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 - 5قسمـة التركــة


 طرق قسمة التركة:

التركة :هي ما يخلفه الميت من مال أو غيره.
تقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق اآلتية:

 -1طريق النسبة:
وهي أن تنسب سهم كل واث ملن المسل لة هليهلا وت ميله ملن التركلة م ل
ذلك ،فلو هلك هالك عن (زوجة وأم وعم) والتركة مائة وعشرون ،فالمس لة
مللن اينللي عشللر ،لللوجللة الر للأل يايللة ،وللل،م ال لللل أث للة ،ولل للم ال للاقي
خمسة ،فنس ة ياية اللوجة هلى المسل لة ث هلا ،فت خلب ث لأل التركلة يايلين،
ونس ة أث ة األم هلى المس لة يل ها ،فت خب يلل التركة أث ين ،ونس ة خمسة
ال م هلى المس لة ث ها وسدسها ،في خب ث أل التركة وسدسها خمسين.
 -2وهن ش ل ت بللر ت نكلليب ك ل واث فللي التركللة ،يللم ت سللم ال ا ل علللى
مكح المس لة فيخرج نكي ه من التركة ،فلللوجة في المس لة السا ة الر لأل
ياية ،تضر ه في التركة ( )120والناتج ( )360ت سمه على أ ل المسل لة
( )12يكون نكي ها من التركة ( )30وهكبا.
 -3وهن ش ت قسلمت التركلة عللى مكلح المسل لة ،واا ل ال سلمة تضلرب له
نكيب الواث من المس لة ،والناتج هو نكي ه من التركة.
ففللي المسل لة السللا ة ت سللم التركللة ( )120علللى أ ل المسل لة ( )12يكللون
الناتج ( ،)10تضرب ه نكيب ك واث  ،فنكيب األم في المس لة السا ة
ال لللل أث للة ،نضللر ه فللي عشللر ( )40 = 4×10هللو نكللي ها مللن التركللة
وهكبا.

 حكم إعطاء من حضر القسمة:
هذا اضر قسمة الميرا أقاثب الميلت اللبين ي يريلون ،أو اليتلامى ،أو ملن
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ي مال لهم فيست ب هعماؤهم شي ا ً من المال ق قسمة التركة.
قال هللا ت الى( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) [النساء.]8/

 أقسام مسائل الورثة:
تنقسم مسائل الورثة إلى ثالثة أقسام:
المس لة.

األول :المسألة العادلة :وهي التي تساوت سهام فروبها مأل أ

المثال :زوج وأخت ش ي ة ،المس لة من اينين ،لك وااد النكف ،فالسهام
( )2تساوى أ

المس لة (.)2

الثاني :المسألة الناقصة :وهي التي ن كت سهام فروبها عن أ

المس لة.

المثال :زوجة ،وأخت ألم ،المس لة من ( ،)12لللوجة الر أل ( ،)3ول،خت
ألم السدس ( ،)2فمجموع السهام ( )8=5+3أق من أ

المس لة (.)12

الثالث :المسألة العائلة :وهي التي زادت سهام فروبها على أ

المس لة.

المثال :أم ،أخو ألم ،أختان ش ي تان ،المس لة من ( ،)6ل،م السدس (،)1
ول،خو ألم ال لل ( ،)2ول،ختين ال ل ان ( ،)4فمجموع سهام الفروض
( ،)7وهو أك ر من أ

المس لة ( ،)6فالمس لة عائلة هلى (.)7
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