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 المحاضرة الرابعة

 أصحاب الفروض

 ويستحق كل من:: النصف-اوال

: ويستحق النصف من التركة ان لم يكن للزوجة فرع وراثة سواء الزوج -1

 او بنت ابن. ابنكان ابن او بنت او ابن 

 ، )واحدة(.األفراد: وتستحق نصف التركة في حالة البنت الصلبية -2

: وتستحق نصف التركة شرط ان ال يوجد معها ابن او بنت، او بنت األبن -3

 بنت ابن اخرى او ابن ابن سواء كان اخوها او ابن عمها.

 .االنفراد: تستحق النصف في حالة األخت الشقيقة -4

 عدم وجود األخت الشقيقة. : وتستحق النصف شرطاألخت ألبن -5

 

: ويستحق كل من يستحق النصف عدا الزوجة، وذلك أذا فقد الشرط الثلثان-ثانيا

النصف، فهو خاص بالنساء فقط، وعليه تستحق الثلثان كل  الستحقاقالذي وضع 

البنتان الصلبيتان فأكثر... بنتا األبن فأكثر... الشقيقتان فأكثر...   من:

 األختان ألب فأكثر.

 : ويستحقه كل من:الربع-ثالثا

، األبن او البنت او ابن األبن او : ويستحقه عند وجود الفرع الوراثالزوج -1

 بنت األبن.

، األبن او البنت او أبن تستحق عند عدم وجود الفرع الوراث: والزوجة -2

 األبن او بنت األبن.

 

البنت او  ، األبن اوقط الزوجة عند وجود الفرع الوراث: وتستحقه فالثمن-رابعا

 ابن األبن او بنت األبن.

 : ويستحقه كل من:الثلث-خامسا
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 : وتستحق األم الثلث بشرطين:األم -1

 ان ال يكون للميت ولد )ذكر او انثى(، او ابن ابن او بنت ابن.-أ

ان ال يكون للميت اثنين فأكثر من األخوة واألخوات، سواء كانوا اخوة -ب

 .من جنس واحد او جنسين اواء كانواشقاء او اخوة ألبن او اخوة ألم، وس

: ويستحقونه أذا كانوا اثنين فأكثر، سواء كانوا من جنس واحد او األخوة ألم -2

 من جنسين، فهم شركاء فيه يقتسمونه بالتساوي.

  

 كل من: : ويستحقهالسدس-سادسا

 ، او ابن ابن او بنت ابن.: ويستحقه اذا كان للميت ولد )ذكر او انثى(األب -1

: وتستحقه اذا كان للميت ولد )ذكر او انثى(، او ابن ابن او بنت ابن، األم -2

 كإنوفأكثر، او أخ وأخت سواء وكذلك اذا كان للميت اخوين فأكثر او اختين 

 ألم. أخوة أخوة اشقاء او أخوة ألب او

الوارث، وعند عدم وجود  :ويستحقه عند عدم وجود الفرع الجد )أبو األب( -3

 األم فال يرث.األب، أما الجد أبو 

: وتستحقه اذا كانت واحدة او أكثر اذا وجدت البنت الصلبية بنت األبن -4

للميت، اذا لم يوجد معها ابن للميت يحجبها، او ابن ابن يعصبها  سواء كان 

 أخوها او ابن عمها.

 اذا وجدت معها األخت الشقيقة. ه: وتستحقاألخت ألب -5

او أم األم اذا كانت واحدة،  : وتستحقه سواء كانت أم األبالجدة الصحيحة -6

اما عند عدم وجود من يحجبها، فأم الميت تحجب الجدة أم األب و أم األم، 

ابو الميت فال يحجب سوى امه، وال يحجب جدة الميت أم امه فان كانت 

 )الجدات( أكثر من واحدة فهن شريكات في السدس.

 .االنفراد: ويستحقه او تستحقه شرط األخ او األخت ألم -7
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