
احكام املرياث والوصاية وحقوق  

 اإلنتقال



 المصطلحات الشرعٌة 

الوالٌحة الاامحة لللولحة ععحل عحل   -3. الزوجٌة الصححٌة  -2. المرابة  -1: اسباب المٌراث  -
 .وجول فرع وارث

 .وغٌرها. اختالف اللٌن  -2. لتل الوارث لمورثه -1: المعع من المٌراث  -

 .العصٌب المملر شرعا: الفرض  -

أو . فحً حالحة عحل  وجحول الفحرع الحوارث( 1/2)هللا أعطى للحزو  امحا / عن الفرض  1مثال
بعت )فرع فً حالة عل  وجول ( 1/4)فً حالة وجول الفرع الوارث وأعطى للزوجة( 1/4)

 الوارث  الفرعفً حالة وجول ( 1/8)وارث و ..(و ابن و 

اُمُكمْن َِّْ لَمْن ٌَُكمْ : ))فاهلل اعطاه  هذا الفرض فً كتابه الكرٌ  فمال  َُ مُ  َامَ ََمَرَن وَْا ْْ لَُكمْن ِِ
ُْ دَ  َْ مَِهمَ وَ مٌ ِْ مٌٍَ  ٌُُ ِْ َُ َْ ۚ ِامْ مَْيمِد  مُمَُّ ِاَامَ ََمَرْك لَمٌد فَمَُكمُن الر  َُ  َْ َْ لَُهم ِِْ َكمَ لٌَدۚ  فَم َُ  َْ ٍْ لَُه  ۚ ٌْم

ُْ ِاَامَ ََم َْ المم ُا لَمٌد فَمَُهم َُ َْ لَُكمْن  ِِْ َكمَ لَمٌد ۚ فَم َُ مَُُّ ِاَاَ َََرْكَُْن َِّْ لَْن ٌَُكْ لَُكْن  َْ الر  لَُه مْ رَ َُ ْكَُن ۚ ّاِ
 ٍْ ٌْ ُْ َد َْ مَِهَ وَ ُ ُْ َُُ  ٌٍَ ِْ َُ  ((ۗ  مَْيِد 

اذا كاعحت واححلو و ن كاعحت ( 1/2)البعت أو اخت شمٌمة او الب تأخذ : عن الفرض  2مثال 
ِْ : ))فاهلل أعطاه  ذلن بموله ( 2/3)اكثر من واحلو فٌشتركون فً  ٌْ َق امَََِْم ُْ َْ َِِسًَء فَ ِِْ ُك فَ

اِحَدةً فَمََهَ  َُ َِّْ َكََِْت  َُ َْ مُمُمََ َاَ َََرَن ۖ  ْْ ُ فَمَُه  ((الِِّ

العصف والثلث والربع والسلس والثمن ألصحابها والذٌن ٌسمون أصححاب : والفروض هً 
 .الفروض



 المصطلحات الشرعٌة

 .هو وارث ل  تحلل عسبة حصته من التركة باإلرث: اليْب •

بماعى هو وارث أي ٌأخذ عصٌب ولكن لٌس المفروض أي السلس او الثلث او غٌرها •
 .من االعصبة بل ٌاطى له ما بمً من التركة

 :والاصبات على ثالث السا  •

 مات رجل وترن زوجة و بن:  1مثال: عصبة بالعفس -1

ألعه من أصحاب ( البالً)ٌأخذ  واإلبن. ألعها من أصحاب الفروض( الثمن)الزوجة تأخذ 
 .الاصبات بالعفس

 .مات رجل وترن بعت و بن أو بعتٌن وابن:  2مثال: عصبة بالغٌر -2

البعت كما أخذعا سابما تأخذ العصف عن كاعت واحلو وتأخذ الثلثٌن  ن كاعت اكثر من بعت، 
ولكن بسبب وجول اإلبن من عفس المرتبة فسٌمو  بتاصٌبها أي ٌحولها من فرض الى 

للذكر مثل )عصبة فتتحول عصبة لٌس بعفسها بل بغٌرها والغٌر هو اإلبن وهعا عأخذ بمسمة 
 (.حظ األعثٌٌن

االخت الشمٌمة مع البعت هعا كالهما اصحاب فروض كما :  3مثال : عصبة مع الغٌر -3
فٌاصبون مع ( البالً)وضحعا ذلن سابما ولكعه  ٌختلفون فً اللرجات والمراتب فٌاطون 

 .الغٌر



 اسباب المٌراث 

 .الزوجٌة الصحٌحة: السبب األول•

 المرابة : السبب الثاعً •

اي العسب . الصلة بٌن الوارث والمورث بالواللو/ تارٌف المرابة  

 .الشرعً

 :طرق اثبات صلة المرابة 

 .الفراش/ الطرٌك األول 

 . االلرار / الطرٌك الثاعً  

 .البٌعة/ الطرٌك الثالث

 



 حاالت فً المٌراث 

 (ولل اللاان –ولل الزعا  -المتبعى –اللمٌط )



 حاالت فً المٌراث 

 (ولل اللاان –ولل الزعا  -المتبعى –اللمٌط )

 



 حاالت فً المٌراث 

 (ولل اللاان –ولل الزعا  -المتبعى –اللمٌط )

 



 

 حاالت فً المٌراث 

 (ولل اللاان –ولل الزعا  -المتبعى –اللمٌط )



 اركان المٌراث

 .الوارث الحً حمٌمة أو استصحابا او تملٌرا: الركن األول •

 .المورث المٌت حمٌمة او حكما او تملٌرا: الركن الثاعً •

 .وتارف باعها الحموق واألموال التً ٌتركها المٌت: التركة : الركن الثالث •

 .والحموق التً ٌتركها المٌت على عوعٌن عوع جائز تورٌثه وعوع فٌر جائز تورٌثه•

وٌجوز تورٌثها وهً اما تكون امواال معمولة أو غٌر معمولة أو . الحموق المالٌة : العوع األول •
لبل الوفاو او باله او فً ٌل الغٌر سواء كان مستاٌر او مؤجر وهً حٌازو شرعٌة او سارق  محوزو

وغاصب وهً حٌازو غٌر مشروع، وكذلن من الحموق المالٌة حك االرتفاق او اللٌون الثابتة فً 
 ذمة الغٌر

وال ٌجوز تورٌثها وهً الحموق التً ترتبط بالشخص المٌت كحك . الحموق الشخصٌة: العوع الثاعً •
بالمتوفً الذي تال شخصٌة محل  إلرتباطهاالوظٌفة او الوالٌة علال الغٌر فهذه ال تمبل المٌراث 

 .اعتبار ، وكذلن الحموق التً بطبٌاتها ال تمبل االعتمال كحك االعتفاع والسكعى واالستامال 

اما  ن كان الحك مزلو  بٌن الحك المالً والشخصً فٌعظر الى تغلٌب احلهما ى االخر فان تغلب •
 الجاعب المالً كان جائزا تورٌثه وان غلب الجاعب الشخصً فال ٌجوز تورٌثه 

 .من لاعون االحوال الشخصٌة( 86)ولل ذكر المشرع الارالً اركان المٌراث فً المالو •



 شروط المٌراث

 .موت المورث حمٌمة او حكما او تملٌرا : الشرط االول •

 حٌاو الوارث حمٌمة او استصحابا او تملٌرا: الشرط الثاعً •

لٌا  صلة المرابة او الزوجٌة بٌن الوارث والمورث : الشرط الثالث •

. 

 .عل  وجول ماعع للمٌراث كالمتل واختالف اللٌن: الشرط الرابع •

من لاعون ( 86)ولل ذكر المشرع الارالً شروط المٌراث فً  •

 .االحوال الشخصٌة 



 مواعع المٌراث

 .ٌارف الماعع بأعه ما ٌترتب على وجوله عل  ترتب الحك  على سببه•

 :ومواعع المٌراث هً •

 .اختالف الجعسٌة -4. اختالف اللارٌن  -3. اختالف اللٌن  -2. المتل  -1•

 .اتفك الفمهاء على ان الماتل ال ٌرث وللٌله  عملً وعملً  -:المتل  -1•

 :ولكن اختلفوا فً اي المتل الذي ٌمعع المٌراث الى اراء•

 .المتل المباشر الذي ال ٌكون تسبٌبا وٌولع به المصاص: الراي االول •

 .المتل بشكل عا  سواء كان عملا ا  بلون عمل: الراي الثاعً •

 .المتل الامل الالوان بال خطأ وهذا هو الراي الجلٌر باالعتبار: الراي الثالث•

 .ل  ٌبٌن المشرع الارالً اي رأي اخذ وكان األولى واألحوط أن ٌبٌن ذلن •

 .ال ٌتوارث اهل ملتٌن مختلفتٌن ولكن تجوز الوصٌة فمط : اختالف اللٌن  -2 

 :ولكن ٌجب مالحظة أن مٌراث المرتل الذي ترن االسال  فً احكا  وهً 

 : حك  مٌراث المرتل 

 .اذا اكتب المرتل حال اسالمه اموال فهذه تورث اما ما بال ارتلاله فتورث لللولة : الراي االول 

 .جمٌع ما اكتسبه ٌكون لللولة بال فرق : الراي الثاعً

 .جمٌع ما اكتسبه للورثة ال اجتماع المرابة : الراي الثالث



 مواعع المٌراث

 عفرق بٌن لار الحرب والسل  : اختالف اللارٌن  -3

ال ٌجوز فً التوارث بٌن الوارث المورث ، فالارالً الٌهولي الممٌ  : لار الحرب 
 فً الاراق ال ٌورث الارالً الٌهولي الممٌ  فً فلسطٌن ألعها لار حرب وبالاكس

ٌجوز فٌها التوارث فالارالً الممٌ  فً الاراق ٌورث الارالً الممٌ  فً : لار السل  
 .تركٌا ألعها لار سل  

بٌن لاعون االحوال الشخصٌة الوصٌة اذا اختلفت جعسٌة : اختالف الجعسٌة  -4
ل  ٌبٌن ذلن فً المٌراث ولكن ٌمكن اخذ تلن االحكا   ولنله  والموصىالموصً 

 .لٌاسا حٌث فرق بٌن وصٌة ومٌراث الامار وبٌن وصٌة ومٌراث المعمول 

به او التركة  الموصىال تجوز الوصٌة وال المٌراث اذا كان : وصٌة ومٌراث الامار 
عمارا على اعه ٌجب الرجوع لباض المواعل الخاصة فً الماعون اللولً الخاص التً 

 .تأخذ باٌن االعتبار شرط المااملة بالمثل

به او التركة  الموصىتجوز الوصٌة والمٌراث اذا كان : وصٌة ومٌراث المعمول 
 .معمول بشرط المااملة بالمثل



 باالرثالحموق المتالمة 

الماعلو المستمرو فً الماعون الملعً بأعه ال تركة  ال بال سلال اللٌون •
 .والاء الوصٌة 

من لاعون االحوال ( 87)ولل اكل على هذه الماعلو ما جاء فً عص  •
 :الشخصٌة والتً رتبت الحموق المتالمة بالتركة وعلى الشكل التالً

تجهٌز المٌت على الوجه الشرعً بتغسٌله وتكفٌعه ولفعه فمط ،  -1•
 .فهذا ٌكون من اموال التركة 

 .لضاء لٌون اللائعٌن من التركة  -2•

تعفٌذ الوصاٌا بما ال ٌتالى الثلث  ال  ن اجازها الورثة، على أن  -3•
 .تمل  الوصٌة الواجبة على االختٌارٌة 

 .تاطى بالً التركة للمستحمٌن لها من الورثة -4•



 المستحمون للتركة

 .اصحاب الفروض : اوال 

 .اصحاب الاصبات : ثاعٌا 

 .ذووا األرحا : ثالثا 

 :أصحاب الفروض وه  -

بعت االبن وان عزلت  -6. البعت  -5. اال   -4. األب -3. الزوجة  -2الزو   -1-
الجل  -11. األخ أل   -10. أخت األ   -9. االخت ألب  -8. االخت ش -7. 

