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  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 

  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور

  

  يصل للكمال @لو من ا?طأ وال ي الوألنها جهد ب�  

  فJجو عند وجود خطأ أو مالحظة

  كتابة تنبيه M ا�وضوع ا�خصص Oلك M منتدى ا�ستوى ا?اص با�ذكرة     

  M : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  اء بعد ا^نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات وسوف يتم تصحيح األخط    

   ونسأل اهللا جزيل اeواب لd من يع[ \ ذلك ويشار`نا فيه

   
        

  )iموعة إعداد مذكرات 	ية ال�يعة انتساب مطور  (                          
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  الرحيم الرkن اهللا بسم
�[ والصالة والسالم \ أrف األنبياء وا�رسل[ نبينا pمد و\ آn وصحبه اlمد هللا رب العا :مقدمة فريق العمل

  :ومن تبعهم بإحسان إu يوم اtين أما بعد الطيب[
فهذه مذكرة مفرغة من مادة الفرائض للمستوى السادس بكلية ال�يعة تعليم عن بعد xامعة اإلمام pمد بن سعود 

تها وتنسيقها وتدقيقها من قبل iموعة عمل و�عداد ا�ذكرات بمنتدى مكتبة ال�يعة اإلسالمية وقد تم تفريغها ومراجع
  .تعليم عن بعد نسأل اهللا أن يتقبل ما عملوا من خ� وصواب ويتجاوز عن ا?طأ والنسيان

ومن ثم مراجعة وقد مر إعداد هذه ا�ذكرة بمراحل بداية من ا^فريغ اlر� للحلقات الصوتية وا�رئية tروس هذه ا�ادة 
أو�ة يتم فيها نسخ اآليات وتلوينها وا^أكد من األحاديث وتلوينها و`ذلك ا�راجعة اللغوية واإلمالئية ثم تمر بمرحلة 
ا^نسيق األو� واOي يتم فيه �ديد ا�قاطع ا�كررة وا�عادة وال� تصلح M ال�ح الصو� وا�ر� وال تصلح M ا�كتوب 

يتم فيه عنونة ا�قاطع وتمي� ال�جيحات وترتيب ا�قاط وال�وط وا^صنيفات وا�سائل ثم تسلم بعد كما أن ا^نسيق 
ذلك إu مراجع نها� يطلع \ ما حدد من مكرر أو معاد ل� يكت� بالواضح الشامل عن ا�كرر وتكون ا�راجعة 

منسق �نظمها M تنسيقها ا�ها� �يث تكون جاهزة للن� بمطابقة ذلك \ ا�وجود M ا�ادة الصوتية وا�رئية ثم تعود لل
ب[ زمالئنا الطالب والطا5ات نسأل اهللا أن �عل هذا العمل مبار� نافعا وأن يكتب أجر � من عمل فيه وبذل من جهد 

nكتور عبد اإلtوتبسيطها وتوف� الوسائل السيف خ� ا¡زاء \ تيس� هذه ا�ادة  صغ�ا �ن أو كب�ا وجزى اهللا أستاذنا ا
  .ا�عينة \ الفهم ب�ائح ا5وربوينت واألمثلة وا�سائل،واهللا أعلم وص£ اهللا \ نبينا pمد وآn وصحبه وسلم 

  :  اآلتية ا�وضوKت هذه ا�ادة \ تدرس
  : اهللا كتاب M ا�قدرة الفروض أصحاب بقية -§
 .اeلث أصحاب •

 .السدس أصحاب •

ª-  
ً
  M أصحاب الفروض ع�ين مسألة ومثاال

 . فيها وا^فصيل ا¡دات أحم -¬

 .ا^عصيب - ®

 اlجب -¯

 .ا��`ة ا�سألة -°

 .واألخوة ا¡د أحم -±

 .ةا�عاد³  -²

 . األكدرية ا�سألة  - ´

  ] فريق عمل مذكرات 	ية ال�يعة تعليم عن بعد[ 
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  :اaامس ا�ستوى الفرائض مادة عن مقدمة
  :بعد أما خ� بكل أوقاتكم اهللا وأسعد وبر�ته اهللا ورkة عليكم مالسال واألخوات اإلخوة أيها
 M اlديث �ا سبق وقد ال�يعة 	ية من السادس للمستوى الفرائض مقرر p Mا¸ات سلسلةا�حا¸ة األو· من  فهذه

 اlديث إu انتقلنا كذل بعد الفرائض،ثم علم M مقدمة عن تكلمنا ا5داية M - وجل عز اهللا �مد- ا?امس ا�ستوى
 و�ن اeلث[ أصحاب بانتهاء ا�طاف بنا انتº السابق ا�ستوى و� اهللا كتاب M ا�قدرة والفروض والوارثات الوارث[ عن
 السدس بأصحاب نكمل ثم اeلث أصحاب من مبدأها ا�حا¸ات ستكون -تعاu بإذنه - الفصل هذا M تعاu اهللا شاء
 بعد ثم اإلخوة مع ا¡د باب مسألة M اlديث ثم،  اlجب إu ننتقل ذلك وبعد،  ا^عصيب أصحاب إu ننتقل ذلك بعد ثم

   نستذكر نأ بد ال ا�نهج هذا مفردات M ن�ع أن وقبل ا��`ة لةأا�س M ذلك
̧ات هذه M اهللا شاء إن سنذكره ما وب[ بينه الربط  نستطيع ح¾ السابق ا�ستوى M و�يضاحه بيانه تقدم ما  فن ا�حا

 ثم والوارثات، الوارث[ عن اlديث إÁ uتاج إنما الفصل هذا Á Mتاجها ال وهذه ا�قدمات M السابق ا�ستوى M حديثنا
  . وأصحابها ا�قدرة الفروض ذلك بعد
 بطريقة أيضا رضهوع ذلك إيضاح وتم ةنسو ع� النساء من والوارثات رجال ع� Ãسة هم اOكور من الوارث[ إن قلنا

 نصفا�صف و أي ،ونصفه ونصفه ا�صف:  فروض ستة فÄ اهللا كتاب M ا�قدرة الفروض أما. وينتبا5اور  برنامج
 السدس = اeلث ونصف،  اeلث=  اeلث[ نصف أيونصفه ،  ونصفهما واeلثان ،اeمن=  الربع ونصف ،الربع=  ا�صف

  .أحد فيه يشار`هم ال مستقل[ بها خاص[ حاباأص الفروض هذه من فرض لd إن وقلنا ،

  مراجعة أصحاب الفروض ا�قدرة \ كتاب اهللا الc تمت دراستها \ ا�ستوى اaامس 

  أصحاب اeصف  

  . ةنسو وأربع،  رجل :Ãسة أصحابه ا�صف
 الربع يأخذ الزوج إنف الوارث الفرع وجد فإن الوارث الفرع وجود عدم ب�ط ويأخذه ويستحقه الزوج هو: األول الصنف
ٌ { وجل عز اهللا قول M وجل عز اهللا كتاب من ذلك من ا�tل وذكرنا

َ
tْزَواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَُهن³ َو

َ
ُكْم نِْصُف َما تََرَك أ

َ
َول

نَ 
ْ
ا تََر` ُبُع ِمم³ Îفَلَُكُم الر ٌ

َ
tفَإِْن َ�َن لَُهن³ َو{.  

   : �ط[ب ا�صف وتستحق اPنت n: اmاl الصنف
 واOكر درجتها M اOكر هو Ðا ا�عصب إن وقلنا ، ا�شارك وجود عدم : اmاl وال6ط،  ا�عصب وجود عدم : األول ال6ط
 ا^عصيب باب M سنحتاجها سويا نستذكرها أو  إياها كمطيعسأ ال� اآلن ا�علومات هذه ألن ، االبن هو درجتها M اOي

 هذه استذ�ر فلهذا حاÐا يكون فكيف ا�عصب ا5نت مع يوجد ا�عصب فيها يوجد حاالت uتعا اهللا شاء إن فسيأتينا
 إن سنأخذها ال�  وا�علومات،ا�علومات هذه ب[ نربط أن نستطيع أننا �يث األهمية ومن بمن الÑورة من ا�علومات

  . الفصل هذا ثنايا M تعاu اهللا شاء

 )>( اrلقة
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 هو ا5نت ومعصب،  درجتها من اOكر وهو ا�عصب وجود عدم : األول ال�ط : vب6ط اeصف تستحق اPنت أن قلت
 أك0 أو بنتا �نت سواء األخرى ا5نت و� درجتها من األنÓ � وا�شار`ة،  ا�شارwة وجود عدم : اeاÒ ال�ط،  االبن
   ا�سألة M أخرى بنت يوجد أنه ا�هم بنت من

  : rوط بثالثة ا�صف تستحق االبن وبنت،  اyكور بمحض أبوها نزل وان االبن بنت: اmالث الصنف
   االبن ابن وهو درجتها من اOكر وهو ا�عصب وجود عدم:  ال6ط األول

 ابنة أو  أختها � هذه االبن بنت �نت سواء االبن بنت أي درجتها من األنÓ و� ا�شارwة وجود عدم:  اmاl ال6ط
   فقط ابن بنت أنها ا�يت إu نسبتهاو وصفها أن ا�هم عمها

   .منها األV الوارث الفرع وجود عدم : اmالث ال6ط
Ôال�وط هذه و M اهللا شاء إن - ا�ستوى هذا uم - تعاÕسنت M هؤالء نصيب سيكون ماذا ال�وط تلك اختلت إذا ما 

 إذا سيحصل ماذا عن نتÕم ولم متحققة أنها عØبم ،عدم rوط أنها عن نتÕم فكنا السابق ا�ستوى M أما؟  الورثة
  تعاu اهللا شاء إن 	ه هذا عن سنتÕم الفصل هذا M أما ؟اختلت أو ؟ال�وط هذه انتقلت
  : rوط بأربعة ا�صف تستحق الشقيقة واألخت الشقيقة األخت: الرابع الصنف
 اثنان rوطها اثن[ رقم ا5نت ، واحد rوطه حدوا رقم الزوج ، rوطه بعدد رقمه صنف � أن سابقا قلت كما ونالحظ

   عددها ومعرفة ال�وط حفظ علينا يسهل ح¾ وهكذا،   ثالثة وrوطها ثالثة رقم االبن بنت ، 
  : rوط بأربعة ا�صف تستحق الشقيقة األخت إن أقول

  . ا�عصب عدم: ال6ط األول
lاmشارك وجود عدم: ال6ط ا�   .االبن وبنت ا5نت M متكرران [ال�ط هذين أن ونالحظ ا

   الوارث الفرع وجود عدم : اmالث ال6ط
   اyكور من الوارث األصل وجود عدم:  الرابع ال6ط
 وجود عدم:   قلنا االبن بنت و�،   الوارث الفرع وجود عدم : اeالث ال�ط M قلنا الشقيقة األخت أن هنا ونالحظ

 األخت أما،  منها أ\ ن هوم يوجد ال أن نش�ط وÐذا وارث فرع االبن بنت أن هنا لفرقوا!!  منها األV الوارث الفرع
 يالحظ وÐذا "منها األV" نقول ولم الوارث الفرع وجود عدم اش�طنا وÐذا وارثا فرÜ ليست الشقيقة فاألخت الشقيقة

 األخت وهنا!  منها األ\ الوارث الفرع ودوج عدم:فيقولون هذا M @طئون الطالب بعض ألن؛ إ�ه ويتنبه ذلك مثل
 M اهللا شاء إن سيأتينا هذا ألن الوارث الفرع معM Ø بيانه تقدم وقد اlواà من � إنما وارثا فرÜ أصالً  ليست الشقيقة
  . السدس وأصحاب اeلث أصحاب

 أوالد،  اyكور بمحض نزلوا و~ن بنيه أوالدو ا�يت أوالد هم بيانه تقدم كما الوارث الفرع معØ؟  الوارث الفرع مع| ما
 وبنت االبن ابن أي بنيه وأوالد،  بنت أو ابن إال لإلنسان يأá أن يمكن ال ا�يت أوالد هم هؤالء وا5نت االبن أي ا�يت
 وبنته بنها فاالبن ،  اOكر نسل ويواصل ا5نت نسل يتوقف إنما،  يرثون ال األرحام ذوي من فهم ا5نت نسل أما ، االبن
  .الوارث الفرع هم هؤالء وهكذا يرثون فنسله االبن أما يرث ال بعدها ما االبن بنت،تتوقف ثم يرثون
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 ألن اyكور من الوارث األصل وجود عدم : قلنا أننا هنا ونالحظ الرابع ال�ط وهو ؟ اyكور من الوارث األصلما مع| 
 من وا�د العلم أهل ãاعإب األب وهو اyكور من األصل هنا نريد إنما ، أمه تكون وقد أبوه واtه يكون قد اإلنسان أصل
  .اإلخوة مع ا¡د باب M بيانه تعاu اهللا شاء إن سيأá كما العلم أهل ب[ خالف \ األب جهة

   :rوط äمسة تستحقها ألب واألخت ألب األخت: اaامس الصنف
  ،  الشقيقة ختاأل M وذكرها بيانها تقدم ال� األربعة ال�وط

 وأقدم منها أ\ هو بل الشقيق األخ يعصبها فال ألب األخ هو ألب لألخت وا�عصب،ا�عصب وجود عدم:  ال6ط األول
 ال ، اtرجة M دونها ألنه يعصبها ال ألب األخ وابن،  اtرجة M دونها فهو يعصبها ال الشقيق األخ وابن،  درجة منها وأ\

   .الشقيق األخ إال يعصبها ال الشقيقة األخت أن كما ، فقط ألب األخ إال يعصبها
   ا�شارك وجود عدم:  اmاl ال6ط
   الوارث الفرع وجود عدم:  اmالث ال6ط
   اyكور من الوارث األصل وجود عدم : الرابع ال6ط
   الشقيقة األخت M مكررة األربعة ال�وط هذه أن هنا ونالحظ
 مثل أك0 أو شقيقة أخت أو شقيق أخ وجود عدم بمعØ الشقائق أو األشقاء وجود عدم م�هاي اOي وهو:  اaامس ال6ط
  .شقائق أو أشقة يوجد ال أن ا�هم شقيقة وأخت شقيق أخ أو شقيق[ أخوين

  :إu ذلك بعد انتقلنا ثم اeصف أصحاب عن اrديث باختصار هذا
  : الربع أصحاب 

  صنفان أنهما وقلنا
   الوارث الفرع وجد إذا الربع الزوج يستحق بمعØ،  للنصف إرثه rط اختل إذا ويستحقه،  جالزو: األول الصنف
  . الوارث الفرع وجود عدم وهو واحد ب�ط الربع تأخذ أو يأخذن إنهن وقلنا الزوجات أو الزوجة وn: اmاl الصنف

  : اmمن أصحاب 

 إذا أي الوارث الفرع وجود :  وهو واحد ب�ط اeمن جةالزو وتأخذ الزوجات أو الزوجة وهم واحد صنفأصحاب اmمن 
 فاألربع زوجات أربع عن مات رجال أن ا�سألة أن لو بمعØ الزوجات أو الزوجة أن هنا ونالحظ ، الربع r Mطها اختل

  واحدة لd وليس الربع M يش�`ن الزوجات
ً
  . ربعا

  : اmلثv أصحاب 

 : بمعØ @تل،   ا�شارwة وجود عدم : وهو اmاl ال6ط �تل أن ب6ط eصفا صاحبات هم اmلثv أصحاب أن وقلنا
 هن ألب واألخت ، الشقيقة واألخت ،  االبن وبنت ، ا5نت � ال� ا�صف صاحبات أن بمعØ يعç،  ا�شارwة وجود

 فيوجد �تل ا�شارك جودو عدم :اmاl ال6ط لكن ، أيضا تنتقل وrوطهن اeلث[ صاحبات وهن اeلث[ M يش�`ن
  . �ن ا�شارك

 ب�ط[ تستحقه اeلث[ M،  ا�شارك وجود عدمو،  ا�عصب وجود عدم : ب�ط[ ا�صف تستحق فا5نت،  اPنت مثال
 وجود عدم يكون أن بدل ، ينقلب بمعØ، @تل اmاl ال6ط،ا�عصب وجود عدم فا�ص M كما األول ال6ط أيضا

 أوال اeلث[ أصحاب يقولون،  ا5نات يقولون وÐذا أخرى بنت أو بنت معها يوجد أن بمعØ ا�شارك ودوج أصبح ا�شارك
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 تستحقه االبن تابن كذلك ا�شارك وجود اeاÒ وال�ط،  ا�عصب وجود عدم:  ب�ط[ ا5ناتبل  ا5نت ليس "اPنات"
 األخوات اmالث الصنف نمنه األV الوارث الفرع وجود عدم،  ا�شارك وجود،  ا�عصب وجود عدم:  rوط بثالثة

 من الوارث األصل عدم،  الوارث الفرع عدم،  ا�شارك وجود،  ا�عصب عدم:  أيضا rوط بأربعة اeلث[ ويأخذن الشقائق
 الفرع وجود عدم،  ا�شارك وجود،  ا�عصب وجود عدم:  rوط äمسة ويأخذنه ألب األخوات الرابع والصنف اyكور
   .الشقائق أو األشقاء وجود وعدم،  اyكور من الوارث األصل وجود عدم،  الوارث
 اeلث أصحاب عن اهللا شاء إن اlديث سنواصل ا�ستوى هذا M ، السابق ا�ستوى M اlديث �ن ما شديد باختصار هذا
    ا^عصيب أصحاب إu ذلك بعد سننتقل ثم ضوالفر أصحاب ننÄ وبهذا السدس أصحاب إu ننتقل ذلك بعد ثم

