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تعريف اإلرث وأركانه وشروطه

وأسبابه وأنواعه وموانعه  

والحقوق املتعلقة به

األولالمبحث 



تعريف علم الفرائض   

:عرف العلماء علم الفرائض بتعاريف كثيرة نختار منها 

أنه العلم الذي يعرف به من يرث ومن ال يرث ونصيب كل وارث في 

التركة  

رع هي النصيب الذي قدره الش: جمع فريضة ، والفريضة : والفرائض 

ى      لقوله تعالللوارث وإنما خص بهذا االسم ؛ ألن هللا تعالى سّماه به، 

"فريضة من هللا " 

رف بها علم الميراث أيضاً ، ألنه القواعد التي يع: ويسمى علم الفرائض 

.نصيب كل وارث في التركة 



 نهكو من الوارث بأحوال المتعلقة والقواعد الضوابط فيه ويدخل

 ومنع ورد حجب من له يتعرض وما ، تعصيب أو فرض صاحب

 :ةثالث عناصر على يشتمل الفرائض علم فأصبح ، اإلرث من

 بوالحسا وارث، كل نصيب ومعرفة الوارث، وغير الوارث معرفة

.إليه الموصل

 



:أركان 3: أركان اإلرث 

ن والمراد به الميت حقيقة أو حكماً ، والميت حكماً هو م: المورث* 

صول الف)حكم القاضي بموته بناء على غلبة الظن ، كالمفقود مثال 

(م أ ش  84إلى  81

وهو من قام به سبب من أسباب اإلرث ، وهو حي : الوارث*  

ه يرثحقيقة أو حكماً ، والحّي حكما هو الجنين في بطن أّمه ، فإن

.  بناء على الحكم بأنه حي



:شروط ، وهي  3: شروط اإلرث    

يستحق اإلرث بموت المورث ولو حكما : م أ ش  85الفصل 

.وبتحقق حياة الوارث من بعده

 اعبالسم أو ومعاينة مشاهدة موته بتحقق حقيقة المورث موت -1 

 مع بالغائ أو المفقود بموت القاضي يحكم بأن حكماً  أو والبيّنة،

. الحياة احتمال

.وهو ما يتركه الميت من أنواع التركة : الحق الموروث *  

.فإذا انعدم أحد هذه األركان فال إرث



 وأ حقيقية حياة لحظة ولو المورث موت بعد الوارث حياة تحقق 2

  عن أو زوجته عن الرجل توفي إذا : ش أ م 150 الفصل) .كالحمل تقديرية

 ملالح يرث وال . العام تتجاوز ال لمدة حيا ولد إذا إال حملها يرثه فال معتدته

:اآلتيتين الحالتين في إال أبيه غير

 يختار من األكثر على يوم وثالثمائة وستين لخمسة حيا يولد أن :األولى 

 أثناء المورث ومات فرقة أو موت عدة  معتدة أمه كانت إن الفرقة أو الموت

 وفاة ختاري من األكثر على يوما ومائتي لسبعين حيا يولد أن الثانية . العدة

(.الوفاة وقت قائمة زوجية من كان إن المورث





 ًأيّهما علمي ولم ماتا متوارثْين بين توارث فال ، الشرط هذا على وبناء 

 ، طريق حادث أو حريق أو غرق أو بهدم يموتا أن مثل ، موتا أسبق

 مات أيهما يعلم ولم اثنان ماتا إذا :ش أ م 86الفصل) ، ذلك ونحو

 في موتهما أكان سواء اآلخر تركة في ألحدهما استحقاق فال أوال

 (. ال أم واحد حادث

 3 هةبالج العلم من البد أي : الزواج أو كالقرابة اإلرث بسبب العلم 

 ، يةالنََسب القرابة جهة من وارث أنه يعلم بأن ، لإلرث المقتضية

  .منهما أو ، الزوجية جهة أومن



:أسباب اإلرث 

:   فأسباب اإلرث، هي كاآلتي 

:  مطلق القرابة ، وفي االصطالح: وهو في اللغة : النسب    - 1

.  االتصال بين شخصين بوالدة قريبة أو بعيدة

:  وينقسم الورثة بالنسبة إلى هذا السبب إلى ثالثة أقسام 



كور وهم أوالد الميت ذكوراً وإناثاً ، وأوالد أبنائه الذ:  الفروع   -أ  

.  وإن نزلوا

وهم اآلباء واألمهات واألجداد من قبل األب ، : األصول   -ب 

.  والجدات

األخوة األشقاء أو ألب : وتشمل فرع األخوة وهم : الحواشي  -ت 

األعمام األشقاء أو ألب : وبنوهم واألخوة ألم وفرع العمومة وهم 

ْولى ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهم أل” وبنوهم ، لقول النبي 

”رجل ذكر 



 حصلي لم وإن الصحيح الزوجيّة عقد به ونقصد  : النكاح  - 2

  صحيحال العقد بمجرد الزوجين بين اإلرث فيثبت ، وبناء دخول

.الزوجين بين التوارث آية ولعموم ،(ش أ م 22 الفصل)



:اإلرث موانع

 من الحرمان أحدها توفر عن يترتب التي هي الميراث موانع

 وقد الورثة لبقية بالنسبة موجود غير كأنه واعتباره الميراث

 مما ".... اإلرث موانع من العمد القتل" ش أ م 88 بالفصل جاء

 فيدت التي "من"فـ حصرية بصفة ترد لم اإلرث موانع أن يفيد

 تنتجنس أن ويمكن أخرى موانع وجود تعكس اللغة في التبعيض

، ش أ م 152،86،72 الفصول من الموانع هذه





 حيث اللعان "نتائج" يشمل قد ضمني آخر سبب وجود إلى باإلضافة 

 مات فإن أنكره ثم ولدا الرجل استلحق إذا " ش أ م 74 الفصل نصّ 

 لقب الولد مات وإن األول باإلقرار الولد ورثه الولد قبل المستلحق

 هذا صار المستلحق هذا مات فإن المال ووقف األب يرثه لم األب

 تتضمن النص هذا ألفاظ بأن الجزم يمكن ال أنه مع "لورثته المال

 نسبال استلحاق إلى تشير النص عمومية ألن اللعان مؤسسة وجوبا

 ةعالق عن أو شرعي زواج عن نتج المولود أن هل تمييز دون ونفيه

 زواج هناك يكون أن يستوجب اللعان أن حين في شرعية غير

،شرعي





هإلي اإلشارة سبقت كما التبعيضية "من"لـ المشرع واعتماد 

 هالفق أحكام إلى الرجوع حتمية مدى حول تتباين  اآلراء جعلت

 لها ومؤيد رافض بين ش م 88 الفصل أحكام لتأويل اإلسالمي

.حججه ولكل

مكني سبعة هي ، اإلسالمي الفقه يعتمدها التي فالموانع 

 لك عش" الفقهية بالمقولة عليها االستدالل

 "ل"و للشك "ش"و االستهالل لعدم "ع"ف  "رزق

 "ق" و الزنا" ز" و الرق "ر"و الكفر "ك"و اللعان

، القتل





1- ميّتا الطفل يولد بحيث : االستهالل عدم . 

2 -  ّنعلم الو ، متوارثان فيه ويموت ، طريق حادث يكون كأن : الوفاة أسبقيّة في الشك 

اآلخر من أحدهما يرث فال ، موتا أسبقهما

3- سورة في تعالى قوله في الوارد ، مؤبّدا تفريقا الزوجْين بين التفريق وهو : اللعان 

 أربع أحدهم فشهادة أنفسهم إالّ  شهداء لهم يكن ولم أزواجهم يرمون والذين " : النور

 ، الكاذبين من كان إن عليه هللا لعنة أن والخامسة ، الصادقين لمن إنّه باهلل شهادات

 هللا بغض أن والخامسة الكاذبين لمن إنّه باهلل شهادات أربع تشهد أن العذاب عنها ويدرأ

 " الصادقين من كان إن عليها

4 – 5 – 6 – 7 – والقتل والزنى والرقّ  الكفر.





ميةعل فائدة أي لها تبقى ولم الحاضر وقتنا في زالت موانع هناك وألن 

 القتل في تنحصر حاليا تطبيقي مجال لها التي الموانع أن إلى يؤدّي مما

.والمورث الوارث بين الدين واختالف والزنا والشك

وفقه الفقه مستوى على اختالف محلّ  بدوره هو األخير المانع وهذا 

  بتاريخ 3384 عدد مدني تعقيبي قرار) .ومؤيد رافض بين .القضاء

  بتاريخ 8488 عدد مدني استئنافي حكم / 1966/01/31

  بتاريخ 7602 عدد بتونس االبتدائية المحكمة عن حكم/1993/07/14

2000/05/18).



 القواعد إلى الرجوع إلى تدفعنا  ش أ م 88 الفصل فصياغة

 على واالعتماد  إع م 535و 532 بالفصول الواردة القانونية

األخرى، اإلرث موانع إلى للتوصل القياس

 الفقه أورده اإلرث موانع من مانع هو العمد القتل أن ذلك من 

 ونيةالقان المصادر من يعتبر اإلسالمي الفقه أن وبما اإلسالمي

 رىاألخ الموانع لمعرفة إليه فالرجوع الشخصية األحوال لمجلة

 هو ش أ م 88 الفصل خالل من التونسي المشرع قصدها التي

.ضروري



 : اإلرث أنواع

   :أنواع ثالثة إلى اإلرث ينقسم

ً  مقدر نصيب للوارث يكون أن أي : بالفرض إرث   ،شرعا

  الثمن، أو السدس أو الربع أو الثلث أو كالنصف

 ثالتوري في ويبدأ التركة في للوارث مقدر سهم الفرض ش أ م 91 الفصل)

 والبنات والزوجين األبوين ويشمل ،(..الفروض بأصحاب

  .سيأتي تفصيل على ألم واألخوة ، واألخوات



 بدأفي ، مقدر غير نصيب للوارث يكون أن وهو : بالتعصيب إرث

 يشملو ، تعصيباً  ذكر رجل ألْولى فهو بقي وما الفروض بأصحاب

 ثمّ  ، اإلخوة ثمّ  ، اآلباء ثمّ  ، األبناء وهم ، أصناف أربعة من الذكور

  األعمام

 أصحاب بعد الباقي صرف : به يقول من عند وهو : بالرد إرث

 وجود عدم عند فروضهم بنسبة الفروض ذوي إلى الفروض

.(ش أ م مكرر 143 الفصل)العاصب



: بالتركة المتعلقة الحقوق

 التركةب ويتعلّق ، ذّمته في مال من الميّت يتركه ما هو : التَِركة

(ش أ م 87 الفصل) : كاآلتي أهميتها حسب مرتبة ، حقوق أربعة

 التركة بعين المتعلقة الحقوق :األول الحقّ 

.والدفن التجهيز مصاريف : الثاني الحقّ 

.بالذمة الثابتة الديون : الثالث الحق 

. النافذة الصحيحة الوصية :  الرابع الحقّ 

. الميراث :الخامس الحق

 " تدوم " كلمة في شرعا الحقوق هذه وتجمع





أنــــــــــــــــواع الورثــــــــــــة

: ني المبحث الثا



 :الوارثين أنواع -

 ،بالتعصيب أو بالفرض يكون أن إما

 عالى،ت هللا بكتاب مقدر معين سهم استحقاق فهو : بالفرض اإلرث أما

. باإلجماع أو ، وسلم عليه هللا صلّى هللا رسول سنة أو

 تحقاقاس أو ، الفرائض أبقته ما استحقاق فهو : بالتعصيب اإلرث وأما

. الفرائض أصحاب عدم عند التركة جميع

 ألحقوا "  :والسالم الصالة عليه لقوله ، الثاني على األول ويقدم

"كرذ رجل ـ أقرب أي ـ فألولى الفرائض، أبقته فما بأهلها، الفرائض



 والزوج، والجدة، ، األم : ستة وهم ، فقط بالفرض المرء يرث وقد

. ألم واألخت ألم، واألخ والزوجة،

 لشقيق،ا واألخ االبن، وابن االبن : سبعة وهم فقط، بالتعصيب يرث وقد

 العم، وابن األخ، وابن والعم، لألب، األخ و

 بعةأر وهم بينهما، يجمع وال بالتعصيب ومرة بالفرض، مرة يرث وقد

 تواألخ الشقيقة، واألخت ، االبن وبنت البنت، : النساء من أصناف

 معه ورثت صنفها من ذكر منهن واحدة كل مع كان فإن لألب،

 ورثت ذكر معها يكن لم وإن األنثيين، حظ مثل للذكر بالتعصيب،

. البنات مع عاصبة ولألب الشقيقات واألخوات ، بالفرض



 جمعوي بالتعصيب ومرة بالفرض، مرة يرث وقد

 واحد كل فإن والجد، األب :اثنان وهما ،بينهما

 اصحاب اخذ بعد بقي فإن ، فرضه يرث منهما

. بالتعصيب أخذه شيء فروضهم الفروض



  :الوارثين عدد

 الوارثين اإلسالم فقهاء عليهم وأجمع أش م 90 الفصل حصر

 ، االبن :وهم الرجال من الوارثون :فقالوا والنساء، الرجال من

 واألخ الشقيق، واألخ عال، وإن والجد واألب، نزل، وإن وابنه

 لعموا ، لألب األخ وابن ، الشقيق األخ وابن ، لألم واألخ لألب،

 ، بلأل العم وابن ، الشقيق العم وابن ، لألب والعم ، الشقيق

.والزوج



يقول الشاعر

أسماؤهم معروفة مشتهرة ... والوارثون من الرجال عشرة 

واألب والجدّ له وإن عال   ... االبن وابن االبن مهما نزال  

قد أنزل هللا به القرآنا ... واألخ من أي الجهات كانا 

ب  فاسمع مقاال ليس بالمكذ  ... وابن األخ المدلي إليه باألب 

ه  فاشكر لذي اإليجاز والتنبي... والعّم وابن العّم من أبيه 

فجملة الذكور هؤالء  ... والزوج والمعتق ذو الوالء 



 : وهنّ  تسعة النساء من الوارثات وأما

 االنفصال عدم بشرط سفلت وإن) االبن وبنت ، البنت

 دةوالج ، (بذكر االنفصال عدم بشرط) ألم والجدة ، (بأنثى

 جةدر في كان ولو األب غير بذكر االنفصال عدم بشرط) ألب

 ، ألم واألخت ، ألب واألخت ، الشقيقة واألخت واألم، (دنيا

. والزوجة



يقول الشاعر

شرع لم يعط أنثى غيرهّن ال... والوارثات من النساء سبع 

وزوجة وجدّة ومعتقة ... بنت وبنت أبن وأّم مشفقة 

كانت فهذه عدّتهّن بانت... واألخت من أي الجهات 

فأجمل األخوات والجدتين فصارت سبع 



 :وفيما يلي رسم بياني للوارثين من الرجال تفصيال  



:وفيما يلي رسم بياني للوارثات تفصيال  



م فجملة الورثة إذن خمس وعشرون تفصيال ، نرفقهم في الرس

:البياني التالي 



: ثالثالالمبحث 

:الفروض وأصحابها



(م أ ش 92الفصل :)الفروض المقدرة في الميراث هي 

.  النصف و نصفه و نصف نصفه

.والثلثان و نصفها و نصف نصفها

.1/6و 1/3و  2/3و  1/8و  1/4و  1/2أي  

ال غير 



 

:  أصحاب الفروض حسب بيان األسهم المقدرة لهم

:   الزوج-1 

:يستحق الزوج النصف أو الربع

(1م أ ش فقرة  93الفصل )بشرط عدم وجود فرعٍ وارث للزوجة : النصف  * 

م إن لم ولكم نصف ما ترك أزواجك" : ودليل استحقاقه النصف شرعا، قوله تعالى 

"  يكن لهّن ولد 



المالحظاتاألسهمالورثةالفروض

  
مقام فرض ) 2

(الزوج
تصح المسألة من سهمين

سهم واحد –للزوج النصف 1زوج1/2

دسهم واح – تعصيبا ولألب الباقي1أبع

:توفيت امرأة وتركت زوجاً وأبا: مثال 

:الحل 



:  التوضيح 

( لعدم وجود فرع وارث للهالك ) للزوج النصف 

ولألب الباقي بعد فرض الزوج 

يح وسيأتي توض –يرث األب باعتباره عاصب فيأخذ ما أبقت الفروض ) 

(.ذلك الحقاً 

(وهو نصفها ) فتصح المسألة من سهمين ، للزوج سهم واحد 

(وهو الباقي ) ولألب سهم واحد  



عند وجود فرعٍ وارث للزوجة، ( 1فقرة 94الفصل : )الربع•

لهّن  فإن كان: " ودليل استحقاقه الربع شرعا، قوله عّز وجّل 

 »ولد فلكم الربع مّما تركن 

.توفيت وتركت زوجا وابنا: مثال

قي يكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ويكون لالبن البا

.  تعصيبا

 

السهام الورثة الفروض

 مقام فرض)04

(الزوج

1 زوج 1/4

3 ابن ع



سواء منها أو من )عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوج : الربع•

