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 أصحاب الفروض -2

 :أقسام الورثة 

 ينقسم الورثة بالنسبة لإلرث إلى أربعة أقسام:

 وهم سبعة: ،من يرث بالفرض فقط -1

الزوج، والزوجة، واألم، والجدة من جهة األم، والجدة من جهة األب، 

 واألخ ألم، واألخت ألم. 

 وهم اثنا عشر: ،من يرث بالتعصيب فقط -2

ل، واألخ الشقيق، واألخ ألب، وابن األخ االبن، وابن االبن وإن نز

الشقيق وإن نزل، وابن األخ ألب وإن نزل، والعم الشقيق وإن عال، 

والعم ألب وإن عال، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم ألب وإن 

 نزل، والمعتق، والمعتقة. 

، وهم من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة -3

 ثنان:ا

 األب والجد.

فيرث الواحد منهما السدس مع الفرع الوارث فرضاً، ويرث بالتعصيب 

وحده إذا لم يكن معه فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب مع األنثى 

من الفرع الوارث إن بقي بعد الفرض أكثر من السدس، كما لو مات أحد 

 عن أب، وأم، وبنت، فالمسألة من ستة:

السدس واحد، والباقي اثنان لألب فرضاً  للبنت النصف ثالثة، ولألم

 وتعصيباً.
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وهم  ،من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، وال يجمع بينهما أبدا   -4

 أربعة:

 البنت فأكثر، وبنت االبن فأكثر وإن نزل أبوها.

 واألخت الشقيقة فأكثر، واألخت ألب فأكثر.

 .فترث هذه األربع بالفرض مع عدم المعصب لهن وهو أخوهن

ويرثن بالتعصيب مع المعصب لهن وهو أخوهن كاالبن مع البنت، 

 واألخ مع األخت، واألخوات مع البنات عصبات دائماً.

 :عدد أصحاب الفروض 

 أصحاب الفروض اثنا عشر:

 أربعة من الذكور وهم: األب، والجد، والزوج، واألخ ألم.

والجدة،  وثمان من اإلناث وهن: الزوجة، والبنت، وبنت االبن، واألم،

 واألخت الشقيقة، واألخت ألب، واألخت ألم.

 :صفة ميراث أهل  الفروض 

 ميراث األب -1

 :لألب ثالثة أحوال 

يرث األب السدس فرضاً، بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور  -1

 كاالبن، وابن االبن وإن نزل.

 يرث األب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث. -2

والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من اإلناث  يرث األب بالفرض -3

 كالبنت، أو بنت االبن، فيأخذ السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.
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 األخوة األشقاء، أو ألب، أو ألم، جميعهم يسقطون باألب والجد.

ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )قال هللا تعالى: 

 .[11]النساء:(   ۇئ ۇئ ۆئې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 :األمثلة

لألب السدس واحد،  :توفي شخص عن )أب، وابن( المسألة من ستة -1

 والباقي لالبن.

واحد، والباقي  توفي شخص عن )أم، وأب( المسألة من ثالثة: لألم الثلث -2

 نان لألب.إث

توفي شخص عن )أب، وبنت( المسألة من ستة: للبنت النصف، ولألب  -3

 ً  ، والباقي تعصيباً.السدس فرضا

توفي شخص عن )أب، وأخ شقيق أو ألب أو ألم( المال كله لألب،  -4

  ويسقط األخ باألب.

 ميراث الجد -2

 :ضابط الجد الوارث 

هو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب األب، وأب أب األب، فال 

 يرث أب األم، وال أب أب األم، وال أب أم األب؛ وذلك ألن بينهم وبين

 الميت أنثى.

 :أحوال ميراث الجد 

 يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث، عدم األب. -1

 يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم األب. -2
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ً مع وجود الفرع الوارث من اإلناث  -3 يرث الجد بالفرض والتعصيب معا

 اقي تعصيباً كاألب.كالبنت وبنت االبن، فيأخذ السدس فرضاً، والب

 ميراث الجد كميراث األب إال في ثالث مسائل:

إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين، لألم ثلث الباقي بعد فرض أحد  -2، 1

الزوجين، وإذا كان مكان األب جد فلألم ثلث الجميع، وتسمى العَُمرية؛ 

 لقضاء عمر رضي هللا عنه فيها.

 تدلي به، وترث مع الجد. أم األب ال ترث مع األب، ألنها -3

 :األمثلة

توفي شخص عن )جد، وابن( المسألة من ستة، للجد السدس واحد،  -1

 والباقي لالبن. 

توفي شخص عن )أم، وجد( المسألة من ثالثة، لألم الثلث واحد فرضاً،  -2

 والباقي للجد تعصيباً.

