

مثال ثالث :أن يمو شخص عن عمه ومعتقه .فللعم جميع المال تعصيباً.

مثال رابع :أن يمو شخص عن أمه ومعتقه .فلألم الثلث وللمعتق الباقي تعصيباً.
وأما قرب المنزلة فإذا كان العصبة في جهة واحدة قدم القرب منزلة من المي  .فالقرب فيي
جهة البنوة والبوة من كان أقل واسطة إلى المي .
والقرب في جهة فروع البوة :فروع الب وهم اإلخوة وأبناؤهم وإن نزلوا القرب فيالقرب.
ثم فروع أبي الب وهم العمام وأبناؤهم وإن نزلوا القرب فالقرب ثم فروع جد الب وهيم

أعمام أبي المي

وأبناؤهم وإن نزلوا القرب فالقرب وهكذا نقول :فروع كل أب وإن نزليوا

أقرب من فروع من فوقه .والقرب في فروع كل أب أقلهم واسطة إليه.

والقرب في جهة الوالء :المعتق ثم عصبته كترتيب عصبة النسب.

مثاله في جهة الوالء :أن يمو شخص عن ابنه وابن ابنه .فلالبن جميع المال تعصيباً.
ومثاله في جهة البوة :أن يمو شخص عن أبيه وجده .فلألب جميع المال تعصيباً.
ومثاله في جهة فروع البوة :أن يمو

شخص عن ابن ابن ابن عمه وعم أبيه .فالبن ابين

إبن العم جميع المال تعصيباً.
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مثال ثان :أن يمو شخص عن ابن عمه وابن ابن عمه .فالبن العم جميع المال تعصيباً.
ومثاله في جهة الوالء :أن يمو

شخص عن ابن معتقه وعم معتقه .فالبن المعتيق جمييع

المال تعصيباً.
مثال ثان :أن يمو شخص عن ابن ابن ابن أخي معتقه وعم معتقه .فالبن ابين ابين أخيي
المعتق جميع المال تعصيباً.

وأما القوة فإذا كان العصبة في جهة واحدة ومنزلة واحدة قدم القوى صلة بالمي وهو مين

يدلي بالبوين على من يدلي بالب وحده .وال يتصور التقديم بالقوة إال في جهة فروع البوة.
مثاله :أن يمو شخص عن أخيه الشقيق وأخيه من الب .فللشقيق جميع المال تعصيباً.

مثال ثان :أن يمو شخص عن ابن عمه الشقيق وابن عمه من الب .فالبن عميه الشيقيق
جميع المال تعصيباً.

الحجب :
الحجب لغة :المنع  .واصطالحاً :منع مستحق اإلرث من اإلرث كله أو بعضه.

وينقسم إلى قسمين :حجب بوصف وحجب بشخص.

فالحجب بالوصف :أن يكون في مستحق اإلرث مانع من موانع اإلرث ( اختالف الدين واليرق
والقتل ) والمحجوب به يكون كالمعدوم فال يحجب غيره وال يؤثر عليه.

مثاله :أن يمو

شخص عن أمه وأخته من أبيه وأخيه من أبيه وهو مخالف له فيي اليدين

وعمه فلألم الثلث ولألخ من الب النصف وللعم الباقي وال شيء لأل من الب.
والحجب بالشخص :أن يكون مستحق اإلرث محجوب ًا بشخص آخر.

ففي الصول:
)1

كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور.

)2

وكل أنثى تحجب من فوقها من اإلناث.

مثاله :أن يمو شخص عن أبيه وجده .فلألب المال وال شيء للجد.
مثاله :أن يمو
للجدة.

شخص عن أمه وجدته وعمه .فلألم الثلث وللعم البياقي وال شييء
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وفي الفروع :كل ذكر يحجب من تحته.
مثاله :أن يمو شخص عن ابنه وابن ابنه وبن ابنه .فلالبن المال وال شييء البين االبين
وبن االبن.