 (.أ  األب وأ  األ )الجلو  -12( أبو األب)الاصبً 

 :أصحاب الاصبات وه   --

 (.األبن و بن اإلبن و ن عزل)البعوو  -1-

 (.األب وأبو األب و ن عال)األبوو  -2-

 (.األخ ش واألخ ألب وأبعائه )اإلخوو  -3-

 (.الا  ش والا  ألب وأبعائه )الا   -4-

 .كل ما علا أصحاب الفروض والاصبات: ذووا األرحا  وه   --

 

 



 األعصبة أو الفروض المملرو ألصحابها

 ن األعصبة المملرو ألصحاب الفروض جاءت على سبٌل الحصر فهً 

العصف، والربع، والثمن ، : )ال تخر  عن هذه األعصبة  طاللا وهً 

 (.والثلث ، والثلثٌن ، والسلس

 : وهً على مجموعتٌن كما فً الجلول ألعاه

 

 

 

 

اْل الاسأل  

ُمُد  عِد

 الاماُعٌَْ

6 12 24 

 1/8 1/4 1/2 1اماُع 

 1/6 2/3 1/3 2اماُع  



 اصحاب الفروض

 :اصعاف وه  ( 5)والمستحمون لها ه  ( 1/2)العصف : اوال 

معه أو من غٌره، الوارث لزوجته، ٌرث العصف بشرط عل  وجول الفرع زو  ال -11.
ابن االبن و ن : كان أو بعتا، وٌشمل  بعا، المباشر ولل الصلب: ٌشمل الفرع الُارثو

ْْ ) :لمول هللا تاالى. وبعت االبن و ن سفلعزل،  ْْ لَْن ٌَُك اُمُكْن َِّ َُ ُ  َاَ َََرَن وَْا ْْ لَُكْن ِِ َُ
لٌَد ۚ َُ  َْ  (لَُه

ْْ ُ ) ، ترث العصف لموله تاالىالواحلو البعت2. اِحَدةً فَمََهَ الِِّ َُ ْْ َكََِْت  َِّ وذلن  (َُ
لها، فاالبن عل  الماصب  -2. عل  وجول أخت لها: االعفرال  -1: بشرطٌن هما

 .ٌاصبها، وٌمس  المال بٌعهما للذكر مثل حظ األعثٌٌن

الماصب ابن عل   -2. االعفرال -1: العصف بثالثة شروط هًالواحلو ترث بعت االبن 3.
 .ٌحجبها العهالمباشر ابن عل  وجول الولل  -3. ابن

لَهُ وُْخٌت ) العصف لموله تاالىالواحلو ترث األخت الشمٌمة 4. َُ لٌَد  َُ ٌَْس لَهُ  ِْ اْاُرٌؤ َهمََن لَ َِّ
ُ  َاَ َََرنَ  ْْ عل   -3الماصب االخ ش عل   -3االعفرال -1: بأرباة شروط هً (فَمََهَ ِِ

 .الذكر االبعل  األصل  -4( االبن  وابن االبن والبعت وبعت االبن)الوارث الفرع 

الماصب عل   -2.  األعفرال -1: ترث العصف بخمسة شروط هًألب الواحلو  األخت 5.
الذكر عل  األصل  -4( ابن بعتبعت   ابنابن و ابن )الوارث عل  الفرع  -3األخ الب 

 .عل  األشماء مطلما -5األب 

 



 اصحاب الفروض

 :والمستحمون لها اربع اصعاف وه  ( 2/3)الثلثان : ثاعٌا 

 (.ابن)بعتٌن واكثر  ذا ل  ٌكن ماها ماصب  -1

 .ول  تحجب( ابن ابن============= )بعتً ابن   -2

 .ول  تحجب( اخ ش========== )اختٌن ش فأكثر  -3

 ( ====.اخ ألب========= )اختٌن ألب فأكثر  -4

 : والمستحمون لها ثالث اصعاف وه   1/3الثلث : ثالثا 

أ  المتوفً اذا ل  ٌكن للمٌت فرع وارث أو مجموع من اإلخوو  -1
 .واألخوات اثعٌن فأكثر

 .أخ المتوفً من األ  اذا كان اكثر من واحل  -2

 ==========.اخت المتوفً من األ   -3

 



 اصحاب الفروض

 :  همااثعان  1/4الربع  فرضأصحاب : راباا 

وجول الفرع الوارث لزوجته معه أو من ععل ( 1/4)ٌأخذ الربع : الزو  -1
َْ ) :غٌره؛ لمول هللا تاالى مَُُّ ِاَاَ َََرْك لٌَد فَمَُكُن الر  َُ  َْ َْ لَُه ْْ َكَ ِِ  2. (فَ

ترث الربع ععل اعالا  وجول الفرع الوارث لزوجها لموله : الزوجة  -2
لَدٌ ) تاالى َُ ْْ لَُكْن  ْْ لَْن ٌَُك مَُُّ ِاَاَ َََرْكَُْن َِّ َْ الر  لَُه الوارث والفرع . (َُ
ُ  َاَ َََرَن ) :من العصف  لى الربع؛ لموله تاالىالزو   ٌحجب ْْ لَُكْن ِِ َُ

لٌَد فَمَُكُن  َُ  َْ َْ لَُه ْْ َكَ ِِ لٌَد ۚ فَ َُ  َْ ْْ لَُه ْْ لَْن ٌَُك اُمُكْن َِّ َُ مَُُّ ِاَاَ َََرْكْوَْا  ( .الر 

 .َُسَحمهَ الاُم  فمط ( 1/8)الماْ : خَاسَ 

َْ ) فرض الزوجة الواحلو أو أكثر لموله تاالى الماْ لٌَد فَمَُه َُ َْ لَُكْن  ْْ َكَ ِِ فَ
ُْ ِاَاَ َََرْكَُنْ  ،  لى أربع، ٌمس  بٌعهن، وٌرثن الثمن ععل وجول الفرع  (الم ُا

 .الوارث



 اصحاب الفروض

 (  1/6)اصحاب السلس : سالسا 

الوارث ممل  على األب لكعه ال ٌحجبه والفرع  من الاصباتألعهما . األب ععل وجول الفرع الوارث1.
ُِْهَاَ الس ُدُس ِاَاَ ) بل ٌفرض لألب السلس وال ٌعمص ععه بحال لموله تاالى اِحٍد ِا َُ ٌِْه ِلُكِلّ  َُ ِِلَمَ َُ

لَدٌ  َُ َْ لَهُ  ْْ َكَ  . (َََرَن َِّ

وٌرث أبو األب السلس ععل وجول الفرع . أبو األب، أما أبو األ  فإعه من ذوي األرحا : الجل وهو2.
اإلخوو بل   ال ٌحجبفهو مثل األب  ال فً باض األحوال معها أعه . الوارث، وعل  وجول األب

 .الجل واإلخوو ماا  ٌرث

ُِْهَاَ الس ُدُس ) األ  ععل وجول الفرع الوارث، أو علل من اإلخوو لموله تاالى3. اِحٍد ِا َُ ٌِْه ِلُكِلّ  َُ ِِلَمَ َُ
لَدٌ  َُ َْ لَهُ  ْْ َكَ  . (ِاَاَ َََرَن َِّ

األب أ  )والجلو ، (وأمهاتهااأل  أ  ) الجلو: هً ترث باإلجماعوالجلو التً . الجلو ععل عل  األ 4.
 (.وأمهاتها

للبعت . بعت االبن مع البعت الواحلو  ذا كاعت صاحبة فرض، فلو خلف المٌت بعتا وبعت ابن وع 5.
 .العصف ولبعت االبن السلس تكملة للثلثٌن والبالً للا  تاصٌبا

 .األخت ألب مع األخت الشمٌمة6.

األخ أل ، الواحل ذكرا كان أو أعثى، ععل عل  وجول الفرع الوارث وعل  وجول األصل الذكر لموله 7.
ُِْهَاَ الس ُدسُ ) تاالى اِحٍد ِا َُ ُْ وُْخٌت فَِمُكِلّ  لَهُ وٌَخ وَ َُ ُِ اْاَروَةٌ  َْ َرُمٌل ٌَُُرُث َكََللَ ً وَ ْْ َكَ َِّ َُ) . 

 



 عصٌب كل صاحب فرض

 :ٌستحك الزو  فرضه فً حالتٌن : الزو   -1

( زوجته)اذا ل  ٌكن للمتوفٌة (  1/2)ٌستحك الزو  : الحالة األولى 

األبن ، و بن اإلبن ، )فرع وارث معه أو من غٌره والفرع الوارث ه  

 (.والبعت ، وبعت اإلبن و ن عزل

 .وتركت زو  وأخ ش، بٌن عصٌب كل وارث  مرأوتوفٌت / مثال 

  / 

اليَال الاشَرن الذي (/ 2)الاسأل   وْل الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 ٌممل المسا  مدُْ مَلً ُاِلسهن

   سمب الٌِْب

لال  وجول فرع العصف  اخذ سه  بال المسمة 1 1/2 الزو 

 وارث

 ألعه عصبة سه  ما بمً من التركة1 (ق)البالً  أخ ش



 عصٌب كل صاحب فرض

 .وتركت زو  وع ، بٌن عصٌب كل وارث  مرأوتوفٌت /  2مثال

  / 

 

 

 

توفٌت امرأو وتركة زو  وأب وأخوٌن شمٌمٌن بٌن عصٌب كل / 3مثال 

 .وارث

 

اليَال الاشَرن الذي ٌممل (/ 2)الاسأل   وْل الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 المسا  مدُْ مَلً ُاِلسهن

   سمب الٌِْب

لال  وجول العصف  اخذ سه  بال المسمة1 1/2 الزو 

 فرع وارث

 ألعه عصبة بمً من التركة سه  ما 1 (ق)البالً  ع 

اليَال (/ 2)الاسأل   وْل الٌِْب الُرم / الرؤُس 

الاشَرن الذي ٌممل المسا  

 مدُْ مَلً ُاِلسهن

   سمب الٌِْب

لال  وجول فرع العصف  اخذ سه  بال المسمة1 1/2 الزو 

 وارث

لاصبة  ألعه فرض وتحول بمً من التركة سه  ما 1 (ق)البالً  األب

 لال  وجول الفرع الوارث

 حجب باألب ألعه الوى معه ال شًء محجوب اخوو ش 2



 عصٌب كل صاحب فرض

فحرع ( زوجتحه)اذا كحان للمتوفٌحة (  1/4)ٌسحتحك الحزو  : الحالة الثاعٌة 

األبححن ، و بححن اإلبححن ، )وارث معححه أو مححن غٌححره والفححرع الححوارث هحح  

 (.والبعت، وبعت اإلبن و ن عزل

 .وتركت زو  و بن، بٌن عصٌب كل وارث  مرأوتوفٌت /  1مثال

  / 

اليَال الاشَرن الذي ٌممل (/ 4)الاسأل   وْل الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 المسا  مدُْ مَلً ُاِلسهن

   سمب الٌِْب

لوجول فرع الربع  اخذ سه  بال المسمة 1 1/4 الزو 

 وارث

 ألعه عصبة ما بمً من التركة 3 (ق) البالً االبن



 عصٌب كل صاحب فرض

 .وتركت زو  و بن اإلبن، بٌن عصٌب كل وارث  مرأوتوفٌت /  2مثال

  / 
اليَال الاشَرن الذي ٌممل (/ 4)الاسأل   وْل الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 المسا  مدُْ مَلً ُاِلسهن

