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 أصحاب الفروض - 1

 فرض وتعصيباإلرث نوعان :.  

 والورثة ينقسمون من حيث اإلرث بهما إلى أربعة أقسام: 

: األم، األخ ألم، األختتأل ألم، الةتتن  متتن َمنن ي ثننرث رننالفرض م ننع و نن   نن    -1

 جهة األم، الةن  من جهة األب، الزوج، الزوجة. 

وابن االبن وإن نزل، واألخ  : االبن،َم ي ثرث رالت صيب م ع، و   اثنا عشر -2

الشتتقي ، واألخ ألب، وابتتن األخ الشتتقي  وابتتن األخ ألب وإن نتتزال، والعتت  

الشتقي  والعت  ألب وإن يايتتا، وابتن العت  الشتتقي  وابتن العت  ألب وإن نتتزال، 

 . ، فه  جميع العصبة بالنفس ما ينا األب والةنوالمعت ، والمعتقة

: ب تارة، وثجمع رينهما تارة، و ن  اثننانَم ي ثرث رالفرض تارة، ورالت صي -3

ي، ويترث  األب والةن، فيرث الواحن منهما السنس متع الفترا التوارث فر،تا

بالتعصيب وحنه إذا لت  ينتن معتر فترا وارث، ويترث بتالفرض والتعصتيب 

مع األنثى من الفرا الوارث إذا بقت  بعتن الفترض أكثتر متن الستنس كمتا لتو 

ستتةلة متتن  تتتة: لابنتتأل النصتت ، ولتت م متتاأ أحتتن يتتن أبنتتأل وأم وأب  فالم

ي.  ي وتعصيبا  السنس، والباق  اثنان ل ب فر،ا

مع رينهمننا أرنن اه، و نن  ثَنن جَمنن ي ثننرث رننالفرض تننارة، ورالت صننيب تننارة، و   -4

: البنتأل فتةكثر، وبنتأل االبتن فتةكثر وإن نتزل أبوألتا، واألختأل الشتقيقة أرر ن 

المعصتب لهتن وألتتو  فتةكثر، واألختأل ألب فتةكثر، فيتترثن بتالفرض متع يتتنم

أخوألن، ويرثن بالتعصيب إذا كان ألناك معصتب كتاالبن متع البنتأل، واألخ 

 مع األخأل، واألخواأ مع البناأ يصباأ. 

 :ع د أصحاب الفروض 

 : أصحاب الفروض أح  عشر، و  
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التتزوج، والزوجتتة فتتةكثر، واألم، واألب، والةتتن، والةتتن  فتتةكثر، والبنتتاأ، 

 ، واألختواأ ألب، واإلختو  ألم ذكتوراي أو وبناأ االبتن، واألختواأ الشتقائ

ي، وإرثه  كما يا :   إناثا

 

 ميراث الزوج - 1

  :حا ت ميراث الزوج 

يرث الزوج من زوجتر النص  إن ل  ينن لها فترا وارث، والفترا التوارث  -1

أما أوالد البناأ فهت  « األوالد بنون أو بناأ، وأوالد األبناء وإن نزلوا»أل : 

 . فروا غير وارثين

يرث الزوج من زوجتر الربع إذا كان لزوجتر فرا وارث  واء كتان منتر أو  -2

 من غيره. 

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

 . [12]النساء/  ...  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٹ

 : األمثل 

صتت ، توفيتأل امتترأ  يتتن زوج وأم وأخ  تتقي ، المستتةلة متتن  تتتة، لاتتزوج الن -1

ي.  ول م الثاث، ول خ الشقي  الباق  تعصيبا

توفيتتأل امتترأ  يتتن زوج وابتتن، المستتةلة متتن أربعتتة، لاتتزوج الربتتع، والبتتاق   -2

 لإلبن.
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 ميراث الزوج  - 2
 

  : حا ت ميراث الزوج 

 ترث الزوجة من زوجها الربع إن ل  ينن لر فرا وارث.  -1

 وارث منها أو من غيرألا. ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان لر فرا -2

 . تشترك الزوجاأ ف  الربع أو الثمن إْن كن أكثر من واحن 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ أ قال هللا تعالى:

 .[12]النساء/   ڎ ڈ

 ا، ممن لر زوجتان، إحناألما مسامة، واألخرى كتابية، ث  ماأ ينه

 ين.ية، الختالف الن   فالميراث لامسامة، وال   ء لانتاب

 : األمثل 

يشتر، لازوجتة   توف   خص ين زوجتة وأم ويت   تقي ، المستةلة متن اثنت -1

ي.  الربع، ول م الثاث، والباق  لاع  تعصيبا

توف   خص ين زوجة وابتن، المستةلة متن ثمانيتة، لازوجتة التثمن، والبتاق   -2

 لالبن.