(2م أش فقرة 94الفصل )، (غيرها

 وهذا فرض الزوجة الواحدة أو المتعددة يشتركن به جميعهن  

.بالتساوي

:الزوجة-2

.  ولها الربع أو الثمن



المالحظاتاألسهمالورثةالفروض

  
مقام فرض )4

(الزوجة
تصح المسألة من أربعة أسهم

سهم واحد –للزوجة الربع 1زوجة1/4

ثالثة أسهم –لألخ الباقي 3أخعـ

. توفى رجل عن زوجة و أخ: مثال  

: الحل 



التوضيح  

( .وذلك لعدم وجود فرع وارث ) للزوجة الربع 

لكونه عاصب يأخذ ما . ) ولألخ الباقي بعد فرض الزوجة 

(.أبقت الفروض 

وهو ) للزوجة سهم واحد فتصح المسألة من أربعة أسهم 

(ربعها 

(.وهو الباقي ) ولألخ ثالثة أسهم  



(م أش 95الفصل ):  الثمن* 

:وهو فرض صنف واحد من أصناٍف الورثة وهي

من عند وجود فرعٍ وارث للزوج ، ودليل استحقاقها الث: الزوجة  

ا تركتم فإن كان لكم ولد فلهّن الثمن ممّ : " شرعا، قوله عّز وجّل 

ن  وهذا فرض الزوجة الواحدة أو المتعددة يشتركن به جميعه"

.  بالتساوي



المالحظاتاألسهمالورثةالفروض

  
مقام فرض )8

(الزوجة
تصح المسألة من ثمانية أسهم

سهم واحد –للزوجة الثمن 1زوجة1/8

سبعة أسهم –ولالبن الباقي 7أبنع

.توفى رجل عن زوجة وابن :  مثال 

: الحل 



:التوضيح  

( .وذلك لوجود فرع وارث وهو االبن ) للزوجة الثمن 

قت لكونه عاصب يأخذ ما أب. ) ولالبن الباقي بعد فرض الزوجة 

(.الفروض 

فتصح المسألة من ثمانية أسهم 

(وهو ثمنها ) للزوجة سهم واحد 

(وهو الباقي ) ولالبن سبعة أسهم  



:لها النصف أو الثلثان: البنت -3

 للنصف استحقاقها ودليل (2 فقرة ش أ م 93 الفصل) :النصف*•

 «النصف فلها واحدة كانت وإن " : تعالى قوله شرعا،

( ش أ م 103 الفصل) :بشرطين ابتداءً  النصف لها ويفرض•

.(درجتها من الذكور من لها معصب ال ) منفردة تكون أن -1•

.( درجتها من معها أنثى ال ) واحدة تكون أن -2•



المالحظات األسهم الورثة الفروض

المسألة من  أصلتت

أسهم وصحت من  6

2

2
مقام فرض ) 6

(األب

سهم  -للبنت النصف

واحد
1 3 بنت 1/2

السدس  بولأل

سهم واحد -والباقي 
1 1+2 أبا عـ+1/6

.وأبا بنتا وترك توفي :مثال•



:       التوضيح 

، وكونها (الذكر ) عن المعصب  –النفرادها ) للبنت النصف  

( واحدة ال أنثى معها

أخذ ما لكونه عاصب ي. ) ولألب السدس والباقي بعد فرض البنت 

(.أبقت الفروض 

أسهم وتصح بعد االختزال من سهمين ،  06فتتأصل المسألة من 

(وهو نصفها ) للبنت سهم واحد 

(.وهو السدس والباقي ) ولألب سهم واحد  



  ناالب عن انفرادهن   عند : فأكثر للبنتان 3/2 الثلثان•

 كنّ  فإن " : تعالى ولقوله ،(1 فقرة ش أ م 96 الفصل)

  ، " ترك ما ثلثا فلهنّ  اثنتين فوق نساءً 

وأبا بنتين وترك توفي مثال•

السهام الورثة الفروض 

3 6

1 2 بنت 2/3

1 2 بنت

1 1+1 أب ع+ 1/6



:لها النصف أو الثلثان أو السدس: بنت االبن 4

(3م أ ش فقرة 93الفصل ): ½النصف 

 بالشروط ( االبن لبنت ) النصف كان ( البنت ) انعدمت فإن

 أو امثيلته وعن الصلب ابن عن انفرادها أي البنت في المذكورة

.(عمها ابن أو أخوها) الدرجة في لها مساو ذكر عن

(2 فقرة ش أ م 96 الفصل) 3/2 :الثلثان•

  .أعاله المذكورة الشروط وعند التعدد عند

(3 فقرة ش أ م 98 الفصل) :6/1 السدس•

 أو أخوها) ابن ابن معها يكون ال وأن واحدة بنت مع كونها بشرط

.السدس يتقاسمنا التعدد وعند ( عمها ابن



.لها النصف أو الثلثان:األخت الشقيقة 5

(4م أ ش فقرة  93الفصل ): النصف* 

.بشرط انتفاء األب والفرع الوارث وبشرط االنفراد وغياب الشقيق

(3م أ ش فقرة  96الفصل ): الثلثان•

بشرط توفر الشروط المذكورة أعاله والتعدد 

توفي وترك شقيقتين وأخ ألب : مثال

 

السهام  الورثة  الفروض 

مقام ) 3

فرض 

(ينالشقيقت

1 شقيقة 2/3

1 شقيقة

1 أخ ألب 





.السدس أو الثلثان أو النصف لها: ألب األخت 6

(أخيرة فقرة ش أ م 93 الفصل) :النصف *

( ألب لألخت ) النصف كان ( الشقيقة األخت ) غابت فإن

.أخيها أو أختها عن انفرادها وبشرط نفسها بالشروط

 لهقو هو شرعا، للنصف لألب األخت أو الشقيقة استحقاق ودليل

 وله دول له ليس هلك امرؤ إن الكاللة في يفتيكم هللا قل " : تعالى

 تباألخ المراد أنّ  على العلماء أجمع وقد " ترك ما نصف فلها أخت

.ألب أو الشقيقة : اآلية هذه في




(4فقرة  96الفصل ) :الثلثان * 

.بالشروط المتقدمة نفسها وبشرط التعدد

(  4م أ ش فقرة 98الفصل ):السدس* 

 ةتكمل السدس ألب األخت تستحق واحدة شقيقة بوجود

(ألب واألخ الوارث والفرع االب عن انفرادها بشرط للثلثين





توفي وترك أخت شقيقة وأخت ألب وابن أخ: مثال  .

السهام  الورثة  الفروض 

6

3 شقيقة 1/2

1 أخت ألب 1/6

2 ابن أخ ع



مالحظات

:  أي ) هو ما زاد على واحد ( في علم الميراث ) المراد بالجمع  :  المالحظة األولى  

،( اثنان فأكثر 

.الذي يعتبر الجمع هو الثالثة فأكثر ( علم النحو ) بخالف 

(   هو الذكر الذي من درجة األنثى ) المعصب : المالحظة الثانية 

.فالبنات يعصبهن  االبن -1

.ة استثنائيةوبنات االبن يعصبهن  ابن االبن أو ابن االبن األسفل منها في حال -2

.واألخوات الشقيقات يعصبهن  األخ الشقيق -3

.واألخوات ألب يعصبهن  األخ ألب -4

 



يفرض الثلثان  : المالحظة الثالثة 

ابتداًء ،( للجمع من البنات ) *    

(فلبنات االبن ) فإن فقدن   *    

(فللشقيقات ) فإن فقدن   *    

( .فلألخوات ألب ) فإن فقدن   *    

.توفى رجل عن بنتين وأب: مثال 

:الحل 

 

األسهم الورثة الفروض

3 6

1 2 بنت
2/3

1 2 بنت

1 1+1 أب
1/6  

عـ+



:لها الثلث أو السدس : األم– 7

( 1م أ ش فقرة  97الفصل ): الثلث *

عدم وجود فرع وارث للميت -1عند 

وارثين أو محجوبين ومهما كانت )عدم وجود جمع من اإلخوة للميت  -2و 

(.م أ ش 107الفصل ( )جهتهم ولوا كانوا مختلطين

  :مالحظة 

(ناء أبناء األبناء أو بنات األب) أو ( األبناء أو البنات ) يقصد بالفرع الوارث 

.ن ذكران أو انثييان أو مختلفا –( اثنان فأكثر ) ويقصد بالجمع من اإلخوة 

 



.توفى شخص عن أم و أخ: مثال  

:الحل  

األسهم الورثة الفروض

3

1 أم 1/3

2 أخ عـ



وذلك لعدم وجود فرع وارث، وعدم وجود الجمع من ) لالم الثلث :  التوضيح

(.اإلخوة 

(.لكونه عاصب يأخذ ما أبقت الفروض . ) ولألخ الباقي بعد فرض األم 

 )ولألخ سهمان  ( وهو ثلثها ) فتصح المسألة من ثالثة أسهم لالم سهم واحد 

(وهو الباقي 

الباقي بدالً  اللتين يفرض فيهما لالم ثلث الغراوينويستثنى مما تقدم مسألتي 

( م أ ش الفقرة الثالثة 107الفصل )من ثلث الكل 

(زوج وأم وأب ) أن يكون للميت : إحداهما 

عدد من الزوجات مع األم )أو ( زوجة وأم وأب ) أن يكون للميت : والثانية 

( واألب



:مالحظات

الثلث  الحظ أن األم أعطيت في هاتين المسألتين ثلث الباقي ألنها لو أعطيت

كامال للزم تفضيلها على األب في المسألة األولى ، 

لثانيةوعدم تفضيل األب عليها التفضيل المعهود في الشرع في المسألة ا

.يهماوتسمى هاتين المسألتين أيضا بالعمريتين لقضاء سيدنا عمر  ف

(.2م أ ش فقرة  98الفصل ): السدس•

جمع من األخوة مهما كانت  -2وجود الفرع الوارث أو  -1: في حالتين

.جهتهم ولو كانوا مختلطين أو محجوبين





8-  لهم الثلث أو السدس: اإلخوة ألم.

 *الثلث:

  ودليل (  2م أ ش فقرة  97الفصل : )اثنان فأكثر

ا أكثر فإن كانو" : استحقاقهم الثلث شرعا لقوله تعالى 

"  من ذلك فهم شركاء في الثلث 



تستوي : أي ) مع مالحظة إن أوالد األم يتقاسمون أرثهم بالتساوي 

:  لقوله تعالى ( 2م أ ش فقرة  100الفصل ( )ذكورهم وإناثهم في القسمة 

ٍد ِمْنُهَما هُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُّلِ َواحِ َوإِْن َكاَن َرُجلٌ يُوَرُث َكاللَةً أَِو اْمَرأَةٌ َولَ "

" َرَكاُء فِي الثُّلُِث السُّدُُس فَِإْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن ذَِلَك فَُهْم شُ 

  

م ، وظاهر التشريك التسوية في القسمة ، فال يعصب األخ ألم، األخت أل

.وإنما يتقاسمون ارثهم بالتساوي 



.توفى شخص عن أخ ألم و أخت الم وعم:  مثال 

:الحل 

األسهم الورثة الفروض

6 (مقام فرض اإلخوة ألم) 3

1

1

أخ ألم

1/3

1 أخت ألم

4 2 عم عـ



التوضيح  

(.م يقسم بينهم بالتساوي، ال فرق بين ذكرهم وأنثاه) ألوالد األم الثلث 

(.لكونه عاصب يأخذ ما أبقت الفروض ) وللعم الباقي 

أسهم  06فأصل المسألة من ثالثة أسهم وتصح من 

(وهو ثلثها ) ألوالد األم كل واحد سهم واحد 

(وهو الباقي ) وللعم أربعة أسهم 

 *السدس:

 لألخ ألم السدس عند االنفراد ذكرا أو أنثى وبشرط انفراده عن

.األب والجد والفرع الوارث





- .(علت وإن لألب والجدة علت، وإن لألم) الجدة9

 ثاإلر فيها يتصور وال تتعداه، ال السدس لها فقط فرض صاحبة هي

(انفردت إذا السدس لها يكون :98 الفصل) .بالتعصيب

 أو واحدة مرتبة في كانتا إن بينهما السدس قسم الجدتان اجتمعت فإن

.هالوحد بالسدس اختصت أقرب لألم التي كانت فإن أبعد لألم التي

 لو كذلك .بالتساوي السدس يرثنا هنا أب وأم أم أم مثال اجتمعت فلو

 .أبعد لألم التي أن رغم أب أم و أم م أ أم اجتمعــــت

 جدةلل شيء وال لألم الجدة ترث فهنا أب أم أم و أم أم اجتمعت لو حين في

 .ألب





10 األب:

 نهأ فيه واألصل األصول، من وهو الرجال قسم في الوارثين من هو

 في اأيض بالفرض ويرث بنفسه، عاصب التعصيب أصحاب من

 صيبوالتع بالفرض بين يجمعان اثنين أحد وهو الحاالت، بعض

.أخرى حاالت في

 إذا ئاشي بعده يترقب وال فقط السدس وهو :فقط بالفرض يرث -

.(ش أ م 98 الفصل).ذكر وارث فرع مع كان

 أخذي مؤنث وارث فرع مع كان إذا :والتعصيب الفرض بين يجمع -

 الباقي ويأخذ يحرم، ال حتى واحتياطا أوال بالفرض سدسه

 وارثال الفرع عدم عند :المحض بالتعصيب يرث - .بالتعصيب

 .مطلقا





11  الجد:

 بالجد يعرف ما وهو عال وإن األب أب أي عال، وإن لألب الجد بالجد المراد

 ال فإنه ”الفاسد  الجد” يعرف وما األم أب وهو لألم الجد وأما الصحيح،

 أم بأ مثل السلسلة في بأنثى المنفصل الجد وكذلك الميراث، في له قدم

. أيضا الميراث في له قدم ال فإنه األب

 ضبع في بالفرض ويرث بنفسه، عاصب كاألب أنه فيه األصل

 عضب في أيضا كاألب والتعصيب الفرض بين ويجمع الحاالت،

 (أخيرة فقرة 98 الفصل) السدس وفرضه .األخرى الحاالت

 رغي من السدس له فيفرض ذكر وارث فرع معه يكون أن وذلك

.شيئا ينتظر أن

 نفإ السدس معهم له فيفرض فقط فروض أصحاب معه يكون أن

.بالتعصيب أخذه شيء له بقي





المبحث الرابع:

:اإلرث بالتعصيب 





الفرضب اإلرث بعد الترتيب في يأتي بالتعصيب اإلرث 

 من يءش بقي وإذا الفروض بأصحاب التوريث في فيبدأ

.للعصبة يكون الميراث

ليقا – واإلحاطة والشدّ  القوة :اللغه في التعصيب 

. بالرأس تحيط ألنها عصابة للعمامة

تقدير بال اإلرث هو :االصطالح وفي.  

تقدير بدون الوارث : هو والعاصب .





1-  التعصيبأقسام أهل:

 بالغير، اعاصب أو بنفسه، عاصبا يكون أن : أقسام ثالثة إلى التعصيب أهل ينقسم 

.(ش أ م 113 الفصل) الغير مع عاصبا أو

 بألصحا والبقية انفراده عند المال جميع يرث :بنفسه العاصب / أ 

 ( ش أ م 114 الفصل) .تكن لم إن والحرمان كانت إن الفروض

وهم ، – ألمّ  واألخ الزوج– اثنان إال الرجال من الوارثين جميع: وهم : 

 ، الشقيق واألخ ، عال وإن والجد ، واألب ، نزل وإن االبن وابن ، االبن

 لعموا ، الشقيق والعم ، ألب األخ وابن ، الشقيق األخ وابن ، ألب واألخ

 لونويتفاض الدولة، وصندوق ألب، العم وابن الشقيق، العم وابن ، ألب

  .الترتيب هذا على االستحقاق في





 أحكام العاصب بنفسه:

يموت أن : مثل ، التركة جميع أخذ بنفسه العاصب أنفرد إذا 

.التركة كل هنا فلالبن ابن عن شخص

أصحاب بعد بقي ما أخذ أكثر أو فرض صاحب معه كان وإذا 

 فللزوج وشقيقها، زوجها عن امرأة تموت أن : مثل ، الفروض

  .تعصيبا الباقي وللشقيق النصف

األسهم  الورثة الفروض

2

1 زوج 1/2

1 شقيق ع 





شيئا، يرث فال سقط التركة الفروض استغرقت إذا وأّما  

 ، ألبيها وأخيها وشقيقتها زوجها عن امرأة تموت أن :ذلك مثال

 األب من لألخ شيء وال النصف، وللشقيقة النصف، فللزوج

.التركة جميع الفروض الستغراق

أبداً، يحرمان فال األب أو االبن العاصب كان إذا إال  

يمنع ال فهو لذا احتياطي وارث هو الدولة صندوق :مالحظة 

 لالفص) التركة ثلث من بأكثر يريد لمن اإليصاء من المورث

.( ش أ م 188





 جهات التعصيب بالنفس وترتيبها:

هذه هناك ضوابط ثالثة ، يحدّد بها المقدّم في التعصيب ، و

. الجهة والدرجة وقوة القرابة: الضوابط هي 

 العصبة بأنفسهم مراتب وكل مرتبة مقدمة على ما : م أ ش  115الفصل

:  يليها وهي

.البنوة( 1    

.األبوة ( 2    

.ثم الجدودة واألخوة وهي مرتبة واحدة( 3    

.بنو األخوة( 4    

.العمومة وبنوهم في مرتبة واحدة وإنما الترتيب بينهم بالقرب( 5    

.صندوق الدولة  (6    





 : بعض على التعصيب أصحاب فيرجح

 ً( ش أ م 116 الفصل) المذكور الترتيب على بالجهة : أوال.