 يكون أن البد ؟ الوارث الفرع هو من معرفة إu سنحتاج أننا إu ذلك \ اrديث \ ن6ع أن قبل مهمة نقاط V وأؤwد
 أن والبد،  ال�ط هذا مثل سيتكرر اyكور من الوارث األصل وجود عدم كذلك،  ذكره n سيتذكر ألنه tينا مستذكرا
 أصحاب معرفة تعاu اهللا شاء إن �ا يتيè ح¾ واeلث[ واeمن والربع ا�صف أصحاب وطr ضبط وتم أتقنا نكون
 هذا،  ذلك قبل فرضا ورث قد هو éن السدس بأصحاب خاصة ا^كرار بعض سيأá ألن السدس وأصحاب اeلث

  . بعدهم ومن اeلث أصحاب عن اlديث بيان M ن�ع أن قبل عليه أؤ`د أن أردت ما باختصار
 ضبطها يسهل ح¾ عرضتها ال� بالطريقة ضبطت قد تكون أن البد ال�وط هذه أن وهو خرآ أمر V أؤwد كذلك

 مع تتكرر االبن بنت وrوط االبن بنت مع تتكرر ا5نت rوط ألن ا^كرار مالحظة فيه ال�تيب هذا ألن،  و�دراكها
 أو نسيان عدم \ يساعد واحد بأسلوب طهاضبف ألب تاألخ مع تتكرر الشقيقة األخت rوط كذلك ، الشقيقة األخت
ُ  قد أنك إu يؤدي هذا � ëتلط ب�تيب أو ال�تيب هذا بغ� حفظها أما ، منها àء إسقاط   سقطت

ً
 أو ال�وط من شيئا

 ا5نت rوط ضبط عليك سهل ألب األخت أو الشقيقة األخت rوط مثال ضبطت إذا ألنك ، استذ�رها M صعوبة ìد
 األمور وضبط اlفظ يكون أن البد Ðذا،  الشقيقة األخت أو ألب األخت rوط M مكررة ألنها االبن بنت وrوط
 M تكمل الفرائض مادة وسهولة،  تعاu اهللا بإذن ا�قصود إدراك الطالب \ يسهل ح¾ بينة واضحة طريقة \ وفهمها
  .....  للجميع ذلك ييè أن وعال جل هللا وأسأل ا5ديهة وíعة ستنباطاالو االستذ�ر íعة

  تابع بقية الفرض ا�قدرة \ كتاب اهللا 
  أصحاب اmـلث 

  ،  األم أوالد : واeاÒ،  األم : أوÐم: أصحاب اeلث صنفان 
ا { وجل عز اهللا قال وجل عز اهللا كتاب M جاء قد واeلث ُدُس ِمم³ Îَواِحٍد ِمنُْهَما الس ïdُِبََويِْه ل

َ
ٌ فَإِْن لَْم َوِأل

َ
tَو ُ

َ
n تََرَك إِْن َ�َن

ِه اÎeلُُث  ïم
ُ
بََواُه فَِأل

َ
ٌ َوَوِرثَُه أ

َ
tَو ُ

َ
n ي األول ا�وضع هذا }يَُكْنOلث فيه ذكر اeا   
ْخٌت فَِلïdُ وَ { تعاu قوn اeاÒ ا�وضع

ُ
ْو أ
َ
ٌخ أ

َ
ُ أ
َ
nٌة َو

َ
ِو اْمَرأ

َ
ًة أ
َ
ل
َ
ðَ 0ََ ِمْن َو�ِْن َ�َن رَُجٌل يُورَُث

ْ
ك
َ
ُدُس فَإِْن َ�نُوا أ Îاِحٍد ِمنُْهَما الس

َ�ُء Mِ اÎeلُِث  َrُ َذلَِك َفُهْم{   
 
ً
 يأخذ أن يمكن وال،  األم أوالد نصيب و�،  األم نصيب M:  اثنv موضعM v وجل عز اهللا كتاب M ذكر اeلث إذا

 ال كما؛اeلث فتأخذ الزوجة تأá أن يمكن وال اeلث فيأخذ لزوجا يأá أن يمكن فال،  األم وأوالد،  األم غ� أحد اeلث
 اeلث فيأخذ العصبة أحد أو ألب أو الشقيقة األخت أو االبن بنت تأá أو ا¡دة تأá أو اeلث فيأخذ األب يأá أن يمكن

  .فقط األم أوالد أو األم إال اeلث يأخذ ال، 
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  األم: الصنف األول من أصحاب اmلث  �
 وسأب[ rوط بثالثة تستحق أنها الصحيح،  rوط بثالثة بل،  ب�ط[ اeلث األم تستحق� تستحق اmلث ؟ األم م
  . اeالث ال�ط سيكون ماذا لكم

   الوارث الفرع وجود عدم : األول ال6ط
 rوطا rوطها كونت يرثها ال� ا^قديرات أ\ أو فروضه أ\ فإن تقدير من أك0 يرث �ن إذا الوارث أن هنا ونالحظ
 ا�صف تأخذقد  ألنها فروضها أ\ هو للنصف فاستحقاقها،  ا�صف تستحق فا5نت،  ا5نت مثال فنالحظ،  عدمية
 ال �مال ا�صف تأخذ أن ا5نت فروض أ\ ، ا5نت فروض هذي با^عصيب تأخذ قد، و اeلث[ M تتشارك وقد،  مستقلة
 "وجود عدم" سلr òط � أن بمعØ عدمية rوطها االبن بنت و`ذلك،  عدمية وطهاr �نت وÐذا أحدا  فيه يشار`ها
 وrوطها عدم rوط 	ها rوطه فنت اeلث فروضها أ\ هنا األم،  عدمية 	ها rوطها أيضا االبن بنت وÐذا

 تكون ال أن:اmالث ال6ط ،اإلخوة من ا�مع وجود عدم:اmاl ال6ط،الوارث الفرع وجود عدم:األول ال6ط:باختصار
  .تعاu اهللا شاء إن وتوضيحها بيانها و��ك باختصار األم rوط هذه،العمريتv إحدى ا�سألة
   الوارث الفرع وجود عدم :األول ال6ط

 عØبم ، اyكور بمحض نزلوا و~ن بنيه وأوالد،  وا5نت االبن ا�يت أوالد هو الوارث الفرع إن قلنا الوارث؟ الفرع هو من
 وال ا5نت توجد وال االبن يوجد فال،  يرث للميت فرع يوجد ال بمعØ،  وارث فرع يوجد ال أن البد اeلث األم تأخذ ح¾
 سواء وهكذا ابن ابن بنت توجد وال ابن ابن ابن يوجد فال اOكور بمحض نزلوا و�ن االبن بنت توجد وال االبن ابن يوجد
  . اeلث األم تأخذ ح¾ وارث فرع ا�سألة هذه M يوجد ال أن هما� أك0 أو واحدا وارثا فرÜ �ن
بََويِْه { اeلث أصحاب بيان M ذكره تقدم فيما وجل عز اهللا قول هو ال�ط هذا \ ا�tل ال6ط؟ هذا V ا��ل ما

َ
َوِأل

 ٌ
َ
tَو ُ

َ
n ا تََرَك إِْن َ�َن ُدُس ِمم³ Îَواِحٍد ِمنُْهَما الس ïdُفَإِْن ِل 

َ
ُ َو�

َ
C { ال�ط هذا اآلن }لَْم يَُكْن ُ

َ
C للميت أي }فَإِْن لَْم يَُكْن 

tبََواهُ {،و
َ
ِه ا�mلُث{،وأمه أبوه أي}َوَوِرثَُه أ م�

ُ
ٌ { قال ألنه الوارث الفرع وجود عدم هو:األول ال6ط اإذً  }فَِأل

َ
tَو ُ

َ
n فَإِْن لَْم يَُكْن

 Îeِه ا ïم
ُ
بََواُه فَِأل

َ
 أن أيضا نالحظ وÐذا اOكور بمحض نزلوا و�ن بنيه وأوالد ا�يت أوالد هم الوارث الفرع إن فقلنا }لُثَوَوِرثَُه أ
ٌ { وجل عز اهللا قول

َ
ُ َو�

َ
C فَإِْن لَْم يَُكْن {tكر \ يطلق تقدم كما هنا الوOا Óيكن لم فإن واألن n tأو بنت أو ابن أي و 

  األول ال�ط لد� فهذا وهكذا ابن بنت أو ابن ابن
   اإلخوة من ا�مع وجود عدم :اmاl ال6ط
ِه اÎeلُث{ نفسها اآلية M وجل عز اهللا قول د�له ال�ط وهذا ïم

ُ
بََواُه فَِأل

َ
ٌ َوَوِرثَُه أ

َ
tَو ُ

َ
n اهللا قال }فَإِْن لَْم يَُكْن uذلك بعد تعا 

ُدس{ Îِه الس ïم
ُ
ُ إِْخَوٌة فَِأل

َ
n لُُث {  هذا؟ مع| ما }فَإِْن َ�َنÎeِه ا ïم

ُ
بََواُه فَِأل

َ
ٌ َوَوِرثَُه أ

َ
tَو ُ

َ
n إِْخَوةٌ فَإِْن لَْم يَُكْن ُ

َ
C ِه  فَإِْن َ�َن م�

ُ
فَِأل

ُدس   .القادمة ا�حا¸ة M منطلقنا هو تعاu اهللا شاء إن سيكون ما هذا مفهومها ما اآلية منطوق هذا }الس�

       M دبع اآلية هذه nوجل عز قو :} ٌ
َ

ُ َو�
َ
C بََواُه  فَإِْن لَْم يَُكْن

َ
ِه ا�mلُثَوَوِرثَُه أ م�

ُ
ُ إِْخَوةٌ { :وجل عز اهللا قال} فَِأل

َ
C فَإِْن َ�َن 

ُدس ِه الس� م�
ُ
ُ فَإِْن َ�َن {: تعاu لقوn اإلخوة وجد إذا السدس تأخذ األم أن منطوقها اآلية هذه إن وقلنا هنا توقفنا }فَِأل

َ
n

 ال فأمه إخوة C يكن لم إن أنه مفهومها اآلية، هذه مفهوم لكن السدس، أصحاب بيان M اهللا شاء إن سيأá وهذا }إِْخَوةٌ 
  .اeلث تأخذ بل السدس تأخذ

 )�( اrلقة
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  .اإلخوة؟ من با�مع ا�راد ما:  األو  اeقطة
  ألنه.. ا�يت خوةإ :هم اإلخوة

ً
 جد فهو "جد" قلنا و�ذا ا�يت، أب فهو "أب" قلنا فإذا للميت، ننسبه وارث � حديثنا M دائما

  ا�يت، أخ فهو "أخ" قلنا إذا ا�يت، أم فÄ "أم" قلنا إذا ا�يت،
ً
 عالقة �ا فليس. غ�ه إu ننسب ال ا�يت، إu ننسب دائما

 الوارث Ðذا قريب الشخص هذا نكو أما.. نريده اOي هذا.. بمورثه الوارث عالقة معرفة نريده اOي إنما بينهم، فيما الورثة
  .اآلخر؟ بالوارث عالقته ما الوارث هذا نريد إنما.. نريده فال أيضا

، أم ذكوراً  �نوا سواء ا�يت، خوةإ هم هنا اإلخوة..  :اإلخوة من ا�مع
ً
 أخوة أو ألم، أخوة أو أشقاء، أخوة �نوا سواء و إناثا

  أو ذكوراً  �نوا سواء. ألب
ً
  ذكوراً  أو إناثا

ً
 أخ يوجد فال. اإلخوة من ãع يوجد الن أ ا�هم ،ال6ط هذا \ داخلون 7هم. و~ناثا

 ا�هم ألم، أخ أو ألب أخت أو ألب، وأخ ألب أخت أو ألب، وأخ شقيق أخ أو ألب، وأخت شقيق أخ أو.. ألم وأخت شقيق
  أصناف من أو واحد صنف من �نوا سواء اإلخوة من ãع

ً
  وأ إناث، أو 	هم ذكورا

ً
 من ãع يوجد الن أ ا�هم.. و�ناث ذكورا

  .اإلخوة
  �نوا إذا أما واإلناث اyكور أو اyكور \ فقط ¤صوص ال6ط هذا أن يرى عنه اهللا ر¢ جبل بن ومعاذ

ً
 فليسوا إناثا

 تق فيها وا?الف ال�وط بعض M ا?الف M ال� ال�وط M ونستطرد نتطرق أن نريد ال لكن األم \ مؤثرين
ً
 قد ريبا

  .ترó فائدة بال اOهن نشتت أن خشية Áتاجه فال الزمن هذا M قائل به يقول وال أندرس
  السدس؟ إ¬ »لونهافيُ  اmلث؟ من األم ªجبون اyين اإلخوة عدد كم : اmانية اeقطة
  �ن إن اإلخوة من ا¡مع قلنا

ً
 أخ �ن إن واحداً  شخصا

ً
 أخت أو ا

ً
 فإذا،  xمع ليس أنه العلم أهل ب[ خالف ال فهذا واحدة ا

 وأخ ألم أخ وجد فإذا ،مؤثرين أنهم باالتفاق فأك0 ثالثة وجد إذا ،األم M يؤثرون ال فإنهم واحدة أخت أو واحد أخ وجد
 أنهم ا�هم وهكذا ألب وأخ شقيق وأخ شقيقة أخت وجد فإذا.. اeلث تأخذ أن من فمنعوها األم M أثروا شقيق وأخ ألب
  .. فأك0 ثالثة.. ثالثة عددهم. .ثالثة

   اaالف؟ أين إذاً 
 االثنv أو باmالثة يلحق االثنv هل ا?الف، فيهما االثن[ إنما يؤثرون ال واeالثة يؤثر ال الواحد.. االثنv \ اaالف

  . ثالثة؟ ا�مع أقل أو اثنv، ا�مع أقل هل ،ا�مع أقل هو ما إ¬ ذلك \ اaالف ومرد العلم أهل بv خالف الواحد؟ مثل
 أما. فأك0 ثالثة �نوا إذا ا¡مع هم السدس إu اeلث من األم õجبون اOين أن يرى عنهما اهللا رô عباس بن فعبداهللا

   .اeلث من ينقصونها ال õجبونها ال فإنهم اثن[ �نا إن

  .األم حيجبون فأكثر االثنني أن أعلم واهللا الراجح وهو وا�مهور
ً
 من �نوا سواء ا¡مهور قول وهو فأك0 االثن[ إذا

 أما.. ثالثة إال õجبها ال األم أن يرى فهو عنهما اهللا رô عباس بن عبداهللا أما ا¡مهور، قول هو ا^ابع[ أو الصحابة
  ...õجبونها ال فإنهم االثن[
 õجبون هل اإلخوة فأبناء ، اإلخوة من ا¡مع وجود عدم قلنا أننا اeالث،وهو ال�ط M ندخل أن قبل مهمة نقطة M بقينا
 أما فقط، اإلخوة هم فقط õجبها اOي إنما ،األم õجبون ال اإلخوة أوالد أن العلم أهل بإãاع.. õجبونها ال أم األم

  .اإلخوة وجود عدم وهو اeاÒ بال�ط يتعلق ما هذا. õجبونها ال فإنهم أوالدهم
  ..العمريتv إحدى ا�سألة تكون الن أ.. قليالً  بها نفصل أن إ¬ اجسنحت مسألة وهو :اmالث ال6ط

  :اثنتان العمريت[ ا�سأ^ان .العمريتv؟ ا�سأ/ان هما ما
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 .. مسأ^ان هما.. وأب وأم الزوج بدل زوجة :اmانية ا�سألة.. وأب وأم زوج :األو  ا�سألة
ً
 هات[ ندمج أن أردنا لو إذا

 هما اOين واألم األب مع الزوج إما الزوج[ أحد يكون اlالة هذه ف�.. األبوين مع لزوج[ا أحد فنقول ا�سأ^[
 اeلث تأخذ بمعØ.. ا�سأ^[ هات[ M تكون الن أ ب�ط اeلث تأخذ األم إن:فنقول واألم، األب مع الزوجة أو.. األبوان
  .. وأب وأم زوجة أو،  وأب وأم زوج ا�سألة هذه � ا�سألة تكون الن أ ب�ط

.. ا�سألة هذه \ ق¯ ما أول وهو عنهما اهللا رô ا?طاب بن عمر الفاروق إu نسبة العمريت[ العمريتv؟ سميت �اذا
 M الفرائض M قضاياهم M مسائلهم و`0ة وانتشارهم ا�اس ك0ة من عمر الفاروق إu تنسب القضايا من كث� وÐذا
  .كث�ة مسائل و� الرد M ا��`ة ا�سألة M كما ا�سألة فيهم ك0ت وÐذا عنه، اهللا رô هدهع M الفتوح النتشار عهده
   األم؟ فيها توجد الc ا�سائل بقية من العمريتv ا�سأ/v استثنينا �اذا
 الوارث، لفرعا وجود لعدم ا�صف يستحق فالزوج ا?الف M ندخل أن قبل قسمة ا�سألة هذه نقسم أن أردنا لو :أوالً 
 هنا وا5اö ا5اö، سيأخذ واألب ،اeلث ستأخذ هنا فاألم العمريت[ إحدى ا�سألة تكون الن أ اش�اط استثنينا إذا واألم
 ا�شÕةا�ش°ة؟ أين السدس أخذ اeلث،األب أخذت ا�صف،واألم أخذ الزوج أن هنا ،فنالحظالسدس إال يبَق  لم؟ كم
M كر نأ: الفرائض \ والقاعدةواحدة، درجة من واألم األب أنyاهللا قال كما ألن±،ل ما ضعف يأخذ ا uيُوِصيُكُم {: تعا