لازوجتاأ  ثمانيتة،توف   خص ين ثالث زوجاأ وبنأل وابتن، المستةلة متن  -3

 .[11]النساء:     ڳ ڳ ڱ ڱ ڱأالبن والبنأل، لوالباق   الثالث الثمن،
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 ميراث األم -3

 :حا ت ميراث األم 

 ترث األم الثاث بثالثة  روط:  -1

ينم الفرا الوارث، ينم الةمع من اإلخو  واألخواأ، أال تنتون المستةلة إحتنى 

 العمريتين. 

اميأل فرا وارث، أو كان لر جمع متن اإلختو  أو ترث األم السنس: إذا كان ل -2

 األخواأ.

 ترث األم ثاث الباق  ف  العمريتين، وتسمى الغراوين، وألما:  -3

زوجتتة وأم وأب: المستتةلة متتن أربعتتة: لازوجتتة الربتتع واحتتن، ولتت م ثاتتث  -1

 الباق  واحن، والباق  اثنان ل ب. 

ثة، ول م ثاث الباق  زوج وأم وأب: المسةلة من  تة: لازوج النص  ثال -2

 واحن، والباق  اثنان ل ب. 

   أيطيأل األم ثاث الباق ؛ لئال تزين ياى نصيب األب وألما ف  درجة واحن

 من الميأل، ولينون لاذكر مثل حظ األُنثيين.

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

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

 : األمثل 

 توف   خص ين أم وي ، ل م الثاث، ولاع  الباق  بالتعصيب. -1

تتتتوف   تتتخص يتتتن أم وابتتتن، المستتتةلة متتتن  تتتتة، لتتت م الستتتنس، ولالبتتتن البتتتاق   -2

 بالتعصيب.
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 ميراث األب - 4

 :حا ت ميراث األب 

ي بشرط وجود الفرا الوارث متن التذكور كتاالبن  -1 أو يرث األب السنس فر،ا

 ابن االبن وإن نزل. 

 يرث األب بالتعصيب إذا ل  ينن لاميأل فرا وارث.  -2

ي متتع وجتتود الفتترا التتوارث متتن اإلنتتاث  -3 يتترث األب بتتالفرض والتعصتتيب معتتا

ي كما  ب .  ي، والباق  تعصيبا  كالبنأل أو بنأل االبن، فار السنس فر،ا

  .اإلخو  األ قاء أو ألب أو ألم جميعه  يسقطون باألب والةن 

 : األمثل 

 توف   خص ين أب وابن، لالب السنس، والباق  لالبن. -1

 توف   خص ين أم وأب، ل م الثاث، والباق  ل ب. -2

ي والبتاق   -3 توف   خص ين أب وبنأل، لابنأل النصت ، ولت ب الستنس فر،تا

ي.  تعصيبا

تتتوف   تتخص يتتن أب وأخ  تتقي  أو ألب أو ألم، المتتال كاتتر لتت ب، ويستتق   -4

 .األخ باألب

 

 ميراث الج  - 5

  ،فتال يترث أب الةن الوارث ألو َمْن ليس بينتر وبتين الميتأل أنثتى كتةب األب

 األم، ألن بينر وبين الميأل أنثى.

كميراث األب إال ف  العمريتين، فإن ل م فيهما مع الةن ثاتث  وميراث الةن 

 جميع المال، ومع األب ثاث الباق  بعن فرض الزوجية كما  ب . 

 

 الج : حا ت ميراث 

ي بشرطين: وجود الفرا الوارث -1  ، ينم األب. الذكر يرث الةن السنس فر،ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



أصحاب                                                                                         كتاب الفرائض 

 الفروض
770 

 يرث الةن بالتعصيب إذا ل  ينن لاميأل فرا وارث، ينم األب.  -2

ي متتع وجتتود الفتترا التتوارث متتن اإلنتتاث  -3 يتترث الةتتن بتتالفرض والتعصتتيب معتتا

 كالبنأل وبنأل االبن. 