توفي شخص عن )جد، وبنت( المسألة من ستة، للبنت النصف ثالثة  -3

 فرضاً، وللجد السدس واحد فرضاً، والباقي تعصيباً.

توفيت امرأة عن )زوج، وأم، وجد( المسألة من ستة، للزوج النصف  -4

 ثالثة، ولألم الثلث اثنان، وللجد الباقي واحد.

توفي شخص عن )زوجة، وأم، وجد( المسألة من اثني عشر، للزوجة  -5

 لجد.الربع ثالثة، ولألم الثلث أربعة، والباقي ل

 وهذه وما قبلها تسمى العَُمرية.

 ميراث األم -3
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 :ميراث األم له ثالثة أحوال 

 ترث األم الثلث بثالثة شروط: -1

األخوات، أال تكون  وأن اإلخوة عدم الفرع الوارث، عدم الجمع م

 المسألة إحدى العَُمريتين.

وة ترث األم السدس إذا كان للميت فرع وارث، أو كان له جمع من اإلخ -2

 أو األخوات أشقاء أو ألب أو ألم.

اوين، وهما: -3  ترث األم ثلث الباقي في العمريتين، وتسمى الغرَّ

زوجة، وأم، وأب، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، ولألم ثلث  -1

 الباقي واحد، والباقي اثنان لألب.

ث زوج، وأم، وأب، المسألة من ستة: للزوج النصف ثالثة، ولألم ثل -2

 الباقي واحد، والباقي اثنان لألب.

وأُعطيت األم ثلث الباقي؛ لئال تزيد على نصيب األب وهما في درجة 

 واحدة من الميت، وليكون للذكر مثل حظ األنثيين.

ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )قال هللا تعالى: 

 .[11]النساء:(   ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 :ةاألمثل

توفي شخص عن )أم، وأخ شقيق( المسألة من ثالثة: لألم الثلث واحد  -1

 فرضاً، والباقي لألخ تعصيباً.

توفي شخص عن )أم، وابن( المسألة من ستة: لألم السدس واحد فرضاً،  -2

 والباقي لالبن تعصيباً.
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توفي شخص عن )أم، وأخوين ألب( المسألة من ستة: لألم السدس واحد  -3

  الباقي لألخوين ألب تعصيباً.فرضاً، و

 ميراث الجدة -4

 :الجدة الوارثة 

هي أم أحد األبوين كأم األم، وأم األب، وأم الجد، وإن َعلَون بمحض 

 اإلناث كأم أم األم، وأم أم األب، وأم أب األب.

أما الجدة التي ال ترث فهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي 

 األب، فهذه من ذوات األرحام.كأم أب األم، وأم أب أم 

 :ميراث الجدة 

 ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم األم. -1

ال إرث للجدات مطلقاً مع وجود األم، كما ال إرث للجد مطلقاً مع وجود  -2

 األب.

تستقل الجدة الواحدة بالسدس، وتشترك فيه الجدات بشرط التساوي في  -3

 الدرجة كأم األم، وأم األب.

القريبة من الجدات تحجب البعيدة كأم األم تحجب أم أم األم، وأم أب  -4

 األب، وأم األب تحجب أم أم األم، وأم أب األب.. وهكذا. 

 تسقط الجدة من جهة األب باألب، وال تسقط الجدة من جهة األم باألب. -5

 

 :األمثلة

لثلث، توفي شخص عن )أم، وأم أم، وأب( المسألة من ثالثة: لألم ا -1
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 والباقي لالب، وال شيء ألم األم ألنها محجوبة باألم.

توفي شخص عن )أم أم وابن( المسألة من ستة: ألم األم السدس فرضاً،  -2

 ولالبن الباقي.

توفي شخص عن )أربع جدات وعم( المسألة من ستة: للجدات السدس،  -3

 والباقي للعم.

 ميراث الزوج  -5

 :للزوج حالتان في الميراث 

يرث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها فرع وارث منه أو من  -1

 غيره.

والفرع الوارث هم: األوالد بنون وبنات، وأوالد األبناء وإن نزلوا، أما 

 أوالد البنات فهم فروع غير وارثين.

يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث منه أو من  -2

 غيره.

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٻ ٻ)قال هللا تعالى: 

 .[12]النساء: (  ڤ ڤ ڤڤ

 األمثلة: 

توفيت امرأة عن )زوج، وأم، وأخ شقيق( المسألة من ستة: للزوج  -1

 النصف ثالثة، ولألم الثلث اثنان، والباقي لألخ.

توفيت امرأة عن )زوج، وابن( المسألة من أربعة: للزوج الربع، والباقي  -2

 بن.لال
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 ميراث الزوجة -6

 :للزوجة حالتان في الميراث 

ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من  -1

 غيرها.

 ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها. -2

 :تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڦ ڦ ڦ) قال هللا تعالى:

 .[12]النساء:  ( ڌ ڎ ڎ ڈ

 :األمثلة 

توفي شخص عن )زوجة، وأم، وعم شقيق( المسألة من اثني عشر:  -1

 للزوجة الربع، ولألم الثلث، وللعم الباقي.

توفي شخص عن )زوجة، وابن( المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد،  -2

 والباقي لالبن. 

توفي شخص عن )ثالث زوجات، وابن، وبنت( المسألة من ثمانية:  -3

ً للذكر مثل حظ  للزوجات الثمن واحد، والباقي لالبن والبنت تعصيبا

 األنثيين.

 ميراث البنت -7 

 :للبنت ثالث حاالت في الميراث 

ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارك  -1

 لها وهي أختها.
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ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن  -2

 وهو أخوهن.

ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، للذكر مثل  -3

 حظ األنثيين.

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) قال هللا تعالى:

 .[11]النساء:(   ه ه ه

 :األمثلة 

وفي شخص عن )بنت، وعم( المسألة من اثنين: للبنت النصف واحد، ت -1

 والباقي واحد للعم.

توفي شخص عن )أم، وبنتين، وجد( المسألة من ستة: لألم السدس،  -2

 وللبنتين الثلثين، وللجد السدس.

توفي شخص عن )جدة، وبنت، وابن( المسألة من ستة: للجدة السدس  -3

 للذكر مثل حظ األنثيين. واحد، والباقي لالبن والبنت

توفي شخص عن )ابنين، وثالث بنات( المسألة من عدد رؤسهم سبعة،  -4

 لكل ابن اثنان، ولكل بنت واحد.

 ميراث بنت االبن -8

  :لبنت االبن أربع حاالت في الميراث 

 ترث بنت االبن النصف بثالثة شروط: -1

ختها، وعدم عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاِركة لها وهي أ

 الفرع الوارث األعلى منها كاالبن، والبنت.
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 ترث بنتا االبن فأكثر الثلثين بثالثة شروط: -2

أن يكن اثنتين فصاعدا، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع 

 الوارث األعلى منهن كاالبن، والبنت.

ترث بنت االبن فأكثر السدس بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن،  -3

فرع الوارث األعلى منهن إال البنت صاحبة النصف، فإنها ال عدم ال

 ترث السدس إال معها.

 وهكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن.

ترث بنت االبن فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أخ لها في درجتها، وهو  -4

 ابن االبن، مع عدم الفرع الوارث الذكر األعلى منها كاالبن.

 :األمثلة 

)بنت ابن، وعم( المسألة من اثنين: لبنت االبن النصف،  توفي شخص عن -1

 وللعم الباقي.

توفي شخص عن )بنتي ابن، وأخ شقيق( المسألة من ثالثة: لبنتي االبن  -2

 الثلثان، والباقي لألخ.

توفي شخص عن )بنت، وبنت ابن، وأخ ألب( المسألة من ستة: للبنت  -3

 لباقي لألخ.النصف ثالثة، ولبنت االبن السدس واحد، وا

توفي شخص عن )زوج، وبنت ابن، وابن ابن( المسألة من أربعة: للزوج  -4

الربع واحد، والباقي ثالثة لبنت االبن وابن االبن، للذكر مثل حظ 

 األنثيين.
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 ميراث األخت الشقيقة -9

 الميراث: لألخت الشقيقة ثالث حاالت في 

 ترث األخت الشقيقة النصف بأربعة شروط: -1

مشاِركة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم عدم ال

 األصل الوارث وهو األب أو الجد، وعدم الفرع الوارث.

 ترث األخوات الشقيقات الثلثين بأربعة شروط: -2

أن يكن اثنتين فأكثر، عدم األصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع 

 الوارث، وعدم المعصب لهن وهو أخوهن.

ت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب ترث األخ -3

لهن وهو أخوهن، للذكر مثل حظ األنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من 

 اإلناث كالبنات.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) قال هللا تعالى: 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 .[176]النساء:(   ڎ ڎ ڈ ڈ

 :األمثلة 

توفي شخص عن )أم، وأخت شقيقة، وأخوين ألم( المسألة من ستة: لألم  -1

 السدس، ولألخت الشقيقة النصف، ولألخوين ألم الثلث.

توفي شخص عن )زوجة، وأختين شقيقتين، وابن أخ ألب( المسألة من  -2

ثمانية، والباقي البن  اثني عشر: للزوجة الربع ثالثة، ولألختين الثلثان

 األخ ألب.

This file was downloaded from QuranicThought.com



أصحاب                                                                                       كتاب الفرائض

 الفروض
408 

توفي شخص عن )زوجة، وأخت شقيقة، وأخ شقيق( المسألة من أربعة:  -3

 للزوجة الربع، والباقي لألخ واألخت، للذكر مثل حظ األنثيين.