   سمب الٌِْب

لوجول فرع الربع  اخذ بال المسمة سه  1 1/4 الزو 

 وارث

 ألعه عصبة ما بمً من التركة 3 (ق)البالً  ابن االبن



 عصٌب كل صاحب فرض

وتركت زو  وبعت واخ ألب، بٌن عصٌب كل   مرأوتوفٌت /  3مثال

 .وارث

اليَال الاشَرن الذي ٌممل (/ 4)الاسأل   وْل الٌِْب الُرم / الرؤُس  /  

 المسا  مدُْ مَلً ُاِلسهن

   سمب الٌِْب

لوجول فرع الربع  اخذ بال المسمة سه  1 1/4 الزو 

 وارث

ألعها واحلو وصاحبة  المسمة سه  بال 2 1/2 بعت

 فرض ول  تاصب

 ألعه عصبة سه  ما بمً من التركة 1 (ق)البالً  اخ ألب



 عصٌب كل صاحب فرض

وتركت زو  ابعٌن وبعت وع  ، بٌن عصٌب كل   مرأوتوفٌت /  4مثال

 .وارث

اليَال الاشَرن الذي ٌممل (/ 4)الاسأل   وْل الٌِْب الُرم / الرؤُس  /  

 المسا  مدُْ مَلً ُاِلسهن

   سمب الٌِْب

اخذ الزو  الربع لوجول  بال المسمة سه  1 1/4 الزو 

 الفرع الوارث

 للذكر مثل حظ االعثٌٌن سه  للبعت1سه  لالبن و 2/ المسمة  سه  بال 3 (ق)البالً  بعت1ابن و 1

 باالبعٌن محجوب شًء ال محجوب ع 



 عصٌب كل صاحب فرض

 :تستحك الزو  فرضها فً حالتٌن : الزوجة  -1

(  زوجها)اذا ل  ٌكن للمتوفً (  1/4)ستحك الزوجة ت: الحالة األولى 

األبن ، و بن اإلبن )فرع وارث معها أو من غٌرها والفرع الوارث ه  

 (.، والبعت، وبعت اإلبن و ن عزل

 .توفً رجل وترن زوجة وأخ ش، بٌن عصٌب كل وارث/ مثال 

  / 

اليَال الاشَرن الذي (/ 4)الاسأل   وْل الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 ٌممل المسا  مدُْ مَلً ُاِلسهن

   سمب الٌِْب

لال  وجول فرع الربع  اخذت سه  بال المسمة 1 1/4 الزوجة

 وارث

 ألعه عصبة سه  ما بمً من التركة3 (ق)البالً  أخ ش



 عصٌب كل صاحب فرض

 .توفً رجل وترن زوجة وع ، بٌن عصٌب كل وارث/  2مثال

 

 

 

توفً رجل وترن زوجة وأب وأخوٌن شمٌمٌن بٌن عصٌب كل / 3مثال 

 .وارث

 

اليَال الاشَرن الذي ٌممل (/ 4)الاسأل   وْل الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 المسا  مدُْ مَلً ُاِلسهن

   سمب الٌِْب

لال  وجول الربع  اخذت سه  بال المسمة1 1/4 الزوجة

 فرع وارث

 ألعه عصبة بمً من التركة سه  ما 3 (ق)البالً  ع  

اليَال (/ 4)الاسأل   وْل الٌِْب الُرم / الرؤُس 

الاشَرن الذي ٌممل المسا  

 مدُْ مَلً ُاِلسهن

   سمب الٌِْب

لال  وجول فرع الربع  اخذت سه  بال المسمة1 1/4 الزوجة

 وارث

 لال  وجول الفرع الوارث  بمً من التركة سه  ما 3 (ق)البالً  األب

 حجب باألب ألعه الوى معه ال شًء محجوب اخوو ش 2



 عصٌب كل صاحب فرض

 :تستحك الزو  فرضها فً حالتٌن : الزوجة  -

فرع ( زوجها)اذا كان للمتوفً (  1/8)ستحك الزوجة ت: الحالة الثاعٌة 

األبن ، و بن اإلبن ، )وارث معها أو من غٌرها والفرع الوارث ه  

 (.والبعت، وبعت اإلبن و ن عزل

 .توفً رجل وترن زوجة وابن، بٌن عصٌب كل وارث/ مثال 

  / 

اليَال الاشَرن الذي (/ 8)الاسأل   وْل الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 ٌممل المسا  مدُْ مَلً ُاِلسهن

   سمب الٌِْب

 لوجول فرع وارثالثمن  اخذت سه  بال المسمة 1 1/8 الزوجة

 ألعه عصبة سه  ما بمً من التركة 7 (ق)البالً  األبن



 عصٌب كل صاحب فرض

 .توفً رجل وترن زوجة وبعت، بٌن عصٌب كل وارث/  2مثال

 

 

 

ابن بٌن عصٌب  وبعتابن وبعت  1توفً رجل وترن زوجة و/ 3مثال 

 .كل وارث

 

اليَال الاشَرن (/ 8)الاسأل   وْل الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 الذي ٌممل المسا  مدُْ مَلً ُاِلسهن

   سمب الٌِْب

 وجول فرع وارثل االثمن اخذت سه  بال المسمة1 1/8 الزوجة

 وحلها بال ماصب العصف ألعها بمً من التركة سه  ما 4 1/2 البعت

اليَال (/ 8)الاسأل   وْل الٌِْب الُرم / الرؤُس 

الاشَرن الذي ٌممل المسا  

 مدُْ مَلً ُاِلسهن

   سمب الٌِْب

لوجول فرع الثمن  اخذت سه  بال المسمة1 1/8 الزوجة

 وارث

 للذكر مثل حظ االعثٌٌن بمً من التركة سه  ما 7 (ق)البالً  بعت1ابن و 1

 باإلبنحجبت  ال شًء محجوبة بٌعت أبن



 عصٌب كل صاحب فرض

 :لوو الصلة الزوجٌة 

 .ال ٌُحجب اي من الزوجٌن حجب حرمان بأي وارث  -1

 .ال ٌحجب أي من الزوجٌن بصفته الزوجٌة وارث اخر -2

توفً رجل وترن اربع زوجات ، وابن ابن ما عصٌب كل / مثال 

 وارث؟

( 8) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس  

 ُاالسهن

 السمب

اصحاب فرض مع  العه  1 1/8 زوجات 4

وجول الفرع الوارث ابن 

 ابن

 ألعه عصبة  7 ق ابنابن 



 استحماق األبوٌن من المٌراث

 .استحماق األب للمٌراث فً ثالث حاالت: اوال

، ٌستحك األب فرض السلس اذا  1/6استحماق السلس : الحالة األولى

أبن مع البعت و بن (( )ذكر واعثى))كان للمتوفً فرع وارث ذكر أو 

مع بعت ابن او بعت مع ابن  ابنابن مع بعت او ابن ( ) بن وان عزل

 (.ابن

 . وتركت وأب و بن ، ما عصٌب كل وارث  مرأوتوفٌت / 1مثال

( 6) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 ُاالسهن

 السمب

 لوجول الفرع الوارث اإلبن  1 1/6 اب

 ألعه عصبة 5 ق أبن



 استحماق األبوٌن من المٌراث

، ما عصٌب كل (و بن ابن)وتركت زو  و أب   مرأوتوفٌت / 2مثال

 .  وارث
( 12) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 ُاالسهن

 السمب

 لوجول الفرع الوارث االبن 3 1/4 زو 

 لوجول الفرع الوارث االبن 2 1/6 اب 

ألعه عصبة ٌأخذ ما بمً من  7 (البالً)ق    ابنابن 

 التركة



 استحماق األبوٌن من المٌراث

 . ، ما عصٌب كل وارث(زوجة و أب ابن)توفٌت رجل وترن / 3مثال

( 24) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 ُاالسهن

 السمب

 لوجول الفرع الوارث االبن 3 1/8 زوجة

 لوجول الفرع الوارث االبن 4 1/6 اب 

ألعه عصبة ٌأخذ ما بمً من  17 (البالً)ق  ابن 

 التركة



 استحماق األبوٌن من المٌراث

البالً ، ٌستحك األب فرض + 1/6استحماق السلس : الحالة الثاعٌة

بعت وبعت  بن وان )السلس مع البالً اذا كان للمتوفً فرع وارث اعثى 

، وهذا رأي الجمهور وهو الصحٌح ولكن الماعون الارالً فً (عزل

 جال البالً للبعت وسعأخذ مثال على ذلن( 91)

 . توفً رجل وترن أب وبعت ، ما عصٌب كل وارث/ 1مثال

( 6) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 ُاالسهن

 السمب

 البالً من اصل 2+  1 (الجمهور راي)البالً+  1/6 اب

 المسألة

 لوجول الفرع الوارث البعت 

ألعها واحلو وال ٌوجل  3  1/2 البعت

 عاصب لها 



 استحماق األبوٌن من المٌراث

 للبعتفهو اعطاء البالً ( 91)أما ما ذهب الٌه المشرع الارالً فً  

تستحك البعت او البعات فً حالة عل  ))ولٌس االب كما فً العص 

بال اخل االبوٌن والزو  األخر التركة وجول ابن للمتوفً ما تبمى من 

 ((معه فرضه  معها وتستحك جمٌع التركة فً حالة عل  وجول اي 

 .  توفً رجل وترن أب وبعت ، ما عصٌب كل وارث/ عفس المثال1مثال

( 6) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 ُاالسهن

 السمب

 لوجول الفرع الوارث البعت  1  1/6 اب

الماعون  البالً ععل+ 1/2 البعت

 الارالً

البالً من اصل  2+ 3

 المسألة

ألعها واحلو وال ٌوجل 

 عاصب لها 



 استحماق األبوٌن من المٌراث

استحماق البالً ، ٌستحك األب البالً اذا ل  ٌكن  للمتوفً : الحالة الثالثة

 .ابن وابن ابن وبعت وبعت  بن وان عزل)فرع وارث 

 .  ، ما عصٌب كل وارث(زوجة وأب)توفً رجل وترن / 1مثال

 

 

 

بٌن عصٌب كل ( اخوو اشماء 3زو  و أب و)توفٌت امرأو وتركت / 2مثال 

 .وارث

 

( 4) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 ُاالسهن

 السمب

 وجول الفرع الوارث لال  1 1/4 الزوجة 

 لال  وجول الفرع الوارث 3 (ق)البالً  األب

 السمب ُاالسهن( 2) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 لال  وجول الفرع الوارث 1 1/2 الزو 

 لال  وجول الفرع الوارث 1 البالً األب

 محجوب باألب ال شًء محجوب اخوو اشماء 3



 عصٌب كل صاحب فرض

 :لوو لرابة االب 

 .ال ٌُحجب األب حجب حرمان بأي وارث كان -1

ٌَحجب األب ما لوعه من الفروع وما فوله من االصول ، وال ٌرث  -2

أبعاء المتوفً وأبعائه ، وبعات المتوفً وبعات، واحل )ماه غٌر 

 (.الجلو)الزوجٌن ، واأل  ، وا  األ  

 البالً كل التركة اب

 محجوبة (ا  االب) جلو



 استحماق األبوٌن من المٌراث

 :ثالث حاالت  فًاستحماق األ  للمٌراث فً 

 :ولكن بثالث شروط ( كامال) 1/3تأخذ األ  الثلث : الحالة األولى 

 وبعت بن و بن  بن وبعت )عل  وجول الفرع الوارث ذكرا او اعثى  -1

 (.ابن

 .فأكثر  ثعٌنمن اإلخوو ٌزٌلون عن  مجموععل  وجول  -2

ثلث )األ  مع األب والزو  أو الزوجة ألعها ستأخذ   جتماععل   -3

 .ولٌس الثلث كامال( البالً

 زوجة اب ا  / زو  اب ا   



 استحماق األبوٌن من المٌراث

 . ، ما عصٌب كل وارث(ا  وأب)توفً رجل وترن / 1مثال

 