ِدُكْم 
َ
ْوال
َ
نْثََيvِْ اهللاMِ ُ³ أ

ُ ْ
 واألخ لألنÓ، ما ضعف يأخذ واالبن لألنÓ، ما ضعف يأخذ الشقيق فاألخ ،}لِ́ثَكِر ِمْثُل َحظ� األ

 وÐذا. لألنÓ ما ضعف يأخذ اOكر أن القاعدة هذه من خرجوا األم من اإلخوة نينااستث إنما لألنÓ، ما ضعف يأخذ ألب
 C واyكر واحدة، م»لة \ وهما األب، من أك¶ تأخذ األم أن كيف عنه، اهللا رô عمر استشÕها واألم األب مسألة
 تأخذ وا5اö،  نصيبه يأخذ الزوج: قال ا�مهور رأيهو و عنه اهللا رô رأى؟ .عنه اهللا رô عمل ماذا.. ؟لألن± ما ضعف
  .لألنÓ ما ضعف أخذ قد األب فيكون ا5اö، يأخذ واألب -ثلثه تأخذ األم �مل نصف يبø ا�صف بعد ا5اö -ثلثه األم

 واألب، األم M بقينا الوارث، الفرع وجود لعدم ،ا�صف هو اOي فرضه يأخذ هنا الزوج: عنه اهللا رô عمر قال ..أعيد
 يبø كم ،ا5اö يأخذ واألب فقط، ثلثه تأخذ األم تأخذه نصيبه الزوج إعطاء بعد تبø اOي ا5اö اeلث تأخذ األم قال

 نصفها سيأخذ الزوج:  ستة من ا�سألة أصل:  نقول نصيبه � نعطي أو ا�سألة نؤصل أن أردنا لو اeلث[، يأخذ ؟ لألب
 اثنان هو اOي ثلث ا5اö وا5اö  األم إعطاء بعد ا5اö أو.. واeلثان األم، ستأخذه واحد اeالثة ثلث .. ثالثة ويبø،  ثالثة

 �مالً  اeلث ليس ولكن.. ثلث أخذت قد األم وتكون لألنÓ ما ضعف أخذ قد األب يكون وبهذا األب سيأخذهما
 ،ا5اö ثلث بل

ً
 ثلثها،  ثالثة ويبø ، ثالثةها نصف n الزوج:ستة من ا�سألة أصل.الزوج نقول ا�سألة نؤصل أن أردنا لو إذا

، كما M  العلم أهل من غ�ه آراء M ا?الف إu وسنش� عنه اهللا رô عمر رأي هذا.. اثن[ للزوج ويبø واحد، لألم
úا¡دول ا^ا:  

  ¹تأصيل ا�سألة من   ا�صيب  الوارث

  الزوج
§
ª   

S  

  ا5اö  األب

S  

ª  

  األم
§
¬ öا5ا  §  
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 وجود لعدم الربع هو اOي �مالً  فرضها تأخذ الزوجة أن عنه اهللا رô رأى، ف الزوج بدل الزوجة �نت إذا أما :ثانيا     
 ربعال ستأخذ الزوجة.. أربعة من أصلها نقول ا�سألة، نؤصل أن أردنا فإذا. لألب وا5اö لألم ثلثه أيضا وا5اö الوارث، الفرع

  :كما M ا¡دول ا^اú لألب اثنان  ويبø واحد ثلثها تأخذ األم أربعة من ثالثة ويبø،  حدوا
  ;تأصيل ا�سألة من   ا�صيب  الوارث

  الزوجة
§
®   

<  

  ا5اö  األب

S  

ª  

  األم
§
¬ öا5ا  §  

  وهو عنه اهللا رô عمر رأي باختصار هو هذا :األول القول
ً
  وهو العلم أهل ãهور قول أيضا

ً
 رkهم األربعة األئمة قول أيضا

  .تعاu اهللا
  ا�سألة؟ هذه \ أد/هم ما 

 ثلثه تأخذ فاألم ا�الب انفردا إذا - واحدة مسألة M واألم األب جاء إذا يعç -  انفردا إذا واألم األب إن قالوا :األول ا��ل
 M انفردا إذا واألم األب نإ :قالوا. الزوجة أو الزوج بعد با5اö انفردا اإذ يكون أن �ب فكذلك قالوا. ا5اö يأخذ واألب
 أخذ الزوج ،الزوج بعد ا5اM ö انفردا إذا فكذلك قالوا ا5اö، يأخذ واألب اeلث تأخذ األم أن فقط، نوالوارث هم مسألة
  ا5اö األب ويأخذ اeلث، ماأل فتأخذ ا�ال بكل انفردا فكأنهما با5اö انفردا واألم فاألب نصيبه،

ً
 انفردا إذا  ما V قياسا

  . ا�ال X فأخذا
 مالألب، ضعف تأخذ األم أن ا�سألة عكس عليه لزم الزوج مسألة M �مال اeلث األم أعطينا لو:  قالوا :اmاl ا��ل

 ،)١(عليها يفضل ال لكن منها أك0 باأل ألخذ الزوجة مسألة M أعطيناها ولو يفضل، اOي هو هأن واألصل عليه، لفُض فتَ 
 V �نا إذا واألن± اyكر أن الفرائض M قاعدة هناك قالوا ؟ ا�ش°ة ما ، واحد بسهم فقط عليه تزيد يفعل؟ ماذا لكن
 ألب �ألخ الشقيق، واألخ الشقيقة �ألخت ، االبن وبنت االبن و�بن،  وا5نت �البن،  واألم �ألب - واحدة درجة

 أن و~ما.. وأنÓ ذكر ب[ فرق ال سواء واألنÓ اOكر �ألخوة ألم..يتساووا أن فإما كذلك �نوا إن اأنهم قالوا - ألب ألختوا
 األخت مع الشقيق األخ االبن، بنت مع االبن وابن،  ا5نت مع االبن M ا5قية M كما لألن± ما ضعف ثكرل يكون

  .لألم ما ضعف n يكون األب فكذلك واقال ألب، األخت مع ألب األخ الشقيقة،
  .تعاu اهللا رkهم األئمة قول وهو ا¡مهور قول M اlديث شديد باختصار هذا

  .ا�سألة هذه M اeالث والقول اeاÒ القول سنستعرض
  .�مالً  اeلث هوو نصيبها تأخذ ] وأب وأم زوجة[ أو ] وأب وأم زوج[ ا�سأ^[ M ð األم أن يقولون أنهم :اeاÒ القول

                                                           

 

  يبدو هذا سبق لسان من الشيخ ، ألن األب سيفضل \ األم ، لكن ربما قصد أنه لن يكون نصيب األب ضعف نصيب األم/    §
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  مود�له
ً
بََواُه {: تعاu قوM n متمسكون هم طبعا

َ
ٌ َوَوِرثَُه أ

َ
tَو ُ

َ
n لُُث فَإِْن لَْم يَُكْن�mِه ا م�

ُ
: والسالم الصالة عليه وقوn. }فَِأل

 الفروض لحقت أن بعد إال يأخذ ال لكنه ذكر رجل أو· هنا واألب )ذكر رجل فألو· بü فما بأهلها الفرائض أlقوا(
  .وسلم عليه اهللا ص£ اهللا رسول حديث بنص بü ما األب يأخذ بأهلها الفروض  تلحق أن بعد.. بأهلها
، الظاهري داود وقول rيح وقول عنهما اهللا رô عباس بن عبداهللا قول هو القول وهذا اeاÒ القول هو هذا

ً
 	هم أيضا

  .القول بهذا يقولون
 تأخذ األم أن يتصور ال ألنه ا5اö، ثلث األم نعطي ] وأب – وأم - زوج[ M مسألة فقال. ول[الق ب[ ãع :اmالث القول
 أنه صحيح عليها، س�يد األب ألن ،�مال اeلث األم فنعطي ،] واألب – واألم – الزوجة[ مسألة M أما ألب ،ل ما ضعف

 الزوج مسألة M ا5اö ثلث لألم فيقولون القول[، ب[ نيجمعوف.. عليها زاد لكنه واحد بسهم إال يزيد لن الضعف يزيد لن
  .تعاu اهللا رkه س�ين بن pمد قول وهو. الزوجة مسألة M �مالً  اeلث وÐا، 

 الزوجة مسألة M أما هذا، مثل يتصور وال األب عن لزادت الزوج مسألة M �مالً  اeلث أعطيناها لو قلت كما ود�له
 زائد فقط واحد سهمب �ن و�ن منها أك0 سيكون األب ألن مالً � اeلث فأعطيناها

ً
  .عليها ا

  ا�سألة؟ هذه \ الراجح ما

 اهللا رضي األربعة األئمة قول وهو اجلمهور وقول عنه اهللا رضي عمر قول هو -أعلم واهللا- الراجح
بََويِْه لïdُِ {: قال وجل عز اهللا ألن اث،با�� نااألبو انفرد إذا �مالً  اeلث ى األمأعط وجل عز اهللا ألن �اذا؟ ،عنهم

َ
َوِأل

 ïم
ُ
بََواهُ فَِأل

َ
ٌ َوَوِرثَُه أ

َ
tَو ُ

َ
n فَإِْن لَْم يَُكْن ٌ

َ
tَو ُ

َ
n ا تََرَك إِْن َ�َن ُدُس ِمم³ Îلُُث َواِحٍد ِمنُْهَما السÎeاآلن فاألم }ِه ا M أعطيت اآلية هذه 

 أبوهاOي ورثه  من؟ ورثه اyي ألن،  لألب ا5اö؟  �ن وا5اö ، اeلث فألمه وÐذا بال�`ة، األب مع انفردت ألنها اeلث
بََواهُ { وأمه

َ
 اeلث األم أعطينا واألم األب انفرد فإذا،  واألم األب فانفرد الورثة، من أحد األبوين مع يدخل فلم ،}َوَوِرثَُه أ

إرث األب واألم إذا �ن معهما  عن تتÕم لم اآلية لكن ألم،ل ما ضعف أخذ قد األب فيكون ا5اö، األب وأخذ �مالً 
 اeلث تأخذ األمف بنتهما، أو ابنهما بم�اث واألم األب انفرد إذا.. واألم األب انفرد إذا فيما جاءت اآلية إنما ،وارث آخر 

 واألب اeلث تأخذ األم فإن واألم ألبا انفرد إذا أنه القاعدة، \ اآلية هذه فيحملون. ، واألب يأخذ ا5اö تعصيبًا �مالً 
  .اeلث من أك0 أخذ قد األب فيكون ا5اö، يأخذ
 أو الزوج غ� يأá من ألنه الزوجة أو الزوج إال يأá أن يتصور وال ا�يت، يرث معهما وارث وجود عن تتÕم فلم اآلية أما

  األبناء غ� سيسقط الزوجة
ً
ٌ  فَإِْن لَْم يَُكنْ {: قال ألنه طبعا

َ
tَو ُ

َ
n{ þوجود فن ،tجاء فإذا زوجة،الو زوجال إال يبَق  فلم الو 

  .اlكم تغ� والزوجة الزوج

nوجل عز قو } ٌ
َ
tَو ُ

َ
n بََواُه  فَإِْن لَْم يَُكْن

َ
ِه ا�mلُُث َوَوِرثَُه أ م�

ُ
 مع تنفرد أن ب�ط اeلث تأخذ األم أن اآلية هذه منطوقف }فَِأل

 ال ألنه ،  زوجة أو زوج ا�سألة M �ن لو كما �مال اeلث Ðا فليس تنفرد لم إذا أما ، ال�ط هو هذا ، الوt ةب�` األب
 بعده من õجب األب فإن األب جاء إذا ألنه ، األوالد غ� أو وأم أب فيها مسألة M والزوجة الزوج غ� يأá أن يمكن

 فرع معهم جاء إذا واألم األب إال وارث يبø فال ا¡دة �جب واألم،  الورثة يةبق ويمنع ا¡د فيمنع يرثوا أن من يمنعهمف
  . الزوج[ أحد معهم جاء أو ، ورث وارث

 )S( اrلقة
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 أن وn القاعدة إu رجعإذن ن ذلك \ تنص لم حيثو،  زوجة أو زوج األبوين مع ا�سألة M �ن لو ما إu اآلية ت� لمو
 نصيبه الزوجة أو الزوج إعطاء بعد ا5اö فجعلنا،  لألن± ما ضعف يأخذ اyكر نفإ احدةو درجة من ا�ن إذا واألن± اyكر
   ، العمريت[ ا�سأ^[ إu اإلشارة باختصار هذا،  واألم األب فيه انفرد لو فيما 	ه ا�ال هو كأنه

 تبø هل الورثة من غ�هم يهاف دخل إذا العمرية ا�سألة ، الطالب من كث� عند تشd مهمة نقطة أب[ أن هنا وأحب
  ؟ عمرية تبø ال أو عمرية

  .وأب وأم زوجة :اmانية وا�سألة. وأب وأم زوج : األو  ا�سألة مسأ^ان � :العمرية ا�سألة أر«ن أوال
   وأب /    وأم /    زوج : األو  ا�سألة أخذنا لو

 هؤالء أحد،  أحدهم نصيب \ يؤثر وارث معهم يدخل ال أن : rط ويوجد،  موجودة تكون أن البد اeالثة أر�نها هذه
 الفرع عدم عند ا�صف يأخذ الزوج أن قلنا ناألن الوارث الفرع هو انصيبهم M يؤثر اOي والزوجة الزوج فمثال،  اeالثة
 الفرع إال اeمن uإ ينقصها وال الربع تأخذ الزوجة و`ذلك،  الوارث الفرع إال الربع إu ا�صف من ينقصه فال الوارث
   ، هنا الوارث الفرع يدخل ال فلهذا الوارث الفرع هو الزوجة أو الزوج M يؤثر فاOي اإذً  الوارث
  : مثال ، أعطي \ هذا األب و� األم M يؤثر الوارث الفرع كذلك
 ا�صف يأخذ لن الزوج أوال اذا؟� عمرية مسألة ونتك فال �ملة ا�سألة تتغ� هنا ، ابنا وندخل ]  وأب وأم زوج[ ا�سألة
 االبن لوجود السدس ستأخذ هنا األم ، عمرية ا�سألة تكون ال الربع إu انتقل إذا والزوج،  واحد هذه الربع إu سينتقل
 ا5اö يأخذ Üصبا كونه من سيتحول هنا أيضا األب،  السدس أصحاب M بيانه تعاu اهللا شاء إن سيأá كما الوارث الفرع
uكما السدس فسيأخذ فرض صاحب يكون أن إ áتكون فال وسقطت انهدمت العمرية ا�سألة فأر�ن ، بيانه أيضا سيأ 

  . عمرية ا�سألة
 السدس سيأخذ األب ، السدس إu ستنتقل األم،  الربع إu سينتقل الزوج،  نفسه فالوضع مثال بنتا االبن بدل جعلنا ولو

öالربع من ستنتقل الزوجة : زوجة �ن لو  كذلك،  ةعمري تصبح ولن انهدمت اآلن فا�سألة،  وا5ا uمن  إeإًذا  ، وهكذاا ،
   . وارث فرع يأá فال الوارث الفرع إال فيهما يؤثر ال والزوجة الزوج أن. نقطة هذه وارث فرع فيها يكون ال أن البد
 ، بعده من فيه يؤثر ال واألب،  الوارث الفرع بعد من رثةالو أقوى هو األب أن ومعلوم،  أحدهما \ يؤثر وارث يأ¼ ال أيضا
  األم � عليه ريؤث³  أن @� اOي اإذً ،  أحد األب \ يؤثر فال وارث فرع يوجد ال قلنا إذا ،  فيه يؤثرون ال بعده ومن ا¡د
  :rوط بثالثة اeلث تستحق أنها �ا تقدم كما واألم، 

  .Ñõ لن قلنا وهنا ارثالو الفرع وجود عدم :األول ال6ط
 ا�سألة هذه M اإلخوة  من ãع  حÑ لو اإلخوة من ãع األم M يؤثر اOي اآلن ، اإلخوة من ا�مع وجود عدم :اmاl ال6ط
ُ إِْخَوةٌ { تعاu اهللا قال األم M أثروا

َ
n ُدُس  فَإِْن َ�َن ِه الس� م�

ُ
 واألم،  ا�صف سيأخذ الزوج ] وأب وأم زوج: [ اآلن فا�سألة }فَِأل

:  ا�سألة M نأخوا جاء بمعØ اإلخوة من ãع وهو األم M مؤثر وارث جاء لو،  ا5اö سيأخذ واألب ، ا5اö ثلث ستأخذ
 سيأخذ واألب،  اإلخوة من ا¡مع لوجود السدس إu ستنتقل إنما اeلث تأخذ لن هنا األم:  شقيقان وأخوين وأب وأم زوج
öجبهم يسقطون ةواإلخو،  ا5اõ العمريت[ إحدى ا�سألة تكون فلن األب.   

