
 
 تأصیل الفریضة 

 تعریف التأصیل

                                                           ما یبنى علیھ غیره.لغة: 
: ھو اقل عدد یمكن أن  تؤخذ اصطالحا

منھ سھام الورثة صحیحة من غیر 
  كسر.

 تعریف السھم

ھو الجزء 
المعطى لكل 

وارث من أصل 
 الفریضة 

  7أصول الفرائض 

2- 3 – 4 – 6   
-  8 – 12 – 24   

 

  أربع حاالت الستخراج  اصل الفریضة

  الحالة االولى 
أن یكون الورثة 

عصبة كلھم 
  ذكورا فقط

          الحالة الثانیة
أن یكون الورثة 

كلھم عصبة ذكورا 
  وإناثا مجتمعین

       الحالة الثالثة
أن یكون الورثة 

عصبة ومعھم 
  صاحب فرض واحد 

أن یكون الحالة الرابعة
بین الورثة أكثر من 

    بالفرض وارث
  (اثنان فأكثر)

  

  

  
                                                                                                                      

  أصل الفریضة   
  2  ارثھ  الوارث

  1    ابن
  1    ابن

 

  األولىالحالة  تأصیل

 الورثة عصبة ذكورا فقط تكان إذا
 عددھم أصل الفریضة یكون منف
 المثال:.

 الحالة الرابعة تأصیل 

بین الورثة أكثر من وارث كان  إذا
أصل فبالفرض (اثنان فأكثر) 

الفریضة یكون من أقل عدد مضاعف 
لجمیع مقامات الفروض الواردة في 

بالنظر بین  یھنحصل عل و الفریضة
 األربع التالیة:تلك المقامات بالنسب 

 التوافق /التداخل  /التباین  /التماثل
 تعصیب

  

                                                                                                                             
  
  

  أصل الفریضة  
  4  ارثھ  الوارث
  1  4/1  زوج
  2    ابن
  1    بنت

 

 الحالة الثالثة تأصیل

الورثة عصبة ومعھم صاحب فرض واحد  كانت إذا
 :المثال/أصل الفریضة یكون من مقام صاحب الفرضف

 تعصیب

  

                                                                                                                             

  
  

  الفریضةأصل   
  3  ارثھ  الوارث

  1       أخت ش 
  2    ش  أخ
 

الورثة عصبة ذكورا وإناثا  تكان إذا
 أصل الفریضة یكون من عددف مجتمعین

 المثال: )األنثیین(للذكر مثل حظ  ھمأسھم

 الحالة الثانیة تأصیل

 تعصیب

  

  

  

  
  
  

  أصل الفریضة  
  2  ارثھ  الوارث
  1  2/1  زوج

  1  2/1  أخت ش
  0  اصبع  أخ ألب

 

  
  
  

  

  

                                                                  
  أصل الفریضة  

 6=  2×3  ارثھ  الوارث
  3  2/1  زوج
  2  3/1  أم

  1  اصبع  أخ ش
 

  

  
  
  

  
  
  

  أصل الفریضة  
  8  ارثھ  الوارث 
  1  8/1  زوجة
  4  2/1  بنت 
  3  اصبع  عم

 

  

  

  
  
  
  
  

  أصل الفریضة  
  

  الوارث
  
  ارثھ

3 ×4 = 12  
6× 2 = 12  

  2               6/1  أخ ألم 
  3               4/1  زوجة 
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 التماثل

ھو أن تكون المقامات :التماثل 
   2/1=  2/1مثل  :  متساویة

بأحد المقامات المتساویة  نكتفي 
  . ونجعلھ أصال للفریضة

  
 

 التباین

ھو أن یكون أحد المقامات عددا : التباین
      مثل  أولیا ولیست األخرى من مضاعفاتھ 

3/1   = 2/1                          
 أحد المقامات في المقام اآلخر نضرب

 .والناتج ھو اصل الفریضة

 التداخل

ھو أن یكون أحد المقامات : التداخل
:   مثل من مضاعفات المقامات األخرى

3/1 =6/1  
العدد األكبر ونجعلھ أصال  نأخذ

 للفریضة
  

 التوافق

ھو أن تكون المقامات قابلة :التوافق
ولیست من مضاعفات  2للقسمة على 

  6/1 = 4/1:   مثل غیرھا
نصف المقام في كامل المقام نضرب 
 .والناتج ھو اصل الفریضة اآلخر

  