 

 

 

 .بٌن عصٌب كل وارث( زو  أ  و اخ ش)توفٌت امرأو وتركت / 2مثال 

 

( 3) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 ُاالسهن

 السمب

وجول الفرع الوارث وال  لال  سه  1 1/3 ا 

 مجموع من االخوو

 لال  وجول الفرع الوارث 2 (ق)البالً  األب

 السمب ُاالسهن( 6) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 لال  وجول الفرع الوارث 3 1/2 الزو 

 لال  وجول الفرع الوارث 2 1/3 األ 

 البالً ٌاخذألعه عصبة  1 (ق) البالً اخ ش



 استحماق األبوٌن من المٌراث

 : 1/6تأخذ األ  السلس : الحالة الثاعٌة 

 وبعت بن و بن  بن وبعت ) ذا وجل الفرع الوارث ذكرا او اعثى  -1

 (.ابن

 .فأكثر  ثعٌنمن اإلخوو ٌزٌلون عن  مجموعجول و -2

األ  مع األب والزو  أو الزوجة ألعها ستأخذ ثلث   جتماععل   -3

 .البالً ولٌس الثلث كامال

 

 زوجة اب ا  / زو  اب ا  



 استحماق األبوٌن من المٌراث

 . ، ما عصٌب كل وارث(ا  وأب و بن)توفً رجل وترن / 1مثال

 

 

 

 

 .بٌن عصٌب كل وارث( اخ ش 3زو  أ  و )توفٌت امرأو وتركت / 2مثال 

 

( 6) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 ُاالسهن

 السمب

وجول الفرع الوارث وال مجموع ل 1 1/6 ا 

 من االخوو

 لوجول الفرع الوارث الذكر 1 1/6 األب

 عصبة ألعه 4 (ق)البالً  األبن

 السمب ُاالسهن( 6) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 لال  وجول الفرع الوارث 3 1/2 الزو 

 لوجول مجموع من االخوو 1 1/6 األ 

 البالً ٌاخذألعه عصبة  2 (ق) البالً خ شا 3



 استحماق األبوٌن من المٌراث

 :فً( البال1/3ًالثلث )تأخذ األ  : الحالة الثالثة 

 .حالة اجتمع األب مع الزو  او الزوجة -1

 .عل  وجول مجموع من اإلخوو واألخوات  -2

 .عل  وجول فرع وارث ذكرا او أعثى  -3

وهً تسمى بالمسألة الامرٌة، عسبة لسٌلعا الفاروق أمٌر المؤمعٌن عمر بن  -
حٌث حلل عصٌب فرض األ  بثلث البالً ( رضً هللا ععه وارضاه)الخطاب 

وسعبٌن ذلن فً األمثلة ( للذكر مثل حظ األعثٌٌن)لكً تستمٌ  مع لاعلو 
 التالٌة 

 (.األ  ، واألب ، والزو )اجتماع : اوال 

 ( .األ ، واألب ، والزوجة)اجتماع : ثاعٌا 

    

 



 استحماق األبوٌن من المٌراث

 (ععل حل المسألة لون االعتمال على التمسٌ  الامري) 1مثال

 .  ، ما عصٌب كل وارث(ا  وأب وزوجة)توفً رجل وترن / 1حالة

 

 

 

 

لمذكر امل حظ )فً الاسأل  اعَله َِلحظ وْ اِلب لن ٌأخذ ضي  اِلن، اي لن َطمك عمٌه لَعدة 

، ُلحل هذا اإلشكَل ِياد َّلى َّعطَء اِلن ممث المَلً ، اي اْ الذي ٌممى لألب ِيطً (اِلِمٌٌْ

 (عمى الَمسٌن الياري مَإلعَاَدحل الاسأل  : )) مممه لألن، ُلٌس ممث الَرك  فِحمه كاَ ٌمً 

 

 

( 12) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 ُاالسهن

 السمب

 وجول فرع وارث  لال  3 1/4 زوجة

 لال  وجول فرع وارث 5 البالً اب

جمع  لال  وجول الفرع وال 4 1/3 ا 

 األخوو

 السمب ُاالسهن( 12) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 وجول فرع وارث  لال  3 1/4 زوجة

أي  عاطً ثلثه لأل ( 9)البالً من التركة  البالً األب

 (6)فٌبمى عصٌب األب وسهمه ( 3)

 ألعها من المسائل الامرٌة

 ثلث البالً من عصٌب( 3)تاطى األ   (ثلث البالً)ق 1/3 األ 

 األب

 ألعها من المسائل الامرٌة

 



 استحماق األبوٌن من المٌراث

 (ععل حل المسألة لون االعتمال على التمسٌ  الامري) 2مثال

 .  ، ما عصٌب كل وارث(ا  وأب وزو )توفٌت امرأو وتركت / 2حالة 

 

 

 

 

لمذكر امل حظ )فً الاسأل  اعَله َِلحظ وْ اِلب اخذ الل اْ اِلن، اي لن َِطمك عمٌه لَعدة 

، ُلحل هذا اإلشكَل ِياد َّلى َّعطَء اِلن ممث المَلً ، اي اْ الذي ٌممى لألب ِيطً (اِلِمٌٌْ

 (عمى الَمسٌن الياري مَإلعَاَدحل الاسأل  : )) مممه لألن، ُلٌس ممث الَرك  فِحمه كاَ ٌمً 

 

 

( 6) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 ُاالسهن

 السمب

 3 1/2 زو 

 2 1/3 اال 

 1 البالً االب

 السمب ُاالسهن( 6) اْل الاسأل  الٌِْب الُرم / الرؤُس 

 وجول فرع وارث  لال  3 1/2 زو 

أي  عاطً ثلثه لأل ( 3)البالً من التركة  البالً األب

 (2)فٌبمى عصٌب األب وسهمه ( 1)

 ألعها من المسائل الامرٌة

 ثلث البالً من عصٌب( 1)تاطى األ   ثلث البالً)ق 1/3 األ 

 األب

 ألعها من المسائل الامرٌة

 



 عصٌب كل صاحب فرض

 :لوو لرابة اال  

 .ال تُحجب األ  حجب حرمان بأي وارث كان -1

 .حجب األ  األلارب من ذوي االرحا ت -2

 .ال تحجب اال  احلا من الاصبات -3

 (ا  اال  ، وا  األب)تحجب اال  ما فولها الجلو األمٌة واالبوٌة  -4

 



 استحماق البعت وبعت اإلبن

 :استحماق البعت للمٌراث فً اربع حاالت 

 :ولكن بشروطٌن  1/2تأخذ البعت العصف : الحالة األولى 

 .ان تكون واحلو وهو ٌسمى بشرط اإلعفرال -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل ( زو  وبعت وا  واب)وتركت  امراوتوفٌت / مثال

 .وارث
ُاِلسهن ( 12) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 (13)عَلت عمى 

 السمب 

 لوجول الفرع الوارث 3 1/4 زو  

 وال ٌوجل ماصب ألعها واحلو 6 1/2 بعت

 لوجول الفرع الوارث 2 1/6 ا  

 لوجول الفرع الوارث 2 1/6 اب



 استحماق البعت

بٌن عصٌب كل (وا  واب ( بعت)زوجة و)توفً رجل وتركت / 2مثال

 .وارث
 السمب  ُاِلسهن( 24) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 لوجول الفرع الوارث 3 1/8 زوجة

 وال ٌوجل ماصب ألعها واحلو ععل المشرع 1+ 12 ق الارالً+ 1/2 بعت2

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 ا  

 لوجول الفرع الوارث ععل الجمهور 1 + 4 الجمهور ق+ 1/6 اب

 السمب  ُاِلسهن( 24) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 لوجول الفرع الوارث 3 1/8 زوجة

 وال ٌوجل ماصب ألعها واحلو ععل المشرع 1+ 12 ق الارالً+ 1/2 بعت

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 ا  

 لوجول الفرع الوارث ععل الجمهور 1 + 4 الجمهور ق+ 1/6 اب



 استحماق البعت 

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

 :ولكن بشروطٌن  2/3البعات الثلثٌن تأخذ : الحالة الثاعٌة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .المرتبةمن عفس (  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل ( بعت وا  واب 2زوجة و)توفً رجل وترن / 1مثال

 .وارث
 

( 24) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 (27)ُاِلسهن 

 السمب 

 لوجول الفرع الوارث 3 1/8 زوجة

وال ٌوجل  اكثراحلوألعها  16 (16= 2 ضرب 8= 3تمسٌ  24) 2/3 بعت2

 ماصب

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 ا  

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 اب



 استحماق البعت 

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

البعت وفك لاعلو للذكر مثل حظ االعثٌٌن ععل تأخذ : الثالثة الحالة 

 االجتماع مع ابن المتوفً

بٌن عصٌب كل ( زوجة وابن وبعت وا  واب)توفً رجل وترن / 1مثال

 .وارث
( 24) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس  

 ُاِلسهن

 السمب 

 لوجول الفرع الوارث 3 1/8 زوجة

للذكر  2/ ابن والبعت

 لألعثى 1و

للٌعا عول عصحح  هعا13 األعثٌٌن للذكر مثل حظ

المسألة من خالل ضرب 

 الرؤوس فً اصل المسألة

 (ابن)ماصب لوجول ال

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 ا  

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 اب



 استحماق البعت 

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

بٌن ( وا  واب( بعت3ابن و2)زو  و)توفٌت امرأو وتركت / 2مثال

 .عصٌب كل وارث
 

( 24) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 ُاِلسهن

 السمب 

 لوجول الفرع الوارث 3 1/8 زوجة

 4/ البعت 3ابن و2

 اعثى 3ذكر و

 هعا للٌعا عول عصحح 13 األعثٌٌن للذكر مثل حظ

 المسألة

 وال ٌوجل ماصب ألعها واحلو

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 ا  

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 اب



 استحماق البعت 

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

البعت كل التركة ان كاعت لوحلها فرضا ورلا ، تأخذ : الراباة الحالة 

 والمشرع اعطاها البالً رلا مع األب والجل وغٌره

 .توفً رجل وترن بعت/ 1مثال
 

 

 

 

 

 

 .بعات  3توفٌت امرأو وتركت / 2مثال 

 

 السمب  ُاِلسهن( 2) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

ٌرل لها  1والبالً (1)سه   1/2 بعت

 (2)كل التركة 

 ُاالسهن( 3)اْل الاسأل   الٌِْب الرؤُس

فً  الرؤستصحح المسألة بضرب علل 3 2/3 بعات 3

 اسه  3لكل بعت  9= 3* 3اصل المسألة 



 استحماق بعت اإلبن

استحماق بعت االبن للمٌراث فً اربع حاالت ، والحالة االخٌرو هً 

 :الوصٌة الواجبة عأخذها الحما 
 :ُلكْ مشرُطٌْ  1/2َأخذ مِت االمْ الِْ  : الحَل  اِلُلى 

 .اْ َكُْ ُاحدة ُهُ ٌساى مشرط اإلِفراد -1

 .اْ ِفس الارَم ( َّمْ االمْ)وْ ال ٌمَاَّ ايهَ  -2

 .اال ٌكُْ لماٌت امْ ُال مِت-3

 .توفٌت امرأو وتركت زو  واب وبعت ابن/ 1مثال

 السمب  ُاِلسهن( 12) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 لوجول فرع وارث 3 1/4 زو 