 إu ستنتقل بل ا5اö ثلث تأخذ لن األم أيضا فهنا،  فأك0 اثنان اإلخوة من ãع وحÑ وأب وأم زوجة �نت إذا و`ذلك
   العلم أهل ãهور قول هذا السدس
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 فإنه pجوبا �ن إذا الشخص أن،  يؤثرون ال فإنهم pجوب[ ا�نو إذا اإلخوة أن يرى تعاu اهللا رkه تيمية ابن اإلسالم وشيخ

 أنهم إال حمجوبني كانوا وإن اإلخوة أن اجلمهور عليه الذي والصحيح،  كعدمه وجوده ، يكون يؤثر ال
ِه اÎeلُُث فَإِ { وجل عز لقوn األم يف يؤثرون ïم

ُ
بََواهُ فَِأل

َ
ٌ َوَوِرثَُه أ

َ
tَو ُ

َ
n ُدُس فَإِْن لَْم يَُكْن Îِه الس ïم

ُ
ُ إِْخَوٌة فَِأل

َ
n ا½ }ْن َ�َنPوا 

�ن؟ öي للوارث ا5اOالعمريت[ با�سأ^[ يتعلق ما شديد باختصار هذا األب هو ا.  
  :فروضها أ\ ألنه عدم rوط 	ها rوط بثالثة اeلث تستحق األم أن : 7ه تقدم ما اختصار نعيد

   أن± أو ذكرا �ن واءس الوارث الفرع عدم :األول ال6ط 
  إناثا أو �نوا ذكورا اإلخوة من ا�مع وجود عدم :اmاl ال6ط
   العمريتv إحدى ا�سألة تكون ال أن :اmالث ال6ط
  .ذلك M األدلة من تقدم بما وجئنا األم ب�وط يتعلق ما باختصار هذا

 كيف وتصورها �سألةا استيعاب الطالب يستطيع ح¾ رسدُ  ما \ تطبيقية أمثلة هناك تكون أن البد الفرائض :استطراد
 ا¡انب نعيدو سJجع ا�ظري ا¡انب من جانبا ننÄ أن بعد تعاu اهللا شاء إن ا^طبيقية بالرؤية إال ا�سألة هذه تتصور

üا¸ة سنأخذ؛ باألمثلة ا�تعلقة العروض ببعض ا^طبيp اهللا شاء إن �ملة uس أو أربع بعد تعاÃ ¸اpزء تتعلق اتx 
 ãلة وسنأخذ تطبيقية بأمثلة ا�ستوى هذا من أو السابق ا�ستوى من �نوا سواء الفروض أصحاب M عنه اlديث تقدم éا

 ا¡انب، و�دراكها فهمها صعب با^طبيق تستوعب لم إن الفرائض ألن ، ا�ادة هذه الطالب يستوعب ح¾ األمثلة من كب�ة
 هذا tي و�Ñ �صل ال� األمثلة \؟  الواقع \ ال�وط هذه أطبق كيف ا^طبيü ا¡انب M يبø لكن سهل ا�ظري
 فيه سيحصل أنه ذلك M تر`�ه والسبب السابق ا�ستوى M عليه نر`ز  لم و�ن تعاu اهللا شاء إن وهذا جدا مهم جانب
 أصحاب�وط ب يلم أن الطالب يستطيع ح¾ يقيةا^طب األمثلة من تعاu اهللا شاء إن سنك0،  الفصل هذا M ال�`�
  ح¾ تطبيقية أمثلة 	ها pا¸ات Ãس إu أربع حدود M ستكون تعاu اهللا شاء فإن ا^عصيب أصحاب مع 	ها الفروض
 ضوالفرائ ا¡وانب أهم من هذا ألن  تواجهه ال� ا�سائل \ إنزاÐا و تطبيقها و`يفية ال�وط ويستوعب للطالب يتضح

 من معرفة:  تعريفها M تذكرون كنتم إن قلنا وÐذا حساب إu �تاج أيضا أنها إال ال�عية العلوم M �ن و�ن به تتم� éا
 لكن تعاu اهللا شاء إن ذلك تطبيق من بد وال اlساب هو، مقدار ما لd وارث  وارث ل¾ ما ومقدار يرث ال ومن يرث
  .ا�علومات وتثبيت االستذ�ر بعد من فيكون للتطبيقات فنأá نرجع ثم ريا�ظ ا¡انب من ءاجز نأخذ أن نريد

  )األم أوالد( اإلخوة:  اmلث أصحاب من اmاl الصنف �
أو أخواته  فقط األم من  ا�يت إخوة هنا فا�راد ، واألنÓ اOكر \ يطلق الوt إن وقلت،  األم أوالد:قلت أنç هنا ونالحظ

 االبن بنات ا5نات اeلث[ M قلنا كما واحد من أك0 يعç أوالدأنهم  ا�هم ، إناثا أو ذكورا نوا� سواء،  من األم فقط
    . ا�شارك وجود نريد العدد فJيد ألب واألخوات الشقائق األخوات
 قلنا األم،  العدد استذ�ر تستطيع هكذا ضبطها يسهل ح¾ ، ثالثة rوطه واحد وÔ ، اثنان:  اeلث أصحاب با�ناسبة
  .ثالثة ¿وطهم األم أوالد و`ذلك ثالثة rوطها

  
   الوارث الفرع وجود عدم :األول ال6ط
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 أن نالحظ،  اOكور بمحض نزلوا و�ن بنيه وأوالد ا�يت أوالد وا�قصود الوارث الفرع وجود عدم ال�ط هذا أن ونالحظ
 إذا الزوجة M ثم،  ألب األخت M ثم ، الشقيقة ألختا M تكرر ثم،  الزوج M تكرر ما فأول معنا متكرر ال�ط هذا

 أوالد M تكرر واآلن األم M تكرر ثم،  ألب واألخوات الشقائق األخوات M اeلث[ M فتكرر رجعنا ثم،  الربع استحقت
 : فهو ال�ط هذا أما هامن األ\ الوارث الفرع قلنا االبن بنات M.. ال نقول االبن بنات M تكرر قائل يقول قد طبعا،  األم
  . اOكور بمحض نزلوا و�ن بنيه وأوالد ا�يت أوالد عليه وأكدت قلت كما،  الوارث الفرع وجود عدم

   اyكور من الوارث األصل وجود عدم:اmاl ال6ط
 \ وجودم أيضا وهو،  الفروض صاحبات األخوات م�اث و�،  اإلخوة م�اث M تكرر ال�ط هذا أن أيضا هنا ونالحظ

،  العلم أهل بإãاع األب: وهما  الوارث األصل õجبهم ا¡هات أي من واألخوات اإلخوة ألن �اذا؟ اإلخوة إرث ¿وط من
   باإلãاع ألماإلخوة و،  ألبواإلخوة  اءاألشق مسألة M الصحيح \ وا�د
 rط M موجود أنه وجدنا وÐذا العلم هلأ بإãاع ا¡هات أي من واألخوات اإلخوة õجب - ا�يتأب  - األب..  أعيد

 و�، للنصف ألب األخت استحقاق و�،للثلث[ الشقائق األخوات استحقاق و�، للنصف الشقيقة األخت استحقاق
  . ا¡هات أي من واألخوات اإلخوة õجب األب اإذً ،  أيضا هنا ووجدناه للثلث[ ألب األخوات استحقاق

 M لكن،  ذلك M خالف ال العلم أهل بإãاع فيحجبهم األم أوالد أو ألم اإلخوة أما؟  وارثال األصل من ألنه  وا�د طيب
 مسألة M تعاu اهللا شاء إن بيانه سيأáقول[  \ ا�سألة M العلم أهل ب[ خالف فهذا ألب أو اءاألشق واألخوات اإلخوة
 من األصل ألن "اOكور من: " وقلنا ، اyكور من لوارثا األصل وجود عدم:ال�ط هذا،  اإلخوة مع ا¡د باب � طويلة
  .أيضا يؤثر الف الوارث الغ� األصل فأما وارثا أصال يكون أن أيضا والبد،  يؤثر ال اإلناث
    فأك¶ اثنv يكونوا أن بمع| واحد من أك¶ يكونوا أن :اmالث ال6ط
çسة أربعة ثالثة اثن[ يعÃ  ،و ذكرا أو،  ذكرين �نوا سواء Óوط هذه واحد من أك0 ا�طلوب ا�هم أنثي[ أو،  أنr أوالد 
   األم

ْخٌت { وجل عز قوn 7ها اmالثة ال6وط V وا��ل
ُ
ْو أ
َ
ٌخ أ

َ
ُ أ
َ
nةٌ َو

َ
ِو اْمَرأ

َ
ًة أ
َ
ل
َ
ðَ وقلنا }َو�ِْن َ�َن رَُجٌل يُورَُث M ا�ستوى 

 مسعود بن عبداهللا قراءة ذلك \ ويدل،  العلم أهل بإãاع ذلك و أم من اإلخوة بهم ا�راد هنا واألخت األخ إن السابق
 قال  أممن  واألخوات اإلخوة M اآلية هذه أن العلم أهل ب[ خالف فال }}أم من أخت أو أخ وn{{ وقاص أ� بن وسعد
ُدُس { تعاu اهللا Îَواِحٍد ِمنُْهَما الس ïdُْخٌت فَِل

ُ
ْو أ
َ
ٌخ أ
َ
ُ أ
َ
nَو{   

ةً { وجل عز اهللا قول M آلنا ننظر
َ
ل
َ
ðَ و� ال من /   ال�لة }َو�ِْن َ�َن رَُجٌل يُورَُث C ال من"،  وا� وال tو n" ال6ط هو هذا 

ْو { قال،  اyكور من الوارث األصل وجود عدم اmاl ال6ط هو فهذا "واt وال"،  الوارث الفرع وجود عدم:  األول
َ
ٌخ أ

َ
ُ أ
َ
nَو

ْخٌت فَ 
ُ
ُدُس أ Îَواِحٍد ِمنُْهَما الس ïdُِمْن َذلَِك { }ِل َ¶َ

ْ
ك
َ
َ�ُء Mِ اÎeلُث{  واحد من أك0 }فَإِْن َ�نُوا أ َrُ  ال6ط هو هذا اإذً  }فُهْم 

   .اmالث
 { اeاÒ وال�ط األول ال�ط هذا واt وال وt ال ال�لة ة ،ثالث rوطهم بذكر اآلية هذه جاءتف

َ
0ََ ِمْن َذلَِك فَإِْن َ�نُوا أ
ْ
 }ك

   .اثنv من فأك¶ اثنv يكون أن وهو اeالث ال�ط هو هذا
ُدُس { قال وجل عز اهللا أن قائل يقول قد Îَواِحٍد ِمنُْهَما الس ïdُْخٌت فَِل

ُ
ْو أ
َ
ٌخ أ

َ
ُ أ
َ
nأخت أو أخ يقولوعال  جل اهللا }َو dفل 

 Ðا األخت أو موجود هو �ن إذا السدس n األخ عçي السدس Ðا واألخت السدس n األخ أي السدس منهما واحد
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ُدُس  { ذكر �اذا ، ا�وجودة � �نت إذا السدس Îَواِحٍد ِمنُْهَما الس ïdُْخٌت فَِل
ُ
ْو أ
َ
ٌخ أ
َ
ُ أ
َ
nيأخذ األخ أن أحد يتوهم ال ح¾؟ }  َو 

 هو هذا اإذً  ، األم أوالد �ص ال� األحم M بيانه سيأá كما أنثاهم أو ذكرهم ب[ فرق ال يأخذون فهم ، لألخت ما ضعف
  . األم بأوالد ا�تعلق ا�tل
  : أم من وأخوين /   شقيقة أخت عن توÁ رجال أن:  قلنا لو األم أوالد \ íيعا تطبيقيا مثاال

 وعدم، لوارثا الفرع وجود وعدم،  ا�شار`ة وجود وعدم،ا�عصب وجود لعدم �اذا؟ اeصف سنعطيها هنا الشقيقة األخت
   اOكور من الوارث األصل وجود

 شقيقة أخت إال ا�سألة هذه M يوجد ال ، الوارث الفرع وجود عدم �اذا؟ اmلث يستحقون - أم من األخوين- األم أوالد و
 اeالث وال�ط،   جد أو أب ا�سألة M يوجد ال اOكور من الوارث األصل وجود عدم اeاÒ وال�ط،  وارثا فرÜ وليست

   .�مال اeلث يأخذوا أن استحقوا فهنا ، واحد من أك0 أي،  فأك0 اثن[ أنهم
  : األم أوالد Æص الc األحÄم 

 أننا خاصةآخر ،  موضع M ذكرها يناسب لم ألنه اآلن أذكرها أن يناسب الورثة من غ�هم عن تم�هم أحم Ðم األم أوالد
 نتفرع أن نستطيع الضبطهم  ودقة فيهم ال�`� إu واالحتياج السدس أصحاب ةلك0 لكن السدس M األم أوالد سنذكر
   الورثة من غ�هم عن األم أوالد  بها @تص ال� األحم M فيها نتÕم مساحة توجد هنا لكن  جانبا

   أنثاهم Vيفضل  ال ذكرهم أنأن ذكرهم وأنثاهم سواء أو بعبارة أخرى :  اrكم األول 
ُدُس { تعاu اهللا قال واألنÓ اOكر ب[ بينهم تسوية فيه فهنا Îَواِحٍد ِمنُْهَما الس ïdُْخٌت فَِل

ُ
ْو أ
َ
ٌخ أ

َ
ُ أ
َ
nوجل عز اهللا يفرق فلم }َو 

 اeلث M اش�`وا مسألة M اجتمعوا إذا iتمع[ �نوا سواء،  األنÓ \ اOكر يفضل فال السدس منهما واحد فلd،  بينهما
  . ما لآلخر مثل يأخذ واحد � أيضا انفردوا و�ن،  بالتساوي همبين واeلث

   .السدس سيأخذ ألم واألخ،  ا�صف ستأخذ الشقيقة األخت:  ألم وأخ شقيقة أخت مثال ا�سألة \ �ن لو
  .  السدس أيضا ستأخذ هنا ألم فاألخت : ألم أخت ألم األخ بدل جعلنا لو و
 � يقتسمونه اeلث M يش�`ون ألم واألخت ألم األخ فهنا:ألم وأخت ألم وأخ قيقةش أخت بمعØ واحد من أك0 �نوا لو

  أنثاهم \ يفضل ال فذكرهم يتساوون األم فأوالد!  ال، لألنÓ ما ضعف يأخذ اOكر أن نقول ال ،سدس منهم سيأخذ واحد
  .األول اlكم هو هذا

   األن± يعصب ال اyكر أن : اmاl اrكم
  أنثاهم ذكرهم يعصب فال سوا وأنثاهم ذكرهم اإذً  ، ا��اث M بينهم تفاضل ال قلنا فإذا

   يرث هذا ومع -األم n الc- بأن±  يدÇ  منهم اyكر أن : اmالث اrكم
   يرث ال أنه بأن± يدÇ وارث X أن الفرائض \ القاعدة

  .فورث القاعدة هذه من استثç لكن ، يرث ال أنه األصل بأنÓ يدú ألنه ألم األخ وهنا
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   يرثونمع ذلك و بأن± يدلون أنهم: تابع اrكم اmالث 
 النساء من ووارثات الرجال من وارثون هناك أن �ا تقدم كما اآلن نالحظ ، يرث ال بأنÓ يدú من أن الفرائض M القاعدةو
 بعض M و�ناثا ذكورا �نوا إن يرثون فهم اOكور من تفرع ما أما ، اإلناث من تفرع �ا اآلن ننظر لميتل مباrات هن، 

 ، ترث االبن وبنت يرث االبن فابن يرث أنÓ أو �ن اذكرً  منه تفرع ما االبن فمثال،و�ن �نوا ذكوًرا M بعض الورثة  الورثة
  .ثير ال فإنه أنÓ �ن و�ن ورث اذكرً  �ن إن منه تفرع فما الشقيق األخ أو مثال العم أما
 ال نمنه تفرع ما هؤالء ألم واألخت واألم ألب واألخت الشقيقة واألخت االبن وبنت ا5نت وهنّ  الوارثات من اإلناث أما 

 يرث ال فإنه األم أب �ن إن األم من تفرع ما،  ترث األم:  اآلن نالحظ،  يرث ال فإنه بأنÓ أدu من تقول القاعدة ألن يرث
   .لت�ل األم أوالد استثç كما أيضا مستثناة فÄ ألما أم أما ، بأنÓ يدú ألنه

 ألنهم نقول أو أنÓ من متفرعون ألنهم ؟ �اذا يرثون ال اPنت وبنت اPنت ابن، االبن منها تفرع ما ا5نت اآلن اPنت
 ، الشقيقة األخت كذلك،  يرث ال أيضا منها تفرع ما االبن بنت،  أنÓ ا�يت إu الواسطة أن يدلون ومعØ بأنÓ يدلون
  ،  ألب األخت كذلك
øنب M يدلون بمن؟ يدلون األم أوالد، األم أوالد uمن القاعدة \ واألصل باألم ا�يت إ úيد Óاألخت، يرث ال باألن 

 ذاه ومع - بأنÓ – باألم يدلون - واألخت األخ - األم أوالد أما،  باألب تدú ألب األخت،  واألم باألب تدú الشقيقة
 تدú �نت و�ن ترث فÄ "األم أم" القاعدة هذه M يوافقهم و`ذلك،  إرثهم \ نص وجل عز اهللا ألن للنص وورثوا ن ،يرثو
Óبأن.  

