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  من أكثر وسوف  ، المواريث لحضراتكم أشرح سوف تعالى  هللا شاء إن

  ومنكم مني يتقبل أن تعالى  هللا من وأرجو ، باب  كل على المسائل حل

 .  ولكم لي يغفر  وأن ، األعمال صالح

 .   الميراث أركان* 

ث( ١)  .  تركته  نقسم أن  نريد  الذي  المتوفى الشخص وهو:  الِمور ِ

 . المتوفى تركه الذي المال  وهو:  الَموُروث( ٢)

 . التركة مال من يأخذ أن يستحق  الذى الشخص وهو:  الواِرث( ٣)

 أحد انعدم لو  بحيث ، الشىء حقيقة من جزءا كان ما هو:   والركن --

 أركان مثل ، له وجود  ال وأصبح ،  أساسه من الشىء انهار ، األركان

 . الصالة بطلت منها ركن  بطل  وإذا ، الصالة من  جزء فهي الصالة

 .  والزوجية ، القرابة هي:   الميراث أسباب* 

 :  هم األقارب** 

  ،  ألم واألخ ،  والجد ، األب:  عشرة وهم :   الفروض أصحاب:  أوال* 

  ،  ألب واألخت ، الشقيقة واألخت ،  االبن وبنت ، والبنت ، والجدة ،  واألم

 .   ألم واألخت

 من سهام  لهم تُقدر لم األقارب من طائفة وهم:  النسبية العصبة:  ثانيا* 

 :   وهم  الفروض أصحاب بعد الباقي  يأخذون إنما ، التركة

 . نزل وإن  االبن وابن ، االبن:  وهم الفروع( ١)

 .   عال وإن الصحيح  والجد ، األب:  وهم   األصول( ٢)

  وإن جميعا وأوالدهم  ،  ألب أو  ، األشقاء الميت إخوة:  وهم  الحواشي( ٣)

 .  نزلوا وإن جميعا وأبناؤهم  ، ألب  أو األشقاء المتوفى وأعمام ، نزلوا

  الفروض أصحاب سوى األقارب بقية وهم:   األرحام ذوو :  ثالثا* 

  وابن  ، الصحيح غير والجد ، والخالة ، والخال ، كالعمة ، والعصبات

 .  ونحوهم  ، األخ وبنت  ،  األخت وابن  ، البنت
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 .   الزوجية الميراث أسباب من

 .  يكن  لم أم دخول هناك  كان سواء --

 . اآلخر يرث العدة أثناء أحدهما مات لو رجعي طالق  من والمعتدة --

  ، منه ترث  ال كي الموت مرض في وهو بائنا طالقا  زوجته طلق ومن --

 .  منه ترث فإنها ، العدة أثناء مات ثم

 .  الميراث شروط* 

 . المورث  موت:  األول الشرط

 . الروح خروج هو:  الحقيقي الموت --

 أحي يدري  ال ،  طويلة غيبة  رجل يتغيب  عندما هو:  الحكمي الموت --

 حكم  بعد إال ميتا يعتبر ال  ولكن ، بموته القاضي فيحكم ،  ميت أم  هو

 .  القاضي

  وتقسم  ،  ميتا اعتبر ، بذلك القاضي وحكم الكفر بدار ولحق  ارتد من --

 .  تركته

 .  أمه بطن من ميتا الجنين نزول  وهو:   التقديري  الموت --

  ورثه مال  وله ميتا سقط ولو  ، ويورث يرث الجنين إن األحناف قال --

 .  ورثته

  االبن مات فلو ، المورث موت عند الوارث حياة تحقق:   الثاني الشرط --

 التي الوصية فإن ذلك وعلى  ، أوالده وال هو  ال ، شيئا  يرث ال  أبيه قبل

 .  األربعة األئمة قول وهذا ، باطلة وصية هي ، الواجبة الوصية  يسمونها

  ، ذكر الجنين أن أساس على مرة مرتين  التركة تقسم:   الجنين ميراث --

  فإن ، النصيبين  أوفر له يحجز ثم  ، أنثى الجنين أن أساس على ثانية ومرة

 . األنثى نصيب أخذ أنثى خرج وإن  ، الذكر نصيب أخذ ذكرا خرج

  و ، الغرقى  ميراث يسمونه ما وهو  ،  واحد وقت في  المتوارثين موت* 

  توارث فال ، أوال منهم مات الذي من يعرف لم فإن ، والهدمى ، الحرقى

 .  بينهم 
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 :  الميراث موانع* 

 شروطه توفر رغم ، الحكم عدم وجوده من يلزم أمر هو :  المانع --

 القصاص وجب عدوانا عمدا مسلما العاقل البالغ  المسلم قتل فإذا ، وأسبابه

  ، منه يقتص  ال  ابنه األب قتل فإذا ، القصاص يمنع  كمانع األبوة فتأتي ،

 .  واألسباب الشروط توفر رغم

 على التركة فنقسم ، مطلقا  وجود  له يعتبر ال الميراث من  الممنوع --

 .   وجوده عدم أساس

 .  يرثه  فال عدوانا عمدا  مورثه قتل  من:   القتل األول  المانع --

  ، إجماعا المسلم من الكافر يرث  فال ، الدين اختالف هو  الثاني المانع --

 . العلماء جمهور عند الكافر من المسلم يرث وال

 :  المرتد ميراث --

 . المورث  ديانة كانت مهما أبدا أحد  من يرث  ال المرتد أن العلماء أجمع --

 :  المرتد مال أما --

  ورثته على يقسم ردته قبل اكتسبه الذي  المرتد مال إن:  األحناف فقال --

 .  المسلمين  مال لبيت  فيئا يكون ردته  بعد اكتسبه وما ، المسلمين

 مال  بيت في كله يوضع المرتد مال:  وأحمد والشافعي مالك وقال --

 .  المسلمين

 :   بعض من  بعضهم المسلمين غير ميراث* 

 .  بعض من  بعضهم يرث  الواحد الدين أصحاب أن العلماء أجمع --

 مهما  بعض  من بعضهم يرث كلهم الكفار إن:  العلماء جمهور وقال --

 . واحدة ملة كله فالكفر ، دياناتهم  تغيرت

  اليهودي  يرث  ال  والنصراني ،  النصراني يرث  ال اليهودي:  مالك وقال --

 .  بعض من بعضها يرث ، واحدة ملة كلها األديان وباقي ،

 .  الدارين اختالف  هو :  الثالث المانع --

 .  المسلمين  توارث  بين مانعا يكون  ال الدارين اختالف أن العلماء أجمع --
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 : الكافرون أما --

 .  الكافرين توارث  بين مانعا يكون   ال الدارين اختالف إن:  مالك فقال --

  بين للميراث مانعا يكون  الدارين اختالف إن:  والشافعي حنيفة أبو وقال --

 . الكافرين

 

 

   بالتفصيل الورثة حقوق * 

 الوجه على الميراث بطريق االستحقاق المصري المواريث قانون رتب --

 :  التالي

 .  الفروض أصحاب( ١)

 .   النسبية العصبة( ٢)

 .  الزوحين غير الفروض أصحاب على الرد( ٣)

 .  األرحام ذوو ( ٤)

 .  الزوجين أحد على الرد( ٥)

  ثلث  حدود في والوصية ،  الدائنين  وحق ، المتوفي حق استيفاء بعد --

 .  للورثة الباقي يكون ، التركة

  للعصبة يكون   ذلك بعد بقي ما  ثم  ، فروضهم الفروض أصحاب نعطي --

 .  األنثيين  حظ مثل للذكر بينهم  يقسم ،  النسبية

  أصحاب على التركة من الباقي نرد ،  نسبيه عصبة  هناك يكن  لم فإن --

 .  الزوجين غير الفروض

  لم المتوفي أن أي ، الزوجين غير فروض أصحاب هناك يكن  لم فإن --

  بعد الميراث  فإن ، زوجها  إال تترك  لم المتوفية  أو ،  زوجته إال يترك

 .  األرحام ألولي يكون  الزوجين نصيب

 أحد على الباقي نرد فإننا ، األرحام ذوي  من أحد هناك يكن  لم فإذا --

 . الزوحين
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 .  الصلبية  البنت ميراث* 

 .  انفردت إذا فرضا النصف ترث( ١)

  لم إذا  هذا  ، بالسوية فيه يشتركن ،  الثلثين يأخذن  فاكثر اثنين  كانتا إذا( ٢)

 .  درجتهن في ذكر ابن  معهن يكن

 ويكون  ، ذكر مباشر ابن معها كان إن التعصيب بطريق ترث( ٣)

 .   األنثيين حظ مثل للذكر الميراث

  من غيرها  تَحجب قد بل ، مطلقا الميراث من تُحجب ال  الصلبية البنت --

 . الميراث

 :   االبن بنت ميراث* 

 . منفردة واحدة كانت إذا فرضا النصف تستحق( ١)

 .  الثلثين  يأخذن فأكثر اثنتين كانت إذا( ٢)

  وجود  عدم عند  ،  صلبية بنت وجود حالة في فرضا السدس ترث( ٣)

 .  العاصب االبن

  أنزل أو درجتها في ابن ابن معها وجد إذا ، التعصيب بطريق ترث( ٤)

 .  إليه محتاجة وكانت منها

  من شىء له  بقي قد ابن ابن  ابن  الورثة بين ويكون ، بنتان  معها كان فلو --

  ألنها  ،  تعصيبا  االبن بنت  معه فترث ، الفروض أصحاب بعد التركة

 .  بدونه ترث ال  ألنها ، إليه محتاجة

 :   حالتين في الميراث من  االبن بنت تحجب --

 فإنها ، درجة منها أعلى ابن  ابن أو ،  للمتوفي ابن وجد إذا:  األولى الحالة

 .  شيئا ترث ال

  وجود أو ،  أكثر أو ، صلبيتين  بنتين وجود حالة في تحجب:  الثانية الحالة

 درجتها في ، عاصب معها يوجد  ال أن بشرط ، درجة منها أعلى ابن بنات

 .  منها أنزل أو

 .  تعالى  هللا شاء إن ، القادمة المرة ونكمل



7 

 : االبن وبنت ،  البنت ميراث على مسائل حل* 

 .  شقيق وأخ ،  وبنت ، زوج:  عن امراة توفيت ( ١)

 ولألخ ،  النصف وللبنت ، الوارث الفرع لوجود ؛  الربع للزوج:  الحل

 .  تعصيبا الباقي الشقيق

 .  شقيق وعم ،  وبنتين ، زوجة:  عن رجل توفي( ٢)

