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 العصبة  -3

 هم كل من يرث بال تقدير.العصبة : 

 :أقسام العصبة 

 ينقسم العصبة إلى قسمين:

 عصبة بالنسب.. وعصبة بالسبب.

 :أقسام العصبة بالنسب 

 ينقسم العصبة بالنسب إلى ثالثة أقسام:

 عصبة بالنفس: -1

وهم كل وارث من الذكور إال الزوج واألخ ألم، وهم: االبن، وابن االبن 

ل، واألب، والجد وإن عال، واألخ الشقيق، واألخ ألب، وابن وإن نز

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

 ألب، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم ألب وإن نزل، والمعتِق.

فمن انفرد من هؤالء أخذ جميع المال، وإذا كان مع أهل الفروض أخذ ما 

الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، وال يمكن أن بقي بعد 

 مع ابن الصلب وال مع األب.الفروض ستغرق ت

 :جهات التعصيب 

 جهات التعصيب بعضها أقرب من بعض وهي خمس على الترتيب:

 البنوة.. ثم األبوة.. ثم اإلخوة وبنوهم.. ثم األعمام وبنوهم.. ثم الوالء.

لمال، فإن لم توجد انتقلت التركة إلى جهة فإذا ُوجدت جهة البنوة أخذت ا
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األبوة، فإن لم توجد جهة األبوة انتقلت التركة إلى اإلخوة، فإن لم توجد 

 انتقلت إلى العمومة، فإن لم توجد انتقلت إلى الوالء.

 :أحكام العصبة إذا اجتمعوا 

 إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حاالت:

لدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو : أن يتحدا في الجهة واالحالة األولى

ين.  عمَّ

 ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية.

: أن يتحدا في الجهة والدرجة، ويختلفان في القوة كما لو اجتمع الحالة الثانية

 )عم شقيق، وعم ألب( فيقدم بالقوة، فيرث العم الشقيق دون العم ألب.

 ويختلفان في الدرجة.: أن يتحدا في الجهة، الحالة الثالثة

كما لو اجتمع )ابن، وابن ابن( فيقدم بقرب الدرجة، فيكون المال كله 

 لالبن.

: أن يختلفا في الجهة، فيقدم في الميراث األقرب جهة وإن كان الحالة الرابعة

بعيداً في الدرجة على األبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن االبن 

 ألب مقدم على العم الشقيق. مقدم على األب، وابن األخ

 :العصبة الذين يشاركون أخواتهم في اإلرث 

الذكور الذين يعصبون أخواتهم، ويمنعونهن من اإلرث بالفرض، وللذكر 

 معهن مثل حظ األنثيين أربعة: 

 االبن.. وابن االبن وإن نزل.. واألخ الشقيق.. واألخ ألب.

 ناث وهم:وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون اإل
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 بنو األخوة.. واألعمام.. وبنوهم.

 

 عصبة بالغير: -2

وهن أربع: البنت فأكثر باالبن فأكثر.. بنت االبن فأكثر بابن االبن 

فأكثر.. األخت الشقيقة فأكثر باألخ الشقيق فأكثر.. األخت ألب فأكثر 

 باألخ ألب فأكثر.

ً للذكر مثل حظ األنثيين، ولهم ما أبقت الفروض، وإن  فيرثون معا

 استغرقت الفروض التركة سقطوا.

 .[11]النساء:   (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)قال هللا تعالى:  -1

(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) وقال هللا تعالى: -2

 .[176]النساء:

 عصبة مع الغير: -3

 وهم صنفان:

األخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت االبن فأكثر، أو هما  -1

 معاً.

 األخت ألب فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت االبن فأكثر، أو هما معاً. -2

 فاألخوات دائماً عصبات مع البنات أو بنات االبن وإن نزلن.

 فلهن ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطن.

 صارت األخت الشقيقة عصبة مع الغير، صارت كاألخ الشقيق  حيث

 تحجب األخوة ألب ذكوراً كانوا أم إناثاً، ومن بعدهم من العصبات.
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 ألب تحجب  حيث صارت األخت ألب عصبة مع الغير، صارت كاألخ

 خوة، ومن بعدهم من العصبات.اإلأبناء 

 العصبة بالسبب: -2

 بته المتعصبون بأنفسهم.وهم المعتق ذكراً كان أو أنثى، وعص

ِ َعِن النَّ  اَعْنـُهـمَ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرضَي هللاُ  -1 فََرائَِض القُوا ْلـحِ أ»: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(1)متفق عليه .«َرُجٍل ذََكرٍ  لَـىَو ألوْ فَـهُ ا، فََما بَِقَي ِلـهَ بِأهْ 

َما ِمْن ُمْؤِمٍن إاِل : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعنهُ  َي هللاُ ةَ َرِض ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

. (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ): تُـمْ ِخَرةِ، اْقَرُءوا إِْن ِشئْ أْولَـى بِـِه فِـي الدُّْنـيَا َواآلَوأنَا 

مَ فَأ ً ْن َكانُوا، َوَمْن تَـَرَك دَْينمَ  تُـهُ ثْهُ َعَصبَ ْلـيَـرِ فَ  َك َماالً تَـرَ ا ُمْؤِمٍن َماَت وَ يُـّ  ا

ً أْو َضيَاع  .(2)متفق عليه «.، فَأنَا َمْوالهُ نِـيأْتِ ْلـيَ فَ  ا

ِ النَّ  نَّ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما أَ  َعِن اْبِن ُعَمرَ وَ  -3 َمْن ـَوالُء لِ الإِنََّما »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(3)متفق عليه .«أْعتَقَ 

                                                 

 . (1615ومسلم برقم ) (,6732أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1619ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2399برقم )أخرجه البخاري  ،متفق عليه( 2)

 . (1504ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6752أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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