  وهكذا ، األبّوة على مقدّمة البنّوة فجهة

 على تعصيبا الميراث في مقدمان ، نزل وإن ابنه وابن الميت فابن

وبنيهم األعمام على مقدمون وهؤالء اإلخوة، على مقدمون أصوله،واألصول

 ً .(ش أ م 117 الفصل) الدرجة بقرب :وثانيا

 واألب ، االبن ابن على االبن فيقدم ، غيره على قدم ، درجة أقرب كان فمن

 عم على الميت وعم ، العم ابن على والعم ، األخ ابن على واألخ ، الجد على

 ، قيقالش األخ ابن يحجب ألب فاألخ ، القرابة لقوة حينئذ اعتبار وال ، أبيه

   ، الشقيق العم ابن يحجب ألب والعم

بح ً بقوة القرابة: وثالثا





 ً :القرابة بقوة :وثالثا

واختلفت والدرجة المرتبة اتحدت إذا :ش أ م118 الفصل 

الضعيف على القوي يقدم وضعفا قوة القرابة

قوةب بعض على بعضهم يرجح الدرجة في التساوي عند بحيث 

 قرابةال ذي على القرابتين ذو فيقدم الدرجة، اتحدت إذا ، القرابة

 قيقالش األخ وابن ، ألب األخ على يقدم الشقيق فاألخ ، الواحدة

 وابن ، ألب العم على ألبوين والعم ، ألب األخ ابن على يقدم

.ألب العم ابن على ألبوين العم





 بةالقرا بقوة ثم ، الدرجة بقرب ثم ، بالجهة أوالً  يكون الترجيح أنّ  والخالصة ، 

. اجعال بالقوة التقديم وبعدهما      ...     بقربه ثم التقديم فبالجهة             

بالغير العاصب / ب:

صلالف) التعصيب في وشاركته بذكر عاصبة صارت فرض صاحبة أنثى كل وهي  

:النسوة من ألربع وتثبت ،(ش أ م 119

1  فأكثر االبن مع فأكثر البنت .

2  في الذي عمها ابن أو أخاها كان سواء ، فأكثر االبن ابن مع فأكثر االبن بنت 

 المبارك األخ ويسمى إليه احتاجت إذا منها أنقص هو الذي عمها ابن أو ، منزلتها

3  فأكثر الشقيق األخ مع فأكثر الشقيقة األخت.  

4 فأكثر ألب األخ مع فأكثر ألب األخت.

 





.ويرثنا معا كل المال أو البقية للذكر مثل حظ االنثيين

مالحظة:

 طشر غير من الدرجة في لها المساوي عمها ابن أو أخوها يعصبها االبن بنت

. نالثلثي في دخل لها يكون ال أن بشرط منها األسفل االبن ابن ويعصبها

.ابن ابن وابن ابن وبنت بنت وترك توفي :1مثال

.  توفي وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن: 2مثال 

األسهم الورثة الفرو

ض

6

3 بنت 1/2

1 بنت ابن 1/6

2 ابن ابن ابن ع

األسهم الورثة الفرو

ض

9 3

3 1 بنت 2/3

3 1 بنت

1 1 بنت ابن

2 ابن ابن ابن ع





لواله ذإ المبارك بالعاصب االبن ابن ابن يعتبر الثاني المثال في : مالحظة 

. اركبالمب يعد لم الواجبة الوصية قانون بعد أنه مع االبن بنت ورثت لما

الغير مع العاصب / ج :

أنثى مع باجتماعها عاصبة تصير أنثى كل هي: ش أ م 121 الفصل 

: لصنفين وتثبت أخرى،

1  فأكثر االبن بنت مع أو فأكثر البنت مع فأكثر الشقيقة األخت.  

2  فأكثر االبن بنت مع أو فأكثر البنت مع فأكثر ألب األخت .

التي ألب األخت أو الشقيقة األخت أن النص هذا من يتضح :1مالحظة 

 من ةالبقي ترث ابن بنت أو بنت بينهم من فقط فروض أصحاب مع تكون

.فروضهم الفروض أصحاب يأخذ أن بعد التركة





2مالحظة:

 مكرر م أ ش الذي وقع  143من الفصل  2ولكن هذا الحكم منسوخ بالفقرة

والتي جاء  1959/06/19بتاريخ  77إلحاقه بم أ ش بموجب القانون عدد 

ا الباقي البنت تعددت أو انفردت أو بنت االبن وإن نزلت فإنه يرد عليهم: فيه

.ولو مع وجود العصبة بالنفس  من األخوة والعمومة وصندوق الدولة

مع العمومة أو األخوة من بالنفس عاصب هناك كان إذا أنه النص هذا يفيد 

 أن عدب التركة من يبقى ما فإن ابن بنت أو بنت بينهم من الفروض أصحاب

 رمفيح االبن بنت أو البنت حق من يكون فروضهم الفروض أصحاب يأخذ

 لكون ولكن الدولة وصندوق والعمومة األخوة من بالنفس العاصب منه

 بةالعص وجود مع ولو” عبارة في المتمثلة المبالغة صيغة استعمل النص

 فإن التعصيب أنواع أقوى هو بالنفس التعصيب وألن “األخوة من بالنفس

 أو بالنفس عصبة كانوا سواء األخوة من العصبة أنواع كل يشمل حكمه

 أو يقةالشق األخت أي الغير مع العاصبات األخوات فإن لذا الغير مع أو بالغير

. االبن بنت أو البنت على يرد الذي الباقي من يحرمن ألب األخت





:3مالحظة

المذكور ليس له أثر رجعي فإن إذا  1959باعتبار أن قانون 

.فإنه ال يطبق الرد  1959كانت الوفاة قبل 

.توفى شخص عن زوجة و بنت وأخت شقيقة :  مثال 





بهما ورث ، مختلفان سببان الوارث في أجتمع إذا  :4مالحظة ، 

 النصف فله ، عمها ابن هو زوجا وتركت ماتت : ذلك ومثال

 ً ً  والباقي ، فرضا . تعصيبا

السدس ألم لألخ ، ألم أخ أحدهما عمّ  ابنيْ  عن ومات  ً  ، فرضا

.بالتعصيب مناصفة لهما الباقي ويكون




تأصيل  :  خامسالالمبحث

وتصحيحها واألنظار  الفريضة

األربعة





1 )أصل الفريضة:

 األعداد مجموع يساوي صحيح عدد أصغر هو الفريضة أصل

.للتركة المكونة الورثة ألنصبة الممثلة الصحيحة

 قواعد نستعمل أن يجب فريضة كل في العدد هذا ولتحديد

 بعد يماف لنقوم الفريضة أصل عن البحث في المعتمدة الحساب

.األمر لزم إن بتصحيحها

الفريضة أصل لتحديد المعتمدة الحساب قواعد -أ:

.اإلرث نوع باختالف القواعد هذه تختلف  

:التعصيب أهل من كلهم بورثة المتعلقة الفريضة أصل *   





الحساب قواعد فإن التعصيب ذوي من كلهم الورثة كان إذا 

 لةمتمث هي إذ بسيطة تكون الفريضة أصل لتحديد المعتمدة

 ذهه في يكون الفريضة أصل ألن وذلك الجمع قواعد في أساسا

 كلهم الورثة كان فإذا الورثة رؤوس لمجموع مساويا الحالة

 . لعددهم مساويا يكون رؤوسهم مجموع فإن بالنفس عصبة

أشقاء أخوة ثالثة وترك توفي مثال :

وادي التأصيل  

األسهم الورثة الفروض

3

1 أخ شقيق

1 أخ شقيق ع

1 أخ شقيق





ون أما إذا كان الورثة عصبة بالنفس وبالغير معا فإن مجموع رؤوسهم يك

.1وكل عاصب بالغير  2مساويا لعدد يعتبر فيه كل عاصب بالنفس 

 توفيت وتركت أخوين وأخت : 2مثال . توفي وترك ابنا وبنتين: 1مثال

.ألب

 
وادي 

التأصيل

السهام الورثة الفروض 

4

2 ابن

1 بنت

1 بنت

وادي 

التأصيل

السهام الورثة الفروض

5

2 أخ ألب

2 أخ ألب

1 أخت ألب





* فروض أصحاب وجود عند الفريضة أصل:
لورثةل المستحقة الفروض على باالعتماد الفريضة أصل تحديد هنا يكون.

والثمن (1/4) والربع (1/2) النصف :أنواع ستة الفروض هذه أن ونذكر  

(1/6) والسدس (1/3) والثلث(2/3) والثلثين (1/8)

عددلل مساويا يكون الفريضة أصل فإن واحد فرض صاحب هناك كان فإذا 

.رضالف مقام وهو منه جزء الفرض صاحب ليكون التركة عليه تقسم الذي

المثال:

نتالب هي الفريضة هذه في الفرض صاحبة :إبن وإبن بنت عن رجل مات 

.إثنين الفريضة أصل فيكون (1/2) وفرضها

2 أصل الفريضة

1 1/2بنت 

1 إبن إبن ع





فرض صاحب من أكثر الورثة بين يكون عندما أما 

 على باإلعتماد الفريضة أصل تحديد يتم فإنه واحد

:األربعة األنظار قواعد

والتباين والتوافق والتداخل التماثل  :هي.





مفهوم األنظار األربعة:

التداخل:

قامالم يكون بحيث األصغر العدد على االكبر (المقام) العدد ينقسم ان وهو 

 مثل براألك للمقام قاسما يكون االصغر والمقام األصغر للمقام مضاعفا األكبر

.الفريضة أصل فهو مقام أكبر نأخذ الحالة هذه في (3.6) (2.4) (8.4)

التماثل:

اميهمامق في متماثلين الفرضان يكون أن مثل القيمة في األعداد تساوي وهو 

 أصال وجعله العددين بأحد اإلكتفاء فيه والحكم (6.6) (4.4) (3.3) (2.2)

للمسألة

التوافق:

6 فالـ 1/6 أو 1/4والـ ½ كالـ نسبة إقل في العددين إتفاق عن عبارة هو 

 يالذ العدد نفس على قسمتهما يمكن أنه أي بالنصف متفقان عددان 4والـ

  وفق ضرب حاصل من فيها يكون الفريضة أصل أن فيه والحكم 2 هو

 4 وفق أو ( 4*3 هو الذي 6 وفق) األخر كامل في العددين أحد (مختصر)

  





6*2الذي هو 

التباين أو التخالف:

 أصل أن فيه والحكم 4والــ 3كالــ نسبة أي في يتفقا لم عددين عن عبارة هو

.األخر في العددين أحد كامل ضرب حاصل من يكون الفريضة

المسألة تصحيح:
هافروض أو المسألة أصل منه يخرج عدد أقل على التحصيل هو :التأصيل

من رثاإل في مستحق كل نصيب منه يأتي عدد أقل إستخراج هو :التصحيح 

.كسر غير

ساماإنق عليهم الورثة من جماعة أو فريق نصيب إنقسام عدم هو :اإلنكسار 

.الكسر من خاليا

:مالحظة

.الفروض فيه يراعى التأصيل

.أكثر أو الورثة من واحد صنف من الرؤوس عدد فيه يراعى التصحيح





أصحاب من فيها من على قسمناها ثم المسألة أصل إستخرجنا فإذا 

. التعصيب وأصحاب الفروض

نتكا فإن لجماعات أو ألفراد تكون أن إما فيها الورثة أنصباء تخلو فال 

 لجماعات أو ألفراد كانت فإذا أوال عليهم منقسمة تكون أن فإما لجماعات

ر،آخ عمل الى تحتاج فال أصلها من تصح فالمسألة عليهم منقسمة وهي

منكسرة األنصباء فهذه عليهم منقسمة غير وهي لجماعات كانت وإن 

 يحتصح ويتم .اإلنكسار لتالفي تصحيح عملية الى تحتاج والمسألة

.والتباين التوافق قاعدتي باعتماد االنكسار

على وأ (حيزين) فريقين على أو (حيز) فريق على يكون أن إما واإلنكسار 

  .(أحياز ثالثة) فرق ثالثة





:(واحد فريق) واحد حيز على اإلنكسار كان إذا التصحيح كيفية

 الفريق ذلك بين بالنظر يكون فالتصحيح واحد فريق على اإلنكسار كان إذا

. وسهامه

.توافق بينهما يكون أن أو تباين بينهما يكون أن فإما

 همالس جزء ونجعلها الفريق ذلك رؤوس فنأخذ تباين بينهما كان فإن•

 وحاصل عائلة كانت إن عولها مبلغ أو المسألة أصل بها نضرب الذي

 لأص من وارث كل نصيب يضرب ثم المسألة منه صحت ما هو الضرب

. السهم جزء في المسألة

:وعمان شقيقة عن توفي :ذلك مثال•

4 2

2 1 شقيقة 1/2

1 1 عم 1حيز

1 عم





تعصيبا الباقي وللعمين 1 النصف للشقيقة 2 من المسألة أصل :توضيح 

 2 عدد في 2 المسألة أصل فنضرب عليهما ( ينقسم ال) منكسر 1و 1 وهو

 كل يبد ما نضرب ثم المسألة منه صحت ما وهو 4 يخرج الرؤوس عدد

  01 عم ولكل 04 للشقيقة فيكون الفريضة فيه ضربت فيما وارث

 * زءج ونجعله (الحيز وفق) الرؤوس وفق فنأخذ :توافق بينهما كان وإن 

 ربالض وحاصل عائلة كانت إن عولها أو المسألة أصل في ونضربه السهم

 في مضروبا أخذه المسألة أصل من شي له ومن المسألة منه صحت ما هو

. السهم جزء

 توفيت عن زوج وابنين وبنتين: مثال

  

8 4

2 1 زوج

2 3 إبن

2 إبن  1حيز 

1 بنت 6

1 بنت





 منكسرة 03 الباقي ولألبناء 01 الربع للزوج 4 من المسألة أصل :توضيح

 جزء ونجعله 2 الرؤوس ثلث فنأخذ بالثلث لها موافقة 06 رؤوسهم عدد على

 02 بـ 2 في 1 أصلها من للزوج 8 يخرج 4 المسألة أصل في فنضربه السهم

. 01 بنت ولكل 02 منها ابن لكل 06 بـ 2 في 03 أصلها من ولألبناء

2) (يقفر من أكثر) حيز من أكثر على االنكسار كان إذا التصحيح كيفية:

نظران فلنا أوأكثر فريقين على االنكسار وقع إذا:

األول النظر (أ:  

ذلك نبقي نافإن تباينا فإن والتوافق بالتباين وسهامه فريق كل بين ننظر أن 

.مكانه وفقه تونثب وفقه الى الفريق ذلك فنرد توافقا وإن ونثبته بتمامه الفريق

أو لمباينةا عند الفريق ذلك ونثبت كذلك وسهامه الثاني الفريق بين ننظر ثم 

.الثالث الفريق مع نفعل وكذلك الموافقة

الثاني النظر (ب:

بعض مع بعضها أو كلها الفرق من المثبتات وهي الرواجع بين ننظر أن 

  النظرب فنبدأ والتباين والتوافق والتداخل التماثل هي التي األربعة باألنظار





ينوب بينه ننظر النظر من عليه نتحصل وما منها عددين بين 

 في نضربه النظر من عليه نتحصل وما كذلك الثالث العدد

.المسألة منه تصح والخارج األصل

وشقيقين زوجتين عن توفي :1 مثال:

8 2*4

1 1 زوجة 1حيز

1 زوجة 2 1مرجع

3 3 شقيق 2حيز

3 شقيق 2 2مرجع




72 6*12

9 3 زوجة 1حيز

9 زوجة 1/4 2 1مرجع

16 8 شقيقة 2حيز

16 شقيقة 2/3

16 شقيقة 3 2مرجع

4 1 أخ ألب ع 3حيز

2 أخت ألب 3 3مرجع

ألب وأخت وأخ شقيقات وثالث زوجتين عن توفي :2مثال



      

الحجب: المبحث السادس  

أقسامه وقواعده       





كامل من معين وارث منع هو واصطالحا المنع هو لغة الحجب 

 122 الفصل) .آخر بوارث منه جزء من أو الميراث من نصيبه

(ش أ م

حجب أو (األول المبحث) حرمان حجب إما إذن يكون فالحجب 

.( الثاني المبحث) نقصان    

الحرمان حجب :األول المبحث:

الوارث منع الى يؤدي الذي الحجب هو الحرمان حجب 

 له حاجب آخر بوارث التركة من نصيبه كل من المحجوب

.الميراث في عليه لتقدمه





* الحرمان حجب قواعد:

قدمت أساس على الحرمان حجب يتم بالنفس للعصبة بالنسبة 

 في أو المرتبة في المحجوب الوارث على الحاجب الوارث

 .القرابة قوة في أو الدرجة

 المرتبة صاحب متقدمة مرتبة له الذي يحجب األساس  هذا وعلى

 الذي الشقيق األخ مثل الميراث من المحجوب فيحرم المتأخرة

.المرتبة في عليه لتقدمه إسقاطا الشقيق العم يحجب

 ثالمور الى أقرب هو من فإن بالنفس العصبة مرتبة اتحدت فإذا

 ناالب ابن يحجب الذي االبن مثل فيها يليه الذي يحجب درجة

.الدرجة في الثاني على األول لتقدم

 