  وللعم ،   الثلثان وللبنتين  ، الوارث الفرع لوجود ؛ الثمن للزوجة:  الحل

 .  تعصيبا الباقي الشقيق

 .  ابن وابن  ، بنات ثالث:   عن  توفي( ٣)

 .  تعصيبا الباقي االبن والبن ،  الثلثان للبنات:  الحل

 .  شقيق أخ وابن  ،  ابن وبنت  ، زوج:  عن توفيت ( ٤)

  ، النصف االبن ولبنت ، الوارث الفرع لوجود ؛  الربع للزوج:  الحل

 .  تعصيبا الباقي األخ والبن

 .   شقيق عم  وابن  ،  بنات  وأربع ،  زوج عن توفيت ( ٥)

 الباقي  العم وألبن  ، الثلثان( األربع ) االبن ولبنات ،  الربع للزوج:  الحل

 .  تعصيبا

 .   ابن ابن وابن  ، ابن  وبنتي ، وبنت  ، زوجة:  عن  توفي( ٦)

  النفرادها ؛  النصف وللبنت ، الوارث الفرع لوجود ؛ الثمن للزوجة:  الحل

 .  تعصيبا الباقي االبن ابن والبن   ، الثلثين تكملة السدس االبن ولبنتي ،

 .  ابن  ابن وابن ،  ابن وبنت  ، بنات  وثالث ، زوجة:  عن  توفي( ٧)

 التركة ثلثا الثالث وللبنات ، الوارث الفرع لوجود ؛ الثمن للزوجة:  الحل

  ابن مع  االبن بنت  ورثت وقد  ، تعصيبا الباقي االبن وابن  االبن ولبنت  ،

 .  ترث ال غيره من ألنها ؛ إليه محتاجة ألنها  ؛ االبن ابن
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 :  األب ميراث* 

 .   أبدا أوالده تركة من  األب يُحجب  ال --

  ،  ألم األخوة أو ،  ألب أو ،  األشقاء واألخوات األخوة يَحجب األب --

 .   األبوية والجدة ، الجد ويَحجب

  وذلك ، التركة سدس بالفرض  األب  يرث:  األب لميراث األولى الحالة --

  ابن أو  ، االبن ابن  أو االبن وهو  ، المذكر الوارث  الفرع وجود حالة في

 .  نزل وإن  ، االبن ابن

  عدم حالة في  وذلك ، فقط التعصيب بطريق األب يرث:  الثانية الحالة --

 .  اإلناث من وال الذكور من ال ، مطلقا وارث فرع وجود

  وارث فرع وجود حالة في ، والتعصيب بالفرض ميراث:  الثالثة الحالة --

 .  مؤنث

 :  األب ميراث  على مسائل --

 .  أبناء وثالثة ،   أب:  عن  توفي( ١)

  ولألبناء ، المذكر الوارث  الفرع لوجود ؛ فرضا السدس لألب:  الحل

 .  تعصيبا الباقي الثالثة

 .  وجد  ، شقيقتين  وأختين  ، شقيقين  وأخوين ،  أب:  عن توفيت ( ٢)

 ويَحجب ، جميعا األخوة يَحجب ألنه ؛ كلها التركة يستحق األب:  الحل

 . الجد

 .  أب وأم  ،  ابن وبنت ، وبنت  ،   أب:  عن  توفي( ٣)

  الوارث الفرع لوجود ؛ تعصيبا والباقي فرضا السدس يستحق األب:  الحل

  أم أما ،  الثلثين تكملة  ؛ السدس االبن ولبنت  ، النصف وللبنت ، المؤنث

 .  باألب محجوبة فهي األب

 .  وأب ، وأم  ،  بنتين ، زوج:  عن توفيت ( ٤)

 الفرع لوجود ؛  السدس ولألم ، الوارث الفرع لوجود ؛  الربع للزوج:  الحل

 أما ،  لهما عاصب وجود ولعدم ،  لتعددهما ؛ الثلثان وللبنتين ، الوارث

  الفرع لوجود ؛ تعصيبا والباقي ، فرضا السدس يرث  أنه فاألصل األب
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  على نصيبه فيقتصر ، التركة من شىء له يبق لم أنه  إال  ، المؤنث الوارث

 .  السدس

 

 .  الجد ميراث* 

  يكون أي  ،  األب طريق عن المتوفى إلى ينتسب  الذي هو  الصحيح الجد --

 الصحيح فالجد ، فقط الذكور طريق عن بالمورث  الصحيح الجد اتصال

 االنتساب طالما درجته علت مهما وهكذا   ، األب أب  أب أو  ، األب أب هو

 . الذكور طريق عن بينهما

  ،  األنثى بواسطة الميت إلى ينتسب   الذي فهو الصحيح غير الجد أما --

 . الجدة وأب  ، األم أب مثل

 .  األرحام ذوي  من الصحيح  غير الجد --

 .  الجد يَحجب األب --

 .  البعيد  الجد يَحجب القريب الجد --

 .  طريقه عن الميت  إلى ينتسبن الالئي الجدات يَحجب الجد --

 .  باإلجماع األم أوالد يَحجب الجد --

  السادة عند ألم  أو  ألب أو األشقاء واألخوات األخوة  جميع يحجب الجد --

 . األحناف

 مالك منهم العلماء جمهور عند  ألم  واألخوات اإلخوة إال يحجب  وال --

 . وأحمد والشافعي

 .  ألب  أو اإلشقاء األخوة وجود  عدم عند الجد ميراث حاالت --

 . مذكر وارث فرع وجود عدم حالة في فرضا السدس يرث( ١)

  من أو   الذكور من وارث  فرع وجود عدم حالة  في تعصيبا يرث( ٢)

 .  اإلناث

 وارث فرع وجود حالة في ،  تعصيبا والباقي فرضا السدس يرث( ٣)

 .  مؤنث
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  وذلك ، السدس الجد يأخذ ، السدس عن الجد  نصيب نقص  لو أنه يالحظ --

 .  الجد ميراث حاالت كل في

 .  ألب أو أشقاء  للميت إخوة وجود حالة في الجد ميراث --

 .   ألب أو األشقاء واألخوات األخوة يحجب الجد:  حنيفة أبو اإلمام قال --

 اإلخوة يححب  ال الجد:  والجمهور وأحمد والشافعي مالك وقال --

  ، منهم رجل كأنه ويعتبر  ، يقاسمهم إنما ، ألب  أو اإلشقاء واألخوات

 .   السدس عن  نصيبه يقل  ال بحيث

 . العلماء جمهور برأي أخذ المصري القانون --

 .  ألب  أو اإلشقاء واألخوات اإلخوة مع الجد ميراث حاالت --

 وإناثا ذكورا  أو ، فقط ذكورا كانوا إن كأخ يقاسمهم  أن:  األولى الحالة --

 .   المؤنث الوارث بالفرع عصبن إناثا أو ،

  التعصيب بطريق الفروض أصحاب بعد الباقي يأخذ أن:  الثانية الحالة --

  ، اإلناث من  الوارث الفرع مع  أو ، بالذكور  يعصبن  لم  أخوات مع كان إذا

  أو ، اإلرث من الجد تحرم بالتعصيب اإلرث أو المقاسمة كانت لو بحيث

 .  السدس الجد أخذ ، السدس عن تنقصه

 

 :   والجد األب بين الشبه أوجه --

  الفرع وجود حالة في ، فقط بالفرض يرث والجد األب  من كل( ١)

 .  فرضا السدس منهما واحد  كل نصيب  ويكون ، المذكر والوارث

  حالة في ،  تعصيبا والباقي فرضا السدس يرث والجد األب  من كل( ٢)

 .  المؤنث الوارث الفرع وجود

  وجود  عدم حالة في وذلك ، فقط بالتعصيب يرث والجد األب  من كل( ٣)

 .  اإلناث من وال الذكور من ال ، مطلقا وارث فرع

 .  باإلجماع  ألم واألخوات األخوة يحجب والجد األب  من كل( ٤)

  ألم  أو ألب  أو األشقاء واألخوات األخوة يححب والجد األب  من كل( ٥)

 .  وأحمد والشافعي لمالك خالفا ، األحناف عند
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 :  والجد األب  بين الخالف أوجه --

 .  باألب فيُحجب الجد أما  ، أبدا  أحد الميراث عن يحجبه ال  األب( ١)

  أما ، ألم أم  ، ألب  أم أشقاء ، جميعا واألخوات األخوة يَحجب  األب( ٢)

 . معهم كأخ يشاركهم بل ، العلماء جمهور  عند  يَحجبهم فال الجد

 الميت إلى  تنسب  ألنها ،  األب أم هي  التى ،  األبوية الجدة يَحجب  األب( ٣)

 . طريقه عن  الميت إلى تُنسب  ال  ألنها ، يَحجبها فال الجد أما ، طريقه عن

  واألم األب بين اإلرث انحصار حالة في ، األم  نصيب في يؤثر  األب( ٤)

  ، التأثير هذا  له فليس الجد أما ،  الباقي ثلث  تأخذ األم إذ  ، الزوحين وأحد

  وبين  بينها  اإلرث انحصار حالة  في ، كلها التركة ثلث  تأخذ األم إن   بل

 . الجد

 

 :   الجد ميراث على مسائل حل* 

 .  وجد ،  وابن ،   أب:  عن  توفي( ١)

 الوارث الفرع لوجود ؛ فرضا  السدس لألب ، باألب محجوب الجد:  الحل

 .  تعصيبا لالبن والباقي ، المذكر

 .  ألم وأخ ، ابن  وابن ، جد عن  توفي( ٢)

  االبن  والبن ، المذكر الوارث  الفرع لوجود ؛ فرضا السدس للجد:  الحل

 . الوارث وبالفرع بالجد محجوب ألم واألخ ، تعصيبا الباقي

 .  وأم ، وجد ، زوج:  عن توفيت ( ٣)

  لعدم  الثلث  ولألم ؛ الوارث الفرع وجود لعدم  ؛ النصف للزوج:  الحل

 .  تعصيبا الباقي وللجد ،  اإلخوة تعدد ولعدم  ، الوارث الفرع وجود

 .  ألم وأختين  ،  وجد ،  ابن وبنت  ،  بنت:   عن  توفي( ٤)

  وللجد ، الثلثين تكملة  السدس االبن ولبنت ، النفرادها  النصف للبنت:  الحل

 ألنهما  ؛ لهما شىء  فال ألم األختان أما ،  تعصيبا والباقي فرضا السدس

 . بالجد محجوبتان
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 .  شقيقين  وأخوين ،   جد:  عن  توفي( ٥)