  انقصانً  به أدلوا من ªجبون أنهم:  الرابع اrكم
،  اإلخوة من ا�مع وجود معد:  اeاÒ ال�ط ،الوارث الفرع وجود عدم: األول ال�ط ،rوط بثالثة اeلث تأخذ األم اآلن

  . العمريتv إحدى ا�سألة تكون ال أن : اeالث ال�ط
 بها يدلون فهم بأم يدلون اOين ألم أوالد يكونوا قد ا¡مع هؤالء ،،اإلخوة من ا�مع وجود عدم : اeاÒ ال�ط نالحظ 

 ال هذا ومع،  )١(بباأل يدú ؟ بمن يدú دفا¡،  õجبهم مبه ا�دú أن الورثة من غ�هم، و نقصان حجب õجبونها هذا ومع
 ومع االبن ا�يت إu واسطة االبن ابن،  باالبن يدú االبن ابن،  معها ترث وال باألم تدú األم أم،  األب وجود مع ا¡د يرث
 إ¬ أد¬ من X : ولتق القاعدة ألن وجودهم مع يرثون ال بهم يدلون اOين فالورثة ، االبن وجود مع االبن ابن يرث ال هذا

 األب �ن فإذا،  األب:  ا�يت إu واسطته اآلن ا�د،  موجودة الواسطة هذه �نت إذا الواسطة تلك حجبته بواسطة ا�يت
 يدú الشقيق األخ ابن وهكذا،  موجودا االبن �ن إذا يرث فال ا�يت االبن إu واسطته االبن ابن،  يرث ال ا¡د؛  موجودا
،  يرث ال فإنه موجودا �ن إذا والعم بالعم يدú العم ابن و`ذلك ، يرث ال فإنه موجودا الشقيق األخ �ن فإذا قالشقي باألخ
،  أيضا يرثون ال فإنهم موجودا األب �ن إذاف -ا�يت إu واسطتهم هو األب- باألب يدلون الشقيق واألخ الشقيق العم

  .به أدلوا من õجبون وهم،  الواسطة تلك هحجبت بواسطة ا�يت إu أدu من تقول فالقاعدة

                                                           

 

 ولعله سبق لسان با�د يدÇ ؟ بمن يدÇ بفاأل: قال األستاذ  >

 );( اrلقة
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   . به أدلوا من مع يرثون أنهم: اaامس اrكم
 فهم السدس سيأخذ ألم األخ هو اOي األم ووt اeلث ستأخذ األم ألم ، وأخ أم مسألة M �ن لو يعç،  األم مع يرثون فهم

  .١  بها�دu مع يرث ال ا�دú فإن الورثة بقية أما ، به اأدلو من مع يرثون
 اrكم يرث هذا ومع بأن± يدÇ ذكرهم أن اmاl اrكم أنثاهم V يفضل ال ذكرهم أن األول اrكم íيعا األحم نعيد

 ال� باألحم يتعلق ما هذا الورثة من به اأدلو من مع يرثون أنهم الرابع اrكم نقصانا به اأدلو من ªجبون أنهم اmالث
   .الورثة من غ�ه عن األم وt بها @تص
 أن قلنا،  يرث ال فإنه بأن± أد¬ من أن :اmاl اrكم وهو ا�دات مع فيهما يتشارك األحم من حكمان هناك أن وقلنا
 األب أم - ا¡دة فإن به اأدلو من مع يرثون أنهم :الرابع  واrكم ، عليها للنص ترث هذا ومع باألم تدú األم جهة من ا¡دة

- úجبها ال ا¡دة ألن ،معه ترث هذا ومع ألببا تدõ نت و�ن األم إال� úدون بهم �تص األحم بقية لكن،  باألب تد 
  .ذلك M القواعد وذكرنا غ�هم

  &تنبيه äصوص أوالد األم والفرع الوارث األنÓ+  اeلث ألصحاب  إÜدة&

§يستحسن الرجوع للحلقات ا�سجلة لسماعها (:¬
  uإ§®:®
 (  

  أصحاب السدس 

 أقل ألنه وجود rوط هrوط بعض. وجود rوط أنها rوطه ì Mدون وÐذا الفروض أقل وهو :سبعة نصيب السدس
  .وجود rوط rوطهم ورثته فبعض هنا أما،  عدم rوط فتكون منها أ\ فهو غ�ه أما الفروض

:  سبعة السدس أصحاب،،  تعاu اهللا شاء إن حوتوض تفصيل \ واحدا واحدا نأخذهم ذلك بعد ثم أوال بذكرهم نبدأ 
 السابع ، فأك¶ االبن بنت السادس،  األم و� ا?امس ،  ا�دات أو ا�دة الرابع،  األم اeالث ،  ا�د اeاÒ،  األب أوÐم

  . فأك0 ألب واألخت ، فأك0 االبن وبنت ، األم ووt ، وا¡دان ، األبوان : أخرى بطريقة نعيدهم،  فأك¶ ألب األخت
 الطالب من كث� @طئ وÐذا ، السدس أصحاب من ليست الشقيقة األخت أن اآلن هنا نالحظ /  /  مالحظات 
 و�رثها،  اeلث[ M ألخواتها ومشار`تها،  للنصف كإرثها األحم من كث� M و�ياها تتشابه ألنها ألب �ألخت فيجعلونها

öصبة تعصيبا للباÜ عن الشقيقة األخت تف�ق هنا لكن ، ألب واألخت الشقيقة األخت ب[ تشابه فيه ذافله،  الغ� مع 
  . امطلقً  السدس أصحاب من ليست الشقيقة فاألخت ألب األخت
 يرثون ألنهم ةبَ َص عَ  أصحاب األصل M وهم،  وا¡د األب:  وهما ذكرين فيهم السدس أصحاب أن أيضا هنا نالحظ

 هو حظهم فأ\ حظهم أ\ �ن لو أما،  حظهم أقل ألنه السدس أخذوا هنا لكن ، روضالف أبقت ما يأخذون با^عصيب
öم حظاأل ، تعصيبا ا5اÐ جاءوا لكنهم با^عصيب اإلرث M نصيبهم أقل ألنه السدس .  

  : وجل عز اهللا كتاب \ ثالثة مواضع \ ذكر السدس
بََوْي { النساء سورة M تعاu قال : األول ا�وضع

َ
ُدُس ِه لïdُِ َواِحٍد ِمنُْهَما َوِأل ٌ  الس�

َ
tَو ُ

َ
n ا تََرَك إِْن َ�َن    }ِمم³

ِه { تعاu قوn : اmاl ا�وضع ïم
ُ
ُ إِْخَوٌة فَِأل

َ
n ُدُس فَإِْن َ�َن    }الس�

ْخٌت فَِلïdُ َواِحٍد ِمنْ { وجل عز قوM n بعدها ال� اآلية M : اmالث ا�وضع
ُ
ْو أ
َ
ٌخ أ
َ
ُ أ
َ
nُدُس ُهَما َو    }الس�
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  األب: الصنف األول من أصحاب السدس  �
   الوارث الفرع وجود:  هو واحد ب6ط السدس يستحق األب السدس؟ األب يستحق م�

 M تعاu اهللا قال،  السدس يأخذ األب فإن أنÓ أو �ن ذكرا للميت الوارث الفرع وجد فإذا،  وجودي هنا ال�ط أن نالحظ
بََوْيِه لُِ¾� َواِحٍد ِمْنُهَماوَ { تقدم ال� اآلية

َ
ُدُس  ِأل ا تََرَك  الس� ٌ ِمم³

َ
tَو ُ

َ
n السدس يأخذ فاألب ، ال�ط هذا د�ل هذا }إِْن َ�َن 

 أو أك0 ذكًرا �ن أو أنÓ  الوارث الفرع وجود وهو واحد ب�ط
ً
   .سواء �ن واحدا

 إذا اPا½ وأخذ السدس أخذ أن± الوارث الفرع �ن إن أما ، فقط السدس يأخذ األب فإن ذكر الوارث الفرع �ن إذا لكن
   .فقط السدس يأخذ باق يوجد لم ~ذاو ألنه أو· رجل ذكر، باق وجد
 السدس سيأخذ اً ذكر �ن إن الوارث الفرع وجد إذا لكن ، با^عصيب يأخذ الوارث الفرع وجود عدم مع األب: ذلك أمثلة
nرجل:  مثا Áا½ أما السدس سيأخذ هنا األب نه،واب /   أبيه عن توPذكر رجل أو· ألنه؟  �اذا االبن يأخذه يأخذه؟ من ا  ،
 ألنه ا5اö سيأخذ اإلبن وابن،  الوارث الفرع لوجود السدس سيأخذ هنا األب:  ابن وابن /   أب عن رجل توÁ : خرآ مثال
 الوارث الفرع بوجود يتعلق ما هذا،  تعاu اهللا شاء إن بةالعص جهة M ا^عصيب M األولوية بيان وسيأá،  ذكر رجل أو·
  .  اOكر

 وجود لعدم ا�صف ستأخذ هنا ا5نت اآلن نالحظ:  وأب /   بنت عن توفيت امرأة:  مثاn أن±الفرع الوارث  �ن ~نو
 السدس؟ أعطيناه �اذا ، اPا½ أيضا وسيأخذ،  الوارث الفرع لوجود السدس سيأخذ األبو،  ا�شارك وجود وعدم ا�عصب
:  نقول!  مباrة ا5اö �عطيه : قائل يقول قد..  حاالت M..  ذكر رجل أو· ألنه اPا½؟ أعطيناه و�اذا ، الوارث الفرع لوجود
 توÁ رجل:  ذلك مثال،  باق هناك يكون ال أو السدس من أقل يكون ، السدس مساوي ا5اö يكون ال حاالت هناك
 واألم،  اeلث[ ستأخذان )>(5نتانوا،  الوارث الفرع لوجود اeمن ستأخذ الزوجة:  وأب /   وأم /   وبنتv /   زوجة عن

  .n أفضل ألنه السدس يأخذ أن فسيضطر باn ö يبَق  لم ا5اö أعطيناه لو هنا واألب ، السدس ستأخذ

  &)تقريًبا  Ì : قيقة إ¬ ا�( األب:   السدس أصحاب من األول للصنف  إKدة&
  ا�د : السدس أصحاب من اmاl الصنف �

 هنا، ا�راد هو األب فأب،  األب أب:  ا¡د أن معناه ؟  هذا معØ ما،  األب جهة من ا¡د به ا�راد أوالً؟ هنا با�د ا�راد ما
 ال فهو األرحام ذوي من ألنه به �ا ةعالق ال األم جهة من فا¡د اOكور، بمحض عال و�ن األب أب هنا، ا�راد هو أبيك أبو
، يرث

ً
 يستحق ا¡د ا�د؟ هذا يرث م�.. األب م�لة ي�ل هنا، با¡د ا�راد هو فهذا األب، جهة من با¡د ا�راد شيئا
  :ب�ط[ السدس
  .األب وجود عدم :اmاl ال6ط                    الوارث الفرع وجود :األول ال6ط
. األب وجود عدم العد وال�ط الوارث، الفرع وجود يالوجود �طال. عدم وrط وجود rط n ا¡د أن هنا نالحظ
 M األب rط. األب وعدم األب rط:  ب�ط[ السدس يستحق ا¡د : نقول ا¡د rوط M �ت� أردنا إذا وÐذا
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 والقاعدة باألب، يدú ا¡د ألن،  األب وجود عدم : اeاÒ وال�ط،  هنا فيكرر الوارث، الفرع وجود للسدس استحقاقه
 تلك حجبته بواسطة أد¬ من X ، معه �ن إذا õجبه فإنه بشخص يدú من أن : السابقة ا�حا¸ات M تكلمنا كما

  األب جهة من ةوا¡د**  ا�سألة، هذه من يستثنون األم أوالد أن وقلنا الواسطة،
ً
  أيضا

 األجداد من فالقريب. ا¡د يسقط األب أن كما ا5عيد، يسقط فالقريب:  بوهأ ووجد األب أب وجد لو أنه هنا نالحظ
  .ا5عيد يسقط

 لعدم اeلث نعطيها ،اmلث؟ تأخذ �اذا اeلث، ستأخذ هنا األم ، وجده /   أمه عن توÁ رجالً  أن لو :مثاالً  هذا V أخذنا لو 
 ا5اö، يأخذ هنا ا¡د .�مالً  اeلث فاستحقت. العمريت[ إحدى ا�سألة وليست اإلخوة من ا¡مع ولعدم الوارث، الفرع

 �ألب وهو با^عصيب، يرث أنه األصل األب M هو كما فا¡د األب، يوجد وال وارث، فرع يوجد الألنه  ،اPا½؟ أخذ �اذا
M من كث� nإال أحوا M مستثناة مسائل áديث عند اهللا شاء إن بيانها سيأlألن اإلخوة عم ا¡د باب عن ا n مستقل باب 
M ا?الفية ا�سألة M كما توريثهم عدم أو معه اإلخوة توريث áا¡د فيها يتشابه ال� األحم من لكن اهللا، شاء إن سيأ 
 ا¡د اآلن هنا. وا^عصيب الفرض ب[ �معون وقد تارة وبا^عصيب تارة بالفرض يرثون وا¡د األب أن هنا األب مع

  ا5اö استحق
ً
  .األب يوجد وال وارث فرع يوجد ال ألنه تعصيبا

M هنا وأدخلنا األم حذفنا لو ا�ثال، هذا  
ً
 ويرجع السدس، سيأخذ وا¡د ا�صف، تستحق هنا فا5نت ابن، بنت أو بنتا

، ا5اö فيأخذ
ً
  .األب M بيانه تقدم كما تعصيبا

  .األب م�لة ي�ل ا¡د أن \ اإلãاع عقدان فقد. ذلك \ ا�نعقد اإلÎاع هو :ا�د إرث V وا��ل
  األم n السدس أصحاب من اmالث الصنف �

 M ندخل أن وقبل،  rط[ إu ينقسم rط هو ا�حصلة M لكن ب�ط[، �قل أو واحد ب�ط السدس تستحق واألم
  : ذلك
 الوارث، الفرع وجود عدم:  rوط بثالثة اeلث تستحق اeلث أصحاب من �نت فإذا اeلث، أصحاب من األم أن قلنا
 اختال أو اeاÒ، ال�ط أو األول ال�ط اختل لو اآلن. العمريت[ إحدى ا�سألة تكون أال اإلخوة، من ا¡مع وجود عدم
 
ً
  .السدس تستحق أن إu اeلث تأخذ أن من األم انتقلت معا
 إذا أو السدس، وتستحق تأخذ أن إu اeلث تأخذ أن من األم انتقلت الوارث، الفرع وجد بمعØ األول ال�ط اختل إذا

 فإن - العمريت[ إحدى ا�سألة تكن لم ولو ، وارث فرع يوجد لم ولو - اإلخوة من ãع وجد بمعØ اeاÒ، ال�ط اختل
  .السدس إu تنتقل األم
 
ً
 هكذا اإلخوة من ا�مع دوجو أو الوارث الفرع وجود هو ال6ط :ب�ط[ نقول أو واحد ب�ط السدس تستحق األم إذا

 M يدiا أن هو أفضله اOي وأنا ،اإلخوة من ا�مع وجود :اmاl ال6ط ،الوارث الفرع وجود : األول ال6ط ال�ط[، دiنا
  . اإلخوة من ا�معوجود  أو الوارث الفرع وجود:وهو واحد ب�ط السدس تستحق األم: فنقول واحد rط

بََويِْه لïdُِ َواِحٍد ِمنُْهَما {:األب M كما وجل عز اهللا قول إرثها V وا��ل     
َ
ُدُس َوِأل ا تََرَك  الس� ٌ ِمم³

َ
tَو ُ

َ
n بََويْهِ  { }إِْن َ�َن

َ
 } َوِأل

ُ إِْخَوةٌ {: اإلخوة من ا¡مع وجود اeاÒ ال�ط M قال ثم ،واألم لألب أي
َ
n ِه  فَإِْن َ�َن ïم

ُ
ُدُس فَِأل   .}الس�

 وعليه العمرية، ا�سألة M ا5اö ثلث تأخذ أو السدس، تستحق أو اeلث تستحق أن فإما عندنا، نصيبها كررت األم اآلن
 من ا¡مع وعدم الوارث الفرع عدم عند �مال اeلث نعطيها أن إما:  اeالثة األنصبة هذه غ� األم نعطي أن يمكن فال
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 وجد إذا السدس نعطيها أو عمرية، ا�سألة �نت إذا ا5اö ثلث هانعطي أو العمريت[، إحدى ا�سألة تكون وأال اإلخوة
!  ثمن نعطيها أن يمكن وال!  ربع نعطيها أن يمكن وال ! نصف نعطيها أن يمكن فال اإلخوة، من ا¡مع أو الوارث الفرع
  ! با^عصيب نعطيها أن يمكن وال ! ثلث[ نعطيها أن يمكن وال

ً
 نطبق أن أردنا إذا اوÐذ. فقط حاالت ثالث Ðا إذا

بط ال أن بمعØ نصيبه، �Á أن نستطيع ح¾ وارث � أحوال نعرف أن البد ال�وط
�

 ا�سألة قسمة عند ءعشوا خبطة 
 ا�صيب،بعد هذا أو ا�صيب هذا أو ا�صيب هذا إال تستحق ال األم أن نعرف األنصبة، من Ðا شئنا ما Ðا �عل فنقول
  . ا�صيب ذلك أعطيناها بسببه جعلنا اOي السبب ما نعرف ذلك