 يالت القرابة قوة في واختلفوا والدرجة المرتبة في اتحدو وإذا

 هيلي من على يقدم قرابة أقوى كان من فإن بالمورث تربطهم

 أقوى األول ألن لألب األخ يحجب الذي الشقيق االخ مثل فيها

.الثاني من للمورث بالنسبة قرابة

 بةالمرت نفس في تكون فأنها بالغير عاصبة هناك يكون وعندما

 ذيال بالنفس العاصب فيها يكون التي القرابة وقوة والدرجة

 تقدمهل معا لألب واألخت األخ الشقيق األخ يحجب فمثال يعصبها

.القرابة قوة في عليهما

 حرمانال لحجب كذلك يخضعون فأنهم بالفرض للورثة بالنسبة أما

 يأوف الدرجة أو المرتبة في آخر على وارث تقدم على المؤسس

 عما ةمختلف الحلول يجعل التعديل من شيء مع لكن القرابة قوة

 لتقدمها لألب الجدة تحجب األم فمثال للعصبة بالنسبة ذكره سبق

   .لألم الجدة يحجب ال فهو األب أما المرتبة في

 

  





لألم الجدة تحجب ال للمورث درجة األقرب لألب الجدة كذلك 

 لألب الجدة تحجب فأنها درجة األقرب لألم الجدة أما درجة األبعد

 للحجب بالنسبة عامة قواعد نجد أن أردنا وإذا درجة األبعد

، بالفرض بالورثة المتعلق

رضالف بين يجمع ال الذي الفرض صاحب بأن القول يمكن فإنه 

 ردي التي الحاالت في إال إسقاطا العصبة يحجب ال والتعصيب

 من العصبة حساب على االبن بنت أو البنت على الباقي فيها

.والعمومة األخوة

        





إال بوجوده سقط بشخص الهالك إلى تقرب من :1 مالحظة 

. األم مع ألم األخوة

أبدا حرمان حجب يحجبون ال الورثة من ستة هناك :2مالحظة 

 رثةالو لبقية بالنسبة ترتيبهم كان ومهما ارثهم نوع كان مهما

 :وهم

1)الفصل) .الزوجة(6 الزوج(5 البنت(4 االبن(3 األم(2 األب 

(ش أ م 123

والمحروم، المحجوب بين هنا التمييز يجب :3مالحظة 

 يسمى مثال كالقتل اإلرث من المانع به قام الذي فالشخص

 فال كعدمه وجوده ويعتبر وحرمانا منعا يعد إرثه وعدم محروما

الورثة، من غيره على يؤثر





أخذي فالزوج قاتلة وبنت شقيق وأخ زوج عن امرأة : مثال توفيت فإذا 

 الشقيق يأخذه النصف وهو والباقي موجودة غير البنت كأن النصف

 أ م 88 الفصل) الميراث من محرومة لكونها القاتلة البنت ترث وال تعصيبا

 من اقيالب ويكون الربع الزوج فرض لكان قاتلة غير البنت كانت فلو (ش

(1959 بعد الوفاة تكون أن على).وردّا فرضا البنت نصيب

(األخوة من جمع) أشقاء وأخوة وأم أب عن شخص توفي إذا أما 

 م140لالفص) الميراث عن باألب محجوبين لكونهم يرثون ال األشقاء فاألخوة

.(ش أ





 ماأل على يؤثرون الحالة هذه فيو غيرهم على يؤثرون فإنهم ذلك ومع 

 127 لالفص) الثلث نصيبها لكان ولوالهم السدس إلى الثلث من بنقلها

(أش م

يقع المورث وفاة حّجة هي الورثة تحديد في المرجع أن وباعتبار 

 عندما الوفاة حجة في اإلرث عن المحجوبين وجود على التنصيص

 المثال في الحال هو كما الورثة بقية أنصبة على تأثير لهم يكون

.المذكور

جب وباالعتماد على ما تقدم شرحه نعرض في ما يلي جدوال مسلسال لح

.الحرمان





 الحاجب المحجوب
الفرع الوارث األسفل منه 
درجة اإلخوة واألخوات 
مطلقا أبناء اإلخوة مطلقا 
 األعمام وبنوهم مطلقا

 االبن

الفرع الوارث األسفل منه 
درجة األخوة واألخوات 
مطلقا أبناء اإلخوة مطلقا 
 االعمام وبنوهم مطلقا

 ابن االبن

بنت االبن إن لم تكن عاصبة 
بالغير وكانت البنت متعددة. 

 م أ ش اإلخوة 131)الفصل 

واألخوة مطلقا وأبناء اإلخوة 
مطلقا واألعمام وبنوهم 

 مكرر 143مطلقا )الفصل 

 م.أ.ش(

 البنت 

بنت االبن األسفل درجة إذا 
لم تكن عاصبة بالغير وكانت 
بنت االبن األعلى درجة 
متعددة. االخوة واألخوات 
 مطلقا أبناء األخوة مطلقا
 األعمام وبنوهم مطلقا. 

 بنت االبن

الجد. الجدة لألب. اإلخوة 
واألخوات مطلقا أبناء االخوة 
 مطلقا األعمام وبنوهم مطلقا

 األب





الجد االعلى منه درجة األخ 
واألخت لألم أبناء اإلخوة 
 مطلقا األعمام وبنوهم مطلقا

 الجد

 األم الجدة مطلقا
 الجدة لألم الجدة لألب األبعد منها درجة
األخ واألخت لألب وأبناء 

األخوة مطلقا األعمام وبنوهم 
 مطلقا

 األخ الشقيق

األخت لألب إذا لم تكن 
 عاصبة بالغير

 الشقيقتان فأكثر

األخ واألخت ألب إال إذا كان 
للشقيقة الواحدة أكثر من 

 النصف

 الشقيقة مع جد

أبناء األخوة مطلقا األعمام 
 وبنوهم مطلقا

 األخ لألب

ابن األخ لألب وابن األخ 
األسفل درجة واألعمام 

 وبنوهم مطلقا

 ابن األخ الشقيق

ابن األخ األسفل درجة 
 األعمام وبنوهم مطلقا

 ابن األخ لألب

العم لألب وأبناء االعمام 
 مطلقا

 العم الشقيق

العم األبعد درجة أبناء 
 األعمام مطلقا

 العم لألب

ابن العم لألب وابن العم 
 األبعد درجة

 ابن العم الشقيق

 ابن العم لألب ابن العم األبعد درجة
 





النقصان حجب:الثاني المبحث:

إلى معين نصيب من المحجوب الوارث ينقل الذي الحجب هو النقصان حجب 

.باالزدحام أو باالنتقال إما ويكون .منه أقل نصيب

كالزوج منه أقل فرض إلى فرض من (1 انتقاال إما تكون االنتقال بسبب فالتي 

 يرالغ مع التعصيب من) منه أقل تعصيب إلى تعصيب من (2أو ¼ إلى ½ من

 أقل تعصيب إلى فرض من بانتقال (3 أو (مثال كالشقيقة بالغير التعصيب إلى

 فرض إلى تعصيب من (4أو (بالغير التعصيب إلى النصف ذوات كانتقال) منه

.( الجد أو كاألب) منه أقل

األخوة من جمع أو زوجتين) فرض في ازدحام إما فهي باالزدحام التي وأما 

.عول بسبب ازدحام أو تعصيب في ازدحام أو (ألم





طلقام واألخوة االبن وبنت والبنت وابنه االبن :هم ستة بالنقص والحاجبون 

.( ش أ م 124 الفصل) .الشقيقة واألخت

وهم الورثة من تسعة نقصان حجب والمحجوبون:

1)بالغير التعصيب الى الثلثين أو النصف فرض من بنقلها البنت.

2) كانت ذاإ السدس فرض الى الثلثين أو النصف فرض من بنقلها االبن بنت 

 وأ الثلثان أو النصف كان سواء الفرض من بنقلها أو واحدة بنت مع ترث

.يعصبها من هناك كان إذا بالغير التعصيب الى السدس

3) وارث فرع مع يرث كان إذا السدس فرض الى التعصيب من بنقله األب 

 كان ذاإ بالتعصيب الباقي مع السدس فرض الى التعصيب من بنقله أو ذكر

    .اإلناث من وارث فرع مع يرث





4) انتك إذا الباقي ثلث فرض الى التركة كامل ثلث فرض من بنقلها األم 

 الثلث فرض من وبنقلها وأب زوجة مع ترث كانت أو وأب زوج مع ترث

 رفأكث اثنان مع أو مطلقا وارث فرع مع ترث كانت إذا السدس فرض الى

.محجوبين أو وارثين كانوا سواء مطلقا األخوة من

5) ارثو فرع مع يرث كان إذا السدس فرض الى التعصيب من بنقله الجد 

 كان إذا بالتعصيب الباقي ترقب مع السدس فرض الى التعصيب من أو ذكر

.اإلناث من وارث فرع مع يرث

6) بالغير يبالتعص الى الثلثين أو النصف فرض من بنقلها الشقيقة األخت 

.جد أو شقيق أخ مع كانت إذا

7) إذا السدس فرض الى الثلثين أو النصف فرض من بنقلها لألب األخت 

 واءس الفرض من بنقلها أو النصف نصيبها واحدة شقيقة مع ترث كانت

 ألب أخ مع كانت إذا بالغير التعصيب الى السدس أو الثلثان أو النصف كان

.أوجد

   





8) رعف مع يرث كان إذا الربع فرض الى النصف فرض من بنقله الزوج 

.أنثى أو كان ذكرا وارث

9) رعف مع ترث كانت إذا الثمن فرض الى الربع فرض من بنقلها الزوجة 

.أنثى أو كان ذكرا وارث

يحجبون ال فروض أصحاب هناك أن عرضه تقدم مما نستنتج :مالحظة 

 سالسد من أكثر وال أقل ترث ال التي الجدة :هم وهؤالء أبدا نقصان حجب

 نم أقل وال أكثر يرث ال الذي لالم األخ أو واألخت تعددت أو انفردت سواء

 لثالث من أقل وال أكثر يرثون ال الذين لألم واألخوة إنفراده عند السدس

. أومختلطين ذكورا أو إناثا كانوا سواء تعددهم عند

جبلح مفصال جدوال يلي ما في نعرض سابقا جاء ما كل على وباالعتماد 

:النقصان

      





النصيب بعد 
 الحجب

النصيب قبل 
 الحجب

 الحاجب المحجوب

 االبن البنت النصف أو الثلثان التعصيب بالغير
 األب التعصيب السدس
 األم الثلث السدس
 الجد التعصيب السدس
 الزوج النصف الربع
 الزوجة الربع الثمن

 ابن االبن بنت االبن الفرض التعصيب بالغير
 األب التعصيب السدس
 األم الثلث السدس
 الجد التعصيب السدس
 الزوج النصف الربع
 الزوجة الربع الثمن
 البنت بنت االبن النصف أو الثلثان السدس

 األب التعصيب السدس مع الباقي
 األم الثلث السدس

 الجد التعصيب السدس مع الباقي
 الزوج النصف الربع
 الزوجة الربع الثمن
 بنت االبن أسفل درجة النصف أو الثلثان السدس

 األب التعصيب السدس مع الباقي
 االم الثلث السدس

 الجد التعصيب السدس مع الباقي
 الزوج النصف الربع
 الزوجة الربع الثمن

 الجد الشقيقة النصف أو الثلثان التعصيب بالغير
 األخت لألب النصف أو الثلثان التعصيب بالغير

  أخوة مطلقا2 األم الثلث السدس
 األخ الشقيق الشقيقة النصف أو الثلثان التعصيب بالغير
 األخ لألب األخت لألب الفرض التعصيب بالغير

 الشقيقة األخت لألب النصف أو الثلثان السدس
 زوج+أب األم النصف أو الثلثان ثلث الباقي
 زوجة+أب األم النصف أو الثلثان ثلث الباقي



 أحوال الورثة :  بعالمبحث السا

  :الفروض والتعصيب والحجبنبي





:الوارث األول ابن الصلب

ه،بنفس عاصب وهو فقط، بالتعصيب إال يرث ال و تعصيب، صاحب هو 

 مالال بقية أو فرض، صاحب معه يكن لم إذا المال كل يحوز بنفسه والعاصب

. بقية تكن لم إذا الحرمان ،أو بفروضهم الفروض أصحاب اتصال بعد

إنماو ، الحرمان وهو األخير الحل حقه في يتصور ال إذ الورثة، أقوى واالبن 

 ، اطاوإسق نقصا غيره يحجب أنه ضرورة التعصيب أهل من غيره مع ذلك يكون

.( األمّ  أو األب ) الميت إلى منه أقرب أحد ال إذ األوفر، بالنصيب يستأثر





  :النقص حجب  

: عناوين لخمسة نقص حاجب هو  

 أقل وهو بالفرض الربع إلى بالفرض النصف من بنقله للزوج (1    

 أقل وهو بالفرض الثمن إلى بالفرض الربع من بنقلها للزوجة (2    

 إلى بالفرض النصف من بنقلها -له المساوية أخواته أو أخته - البنات أو للبنت (3    

 بالفرض ثينالثل من بنقلهن أو ، ذكر عصبها أنثى كل وضابطه بالغير، تعصيب وهو التعصيب

.ييناألنث حظ مثل للذكر معه يرثن أو ترث النصيب من نقصان وهو ، كذلك التعصيب إلى

  .أقل وهو السدس فرض إلى الثلث فرض من ينقلها لألم (4    

.شيئا بعده يترقبان وال السدس فرض إلى التعصيب من بنقلهما الجد أو لألب (5    

    





اإلسقاط حجب:  

: ثالثة عناوين إسقاط حجب االبن يحجب و

.غيره من أو منه االبن وبنات االبن أبناء من تحته من (1

.إناثا أو ذكورا ألم أو ألب أو أشقاء مطلقا اإلخوة (2

.ألب أو أشقاء بنوهم و األعمام (3





الوارث الثاني بنت الصلب:

الواحدة الصلب بنت :األول القسم:

أصالة الفروض أصحاب من وهي وارث فرع هي.

همابين تجمع ال لكن أخرى لها حاالت بعض في التعصيب أصحاب من تكون أن ويمكن.

 بشرطين بالفرض النصف وترث:

1- مثلها عن انفرادها.

2- الصلب ابن عن انفرادها.

أبدا إسقاطا تحجب ال وهي.  

إسقاطا و نقصا غيرها البنت وتحجب.





النقص حجب:  

 عناوين سبعة نقص حجب البنت تحجب :

1) الربع إلى النصف من الزوج.

2) الثمن إلى الربع من الزوجة.

3) السدس إلى الثلث من األم.

4) كان إن بالتعصيب الباقي يترقب ثم السدس إلى التعصيب من الجد أو األب.

5) ابن أو الدرجة في لها المساوي أخوها معها يكون ال أن بشرط السدس، إلى النصف من االبن بنت 

.عمها

6) أو درجةال في لهما المساوي أخوهما معهما يكون ال أن بشرط السدس، إلى الثلثين من فأكثر االبن بنتي 

.عمهما ابن

7) لألب ختاأل مثلها و التعصيب، إلى الثلثين من أو التعصيب، إلى النصف من متعددة أو واحدة :الشقيقة 

(1959 قبل الوفاة تكون أن على) فأكثر، لألب واألختان الواحدة





اإلسقاط حجب:   

ثالثة عناوين إسقاط حجب البنت تحجب و :

1- أنثى أو ذكرا متعددا أو واحدا لألم األخ.  

2- وأ ذكورا ) مطلقا لألب اإلخوة جنس يحجبان فإنهما الشقيقة مع البنت اجتمعت إذا 

  التعدد أو اإلفراد حالي في ( مختلطين أو إناثا

ألب أو أشقاء واألعمام ألب أو الشقيق األخ ابن يحجب الشقيقة مع البنت اجتماع أن كما 

.أبناءهم و

تالبن اجتماع : عاملين باجتماع كان إنما و واحد، بعامل يكن لم اإلسقاط من النوع وهذا 

 عليها يرد البنت فإن 1959 بعد أما 1959 قبل هذا .الشقيقات أو الشقيقة مع البنات أو

.الدولة وصندوق مطلقا الحواشي وتحجب الباقي





المتعددة الصلب بنت :الثاني القسم:

شيئين في إال المتعددة البنت في يتقرر الواحدة البنت في تقرر ما جميع:

1- بالسوية عليهن أو عليهما يقسم ، الثلثين إلى النصف من يتغير الفرض.

2 - إسقاط حجب أكثر أو واحدة االبن بنت فيحجبان فأكثر البنتان.

 الحاالت بعض يف االبن بنت ترث وإنما الثلثين، استكملن أو استكملتا قد فأكثر البنتين ألن   

. الحرمان بعد يعصبها من وجد إذا





  الوارث الثالث ابن االبن:

مثله بنفسه عاصب وهو أبدا، بالفرض يرث ال فقط، التعصيب أهل من كاالبن وهو وارث،  فرع هو.

إسقاط وحجب نقص حجب غيره يحجب و.

النقص حجب:   

عناوين خمسة نقص حجب يحجب :

1- الربع إلى النصف من الزوج.

2- الثمن إلى الربع من الزوجة.

3- احدة،و كانت إذا التعصيب إلى النصف من بنقلها نقص حجب متعددة أو واحدة له المساوية االبن بنت 

 يحجبها إنهف منه أسفل كانت فإذا األنثيين، حظ مثل للذكر والقسمة تعددت، إذا التعصيب إلى الثلثين ومن

.إسقاط حجب

4- السدس إلى الثلث من األم.





5- الصلب نكاب فهو شيئا، بعده يترقب وال السدس إلى التعصيب من الجد أو األب يحجب 

 الفهيخ فإنه اإلسقاط حجب في وواحدة النقص، حجب في واحدة :صورتين في إال سواء

:فيهما

نقص حجب حجبها على يقدر ال فإنه متعددة أو واحدة بنت معه وجدت إذا :األولى.