 .   أثالثا بينهم التركة تقسم:  الحل

 . شقيقات أخوات وأربع ، شقيق وأخ ،   جد:  عن  توفي( ٦)

 .  جنيها ٨٠٠ والتركة

 ولألخ ،  سهمان للجد  ، األنثيين حظ مثل  للذكر بينهم التركة تقسم:  الحل

  ونصيب ، جنيه ٢٠٠ الجد نصيب  فيكون ،  واحد سهم  أخت ولكل ، سهمان

 .  جنيه ١٠٠ أخت كل ونصيب ،  جنيه ٢٠٠ األخ

 .  وجد  ،  ألب وأخت ،  ابن بنت :  عن توفيت ( ٧)

 حظ مثل للذكر واألخت الجد بين الباقي ويقسم  ، النصف االبن  لبنت:  الحل

 . أخ كأنها فجعلها  األخت عصب  المؤنث الوارث الفرع ألن  ذلك ،  األنثيين

 .  وأم  ، شقيقة وأخت ،   جد:  عن  توفي( ٨)

  ولعدم ، الوارث الفرع وجود  لعدم ؛ الثلث  ولألم ، النصف للشقيقة:  الحل

 .  تعصيبا الباقي وللجد ، اإلخوة تعدد

 .  وجد ،  وأم ،  ألب وأخت ، زوجة:  عن  توفي( ٩)

  لعدم ؛  الثلث ولألم ، الوارث الفرع وجود  لعدم ؛ الربع للزوجة:  الحل

  ؛ النصف ألب ولألخت ،  األخوة تعدد ولعدم  ، الوارث الفرع وجود

 . فرضا السدس وللجد  ، النفرادها

 .  ألم  وأخوين  ، ألب  وأخ ، ألب وأخت ، شقيقة وأخت جد عن  توفي( ١٠)

 ، فرضا النصف الشقيقة ولألخت ، بالجد محجوبان ألم  األخوين:  الحل

 .  األنثيين  حظ مثل للذكر ، ألب  واألخ  ألب واألخت الجد  بين يقسم والباقي
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 .   األم ميراث* 

  وارث فرع للمتوفى كان إذا ،  فرضا السدس ترث أنها:  األولي الحالة --

 .  مؤمث أو مذكر

  ، فأكثر أختان أو ، فأكثر أخوان للمتوفى كان إذا ، أيضا السدس وترث --

 ألب واآلخر ، شقيقا أحدهما كان أو ، ألم أو ،  ألب أو  ،  شقيقين كانا سواء

 .  ألم أو ،

  إلى الثلث من  األم يحجبون فإنهم ، الميراث من  محجوبين اإلخوة كان لو -

 .  السدس

 . شروط بثالثة الثلث  األم ترث:  الثانية الحالة

 .  وارث فرع للمتوفى يكن لم  إذا( ١)

 . فأكثر أختان أو فأكثر أخوان  للمتوفى يكن  لم و(٢)

 .  الزوحين وأحد  األب وبين بينها الميراث ينحصر لم  و( ٣)

  فإن ، الزوجين وأحد  واألب األم بين اإلرث انحصر إذا:  الثالثة الحالة --

 .  الزوجين أحد نصيب  بعد الباقي ثلث  تأخذ األم

 :   األم  ميراث على مسائل* 

 .  وجد  ، وأب  ، وأم ، ابن  بنت:   عن  توفي( ١)

  ولألم  ، النفرادها ؛ النصف لها األبن  وبنت ، باألب محجوب الجد:  الحل

  ؛  تعصيبا والباقي ، فرضا السدس ولألب  ، الوارث الفرع لوجود  ؛ السدس

 .  المؤنث الوارث الفرع لوجود

 .   ابن وابن ،  وأم ،   أب:  عن  توفي( ٢)

 فرضا السدس ولألم  ، المذكر الوارث الفرع لوجود ؛   السدس لألب:  الحل

 .  تعصيبا الباقي االبن والبن ، الوارث للفرع ؛

 .  شقيقة وأخت ، ألم  وأخ ،  وأم ،   أب:  عن  توفي( ٣)
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  السدس ترث واألم   ، باألب محجوبان  الشقيقة واألخت ، ألم  األخ:  الحل

 واألخت ، األخ أن رغم ، تعصيبا الباقي ولألب ، اإلخوة لتعدد ؛ فرضا

 .  السدس إلى الثلث من األم حجبا  أنهما إال ، محجوبان

 .   ألم وأخت ، الدين في مخالف ألب وأخ ،  وأم ، زوج:  عن توفيت ( ٤)

  وال  ، له  شىء فال ، الميراث من ممنوع الدين في  المخالف األخ:  الحل

  الفرع لعدم ؛ الثلث ولألم ، الوارث الفرع لعدم ؛ النصف وللزوج ، له أثر

 . فرضا السدس ألم ولألخت ، واألخوات األخوة  تعدد ولعدم  ، الوارث

 .  وزوجة ،  وأم ،   أب:  عن  توفي( ٥)

  بعد الباقي ثلث  ولألم ، وارث فرع وجود  لعدم ؛ الربع للزوجة:  الحل

 والباقي ، والزوجة األب وبين بينها اإلرث النحصار ؛ الزوجة نصيب

 . لألب

 .  وجد ،  وأم ، زوج:  عن توفيت ( ٦)

  ؛ التركة ثلث  ولألم ، الوارث الفرع وجود لعدم  ؛ النصف الزوج:  الحل

 .  تعصيبا الباقي وللجد ، اإلخوة تعدد ولعدم  ، الوارث الفرع وجود لعدم

 

 .  الجدة ميراث* 

 الجد وأم ، األم  أم  وأم ،  األب وأم  ، األم  أم :  هي الصحيحة الجدة -

 .  علت  وإن ، الصحيح

 فال ، األرحام أولي من  وهي ،  صحيحة غير جدة الصحيح غير الجد أم --

 .  تعصيبا وال فرضا ترث

  ناحية من كانت سواء  ، باإلجماع دائما فرض صاحبة الصحيحة الجدة --

  ، األبوية الجدة  وتسمى  ، األب جهة من كانت أم  ، األمية الجدة وتسمى األم

 . األقارب زواج  في يكون  وذلك ، معا  الجهتين  من كانت أم

 في معها اشتركت درجتها في أخرى صحيحة جدة معها اجتمعت إذا --

 .  نصيبها
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 : الجدة حجب حاالت --

  األم ناحية من الجدة كانت سواء ، مطلقا الجدات أو الجدة تحجب األم ( ١)

 .  األب ناحية  من أم ،

  ، األميات الجدات يحجب وال ، فقط األبويات الجدات يحجب  األب( ٢)

 .  األب أب أم يحجب فالجد

 .  البعيدة الجدة تحجب القريبة الجدة( ٣)

 . محجوبة هي كانت ولو  حتى البعيدة الجدة تحجب القريبة الجدة --

 : الجدة ميراث  على مسائل --

 .  شقيق وأخ  ، وجد ،  أم أم :  عن  توفي( ١)

 الباقي يقتسمان  الشقيق واألخ ،  والجد ، فرضا السدس األم  أم للجدة:  الحل

 .  تعصيبا

 .  عم  ابن ، أب أم  ،  أم أم ،  ابن بنت ، بنت ( ٢)

  وأم ،  األم وألم   ، الثلثين تكملة السدس  االبن ولبنت  ،  النصف للبنت:  الحل

 .   تعصيبا الباقي العم والبن ، مناصفة بينهما  يقسم  السدس األب

 .  شقيقة وأخت ، شقيق  وأخ ، أب  وأم ،  أم وأم ، وزوجة ،  أم( ٣)

  لتعدد السدس األم  ونصيب  ،  باألم  محجوبتان األب وأم  ، األم أم:  الحل

  ، الشقيق ولألخ ، الوارث الفرع وجود لعدم  ؛  الربع وللزوجة ، األخوة

 .  تعصيبا الباقي الشقيقة ولألخت

 .  أم  أم وأم ، أب  وأم ، وجد  ، أب( ٤)

  األم أم  وأم ، باألب محجوبة األب  وأم ، باألب محجوب الجد:  الحل

 . لألب كلها والتركة ، محجوبة كانت وإن ، األب بأم محجوبة

 . شقيقة وأخت ،  ابن وبنت   ، األب أب  وأم ،  أب أب( ٥)

 ، فرضا النصف  األبن ولبنت ، األب بأب محجوبة األب أب أم:  الحل

 .  الشقيقة واألخت الجد  بين يقسم والباقي

 .   أم أم  أم وهي  ، أب  أب وأم ، أب وأب  ، وبنت  ، زوجة( ٦)
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  السدس وللجدة ، الوارث الفرع لوجود ؛ فرضا الثمن للزوجة:  الحل

 من يحجبها  فال ، أبوية جدة  أنها جهة من حزفها وإن  الجد ألن ، فرضا

 والباقي فرضا السدس وللجد ، فرضا  النصف وللبنت ، أمية جدة أنها جهة

 .  تعصيبا

 

 .  الزوج ميراث* 

 :  حالتان له --

  المتوفاة للزوجة يكن لم  إذا ، فرضا التركة نصف يرث:  األولي الحالة --

  أو ،  األبن ابن ابن أو ، ابن  ابن أو ، ابن ، أنثى أم كان ذكرا ، وارث فرع

  الفرع هذا كان وسواء ، نزلت  وإن ،  ابن ابن بنت  أو ،   ابن  بنت أو ،  بنت

 .  سابق  غيره زوج من أو الزوج هذا من الوارث

  ذكرا وارث فرع المتوفاه للزوجة كان إن الربع يرث:  الثانية الحالة --

 .  أنثى أو كان

 : الزوجة ميراث* 

 :  حالتان لها

 ذكرا وارث فرع المتوفي للزوج يكن  لم إن الربع ترث:  األولى الحالة --

 .  أنثى أو كان

 كان ذكرا وارث فرع المتوفى للزوج كان إن الثمن ترث:  الثانية الحالة --

 .  أخري زوجة من أو منها كان سواء  ،  أنثى أم

 :  الزوجين ميراث  على مسائل --

 .  وبنت ،  وابن ، زوج:  عن امرأة توفيت ( ١)

 الباقي والبنت  ولالبن  ، الوارث الفرع لوجود ؛  الربع للزوج:  الحل

 .  تعصيبا

  وبنت ، الدين  في مخالف وابن  ، شقيق  أخ وابن ، زوج:  عن توفيت ( ٢)

 .  بنت
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  وال ،  له أثر فال ، الميراث  من  ممنوع الدين في المخالف  االبن :  الحل

