
 
  

  

  

 

 أقسام الورثة باعتبار طرق اإلرث

طریقا 
 اإلرث

 نصیب مقدر للوارث شرعا ال یزاد اال بالرد وال ینقص إال بالعول ھو:الفرض – 1

 ھو اإلرث بغیر تقدیر بحیث یأخذ العاصب كل المال أوما تبقى.. :التعصیب – 2

 بالفرض وارثون
 فقط

 بالتعصیب وارثون
 فقط

بھما  وارثان
 بأحدھما أوجمعا 

 دون ھماب اتوارث
 الجمع بینھما

                  
          الزوج  – 1
              الزوجة – 2
              األم – 3
     الجدة مطلقا – 4
         األخ ألم  – 5
  األخت ألم  – 6

 

           االبن  –1
        ابن االبن –2
    األخ الشقیق  –3
        األخ ألب –4
   ابن األخ ش  –5
    ابن األخ ألب –6
      العم الشقیق -7
        العم ألب -8
   ابن العم ش -9

  ابن العم ألب - 10

  

  

       األب  – 1
  الجد - 2

 

  

         بنت فأكثر – 1
    بنت ابن فأكثر – 2
    أخت ش فأكثر – 3
  فأكثر أخت ألب – 4

 

  

  

  

  

 

 الفروض وأصحابھا

 الفروض المقدرة شرعا ستة ھي:

 النصف
2/1 

    الربع
4/1  

   الثمن
8/1 

     الثلثان
3/2 

   الثلث
3/1 

 السدس
6/1 

        زوج 1
 بنت 2
  بنت ابن 3

  أخت ش  4

  أخت ألب 5

 

 

  

  

 الزوج1

  الزوجة2

 

  

  

 الزوجة1

 

  

 بنتان فأكثر1

                               ..بنتا ابن2

  أختان ش..3

  .ألب. أختان4

 

  

  

 األم1

   ألم ةخوا2

 

   األب1
   األم2
 الجد3
الجدة 4
 األخ الم5
    الم األخت6
 االبن بنت7
  األخت ألب8

 

 التعصیب أنواع 

             النوع األول
  بالنفسعصبة 

        النوع الثاني 
  عصبة بالغیر

        النوع الثالث
  عصبة مع الغیر

ھم الوارثون 
الذكور بسبب 

النسب الذین لیس 
بینھم وبین الھالك 

./یستثنى  أنثى
الزوج واألخ ألم 

  وكل اإلناث

 

ھي كل ذات فرض 
لھا أخ في درجتھا 

وقوة قرابتھا 
باستثناء األخت 

 ألم

 

ھي كل أنثى تصیر 
عصبة مع أنثى 

 .أخرى

واألخوات قد یصرن 
**             عصبات 

إن كان للھالك بنت 
  **أو بنات 

 (النوع األول) التعصیب بالنفسأحكام 

  وعند اجتماعھم یرجح بینھم بما یلي:/  یرث بھ كل الذكور الوارثین باستثناء الزوج واألخ ألم

  

1    
  بالجھة

 
2    

 بالدرجة

3          
  بقوة القرابة

                البنوة 1
             االبن* 
  ابن االبن * 

 

             فاألبوة 2
               األب  *
   الجد  *

 

         فاألخوة 3
         األخ ش * 
         األخ ألب *
   ش األخابن   *
  ابن األخ ألب *

    فالعمومة 4
      العم ش  *
      العم ألب  *
 ابن العم ش  *
  ابن العم ألب *

                               إذا اجتمعوا في جھة واحدة فیرجح بینھم بقرب الدرجة إلى المیت
    ش العم وكذلك العم الشقیق على ابن ویقدم األب على الجد //  یقدم االبن على ابن االبن 

     وإذا اجتمعوا في جھة واحدة ودرجة واحدة وكان أحدھم أقوى قرابة فھو المقدم
  .العم الشقیق على العم ألب ویقدم /  فیقدم األخ الشقیق على األخ ألب
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