  ا�دات أو ا�دة السدس أصحاب من الرابع الصنف �
 ترث ال ال� وا¡دة ترث ال� ا¡دة من بيان اهللا شاء إن وسيأá ،األم وجود عدم وهو واحد، ب6ط السدس تستحق ا�دة
  . اهللا شاء إن بيانه سيأá ال أم جدات أربع ìتمع أن يمكن وهل جدات ثالث ìتمع أن يمكن وم¾ ا¡دات ìتمع وم¾
  تسقط، ا¡دة فإن األم وجدت فإذا، األم وجود عدم وهو واحد ب�ط السدس تستحق ا¡دة

ً
 فرض إال Ðا ليس ا¡دة إذا

 السدس فتأخذ ، سقطت:  األم وجدت إذا، السدس أخذت : األم توجد لم فإن، ترث ال أو السدس تأخذ أن إما. فقط واحد
 وتأخذه ا5نات، وجود مع وتأخذه،  الزوج[ وجود مع وتأخذه،  اOكور من الوارث األصل وجود مع الوارث، الفرع وجود مع
 إن إيضاحه سيأá كما بعيدة وجدة قريبة جدة هناك �نت إذا منها األقرب ا¡دة أو األم إال فيها يؤثر ال األخوات، وجود مع
  .تعاu اهللا شاء

 إذا ثم خالصة فيها أعطي أن أحب اOي لكن تعاu، اهللا شاء إن تفصيله سيأá كما ة اeبوية نالس من إرثها جاء وا�دة
 الرابطة فتنقطع ا¡دات M اlديث يطال الكتب بعض M ألنه أخرى، مرة إ�ها رجعت �مالً  السدس أصحاب نهيناأ

 ال�م فيكون خالفية، مسائل فيه وهناك طويل، ðم وهو ا¡دات i Mاn اlديث فيأخذ، السدس أصحاب ب[ والصلة
 بعد ثم �مالً  السدس أصحاب خذآ أن أريد أنا، السدس أصحاب عن اlديث فيستأنفون يرجعون ذلك بعد ثم طويالً  فيه
  .تعاu اهللا شاء إن وتفصيل بإسهاب ا¡دات عن فأتكلم أرجع ذلك
  .ا�بوية السنة هو ا¡دة إرث \ ا�tل أن وقلنا
  أنبه أن أحب ذلك بعد

ً
 واحدة من أك0 �نت و�ن السدس أخذت واحدة �نت إن �لزوجة، ا¡دة أن ا¡دة مسألة M أيضا

  فيه اش�`ن
ً
  .اeمن M أو الربع M اش�`ن واحدة من أك0 �نت و�ن الربع، أخذت واحدة �نت إذا الزوجات أن كما،  ãيعا

  األم و� : السدس أصحاب من اaامس الصنف �
 يستحقون األم أوالد أن اeلث أصحاب ذكر عند اlديث �ا تقدم وقد، أن± أو �ن ذكراً  أمه من ا�يت أخ هو األم وو� 

،  اyكور من الوارث األصل وجود عدم : اmاl ال6ط ،الوارث الفرع وجود عدم : األول ال6ط، rوط ثالثةب اeلث
  ..اeلث أصحاب M �ن ما هذا ..فأك¶ اثنv يكونوا أن : اmالث ال6ط

M يستحق السدس أصحاب tاألم و  
ً
. فقط واحد rط يتغ� لكن اeلث استحقاق �وطب السدس أنÓ أم �ن ذكرا

 أن هنا.. فأك0 اثن[ يكونوا أن:  �ن اeالث ال�ط. اeالث ال�ط إال يتغ� ال ، يبø اeاÒ وال�ط ، يبø األول ال�ط
  . واحداً  يكون

 )¹( اrلقة



  ا�ستوى السادسا�ستوى السادس                                                                                        نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة                                                                                        مقرر الفرائض مقرر الفرائض                 

- ٢٢ -  
 

Øن إذا السدس يأخذوا أن إما الكتاب، ذلك \ نص كما فرض[ أحد نصيبهم األم أوالد أو ألم األخ أن بمع�  
ً
،  واحدا

 أربعة ثالثة اثن[ - واحد من أك0 �ن إذا اeلث �r Mء يكونوا أو، اOكور من وارث أصل وال،  وارث فرع يوجد ولم
  . اeلث يستحقون اlالة هذه M، اOكور من وارث أصل وال،  وارث فرع يوجد ال، و - فأك0
  رثوني وال نسقطوفإنهم ي : اOكور من وارث أصل أو وارث فرع وجد إذا

ً
  ، شيئا

 
ً
  .rوط ثالثةب السدس يستحق ا?امس الصنف وهو األم وt إذا

  .- اmلث أصحاب \ تقدم كما -  الوارث الفرع وجود عدم :األول ال6ط
  .اyكور من الوارث األصل وجود عدم :اlاm ال6ط
  .واحداً  يكون أن :اmالث ال6ط
  اهللا شاء إن سيأá كما - ألم اإلخوة أن.. مسألة \ هنا أنبه أن وأحب

ً
 هنا ألم خوةاإل أن - اإلخوة مع ا¡د باب M أيضا

  �ن سواء اOكور من الوارث األصل يسقطهم
ً
  أو أبا

ً
 يسقط ا¡د أن العلم أهل بإãاع ألنه اOكور بمحض عال و�ن جدا

  .األم من اإلخوة
 الفرع وجود لعدم ،ا�صف يأخذ أن يستحق هنا الزوج: ألم وأخوين /   زوج عن توفيت امرأة مسألة M وجد لو :ذلك مثال

 من لوارثا األصل وجود ولعدم،  الوارث الفرع وجود لعدم اmلث؟ يأخذون �اذا. اeلث يأخذون ألم األخوين الوارث،
  . اeلث فاستحقوا. واحد من أك0 وهم اOكور،

 إن بيانه وسيأá الرد باب يس� اeامن ا�ستوى M تعاu اهللا شاء إن باب هذا نقول.. يذهب؟ أين اPا½ طيب قائل يقول قد
 الزوج[ غ� \ يرد إنهف بالرد، لوقي نم عند باقٍ  فهناك و�ال فقط، درسنا ما ضوء \ ا�سائل نقسم اآلن لكن اهللا شاء

 يذهب أين يقول اPعض �ى إشÄل ªصل ال ح� لكن موضوعها، هذا ليس لكن العلم أهل ب[ خالفية طويلة مسألة
  .تعاu اهللا شاء إن بيانه يأá مستقل باب هذا نقول اPا½؟
 ،ابن :  ا�ثال هذا M أدخلنا لو اآلن الحظ اeلث، يأخذون ألم واألخوين ا�صف n الزوج قلنا ألم وأخوين /   زوج اآلن
 ! سيسقطون بل آخر، فرض إu ينتقلوا لن ألم اإلخوة الوارث، الفرع وهو االبن لوجود الربع إu ا�صف من سينتقل الزوج
  . أسقطهم وجد إذا الوارث فالفرع الوارث، الفرع وجود عدم وهو األول ال�ط هذا
 
ً
  الوارث الفرع أن M واألخوات اإلخوة من غ�هم عن األم أوالد يتم� أيضا

ً
 اإلخوة من غ�هم أما. يسقطهم أنÓ أو �ن ذكرا

 أو -  ألم اإلخوة فيه يف�ق éا وهذا معه، يرثون األنÓ الوارث الفرع لكن يسقطهم، فقط اOكر الوارث الفرع واألخوات
  .ألب خواتواأل ألب واإلخوة الشقائق واألخوات األشقاء اإلخوة عن - األم أوالد
 األصل لوجود سقط؟ �اذا ،يسقط ألم واألخ ،	ه ا�ال سيأخذ األب .أمه من وأخيه /   أبيه عن توÁ رجل قلنا لو :آخر مثال

  . اOكور من الوارث
 
ً
 قد الوارث األصل ألن ،�اذا؟ خطأ، فا¡واب وسكتنا الوارث األصل قلنا إذا ألننا اOكور من الوارث األصل نقول ودائما

 @تص ال� حماأل M �ا تقدم كما األم وجود ومع ا¡دة وجود مع يرثون األم من واإلخوة،  ا¡دة تكون وقد األم كوني
 ستأخذ األم هنا:  أم من خوةإ وÐسة /   أم فيها الc ا�سألة فÏ به، اأدلو من مع يرثون األم أوالد أن قلنا،  األم أوالد بها

 اإلخوة أن ا�هم. الرد باب اسمه بباب متعلق هذا قلنا ا5اöو،اeلث سيأخذون ألم واإلخوة وة،اإلخ من ا¡مع لوجود السدس
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 الوارث األصل أما. اOكور من الوارث األصل \ ينص وال�ط،  اإلناث من وارث أصل هذا ألن لكن األصل مع ورثوا ألم
  . راOكو من الوارث األصل õجبهم إنما õجبهم، ال فإنه اإلناث من

ُ {: وجل عز اهللا قول اeلث أصحاب M تقدم كما :للسدس األم و� إرث V وا��ل
َ
nٌة َو

َ
ِو اْمَرأ

َ
ًة أ
َ
ل
َ
ðَ َو�ِْن َ�َن رَُجٌل يُورَُث

ْخٌت فَِلïdُ َواِحٍد ِمنُْهَما 
ُ
ْو أ
َ
ٌخ أ
َ
ُدُس أ    }الس�

 هو الواt اOكور، من وارث أصل يوجد وال وارث فرع يوجد ال بمعØ واt وال وt ال ال�لة أن قلنا؟  معناها ما اآلية هذه
ُدُس فَِلïdُ َواِحٍد ِمنُْهَما { أخت أو أخ إما ،واحدة أي أخت أوأي واحد ،  أخ وn اOكور، من الوارث األصل  هأن بمعØ }الس�

  عنهما،وقلنا اهللا رô وقاص أ� بن سعدو مسعود بن اهللا عبد قراءة M كما أم من أخ وn واt وال وt ال للميت يوجد لم ذاإ
   وt يوجد ال،ألم أخت �نت إذا السدس،و`ذلك يأخذ األم وt فإن،هذا \ ãاعاإل انعقد قد
  . السدس تأخذ ألم األخت فإن ألم أخت ويوجد واt وال
  �ن إذا اOكور من الوارث األصل أن نبهت كما

ً
 يسقط فإنه جداً  �ن و�ذا،هاتا¡ أي من واألخوات اإلخوة يسقط فإنه أبا

  �ن إذا األم بوt يتعلق ما هذا. العلم أهل بإãاع ألم اإلخوة
ً
   .للسدس مستحقا

  �ن إذا السدس يأخذ أن إما األم وt أن ونالحظ
ً
  �ن إن اeلث يأخذ أو،  واحدا

ً
 وال وارث فرع يوجد الن أ ب�ط،  ãعا

  ألن ؛اOكور من وارث أصل
ً
 اإلخوة إعطاء يستطيعون فال واألخوات اإلخوة م�اث M تقع همئأخطا أك0 الطالب من كث�ا

 أن الشخص أراد إذا ح¾ شديد باختصار لكن وارث، فرع معهم يوجد ال أو وارث فرع معهم �ن سواء م�اثهم واألخوات
 قسمة كيفية وفهم ضبط \ ساعدت ال� القواعد بعض إيراد تعاu بإذنه يتيè اهللا شاء إن  وسيأá األمور هذه مثل ضبطي

 اهللا شاء إن ثالثة أو pا¸ت[ M باب Ðا اهللا شاء إن وسيأá وا^طبيقات ا^مارين ك0ة Ðذا وسيلة أهم �ن و�ن ا�سائل
uتعا.  
 اإلخوة أن علم إذا ا�قصود،وÐذا فهم وíعة اإلجابة íعة للطالب يتيè ح¾ القواعد هذه ضبط من البد لكن
 إu األمر õتاج وال يسقطهم مباrة فإنه األب ومعهم مسألة M جاءوا إذا مباrة األب يسقطهم من أي ا¡هات خواتواأل
  .األم وt بم�اث يتعلق ما هذا. يرثون كم M يفكر أن

 ونيك ح¾ متأخرين جعلتهما وÐذا ،متشابهان السابع والصنف السادس والصنف.. السادس الصنف إu ذلك بعد ننتقل
، فيهما ال�م

ً
 ح¾ تأخ�هما رأيت أنا لكن ا¡دة \ يقدمون وقد مثالً  األم وt \ ونمُ يقد³  الكتب بعض M و�ال م�ابطا

  .ألب واألخت االبن ببنت يتعلقان أنهما خاصة كب� تشابه فيهما ا�سأ^[ ألن مسأ^يهما، ضبط يسهل
  ¶فأك االبن بنت: من أصحاب السدس  السادس الصنف �

 M أما.. ربعأ ثالث اثنت[،  فأك0 ابن بنت تكون وقد،  واحدة ابن بنت تكون قد بمعØ فأك0 االبن بنت اآلن أقول وهنا
 أك0 أو واحدة تكون أن فإما هنا أما فقط، االبن بنات قلنا اeلث[ أصحاب و� فقط، االبن نتب قلنا ا�صف أصحاب

  . يشملها اlكم واحدة من
 وجود عدم األول ال�ط.. rوط بثالثة ا�صف تستحق االبن بنت أن بنا مر ،انب مر ياy نصيبها عرضنست أن نريد

 صاحبة M تقدم ما هذا. منها األ\ الوارث الفرع وجود عدم اeالث ال�ط ا�شارك، وجود عدم اeاÒ ال�ط ا�عصب،
  .ا�صف
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  قلنا بها ا�تعلقة ال�وط ذكرنا اeلث[ إu انتقلنا �ا
ً
 ال�طو ا�عصب، وجود عدم:ال�ط األول:  ثالثة أنها أيضا

Òاeالث ا�شارك، جودو:اeلث[، تستحق فبهذا. منها األ\ الوارث الفرع وجود عدم:وال�ط اeا   
  .السدس تأخذ وقد اeلث[ تأخذ وقد ا�صف تأخذ قد وÐذا السدس هو اeالث فرضها

  السدس؟ تستحق م�
    ا�عصب وجود عدم:األول ال6ط
 عدم : للثلث[ استحقاقها M األول ال�ط نفس وهو للنصف استحقاقها M األول ال�ط نفس هو ال�ط هذا أن ونالحظ
 ولن با^عصيب، ترث أن إu سينقلها -  العصبة مسائل M اهللا شاء إن سيأá كما - وجد إذا ا�عصب ألن ا�عصب، وجود

، فرض صاحبة تكون
ً
 نقلها ا�عصب وجد إذا ألنه ،ح¾ ترث بالفرض  ا�عصب وجود عدم نش�ط أن فالبد هنا أما أبدا

  . ا�عصب وجود عدم األول ال�ط نقول وÐذا با^عصيب، ترث أن إu معه
 ابن بنت � �نت �نو ابن، ابن فهو ابن بنت �نت إن أي درجتها، من اOكر هو Ðا ا�عصب أن ذكرنا �ا؟ ا�عصب هو من
 اOكر وهكذا، ابن، ابن ابن ابن كذلك، Ðا فا�عصب ، ابن ابن ابن بنت درجة أنزل �نت إن ابن، ابن ابن Ðا فا�عصب ن،اب
   Ðا، ا�عصب هو درجتها من
 أما. ترث �علها ال بالÕية، يسقطها االبن>>  االبن بنت،،  يسقطها اtرجة M فوقها اOي اOكر. ال فوقها؟ من يعصبها هل
Oدونها يا M رجةtإال يعصبها ال يعصبها، فال ا M إ�ه احتاجت إذا.. واحدة حالة - áذا إشارة وسيأÐ لكن ا�وضوع 

  أعلم ألÒ -  السدس بأصحاب خاص ا�وضوع �عل أن نريد
ً
 Ðذا السدس، أصحاب M الطالب أخطاء أك0 أن دائما

، يضبطا ح¾ لتشابهما ا¡دة بعدها األم جعلت ثم ،ا يضبط ح¾ ال�وط M للتشابه ا¡د، بعده األب جعلت
ً
 بعد ثم أيضا

  .ألب واألخت االبن بنت ب[ ãعت ذلك بعد ثم،  األم وt جعلت ذلك
  ìعله الكتب بعض.. �مالً  يذكر أن البد ال�ط هذا أن فعرَ يُ  أن أريد :اmاl ال6ط

ً
  rطا

ً
 يكون أن أرى وأنا.. عدميا

 
َ
، rطا

ً
 r وليس وجوديا

ً
، طا

ً
  جعلناه إذا ال�ط ألن عدميا

ً
 إذا لكن !ال�ط هذا ذكر بعد نستثç أننا سنضطرعدميا  rطا

  .العبارت[ بكلتا ال�ط وسأعطيكم الستثناءإu ا  õتاج فال وجوديا rطا جعلناه
 إرثها M كما - منها األ\ الوارث الفرع وجود عدم: يقولبعضهم  فقط، الضبط سهولة M لكن..  واحدـ ا�عØ هو

 سوى:   قال منها األV الوارث الفرع  وجود عدم - اآلن إu ال�ط يكتمل لم اآلن وللثلث[، للسدس، و�رثها للنصف
 أو بنت إال ا�سألة M وارث فرع يوجد ال أنه : اللفظ هذا \ ال�ط خالصة بمعØ. للنصفة الوارث االبن بنت أو اPنت
  : وهو آخر بأسلوب تكون العبارة أرى أنا ، ا�صف ترث بنا بنت

  للنصف الوارثمنها  األV األن± الوارث الفرع وجود :اmاl ال6ط
ً
  .فرضا

 أو Ðا ا�ساوي @رج "منها األV" يسقطها، اOكر أن قلت كما ألنه اOكر أخرج "األن±" واضح، هذا "الوارث الفرع وجود"
  للنصف لوارثا" دونها، من