 بعت ابن وٌرل علٌه البالً لوجول فرع 1+ 2 البالً+ 1/6 اب

ابن ولٌس  بإبنول  تاصب  ألعها واحلو 6 1/2 بعت االبن

 ماها ابن وال بعت



 استحماق بعت االبن

بٌن عصٌب (وا  واب ( بعت ابن)زوجة و)توفً رجل وترن / 2مثال

 .كل وارث
 السمب  ُاِلسهن( 24) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 لوجول الفرع الوارث 3 1/8 زوجة

 وال ٌوجل ماصب ألعها واحلو ععل المشرع 1+ 12 ق الارالً+ 1/2 بعت2

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 ا  

 لوجول الفرع الوارث ععل الجمهور 1 + 4 الجمهور ق+ 1/6 اب

 السمب  ُاِلسهن( 24) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 لوجول الفرع الوارث 3 1/8 زوجة

 وال ٌوجل ماصب ألعها واحلو 12 1/2 بعت االبن

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 ا  

 لوجول الفرع الوارث ععل الجمهور 1 + 4 الجمهور ق+ 1/6 اب



 استحماق بعت االبن

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

 :بشروط  2/3بعت االبن الثلثٌن تأخذ : الثاعٌةالحالة 
 .وكمر اْ ُاحدةاْ َكُْ  -1

 .اْ ِفس الارَم ( َّمْ االمْ)وْ ال ٌمَاَّ ايهَ  -2

 .اال ٌكُْ لماٌت امْ ُال مِت-3

 .ُانُمَلث مَِت امْ اُم   َُفً رمل َُرن / 1امَل
 

 

 

 

 

 

. 

 

( 24) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 ُاِلسهن

 السمب 

 لوجول الفرع الوارث 3 1/8 زوجة

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 ا 

 ٌوجل وال واحلو من اكثر ألعها 16 16=  2فً  8=  3تمسٌ   24) 2/3 بعت ابن3

 وال ابن وال المرتبة عفس من ماصب

 بعت



 استحماق بعت االبن

بٌن عصٌب كل (وا  واب ( بعت ابن2)توفً رجل وترن / 2مثال

 .وارث
 السمب  ُاِلسهن( 24) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 لوجول الفرع الوارث 3 1/8 زوجة

 وال ٌوجل ماصب ألعها واحلو ععل المشرع 1+ 12 ق الارالً+ 1/2 بعت2

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 ا  

 السمب  ُاِلسهن( 6) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 وال ٌوجل ماصب ألعها واحلو 4 2/3 بعات ابن 2

 لوجول الفرع الوارث 1 1/6 ا  

 لوجول الفرع الوارث 1 1/6 اب



 استحماق بعت االبن

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

ترث بعت االبن وفك لاعلو للذكر مثل حظ االعثٌٌن فً : الثالثةالحالة 

 حالة وجول ماصب وهو ابن االبن، بشرط عل  وجول االبن 
 (.ُامْ امْ)َُركت  اُج ُ مِت امْ  َّاراةَُفٌت / 1امَل

 

 

 

 

. 

 

( 4) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 ُاِلسهن

 السمب 

 لوجول الفرع الوارث 1 1/4 زو 

ابن  1بعت ابن  1

 ابن

وبعت االبن ( 2)ابن االبن سهمٌن  3 للذكر مثل حظ االعثٌٌن 

 سه ( 1)



 استحماق بعت االبن

ابعاء ابن وا   3بعات ابن و 2زوجة و )توفً رجل وترن / 2مثال

 .بٌن عصٌب كل وارث(واب
 السمب  ُاِلسهن( 24) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 لوجول الفرع الوارث 3 1/8 زوجة

 وال ٌوجل ماصب ألعها واحلو ععل المشرع 1+ 12 ق الارالً+ 1/2 بعت2

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 ا  

 السمب  ُاِلسهن( 24) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 لوجول الفرع الوارث 3 1/8 زوجة

 للذكر مثل حظ االعثٌٌن 13 للذكر مثل حظ االعثٌٌن ابعاء ابن 3بعات ابن و 2

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 ا  

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 اب



 استحماق بعت االبن

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

بعت االبن وفك لاعلو للذكر مثل حظ االعثٌٌن ععل تأخذ : الثالثة الحالة 

 المتوفً ابناالجتماع مع ابن 

بٌن ( زوجة وابن ابن وبعت ابن وا  واب)توفً رجل وترن / 1مثال

 .عصٌب كل وارث
( 24) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس  

 ُاِلسهن

 السمب 

 لوجول الفرع الوارث 3 1/8 زوجة

 2/ والبعت ابن ابنابن 

 لألعثى 1للذكر و

للٌعا عول عصحح  هعا13 األعثٌٌن للذكر مثل حظ

المسألة من خالل ضرب 

 الرؤوس فً اصل المسألة

 (ابن ابن)ماصب لوجول ال

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 ا  

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 اب



 استحماق بعت االبن

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

 1/6تأخذ بعت االبن اذا كاعت واحلو او اكثر السلس : الراباة الحالة 

 : بالشروط التالٌة 
 .واحلو فمط ( بعت)ان تجتمع مع  -1

 .ٌحجبها العهان ال ٌكون للمتوفً ابن  -2

 .ٌاصبها بماعلو للذكر مثل حظ االعثٌٌن العه ابنان ال ٌجتمع ماها ابن  -3

 توفً رجل وترن بعت و بعت ابن وا  واب بٌن عصٌب كل وارث/ مثال 

 السمب  ُاِلسهن( 6) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

ألعها معفرلو ول  ٌوجل ماها  3 1/2 بعت

 ماصب

 بعت واحلو ماها لوجول 1 1/6 بعت ابن 

 لوجول الفرع الوارث 1 1/6 ا  

 لوجول الفرع الوارث 1 1/6 اب



 استحماق البعت 

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

 .مَِت امْ مٌْ ٌِْب كل ُارث 2َُركت اُمَ ُمِت ُ  ااراةَُفٌت / امَل 

 

 

 

 

 

 مِت امْ 2َُفً رمل َُرن اُم  ُان ُاب ُمِت ُ/ 3امَل 

 

( 12) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 ُاِلسهن

 السمب 

 الوارث لوجول الفرع 3 1/4 زو 

واحلو ولٌس ماها  العها 6 1/2 بعت

 ماصب

 لوجول بعت واحلو 2 1/6 بعات ابن 2

ُاالسهن ( 24) اْل الاسأل  الٌِْب الرؤُس

 (27)ُهَِ عَلت الاسأل  الى 

 السمب

 لوجول الفرع الوارث 3 1/8 زوجة

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 ا 

 لوجول الفرع الوارث 4 1/6 اب

 واحلو ولٌس ماها ماصب العها 12 1/2 بعت

 لوجول بعت واحلو 4 1/6 بعات ابن 2



 (وبعات االبن/ البعت)لوو لرابة البعات 

تحجب البعات األبوٌن والزوجٌن حجب عمصان فتحجب من اوفر  -1

 . 1/8والزوجة   1/4والزو   1/6حظٌه لكل من االبوٌن 

تحجب البعات االلارب من ذوي االرحا  حجب حرمان وتحجب  -2

 .االخوو واالخوات من األ  فمط اما االخوو االشماء فال تحجبه  

مثال على .اذا كاعت البعت اكثر من واحلو فتحجب بعات االبن  -3

 الحالة االخٌرو 

 
 السمب االسهن( 3)الاسَل   اْل الٌِْب الرؤُس

 اكثر من بعت العهن كل التركة ((كل التركة))البالً +  2/3 بعات 3

 البعات محجوبون لتالل ال شًء محجوب بعات ابن  4



 (ابن االبن، بعت االبن)استحماق اوالل األوالل 

 بالوصٌة الواجبة
 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

تكلمعا سابما عن أن هعان عصبات البعوو واالبوو واالخوو والامومة ٌحجب الربه  
(  بن االبن)حٌث ٌحجب االبن ( و بن اإلبن( )اإلبن)للمٌت اباله  لرجة، ومعه  

لموته ولربه من المتوفً، كذلن فإن االبن ٌحجب بعت االبن، أما البعت فإعها ال 
تحجب ابن االبن ولكن  ن كاعت اكثر من بعت فستحجب بعات االبن، وهذا ما 

 (بعت البعت/ ابن بعت / بعت ابن/  ابنابن . )علٌه االجماع للى فمهاء الشرٌاة

• بٌل أن الفمٌه الكبٌر ابو حز  الظاهري جمع بٌن المٌراث والوصٌة واآلٌات 
التً جاءت كللٌل ععهما، وتطرح فكرو الوصٌة الواجبة، ولل  اخذ المشرع 

اذا مات الولل، ذكرا كان ا  اعثى، لبل وفاو  – 1))بعصها ( 74)الارالً فً  
ابٌه اوامه، فاعه ٌاتبر بحك  الحً ععل وفاو اي معهما، وٌعتمل استحماله من 
االرث الى اوالله ذكورا كاعوا ا  اعاثا، حسب االحكا  الشرعٌة، باعتباره 

.وصٌة واجبة، على ان ال تتجاوز ثلث التركة  
من هذه المالو، على غٌرها من  1تمل  الوصٌة الواجبة، بموجب الفمرو  – 2  

.((.االخرى، فً االستٌفاء من ثلث التركةالوصاٌا   
 
 



 (ابن االبن، بعت االبن)استحماق اوالل األوالل 

 بالوصٌة الواجبة
 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

:وهذا العص ٌمرر االحكا  التالٌة   

على كل شخص لبل موته ان ٌوصً ألوالل ولله الذي مات فً حٌاته، العه  محرومٌن من المٌراث  -1

.بالبعٌن والبعات  

.اذا توفً الشخص ول  ٌوصً ألوالل ولله عاب الماضً فً الوصٌة ععه -2  

تكون الوصٌة بمثابة عصٌب المتوفً من والل االحفال اذا كاعوا اوالل ابن وعصٌب واللته  اذا كاعوا اوالل  -3

.الورثة باجازوبعت على ان ال تزٌل على ثلث التركة اال   

اما كٌفٌة توزٌع الوصٌة الواجبة ، فٌاتبر االبن أو البعت المتوفٌان على لٌل الحٌاو وٌاطون عصٌبه ، ث   -4

 ٌتحول ذلن لخلفه االحٌاء من البعٌن والبعات 

 :شروط تطبٌك الوصٌة الواجبة 

عصٌبه من المٌراث ولٌس  ٌاخذان ٌجتمع االبعاء مع االحفاء ألن ابن االبن اذا اجتمع مع البعت فإعه  -1

الوصٌة الواجبة، وكذلن بعت االبن او بعات االبن مع البعت  الواحلو فإعه  ٌأخذون عصٌبه  بالمٌراث ولٌس 

 الوصٌة الواجبة  ذن ٌجب أن ٌكوعوا محجوبٌن حتى ٌأخذوا عصٌبه  بالوصٌة الواجبة  

توفً / 2ُامَل. وابن االبن ٌأخذ البالً   1/2البعت تأخذ /  / توفً رجل وترن بعت وابن ابن / 1مثال

توفً /  3ومثال. ابعاء ابن البالً 3وٌأخذ ال 2/3بعات ٌأخذون  2/  . ابعاء ابن  3رجل وترن بعتٌن و

، وٌأخذ ابن االبن وبعت االبن وفك  2/3بعات ٌأخذون 3/  . بعات وابن ابن وبعت ابن  3رجل وترن 

 2و 1/2البعت تأخذ ال/  .بعت ابن  2توفً رجل وترن بعت و/ 4ومثال . لاعلو للذكر مثل حظ االعثٌٌن

 . 1/6بعت ابن تأخذ 

جمٌع هذه األمثلة أعاله األحفال أي ابن االبن وبعت االبن أخذوا عصٌبه  بالمٌراث ولٌس بالوصٌة الواجبة 

 .  أما فٌما علا ذلن اي فً حالة حجبه  فإعه  ٌأخذون عصٌبه  بالوصٌة الواجبة وكما سٌأتً .