 : األمثل 

 لة من  تة، لاةن السنس، والباق  لالبن.توف   خص ين جن وابن، المسة -1

 توف   خص ين أم وجن، المسةلة من ثالثة، ل م الثاث، والباق  لاةن. -2

ي، ولاةتن  -3 توف   خص ين جن وبنأل، المسةلة من  تة، لابنتأل النصت  فر،تا

ي. ي، والباق  تعصيبا  السنس فر،ا

 

 ميراث الج ة - 6

 م الةن وإن ياون بمحتض اإلنتاث، الةن  الوارثة: أل  أم األم، وأم األب، وأ

 اثنتان من ق بَل األب، وواحن  من ق بَل األم. 

  ي متتع وجتتود ي متتع وجتتود األم، كمتا ال إرث لاةتتن مطاقتتا ال إرث لاةتناأ مطاقتتا

 األب.

  .ي بشرط ينم األم  ميراث الةن  فةكثر السنس مطاقا

 : األمثل 

ولالبتن البتاق  توف   خص ين جن  وابن، المسةلة من  تة، لاةتن  الستنس،  -1

ي.  تعصيبا

تتتوف   تتخص يتتن جتتن  وأم وابتتن، المستتةلة متتن  تتتة، لتت م الستتنس، والبتتاق   -2

 لالبن، وتسق  الةن  لوجود األم.

 

 ميراث ال نت - 7

 :حا ت ميراث ال نت 
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    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱأترث البنأل فةكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوألن،  -1

 . [11/]النساء

  بشرط ينم المعصب لهتا وألتو أخوألتا، ويتنم المشتاركة ترث البنأل النص -2

 لها وأل  أختها. 

ترث البنتان فةكثر الثاثتين بشترط أن يَنتنث اثنتتين فتةكثر، يتنم المعصتب لهتن  -3

 وألو أخوألن. 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ أل ر  گ گ گ أ قتتتتتال هللا تعتتتتتالى:

 .[11 ]النساء/   ...أل

 : األمثل 

توف   خص ين جن  وبنأل وابن، المسةلة من  تة، لاةتن  الستنس، والبتاق   -1

 .[11]النساء:    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱألالبن والبنأل، 

توف   خص ين بنأل وي ، المسةلة من اثنين، لابنأل النصت ، والبتاق  لاعت   -2

ي.  تعصيبا

تتتوف   تتخص يتتن أم وبنتتتين وجتتن، المستتةلة متتن  تتتة، لتت م الستتنس، ولاةتتن  -3

 ولابنتين الثاثان.السنس، 

 

 ميراث رنت ا ر  - 8

 : حا ت ميراث رنت ا ر 

ترث بنأل االبن فةكثر بالتعصيب إذا كان معها أخ لهتا فت  درجتهتا وألتو ابتن  -1

 . بنذكر األياى منها كاال، مع ينم الفرا الوارث الاالبن

تتترث بنتتأل االبتتن النصتت  بشتترط يتتنم المعصتتب لهتتا وألتتو أخوألتتا، ويتتنم  -2

 ا وأل  أختها، ينم الفرا الوارث األياى منها كاالبن، والبنأل.المشاركة له

ترث بنتا االبن فةكثر الثاثين بشرط أن ينن اثنتين فةكثر، ينم المعصب لهن  - 3
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 وألو أخوألن، ينم الفرا الوارث األياى منهن. 

ترث بنأل االبن فةكثر السنس بشرط يـنم المعـصب لهـن وألو أخوألن، ينم  -4

ياتتى متتنهن إال البنتتأل صتتاحبة النصتت ، فإنهتتا ال تتترث الفتترا التتوارث األ

 السنس إال معها، وكذا حن  بنأل ابن ابن مع بنأل ابن وألنذا.