ساويهما،ت لعدم الصلب، كابن األنثيين حظ مثل للذكر البنت عنوان يقاسم أن له يمكن ال و 

 أنزل االبن ابن فدرجة ، الدرجة اختلفت ولكن البنوة، وهي اتحدت قد الجهة أنّ  رغم

  االبن، درجة من وأضعف

ءوبنا وعمومها، إطالقها على ليست القاعدة فهذه كاالبن، نزل وإن االبن ابن : وقولنا 

 البن صيببالتع والباقي ، النصف وهو فرضها فللبنت ، ابن وابن بنتا وترك مات إذا عليه

. االبن

محجوبا وأ حاجبا يكون فإنه االبن ابن بخالف البتة، محجوبا يكون ال الصلب ابن :الثانية.





اإلسقاط حجب:   

نقص حجب حاجبا يكون :

1) االبن ابن وبنت االبن ابن ابن :مثل تحته من.

2) كذلك واألعمام مطلقا واإلخوة.

الصورة هي وهذه تقدم، كما الصلب ابن معه وجد إذا محجوبا يكون و 

  .الصلب ابن االبن، ابن فيها يخالف التي الثانية





 الوارث الرابع بنت االبن:

الواحدة االبن بنت :األول القسم:

وارث فرع هي.

لكوكذ الميراث، في له قدم ال وارث، غير البنت ابن يعني العنوان هذا عكس :مالحظة 

.البنت بنت

بعض في التعصيب أصحاب من وتكون أصالة، الفروض أصحاب من االبن وبنت 

 اجبةح وتكون غيرها، أومع بغيرها عاصبة إال تكون وال بينهما، تجمع ال ولكن الحاالت

  .وإسقاطا نقصا بغيرها ومحجوبة لغيرها

البنا بنت بخالف أبدا، بالكلية تحرم وال ، أصال إسقاطا تُْحجب ال البنت :مالحظة ، 

 ه،هذ االنفراد حالة في السدس وبين انفرادها حالة في النصف بين يدور وفرضها

.اآلتية التعدد حالة في وكذلك





- أربعة بشروط النصف ترث :

1) واحدة، تكون أن  

2)  ّإسقاط حجب به محجوبة تكون الحالة هذه في ألنها الصلب، ابن معها يكون أال.

3) وإما ،السدس فيصير يتغير حينئذ الفرض ألن وذلك واحدة إما بنت، معها تكون أال 

 ال نلك ترث أن الحاالت بعض في تستطيع و .إسقاط حجب محجوبة فتصير متعددة

 وهما عم، ابن أو لها أخ هو ابن ابن معها وجد إذا بالتعصيب بل الفرض بعنوان

 نهفإ عم ابن ابن أو لها أخ ابن هو منها أسفل ابن ابن ابن أو الدرجة في لها مساويان

 إنهف منها أعلى كان إذا أما األنثيين، حظ مثل للذكر بالتعصيب معه وترث ينتشلها

  يحجبها،





4) هال أخا درجتها في لها المساوي االبن ابن ألن ذلك و االبن، ابن معها يكون أال 

 بحج يحجبها أي األنثيين، حظ مثل للذكر معه ترث عاصبة يصيرها عم ابن أو

  .التعصيب إلى هنا النصف وهو الفرض من نقص

على هو ويبقي هنا النصف وهو فرضها على معه تبقى فإنها منها األسفل أما 

.تعصيبه

- ثالثة بشروط السدس وترث :

1) تكان إذا والمتعددة الواحدة االبن بنت هنا وتستوي واحدة،، بنت مع تكون أن 

 سوية افيقتسمن .إليه اإلشارة سبق كما السدس استحقاق في واحدة بنت مع أوكن

.السدس

 





دس،الس فرض إلى النصف فرض من نقص حجب بالبنت محجوبة هنا االبن وبنت 

 في كثرفأ كالبنتين المتعددة أو الواحدة االبن بنت مع الواحدة الصلب بنت ألن وذلك

 بنت نع درجة االبن بنت لنزول بالسوية القسمة تكون ال ولكن الثلثين، استحقاق

 ا،سدس الشرع أعطاها االبن وبنت ، البنت وهي النصف أعطي ،فالقريب الصلب

.ثلثين يساويان وهما

2) من يحجب ألنه إسقاط، حجب محجوبة به تكون ألنها وذلك ابن، معها يكون أال 

.االبن بنت يحجب أن باألْولَى و االبن، ابن وهو تحته

3) السدس وهو هنا الفرض من نقص حجب يحجبها ألنه ابن، ابن معها يكون أال 

 تعصيبه على هو ويبقى سدسها، على معه تبقى فإنها منها األسفل أما التعصيب، إلى

.االبن ابن مع البنت مثل





 بنت االبن المتعددة: القسم الثاني:

واحدة بنت مع بالفرض السدس فأكثر االبن بنتا تستحق.

- شروط بأربعة الثلثين فأكثر االبن بنتا تستحق و:

1) تأخذ هنا العليا ألن السابقة األحكام تطبق الدرجة اختالف عند إذ : الدرجة في االتحاد 

 تكان إذا السدس إلى النصف من إّما نقص، حجب السفلى وتحجب بالفرض النصف

.متعددة السفلى كانت إذا السدس إلى الثلثين من وإّما واحدة،

2)واحدة بنت معهما كانتا إذا االبن بنتي ألن متعددة أو واحدة البنت عن انفرادهما 

 بنت اطإسق حجب يحجبان فالبنتان ، بنتان معهما كانت وإذا تقدم، كما السدس فالفرض

 لأسف أم درجتها في لها مساويا أكان سواء معصب انتشلها إذا إال وتعددا، إفرادا االبن

.الثلثين في داخلة غير ألنها منها





العاصب إن :تقول التي القاعدة من المستثناة الوحيدة المسألة هي وهذه 

 في هايعصب ومن هي تكون أن يشترط ذكر يعصبها التي األنثى وهي بالغير،

 كوني لئال الشقيق، مع وكالشقيقة االبن مع كالبنت واحدة، قرابة وقوة درجة

.األقرب دون األبعد بتوريث شذوذ

3) درجته لعلو يسقطهما ألنه الصلب، ابن عن انفرادهما.

4) يب،التعص إلى الثلثين من ينقلهما ألنه المساوي االبن ابن عن انفرادهما  

الحجب:  

القسمين أحكامه وتشمل:

وإسقاطا نقصا ومحجوبة حاجبة تكون االبن بنت





1-النقص حجب:

عشرة لعناوين نقص حجب حاجبة تكون-أ :   

1) وارث فرع ألنها الربع إلى النصف من للزوج.

2) كذلك الثمن إلى الربع من للزوجة.

3) كذلك السدس إلى الثلث من لألم.

4) يببالتعص الباقي وله وتعددا إفرادا كذلك السدس إلى التعصيب من الجد أو لألب .

5) هامع يكن لم إن السدس إلى النصف من واحدة االبن بنت كانت إذا االبن، ابن لبنت 

   .مساو عم ابن أو أخ من معصب





6) السدس لىإ الثلثين من أيضا واحدة االبن بنت كانت إذا فأكثر، االبن ابن لبنتي 

.مساو عم ابن أو أخ من معصب معهما يكن لم إن

7) عددةمت أم واحدة االبن بنت أكانت سواء التعصيب إلى النصف من للشقيقة.

8) أم واحدة االبن بنت أكانت سواء التعصيب إلى النصف من لألب لألخت 

.متعددة

9) االبن بنت في وتعددا إفراد التعصيب، إلى الثلثين من للشقيقتين.

10) وهي بةالحاج في وتعددا إفرادا التعصيب، إلى الثلثين من كذلك ألب لألختين 

.االبن بنت





نقصا محجوبة -ب:

عناوين بأربعة نقصا محجوبة تكون :

 1) واحدة االبن بنت كانت إذا السدس إلى النصف من الواحدة بالبنت.

2) االبن بنت تعدد حال في السدس إلى الثلثين من أيضا الواحدة بالبنت.

3) قصن حجب يحجبها االبن بنت في وتعددا إفرادا الدرجة في لها المساوي االبن بابن 

.التعصيب إلى الثلثين أو النصف من

4) في الو فيهما ال الثلثين في الدخول عدم بشرط (بلغ مهما أسفل أي) االبن ابن بابن 

.يبالتعص إلى منه تتمكن لم فرض من الحرمان بعد بنتشلها السدس، في وال النصف





2- اإلسقاط حجب:

أربعة لعناوين إسقاطا حاجبة تكون-أ :

1)(مختلطين أو إناثا أو ذكورا) مطلقا لألم لإلخوة  

2) أن أي شقيقة مع االبن بنت كانت إذا مختلطين أو إناثا أو ذكورا لألب لإلخوة 

 ألن جوبين،مح لألب اإلخوة يُصيّرُ  فيهما وتعددا إفرادا الشقيقة مع االبن بنت اجتماع

لُ  االعتبار بهذا فهي عاصبة، الشقيقة كون على المدار  فتحجب قالشقي منزلة تُنز 

 خوةاأل جهة ألن لألب، األخ وابن الشقيق األخ ابن وباألْولَى لألب واألخ لألب األخت

 بنيهم، على مقدمة

العمومة جهة على مقدمة األخوة جهة ألن وأبناءهم، ألب أو أشقاء األعمام وأيضا 

.وبنيهم





3) البنا بنت كانت إذا وبينهم، ألب أو أشقاء األعمام و ألب، أو شقيقا األخ ألبناء 

 بناال بنت مع عاصبة تصير لألب األخت ألن فيهما، وتعددا إفرادا لألب األخت مع

لُ   جهة نأل الشقيق، األخ وابن لألب األخ البن حاجب وهو لألب، األخ منزلة فتُنز 

 األخوة جهة ألن وبنيهم، لألعمام أيضا حاجب وهو بنيهم، على مقدمة األخوة

.وبنيهم العمومة جهة على مقدمة

4) لبنت معصب ال حيث فأكثر، اثنان متعددة االبن بنت كانت إذا االبن ابن لبنت 

 وأ أخيها ابن ومثله أسفل، أو مساو عم ابن أو األخ من االبن ابن لبنات أو االبن

.أخيهما ابن





 :   تكون بنت االبن وإن سفل محجوبة حجب إسقاط  لـ  -ب 

 باالبن ، ألنّه يحجب من تحته من أبناء األبناء ، وباألولى أن يحجب بنت –1

االبن 

 بالبنتْين أو بمن يقوم مقامهما من بنات االبن عند فقدهما إالّ إذا انتشلها أخ –2

أو ابن عمّ مساو أو ابن أخ أو ابن ابن عمّ أسفل منها ، كما بيّنا سابقا وهذا أمر 

تختّص به دون البنت





 (:واحدة و متعددة)الوارث الخامس الشقيقة

الفروض أصحاب من وهي ، بالحواشي عنهم المعبر وهم األخوة، بعنوان يرث ممن هي 

 ليستو بينهما، تجمع ال لكن الحاالت بعض في التعصيب أصحاب من وتكون باألصالة،

 وإسقاطا، نقصا حاجبة وتكون الغير، مع أو بالغير إما هي وإنما بنفسها، عاصبة

.التعدد حال في والثلثان االنفراد حال في النصف وفرضها

النصف تستحق:

1) األب وعن (3.الجد وكذلك الشقيق عن (2.مثلها من انفرادها عند.

4) االبن بنت وعن (7.االبن ابن وعن (6 .البنت وعن (5.االبن وعن





 الثلثين وتستحق:

1) واالبن (4.واألب (3.والجد الشقيق عدم عند (2.التعدد عند.

5) االبن وبنت (7.االبن وابن (6.والبنت.

-النقص حجب:

محجوبة -أ:

1- لبنتا مع التعصيب إلى الثلثين أو النصف من نقص حجب محجوبة الشقيقة تكون 

.الغير مع هنا والتعصيب االبن، وبنت

2- ثينالثل أو النصف فرض من نقص حجب محجوبة والمتعددة الواحدة الشقيقة تكون 

.الجد أو الدرجة في لها المساوي أخوها الشقيق معها وجد إذا التعصيب إلى





حاجبة -ب:

نقص حجب حاجبة الواحدة الشقيقة تكون :

1-ألب أخ من معصب ال حيث السدس، إلى النصف من الواحدة لألب لألخت.  

2- أخ من معصب ال حيث السدس، إلى الثلثين من المتعددة لألب لألخت الشقيقة تحجب 

  .ألب

3- هافرض األم ألن وذلك نقص، حجب األم مطلقا اإلخوة من باعتبارها الشقيقة تحجب 

 أو ألب وأ أشقاء فأكثر اثنين اإلخوة من بجمع أو الوارث بالفرع السدس إلى وتنقل الثلث

 نم آخر الشقيقة إلى انضم فإذا محجوبين، أو وارثين مختلطين أو إناثا أو ذكورا ألم،

.السدس إلى الثلث من نقص حجب األم فتحجب معها اإلخوة جنس





2- اإلسقاط حجب:

محجوبة -أ:  

إسقاط حجب محجوبة الشقيقة تكون:

1- الصلب بابن.

2- سفل وإن االبن بابن.

3- إناثا أو ذكورا ألم أو ألب أو أشقاء مطلقا اإلخوة يحجب ألنه باألب.

فقط لألم اإلخوة يحجب إنما و كأخ، معها ويكون يحجبها ال فإنه الجد وأما :تنبيه.

حاجبة -ب:

1) ةمتعدد أو واحدة ابن بنت أو بنت مع وجدت إذا إسقاط حجب حاجبة الشقيقة تكون 

.مختلطين أو إناثا أو ذكورا وتعددا إفرادا لألب لإلخوة





أن على تعددا أو إفرادا لألب اإلخوة إسقاط حجب يحجب العاملين هذين اجتماع 

 فإن الرد قانون وبموجب 1959 بعد ألنه 1959 قبل سابقا بينا وكما الوفاة تكون

. مطلقا لألخوة شيء وال الباقي عليهما يرد االبن بنت أو البنت

2) ألب أخ من معصب ال حيث لألب األخت إسقاطا تحجبان الشقيقتان.





 (:واحدة و متعددة)الوارث السادس األخت لألب

الفروض أصحاب من وهي .بالحواشي عنهم المعبر وهم األخوة، بعنوان يرث ممن هي 

 ال كنل الحاالت بعض في التعصيب أصحاب من وتكون بالفرض، إرث فيها األصل أن إذ

.الغير مع أو بالغير إما عاصبة وهي بينهما، تجمع

الثث ال موضعين في إال حاجبة تكون وال وإسقاطا، نقصا محجوبة األغلب  في وتكون 

.اإلسقاط حجب في واألخر النقص حجب في واحد لهما،

هوو أخر، بفرض وتزيد التعدد، حال في والثلثان االنفراد حال في النصف وفرضها 

. السدس

واحدةال لألب األخت بين فرق وال للثلثين، تكملة واحدة شقيقة مع السدس تستحق و 

:بشروط مقيد الفروض لهذه واستحقاقها والمتعددة،





1-بالتعصيب معه ترث حينئذ ألنها الجد وكذلك لألب، األخ معها يكون أال  

2-إسقاطا مطلقا اإلخوة يحجب ألنه األب معها يكون أال.

3- أيضا مطلقا اإلخوة يحجب ألنه االبن معها يكون أال.

4-إلى الفرض من نقص حجب تحجبها ألنها متعددة، أو واحدة البنت معها تكون أال 

. 1959 بعد الحرمان أو التعصيب

5- لألخوة حاجب عدمه عند كاالبن ألنه االبن ابن معها يكون أال.

6- كالبنت ألنها االبن بنت معها تكون أال .

7- واإلناث الذكور لألب اإلخوة يحجب ألنه الشقيق معها يكون أال.





8-ألختا ألن ، مجتمعتين والشقيقة االبن بنت أو البنت من الفريضة تخلو أن 

(1959 قبل) إسقاط، حجب محجوبة تكون لألب

9- أو احدةو لألب لألخت حاجبتان ألنهما فأكثر الشقيقتين من الفريضة تخلو أن 

 ، فال وةاإلخ أبناء أما تقدم كما عاصبة يَصيُّرَها فإنه أخوها معها وجد فإذا أكثر،

10- معهما لألب األخت ألن مجتمعين والشقيقة الجد من الفريضة تخلو أن 

.إسقاطا محجوب





:الحجب

-خرى،أ ألب أخت ، األخوة بعنوان أخر فرد إليها انضم إذا السدس، إلى الثلث من لألم :نقصا حاجبة 

                   .ألم أخت أو ألم أخ أو شقيق أو شقيقة أو ألب أخ أو

-بنوا الشقيق األخ البن إسقاط حجب حاجبة متعددة أو واحدة لألب األخت تكون  :إسقاطا حاجبة 

 يرتص لألب األخت ألن متعددة، أو واحدة ابن بنت أو متعددة أو واحدة بنت معها كانت إذا لألب األخ

ل  ابن، بنت أو بنت مع عاصبة
ّ

 ألن الشقيق األخ وابن لألب األخ البن حاجب وهو لألب، األخ منزلة فتنز

.وأبنائهم ألب أو أشقاء األعمام في القول  وكذلك بنيهم، على مقدمة األخوة جهة





-نقصا محجوبة:

الثلثين أو النصف فرض من نقص حجب محجوبة متعددة أو واحدة لألب األخت تكون 

:تعددا أو انفرادا

1- للثلثين تكملة واحدة شقيقة مع كانت إذا السدس فرض.