وفي الحواشي:
)1

جميع الحواشي يحجبون بالذكور من الصول أو الفروع.

مثاله :أن يمو شخص عن أبيه وأخيه الشقيق .فلألب المال وال شيء للشقيق.
ومثال آخر :أن يمو شخص عن ابنه وأختيه الشيقيقة .فلالبين الميال وال شييء
)2

للشقيقة.

الخوة من الم يحجبون أيضاً باإلناث من الفروع.

مثاله :أن يمو شخص عن بنته وأخيه من أمه وأخييه الشيقيق .فللبني النصيف
)3

وللشقيق الباقي وال شيء لأل من الم.

اإلخوة من الب يحجبون بالذكور من الشقاء.

مثاله :أن يمو شخص عن أخته من أمه وأخته من أبيه وأخيه الشقيق .فلألخ مين
الم السدس ولأل الشقيق الباقي وال شيء لألخ من الب.

وفي التعصب.
)1

السبق جهة يحجب من بعده.

)3

القوى قرابة يحجب الضعف .وسبق شرح ذلك وأمثلته.

)2

القرب منزلة يحجب البعد.

الييرد :
الرد :إضافة ما يبقى بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصب.
فيرد على كل ذي فرض بقدر فرضه إال الزوجين فال يرد عليهما.
فإن كان المردود عليه واحداً أخذ المال جميعه فرض ًا ورداً.

وإن كانوا جماعة من جنس واحد أخذوا جميع المال فرض ًا وردًا بعدد رؤوسهم .

وإن كانوا جماعة من أجناس قسم المال بينهم من أصل ستة وتنتهي بما تنتهي به فروضهم.

()18

وإن كان معهم أحد الزوجين أعطى فرضه من غير زيادة ثم قسم الباقي بين المردود عليهم
على ما سبق.
مثاله إذا كان المردود عليه واحداً :أن يمو شخص عن ابنته فلهيا جمييع الميال نصيفه
بالفرض وباقيه بالرد.

ومثاله إذا كان المردود عليهم من جنس :أن يمو شخص عن بنتيه فلهما جميع المال ثلثياه

بالفرض وباقيه بالرد مقسوم ًا على اثنين عدد رؤوسهما.
ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من أجناس :أن يمو شخص عن بنته وبن ابنه وأمه

فمسألتهم من ستة .للبن النصف ولبن االبن السدس تكملة الثلثيين ليألم السيدس وتيرد
المسألة إلى خمسة.
ومثاله إذا كان معهم أحد الزوجين :أن يمو شخص عن زوجته وأميه وأخييه مين أميه.

فللزوجة الربع ولألم وال من الم الباقي فرضاً ورداً من أصل ستة لألم الثلث اثنان وليأل
من الم السدس واحد وترد المسألة إلى ثالثة يكون للزوجة واحد ولأل من الم واحد.

ذوو الرحام :
ذوو الرحام :كل قريب ليس بذي فرض وال عصبة.

فذوو الرحام من الصول:
)1

كل ذكر حال بينه وبين المي أنثى كأبي الم وأبي الجدة.

)2

كل أنثى أدل بذكر حال بينه وبين المي أنثى كأم أبي الم.
ومن الفروع :كل من أدلى بأنثى كابن البن وبن البن .

ومن الحواشي:
)1
)2

كل ذكر أدلى بأنثى إال اإلخوة من الم كالخال وابن ال من الم وابن الخ .

جميع اإلناث سوى الخوا كالعمة والخالة وبن ال .

وال يرثون إال حيث ال يوجد عاصب وال ذو فرض يرد عليه.

ويرثون بالتنزيل فينزل كل واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه.

مثاله :أن يمو شخص عن ابن أخته الشقيقة وبن أخته من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله.
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فالبن الخ الشقيقة النصف لنه بمنزلة أمه ولبن الخ من الب السدس تكملة الثلثيين
لنها بمنزلة أمها والبن ال من الم السدس لنه بمنزلة أبيه وللخال السدس لنيه بمنزلية
الم.
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