  ، تعصيب وال لها فرض فال األرحام ذوي  من البنت  وبنت ، له شىء

  ولالبن ، الوارث الفرع وجود  لعدم ؛ فرضا التركة  نصف الزوج يستحق

 .  تعصيبا الباقي الشقيق

 .  شقيق  وعم ،  ابن  وبنت ، زوجة:   عن رجل توفي( ٣)

  ؛ النصف االبن ولبنت ، الوارث الفرع لوجود ؛ الثمن للزوجة:  الحل

 .   تعصيبا الباقي الشقيق وللعم  ، النفرادها

 .  أب أم  هي وجدة ،  ابن وبنت ، وزوجة ،  وأم ،   أب:  عن  توفي( ٤)

  ؛ تعصيبا والباقي فرضا السدس ولألب ،  باألم محجوبة  الجدة:  الحل

 الوارث الفرع لوجود  ؛ الثمن وللزوجة ،  المؤنث ، الوارث الفرع لوجود

  األبن ولبنت  ، المؤنث الوارث الفرع لوجود ؛ السدس ولألم  ، المؤنث

 . فرضا النصف

 .  وجد ،  ألب وأختين   ، وبنت ،  زوجتين:  عن  توفي( ٥)

  النفرادها ؛  فرضا النصف وللبنت ، مناصفة بينهما الثمن للزوجتين:  الحل

 .   األنثيين حظ مثل للذكر ألب  واألختين الجد بين   يقسم والباقي ،

 .  ابن  وابن ،  وأب ، وأم  ، زوج :  عن  توفي( ٦)

 الفرع لوجود ؛  السدس ولألم ، الوارث الفرع لوجود ؛  الربع للزوج:  الحل

  االبن والبن ، المذكر الوارث الفرع لوجود ؛ السدس ولألب ، الوارث

 .  تعصيبا الباقي

  وأخ ، شقيق  وأخ ، وأب  ، وأم  ،  ابن وبنت ، زوجة:  عن رجل توفي( ٧)

 .  ألب

  لوجود ؛ الثمن  وللزوجة ، باألب محجوبان ألب واألخ الشقيق األخ:  الحل

  من وجود  وعدم ،  النفرادها ؛ فرضا النصف االبن ولبنت ، الوارث الفرع

  ، اإلخوة  ولتعدد ، الوارث الفرع لوجود ؛ فرضا السدس ولألم  ، يعصبها

 .  المؤنث الوارث الفرع لوجود ؛ تعصيبا والباقي  فرضا السدس ولألب
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 .   ألم واألخوات اإلخوة ميراث* 

 

 :  ألم  واألخوات اإلخوة ميراث أحوال --

 . فرضا التركة  سدس  منهم المنفرد الواحد يأخذ( ١)

  ال بالسوية  بينهم ويقسم  ، التركة ثلث يأخذون فأكثر اثنين كانوا إذا( ٢)

 . واألنثى الذكر بين فرق

  ، مؤنثا  أو كان مذكرا الوارث بالفرع  ألم واألخوات اإلخوة يُحجب( ٣)

 .  نزلت  وإن االبن وبنت ،  والبنت ، نزل وإن األبن وابن ، كاالبن

 .  عال  وإن ، والجد ، كاألب فقط المذكر األصل ويحجبهم  --

 .  ألم  واألخوات اإلخوة ميراث  على مسائل --

 .  شقيق وأخ ، ألم وأخ ،  وأم ، زوجة:  عن  توفي( ١)

  لتعدد  السدس  ولألم ، الوارث الفرع وجود  لعدم ؛ الربع للزوجة:  الحل

 .  تعصيبا الباقي الشقيق ولألخ ، النفراده  ؛ السدس ألم ولألخ ، األخوة

 .  ألم  وأختين  ، ألم   وأخوين ،  وأم ، زوج:  عن توفيت ( ٢)

  لتعدد ؛ السدس ولألم ، الوارث الفرع وجود لعدم  ؛ النصف للزوج:  الحل

  ، بالسوية بينهم  يقسمونه ،  الثلث ألم  ولألختين ألم ولألخوين ، اإلخوة

 .  األنثى  حظ مثل للذكر

 .  أم أم  هي وجدة ،  ألم  وأختين ، ألم  وأخ ،  أب:  عن توفيت ( ٣)

  السدس األم  أم  وللجدة ، باألب  محجوبون ألم  واالختين ألم  األخ:  الحل

 .   تعصيبا لألب والباقي ، فرضا

 .  شقيقة وأخت ،   ألم  وأخوين ،  وأم ،  جد:  عن توفيت ( ٤)

  األخوة لتعدد ؛ فرضا السدس ولألم  ، بالجد محجوبان ألم  األخوين:  الحل

 .  تعصيبا الباقي وللجد ، النفرادها ؛ فرضا النصف الشقيقة ولألخت ،

 .   وعم ،  ألم   وأخوين ،  ألم وأخت ، ابن  وبنت  ، زوجة:  عن  توفي( ٥)
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  لوجود ؛  الثمن وللزوجة ، الوارث بالفرع محجوبون األم  أوالد :  الحل

 .  تعصيبا  الباقي وللعم ، النفرادها  ؛ النصف االبن ولبنت ، الوارث الفرع

 

 : الشقيقة  األخت ميراث* 

  الشقيقة األخت ميراث حاالت

 .  منفردة كانت إذا فرضا النصف ترث( ١)

 .  الثلثان لهن فأكثر أختان( ٢)

 . أخيها  مع  تعصيبا ترث( ٣)

 .  مؤنث وارث فرع وجود حالة في الشقيقة األخت  مع  تعصيبا ترث( ٤)

  مع( نزلت  وإن  ابن بنت أو  بنت ) مؤنث  وارث فرع وجود حالة في --

 منزلة  فتنزل ، العصبة منزلة تنزل الشقيقة األخت فإن ، الشقيقة األخت

 . الشقيق األخ يحجبه من فتحجب ، الشقيق األخ

 . المذكر الوارث وبالفرع ، باألب الشقيقة األخت تُحجب --

 .  الشقيقة األخت ميراث  على مسائل --

 يكون أن البد  المشتركة المسألة تتحقق ولكي ، المشتركة المسألة( ١)

  واثنان  ،( جدة أو أم ) سدس وصاحبة زوج: ) التالي النحو على الورثة

 معه وجدت سواء ، فأكثر شقيق وأخ  ، ألم واألخوات األخوة من فأكثر

 (  ال أم فأكثر شقيقة أخت

  ، ألم وأخ ، وأم  ، زوج:   عن امرأة توفيت :  المشتركة للمسألة مثال

 .  جنيها ٤٨٠ وتركت ، شقيقة وأخت ، شقيق وأخ ،  ألم وأختان

  ، جنيها  ٨٠ األخوة لتعدد السدس ولألم  ، ٢٤٠:  النصف للزوج:  الحل

 لألخوة يبق  لم لما ولكن  ، بالسوية عليهم يقسم  الثلث ألم ولألخت ألم ولألخ

 اإلخوة مع األشقاء واألخوات اإلخوة اشتراك وجب لذا ، شىء األشقاء

 الذكر بين فرق ال بالتساوي جميعا بينهم  يقسم الثلث في ألم  واألخوات

 .   واألنثى

 :   الشقيقة األخت ميراث  على مسائل --
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 .   وجد ، وزوجة ، شقيقة أخت:  عن رجل توفي( ١)

  وجود لعدم ؛ الربع وللزوجة ،  النفرادها  ؛ النصف الشقيقة لألخت:  الحل

 .  تعصيبا الباقي وللجد ، الوارث الفرع

 .   عم وابن  ، شقيقتين وأختين  ، أم :  عن  توفي( ٢)

  العم  وألبن  ، فرضا الثلثان ولألختين ، األخوة لتعدد  ؛ السدس لألم:  الحل

 .  تعصيبا الباقي

 .  شقيقة وأخت ، شقيق وأخ ، زوج:  عن توفيت ( ٣)

 واألخت  الشقيق ولألخ ، وارث فرع  وجود لعدم  ؛ النصف للزوج:  الحل

 .  األنثيين حظ مثل للذكر تعصيبا الباقي الشقيقة

 . شقيقة  وأخت ، ابن  وبنت ، بنت :  عن توفيت ( ٤)

 الشقيقة ولألخت ، الثلثين  تكملة  السدس االبن وبنت  ،  النصف للبنت:  الحل

 .  تعصيبا الباقي

 .   شقيقتين وأختين  ،  وأم ، ابن بنتي:  عن توفيت ( ٥)

  الباقي الشقيقتين  ولألختين  ،  السدس ولألم  ، الثلثان االبن  لبنتي :  الحل

 .  الشقيقتين األختين  عصبت  االبن بنتي  ألن  ، تعصيبا

 .  شقيقات أخوات وثالث ،  وابن ، زوجة:  عن  توفي( ٦)

  ، تعصيبا الباقي ولالبن  ، الوارث الفرع لوجود ؛ الثمن للزوجة:  الحل

 .   باالبن حجبن الشقيقات واألخوات

 أخوة وأربعة ، شقيقات أخوات وخمس ، وأب ، زوج:  عن توفيت ( ٧)

 . أشقاء

  لعدم ؛ النصف وللزوج ، باألب محجوبون جميعا واألخوات األخوة:  الحل

 .  تعصيبا الباقي ولألب  ، وارث فرع وجود

 في مخالف وابن  ، شقيق وأخ ، ألم وأخ ،  وأم ، زوجة:  عن  توفي( ٨)

 .  الدين
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  مطلقا لوجوده أثر وال الميراث  من  ممنوع الدين في المخالف  االبن :  الحل

 فرضا السدس ولألم ، الوارث الفرع وجود  لعدم ، الربع فلها الزوجة أما ،

 الباقي الشقيق ولألخ ، النفراده فرضا السدس ألم ولألخ ، األخوة لتعدد  ،

 .  تعصيبا

 .  ألب وأخت ، ألب  وأخ ،  ألم وأخت  ،  ألم وأخ ، زوج:  عن توفيت ( ٩)

  ألم واألخت  ألم ولألخ ، الوارث الفرع وجود  لعدم النصف للزوج:  الحل

 .   تعصيبا الباقي فيرثان ألب واألخت ألب األخ أما ،  بينهما مناصفة الثلث

 وأخ ،  شقيقتين  وأختين ،  ألم  وأختين ، وجدة ، زوج:   عن توفيت ( ١٠)

 .  شقيق

 فرضا السدس وللجدة ، الوارث الفرع وجود لعدم  ؛ النصف للزوج:  الحل

  بالسوية  يقتسمونه الثلث الشقيق واألخ الشقيقتين واإلختين ألم  ولألختين ،

 .  األنثى  حظ مثل للذكر

 