2- من هاينقل عاصبة به تصير ألنها متعدد أو واحدة لألب أخ مع كانت إذا التعصيب إلى 

 فرض من ينقلها وكذلك التعصيْب، إلى تعددا الثلثين فرض ومن إفرادا النصف فرض

 منه نتتمك لم فرض من ينقلها وكذلك التعصيب، إلى واحدة شقيقة مع كانت إذا السدس

 معها تبريع ألنه الجد لألب األخ ومثل ،.التعصيب إلى فأكثر بشقيقتين محجوبة لكونها

.كأخ

3- ابن بنت مع أو متعددة أو واحدة بنت مع متعددة أو واحدة لألب األخت كانت إذا 

.التعصيب إلى الفرض من نقص حجب تُحجب لألب األخت فإن متعددة، أو واحدة





-إسقاطا محجوبة:  

معها كان إذا لألب األخت تسقط:

1) أب.

2) ابن.

3) سفل وإن ابن ابن.

4) شقيق.

5) بعد ابن بنت أو بنت أو .فيهما تعددا أو إفرادا مجتمعتان وشقيقة ابن بنت أو بنت  

1959.

6) لهن أو لها أخ من لألب لألخوات أو لألخت معصب ال حيث فأكثر، شقيقتان.

7) مجتمعان وشقيقة جد.





  الوارث السابع األم:

ونوتك والسدس، الثلث بين يدور وفرضها فقط، الفروض أصحاب ومن األصول من هي 

 من فوقها لمن حاجبة وتكون نقص، حجب غيرها تحجب وال نقص، حجب محجوبة

.أصل ألنها أبدا إسقاطا هي تُحجب وال ،(لألب والجدة لألم الجد) إسقاطا الجدات

النقص حجب:

فال احدالو أما فأكثر، اثنين اإلخوة من جمع أو وارث فرع للميت يكن لم إذا الثلث تستحق 

.عليها له تأثير

نتب أو بنت أو سفل وإن ابن ابن أو ابن :وارث فرع للميت كان إذا السدس تستحق و 

 وأ إناثا أو ذكورا ألم أو لألب أو أشقاء فأكثر اثنان اإلخوة من بجمع أو ، سفل وإن ابن

.محجوبين أو وارثين مختلطين





بينمحجو أو وارثين السدس إلى الثلث من نقصا األم يحجبان األخوين كون :مالحظة 

 وااستثن ، يحجب لم يرث لم من بأن تقضي القاعدة ألن ممنوع، أصل من استثناء

 إذا األم مع فقط لألم واإلخوة باألب، محجوبين كانوا إذا األم مع مطلقا اإلخوة منها

.بالجد محجوبين كانوا

في فاألب والجنس، فيهما النوع كان مهما وأخوان أب األم مع يكون أن وبيانه 

 لثالث من األم يحجبون فإنهم محجوبين كونهم ومع مطلقا، اإلخوة يحجب الفريضة

 وكذا ، لألب خمسة وتبقى ، واحد لألم سدسها : ستة من المسألة فتكون السدس، إلى

.زوجة أو زوج الفريضة في وجد إذا الحكم





إال كذلك تكون ال ألنها الغراوين إحدى وهي ، الشواذ من المسألة إن : حينئذ نقول وال 

 زوجة أو زوج وصورتهما ، السدس إلى األم تحجب بهما فأكثر أخوين وجود عدم بشرط

  .نصيبه الزوجين ألحد نُعطي ووالدان،

ينالصورت هاتين في واألم األب ألن لألب اآلخران والثلثان بقي، ما ثلث لألم ونعطي 

.عاصبين شبه يعتبران

ألنه شيئا الفريضة وضع من يغير ال الغراوين إحدى في واحد أخ وجود :1مالحظة 

.األم على له تأثير وال باألب، يحجب

2مالحظة:  

فإن ، جد اإلخوة من الواحد إلى انضم إذا أي ، نقصانا األم يحجب ال كأخ كان وإن الجد 

.كالمعتاد ثلثها على تبقى األم





اإلسقاط حجب:

فال علت وإن لألب الجدة أيضا وتحجب علت، إن و ألم الجدة وهي أمها تحجب األم 

 يرث ال بشخص للهالك تقترب من أن : فالقاعدة ألمها حجبها أما شيئا، معها يرثان

 فإنها لألب للجدة حجبها وأما ، األم مع لألم اإلخوة مثل استثنى ما إال وجوده مع

 الفرع يحجب األصل وحاجب عليها، وقياسا لألم التي على بالحمل ورثت إنما

.باألحرى





 األبالوارث الثامن:

رضبالف ويرث بنفسه، عاصب التعصيب أصحاب من أنه فيه واألصل األصول، من هو 

  أخرى االتح في والتعصيب بالفرض بين يجمعان اثنين أحد وهو الحاالت، بعض في أيضا

.(الجدّ  الثاني)

هغير يحجب وال أقل، وهو الفرض إلى التعصيب من يُرد نقص حجب محجوبا يكون  

  .نقصا

األصول من ألنه أبدا إسقاطا يحجب وال محجوبا، ال حاجبا فيكون اإلسقاط حجب أما.

اإلرث في األب أحوال:  

 1-(األوالد)أنثى أو ذكرا الوارث الفرع عن خال إذ :بالتعصيب يرث،  





بالتعصيب المال جميع يحوز أنه والحكم أصال، وارثا األب مع يكون أال-أ.

ب،بالتعصي الباقي هو ويأخذ بالفرض، ثلثها األم تأخذ فقط أم معه تكون أن-ب  

يجب، ما للزوجة أو للزوج نعطي زوجة أو زوج إما واألم األب مع يكون أن-ج 

 هنا ألمل إن:نقول أن ويجب األب، أو األم بين األنثيين حظ مثل للذكر نقسمه والباقي

 القسم وهذا ين،الباقي الثلثين تمثل وهي لألب، بالتعصيب والباقية فرضا، الباقي ثلث

  الغراوين، إحدى تسمى منهما والواحدة الشواذ، مسائل أولى وهما الغراوان، هو

2-ابن ابن وأ ابن مع كان إذا شيئا بعده يترقب وال فقط والسدس :فقط بالفرض يرث 

.االبن فقد عند سفل





3-إذا كان مع فرع وارث مؤنث فيكون له السدس: يجمع بين الفرض والتعصيب 

.  احتياطا حتى ال يحرم خصوصا إذا تزاحمت الفروض والباقي تعصيبا إن كان

توفي عن بنتين وأم وأب: مثال:

6

2 بنت 2/3

2 بنت

1 أم 1/6

1 أب 1/6 +





الحجب:

ل، األب محجوب حجب نقص من التعصيب إلىى فىرض السىدس وهىو أقى: حجب النقص

ور االبىن، ابىن االبىن، البنىت، بنىت االبىن، مىع الىذك: عند وجود الفىرع الىوارث ذكىرا أو أنثىى

اث إن بقىي فقط، أو مع الذكور واإلناث تعصيبا بينهما ال يترقب بعد سدسىه شىيئا، ومىع اإلنى

.له شيء استحقه بالتعصيب

حجب اإلسقاط:

يحجب األب حجب إسقاط:

1)من هو أعلى منه وهو الجد.

2)وأمه يعني الجدة لألب.





لألب ةوالجد الميراث، في األصل ألنها يحجبها أن يستطيع فال لألم الجدة أما :تنبيه 

  لزوما، األصل يحجب ال الفرع وحاجب عليها، بالحمل ورثت إنما

 3) مختلطين أو إناثا أو ذكورا ألم أو ألب أو أشقاء مطلقا اإلخوة جنس األب يحجب 

.باألْولى أبناؤهم وكذلك وتعددا، إفراد

لإلخوة حاجبا كاألب ليس فهو سيأتي، كما لألم اإلخوة إال يحجب ال الجد :مالحظة 

.مطلقا

4) باألحرى بنيهم ويحجب ألب، أو أشقاء مطلقا األعمام األب يحجب.





 (إفرادا وتعددا)لألم الوارث التاسع األخ لألم واألخت

فرعا وال أصال ليسوا ألنهم الحواشي من هم لألم اإلخوة.

يرثون وال فقط، بالفرض إال يرثون وال الفروض أصحاب من لألم واإلخوة 

 منهم ناثواإل البتة، بنفسه عاصبا يكون ال الذكور من منهم الواحد أبدا، بالتعصيب

 باعاص يكون ال لألم األخ جنس أن أي غيرهن، مع وال بغيرهن ال عاصبات يكنّ  ال

  .معصبا وال

أو ،واألنثى الذكر فيه ويستوي االنفراد الحال في السدس :لألم اإلخوة وفرض 

 أو فقط ذكورا أي واإلناث، الذكور فيه وتستوي فأكثر، اثنان التعدد حال في الثلث

.مختلطين أو فقط، إناثا





النقص حجب:  

منه قلأ إلى نقصا عنه يحجبون وال اإلفراد، حالة في والسدس التعدد، حال في الثلث لهم 

 ال هأن بمعنى بغيرهم، أسوة لهم ينقص فإنه العَْوَل، ودخل الفروض تزاحمت إذا إال

 األم، إال نقص حجب غيرهم بدورهم هم يحجبون وال أبدا، نقص حجب غيرهم يحجبهم

.السدس إلى الثلث من يردونها غيرهم من أو منهم اثنان اإلخوة من ألنهم

اإلسقاط حجب:

إذا إسقاط حجب غيرهم ويحجبهم غيرهم، يحجبون ال لألم فاإلخوة اإلسقاط، حجب أما 

:فقط ستة وهم جهتهم من أعلى جهة من كانوا

1)،الجد (6 األب، (5 سفل، وإن االبن بنت (4 البنت، (3 سفل، وإن االبن ابن (2 االبن.





جهات ست من القواعد خالف قد الوارثين من الجنس هذا إن ثم:

1)إنو السدس إلى الثلث من األم يردون فإنهم لألم اإلخوة إال يحجب لم يرث لم من 

.مطلقا األخوة مع هذا في ويشترك محجوبين، كانوا

2) يانهوب لألم، اإلخوة إال وجوده مع يرث ال فإنه بشخص الهالك إلى يقترب من كل 

.وجودها مع فرضهم منه ويرثون بأمهم، أخيهم إلى يقتربون أنهم

3) أثناهم، على لذكرهم فضل ال سواء، واألنثى الذكر القسمة في 

4)لألم األخ يحجب وال تقدم، كما لألب الذي يحجب الشقيق األخ أن.

5)  ّوهما ،فقط فرض صاحب كونه في لألب والذي الشقيق األخ خالف لألمّ  األخ أن 

.فقط بالتعصيب إال يرثان ال

6) الميراث في له قدم ال لألم األخ ابن إن.  





الوارث العاشر الجدة:

الغيرب ال عاصبة وليست تتعداه، ال السدس لها فقط فرض صاحبة وهي األصول، من هي 

  .الغير مع وال

مع إال إسقاطا محجوبة تكون وال محجوبة، وال نقص حجب حاجبة تكون فال الحجب أما 

 واألب . األب قبل من أم األم قبل من أكانت سواء الجدة، تحجب سبق كما األم ألن األم،

.لألم التي دون ألب الجدة يحجب

دةَ الج أيضا وتحجب فأعلى، أمها وهي فوقها، من تحجب لألم فالجدةُ  ، حاجبة كونها أما 

 .لها مساوية غير أبعد أي منها، أعلى كانت إذا لألب

كانتا أو أقرب لألب والجدة بعدها، كان مهما البعيدة هي لألم الجدة كانت إذا وأما 

.بينهما السدس يتقاسمان فإنهما متساويتين





  :الجدالوارث الحادي عشر  

ة،السلسل بعدت وإن األب أب أعني عال، وإن لألب الجد الفرائض في بالجد المراد 

 ثىبأن المنفصل الجد وكذلك الميراث، في له قدم ال فإنه األم أب وهو لألم الجد وأما

.أيضا الميراث في له قدم ال فإنه األب أم أب مثل السلسلة في

نفسه،ب عاصب كاألب تعصيب صاحب أنه فيه واألصل األصول، من هو الصحيح الجد 

 في اأيض كاألب والتعصيب الفرض بين ويجمع الحاالت، بعض في بالفرض ويرث

.األخرى الحاالت بعض





النقص حجب:

 ُيترقب الو سفل، وإن وابنه باالبن السدس إلى التعصيب من نقص حجب الجد ويُْحَجب 

 من غيرهما مع أو عاصب، بغير سفل وإن االبن وبنت بنت معه كان فإذا شيئا بعده

 .انك إن بالتعصيب الباقي وله أوال، بالفرض السدس فله ، كزوجة الفروض أصحاب

 نم ـ ألب أو شقيقات ـ لألخوات نقصا حاجبا لألب الذي أو الشقيق كاألخ الجد ويكون

 هذاول معهم، واحدة درجة في لهم كأخ وذكورا إناثا معهم ويعتبر التعصيب، إلى الفرض

  .(بالغير) عاصبات األخوات الجد يَُصيِّرُ 

ومرة ةاألبوّ  مع مرة التعصيب، أصحاب مراتب في مرتين داخال الجد يكون االعتبار فبهذا 

.األخّوة مع

، قوة يقوى ال المشبه ألن الوجوه، كل من مثله أنه ذلك يعني فال كاألخ الجد إن قلنا وإذا 

.معصبا كونه وهي فقط، الحالة هذه في مثله إنه به، المشبه





انظمّ  اإذ السدس إلى الثلث من األم الجد يردّ  ال لذا مثلهم الجد فليس أخرى أحوال في وأما 

 .نوعه، كان مهما واحد أخ إلى

اإلسقاط حجب: 

يدلي من وكل البعيد، يحجب القريب ألن ،(ابنه) فقط باألب إال إسقاطا يُحجب ال والجد 

 ، .أب مع جد يرث فال به، يسقط بشخص

إسقاط حجب حاجبا ويكون:

1-جده أو أبوه وهو األعلى، للجد.

2-مطلقا اإلخوة لجنس حاجب فهو األب بخالف فقط، لألم لألخوة.

3-وأبنائهم مطلقا لألعمام.

4-مطلقا اإلخوة ألبناء.





حاالت خمس وللجدّ  هذا:

1)بالتعصيب المال جميع يجوز أنه والحكم أصال، وارث معه يكون أال.

)ربيتق وال بالفرض السدس يرث أنه والحكم سفل، وإن ابن ابن أو ابن معه يكون أن 

.شيئا بعده

3)يءش بقي فان أوال، السدس له يفرض أنه والحكم ، فقط فروض أصحاب مع يكون أن 

 كاألب، الجدّ  يكون هنا وإلى بالتعصيب، أخذه

بهما ينفرد بحالتين األب على الجدّ  ويزيد.

4)المقاسمة أو المال ثلث من األفضل له أن والحكم فقط، إخوة معه يكون أن. 

5)كامال، السدس :ثالث من األفضل له أن والحكم فروض، وأصحاب إخوة معه يكون أن 

.اإلخوة مقاسمة أو بفروضهم، الفروض أصحاب يتصل أن بعد الباقي ثلث أو

قيالبا وثلث والسدس الثلث بين يدور فرضه فإن بالفرض ورث إذا أنه يعلم وبهذا.





الزوج والزوجة: الوارث الثاني عشر:

تعدو الرجال، قسم في الوارثين من الزوج يعدّ  الزوجية، بعنوان يرثان 

 وال الفروض، أصحاب من وهما النساء، قسم في الوارثات من الزوجة

 فرضو والربع، النصف بين يدور الزوج وفرض فقط، بالفرض إال يرثان

.والثمن الربع بين يدور الزوجة

األخر من العنوان هذا اكتسب قد منهما واحد كل بأن القول البديهي ومن 

 لزوجا تجد أن المستحيل فمن وعليه بينهما، تجمع التي الزوجية برابطة

  واحدة، فريضة في معا والزوجة





العول: المبحث الثامن 

::والرد





العــــول:
في ونقص المفروضة السهام مجموع في زيادة هو اصطالحا العول 

. الورثة أنصباء

التركة على الفروض أصحاب أنصباء زادت إذا" : ش أ م 112 الفصل 

".اإلرث في أنصبائهم بنسبة بينهم قسمت

المستحقة األسهم مجموع يكون عندما عائلة الفريضة تكون وعليه 

 ريضةالف تصحيح إلى فنضطر الفريضة أصل من أكثر الفروض ألصحاب

 نع ويترتب الفروض، أصحاب أسهم لمجموع مساويا تجعله فيه بزيادة

.فروضهم بنسبة الفروض أصحاب أنصبة في نقص الزيادة هذه

التي ةاألربع فأما تعول ال وأربعة تعول منها ثالثة سبعة الفرائض وأصول 

.8و 4و 3و 2 فهي تعول ال

24و 12و 6 هي العول عليها يدخل التي الثالثة وأما.





 عول الستة : القسم األول :

إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة: تعول الستة:

7 6

3 3 زوج 1/2

3 3 شقيقة 1/2

1 1 أخت ألب 1/6

10 6

3 3 زوج 1/2

1 1 جدة 1/6

2 2 أخت ألب 2/3

2 2 أخت ألب 

1 1 أخت ألم 1/3

1 1 أخت ألم

8 6

3 3 زوج 1/2

3 3 أخت ألب 1/2

1 1 أخ ألم 1/3

1 1 أخت ألم

9 6

3 3 زوج 1/2

3 3 شقيقة 1/2

1 1 أخت ألب 1/6

1 1 أخ ألم 1/3

1 1 أخ ألم





عول االثنى عشر: القسم الثاني:

تعول االثنى عشر إلى ثالثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.