ً
 ال قد فإنها للثلث[ وارث أنÓ وارث فرع وجد لو للنصف، وارثة األنÓ تكون أن فالبد "فرضا

  للنصف الوارث منها األV األن± الوارث الفرع وجود مطلوبة، rوطها � العبارة معصب، Ðا وجد إذا إال ترث
ً
 نهأل .فرضا

 لم هادون �ن إذا السدس، تأخذ لم اeلث[ M اش�`ت  Ðا مساوي أنÓ وارث فرع وجد لو. أسقطها ذكر وارث فرع وجدإذا 
  يكون أن البد أسقطها، للثلث[ وارثا �ن إذا فيها، يؤثر

ً
  .للنصف وارثا

  هذا \ �عطي
ً
  ا�tل هو ا�ثال ومثاال
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 Ðا يوجد لم إذا السدس تستحق االبن بنت أن \ العلم أهل أãع فقد العلم أهل إÎاع :هو للسدس إرثها V ا��ل
  للنصف وارث منها أ\ أنÓ وارث فرع ووجد معصب

ً
  . فرضا

 الفصل M بيانها تقدم كما األشعري مو� أ� قصة M كما والسالم، الصالة عليه ا�ò عن اmابتة السنة اإلÎاع ود�ل
ôاألشعري مو� اأب نإف،  ا�ا ôحبيل بن زيله حديث وهذا ،)شقيقة وأخت ، ابن وبنت ، بنت عن سئل( عنه اهللا رr  
: عنه اهللا رô فقال؟  وأخت ابن وبنت بنت عن سئل �ا عنه اهللا رô قال ماذا ا�اô، الفصل M وبيانه ذكره �ا تقدم

  ،)ا�صف ولألخت(: قال ،)>(ا�شارك وعدم ا�عصب لعدم ا�صف تأخذ ا5نت أن ومعلوم ،)ا�صف Ðا ا5نت(
ً
 هو طبعا

، ا�صف أعطاها
ً
ٍ  مسعود بنا وأتوا(: عنه اهللا رô قال تعصيبا �çأي ،)فسيوافق Òا5نت أن من، إ�ه ذهبت ما \ سيؤيد 

  ا�صف ستأخذ واألخت ستسقط االبن وبنت ا�صف Ðا
ً
 قد(: قال عنه اهللا رô مسعود بن عبداهللا إu تَْواأ فلما. تعصيبا

  ضللت
ً
 السدس االبن و5نت ، ا�صف للبنت وسلم، عليه اهللا ص£ اهللا رسول بقضاء هافي ألقض[ ا�هتدين، من أنا وما إذا
  )لألخت بü وما ، اeلث[ تكملة
 أخذت �اذا،  السدس أخذت االبن بنت ا�شارك، وعدم ا�عصب لعدم قلت كما ا�صف أعطيت اPنت اهللا رÜك انظر

، للنصف الوارث منها األ\ الوارث الفرع ولوجود ا�عصب لعدم ؟ السدس
ً
 ا5اö أخذت الشقيقة واألخت فرضا

 لكن معصب، Ðا يوجد وال واحدة أنها \ ا�صف تأخذ لم االبن بنت فهنا. بيانه تعاu اهللا شاء إن سيأá كما با^عصيب
 السدس هنا أخذت لكن منها، أ\ وارث فرع ويوجد Ðا مشارك ال ألنه اeلث[ تستحق ولن منها، أ\ وارث فرع وجد
  للنصف الوارث منها األ\ األنÓ الوارث الفرع لوجودو ا�عصب لعدم

ً
  . فرضا

  .الطالب عند يشé dا�  أيضا االبن بنت مسألة �ا تتضح ح¾ :أمثلة هذا V نعطي
 ال ؟ مشارك Ðا يوجد هل معصب، Ðا يوجد ال ؟ معصب Ðا يوجد هل االبن بنت هنا:  ابن وبنت /   ابن عن توÁ رجل
 ذكر �ن إن ؟ أنÓ أم ذكر هو هل،  منها أ\ وارث فرع يوجد نعم ؟ منها أ\ وارث فرع يوجد هل ،مشارك Ðا يوجد

ً
 ا

  ترث وال ا�ثال هذا M تسقط  اإذً  وهو االبن  ذكر يوجد ا�ثالM  أسقطها،
ً
  .	ه ا�ال يأخذ واالبن. شيئا

Òاالبن بنت سينقل ابن ابن �ن إذا " ابن ابن"  نقول "االبن" بدل سنجعل اآلن سنغ uوال با^عصيب ف�ث ، ا^عصيب إ 
   .بالفرض ترث
  .اeلث[ ف�ثن األخرى االبن بنت مع ستش�ك هنا االبن فبنت /   ابن بنت و�عله ابن ابن �نقل.. طيب

   صفا� تأخذ لن )�(بنت االبناeلث[، ستأخذان [ا5نت أن هنا نالحظ ،ابن وبنت /   بنتv ا�ثال جعلنا لو 
  .اeلث[ ا5نات الستكمال؟  تسقط �اذا ، ستسقط، بل  السدس وال اeلث[ وال

 األن± الوارث الفرع وجود:اmاl ال6ط ا�عصب، وجود عدم:األول ل6طا : ب6طv السدس تستحق االبن بنت نإ قلنا
Vللنصف الوارث منها األ ،

ً
  .ال�طان هذان يتحقق لم إذا �تل `يفو ال�وط هذه استثناءات وذكرنا فرضا

                                                           

 

 لعدم ا�عصب وعدم الفرع الوارث لكنه سبق لسان : قال األستاذ /   ١

 عله سبق لسان ول" بنت االبن"بدل " ا5نت: "قال األستاذ /    ١

 )Ó( اrلقة
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  األمثلة ��
ً
 هنا فالزوج ،ابن وبنت /   وبنت /   زوج عن توفيت امرأة أن لو ا�حا¸ة هذه M اهللا شاء إن نذكرها ال� أيضا

 تكملة السدس ستأخذ االبن وبنت ا�عصب، و ا�شارك لعدم ا�صف ستأخذ واPنت الوارث، الفرع لوجود الربع يأخذ
eلث[ا .  
. )للثلث[ تكملة السدس االبن و5نت ا�صف للبنت(: قال مسعود بن عبداهللا حديثM  كما ؟اmلثv تكملة مع| ما
 االبن بنت نصيب السدس أن. ا�راد هذا.. ثلث[ = ا�جموع أصبح ا�صف إu ضم إذا السدس؟  للثلثv تكملة مع| ما
 من أكM 0 يش�`ن أن يمكن ال اeلث[، يأخذن فأك0 ا5نتان وÐذا بنتانا فكأنهما ثلث[، أصبح ا5نت إu ضم إذا

  .�5نت االبن بنت ألن، اeلث[ ا5نات استكملت السدس أخذت إذا ألنها با5نت، ملحقة االبن بنت فجعلت اeلث[،
 االبن بنت أنه قلنا Áن ناسبةوبا� ،ابن وبنت - وبنتv – زوجة عن توÁ رجل بمعØ بنت من أك0 ا�سألة �نت لو لكن
 ب[ فرق فال فأك0 ابن بنت ا�هم ابن بنات ع� أو ابن بن� أو ابن بنت ، فرق فال االبن بنت \ يطبق �ن إذا ا�ثال فأك0

 �نت سواء االبن بنت أما ! يؤثر اOي هذا؟  عددهم كم اآلخرون الورثة أريده اOي لكن ، واeالث واالثنت[ الواحدة
 ستأخذ الزوجة ا�هم. فيه اش�`ن السدس أخذن و واحدة من أك0 ن³ ك �نو تستحقه، �نت إذا السدس أخذت واحدة
 االبن بنت ا�شارك، وجودل أو واحدة من أك0 ولكونهن ا�عصب لعدم اeلث[ سيأخذن واPنتان الوارث، الفرع لوجود اeمن

 تأخذ االبن بنت أن قليل قبل قلنا Áن هذا؟ مع| ما اeلث[، ا5نات الستكمال سقطت ؟سقطت �اذا ستسقط هنا
، تأخذ لن ستأخذ؟ ماذا ابنتان ويوجد مكتمالن اmلثان �ن إذا طيب للثلث[، تكملة السدس

ً
 استكمال، اeلثان ألن شيئا

 معصب �ا يوجد لم اإذ. ا�شؤوم والقريب ا�بارك القريب M إ�ه اإلشارة سيأá كما معصب Ðا وجد إذا إال فتسقط
 الوارث منها األ\ األنÓ الوارث الفرع وجود ال�ط M قلنا وÐذا اeلث[ استكملن ا5نات ألن �اذا؟ اآلن ستسقط
 ألن اeلث[، به تستكمل àء االبن 5نت يبَق  فلم اeلث[ أخذن اثنت[ ا�نت فلو واحدة، تكون أن بمعØ ،فرضا للنصف
  .اكتمال قد اeلث[

ً
 ا5نات الستكمال ا¡واب �اذا؟ تسقط هنا االبن بنت ،ابن وبنت - وبنتv - زوجة فيها مسألة إذا

  )للثلث[ تكملة السدس االبن و5نت(: قال أنه قلت كما مسعود بن عبداهللا حديث Ð Mذا.. اeلث[
  ونأخذ

ً
  أيضا

ً
 الزوج .ابن ابن وابن - ابن بنات وع6 - نتوب – زوج عن توفيت امرأة أن لو .ا�سألة هذه نتم ح¾ آخر مثاال

 اOي االبن ابن. فيه يش�`ن للثلث[ تكملة السدس سيأخذن االبن بنات وع6ة ، ا�صف ستأخذ اPنت و،  الربع سيأخذ
  يعد وال ا5اö سيأخذ باtرجات دونهما

ً
  يعت� م¾ ،Ðن معصبا

ً
 األخ M اهللا شاء إن سيأá كما إ�هن احتاج إذا ؟ Ðن معصبا

 قلنا االبن بنت إرث د�ل أن ا�هم، ألب األخت M تعاu اهللا شاء إن السدس أصحاب ننÄ أن بعد ا�بارك واألخ القريب
  والسالم الصالة عليه اÔe عن اmابتة والسنة اإلÎاع أنه

  فأك¶ ألب األخت:السابع الصنف �
 تكملة السدس تأخذ االبن بنت السدس، هو اOي الفرض هذا M التشابه هذا وسيتضح االبن، بنت مع تشابه فيها 

 الشقيقة األخت توازي ا5نت فكأن الشقيقة األخت مع للثلث[ تكملة السدس تأخذ ألب واألخت ا5نت، مع للثلث[
  .ا5يان وسيأá ألب، األخت تقابل االبن وبنت

  ب�ط[ السدس تستحق االبن بنت ... ب6طv السدس تستحق ألب األخت
ً
   أيضا

 وهو. درجتها من اOكر هو ا�عصب ؟ هو من وا�عصب. .ا�عصب وجود عدم وهو االبن بنت ¿ط \ كما :األول ال6ط
 .. ألب األخ هو ألب األخت يعصب اOي. ألب األخ

ً
  .. درجتها من اOكر هو إذا
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  .للسدس االبن بنت م�اث مع التشابه والحظوا: اeاÒ ال�ط
  للنصف الوارثة الشقيقة األخت وجود :اmاl ال6ط

ً
، ا�صف ترث شقيقة أخت توجد أن أي ،فرضا

ً
 تكون أن بمعØ فرضا

  .واحدة
  للنصف الوارث منها األV األن± الوارث الفرع وجود:  وهو االبن بنت ل�ط مقارب ال�ط هذا

ً
 لكم قلت وÐذا ،فرضا

  يكون أن أفضل وال. ال�ط هذا مع ههالتشاب وجوديا rطا االبن نتاeاÒ 5 �طال يكون أن أؤيد
ً
  rطا

ً
 عدميا

 . ضبطهما ويسهل فيستوعب ال�ط[ هذين ب[ التشابه �حصل
ً
 للنصف الوارثة الشقيقة األخت وجود : اeاÒ ال�ط إذا

 
ً
 تأخذ شقيقة أخت ووجدت،  ألب األخ وهو نÐ ا�عصب يوجد لم إذا السدس يأخذن فأك0 ألب األخت أن بمعØ. فرضا

  ا�صف
ً
  .فرضا

 األخت الوارث، الفرع وجود لعدم الربع ستأخذ الزوجة ،ألب وأخت - شقيقة وأخت - زوجة عن توÁ رجل :ذلك مثال
 األصل وجود عدمو الوارث، الفرع وجود عدمو ا�شارك، وجود وعدم ا�عصب، وجود لعدم �اذا؟ ا�صف ستأخذ الشقيقة
 إرثها rوط من ألن �اذا؟ اeصف تأخذ أن يمكن ال هنا ألب األخت ا�صف، وأخذت فاستحقت اOكور من الوارث
 م� ،السدس إال Ðا �د ال آخر، فرض عن Ðا نبحث طيب شقيقة، أخت توجد وهنا والشقائق األشقاء وجود عدم للنصف
  للنصف وارثة شقيقة أخت وجد إذا تأخذه؟

ً
، ا�صف تأخذ الشقيقة األخت ا�ثال هذا. فرضا

ً
 ألب لألخت يوجد وال فرضا

  معصب
ً
  .ثلث[ يساوي ا�صف مع السدس ألن للثلث[ تكملة يكون السدس أعطيناها إذا السدس، نعطيها إذا

 أخت ووجدت معصب Ðا يوجد لم إذا السدس تستحق ألب األخت أن \ اإلãاع انعقد فقد :اإلÎاع إرثها V ا��ل
  للنصف وارثة شقيقة

ً
 . فرضا

ً
 االبن بنت \ الشقيقة األخت مع ألب األخت وقياس ،اPنت مع االبن بنت V القياس أيضا

  .للسدس استحقاقها د�ل فهذا ا5نت، مع
، للنصف وارثة شقيقة أخت وجود ال�ط M قلنا أننا هنا نالحظ

ً
، ترث ال ألب األخت؟ شقيق أخ وجد لو اآلن فرضا

ً
 شيئا

  تكون أن البد
ً
�اذا؟ السدس ستأخذ األم ألب، وأخت - شقيق وأخ - أم عن توÁ الً رج أن لو :ذلك مثال شقيقة، أختا 

 ألنه ا�صف تأخذ لن هنا ألب واألخت ا5اö، سيأخذ الشقيق األخ ألب، وأخت شقيق أخ يوجد اإلخوة، من ا¡مع لوجود
 شقيقة أخت نريد ألننا السدس تأخذ ولن شقيق، أخ يوجد وهنا والشقائق، األشقاء وجود عدم ا�صف تأخذ ل� اش�ط
 واألخت األخ فإن الشقيق األخ وجد إذا أنه :لقلنا قاعدة هنا ننشئ أن أردنا لو اإذً  يسقطها، الشقيق فاألخ شقيق، أخ وليس

  يرثون ال أب من
ً
 . الشقيق األخ سقطهمي يسقطون،  شيئا

ً
  . شقيقة أخت تكون أن البد إذا

 سيأخذن الشقيقتان األختان. وعم - ألب وأخت - شقيقتv أختv عن توÁ رجل :ذلك مثال ؟؟ شقيقتان أختان �نتا لو
 من الوارث األصل وجود وعدم الوارث، الفرع وجود وعدم ،" أختان" ا�شارك ووجود ا�عصب، ووجود لعدم �اذا؟ اeلث[
 اeلث[ ألن �اذا؟ سالسد نعطيها ولن الشقائق، لوجود �صفا نعطيها نل ،ألب األخت اآلن اeلث[، أخذن فبهذا اOكور،

، للنصف وارثة شقيقة أخت توجد فلم استكمال، قد
ً
  .ا5اö يأخذ والعم ، ألب األخت فتسقط فرضا

 
ً
  للنصف وارثة شقيقة أخت وجود قلنا Áن أيضا

ً
، 	مة �ت خطا ونضع ،فرضا

ً
 تأخذ الشقيقة األخت �نت لو فرضا

، ا�صف
ً
 لكن ا�صف تأخذ الشقيقة األخت : بمثال نأ¼ ؟ يفك.. السدس تستحق ال ألب األخت فإن تعصيبا

  للنصف وارثة شقيقة أخت وجود ال�ط ينضبط ح¾: ا�ثال إ�ك بالفرض وليس با^عصيب
ً
 أخت وجدت فإذا. فرضا

  للنصف وارثة شقيقة
ً
  تستحق ال ألب األخت تعصيبا

ً
  نستكمل أن يمكن ال ألنه. شيئا

ً
 ا^عصيب، مع فرض هو اOي سدسا
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 أخذت اeصف؟ أخذت �اذا ا�صف ستأخذ اPنت. ألب وأخت - شقيقة وأخت - بنت عن هلك رجالً  أن لو: ا�ثال
  ستأخذ؟ ماذا الشقيقة األخت.. طيب ا�شارك، وجود ولعدم ا�عصب، وجود لعدم ا�صف

ً
 نقول ألننا ا�صف تأخذ لن طبعا

 اإذً  وارث، فرع يوجد وهنا الوارث، الفرع وجود عدم : اeالث ال�ط،،  rوط بأربعة ا�صف تستحق الشقيقة األخت أن
 اPا½ الحظنا لو اآلن .الغ� مع Üصبة ا5اö تأخذ أنها ا^عصيب باب M سيأá كما الشقيقة األخت ا�صف، تأخذ لن هنا
، فا5اö ا�صف أخذت ا5نت �نت إذا.. يساوي؟ كم هذا