 :  ألب األخت ميراث* 

 :  ألب األخت ميراث حاالت --

 . منفردة النصف ترث( ١)

 .  الثلثان لهن فأكثر اثنان( ٢)

 .  الشقيقة األخت مع السدس( ٣)

 .  ألب األخ مع تعصيبا( ٤)

 ( . نزلت  وإن  ، ابن  بنت  أو بنت)  مؤنث وارث فرع  وجد  إذا تعصيبا( ٥)

 :  ألب األخت حجب حاالت --

 .  األب يَحجبها( ١)

 ( . نزل وإن  االبن ابن أو االبن) المذكر الوارث الفرع ويحجبها( ٢)

 .  الشقيق األخ ويحجبها( ٣)
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  معها كان فإن ، عاصب معها يكن   لم ما ،  الشقيقتين باألختين  وتحجب( ٤)

 .  تعصيبا ترث عاصب

 األخت تُحجب الحالة هذه ففي شقيقة وأخت مؤنث وارث فرع  وجد إن( ٥)

  ، المؤنث الوارث الفرع مع عصبة ستكون الشقيقة األخت ألن  ، ألب

 .  الشقيق األخ يححبه ما فتحجب ،  الشقيق كاألخ فتكون

  حالة في السدس إلى النصف من نقصان حجب الب األخت تُحجب( ٦)

 . المنفردة  الشقيقة األخت وجود

 :  الشقيقة األخت ميراث مسائل --

 .  عم  وابن  ،  وأم ،  ألب أخت:  عن توفيت ( ١)

  الفرع وجود  لعدم ؛  الثلث ولألم ،  النفرادها ؛ النصف ألب لألخت:  الحل

 .  تعصيبا الباقي العم والبن ، اإلخوة  تعدد وعدم  ، الوارث

 .  شقيق أخ وابن  ، وجدة ،  ألب أختين:  عن توفيت ( ٢)

  األخ والبن ، فرضا السدس وللجدة ، فرضا الثلثان ألب  لألختين:  الحل

 .  تعصيبا الباقي الشقيق

  شقيق وعم ، ألب أخوات وثالث ، شقيقة وأخت ، زوجة:  عن  توفي( ٣)

. 

 النصف  الشقيقة ولألخت ، وارث فرع  وجود لعدم الربع للزوجة:  الحل

 الباقي الشقيق  وللعم ،  الثلثين تكملة السدس ألب ولألخوات  ، النفرادها

 .  تعصيبا

 .  ألب وأخت ،  ألب وأخ  ، وجد ، زوجة:  عن  توفي( ٤)

  الجد بين  تعصيبا  والباقي ، الوارث الفرع وجود لعدم الربع للزوجة:  الحل

 .  األنثيين  حظ مثل للذكر ألب واألخت الب واألخ

 .  ألب أخوات وأربع ،  ابن وبنت  ،  بنت:   عن  توفي( ٥)

 ، يعصبها من وجود  وعدم ، النفرادها ؛ فرضا  النصف للبنت:  الحل

 .  تعصيبا الباقي ألب ولألخوات ،  الثلثين تكملة السدس االبن ولبنت

 .  ألب  وأختين ،  وجد ،  ابن وبنت  ، زوج:  عن توفيت ( ٦)
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  ؛ النصف االبن ولبنت ، الوارث الفرع لوجود ؛  الربع للزوج:  الحل

  عن الجد نصيب  لنقص واألختين  الجد بين الباقي قسمنا  ولو ، النفرادها

 .  ألب  لألختين تعصيبا والباقي ،  السدس الجد يأخذ لذا ، السدس

 

 .  العصبات* 

 :  بالنفس العصبة --

  ، عال وإن  الصحيح والجد ،  واألب  ،  نزل وإن االبن وابن ،  االبن وهم

  ، واألعمام ،  نزلوا وإن الذكور  وأوالدهم ، ألب أو األشقاء واألخوة

 .  نزلوا  وإن الذكور وأوالدهم

 : العصبة جهات --

 .  نزلوا وإن  الذكور وأوالدهم المتوفى أبناء وهم :   البنوة جهة( ١)

 .   عال وإن الصحيح  والجد األب وهم :  األبوة جهة( ٢)

 مهما  وأبناؤهم  ، ألب  أو األشقاء المتوفى إخوة وهم:  اإلخوة جهة( ٣)

 .  نزلوا

  ، أبيه وأعمام ،  ألب أو األشقاء الميت  أعمام وهم:  العمومة جهة( ٤)

 . نزلوا  وإن هؤالء  وأبناء ،  الصحيح جده وأعمام

 . الجهات هذه بين الترجيح --

  كانوا بأن ،  والقوة والدرجة الجهة حيث  من واحد مستوى في كانوا إن( ١)

  للترجيح مجال ال  فإنه ، ألب إخوة كلهم أو ، أشقاء إخوة كلهم أو أبناء كلهم

 .  بالتساوي منها بقي ما أو التركة يقتسمون  إنما ، بينهم 

  ، واألعمام  ، واإلخوة ،  كاألبناء مختلفة جهات من وكانوا  تعددوا  إذا( ٢)

  ثم ، األخوة  جهة ثم  ، اإلبوة جهة ثم ، غيرها على تقدم البنوة جهة فإن

 . العمومة جهة

 . الدرجة في اختالفهم مع الجهة في اتحادهم( ٣)
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 كاألب أو  ،  االبن ابن وابن ،  االبن وابن كاالبن واحدة جهة من كانوا إن

  وابن ، االبن ابن على يقدم  فاالبن ، القرابة بدرجة يكون فالترجيح ، والجد

 .  الجد على يقدم  واألب ، االبن  ابن ابن على يقدم  االبن

 . والدرجة الجهة في اتحادهم( ٤)

 وجهة اإلخوة جهة في وذلك ، للميت القرابه بقوة  بينهم التفاضل يكون

 على الشقيق العم ويقدم  ،  ألب األخ  على الشقيق األخ فيقدم ، فقط العمومة

 .  ألب العم

 

 .   بالغير العصبة* 

 :   وهم

 .   الصلبية البنت( ١)

 .   االبن نزل مهما االبن  بنت ( ٢)

 .  الشقيقة األخت( ٣)

 .   ألب األخت( ٤)

  للذكر تعصيبا يرثون فإنهم للميت أبناء أو  ابن البنات  أو البنت مع كان فإن

 ، عصبها ابن ابن ،  االبن بنت  مع  كان إذا وكذلك ، األنثيين  حظ مثل

  أو األخت مع وجد أذا وكذلك ، األنثيين  حظ مثل للذكر تعصيبا وورثا

 أو األخت وكذلك ،  تعصيبا يرثون   أكثر أو شقيق أخ  الشقيقات األخوات

 . تعصيبا معا ورثوا أكثر أو ألب أخ معهم وجد لو ، ألب األخوات

  يكون أن األخوات أو البنات هؤالء   مع الموجود العاصب في يشترط --

  ، درجة األدنى حجب درجة أعلى كان فإن ، الدرجة في لهن مساويا

  ،  وهكذا  ، االبن  ابن  بنت يحجب االبن وكأبن  ، األبن بنت يحجب كاالبن

 .  ألب األخت يحجب الشقيق واألخ

 معها وجد وإن ، مطلقا بالغير عصبة تكون  ال  ألب أو الشقيق األخ بنت --

 .  األرحام ذوي  من الشقيق األخ فأخت ، وقوتها درجتها في أخ ابن

 . األرحام ذوي من فالعمة ، مطلقا بالغير  عصبة تكون ال  العم مع العمة --
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 .  الغير  مع العصبة* 

  أصبحت مؤنث وارث فرع الورثة في وكان  ألب أو شقيقة أخت وجدت إذا

  التعصيب هذا في يشاركها ال المؤنث الوارث الفرع ولكن  ، عصبة األخت

 .  المؤنث الوارث الفرع نصيب في يؤثر ال  األخت فوجود ،

 والعصبة ،  بالغير والعصبة ،  الذكور من إال يكونوا  ال بالنفس العصبة --

 .   اإلناث من إال  يكونوا ال  الغير مع

 

 :  المسائل  حل* 

 ٢٤ والتركة.   شقيقين وأخوين  ، أب  ، أم ، ابن ابن:  عن رجل توفي( ١)

 .  فدانا

 .  المذكر  الوارث وبالفرع ، باألب محجوبون جميعا األخوة:  الحل

 . الوارث الفرع لوجود فرضا ، السدس يرث األب

 .  الوارث الفرع لوجود ،  السدس ترث  واألم

 .  تعصيبا الباقي االبن وابن

  ستة على  أربعة االبن  وابن ، ستة  واحدعلى واألم.  ستة   على واحد األب 

. 

 .  ستة=  المسألة أصل

 ٤ ، ١  ، ١:     األسهم

   ٤=  ٦÷   ٢٤=  السهم قيمة

 ٤=   ٤× ١=  األم نصيب

   ٤=  ٤×١=   األب  نصيب

 .  ١٦=  ٤×٤=  االبن ابن نصيب

  ، شقيق أخ وابن  ، وجدة ، وأم   ، وزوجة ، وجد ،   أب:  عن  توفي( ٢)

 .  جنية ١٢٠٠ والتركة ، ألب  وعم
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  ، باألب  محجوبون والعم األخ ابن وكذلك ، باألب محجوب الجد:  الحل

 .  باألم محجوبة والجدة

 .  وارث فرع وجود  لعدم ، الربع للزوجة

  األب وبين بينها األرث النحصار  ، الزوجة نصيب بعد  الباقي ثلث  ولألم 

 . والزوجة

 .  تعصيبا الباقي ولألب

 .  ١٢=  المقامات نوحد

 ١٢=  المسألة أصل

 ٦ ، ٣ ، ٣ األسهم

 ١٠٠=١٢÷١٢٠٠=  السهم قيمة

 ٣٠٠=١٠٠× ٣= الزوجة نصيث

 ٣٠٠=١٠٠×٣=  األم نصيب

 ٦٠٠=١٠٠×٦= األب  نصيب

.   ألم  وأخت ،  ألب وأخوين  ، وأب  ، وأم ، ابن  بنت:   عن  توفي( ٣)