13 12

3 3 زوجة 1/4

2 2 أم 1/6

4 4 شقيقة 2/3

4 4 شقيقة

15 12

3 3 زوجة 1/4

2 2 أم 1/6

6 6 شقيقة 1/2

2 2 أخت ألب 1/6

2 2 أخت ألم 1/6
17 12

3 3 زوجة 1/4

2 2 جدة 1/6

4 4 أخت ألب 2/3

4 4 أخت ألب

2 2 أخ ألم 1/3

2 2 أخ ألم





عول األربعة والعشرين: القسم الثالث:

.تعول األربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين فقط

:  وقد قيل في العول

وإن يضق عن الفروض المال 

فالعول إذ ذاك له استعمال                 

والعول في تزاحم السهام

وخاب عاصب لدى اإلتمام                

 لأص بقدر الفروض تكون أن :األول :أمور ثالثة من تخلو ال المسألة فروض أن على

 على الفروض زيادة :والثاني عادلة المسألة وتعتبر نقص أو زيادة غير من المسألة

 قصن هو :والثالث رأيناه ما وهو عائلة المسألة وتعتبر العول يسمى المسألة أصل

 الفروض أصحاب على الزائد ويرد النقص ويسمى المسألة أصل على الفروض

.قاصرة الفريضة وتسمى .بيانه اآلتي الرد وهو .فروضهم بنسبة

27 24

3 3 زوجة 1/8

4 4 أب ع+  1/6

4 4 أم 1/6

8 8 بنت 2/3

8 8 بنت





:الــــــرد                         
والصرف والرجوع العود هو :لغة.

ةالمفروض السهام مقادير في وزيادة المسالة أصل في نقص هو :إصطالحا 

 الفروض أصحاب إعطاء بعد التركة من زاد فإذا تماما، العول عكس فهو

 من نالموجودي الورثة الى الزائد هذا نرد فإننا عصبة، ثمة يكن ولم فروضهم

  .قاصرة فريضة هنا الفريضة وتسمى .سهامه بقدر كل الفروض أصحاب

وهي ثالثة شروط تحققت إال رد المسألة في يكون ال :الرد شروط:

1_فرض صاحب وجود.

2_عاصب وجود عدم.

3_ التركة من فائض بقاء .

 مكرر 143 الفصل) .الفروض أصحاب جميع على يرد :عليهم يرد الذين الورثة  

(. ش أ م





:الخاص والرد العام الرد بين ما هنا ونميز 

ةالورث بين من العاصب فقد عند يكون الرد أن هو األصل.:العام الرد 

 على الباقي هذا فيقسم مستحق دون من التركة من شيء بقاء وعند

 هنا والرد (1فقرة مكرر 143 الفصل) فروضهم بنسبة الفروض أصحاب

.فروضهم بنسبة الفروض أصحاب كل لفائدة يكون

*وردا فرضا المال جميع أخذ واحدا شخصا عليهم ترد من كان إذا.

* اورد فرضا رؤوسهم عدد من فمسألتهم ارثهم استوى قد عددا كانوا وإذا  

   . سهامهم مجموع من مسألتهم فاصل إرثهم أختلف وإذا

2 3

1 1 أخ ألم  1/3

1 أخ ألم 

2 ب

3 4

1 1 زوجة 1/4

2 2 أخت ألب 1/2

1 ب





الخاص الرد:  

اءبن أبوها نزل وإن األبن بنت وجودها عدم وعند الصليبة البنت يشمل 

 143 الفصل) .الحواشي وكذلك التعصيب من الدولة صندوق تجريد على

(2 فقرة مكرر

وشقيق وبنت زوجة عن شخص توفي ذلك مثال.

  

8 8

1 1 زوجة 1/8

فرضا  4+3

وردا 

4 بنت  ½

0 3 شقيق ع 





الوصية االختيارية والوصية : المبحث التاسع 

الواجبة





 : الوصية االختيارية

بموت إال تلزم أنها غير منها المستفيد لفائدة مقابل بدون عطية هي 

اعليه التعديالت بعض إدخال أو فيها الرجوع فله حيا دام فما الموصي

هي أنواع ثالثة نفادها باعتبار والوصية:

موقوفة ووصية مردودة ووصية نافذة وصية

*النافذة الوصية:

الورثة إجازة الى حاجة دون القانون بقوة له للموصى تنفذ التي هي

تركة (1/3) ثلث على قيمتها تزد لم إذ قانونا النافذة الوصية تكون 

.الموصي ورثة من له الموصى يكن ولم الموصي





 :وصورها إما تكون واحدة أو متعددة

.إما أن تكون كل واحدة منها بالثلث أو بأقل منه

 ولم يجز الورثة كلهم ( 1/3)أما إذا كانت الوصية بما فوق الثلث

.تنفيذ الزائد فتنفذ بمقدار الثلث وتبطل في الزائد

 أما إذا أجاز الورثة جميعهم الزائد عن الثلث فيكون الزائد تبرعا

.من الورثة

 وإذا منع بعض الورثة الوصية وأجازها البعض األخر فإنها ال

.تنفذ من حصة من منع و تؤخذ من حصة من أجاز





 :ويتم حل المسألة كاآلتي

 تقام فريضة الوصية ويكون أصلها مقام الثلث فما دونه كالسدس    (أ

والخمس والربع والسبع فيعطي للموصى له سهمه والباقي للورثة

 ثم تقام فريضة مستقلة للورثة حسب أنصابهم الشرعية ونعطي ( ب

.كال منهم سهامه من فريضته

 ثم نقارن بين الباقي للورثة من فريضة الوصية وبين ما صحت ( ج

باقي السهام من الوصية )منه فريضتهم وتكون العالقة بين العددين 

.إما االنقسام أو التوافق أو التباين( وفريضة الورثة





انقسام بقية المقام على الورثة-1

أوصى بثلث ماله لشخص وله ابنان*

 له للموصى مقامها 03 من الوصية فريضة تأصلت

للورثة سهمان ويبقى واحد سهم منها

  االبنين رأسي عدد 02 من الورثة فريضة وتأصلت

 ةالوصي إخراج بعد الباقيين السهمين أن وحيث

 حداوا سهما ابن كل ويأخذ الفريضة على تنقسمان

  من وصحت تأصلت قد تكون الجامعة الفريضة فان

واحد سهم واالبنين له الموصى من لكل 3

الجامعة فريضة 

الميراث

فريضة 

الوصية

3 2 3

1 1 2 ابن

1

1

ابن

1 1 موصى له 

1/3بـ





 .أوصت بسبع مالها لشخص ولها زوج وشقيقة*

 7 من الوصية فريضة تأصلت

 سهم منها له للموصى مقامها

ةللورث أسهم ستة ويبقى واحد

 02 من الورثة فريضة وتأصلت

 الزوج فرض النصف مقام

 همأس الستة أن وحيث والشقيقة

 نقسمت الوصية إخراج بعد الباقية

 الفريضة فأن الفريضة على

 تأصلت قد تكون الجامعة

 أخذ الوصية مقام 7 من وصحت

 وناب واحدا سهما له الموصى

 ثةثال الباقي من بالنصف الزوج

 بالنصف األخت وحظيت أسهم

أسهم بثالثة

الجامعة فريضة 

الميراث

فريضة  
الوصية

7 2 7

3 1 6 زوج

3 1 ةشقيق

1 1 موصى 

1/7له 





 :للفريضةموافقة بقية المقام  2 

 1950أوصت بربع مالها ولها زوج وبنت وأم وشقيقة وتوفيت سنة *

 للموصى مقامها 4 من الوصية فريضة تّأصلت

ةللورث أسهم ثالثة ويبقى واحد سهم منها له

 عدد أقل وهو 12 من اإلرث فريضة وتأصلت

 فرض والسدس الزوج فرض الربع فيه يوجد

 اإلثننو الثالثة وبين البنت فرض والنصف األم

 السهام وفق 01 فنضع بالثلث توافق عشر

 الوصية فريضة وفق 4و اإلرث فريضة على

 األخرى المسألة في منهما كل وفق ونضرب

 له للموصى 16 هي التي الجامعة الستخراج

 وللبنت أسهم ثالثة وللزوج أسهم أربعة منها

  اتمامه واحد سهم الشقيقة ولألخت أسهم ستة

الجامعة فريضة 

اإلرث

فريضة 

الوصية

16 12 4

3 3 3 زوج

2 2 أم 

6 6 بنت

1 1 شقيقة

4 1 موصى له 

1/4





 مخالفة بقية المقام للفريضة 3

 :توفي عن زوجة وابن وبنت وأوصى بسدس ماله لشخص *

 مقامها 6 من الوصية فريضة تأصلت

 للورثة أسهم 5 ويبقى سهم 1 له للموصى

 الثمن مقام 8 من اإلرث فريضة وتأصلت

 بين أن نالحظ 24 من وصحت الزوج فرض

 صحت ما 24و (الباقية السهام)5 العددين

 فوق 5الـ فنضع تباين اإلرث فريضة منه

 ونضرب 6الـ فوق 24الـ ونضع  ـ24الـ

 ما وهو144 على فنتحصل 6الـ * 24الـ

 ما نضرب ثم بوصيتها الفريضة منه تصح

 وقف ما في وارث كل بيد وما له الموصى بيد

  سهما 24 له الموصى فتكون الفريضة

  ولالبن (5*3) سهما 15 وللزوجة (24*1)

 سهما 35 وللبنت (5*14) سهما 70

(7*5)

الجامعة فريضة اإلرث فريضة 

الوصية

144 24 8 6

15 3 1 5 زوجة

70 14 7 ابن

35 7 بنت

24 1 موصى له 

بالسدس





:مثال على تعدد الوصايا

 توفي عن زوجة وأم وابن وبنت وأوصى لشخصين األول بربع والثاني * 

بخمس 

الجامعة فريضة اإلرث فريضة الوصية

108 72 24 27 20

9 9 3 18 11 زوجة

12 12 4 أم

34 34 17 ابن

17 17 بنت

20 5 5 1/4موصى له 

16 4 4 1/5موصى له 





المشترك المضاعف وهو 20 من الوصيتين فريضة تأصلت :التوضيح 

 4 الثاني وللموصى 5 منها األول له للموصى والخمس للربع األصغر

  11 للورثة ويبقى 20 من 9 يساوي الوصيتين ومجموع

0.33 يساوي والثلث (0.45=20:9) الثلث تجاوزتا الوصيتين أن وحيث 

 نجعل ولكي ش أ م من 183 بالفصل عمال الثلث الى إرجاعهما وجب

 ثلثا مجموعهما اعتبار و(9=5+4) جمعهما وجب للثلث متساويتين الوصيتين

 للوصيتين األكبر المقام العدد هذا ويسمى (9*3) 27 يخرج 3 في نضربه

   وللثاني 05 لألول 09 بالثلث لهما للموصى بوصيتها الفريضة تصح ومنه

.18 بالثلثين وللورثة 04





4 ولألم 9 منها للزوجة 72 من وصحت 24 من الميراث فريضة وتأصلت 

  17 والبنت 34 ولإلبن

نجدهما الميراث فريضة 72و السهام باقي 18 العددين الى وبالنظر 

 فوق 1 هو الذي 18الـ تسع نصف فنضع (1/9) التسع بنصف متفقين

 فريضة فوق 04 هو الذي 72 تسع ونصف 72 هي التي اإلرث فريضة

 نجعلها 108 يخرج 27 العدد في 4 العدد ونضرب 27 هي التي الوصيتين

.الجامعة للفريضة أصال




قهافو ما في الوصيتين فريضة من األول له الموصى بيد ما نضرب ثم 

  16 فيخرج فوقها ما في الثاني له الموصى بيد وما (5*4) 20 فيخرج

  9 فيخرج فوقها ما في الميراث فريضة من الزوجة بيد ما ثم (4*4)

 اإلبن بيد ما في وما(12*1) 12 فيخرج فوقها ما في األم بيد وما (9*1)

  فيخرج فوقها ما في البنت بيد ما وفي (1*34) 34 فيخرج فوقها ما في

17 (17*1).





الوصية الواجبة

 المال صاحب موت بعد ما الى مضاف تمليك هي الواجبة الوصية

. الحق هذا القانون يمنحهم الذين األشخاص بعض لفائدة

 صدرهام كون في االختيارية الوصية عن تختلف الواجبة فالوصية

.المال صاحب إرادة وليست القانون هو

 192و 191 الفصلين في الوصية بهذه الخاصة األحكام وردت وقد

.ش أ م من بعدها وما

.االختيارية الوصية على مقدمة الواجبة الوصية





 

.والوصية الواجبة ال تصح إال إذا توفرت فيها شروطها

شروط متعلقة بالموصى  : وهذه الشروط يمكن تقسيمها الى صنفين

(الفقرة الثانية)وشروط متعلقة بالموصى به ( الفقرة األولى)له 

 





 :الشروط المتعلقة بالموصى له: الفقرة األولى

أو والده مات الذي الحفيدة أو الحفيد هو الواجبة بالوصية له الموصى 

.المورث فيه مات الذي التاريخ نفس في أو قبل والدته

أو ناءأب من األولى للطبقة إال تصح ال الواجبة فالوصية األساس هذا وعلى 

  . بنت بنت أو ابن أو ابن بنت أو ابن أي .المورث بنات

المورث عم ابن أو عم أو أخت أو أخ أوالد لفائدة تصح ال فهي وبذلك

ويجب أيضا لصحة الوصية الواجبة أن يكون الموصى له موجودا في





 في حيا الإ يستحقها ال فانه التاريخ ذلك في جنينا كان فإذا المورث وفاة تاريخ

.العام عن تزيد ال مدة

الحفيد وأ الحفيدة إال بها ينتفع ال أن الطبيعي من فإنه وصية لكونها ونظرا  

.وارث الغير

مع كذلك ومتمشيا للوارث الوصية يمنع الذي للمبدأ مالئم الحكم وهذا 

 من الم يرثون ال الذين األحفاد حرمان عدم في المتمثل الواجبة الوصية أساس

المتوفى جدهم او جدتهم





إذا الإ تصح ال الواجبة الوصية فإن االختيارية بالوصية مقرر هو ما ومثل 

 هذه له الموصى رد فإذا .ضمنية أو صريحة بصفة له الموصى قبلها

.تبطل فإنها الموصي وفاة بعد الوصية

في ببهبتس أو عمدا للمورث له الموصى بقتل أيضا الواجبة الوصية وتبطل 

 أدت زور شاهد أو مشارك أو شريك أو أصلي فاعل بصفة سواء قتله

.المورث بإعدام الحكم الى شهادته




اثامير ليست الواجبة الوصية لكون نظرا أنه الى التنبه يجب :مالحظة 

 كان إذا ولكن له والموصى المورث بين الدين اختالف مع تصح فإنها

 دولةال قانون كان إذا إال تصح ال الواجبة الوصية فأن أجنبيا، له الموصى

 ذهه في أنه أي الحق نفس التونسي يمنح له الموصى لها تنتمي التي

 لفائدة ثلبالم المعاملة االجنبي لفائدة الواجبة الوصية لصحة يشترط الحالة

.التونسي





 : الشروط المتعلقة بالموصى به:الفقرة الثانية

من له الموصى أم أو أب نصيب هو الواجبة الوصية بموجب به الموصى 

 الديون أداء بعد أموال من التركة من يبقى ما ثلث حدود في الميراث

.عليها الموظفة

أو يدالحف أم أو أب باعتبار التركة قسمة يجب به الموصى قيمة ولتحديد 

 ثلث نم أقل أو مساويا األم أو األب نصيب كان فإذا الحياة قيد على الحفيدة

  .النصيب لهذا مساويا به الموصى يكون التركة





هذال مساويا به الموصى يكون التركة ثلث من أكثر النصيب هذا كان وإذا 

 على هأبي أو أمه نصيب كامل له الموصى تمليك يمكنهم الورثة لكن الثلث،

 راحةص أجازه من كل حق في يصح تبرعا التركة ثلث على الزائد يكون أن

.بماله التبرع أهلية وله

أو الدهو يستحقه مما أكثر الواجبة الوصية من المستفيد يكون ال لكي ثم 

 ىالموص تحصل إذا تصح ال الواجبة الوصية فإن المورث تركة من والدته

 هأعطا إذا لكن االختيارية الوصية أو الهبة بموجب حقه يعادل ما على له

 دالزائ على طبق أكثر أعطاه وإذا الناقص تكملة وجب حقه من أقل المورث

.للوصية العامة القواعد





يدةحف له الموصى يكون انه الى الصدد هذا في التنبيه ويجب :مالحظة 

 انتك إذا لكن بمفرده به الموصى كامل يستحق فأنه واحدا حفيدا أو واحدة

 ينهمب يقسم به الموصى فإن وحفيدات أحفاد عدة لفائدة الواجبة الوصية

 في هي الواجبة الوصية أن على تدل القاعدة وهذه األنثيين حظ مثل للذكر

  .وصية يعتبرها القانون أن رغم ميراث حقيقتها

لذيا الميراث من الهالك الوارث نصيب هو الواجبة بالوصية به فالموصى 

 جعلت والتي الميراث في بها المعمول القاعدة أساس على أوالده بين يقسم

   .االبن بنت أو البنت نصيب ضعف االبن ابن أو االبن نصيب





اهذ ألبناء به الموصى فإن معه أو قبله مات ابن للمورث كان إذا :فمثال 

 ذكورا اكانو إذا األنثيين حظ مثل للذكر بينهم يقسم المورث تركة من االبن

 كونوي إناثا كلهم أو ذكورا كلهم كانوا إذا بالتساوي بينهم ويقسم وإناثا

أوالد البنت لهذه وكان قبله ماتت بنت للمورث كان إذا كذلك األمر

 فان قبله أو معه ماتا فأكثر بنتان أو فأكثر ابنان للمورث يكون وعندما 

 قيمة ثلث حدود في به الموصى قيمة فتكون واحدة تكون الواجبة الوصية

 أوال هب الموصى ويقسم عليها الموظفة الديون أداء بعد التركة من يبقى ما

 على ابن أو بنت كل نصيب يقسم ثم الهالكين األبناء أو البنات عدد على

  .أوالده





يةالوص تقدم االختيارية بالوصية الواجبة الوصية اجتمعت إذا ّوأخيرا 

 الواجبة ةالوصي تنفيذ يقع الحالة هذه في :االختيارية الوصية على الواجبة

 لثلثا هذا من الباقي يكون التركة ثلث من بأقل الوصية هذه كانت فإذا أوال

 العامة كاماألح عليه تطبق الثلث على للزائد وبالنسبة اختياريا له للموصى

 ةأهلي وله بذلك يرضى الذي الوارث حق في إال ينفذ ال الزائد هذا أن أي

       .بماله التبرع





 :الواجبةطريقة استخراج الوصية *

وهي مرحل ثالث إتباع من البد الواجبة الوصية مقدار الستخراج:

ومعرفة الواجبة الوصية صاحب أصل حياة فرض على المسألة تحل (أ 

.نصيبه

فإذا (1/3) الثلث حدود في كان إذا التركة من األصل هذا نصيب يطرح (ب 

الواجبة الوصية لصاحب وأعطيناه التركة من (1/3) الثلث طرحنا عنه زاد

 يقسم الباقي من التركة على الورثة الموجودين بتوزيع جديد من غير ( ج

:الدرةوقد قال صاحب  .الواجبةأن ننظر الى أصل صاحب الوصية 

 وأعط للموصى له الوصية           

 البقية( 1)الفريضة وأقسم على        





 توفي وترك زوجة وأم وبنت وابن وابني ابن متوفى قبله

  
الجامعة فريضة اإلرث فريضة الوصية فريضة 

افتراضية

6912 72 24 96 96 24

711 9 3 79 12 3 زوجة

948 12 4 16 4 أم

2686 34 17 34 17 ابن

1343 17 17 بنت

612 17 17 ابن    بنت 

612 ابن





 أحوال الجد ومسائل المعادة: المبحث العاشر





 :ميراث الجد

يرث الجد وإن عال بشرط أن ال ينفصل عن المورث بأنثى وبذلك يكون الجد 

للوارث هو الجد لألب فقط ويكون الجد لالم غير وارث

يرث الجد أصالة بالتعصيب ويرث بالفرض في حاالت 

ويجمع بين الفرض والتعصيب في حاالت أخرى

:وعلى هذا األساس ينحصر ميراث الجد في خمسة صور

 *الصورة األولى: 

 يكون فيها الجد العاصب الوحيد فيرث كل المال





 *الصورة الثانية:

 يكون فيها مع الجد فرع وارث ذكر فيكون له السدس بالفرض 

 *الصورة الثالثة:

 يكون فيها مع الجد فرع وارث من اإلناث وأصحاب فروض ليكون له 

السدس بالفرض والباقي بالتعصيب إن بقي شي من التركة بعد أن يأخذ 

أصحاب الفروض فروضهم

 *الصورة الرابعة:

 يكون فيها مع الجد إخوة أشقاء أو ألب فقط سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو  

مختلطين فيكون له األفضل من ثلث كامل التركة أو مقاسمة اإلخوة





 *الصورة الخامسة:

 يكون فيها مع الجد أصحاب فروض من غير الفروع وأخوة أشقاء أو ألب 

:سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين فيكون له األفضل من ثالث

سدس كامل التركة-

ثلث الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم-

مقاسمة األخوة في هذا الباقي-

ولكن في الصورتين األخيرتين إذا اجتمع مع الجد أشقاء و أخوة ألب مطلقا 

فأن األشقاء يحاسبون الجد بأخوتهم لألب ثم يرجعون في ما ينوب األخوة 

لألب فيأخذونه ألنهم يحجبونهم حجب إسقاطا إال ّإذا اجتمع مع الجد شقيقة





تأخذ ثم لألب بإخوتها الجد الشقيقة تحاسب مطلقا ألب وإخوة واحدة 

 هناك كان إذا اإلخوة نصيب كامل من الباقي ويبقى التركة كامل من النصف

 لألب اإلخوة حق من باقي

ونقصا إسقاطا غيره ويحجب يحجب الجد فإن للحجب بالنسبة أما

نقلهي الذي الذكر الوارث بالفرع نقصا ويحجب باألب إسقاطا الجد يحجب 

 من لهينق الذي اإلناث من الوارث وبالفرع السدس فرض الى التعصيب من

  الباقي ترقب مع السدس فرض الى التعصيب

ونقصا إسقاطا غيره الجد ويحجب

وأبناء ألم واألخوات واإلخوة درجة منه األعلى الجد إسقاطا الجد يحجب   





 اإلخوة مطلقا واألعمام وبنوهم مطلقا

ويحجب الجد نقصا األخت الشقيقة أو ألب ينقلها من الفرض الى التعصيب





المسألة : مسائل خاصة: المبحث الحادي عشر 

المشتركة و المالكية و األكدرية





 المسائل التي لها أحكام خاصة بها في القانون التونسي ثالثة وهي المسألة 

والمسألة  ( الفقرة الثانية)والمسألة المالكية ( الفقرة األولى )المشتركة 

(الفقرة الثالثة)األكدرية 

مجلة األحوال شخصية 146و 145، 144الفصل .



 :األولىالفقرة 

المسألة المشتركة

 الذي الشخصية األحوال مجلة من 144 بالفصل جاء المشتركة المسألة حكم

 وشقيقا ألم وإخوة أوجدة وأما زوجا المرأة تركت إذا” أنه على ينص

 واألم الزوج فرض عن فضل ما يقتسمون واألشقاء لألم األخوة فإن فأكثر

 قيقوالش واألنثى الذكر بين ذلك في فرق ال السواء على وبينهم والجدة

  “سقطوا لألب إخوة األشقاء مع كان فلو لألم الذي





األشقاء األخوة يجعل كونه في العامة القواعد عن الحكم هذا يختلف 

 ينماب الجدة أو واألم الزوج فرضي عن يبقى ما في يشتركون لألم واألخوة

 ولكن ببالتعصي الباقي وللشقيق بالفرض الثلث لألم يكون أن هو األصل

 يش يبقى وال المسألة هذه في التركة كل تستغرق الفروض لكون نظرا

 على قاءواألش لألم األخوة فيه يشترك باقي لألم األخوة ثلث أعتبر للعصبة

واألنثى منهم الذكر بين وال لألم والذي الشقيق بين فرق ال السواء

نظرا الميراث من شي من األشقاء تمكين الى االستثنائي الحكم هذا ويهدف 

 نم بالمورث تربطهم التي القرابة في لألم األخوة مع يشتركون لكونهم

األم جهة

 




 :أمثلة

 :المثال األول

 ماتت امرأة عن زوج وأم وشقيق وشقيقة وأخت ألم وأخ ألم 

 في هذه المسألة يرث الزوج النصف واألم السدس والباقي لألخوة فيكون 

أصل الفريضة ستة للزوج ثالثة ولألم واحد ويبقى اثنان يقسم على عدد 

رؤوس األخوة واألخوات الذي هو أربعة وبما أن نصيب األخوة ال يقسم 

على عدد رؤوسهم قسمة صحيحة ال انكسار فيها الى تصحيح أصل 

الفريضة بضربه في االثنين فيصبح اثنا عشر

  




12 6 أصل 

الفريضة

6 3 1/2 زوج 

2 1 1/6 أم

1 2 1 أخ ألم

1 1 أخت ألم

1 1 شقيق

1 1 شقيقة





:المثال الثاني

ماتت امرأة عن زوج وجدة وثالثة أخوة أشقاء وأخوين لألم  

30 6 أصل الفريضة

15 3 1/2 زوج 

5 1 1/6 جدة

2 2 1 شقيق

2 1 شقيق

2 1 شقيق

2 1 أخ ألم

2 1 أخ ألم





 :الفقرة الثانية

المسألة المالكية

الذي الشخصية األحوال مجلة من 145 الفصل يبينه المالكية المسألة حكم 

 رفأكث وشقيقا ألم وإخوة جدة أو وأما زوجا امرأة تركت إذا “أنه على ينص

 يقالشق ولألخ السدس وللجد السدس الجدة أو ولألم النصف فللزوج وجدا

“لألم لألخوة شي وال السدس وهو بالتعصيب الباقي لألب أوالذي

دالج أن إذ العامة القواعد عن يختلف ال الحكم هذا األمر حقيقة في ولكن 

 ثالث من األفضل ويرث إسقاط حجب لألم اإلخوة يحجب المسألة هذه في

  ىفيبق له أفضل والسدس اإلخوة مقاسمة أو الباقي ثلث أو السدس وهو





لألب أو األشقاء األخوة من للعصبة سدس

لحلا كان إذا بها خاص بنص المسألة هذه تخصيص في إذن السبب هو فما 

 ذهه تخصيص في السبب العادي؟ الحل عن يختلف ال النص بهذا الوارد

 بةمنسو المسألة هذه أن هو بالمالكية وتسميتها بها خاص بنص المسألة

 ووه مشهور غير قول :قوالن فيها له الذي عنه هللا رضي مالك اإلمام الى

 من الشقيق بمنع يقضي مشهور آخر وقول 145 الفصل عليه نص الذي

 أو األم وفرض الزوج فرض عن الباقي كامل من الجد وتمكين السدس

 لما فرضهم على بقوا ولو الذين لألم األخوة يحجب الذي هو ألنه الجدة

األخوة من للعصبة شيء بقي

  




جببمو به المعمول هو الذكر السابق الفصل في عليه المنصوص فالحل 

 من فروض وأصحاب إخوة مع يرث الذي الجد يمكن والذي العامة األحكام

 نويمك والمقاسمة الباقي وثلث السدس وهي أنصبة ثالثة من األفضل

بالتعصيب الباقي من اإلخوة

السدس الجدة أو األم وترث النصف الزوج يرث المالكية المسألة وفي 

 السدس لألب أو األشقاء األخوة ويرث له الفضل وهو السدس الجد ويرث

 نفسبال عصبة أو فقط بالنفس عصبة كانوا سواء بالتعصيب الباقي

معا بالغير وعصبة




 :أمثلة

 :األولالمثال 

ألم وأخوين شقيقة وأخت شقيق وأخ وجد ّوأم زوج عن امرأة ماتت

دسالس الجد ويرث السدس األم وترث النصف الزوج يرث المسألة هذه في 

 يقةالشق األخت و الشقيق األخ ويرث بالجد إسقاطا لألم األخوين ويحجب

 ثالثة للزوج ستة الفريضة أصل فيكون :السدس وهو بالتعصيب الباقي

 حتصحي الى فنضطر رؤوس لثالثة واحد ويبقى واحد وللجد واحد ولألم

  :عشر ثمانية فيصبح ثالثة في بضربه الفريضة أصل





 :المثال الثاني

ألب وأخوين ألم وأخوين وجد وجدة زوج عن امرأة ماتت  

الجد ويحجب السدس الجدة وترث النصف الزوج يرث المسألة هذه في 

 ومن الباقي ثلث من له أفضل ألنه السدس ويرث إسقاطا لألم األخوين

  السدس وهو بالتعصيب الباقي لألب األخوين ويرث المقسمة

18 6 أصل الفريضة

9 3 1/2 زوج

3 1 1/6 أم

3 1 1/6 جد

2 2 شقيق

1 1 1 شقيقة





 فيكون أصل الفريضة ستة ثالثة للزوج وواحد للجدة وواحد للجد ويبقى 

واحد يقسم على إثنين وهو عدد رؤوس العصبة فنضطر الى تصحيح أصل 

الفريضة بضربه في إثنين فيصبح إثنا عشر

  12 6 أصل الفريضة

6 3 1/2 زوج

2 1 1/6 جدة

2 1 1/6 جد

1 1 أخ ألب

1 1 1 أخ ألب




 :الثالثةالفقرة 

 :األكدريةالمسألة 

 الشخصية األحوال مجلة من 146 الفصل عليه نص األكدرية المسألة حكم

 وجدا ألب أو شقيقة وأختا وأما زوجا المرأة تركت إذا “أنه به جاء الذي

 ما معيج لكن السدس وللجد النصف ولألخت الثلث ولألم النصف فللزوج

“األنثيين حظ مثل للذكر بينهما والجد األخت ينوب

 واحد آن في الشقيقة يجعل كونه في العامة القواعد عن الحل هذا يخرج

  نصيب اله ليكون أوال فرض صاحبة يجعلها :بالغير وعاصبة فرض صاحبة




من التركة ألن األم في هذه المسألة ترث الثلث والجد له األفضل من السدس 

وثلث الباقي والمقاسمة وعندما يأخذ السدس ال يبقى شيء للشقيقة 

ا ثم يجعل الشقيقة عاصبة بالجد ألن مقاسمته للشقيقة في ما ينوبه وينوبه

بالفرض أفضل له من السدس ومن ثلث الباقي في مسألة يعول فيها أصل 

الفريضة من ستة الى تسعة

:أمثلة

:المثال األول

ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وجد في هذه المسألة يرث الزوج 




النصف وترث األم الثلث وترث الشقيقة النصف ويرث الجد السدس ثم يجمع 

نصيب الشقيقة والجد ويقسم على ثالثة اثنان للجد وواحد للشقيقة

ثالثة للزوج واثنان لألم وثالثة للشقيقة وواحد : فيكون أصل الفريضة ستة

للجد لكن مجموع الفروض تسعة فتعول الفريضة من ستة الى تسعة ثم 

 يصحح أصل الفريضة مرة أخرى بضربه في الثالثة ألن نصيب الشقيقة

والجد الذي هو أربعة ال يقسم على عدد رؤوسهم الذي هو ثالثة فيصبح  

أصل الفريضة سبعة وعشرين 





  

27 27 9 6 أصل الفريضة

9 9 3 3 1/2 زوج

6 6 2 2 1/3 أم

4 3 1/2(1  )

ع 

شقيقة

8 12 4 1 1/6(1  )

ع

جد




:المثال الثاني

  الزوج يرث المسألة هذه في :وجد ألب وأخت وأم زوج عن امرأة ماتت

 مث السدس الجد ويرث النصف لألب األخت وترث الثلث األم وترث النصف

 ألخت وواحد للجد اثنان ثالثة على ويقسم والجد لألب األخت نصيب يجمع

 ألخت وثالثة لألم واثنان للزوج ثالثة :ستة الفريضة أصل فيكون :األب

  للجد وواحد األب

 أصل ححيص ثم تسعة الى ستة من الفريضة فتعول تسعة الفروض مجموع لكن

 وهو دوالج لألب األخت نصيب ألن الثالثة في بضربه أخرى مرة الفريضة

 سبعة ةالفريض أصل فيصبح ثالثة وهو رؤوسهم عدد على يقسم ال أربعة

  وعشرين





وعشرين

27 27 9 6 أصل الفريضة

9 9 3 3   1/2 زوج

6 6 2 2 1/3 أم

4 3 1/2

ع( 1)

أخت 

ألب 

8 12 4 1 1/6  

ع( 2)

جد





:  المبحث الثاني عشر

             المناسخات





المناسخة تعريف:  

بسبب هنصيب فينتقل التركة قسمة قبل الورثة أحد يموت أن هي اصطالحا 

  ورثته وورثة ورثته إلى موته

هذه وفي األول الميت ورثة أنفسهم هم الثاني الميت ورثة يكون وقد 

  إرثهم طريقة تتبدل وال المسألة تتغير ال الحالة

بتهمنس اختالف مع األول الميت ورثة نفس الثاني الميت ورثة يكون وقد 

  الميت إلى

األول الميت ورثة غير الثاني الميت الميت ورثة يكون وقد 





:المناسخة إجراء طريقة

نصيبه وارث كل وإعطاء األول الميت مسألة تصحيح -1

لىاألو المسألة عن النظر بقطع وتصحيحها الثاني للميت جديدة مسألة عمل -2

 همن صحت ما وبين األولى المسألة من الثاني الميت نصيب بين المقارنة -3

 الثانية المسألة في فريضته

 تنقسم أن فإما وسهامه الثاني الهالك فريضة بين بالنظر تكون بينهما المقارنة -4

 تخالفهما أو نسبة أقل في توافقها أو الثانية الفريضة على السهام

 األولى نهم صحت مما الفريضتان صحت الثانية الفريضة على السهام انقسمت فإن

 وقف السهام وفق وضعنا نسبة أقل في الثانية الفريضة السهام وافقت وإن

 كل بيد ما اوضربن األولى الفريضة فوق الثانية الفريضة ووفق الثانية الفريضة

مناسخة جامعة جعلناه والخارج السهم جزء في الفريضتين من وارث

 وكل انيةالث الفريضة فوق السهام كل وضعنا الثانية الفريضة السهام باينت وإن 

 جزء يف الفريضتين من وارث كل بيد ما وضربنا األولى فوق الثانية الفريضة

  .مناسخة جامعة جعلناه والخارج السهم





 ثم توفيت الزوجة. هالك ترك زوجة وأما وابنا منها: مثال

عمن يرثها إن كان وعن زوج وبنت، وأوصت بربع مالها 

ألجنبي 

 