 : األمثل 

ن، لابنتتأل تتتوف   تتخص يتتن بنتتأل، وبنتتأل ابتتن، وابتتن ابتتن، المستتةلة متتن اثنتتي -1

ي.النص ، والباق  لبنأل اال  بن، وابن االبن تعصيبا

متن اثنتين، لبنتأل االبتن النصت ،  توف   تخص يتن بنتأل ابتن ويت ، المستةلة -2

ي.  ولاع  الباق  تعصيبا

توف   خص ين بنت  ابتن، وأخ  تقي ، المستةلة متن ثالثتة، لابنتتين الثاثتان،  -3

 والباق  ل خ الشقي .

تتتوف   تتخص يتتن بنتتأل، وبنتتأل ابتتن، وأخ ألب، المستتةلة متتن  تتتة، لابنتتأل  -4

 النص ، ولبنأل االبن السنس، والباق  ل خ ألب.

 

  ث األخت الش ي ميرا - 9

 :  حا ت ميراث األخت الش ي 

ترث األخأل الشقيقة النصت  بشترط يتنم المشتاركة لهتا وألت  أختهتا، ويتنم  -1

المعصب لها وألو أخوألا، ويتنم األصتل التوارث وألتو األب أو الةتن، يتنم 

 الفرا الوارث. 

تتترث األختتواأ الشتتقيقاأ الثاثتتين بشتترط أن ينتتن اثنتتتين فتتةكثر، يتتنم الفتترا  -2

 ارث، ينم األصل الوارث من الذكور، ينم المعصب لهن وألو أخوألن.الو

ترث األخأل الشقيقة فةكثر بالتعصيب إذا كان معهتا أو معهتن المعصتب لهتن  -3

وألو أخوألن لاذكر مثل حظ األنثيين، أو كن متع الفترا التوارث متن اإلنتاث 
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 كالبناأ.

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ أ  قال هللا تعالى:

 . [176]النساء/   ...ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 : األمثل 

تتتوف   تتخص يتتن أم وأختتأل  تتقيقة وأختتوين ألم، المستتةلة متتن  تتتة، لتت م  -1

 السنس، ول خأل الشقيقة النص ، ول خوين ألم الثاث.

توف   تخص يتن زوجتة وأختتين  تقيقتين وابتن أخ ألب، المستةلة متن اثنت   -2

 ، ول ختين الثاثان، والباق  البن األخ األب.يشر، لازوجة الربع

تتتوف   تتخص يتتن زوجتتة وأختتأل  تتقيقة وأخ  تتقي ، المستتةلة متتن أربعتتة،  -3

 .[11/]النساء    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱألازوجة الربع، والباق  ل خ واألخأل،  

توف   خص يتن زوجتة وبنتأل وأختأل  تقيقة، المستةلة متن ثمانيتة، لازوجتة  -4

   ل خأل.الثمن، ولابنأل النص ، والباق

 

 ميراث األخت ألب - 10

 :حا ت ميراث األخت ألب 

تتترث األختتأل ألب النصتت  بشتترط يتتنم المشتتاركة لهتتا وألتت  أختهتتا، يتتنم  -1

المعصتتب لهتتا وألتتو أخوألتتا، يتتنم األصتتل التتوارث متتن التتذكور، يتتنم الفتترا 

 الوارث، ينم اإلخو  األ قاء والشقائ . 

ن فتةكثر، يتنم المعصتب لهتن ترث األخواأ ألب الثاثين بشرط أن ينن اثنتتي -2

وألو أخوألتا، يتنم األصتل التوارث متن التذكور، يتنم الفترا التوارث، يتنم 

 األ قاء والشقائ . 

ترث األخأل ألب فةكثر السنس بشرط أن تنون مع أخأل واحن   قيقة وارثة  -3

بالفرض، ينم المعصب لها، ينم الفرا الوارث، يتنم األصتل التوارث متن 
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 فةكثر.  الذكور، ينم األخ الشقي 

تتترث األختتأل ألب فتتةكثر بالتعصتتيب إذا كتتان معهتتا أو معهتتن المعصتتب لهتتن  -4

وألو أخوألن فينون لاذكر مثل حظ األنثيتين، أو كتن متع الفترا التوارث متن 

 اإلناث كالبناأ. 