 .  فدانا ١٨ والتركة

  ، باألب محجوبة ألم واألخت ، باألب محجوبان  ألب  األخوان:  الحل

 .  أيضا الوارث بالفرع ومحجوبة

 .  لها عاصب وجود  وعدم النفرادها النصف  لها االبن بنت

 .  الوارث الفرع لوجود  السدس لها األم

 .  تعصيبا والباقي فرضا السدس  له واألب

 ٦= المسالة أصل

 ٢ ، ١ ، ٣ االسهم

 ٣= ٦÷١٨= السهم قيمة

 فدادين  ٩=٣×٣= االبن بنت نصيب
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 فدادين  ٣=٣×١=األم نصيب

 .  فدادين  ٦= ٣×٢=األب  نصيب

 

  ، شقيق  عم وابن  ، ألب  وعم ،  شقيق وعم  ، شقيقة أخت :  عن  توفي( ٤)

 .  جنيه ٣٠٠ والتركة

 .  الشقيق بالعم محجوبان الشقيق العم وابن ، ألب  العم:  الحل

 .  عاصب وجود وعدم  ، النفرادها ؛ فرضا النصف لها الشقيقة واالخت

 .  تعصيبا الباقي الشقيق وللعم

 .  المسئلة أصل هو مقام أكبر نجعل

  ٢  المسألة أصل فيكون

 .  واحد  سهم وللعم .  واحد  سهم لألخت:   األسهم

 ١٥٠=  ٢÷  ٣٠٠=  السهم قيمة

 جنيه ١٥٠=  ١٥٠×   ١= الشقيقة األخت نصيب

 .  جنيه ١٥٠=  ١٥٠×  ١=  الشقيق العم  نصيب

  وعم  ، شقيق  وعم ، ألم وأخت ، أب وأب  ، أم  أم ،  بنت:   عن  توفي( ٥)

 .  فدانا٢٤ والتركة ، ألب

  والعم ، أيضا بالجد ومحجوبة ، الوارث بالفرع محجوبة ألم  األخت:  الحل

 .  بالجد محجوبان ألب  والعم الشقيق

 .  يعصبها من  وجود وعدم  النفرادها  النصف للبنت

 .  فرضا السدس األم ألم

 .  تعصيبا الباقي+   السدس األب ألب

  المسألة أصل هو مقام أكبر نجعل

 ٦ المسألة أصل

 .  سهمان  األب ألب  ، واحد  سهم  األم ألم  ، أسهم ٣ للبنت:   األسهم
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  المسألة أصل÷  التركة= السهم قيمة

 ٤=  ٦÷   ٢٤=  السهم قيمة

 فدانا  ١٢= ٣×    ٤=  البنت نصيب

 فدانا  ٤=   ١×  ٤=   األم  أم  نصيب

 فدانا ٨=٢×  ٤=  األب أب نصيب

 والتركة ،  ألب وأخت ، ألب وأخ ،  ابن وبنت  ،  بنت:   عن  توفي( ٦)

 جنيها ٣٦٠

 :  الحل

 .  يعصبها من  وجود وعدم  النفرادها  النصف للبنت

 .   الثلثين تكملة السدس االبن لبنت

 .  تعصيبا الباقي ألب واألخت ألب لألخ

 ٦ من المسألة أصل

  ألب واألخت ألب ولألخ ، واحد سهم  االبن ولبنت  ،  أسهم ٣ للبنت األسهم

 . سهمان

 ٦٠٠= ٦÷   ٣٦٠٠=  السهم قيمة

 حنيها ١٨٠٠=٦٠٠×٣=  البنت نصيب

 جنيها٦٠٠= ٦٠٠×١= االبن نصيببنت

 =  بالتعصيب الوارثين نصيب

 جنيها١٢٠٠=   ٦٠٠×   ٢ 

 

 

 

 



29 

   الحجب* 

  شخص وجود بسبب   ، بعضه من أو  ، الميراث كل من الشخص منع : وهو

 . آخر

 الميراث من  مانع وجود بسبب  الميراث  من الشخص منع :  هو الحرمان --

 .  اإلرث أهلية أفقده

  الحجب أنواع  --

  ، الزوج:  هم الكلي الحجب عليهم يطرأ ال  الذين الفروض أصحاب --

 .  الصلبية  والبنت   ، واألم ، واألب ، والزوجة

  الصلبي االبن  فهو العصبات من الكلي الحجب عليهم  يطرأ ال  الذين أما --

 . فقط

  بنت:  هم سبعة الفروض أصحاب من كليا حجبا يحجبوا  أن يمكن  الذين --

  ،  والجد ، ألم   واألخ ،  ألم واألخت  ، ألب  واألخت ، الشقيقة األخت ،  االبن

 . والجدة

 : الكلي الحجب أسباب --

 الوارث هذا  وجود  عند يُحجب  فإنه ، بوارث المتوفي إلى يدلي ما كل( ١)

  ، العم ابن يَححب  والعم ، األخ  ابن يَحجب األخ ،  الجد يَحجب فاألب ،

 .  وهكذا  ،   األم أم تَحجب  واألم

  ابن يححب واالبن  ، الجد يَحجب  فاألب األبعد يَحجب درجة األقرب( ٢)

 .   وهكذا ،  االبن

  ، األخوة في إال يكون  ال وهذا  ، قرابة األضعف يحجب  قرابة األقوى( ٣)

  الب العم يَحجب  الشقيق والعم ،  ألب األخ يَحجب الشقيق فاألخ ، واألعمام

 .  وهكذا  ،

  النقصان حجب --

  شخص وجود بسبب   ، األدنى الفرض إلى األعلى الفرض من انتقال:  وهو

 . آخر

 .   الربع إلى نزل وارث فرع وجد فإن ، النصف يرث فالزوج
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  أصحاب من خمسة هم النقصان حجب عليهم يطرأ  الذين الوارثون --

 واألخت  ، االبن وبنت  ،  واألم ، والزوحة ، الزوج:  وهم فقط الفروض

 .  الب

 

 .  الفروض ألصحاب بالنسبة الحجب* 

 .   أبدا يُحجبان  ال الصلبية والبنت األب( ١)

 :   هم نقصان حجب يُحجبون الذين ( ٢)

 وجود حالة في الربع إلى النصف من نقصان حجب يُحجب ، الزوج( ١)

 .  وارث فرع

  وجود حالة  في الثمن  إلى الربع من نقصان حجب تُحجب ، الزوجة( ٢)

 .  وارث فرع

  فرع وجود حالة في السدس إلى الثلث من نقصان ححب تُحجب األم ( ٣)

 .  األخوات أو األخوة من فأكثر اثنين  أو ، وارث

 : فقط كليا حجبا يُحجبون  الذين --

 .  باألب يُحجب الجد( ١)

 .  باألب  األبوية الجدة وتُحجب ، مطلقا باألم تُحجب الجدة( ٢)

 .  المذكر الوارث بالفرع وتُحجب ، باألب الشقيقة األخت تُحجب( ٣)

 ، الوارث وبالفرع ،( والجد  األب) المذكر باألصل يُحجب ألم  األخ( ٤)

 .  مؤنثا أو كان مذكرا

 بالفرع وتُحجب ، ( والجد األب) المذكر باألصل تُححب ألم  األخت( ٥)

 .  مؤنثا أو كان مذكرا الوارث

 :  وهم ناقصا حجبا أو تاما حجبا يُحجب ما --

  حالة في السدس إلى النصف من نقصان حجب تُحجب:   االبن  بنت ( ١)

  لم  إن بالبنتين وتُحجب ، مطلقا  باالبن  كليا وتُحجب ،  الصلبية البنت  وجود

 .  عاصب معهما يكن
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 كليا وتُحجب الشقيقة باألخت نقصان حجب تُحجب:   ألب األخت( ٢)

  إذا  الشقيقتين وباألختين ، الشقيق  وباألخ ، المذكر الوارث وبالفرع ، باألب

  الغير مع  عصبة كانت إذا الشقيقة باألخت وتُحجب ،  ألب أخ معها يكن لم

 ( . المؤنث الوارث الفرع)

 :  للعصبات بالنسبة الحجب --

 .  نقصان حجب وال كليا حجبا ال  ، أبدا يُحجب  ال  الصلبي االبن ( ١)

 .   الصلبي االبن ماعدا الكلى الحجب تقبل العصبات  وجميع( ٢)

 :   بالقوة  ثم ، بالدرجة  ثم ، بالجهة  يكون للعصبات بالنسبة الحجب --

 . دونها ومن األبوة جهة تَحجب البنوة جهة --

 . العمومة وجهة األخوة جهة  تَحجب األبوة جهة --

 . العمومة جهة تَحجب اإلخوة وجهة --

 : بالدرجة الترجيح كان الجهه في اتحدوا فإذا --

 .  األبعد يَحجب فاألقرب

 :   بالقوة الترجيح كان:  القرابة درجة في اتحدوا وإذا --

 .  قرابة األضعف يَحجب قرابة فاألقوى

 

 .  الحجب  على مسائل حل* 

  ألب  وعم  ، شقيقين  وأخوين ، وجد ،  وابن  ، وأب ، زوجة:  عن  توفي( ١)

 .  جنيها ٤٨٠ وترك ،

 بالفرع محجوبان ألب والعم  ،  واألخوين ، باألب محجوب الجد:  الحل

 .  أيضا باألب ومحجوبان ، الوارث

 .  الوارث الفرع لوجود الثمن لها الزوجة

 . المذكر الوارث الفرع لوجود السدس له األب

 .  تعصيبا الباقي ولالبن
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   ٢٤ المسألة أصل فيكون المقامات نوحد

 .  سهما ١٧ ولالبن  ،  أسهم ٤ ولألب ، اسهم ٣ للزوجة

   ٢٠=  ٢٤÷  ٤٨٠=  السهم قيمة

   جنيها٦٠=  ٣×٢٠= الزوجة نصيب

   ٨٠=   ٤×   ٢٠=   األب  نصيب

 ٣٤٠=  ١٧×   ٢٠= االبن نصيب

  وأخوين  ، شقيق وأخ ، وجدة  ، ألم  وأخ ،  وأم ، زوج:  عن توفيت ( ٢)

 .  فدان ٢٤ والتركة ، ألب

 .  الشقيق باألخ محجوبان ألب  واألخوان ،  باألم محجوبة  الجدة:  الحل

 .  الوارث الفرع وجود لعدم النصف للزوج

 . اإلخوة لتعدد  السدس لألم

 . فرضا السدس  ألم لألخ

 .  تعصيبا الباقي الشقيق لالخ

   ٦ وهو مقام أكبر  هو المسألة أصل

  سهم الشقيق لألخ ،  واحد سهم  ألم لألخ ،  واحد سهم  لألم ، أسهم ٣ للزوج

 .  واحد

 ٤=  ٦÷   ٢٤=  السهم قيمة

 ١٢=   ٤×  ٣=   الزوج نصيب

 ٤=  ٤×   ١=  األم نصيب

 ٤=   ٤×   ١=   ألم  األخ نصيب

 ٤=  ٤×   ١=  الشقيق األخ نصيب

  ، ألب وأخ ، ألم  وأخت ،  الدين في مخالف وابن ، زوجة:  عن  توفي( ٣)