 (ابن االبن، بعت االبن)استحماق اوالل األوالل 

 بالوصٌة الواجبة
 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

اذا كان االحفال ذكورا واعاثا توزع بٌعه  الوصٌة الواجبة وفك لاعل للذكر مثل  -2

 حظ االعثٌٌن

. له بالوصٌة الواجبة لاتال ال مختلف اللٌن مع المتوفً الموصىان ال ٌكون  -3  

.ان ال تزٌل على ثلث التركة  -4  

ابن االبن ، وبعت االبن ) تشمل الوصٌة الواجبة ابعاء االبن وابعاء البعت اي  – 5

، على أعه ٌمكن ان ٌوصى للطبمات فً طبمة واحلو، (، وابن البعت ، وبعت البعت

. االبن ابناي ابن االبن ٌوصى ماه ابن   



 (ابن االبن، بعت االبن)استحماق اوالل األوالل 

 بالوصٌة الواجبة
 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

.توفً رجل وترن اب ا  بعت ابن بعت متوفاو ، بٌن عصٌب كل وارث مع الوصٌة الواجبة/ 1مثال   

 

 السمب االسهن( 6)الاسأل   اْل الٌِْب الرؤُس

 لوجول الفرع الوارث 1 1/6 اب

 لوجول الفرع الوارث 1 1/6 ا 

  مِت 

 2فً  2=  3تمسٌ  6  2/3

  4الثلثٌن المجموع  مما 

لكل بعت سهمٌن  ٌاطلى/ 4

(2) 

فً هذه الحالة ، عجال البعت 

المتوفاو على لٌل الحٌاو 

وعشركها مع البعت التً على 

فٌكون للٌعا فً  لٌل الحٌاو،

 2/3، وٌأخذون (بعتٌن)

وٌاطى عصٌب البعت المتوفاو 

بالوصٌة ( االبن)لوللها 

 الواجبة

تذهب الى ابن البعت ( 2) (اَُفَة مِت)امْ 

 المتوفٌة



 (ابن االبن، بعت االبن)استحماق اوالل األوالل 

 بالوصٌة الواجبة
 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

.توفٌت امرأو  وتركت زو ، وابن ، وبعت البعت بٌن عصٌب كل وارث ووصٌته ان وجلت / 2مثال   

 

 السمب االسهن( 4)الاسأل   اْل الٌِْب الرؤُس

 1 1/4 زو 

  امْ

 للذكر مثل حظ االعثٌٌن

 

2 

على (البعت المتوفٌة)عجال  1 (المِت الاَُفَة)مِت 

لٌل الحٌاو وعشركها مع االبن 

 للذكرمثلوعطبك علٌه  لاعلو 

 حظ االعثٌٌن 



 (ابن االبن، بعت االبن)استحماق اوالل األوالل 

 بالوصٌة الواجبة
 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

.بعت وابن بعت متوفاو ، بٌن عصٌب كل وارث مع الوصٌة الواجبة2توفً رجل وترن زوجة و/ 3مثال   

 

 االسهن( 24)الاسأل   اْل الٌِْب الرؤُس

 3 1/8 زوجة

بعت عشرن المتوفٌة فٌكون ععلعا 2

 مَِت3

 24سه  بال ان لسمعا  16 2/3

   16=  2فً   8=  3على 

بال ان عمص  24ك  بمً من 

 16و سه  الزوجة 3معها 

تذهب  5سه  البعات بمً 

 للبعات 

اذا  21= البالً  5+  16اذا 

البعات  رؤس 3لسمت على 

 اسه  لكل بعت 7ٌكون للٌعا 

 7عصٌب امه  ٌاخذابن البعت  امْ مِت اَُفَة

 اسه 



 (ابن االبن، بعت االبن)استحماق اوالل األوالل 

 بالوصٌة الواجبة
 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

.بٌن عصٌب كل وارث ووصٌته ان وجلت ( ابعاء ابن 4)توفٌت رجل وترن زوجة وبعت ابن و/ 2مثال   

 

( 8)الاسأل   اْل الٌِْب الرؤُس

 االسهن

 40الاسأل  المدٌد  اْل

 5 1 1/8 زوجة

الاَُفً عدد  امْمِت ُ امْ 

 (5)الرؤُس 

 عصٌب البعت 7=  5تمسٌ   35 7 للذكر مثل حظ االعثٌٌن 

هذا عصٌب كل  14=  7ال  ضاف

 ابن 

 

 14 امَِء امْ اَُفً 4



 استحماق األخت الشمٌمة، واألخت ألب

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

.اِلخت الشمٌم  : اُال   

: َرث االخت الشمٌم  فً سمَّ حَالت   

وْ ال ٌكُْ  -ج.وْ ال ٌمَاَّ ايهَ اِلخ الشمٌك  -ب.وْ َكُْ ُاحدة  -مشرُط و  1/2َأخذ االخت الشمٌم   -1

.اْ ال َمَاَّ ايهَ المِت اُ مِت االمْ -لماَُفً فرع ُارث ذكرا اُ االب ُال مد د  

. وتركت زو  واخت شمٌمة امراوتوفً / مثال   

 
 ُاالسهن( 2)الاسأل   اْل اُ الفرض الٌِْب الُرم 

 1 1/2 زو 

 1 1/2 اخت ش



 استحماق األخت الشمٌمة

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

ان تكون اكثر  -ا: اذا كاعت أكثر من واحلو بشروط  2/3تأخذ االخت الشمٌمة :  الحالة الثاعٌة

اب   ابنللمتوفً ابن وال ابن ان ال ٌكون  - . ان ال ٌجتمع ماه  االخ الشمٌك  -ب. واحلو من 

 ان ال تجتمع ماها البعت وبعت االبن -ل. وال جل 
 

 .  اخ ال   2اخت ش و 2وتركت  امراوتوفٌت / مثال 

 

 

 

 

 

 .اخوات شمٌمات واخت ألب 3توفٌت امرأو وتركت / 2مثال 

 

 السمب  ُاِلسهن( 3) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 2 2/3 ش ختا 2

 1 1/3 اخوو ال  2

 ُاالسهن( 3)اْل الاسأل   الٌِْب الرؤُس

 1+ 2 2/3 اخوات شمٌمات 3

 محجوب اخت ألب



 استحماق األخت الشمٌمة

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

االعثٌٌن مع تأخذ االخت الشمٌمة واحلو او اكثر اذا اجتمات مع االخ الشمٌك وفك لاعلو للذكر مثل حظ  :الحالة الثالثة  

.السابمة الشروط تطبٌك   

 

 

تطبك لاعلو للذكر مثل حظ االعثٌٌن. اخوو اشماء 3توفً رجل وترن اخت شمٌمة / مثال   

 

 

 

 

 

 

 اخوات واخ شمٌك 3توفٌت امرأو وتركت زو  / 2مثال 

 

الْ اْل الاسأل  / ُاِلسهن ( 7) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 سٌكُْ عدد الرؤُس

 السمب 

 حظ االعثٌٌن  تطبٌك لاعلو للذكر مثل ش ختا

 اخوو اشماء 3

 10ُاالسهن اْل الاسأل  المدٌد ميد الَْحٌح ( 2)اْل الاسأل   الٌِْب الرؤُس

 5=  1فً 5/  1 1/2 الزو 

فً ( 5)فً اصل المسألة علل الرؤوس الرؤسوهعا عضرب علل  صار ععلعا عول 1 مثل حظ االعثٌٌن للذكر اخوات 3

 هذا اصل المسألة الجلٌل وكذلن علل الرؤوس فً األسه   10( = 2)اصل المسألة 

  10= هذا عصٌب البعت وعصٌب الولل ضافه  5=  1فً 5 شمٌك اخ



 استحماق األخت الشمٌمة

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

االخت الشمٌمة ما بمً من التركة تاصٌبا عن اجتماعها مع تأخذ  :الحالة الراباة

ان ال ٌكون  -ب. اذا ل  ٌكن للمٌت ابن وال اب  -ا: البعت وبعت االبن بشروط 

اخ شمٌك ماها   
. توفً رجل وترن زوجة وبعت واخت شمٌمة / مثال  

 

 

 

 

 

 

 .اخوات شمٌمات 3بعات و  5توفٌت امرأو وتركت زوجا و/ 2مثال 

 

 السمب  ُاِلسهن( 8) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 1 1/8 الزوجة

 4 1/2 البعت

 3 البالً الشمٌمة اخت

 ُاالسهن( 12)اْل الاسأل   الٌِْب الرؤُس

 3 1/4 الزو 

 8 2/3 بعات 5

 1 البالً اخوات شمٌمات 3



 استحماق األخت الشمٌمة

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

.  تأخذ االخت الشمٌمة بالمشاركة ععل اجتماعه  مع االخوو أل   ولٌس البالً :  الحالة الخامسة

 وهذه تسمى بالمسألة الحجرٌة او المشاركة
 

 وتركت زو  وا  واخت ش واخ ش واخت ال  واخ ال  امراوتوفٌت / مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 سعحلها وفك المسألة الحجرٌة او المشاركة. ال وتركت زو  وا  واخت ش واخ ش واخت ال  واخ  امراوتوفٌت /مثال 

 

 السمب  ُاِلسهن( 6) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 هذه  عرى فً 3 1/2 زو 

 المسألة أن االخوو 1 1/6 ا 

 ل  ٌتبمى  االشماء ل  ٌتبمى شًء من التركة وفك لاعل للذكر مثل حظ االعثٌٌن البالً اخت ش واخ ش

 له  شًء 2 1/3 اخت ال  واخ ال 

 (6)اْل الاسأل   الٌِْب الرؤُس

 3 1/2 زو 

 1 1/6 ا 

جمٌع  ٌشترن 1/3 اخت ش واخ ش

االخوو واالخوات فً 

 الثلث 

وهذه ال ٌمكن تمسٌمها على  2

 واخ ال  اخت ال  4واالخوات الن علله   االخوو



 استحماق األخت الشمٌمة

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

 .بعتوتركت زو  ابن ا  اب بعت  امراوتوفٌت / مثال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .  الب توفٌت رجل وترن زوجة واخت ش واخ  /مثال 

 السمب  ُاِلسهن( 12) اْل الاسأل  الٌِْب (الُرم ) الرؤُس 

 3 1/4 الزو 

 4 2/3 (البعت المتوفاو)بعت 

 2 1/6 ا 

 2 1/6 اب

 (4)اْل الاسأل   الٌِْب الرؤُس

 1 1/4 زوجة

 1+  2 البالً+ 1/2 اخت ش

 ال شًء الشمٌمة محجوب باألخت   اخ الب



 استحماق األخت الشمٌمة

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

 

:تصحٌح المسألة  

اصل المسألة الجلٌل 54=  6*9....  6فً اصل المسألة  ٌضروبون الرؤسعلل  9  

  27= سه  الزو   3*9

9 *2  =18  

9 *1 =9  

اصل المسألة صحٌح  54=  9+  18+  27  

 الحمرٌ  6الاسأل   اْل

 27 3 1/2 الزو 

 9 1 1/6 األ 

 2اخوات ش و 2

 اخوو ش

 

