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 الباب الخامس
 

 كتاب الفرائض
 ويشتمل على ما يلي:

 ملـحـميراث ال -9 أصحاب الفروض -1

 ميراث الخنثى المشكل -10 العصبة -2

 ميراث المفقود -11 الحجب -3

ميرررررررراث اللردرررررررى وال ررررررر مى  -12 تأصيل المسائل -4

 ونحوهم

 ميراث القاتل -13 دسمة التركة -5

 ل  ميراث أهل المل -14 العول -6

 ميراث المرأة -15 الرد -7

 ميراث ذوي األرحام -8
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 دال هللا تعالى:

ٹ  ٿٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) 

         (   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 [8-7]النساء/ 
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 كتاب الفرائض

 :أهمية علم الفرائض 

مموم  الالمموأ فعممرادر ًأرواعمما  ممررادر ًأع معمما أاممرادر  علممم الفممرائض مممل أ ا 

ًألهميته وقر تمول    بمبنا ه تقمرير الفمرائض هنفسمهر وبميلل مما ل مو ًار  

د  ملعا االبمما وممآ ايماع مالومممةر مو األمموات ً سمممتعا منمم  ممل الميممرا ر ًوهل

د هيل راات ً ساءر ًكبار ًصماارر ًعمافاء  أطماع الناسر ًالميرا  االبا

 ًأ وياءر ًلئال ي ون ويعا مجات لآلراء ًاألهواء.

اها هيل الورثة  رلذا تول    عز ًاو  سمتعا هنفسه ًوهلعا وآ كتاههر ًبول

 معا ببنا ه. عل  مقتض  الارت ًالمهلنة التآ يال

 حوال اإلنسانأ: 

: حالممة حيممماار ًحالممة ممموعر ًومممآ علممم الفممرائض ما مممم لإلنسرران حالترران

األح ممم اأ المتالقممم ة هالمممم وعر والفرائممم ض  هممم ا الالممم مر ًالنممم اس كلعممم م 

 منتااون مليه. 

  كممان أهممو الجاهليممة يورثممون ال بممار ،ًن الهمماارر ًالراممات ،ًن النسمماءر

ممرأا مما ت تسمتنقه ممل المناصمع ًاألعممات ًالجاهلية المااصرا أععم  ال

  .ًاألموات وزا، الشرر ًا تشر الفسا،

ر أما اإلبالأ وقر أ ها المرأا ًأكرمعما ًأععاهما حقعما الالئما هعما كايرهما

 . أعع  كو وي حا حقه هالارتً

 علم الفرائض : 

ْل تير ر ًمقرار ما ل و ًار . ْل ير  ًم   هو علم يُ ارف هه م 

 اعر ًهآ ما يتركه المي  مل األموات ًاألشياء. : التركموضوعه 

 ميهات النقوق مل  مستنقيعا مل الورثة. ثمرته : 
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 د ل و ًار  كالثلث ًالرهع ً نوهما.الفريضة  : هآ النهيع المقرر شرعا

 الحقوق المتعلقة بالتركة:  

 ر تنفذ مرتبة من ًارع كما يلآ: خمسةالحقوق المتعلقة بالتركة 

 كة مؤ ة تجعيز المي  مل كفل ً نوه. تُ خرج مل التر -1

 ثم النقوق المتالقة هايل التركة كريل هرهل ً نوه.  -2

تاال  كالزكماا ًال فمارا ً نوهممار أً  ٬ثم الريون المعلقةر بواء كا    -3

 . كالقرض ًأارا الرار ً نوهما كا   آل،مآ

 ثم الوصية.  -4

 ًهو المقهو، هنا. ر ثم اإلر  -5

  :أركان اإلرث 

 أركان اإلرث ثالثة:

 المورم  ر ًهو المي .  -1

 الوار ر ًهو النآ هار موع المورم  .  -2

 النا المورً ر ًهو التركة.  -3

 اإلرث:  أسباب 

 أسباب اإلرث ثالثة: 

الن مماب هاقممر الزًايممة الهممنيبر ويممر  هممه الممزًج  ًاتممهر ًالزًاممة مممل  -1

  ًاعا همجر، الاقر. 

ألصوت كالوالمريلر ًالفمرًع كماألًت،ر ًالنواشمآ النسعر ًهو القراهة مل ا -2

 كاإلفوار ًالامومةر ًهنوهم. 