 .  حنيها١٢٠٠ والتركة

 .  له أثر فال الميراث  من  ممنوع الدين في المخالف  االبن :  الحل
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 .  الوارث الفرع وجود لعدم الربع للزوجة

 .  النفرادها فرضا السدس ألم لألخت

 .  ألب لألخ تعصيبا الباقي

   ١٢ من  المسالة أصل يكون المقامات توحيد بعد

 .  أسهم  ٧ ألب ولألخ  ، سهمان ألم ولالخت ، أسهم ٣ للزوجة

 ١٠٠=  ١٢÷   ١٢٠٠=  السهم قيمة

 جنيه  ٣٠٠= ١٠٠×٣=الزوجة نصيب

 ٢٠٠=١٠٠×  ٢=    ألم  األخت نصيب

   ٧٠٠=   ١٠٠× ٧=   ألب  األخ نصيب

 

  ، شقيق وأخ ،  أم أم  وأم  ، أب وأم ،  وابن ، وأب ، زوج:  عن توفيت ( ٤)

 .  فدانا ٣٦ والتركة

 الجدة ألن  األب بأم محجوبة أم  أم وأم ،  باألب محجوبة األب  أم:  الحل

  باالبن محجوب الشقيق واألخ  ، محجوبة كانت وإن  األبعد تحجب  األدنى

 .  أيضا وباألب

 . الوارث الفرع لوجود الربع للزوج

 .  الوارث الفرع لوجود  السدس ولألب

 .  تعصيبا الباقي ولالبن

 ١٢ المسألة أصل فيكون المقامات نوحد

 .  أسهم  ٧ ولالبن  ، سهمان ولألب ، أسهم ٣ للزوجة

   ٣=  ١٢÷   ٣٦=  السهم قيمة

 ٩=   ٣×  ٣=   الزوج نصيب

 ٦=  ٢×   ٣=   األب  نصيب

 ٢١=  ٧×    ٣=   االبن نصيب
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  ألب وأختين ،  ألم  وأخوين ، وأب  ، وأم ، وبنت  ، زوج:  عن توفيت ( ٥)

 .  جنيها  ٦٥٠ والتركة ،

  ، باألب محجوبان ألم  واألخوين ، باألب محجوبتان ألب األختان:  الحل

 . الوارث وبالفرع

 . الوارث الفرع لوجود الربع للزوج

 .  يعصبها  من وجود  وعدم ، النفرادها  النصف للبنت

 .  الوارث الفرع لوجود  السدس لألم

 .  المؤنث الوارث الفرع لوجود ؛ تعصيبا والباقي فرضا السدس لألب

  ١٢ المسألة أصل ونيك المقامات توحيد بعد

 .  سهمان ولألب ، سهمان ولألم  ، أسهم  ٦ وللبنت  ، أسهم ٣ للزوج

   ١٣=  األسهم مجموع

 قد المسألة ألن ( ١٣) األسهم مجموع ويعتمد( ١٢)  األول األصل يلغى

 ( . ١٣)  إلى( ١٢) من عالت

 ٥٠=  ١٣÷  ٣٥٠=  السهم قيمة

  جنيها ١٥٠=  ٥٠×  ٣=   الزوج نصيب

 جنيه  ٣٠٠=  ٥٠×    ٦=  البنت نصيب

   جنيه ١٠٠=  ٥٠×   ٢=  األم نصيب

 .   جنيه ١٠٠=  ٥٠×   ٢=   األب  نصيب

 

 .  الفروض  أصحاب على الرد* 

 بنسبة الفروض أصحاب على التركة من الباقي تقسيم إعادة:  وهو

 .  عاصب وجود عدم   عند فروضهم

  يذهب فأين ، فرضا النصف فتأخذ واحدة  بنت للمتوفى يكون كأن --

 . ؟  الباقي النصف



35 

  أصحاب أسهم  لزيادة نظرا ، الورثة  أنصبة من التنقاص:  هو  العول --

 . التركة أصل عن الفروض

  أسهم ألن  نظرا ، الفرض صاحب نصيب في  زيادة فهو الرد أما --

 . كلها التركة تستوعب  ال الفروض أصحاب

  أصحاب على يكون الرد:  والحنابلة الحنفية منهم العلماء  جمهور قال --

 يستوفي أن  بعد التركة من  شىء  بقى فإذا ، الزوجين غير الفروض

  أصحاب على توزيعه يعاد  المال هذا  فإن أنصبتهم الفروض أصحاب

 .  شىء عليهما يرد فال الزوجين عدا  ما ، فروضهم بنسبة الفروض

  عدا  ما الفروض أصحاب على يرد  أنه:  المصري القانون رأي --

  ذوي على  يرد الفروض أصحاب من أحد هناك يكن  لم فإن ، الزوجين

 .  الزوجين على يرد األرحام ذوي من أحد هناك  يكن لم فإن ، األرحام

 .  الرد على مسائل حل --

 .  أفدنة ثمانية وترك ،  أبن وبنت  ،  بنت:   عن  توفي( ١)

 .  السدس  االبن ولبنت  ،  النصف للبنت:  الحل

 .  ٦÷١ البن لبنت  ،  ٢÷١ للبنت

 ٦÷١االبن لبنت ، ٦÷٣للبنت

 ٦=  المسألة أصل المقام نجعل

 االبن  لبنت  وسهم  ،  للبنت ٣ األسهم  عدد  

 ( . ٦) األول األصل ويلغى ، المجموع هذا فيعتمد ، أربعة  األسهم مجموع

 ٢=   ٤÷  ٨=  السهم قيمة

 ٦=  ٣×    ٢=  البنت نصيب

   ٢=  ١×  ٢=    االبن بنت نصيب
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 .  الرد  عن مسائل حل* 

 .   فدانا ١٢ وترك ، وأم ، ألم  وأخ ، زوجة:  عن  توفي( ٢)

 لن ألنها ؛(  أفدنة ثالثة) التركة ربع  وهو  نصيبها الزوجة تأخذ:  الحل

  بنسبة ألم  واألخ األم  بين  يقسم أفدنة تسعة وهو والباقي  ، العول فى تدخل

 :  هكذا فرضيهما

   ٦÷  ١ ألم  أخ ، ٣÷  ١  لألم

   المقامات نوحد

 ٦÷   ١ ألم  لألخ ، ٦÷  ٢  لألم

 ٦ هو المسألة أصل

 .  واحد سهم  ألم ولألخ ،  سهمان  لألم:   األسهم

 ٣=   األسهم مجموع

 ٣=   ٣÷   ٩ السهم قيمة

 ٦=  ٢×   ٣=  األم نصيب

   ٣=   ١×   ٣=   ألم  األخ نصيب

  جنية ٢٠٠ والتركة ،  ألم وأخ ،  وأم ، شقيقة أخت:  عن امرأة توفيت ( ٣)

. 

  ٦÷  ١ ألم ولألخ ، ٦÷   ١ ولألم ،  ٢÷  ١ الشقيقة لألخت:  الحل

   المقامات نوحد

   ٦÷  ١ ألم لألخ   ،  ٦÷  ١  لألم ، ٦÷  ٣ الشقيقة لألخت

 ٦ المسألة أصل

 .  واحد  سهم  ألم ولألخ ،  واحد سهم  ولألم  ، أسهم ٣ الشقيقة لألخت

 ٥ المجموع ونعتمد ٦ المجموع فنلغي ، ٥  األسهم مجموع

 ٤٠=  ٥÷  ٢٠٠= السهم قيمة

 ١٢٠=   ٤٠×   ٣=  الشقيقة األخت نصيب
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 ٤٠=  ٤٠×   ١=  األم نصيب

   ٤٠=   ٤٠×   ١=   ألم  األخ نصيب

 .  جنيه  ٤٠٠ والتركة ،  ألم  وأختين  ،  وأم ، زوجة:  عن  توفي( ٤)

 .  ٣÷  ١  ألم أختان ،  ٦÷  ١ ولألم ، ٤÷  ١ للزوجة

 .  الرد في تدخل  لن ألنها الزوجة نصيب نخرج

   جنيه ١٠٠=  ٤٠٠×  ٤÷   ١=  الزوجة نصيب

 .  فرضيهما بنسنة  واألختين األم بين يقسم  جنيه ٣٠٠= الباقي

   ٦÷  ١ ولألم  ،  ٣÷  ١ ألم  لألختين

   المقامات نوحد

٦÷  ١ ، ٦÷  ٢   

   ٦=  المسألة أصل

 .  واحد  سهم ولألم  ، أسهم ٢ لألختين

 ٣=   األسهم مجموع

   ١٠٠=   ٣÷  ٣٠٠=  السهم قيمة

 ١٠٠=  ١٠٠×   ١=  األم نصيب

 . جنيه ١٠٠ أخت لكل ،  ٢٠٠=   ١٠٠×   ٢=   ألم  األختين نصيب

 

  األرحام ذوي ميراث* 

 .  عاصب وال فرض بصاحب ليس قريب كل :  وهم  --

 والعمة ،  البنت وبنت ،  البنت وابن  ،( األم أب) الصحيح غير الجد مثل --

  ألب األخ  وبنت   ، الشقيق األخ بنت   ومثل ،  وأوالدهم ، والخال ، والخالة ،

 .  وهكذا ، الشقيقة األخت وابن  ، ألم األخ وبنت  ،

 .  الميراث في حق لهم األرحام ذوي إن:  والحنابلة األحناف قال --
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 . الميراث في حق األرحام لذوي ليس:  والشافعي مالك وقال --

 . األرحام ذوي  بتوريث  المصري القانون أخذ --

  الثالثة تحجب  والثانية  ، الثانية تحجب األولى الطبقة:  طبقات أربع وهم  --

 . الرابعة تحجب والثالثة ،

 . نزلوا وإن ،  االبن بنات  وأوالد  ، نزلوا وإن  ، البنات  أوالد:  األولى الطبقة

 ، الصحيحة غير والجدة ، عال  وإن  ، الصحيح غير  الجد:  الثانية الطبقة

 .  علت وإن

 األخوة وبنات  ، نزلوا  وإن ، وأوالدهم  ،  ألم األخوة أبناء:  الثالثة الطبقة

  ألبوين األخوة أبناء وبنات ، نزلوا وإن  ، وأوالدهم  ،  ألحدهما أو  ، ألبوين 

 . نزلوا وإن ، وأوالدهن  ، نزلوا  وإن  ، ألب  أو ،

 .  طوائف ست من تتكون:  الرابعة الطبقة

  يكون  ال أن النادر من ألنه ، أهميتها ولقلة ، لطولها ذكرها  عن  عدلت وقد

 فنصف ذلك  ومع ، العصبات من  وال الفرائض أصحاب من أحد للميت

 .  األرحام ذوي يورثون  ال العلماء

 