1/3 

 

2 

18  

اخوات ال  واخ  4

 ال 



 استحماق األخوو واالخوات من اال 

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

:مٌراث االخوو لال    

:مالحظات حول مٌراث االخوو ال   

.ٌرث اإلخوو واالخوات أل  بالفرض فمط  -1  

.سبب مٌراثه  هو إللالئه   لى المتوفً بمرابة األ  -2  

.فإعه ٌفرق بٌعهما وإلبال ٌفرق بٌن ذكوره  و عاثه  فً المٌراث على الاكس من اإلخوو واألخوات األشماء  -3  

:حاالت مٌراث اإلخوو واالخوات أل    

.بشرط عل  الحجب بوارث الوى 1/6 ذا كان أخ أو أخت أل  واحلو فمط فٌأخذ : الحالة األولى   

.االب ، الجل ابو االب واالبن وابن االبن وان عزل والبعت وبعت االبن وان عزل/ وه    

 

.توفً رجل وترن زوجة واخ أل  / مثال   

 
 السمب ُاالسهن  (12)الاسأل   وْل الُرم 

 3 1/4 الزوجة

 2 1/6 االخ ال 



 استحماق األخوو واالخوات من اال 

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

.توفً امرأو وتركت زو  وأ  واخت أل  / مثال   

 

 

 

 

 

 

 

// او توفً رجل وترن اخ ال  واخ ألب / مثال//توفً رجل وترن اخت أل  واخ ش / مثال   

 

 السمب ُاالسهن  (6)الاسأل   وْل الُرم 

 3 1/2 زو 

 2 1/3 ا 

 1 1/6 االخت ال 

 السمب (6)اْل الاسأل   الُرم 

 1 1/6 او     االخت ال 

 5 البالً او       اخ الب /      اخ ش



 استحماق األخوو واالخوات من اال 

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

.توفٌت امرأو وتركت أ  واخت ش واخت أل  / مثال   

 

 

 

 

 

 

 

توفً رجل وترن زوجة وا  واخت الب واخت ال / مثال   

 

 السمب ُاالسهن  (6)الاسأل   وْل الُرم 

 1 1/6 ا 

 3 1/2 اخت ش

 1 1/6 اخت ال 

 السمب االسهن (12)اْل الاسأل   الُرم 

 3 1/4 زوجة

 2 1/6 ا 

 6 1/2 اخت الب

 2 1/6 اخت ال 



 استحماق األخوو واالخوات من اال 

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

:حاالت مٌراث اإلخوو أل    

.باالشتران بشرط عل  الحجب بوارث الوى 1/3 ذا كان أخ أو أخت أل  اثعٌن فأكثر فٌأخذون : الحالة الثاعٌة  

.االب ، الجل ابو االب واالبن وابن االبن وان عزل والبعت وبعت االبن وان عزل/ وه    

 

.توفً رجل وترن زوجة واخ أل  وخت ال  / مثال   

 

 السمب ُاالسهن  (12)الاسأل   وْل الُرم 

 3 1/4 الزوجة

 4 1/3 االخ ال  واالخت ال 



 استحماق األخوو واالخوات من اال 

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

.توفً امرأو وتركت أ  واخت ش واخت أل  واخ ال / مثال   

 

 

 

 

 

 

 

 , توفً رجل وترن زوجة وا  واخت الب واخت ال  واخ ال / مثال    

 

 السمب ُاالسهن  (6)الاسأل   وْل الُرم 

 1 1/6 ا 

 3 1/2 اخت ش

 2 1/3 اخت ال  واالخ ال 

 السمب االسهن (12)اْل الاسأل   الُرم 

 3 1/4 زوجة

 2 1/6 ا 

 6 1/2 اخت الب

 4 1/3 اخت ال  واخ ال 



 لوو لرابة االخوو واالخوات ال 

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

:ٌت  حجب االخوو واالخوات من اال  بكل من  -1  

- الجل ابو االب –بعت االبن وان عزلت  –البعت  –ابن االبن وان عزل  –االبن  –االب   

- ال ٌمعع االخوو واالخوات من اال  احلا من اصحاب الفروض والاصبات ولكعه  ٌستطٌاون حجب ذوو االرحا  فمط  -2  

 

اخوو واخوات ال   5توفً رجل وترن اب وا  و/ مثال   

 

 

 

 

 

اخوو واخوات ال  وع 4/ مثال   

 السهن 6الٌِْب اْل الاسأل   الُرم 

 5 البالً االب

 1 1/6 اال 

 ال شًء باالبمحجوبون  ال  اخوو واخوات 5

 السهن (3)الٌِْب  الُرم 

=  3فً 4تصحح المسألة بضرب  1/3 اخوو واخوات ال  4

12 

1 

 2 البالً الا 



 استحماق الجل والجلو 

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

مٌراث الجل  عاخذاوال مٌراث الجلو ومن ث   عاخذ  

ا  ابً )وهً التً تلخل فً عسبتها الى المتوفً جل رحمً ن: جلو من ذوي االرحا   -1/ الجلو على عوعٌن : مٌراث الجلو   

احكامها فً موضوع ذوو االرحا   وسعاخذاو ما تسمى بجلو اال  من االب ، (اال   

وان علت ٌمصل ب وان علت ( كا  اال )هً التً ال تلخل فً عسبتها الى المتوفً جل رحمً : جلو من اصحاب الفروض  -2  

استحمالها من المٌراث بالسلس وتأخذهما ماعا  تاخذحٌث ( االب ا ا  )وا  االب وان عال وٌمصل وان عال اي (  ا  ا ا  )اي 

ان كاعا موجولٌن فً التركة ، وهذا الفرض ٌحسب له  سواء وجل الفرع الوارث ا  ال او وجل مجموع من االخوو ا   بالشاركة

 واحل معه   ./

توفً رجل وترن جلو امٌة او ابوٌة  من وابن / مثال   

 السهن (6)الٌِْب  الُرم 

 1 1/6 جلو

 5 البالً  ابن



 (امْ)احاد •

 ان الاَُفً( ان احاد)عمٌَء •

 اب االن ( اب عمٌَء ، ُمد احاد الرحاً)دمحم •

 (ان اب االن( )ان دمحم ، ُمدة عمٌَء ، ُمدة ان احاد)اساَء •

 (ال َرث.. )) المدة الرحاٌ  •

•....................... 

 ( امْ عمٌَء)احاد •

 ان الاَُفً( ان احاد) عمٌَء •

 ان االن( ان عمٌَء ، ُمدة احاد االاٌ ) فَطا  •

 االن  انان ( ان فَطا  ، ُمدة عمٌَء ُمدة ان احاد ) عَئش  •

 ((َرث.... ))المدة االاٌ  •

•..... 

 (امْ اسَا )احاد •

 الَُفًاب ( اب احاد) اسَا  •

 ان االب( ان اسَا  ُمدة احاد االمٌُ ) رلٌ  •

 االب  انان ( ان رلٌ  ، ُمدة اسَا  االاٌ ، ُمدة اب احاد االاٌ ) خدٌم  •

 ((  َرث... ))المدة االمٌُ  •



 استحماق الجلو االبوٌة واالمٌة

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

وبعت ( ا  اب)ابوٌة  ووجلو( ا  ا )وتركة زوجا وجلو امٌة  امراوتوفٌت / مثال   

 

 

 

 

 

 

 

اخ ش وجلو امٌة وابوٌة 1اخوو ال  و 2توفً رجل وترن زوجة و/ مثال    

 

 السمب ُاالسهن  (12)الاسأل   وْل الُرم 

 لوجول الفرع الوارث 3 1/4 زو 

 2 1/6 مدة ااٌ  ُمدة امٌُ 

 6 1/2 بعت

 السمب االسهن (12)اْل الاسأل   الُرم 

 3 1/4 زوجة

 4 1/3 اخوو ال  2

 3 البالً اخ ش 1

 2 1/6 جلو امٌة وابوٌة



 استحماق الجلو االمٌة واالبوٌة

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

:لوو لرابة الجلو االمٌة واالبوٌة   

:لوو لرابة الجلو   

 تحجب الجلو أمٌة كاعت ا  ابوٌة ا  ذات المرابٌن على التفصٌل الالتً 

اال  تحجب الجلو مطلما سواء أكاعت أمٌة ا  ابوٌة ا  ذات المرابٌن -١  

.المتوفى االب ٌحجب األبوٌة وال ٌحجب األمٌة لال  اعتسابها به  لى -٢  

الجل ٌحجب كل جلو تللً  لى المٌت بواسطته -٣  

سواء أكاعت من جهة االب ا  من جهة اال  وسواء كاعت المربى وراثة ا  محجوبة بوارث البال كل جلو لربى تحجب الجلو -٤
 آخر

(جمهور الفمهاء) كل جلو من أصحاب الفروض تحجب الجلو من ذوي األرحا -٥  

 

》على اعه (٢/٩١)وتعص المالو . باالبن والتحجبوبموجب التالٌل الثاعً لماعون األحوال الشخصٌة تحجب الجلو بالبٌت 
تستحك البعت أو البعات فً حالة عل  وجول ابن المتوفى ما تبمى من التركة  بال اخذ األبوٌن والزو  اآلخر فروضه  معها 

《وتستحك جمٌع التركة فً حالة عل  وجول أي معه  .  

اذا اجتماا مع االبن ٌكون  بٌعما.ورلاً بممتضى معطوق هذه الفمرو من مات عن جل وجلو وبعت تكون التركة كلها للبعت فرضاً 
وبعاء على هذا فأن المشرع الارالً جال مركز البعت الوى من (٩٠)لكل واحل معهما السلس والبالً لالبن بلاللة المالو 

مركز االبن فً المٌراث وهذا ما ل  ٌمل اي لاعون فً الاال  ،غٌر أن هذا ل  ٌكن مرال مشروع و عما الخطأ من الصٌاغة وعل  
اخذا بالفمه الجافري كما (وتاتبر البعت بحك  االبن فً الحجب )للة من لا  بإعلالها ،فالمشرع أرال أن ٌكون التالٌل كاآلتً 

وعلعو المشرع الارالً  لى (تاتبر األخت الشمٌمة بحك  االخ الشمٌك فً الحجب ()٨٩)فً صٌاغة الفمرو الراباة من المالو 
  عالو العظر فً هذه الفمرو الماٌبة 

 



 استحماق الجل

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

 

مد رحاً ، ُمد عْمً : المد ٌمسن الى لساٌْ   

اُ هُ الذي ٌَِاً الى الاَُفً عْ طرٌك االِمى امل امً / هُ الذي ٌَُسط مٌِه ُمٌْ الاٌت اِمى ( : امُ االن)المد الرحاً 

.االن ُامً ان االب فهؤالء ٌيدُْ اْ ذُ االرحَن   

.هُ الذي ال ٌمَّ اُ ٌَُسط مٌِه ُمٌْ الاَُفً اِمى امل امً االب ُامً امً االب ُاْ عَل : المد اليْمً   

:ُلَُرٌمه فرضٌٌَْ  

 الفرضٌ  اِلُلى : َُرٌث المد اَّ عدن ُمُد االخُة ُاالخُات ُفٌهَ مَلث حَالت 
 الحَل  اِلُلى : ٌَخذ السدس 1/6 مشرطٌْ عدن ُمُد االب ُمُد الفرع الُارث الذكر .

