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 العـصبــة - 2

 هم َمْن يرث بال تقدير.  العصبة 

 العصبة قسمان   : 

 عصبة بالسبب. .. وعصبة بالنسب

 : ينقسم العصبة بالنسب إلى ثالثة أقسام -1

 : عصبة بالنفس  -1

وهم كل وارث من الذكور إال )الزوج، واألخ ألم( وهم: االبنن، وابنن االبنن 

الشننق، ، واألخ ألب، وابننن األخ وإن نننز ، واألب، وال نند وإن عننال، واألخ 

الشق،  وإن نز ، وابن األخ ألب وإن نز ، والعم الشق، ، والعم ألب، وابن 

 . ، والمعت العم الشق،  وإن نز ، وابن العم ألب وإن نز 

  َمْن انفرد من هؤالء أخذ جم،ع الما ، وإذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ

 تركة سقط. ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض ال

  ،،جهات التعص،ب بعضها أقرب من بعض وهي خمس على الترت،ب: البننو

 ثم األبو،، ثم اإلخو، وبنوهم، ثم األعمام وبنوهم، ثم الوالء. 

  :إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حاالت 

: أن يتحدا في ال هة والدرجة والقو، كابن،ن، أو أخوين، أو عمن،ن، الحالة األولى

 يشتركان في الما  بالسوية.  ففي هذه الحالة

: أن يتحدا في ال هة والدرجة ويختلفا في القنو، كمنا لنو اجتمنع عنم الحالة الثانية

 شق،  وعم ألب ف،قدم بالقو، ف،رث العم الشق،  دون العم ألب.

: أن يتحدا في ال هة ويختلفا في الدرجنة كمنا لنو اجتمنع ابنن، وابنن الحالة الثالثة

 ة ف،كون الما  لالبن.ابن، ف،قدم بقرب الدرج
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: أن يختلفنا فني ال هنة ف،قندم فني الم،نراث األقنرب جهنة وإن كنان الحالة الرابعةة

بع،داً في الدرجة علنى األبعند جهنة وإن كنان قريبناً فني الدرجنة، فنابن االبنن 

 .، ويقدم ابن األخ ألب على العم الشق، مقدم على األب

 اإلرث بةالفر،،  ، ويمنعةونهن مةنأربعة من الذكور يعصةبون أوةوانهم

 :وللذكر معهن مثل حظ األنثين وهم

 االبن.. وابن االبن وإن نز .. واألخ الشق، .. واألخ ألب.

و،، الم،راث دون اإلننناث وهننم: بنننو األخننوسننائر العصننبات ينفننرد الننذكور بنن

 واألعمام وبنوهم. 

 عصبة بالغير:  -2

وهن أربع: البنت فأكثر باالبن فنأكثر، بننت االبنن فنأكثر بنابن االبنن فنأكثر، 

األخننت الشننق،قة فننأكثر بنناألخ الشننق،  فننأكثر، األخننت ألب فننأكثر بنناألخ ألب 

فننأكثر، ف،رثننون للننذكر مثننل ينن  األنث،نن،ن، ولهننم مننا أبقننت الفننروض، وإن 

 استغرقت الفروض التركة سقطوا. 

 .[11/]النساء(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ ڳ)قا  هللاُ تعالى:  -1

(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)وقننننننننننننا  هللا تعننننننننننننالى:  -2

 .[176/]النساء

 عصبة مع الغير:  -3

وهم صنفان: األخت الشق،قة فأكثر منع البننت فنأكثر أو بننت االبنن فنأكثر أو 

أو همنا  هما معاً، واألخنت ألب فنأكثر منع البننت فنأكثر أو بننت االبنن فنأكثر

معاً، فاألخوات دائماً مع البنات أو بنات االبن وإن نزلن عصنبات، فلهنن منا 

 أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطن.

   ،ي،ننص صننارت األخننت الشننق،قة عصننبة مننع الغ،ننر، صننارت كنناألخ الشننق
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 تح ب األخو، ألب ذكوراً كانوا أم إناثاً، ومن بعدهم من العصبات. 

ت ألب عصبة منع الغ،نر، صنارت كناألخ ألب، تح نب وي،ص صارت األخ

 بني األخو،، ومن بعدهم من العصبات. 

: وهم المعتـ  ذكـراً كان أو أنثنـى وعصبتنـا المتعصبـنـون العصبة بالسبب -2

 بأنفسهم.

قُوا الفَنَرائقَض : »×عن ابن عباس رضي هللا عنهما قا : قا  رسنو  هللا  أَْلنـحق

 .(1)متف  عل،ا«. فَُهَو ألَْولَى َرُجٍل ذََكرٍ بقأَْهلقـَها فََما بَققَي 

                                                           

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