 .  الجنين ميراث* 

  الجنين يكون  وأن ، حيا أمه عن ينفصل أن  الجنين لميراث يشترط --

 .  المورث وفاة عند  أمه بطن في موجودا

  أن أثاث على نحلها ثم  ، ذكر  الجنين أن أثاث على المسألة أوال  نحل --

 أخذ ذكر  أنه تبين فإن ، للجنين األكبر النصيب ونحجز ،  أنثى الجنين

 الباقي ويوزع  ، األنثى نصيب أخذ  أنثى أن  أنه تبين  وإن ،  الذكر نصيب

 .  انصبائهم بنسبة الورثة على

 .  الجنين ميراث عن مسائل حل --

  واختين  ، شقيقين  وأخوين ، حامل وزوجة ،  وأم ،   أب:  عن  توفي( ١)

 .  فدانا ٤٨ والتركة ، ألب
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 محجوبتان ألب واألختان  ، باألب محجوبان الشقيقان األخوان:  الحل

 .  باألب

 .  ذكرا  الجنين أن نفترض:   أوال

 .  تعصيبا  الباقي ولألبن ، ٨÷١ للزوجة ، ٦÷١ ولألم  ، ٦÷١ لألب

   المقامات نوحد

٢٤÷١٣ ، ٢٤÷٣ ،  ٢٤÷٤ ، ٢٤÷٤ 

   ٢٤ هو المسألة أصل

  ١٣ ولالبن ، أسهم ٣ وللزوجة ،  أسهم ٤ ولألم  ، أسهم ٤ لألب:   األسهم

 . سهما

 ٢=  ٢٤÷   ٤٨=  السهم قيمة

 .   أفدنة ٨=  ٤×   ٢=   األب  نصيب

 .  أفدنة ٨=  ٤×   ٢=  األم نصيب

 .  أفدنة ٦=   ٣×   ٢=  الزوجة نصيب

 .   فدانا ٢٦=  ١٣×    ٢=   االبن نصيب

 .  أنثى الجنين أن افتراض على:  ثانيا

  وللبنت ، ٨÷١ وللزوجة ،  ٦÷١ ولالم  ، تعصيبا الباقي+  ٦÷١لألب

٢÷١. 

   المقامات نوحد

   ٢٤÷١٢ للبنت ، ٢٤÷٣ للزوجة ، ٢٤÷٤  لألم ، ٢٤÷٥ لألب

 ٢٤ هو المسالة أصل

  ١٢  للبنت ،  أسهم ٣ للزوجة ، أسهم ٤ لألم  ، أسهم ٥ لألب:   األسهم

 .سهما

 ٢=  ٢٤÷   ٤٨=  السهم قيمة

 .   أفدنة ١٠=  ٥×   ٢=   األب  نصيب
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 .   أفدنة ٨=  ٤×   ٢=  األن نصيب

 .  أفدنة ٦=   ٣×   ٢=  الزوجة نصيب

 .   فدانا ٢٤=  ١٢×  ٢=  البنت نصيب

 . الحالتين في يتغير  ال األم  نصيب  --

 .   الحالتين في يتغير ال الزوجة ونصيب  --

 .  أفدنة ثمانية فيأخذ ،  ذكر الجنين أن أساس على يعامل الزوج --

 . استحقها ذكر  أنه ظهر فإن ، فدانا ٢٦ للجنين ويحجز --

  ألنه ؛ األب إلى الباقي وأعيد  ، فدانا ٢٤ استحق ،  أنثى أنه ظهر وإن --

 .  نصيبه من

 

 .  التخارج * 

 .   كثيرا يحدث ألنه  مهم درس وهو  --

 ، الميراث من أحدهم إخراج على الورثة يتصالح  أن:  هو التخارج --

 . غيرها من أو ، التركة  من يأخذه شىء مقابل

 :  منها صور وله --

 يتنازل أن مقابل لوارث ماال الورثة غير من الناس أحد يعطي أن( ١)

 الرجل فيدخل ،  وشراء بيع   وهذا ، له الميراث في نصيبه عن الوارث

 .  نصيبه ويأخذ محله ويحل الميراث صاحب  مكان الغريب

  أصحاب من أيضا آخر لرجل الميراث أصحاب من  رجل يدفع أن( ٢)

  فيضم  ، وشراء بيع أيضا وهذا  ، ميراثه عن له التنازل مقابل ماال الميراث

 . إليه صاحبه  نصيب اشترى الذي

  ، الميراث من ألخراجه الورثة من لواحد ماال الورثة جميع يدفع أن( ٣)

  بنسبة الورثة على الباقي ويقسم التركة رأس من دفعه ما وارث كل فياخذ

 . حصصهم
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 من يخرج أن مقابل ألحدهم التركة من شيئا  الورثة يعطي أن( ٤)

 .الميراث

 . التخارج على مسائل حل --

  ٥٠٠٠ والتركة ،  ألم  وأخوين ،  ألب وأخت ، شقيقة أخت :  عن  توفي( ١)

 المنزل ألب األخت تأخذ أن على جميعا الورثة واتفق ، ومنزل جنيه

 . الميراث من وتخرج

 :  الحل

 لها الشقيقة فاألخت ،  ألب األخت  نصيب فيها بما التركة تقسيم   في نبدأ

  لهما ألم واألخوان ، واحد  سهم السدس  لها ألب واألخت ، أسهم  ٣ النصف

  فيكون  ، ألب  األخت سهم نسقط ثم ،  ٦ األسهم مجموع ، سهمان الثلث

   ٥ الباقية األسهم مجموع

 ١٠٠٠=  ٥÷   ٥٠٠٠= السهم قيمة

 .  ٣٠٠٠=  ١٠٠٠×   ٣=  الشقيقة األخت نصيب

 ١٠٠٠ أخ لكل ٢٠٠٠=  ١٠٠٠×   ٢=   الم األخوين نصيب

  ، جنيه ٣٠٠٠ والتركة ،  شقيق وعم  ،  وأم ، زوج:   عن توفيت ( ٢)

 .  المنزل على الزوج تصالح ومنزل

 .  تغصيبا الباقي  الشقيق وللعم ، ٣÷١  ولألم ، ٢÷١ للزوج

   المقامات نوحد

 .  ٦÷١ وللعم ، ٦÷٢  ولألم ، ٦÷٣ للزوج

   ٦ هو المسألة أصل

 .  واحد سهم للعم ، سهمان  لألم ، أسهم ٣ للزوج

 .  للعم وسهم ، لألم  سهمان:  ٣  األسهم  عدد فيكون ،  الزوج أسهم نسقط ثم

 جنيه ١٠٠٠=  ٣÷  ٣٠٠٠=   األسهم عدد÷   التركة=  السهم قيمة

   جنيه ٢٠٠٠=  ١٠٠٠×   ٢=  األم نصيب

   جنيه ١٠٠٠=  ١٠٠٠×   ١=  العم  نصيب
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 .  التخارج  على مسائل حل* 

  ٦٣٠٠ والتركة  ،  ابن وابن  ، ابن  وبنت  ، وبنت  ، زوجة:  عن  توفي( ٣)

 .  المنزل على الزوجة تصالحت  ومنزل ، جنيه

 .  تعصيبا  الباقي ابن وابن ، ابن بنت ، ٢÷١وللبنت ، ٨÷١ للزوجة:  الحل

 . المقامات نوحد

 .  ٢٤÷٩ وابنابن  ، ابن  وللبنت ، ٢٤÷١٢و ، وللبنت ، ٢٤÷٣ للزوجة

 ٢٤ هو المسألة أصل

 .  اسهم ٩ وللباقي ، سهما ١٢ وللبنت ،  أسهم ٣ للزوجة:  هي  واألسهم

  وبنت  االبن ابن  وأسهم ، ١٢ البنت  اسهم  فيتبقى الزوجة أسهم نسقط ثم

 ( .األبن لبنت ٣و  ، االبن البن  ٦) ، ٩ االبن

 ٣٠٠=  ٢١÷   ٦٣٠٠= السهم قيمة

 ٣٦٠٠=   ٣٠٠×   ١٢=  البنت نصيب

 ١٨٠٠=  ٣٠٠×   ٦ االبن ابن نصيب

 ٩٠٠=  ٣٠٠×  ٣=    االبن بنت نصيب

  ٣٥ والتركة ،  ألم وأخت ، وأم ، شقيقة وأخت ، زوج:  عن توفيت ( ٤)

 .  النقود على  ألم األخت تصالحت  ،  جنيه ٥٠٠و ، فدانا

 :  الحل

 .  ٦÷ ١ ألم  ولألخت ، ٦÷١ ولألم  ، ٢÷١ ولألخت ، ٢÷١ للزوج

 المقامات  نوحد

 .  ٦÷ ١ ألم  ولألخت ، ٦÷١ ولألم  ، ٦÷٣ ولألخت ، ٦÷٣ للزوج

 ٦= المسألة أصل

 ولألخت  ، واحد  سهم  ولألم ، أسهم  ٣ ولألخت ، أسهم ٣ للزوج:   االسهم

 .   واحد سهم ألم
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  ألم  األخت نصيب اسقاط  بعد ثم ٨ إلى عالت ثم  ٦ المسالة هذه أصل

 ٧ األسهم أصبح

 ٥=  ٧÷   ٣٥=  السهم قيمة

 فدانا ١٥=   ٥×  ٣=   الزوج نصيب

 فدانا  ١٥=  ٥×    ٣=  البنت نصيب

 .  أفدنة ٥=  ٥×   ١=  األم نصيب

 .  المواريث شرح من انتهينا قد نكون وبذلك

  ألنها الواجبة بالوصية المسماه الباطلة الوصية شرح  عن أعرضت وقد

 هى إنما ، السلف علماء من أحد  بها يقل ولم  ، الشرع من  دليل لها ليس

  العربية الدول بعض  قلدتها ثم ١٩٤٦ سنة المصري البرلمان عمله اختراع

 .  هلل والحمد بها تعمل  ال واإلسالمية العربية الدول  معظم لكن ،