َُفً رمل َُرن ُمد ُامْ  / امَل   

 
 6 الٌِْب الُرم  

 1 1/6 جل

 5 البالً ابن



 استحماق الجل

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

 

. عدن ُمُد االب ُعدن ُمُد الفرع الُارث ذكرا كَْ ان اِمى: ٌرث مَلَيٌْب فمط اي المَلً مشرطٌْ :  الحَل  المٌَِ    

 توفً رجل وترن جل وزوجة

 

 

 

 

 

وتركت زو  وجل امراوتوفٌت   

 4 الٌِْب الُرم  

 3 البالً جل

 1 1/4 زوجة

 2 الٌِْب الُرم 

 1 1/2 زو 

 1 البالً جل



 استحماق الجل

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

 

 الحَل  المَلم  :  ٌرث السدس فرضَ ُالمَلً َيٌْمَ  مشرطٌْ : عدن ُمُد االب ُ ُمُد الفرع الُارث اِمى. 

وفً رجل جل وبعت/ 1مثال   

 

 

 

 

 

بعت ابن2وتركت جل و امراوتوفٌت   

 6 الٌِْب الُرم  

 2+ 1 البالً+  1/6 جل

 3 1/2 البعت

 6 الٌِْب الُرم 

 1+1 البالً+  1/6 جل

 4 2/3 االبن بعت 2



 استحماق الجل

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

 الفرضٌ  المٌَِ : اٌراث المد اَّ االخُة ُاالخُات 
:ٌُرث فً حَلٌَْ   

الحَل  االُلى : عِداَ ال ٌُمد اَّ المد ُاالخُة ُاالخُات َْحب فرض ، فٌخٌر المد مٌْ ممث الَرك  ُمٌْ الامَسا  اَّ 

االخُة ُاالخُات ميد اعَمَره اخ شمٌك اَّ االخُة ُاالخُات الشمٌمَت ، ُاخ الب اَّ االخُة ُاالخُات اْ االب فٌأخذ 

.االاٌد اْ الممث ُالامَسا  فً هذه الحَل   

: هَِن ضُامط   اِلاٌدُلايرف    

اذا كَْ اْ ايه اْ االخُة ُاالخُات دُْ ضيفه كاَ ٌأًَ: الامَسا  اكمر : الضَمط االُل   

/ مد ، ُاخت  -1  

 اِلاٌدالمد  ٌَخذالمَلً المد ُهذا سٌكُْ اَِْف  مٌِهاَ، ُلكْ لكً  ٌَخذمٌِاَ   1/2فمُ طممَِ الاٌراث فِْ االخت سَأخذ 

، فَلامَسا  اكمر له ( االخ الشمٌك اُ االخ ِلب)ِطمك لَعدة لمذكر امل حظ االِمٌٌْ فِيَمر المد ن  

.اخُات  3مد ُ -3. مد ُاخََْ  -2  

مد ُاخ ُاخت  -5. مد ُاخ   -4  

مَلفرض ُاليْم  ، ٌُمْد مَلامَسا  اي َطمٌك لَعدة  ٌَخذمَلامَسا  واٌد اْ وْ  ٌَخذفً هذه الحَالت ِرى وْ المد 

   . لمذكر امل حظ االِمٌٌْ 

 

 

 



 استحماق الجل

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

: هعان ضوابط   األزٌلولمارفة   

 الضَمط االُل : المماسمة اكثر : اذا كان من ماه من االخوو واالخوات لون ضافه كما ٌأتً
جل ، واخت  -1  

/ 

 

 

 

 

( .4اصل المسألة )اختان  2/ جل 2: الجواب / جل واختان -2  

( .5اصل المسألة )اخوات  3جل ،  2: الجواب / اخوات  3جل و -3   

L أفضل من ان ٌأخذ الجل السلس ( 3اصل المسألة )اخ  1جل و 1/ جل واخ  -4  

افضل له من ان ٌأخذ الثلث فرضا ( 5اصل المسألة ) اخت  1اخ   و   2جل  و2/ جل واخ واخت  -5  

بالفرض والاصبة ، وٌمصل بالمماسمة اي تطبٌك لاعلو للذكر  ٌاخذبالمماسمة أزٌل من أن  ٌاخذجمٌع هذه الحاالت عرى أن الجل 

.   مثل حظ االعثٌٌن   

 

 

 

 الاسأل  اْل 3

 2 جل

 للذكر مثل حظ االعثٌٌن

1 

ا   سواء كان شمٌك كاالخعجال الجل 

 الب 

 اخت الب 1أو   /  خت ش ا 1



 استحماق الجل

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

اٌراث المد اَّ االخُة ُاالخُات : الفرضٌ  المٌَِ   

الحَل  االُلى : عِداَ ال ٌُمد اَّ المد ُاالخُة ُاالخُات َْحب فرض ، فٌخٌر المد مٌْ ممث الَرك  ُمٌْ الامَسا  اَّ 

االخُة ُاالخُات ميد اعَمَره اخ شمٌك اَّ االخُة ُاالخُات الشمٌمَت ، ُاخ الب اَّ االخُة ُاالخُات اْ االب فٌأخذ 

.الحَل االاٌد اْ الممث ُالامَسا  فً هذه   

 الضَمط المًَِ  : الممث ُالامَسا  اَسٌََُْ اذا كَُِا ضي  المد كاَ فً الحَالت المَلث .

. هذه الحالة الثلث والمماسمة عفس السه  متساوٌان/ جل واخوان  -1   

 

 

  

متساوٌانهذه الحالة الثلث والمماسمة عفس السه  / / جل واخ واختان  -2  

 

 

 

 

  

جل واربع اخوات -3  

 

 

 1 1/3 مد

 اخ سه  لكل 2 اخوان 2

=   3* 4/  (3)اْل الاسأل  اسهن 4 4=  4*1 1/3 مد

12 

للذكر مثل حظ  سه  2اي / اخ 

 4=  المجموع..

= 4* 2البالً 

8  

 اسه   8

 

 لالخ 4

 2لكل واحل معهن  لألختٌن 4 اخت 2

 12َْحح الى  3اْل الاسأل   4 =4*1 1/3 مد

  8= 4*2 2/3 اخوات 4



 استحماق الجل

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

اٌراث المد اَّ االخُة ُاالخُات : الفرضٌ  المٌَِ   

الحَل  االُلى : عِداَ ال ٌُمد اَّ المد ُاالخُة ُاالخُات َْحب فرض ، فٌخٌر المد مٌْ ممث الَرك  ُمٌْ الامَسا  اَّ 

االخُة ُاالخُات ميد اعَمَره اخ شمٌك اَّ االخُة ُاالخُات الشمٌمَت ، ُاخ الب اَّ االخُة ُاالخُات اْ االب فٌأخذ 

.الحَل االاٌد اْ الممث ُالامَسا  فً هذه   

 الضَمط المَلث  : الممث اكمر اُ واٌد اذا كَُِا ) االخُة ُاالخُات ( اكمر اْ ضي  المد ُحَالَه كمٌرة .

.اخوات او جل مع اخوٌن واخت  5اخوو او جل مع  3امثلة كثٌرو كجل و  

.فٌجب علٌن اوال الحل على الثلث واذا رأٌت ان الثلث الل او لٌس متساوي مع االخ فٌمكن االخذ بالمماسمة  

. 

 

 

 

 

 

. هذه المسألة لو حلت بالمماسمة ألخذ الجل متساوي مع االخوو ولكن الن الثلث اكثر اعطٌعاه بالثلث  

 

3 3*3 = 9 

 سه  للجل  3اذا  3= 3*1 1/3 جل

 سه  لكل اخ  2 6= 2*2 البالً اخوو 3



 استحماق الجل

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

اٌراث المد اَّ االخُة ُاالخُات : الفرضٌ  المٌَِ   

:ٌُرث فً حَلٌَْ   

الحَل  االُلى : عِداَ  ٌُمد اَّ المد ُاالخُة ُاالخُات َْحب فرض ، فٌخٌر المد مٌْ ممث الَرك  ُمٌْ الامَسا  اَّ 

 االخُة ُاالخُات ميد اعَمَره اخ شمٌك اَّ االخُة ُاالخُات الشمٌمَت ، ُاخ الب اَّ االخُة ُاالخُات اْ االب فٌأخذ 

 االاٌد اْ الممث ُالامَسا  فً هذه الحَل  فً فرضٌَت مَلم 

.ُلد اخذَِ َمن الفرضٌَت  

الحَل  المٌَِ  : عِداَ ٌُمد اَّ المد ُاالخُة ُاالخُات َْحب فرض فٌخٌر المد مٌْ الامَسا  ُالسدس ُالممث المَلً ميد 

 ٌِْب َْحب الفرض ٌُيطى االاٌد مَالخَمَر عمى السدس  

السلس اعفع للجل مع االخ -1  

 12اْل الاسَل   2 1/6 مد 

 6 1/2 ابن بعت

 3 1/4 زو  

 1 البالً اخ ش



 استحماق الجل

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

.ُلد اخذَِ َمن الفرضٌَت  

الحَل  المٌَِ  : عِداَ ٌُمد اَّ المد ُاالخُة ُاالخُات َْحب فرض فٌخٌر المد مٌْ الامَسا  ُالسدس ُالممث المَلً ميد 

 ٌِْب َْحب الفرض ٌُيطى االاٌد مَالخَمَر عمى السدس  

المماسمة اعفع للجل مع االخ -2  

 

 

 

 

 

ثلث البالً اعفع  -3  

 

 4 1 1/4 اُم 

مثل حظ  للذكر جل

 االعثٌٌن

 2الجل 

 1االخت ش  اخت ش

 (18= ) 6*  3ٌْحح مضرب  6اْل الاسأل    اسهن هً ممث المَلً 5 المَلً 1/3 مد

 3=  3*1 1/6 جلو

 تذهب 5ثلثها  15= 3*5 البالً اخوو 10

 للجل



 اصحاب الاصبات 

 :ولكن بشروطٌن  2/3تأخذ األ  العصف : الثاعٌة الحالة 

 .ان تكون أكثر من احلو  -1

 .من عفس المرتبة(  بن)أن ال ٌجتمع ماها  -2

بٌن عصٌب كل  وا بعت وا   2توفً رجل وترن زوجة و/ 1مثال

 .وارث
 

.ُعرفَِهن سَممَ مأِهن الُرم  الذٌْ لن َحدد ِسب حَْهن اْ الَرك  مَلشرع : اليْمَت ُكٌفٌ  َُرٌمهن   

عْم  مَلِفس ُعرفَِهن مأِه كل ذكر ال ٌدخل فً ِسمَه الى الاٌت اِمى ُال ٌحََج -1: ُهن عمى مَلث اَِْ    

 الى غٌر فً الَيٌْب كَالمْ ُامْ االمْ ُاالخ الب ُاالخ ش 

:ُهن مَلَرٌَب الََلً   

َُشال االمْ ُامْ االمْ ُاْ ِال :المُِة  -ا  

.حمب حراَْ مل ِمَْْ مَالمَِءُال ٌحممُْ . ٌشال االب ُالمد اليْمً امُ االب ُاْ عَل: االمُة  -ب.  

.ُهن االخ الشمٌك ُامْ االخ الشمٌك ُاْ ِال ، ُاالخ الب ُامْ االخ الب ُاْ ِال : االخُة  -ج  

.ُهن الين الشمٌك ُالين الب : الياُا   -د  

كَلمِت ُمِت االمْ ُاالخ ش . مَلغٌر فهُ كل اِمى َْحم  فرض َحََج فً الَيٌْب لغٌرهَ  اليَْبااَ -2 

.ُاالخت الب   

  كَالختُعْم  اَّ الغٌر ُهً كل اِمى َْحم  فرض َحََج الَيٌْب الى غٌرهَ ُال َشَركه فً اليُْم   -3 

.الشمٌم  اَّ المِت اُ مِت االمْ اُ االخت الب اَّ المِت ُمِت االمْ   

 

 