 : األمثل 

توف   خص ين أم وأخأل ألب وأخوين ألم، المسةلة من  تة، ل م السنس،  -1

 ألم الثاث. ول خأل ألب النص ، ول خوين

توف   خص ين زوجة وأختين ألب وابن أخ ألب، المسالة من اثن  يشتر،  -2

 ين ألب الثاثان، والباق  البن األخ ألب.تلازوجة الربع، ول خ

توف   خص ين أم وأخأل ألم وأخأل  قيقة وأختتين ألب، المستةلة متن  تتة  -3

أل الشتقيقة ل م السنس، ول خأل ألم السنس، ول ختين ألب السنس، ول خت

 النص .

توف   خص ين أم وأختين ألب وأخ ألب، المسةلة متن  تتة، لت م الستنس،  -4

 .[11/]النساء    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱأوالباق  ل خواأ وأخيهن  

توفيأل امرأ  ين زوج وبنأل وأخأل ألب، المسةلة من أربعتة، لاتزوج الربتع،  -5

 ولابنأل النص ، والباق  ل خأل. 

 

 

 

 ميراث اإلخوة ألم - 11

  ، اإلختتتو  ألم ال يفذتتتل ذكتتترأل  ياتتتى أنثتتتاأل ، وذكتتترأل  ال يعصتتتب أنثتتتاأل

  ألنثى فيرث، ويحةبون من أدلوا بر و، وذكرأل  ينل  باألفيرثون بالسوية

 . األم حةب نقصان
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 :حا ت ميراث األخوة ألم 

يتترث األخ ألم ذكتتراي كتتان أو أنثتتى الستتنس بشتترط يتتنم الفتترا التتوارث، يتتنم  -1

 ر، أن ينون منفرداي. األصل الوارث من الذكو

ي الثاث بشرط أن ينونتوا اثنتين فصتايناي،  -2 يرث اإلخو  ألم ذكوراي كانوا أم إناثا

 ينم الفرا الوارث، ينم األصل الوارث من الذكور.

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ    گڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  أ قال هللا تعالى: 

 . [12]النساء/     ۀۀ ہ ہ ہ ہ أل ر أل ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ٹ ٹ ۀ ڱ ں ں ڻ ڻ

 : األمثل 

توف   خص ين زوجتة وأخ ألم وابتن يت   تقي ، المستةلة متن اثنت  يشتر،  -1

 لازوجة الربع، ول خ ألم السنس، والباق  البن الع  الشقي .

يتتن زوج وأختتوين ألم ويتت   تتقي ، المستتةلة متتن  تتتة، لاتتزوج توفيتتأل امتترأ   -2

 النص ، ول خوين ألم الثاث، ولاع  الباق .

 تتخص يتتن أم وأب وأختتوين ألم، المستتةلة متتن  تتتة، لتت ب الستتنس،  تتتوف  -3

 والباق  ل ب، ويسق  األخو  ألم لوجود األب.
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 مسائل أ ل الفروض

  :مسائل الفرائض رالنس   لما ميها م  الفروض على ثالث  أقسام 

 ما كانأل السهام فيها مساوية ألصل المسةلة وتسمى بالعادلة.  -1

مستتةلة متتن اثنتتين، لاتتزوج النصتت  واحتتن، ول ختتأل مثالهتتا: زوج وأختتأل، ال

 النص  واحن. 

ما كانأل الستهام فيهتا أقتل متن أصتل المستةلة وتستمى بالناقصتة، فيترد البتاق   -2

ياى أصحاب الفروض ما ينا الزوجين، فإذا لت  تستتغرا الفتروض التركتة 

 ول  ينن ياصب فه  أح  بر يةخذونر حسب فرو،ه . 

ة من ثمانية، لازوجة الثمن: واحن، ولابنأل  بعة مثالها: زوجة وبنأل، المسةل

ي ورداي.   فر،ا

 ما كانأل السهام فيها زائن  ين أصل المسةلة وتسمى بالعائاة.  -3

مثالها: زوج وأختين لغير أم، فتإن أُيطت  التزوج النصت ، لت  يبت  ل ختتين 

حقهمتتا وألتتو الثاثتتان، فةصتتل المستتةلة متتن  تتتة وتعتتول إلتتى  تتبعة، لاتتزوج 

ثة، ول ختين الثاثان أربعة، فينختـل التنقص ياتى الةميتع حستب النص  ثال

 فرو،ه .
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