الوتءر ًهو عهوهة بببعا  امة الماتا عل  ر يقه هالاتار ويرثه من لم ي ل  -3

 له ًار  مل عهبة النسع أً أصناب الفرًض. 
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  اإلرث: شروط 

 يشترط لإلرث من الميت ثالثة شروط:

 تنقا مل موع المي .ال -1

 التنقا مل حياا الوار  حيل موع المور . -2

 الالم هالسبع المواع لإلر  مل  سع أً   اب أً ًتء.  -3

  :موانع اإلرث 

 موانع اإلرث ثالثة:

 الرق: وال ير  الر يا ًت يور ؛ أل ه مملوك لسيره.  -1

د القتو هاير حا: وال ير  القاتُو المقتوت   -2  .ر عمراد كان القتو أً فعأ

ر ًت ال اوُر المسلم . الف الرم  افت -3  يل: وال ير  المسلُم ال اور 

مم ُم » ممات:  ×عممل أبممامة هممل  يممر رعممآ   عنعممما أن النبممآ  ُ  الُمْسل  ت ي ممر 

ت ال  او ُر الُمْسل  م    ً ر   .(1)متفا عليه«. ال  او ر 

 :حكم إرث المطلقة 

د يثبم  التمموار  هينعما ًهمميل المعلقممةالزًامة  -1 د راايمما  ًاعما ممما ،امم  وممآ  طال ما

 الارا. 

در وإن كان وآ حات الهمنة ومال تموار ر  -2 د هائنا الزًاة موا طلقعا  ًاعا طال ا

لمم عم هقهممر حرما عمما رًمن كممان وممآ حممات المممرض المخمموف وإ عمما ت  رًلممم يُت

 تر  كذلكر وإن اتُّ عم هقهر حرما عا ًرثته. 

  :أدسام اإلرث 

 ينقسم اإلرث إلى دسمين:

                                                           

 (.1614(ر ًمسلم هر م )6764ر أفراه البخاري هر م )متفق عليه( 1)
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 ض: ًهو أن ي ون للوار   هيع مقرر كالنها ًالرهع مثال.مر  هالفر -1

 مر  هالتاهيع: ًهو أن ي ون للوار   هيع اير مقرر.  -2

 الفروض الواردة في القرآن ستة : 

أمما ثلمث البما آ  ..ًالسمرس ..ًالثلمث ..ًالثلثمان ..ًالمثمل ..ًالرهمع ..النها

 وثاه  هاتاتعا،. 

 الوارثون من الرجال:  

 على سبيل التفصيل خمسة عشر، وهم: الرجال الوارثون من 

اتهممل ًاهنمممه ًمن بمممفو همنمممض المممذكورر ًاألب ًالجمممر ًمن عمممال همنمممض 

المممذكورر ًاألل الشمممقيار ًاألل ألبر ًاألل ألأر ًاهمممل األل الشمممقيا ًاهمممل 

األل ألب ًمن  زت همنض الذكورر ًالزًجر ًالام الشقيا ًمن عالر ًالام 

شقيا ًاهل الامم ألب ًمن  مزت همنمض المذكورر ألب ًمن عالر ًاهل الام ال

 ًالماتا ًعهبته. 

كو ما عرا هؤتء مل الذكور ومل وًي األرحماأ كماألفواتر ًاهمل األل ألأر 

 ًالام ألأر ًاهل الام ألأ ً نوهم. 

 الوارثات من النساء:  

 على سبيل التفصيل إح ى عشرة، وهن:الوارثات من النساء 

و أهوها همنض المذكورر ًاألأر ًالجمرا ممل   ب مو البن ر ًهن  اتهل ًمن بف

األأ ًمن عل  همنض اإل ا ر ًالجرا التمآ همآ أأ األب ًمن علم  همنمض 

اإل مما ر ًالجممرا التمممآ هممآ أأ أب األبر ًاألفممم  الشممقيقةر ًاألفممم  ألبر 

 ًاألف  ألأر ًالزًاةر ًالماتقة. 

ع خممماتامممماع ًالكمممو ماعمممرا همممؤتء ممممل اإل ممما  وممممل وًي األرحممماأ كال

 ً نوهل. 
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 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)  ات   تاال :

 . [7]النساء/
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