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 قسمة التركة -6

 هي ما يخل ِّفه الميت من مال أو غيره.التركة : 

 :كيفية قسمة التركة على الورثة 

 تُقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق اآلتية:

 طريق النسبة: -1

وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها، وتعطيه من التركة بمثل 

 ذلك.

 ركة مائة وعشرون ألفاً.فلو مات شخص عن )زوجة، وأم، وعم(، والت

فالمسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثالثة، ولألم الثلث أربعة، وللعم 

 الباقي خمسة.

 فنسبة ثالثة الزوجة إلى المسألة ربعها، فتأخذ ربع التركة ثالثين ألفاً.

 ونسبة أربعة األم إلى المسألة ثلثها، فتأخذ ثلث التركة أربعين ألفاً.

لى المسألة ربعها وسدسها، فيأخذ ربع التركة ونسبة خمسة العم إ

 وسدسها خمسين ألفاً.

 قسمة: ال طريق -2

صل القسمة تضرب به نصيب أن تقسم التركة على مصح المسألة، وحا

 ن المسألة، والناتج هو نصيبه من التركة. الوارث م

(، 12( ألفاً، على أصل المسألة )120ففي المسألة السابقة تقسم التركة )

( آالف، تضرب به نصيب كل وارث، والناتج نصيبه من 10الناتج ) يكون
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 التركة.

(، نضربه في عشرة آالف 4فنصيب األم في المسألة السابقة الثلث )

 ( ألفاً، هو نصيبها من التركة وهكذا..40= )10.000×4

 الضرب:  طريق -3

أن تضرب نصيب كل وارث في التركة، ثم تقسم الحاصل على مصح 

 فيخرج نصيبه من التركة. المسألة،

( ألفاً، 120(، تضربه في التركة )3فللزوجة في المسألة السابقة الربع )

( يكون الناتج  12( ألفاً، تقسمه على أصل المسألة )360يكون الناتج )

 ( ألفاً هو نصيب الزوجة من التركة وهكذا..30)

 الطريقة الرابعة: -4

وحاصل القسمة تقسم عليه  أن تقسم أصل المسألة على سهم كل وارث،

 التركة، وحاصل القسمة هو نصيب الوارث من التركة. 

( على سهم 12ففي المثال السابق للزوجة الربع، فنقسم أصل المسألة )

ً على )120(، ثم نقسم التركة )3الزوجة وهو الربع، والناتج ) ( 3( ألفا

 ( ألفاً، هو نصيب الزوجة.40يكون الناتج )

 ر القسمة:حكم إعطاء من حض 

إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت الذين ال يرثون، أو اليتامى، أو 

الفقراء والمساكين ونحوهم، فيستحب إعطاؤهم شيئاً من المال قبل قسمة 

 التركة، يحصل به تطييب قلوبهم، والدعاء للورثة وللميت.
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