توفي شخص عن )زوجة، وبنت، وأخت شقيقة( المسألة من ثمانية:  -4

 ي لألخت.للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباق

 ميراث األخت ألب -10

 :لألخت ألب أربع حاالت في الميراث 

 ترث األخت ألب النصف بخمسة شروط: -1

عدم المشاِركة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم 

األصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث، وعدم اإلخوة األشقاء 

 والشقائق.

 ن بخمسة شروط:ترث األخوات ألب الثلثي -2

أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم األصل 

 الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم األشقاء والشقائق.

 ترث األخت ألب فأكثر السدس بخمسة شروط: -3

أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة بالفرض، عدم المعصب لها وهو 

دم األصل الوارث من الذكور، عدم األخ أخوها، عدم الفرع الوارث، ع

 الشقيق فأكثر.

ترث األخت ألب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن  -4

وهو أخوهن، أو كن مع الفرع الوارث من اإلناث كالبنات، فيكون للذكر 

 مثل حظ األنثيين.
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 :األمثلة 

ستة: لألم  توفي شخص عن )أم، وأخت ألب، وأخوين ألم( المسألة من -1

 السدس واحد، ولألخت ألب النصف، ولألخوين ألم الثلث.

توفي شخص عن )زوجة، وأختين ألب، وابن أخ ألب( المسألة من اثني  -2

عشر: للزوجة الربع ثالثة، ولألختين ألب الثلثان، والبن األخ ألب 

 الباقي.

توفي شخص عن )أم، وأخت ألم، وأخت شقيقة، وأختين ألب( المسألة  -3

من اثني عشر: لألم السدس، ولألخت ألم السدس، ولألخت الشقيقة 

 النصف، ولألختين ألب السدس.

توفي شخص عن )أم، وأختين ألب، وأخ ألب( المسألة من ستة: لألم  -4

 السدس واحد، والباقي لألخوة واألخوات تعصيباً للذكر مثل حظ األنثيين.

مسألة من أربعة: للزوج توفيت امرأة عن )زوج، وبنت، وأخت ألب( ال -5

 الربع واحد، وللبنت النصف، والباقي لألخت ألب تعصيباً.

 واألخت ألم ميراث األخ ألم -11  

 :أحكام اإلخوة ألم 

أن ذكرهم يدلي باألنثى فيرث، ويحجبون من أدلوا به وهي األم حجب  -1

 نقصان.

ب أ -2 نثاهم، اإلخوة ألم ال يُفّضل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم ال يعّصِ

 فيرثون بالسوية.

 ألم حالتان في الميراث:ألخ ل 
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 يرث األخ ألم ذكراً كان أو أنثى السدس بثالثة شروط: -1

 عدم الفرع الوارث، عدم األصل الوارث من الذكور، أن يكون منفرداً.

 يرث اإلخوة ألم ذكوراً أو إناثاً الثلث بثالثة شروط: -2

الوارث، عدم األصل الوارث من أن يكونوا اثنين فصاعداً، عدم الفرع 

 الذكور.

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) قال هللا تعالى:

 .[12]النساء:(   ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 :األمثلة 

توفي شخص عن )زوجة، وأخ ألم ، وابن عم شقيق( المسألة من اثني  -1

 خ ألم السدس، والبن العم الباقي.عشر: للزوجة الربع ثالثة، ولأل

توفيت امرأة عن )زوج، وأخوين ألم، وعم شقيق( المسألة من ستة:  -2

 للزوج النصف ثالثة، ولألخوين ألم الثلث، وللعم الباقي.

توفي شخص عن )أم، وأب، وأخوين ألم( المسألة من ستة: لألم السدس،  -3

 والباقي لألب، ويسقط األخوة ألم لوجود األب.

 :أقسام مسائل أهل الفروض 

 تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثالثة أقسام:

 : وهي ما كانت السهام فيها مساوية ألصل المسألة.المسألة العادلة -1

مثالها: )زوج، وأخت شقيقة( المسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، 

 ولألخت النصف واحد.

 ئدة على أصل المسألة.: وهي ما كانت السهام فيها زاالمسألة العائلة -2
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مثالها: )زوج، وأختين لغير أم(، فإن أعطي الزوج النصف لم يبق 

 لألختين حقهما وهو الثلثان.

فأصل المسألة من ستة، وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثالثة، 

 ولألختين الثلثان أربعة، ويدخل النقص على الجميع حسب فروضهم.

 سهام فيها أقل من أصل المسألة.: وهي ما كانت الالمسألة الناقصة -3

فيُرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فإذا لم تستغرق 

 الفروض التركة، ولم يكن عاصب، فيُرد عليهم حسب فروضهم.

: )زوجة، وبنت( المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت مثالها

 النصف أربعة، وثالثة رداً. 
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