ً
 لكن نصف، يساوي ا5اö هذا يساوي؟ كم لكن تعصيبا

 تأخذ وال تسقط ألب األخت فإن ،با^عصيب أخذته فإذا با^عصيب، أخذته با/عصيب؟ أخذته أم بالفرض نصف هو هل
  نستطيع وÐذا ،السدس

ً
 بأل واألخ األخت فإن با/عصيب ورثت إذا الشقيقة األخت إن :فنقول قاعدة هنا ننشئ أن أيضا

   .نايسقط
  قلنا

ً
 وورثت الشقيقة األخت وجدت إذا اآلن هنا. يرثون ال أب من واألخت األخ فإن وجد إذا الشقيق األخ أن سابقا
  يرثون ال أب من واألخت األخ فإن ،با^عصيب

ً
 الغ� مع Üصبة قلنا و�ذا ، الغ� مع Üصبة فتصبح ا5اö تأخذ ألنها.. شيئا

  .ألب ألختا ومن ألب األخ من أو· � فتصبح شقيقا أخ تصبح فإنها ذكر إu تتحول كأنها
  .. الطالب من كث� فيها ئو@ط فيه يقع جدا مهمة نقطة \ هنا أنبه أن أريد.. ألب باألخت يتعلق ما هذا
  السدس ترث أن يمكن ال الشقيقة األخت!!  شقيقة أخت فيهم ليس السدس أصحاب أن �و

ً
  فرضا

ً
 من حال بأي أبدا

 ا�صف، تأخذ أن إما الشقيقة األخت !! خطأ وهذا السدس يقةالشق األخت يعطي الطالب من كث�ئ @ط وÐذا األحوال
 السدس، ترث أن يمكن ال لكن. تسقط أو. فقط الغ� مع Üصبة أو بالغ� Üصبة ا5اö تأخذ أو اeلث[، M تش�ك أو

  السدس الشقيقة األخت فيعطون هذه M @طئون الطالب من كث� Ðذا
ً
 تأخذ ال هاأن والصحيح ألب باألخت Ðا تشبيها

  . الغ� مع Üصبة أو بالغ� Üصبة ا5اö تأخذ أو اeلث[ M تش�ك أو ا�صف تأخذ إنما تستحقه وال السدس
 نستجمع ح¾ باختصار ونقوÐم.. السدس من انتهينا اآلن .السدس أصحاب باب M تعاu اهللا شاء إن إيراده تيè ما هذا

 الفرع وجود:  ب�ط[ السدس يستحق ا�د ، الوارث الفرع وجود وهو واحد طب� السدس يأخذ األب أن:فيهم ا�علومات
 اإلخوة، من ا¡مع أو الوارث الفرع وجود وهو واحد ب�ط السدس تستحق األم األب، وجود عدم اeاÒ ال�ط الوارث
، يكون أن rوط بثالثة السدس يستحق  األم و� األم، وجود عدم وهو واحد ب�ط تستحقه ا�دة

ً
 الفرع عدم واحدا

 الوارث الفرع وجود ا�عصب، عدم ب�ط[ السدس تستحق االبن بنت ذلك بعد اOكور، من الوارث األصل عدم الوارث،
Óللنصف الوارث منها األ\ األن ،

ً
  السدس تستحق فأك0 ألب واألخت فرضا

ً
 ووجود ا�عصب، وجود عدم ب�ط[ أيضا

 فر للنصف الوارثة الشقيقة األخت
ً
  .ضا

  و� إ�ها نش� أن البد نقطة السدس أصحاب M بü السدس، أصحاب بمسألة يتعلق ما هذا
  .ألب واألخت االبن ببنت /علقه: ا�شؤوم والقريب ا�بارك بالقريب يتعلق ما 

 وترك مات رجالً  أن لو اآلن. با^عصيب ترث أن إu بالفرض ترث أن من أخته ينقل أنه ا�عصب اOكر وجد إذا أنه األصل
 
ً
  ا5اö ف�ث ا^عصيب إu تنتقل االبن بنت ،ا�صف تأخذ اPنت ابن، وابن -  ابن وبنت - بنتا

ً
َكِر { ابن ابن مع تعصيبا لِث³

نْثَيَْ[ِ 
ُ ْ
  .ا5اM ö فيش�`ون ،}ِمثُْل َحظï األ

 تسقط � يعç با^عصيب، تفورث kلها ا�عصب وجد �ا لكن تسقط، ألب األخت أو االبن بنت لئمسا M اآلن هناك
  .تعاu اهللا شاء إن ا�قال يتضح وبا�ثال با^عصيب، ترث فيجعلها يأá لكنه بالفرض، س�ث �نت إذا
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 لورثت لواله اOي هو عكسه، ا�شؤوم والقريب يعصبها، منأو  أخته لسقطت لواله اOي هو ا�بارك؟ القريب هو من: أوالً 
  .من يعصبها

  ابن وبنت - وبنتv – زوجة عن توÁ رجل :ا�بارك لقريبا عن مثاالً  نأخذ
 ا�سائل تكرار ك0ة من إشل فيه Üد ما اهللا شاء إن اآلن واضح هذا الوارث، الفرع لوجود اeمن ستأخذ هنا الزوجة
áاهللا شاء إن وسيأ  

ً
 من بأس ال لكن ا�ثال إu نرجع. يتضح ح¾ ا�سائل هذه من �تار تطبيقية قادمة pا¸ات M أيضا

 أن فأحب يرتبه تداخل وما معلومات من تفرق ما ويلملم الطالب يفيد  األمثلة M ا^كرار هذا مثل أن �عرفة ا^كرار
  يكون ح¾ ال�م هذا مثل أكرر

ً
 ،اeلث[ سيأخذن اPنتان الوارث، الفرع لوجود اeمن ستأخذ الزوجة.للجميع واضحا

 ا5نات الستكمال �اذا؟ فتسقط السدس أصحاب \ نامع تقدم كما ستسقط هنا االبن بنت ا�شارك، ووجود ا�عصب لعدم
  . اeلث[

 يعصبها هو االبن وبنت كذلك؟ أليس،  اPا½ سيأخذ ذكر رجل أو· هو هنا بناال ابن ،ابن ابن أدخلنا لو ا�ثال هذا \
َكِر { ا5اö معه فتأخذ با^عصيب اإلرث إu ينقلها،  به س�ث �نت إذا Ðا àء ال اOي بالفرض ترث أن من فسينقلها لِث³

نْثَيَْ[ِ 
ُ ْ
  فأصبح Ðا ا�نقذ هو فأصبح }ِمثُْل َحظï األ

ً
   .لسقطت وجوده لوال إذ عليها، مبار�

 بناال ابن ا�بارك هذا جاء لكن اeلث[، ا5نات الستكمال تسقط االبن بنت أن:  ابن وبنت - وبنتv – زوجة قلنا Áن
  فأصبح با^عصيب، اإلرث إu بالفرض اإلرث من ونقلها فحملها

ً
   .لسقطت لواله إذ عليها مبار�

 تسقط؟ �اذا. ستسقط ألب األخت ،ألب وأخت - شقيقتv وأختv - زوجة نفسه ا�ثال أن لو ألب األخت مثله
  فأصبح kلها ألب األخ جاء إذا لكن اeلث[، األخوات الستكمال

ً
 ترث أن إu بالفرض ترث أن من فنقلها kلها،  مبار�

  فأصبح لسقطت بالفرض �نت لو ألنها،  ف�ث با^عصيب
ً
 الستكمال ألب األخت لسقطت ألب األخ لوال إذا عليها، مبار�

  .للثلث[ الشقائق األخوات

 األخ وافقال ا�قطة هذه M العلم أهل طلحاص بهذا، لكن  فيها ما التسمية �نت و�ن األخ ا�بارك ، عكس :ومئا�ش األخ
 وارثة �نت ولو،  با^عصيب ترث أن إu بالفرض ترث أن من نقلها وجوده فبسبب ، أخته لورثت لواله اOي وهو ،ا�شئوم
   .ال�`ة من شيئا لورثت بالفرض

  بنت  بنت  بنت  بنت  بنت  بنت  أم  أم  أب  أب  زوج  زوج  زوج

   .وبنت /   وأبوين /   زوج عن هالكة امرأة أن لو :ذلك مثال
 ا^أصيل �ن و�ن ا�سألة سنؤصل اآلن،  ا�صف ستأخذ واPنت،  السدس منهما واحد � واألبوان ، الربع سيأخذ الزوج

M االبن بنت" ترث كيف يتضح ح¾ لكن القادم ستوىا� "M أصل،  ونصف وسدس ربع عندي ا�سألة أصل ! ا�ثال هذا 
 نصيب" ثالثة + أربعة، أربعة ا�جموع اثن[ واألم األب من واحد لd ، اثنان والسدس،  ثالثة ربعها،  ع� اثنا من ا�سألة
 تس� ا�سألة هذه اآلن!  ع� ثالثة إu ا�سألة تلÜ سبعة مع ستة ا�صف ستأخذ ا5نت ، سبعة ا�جموع أصبح "الزوج
  ، تعاu اهللا شاء إن قادمال ا�ستوى n M نا5يا وسيأá ا�سألة أصل من أك0 السهام ألن Üئلة

 )×( اrلقة
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بنت   بنت  بنت  بنت  بنت  بنت  بنت  أم  أم  أب  أب  زوج  زوج  زوج
  ابن

بنت 
  ابن

بنت 
  ابن

 ستأخذ،   ع� Ãسة إu ع� ثالثة من ا�سألة وتعول السدس ستأخذ االبن بنت ،ابن بنت أدخلنا لو ا�ثال هذا \ لكن 
  للنصف الوارث منها األ\ األنÓ الوارث الفرع ولوجود ا�عصب وجود لعدم دسالس فتأخذ ، ا�ثال هذا M السدس

ً
 فرضا

  ع� Ãسة إu ع� اثنا من ا�سألة وتعول السدس فستأخذ ا5نت � ال�
 هل لكن ، با^عصيب ترث أن إu بالفرض اإلرث من االبن بنت أخته �قل ا�سألة هذه M أيضا "ابن ابن" جاء لو لكن
üب àشيئا يبَق  لم ؟ أخته مع االبن ابن يأخذه ء  

ً
 لوال إذ عليها مشئوما فأصبح شيئا تبü لن الفروض ألن سيسقطون إذا

 االبن فبنت ا�سألة � هذه �نت لو ابن وبنت - وبنت - ) وأم أب(  وأبوان - زوج ا�سألة �نت لو ألنه لورثت وجوده
،  با^عصيب يرثون و�ياه أصبحت ا�سألة M أيضا االبن ابن حÑ ا� لكن،  ا5نت مع للثلث[ تكملة السدس ستأخذ
 لم أصالً  هنا والفروض الفروض أبقت ما يأخذ اهللا شاء إن سيأá كما العاصب أن معلوم با^عصيب رثاإل انتقلت فإذا
  . عليها مشئوما فيصبح االبن بنت معه وتسقط االبن ابن فيسقط Üئلة زائدة أصال ا�سألة ألن شيئا تبِق 

  . شقيقة وأخت زوج :أيضا ¤تØا مثاال
 وعدم ا�عصب وجود لعدم ا�صف ستأخذ الشقيقة واألخت الوارث الفرع وجود لعدم ا�صف سيأخذ ا�ثال هذا M الزوج
 أصلها مكتملة مسألة ونصف نصف اآلن،  اOكور من الوارث األصل وجود وعدم الوارث الفرع وجود وعدم ا�شارك وجود
 ولوجود ، ا�عصب وجود لعدم؟  السدس تأخذ �اذا،  السدس ستأخذ اآلن ألب أخت جاءت إذا،  واحد واحدٍ  لd ثن[ا من

 فرض للنصف الوارثة الشقيقة األخت
ً
 وتعول ستة ا�سألة حاصل أصبح، ا�سألة وتعول للثلث[ تكملة السدس فاستحقت ا

 إu بالفرض اإلرث من نقلها فإذا با^عصيب ترث أن إu بالفرض رثت أن من نقلها ألب األخ جاء لو،  سبعة إu ا�سألة
 ونصف نصف ا�سألة مكتملة ألنها شيئا أصال الفروض تبø ولن قلنا كما الفروض بقتأ ما يأخذ وهو با^عصيب اإلرث

 ألب األخت ورثتل ا�سألةM  يوجد لم لو إذ عليها مشئوما يصبح وبهذا،  ألب األخ سقوط مع ألب األخت ستسقط إذن، 
  . ا�شئوم واألخ ا�بارك باألخ يتعلق ما هذا. 

 بنت أن - فقط الوارث بالفرع خاص وهذا - جدا مهمة مسألة ألنها إ�ها اإلشارة يستحسن العلم أهل ذكرها نقطة هناك
 ا5نِت  ومعصب،  درجتها من اOكر هو ا�عصب أن ا�عصب M قلنا ،الدرجة يف دونها الذي الذكر يعصبها قد االبن
 الشقيقة لألخت وا�عصب،  االبن ابن هو اOي درجتها من اOكر هو االبن بنت ومعصب،  درجتها من اOكر ألنه االبنهو 
 وقد ا�عصب هو هذا،  ألب األخ وهو درجتها من اOكر هو ألب لألخت وا�عصب ، الشقيق األخ وهو درجتها من اOكر هو

  . هفي واإلكثار اlديث �ا تقدم
 األخت و`ذلك ليست ا�قصودة ا5نت ،اyكور بمحض أبوها نزل و~ن االبن بنت  الوارث بالفرع خاص وهذا - مسألة هنا

 دونها من يعصبها و`ذلك درجتها من اOكر يعصبها ،اOكور بمحض أبوها نزل و�ن االبن بنتفقط ، ألب واألخت الشقيقة
M رجةtما إ�ه احتاجت إذا ا Øكر يعصبها؟  مال� هذا معOكر يعصبها و`ذلك،  منه انتهينا هذا درجتها من اOي اOا 

  . إ�ه احتاجت إذا اtرجة M دونها
  :  ابن وبنت - بنتv عن توÁ رجال أن لو :مثال ذلك \ أعطي
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 إن هذا ، اeلث[ ا5نات الستكمال ستسقط االبن وبنت،  ا�شار`ة ووجود ا�عصب لعدم اeلث[ سيأخذن ا5نتان نإ قلنا
  . بيان إÜدة إõ uتاج وال واضح إنه اهللا شاء
 االبن بنت ألن اtرجة M االبن بنت دون فهو ابن ابن ابن أدخلنا ابن وبنت بنتv هو اyي ا�ثال هذا \ أدخلنا لو اآلن
 ا�سألة قسمنا لو طيب،  اtرجة M هادون فهو ابنان ا�يت وب[ بينه ابن ابن ابن فهو هذا أما ، واحد ابن ا�يت وب[ بينها
 سيأخذ ابن ابن وابن ، اeلث[ ا5نات الستكمال تسقط االبن بنت، اeلث[ سيأخذن ا5نتان أن قلنا،  معلوم هو كما قسمة
öالعلم أهل قال،  هنا ذكر رجل أو· ألنه ا5ا M ا�ثال هذا vتاجة ناالب بنت أن قالوا ابن ابن وابن - ابن وبنت - بنتp uإ 
�ل � فلهذا إ�ه pتاجة منها األد� اOكر الوارث الفرع ، اtرجة M دونها من  ا5اö فتأخذ فيعصبها n مساوية فتكون ت
 وابن االبن وبنت،  اeلثان Ðما اPنتان:  ابن ابن وابن - ابن وبنت - بنتv ا�ثال هذا ف�،  األنثي[ حظ مثل لثكر معه
  . إ�ه ف�لت إ�ه احتاجت هنا ، األنثي[ حظ مثل لثكر تعصيبا ا5اö اÐم ابن ابن

   الفرق؟ ما طيب ؛ إ�ها يصعد هو وليس إ�ه ت»ل أنها ونالحظ
 ، إياه سأعطيكم اOي ا�ثال M الفرق ؟ إ�ها يصعد أن أو إ�ه ت�ل أنه الظاهر اآلن الفرق ما،  فرق ال أنه اآلن الظاهر
   ابن ابن وبنت - ابن ابن وابن -  ابن وبنت - vبنت نفسه ا�ثال
 فال الورثة أحد M تشقلب وقد ابنا تسقط قد السقط õدث ال ح¾ إ�ك يتضح ح¾ ا�ثال واكتب وقلما ورقة خذ**

 للمحا¸ة نيستمعو وهم وقلما ورقة يأخذوا أن الفرائض مقرر M دائما للطالب فأفضل Ðا الفهم حسن لك õصل
  ** ضبط إõ uتاج اOي ال�ء وينضبط ا�راد يتضح والفهم الكتابة مع ألنها نذكرها ال� مثلةاأل يسجلون

 من iموÜت ثالث عندي أنّ  هنا نالحظ اآلن ابن ابن وبنت - ابن ابن وابن - ابن وبنت - بنتv أقول ا�ثال هذا إu أرجع
 وأخته ابن ابن ابن[ اeاeة اeانية ، وا�جموعة جموعةا� ذهه ] ابن بنت[ األو· ، جموعةا� هذه ] بنت[[ الوارث الفرع
 إذا ألنه؟  واضح ، تسقط "ابن ابن بنت" لن  "بنا بنت" إu  يصعد "ابن ابن ابن" أن قلنا لو اآلن ، ] درجته M ابن ابن بنت

 فيش�ك ابن ابن بنت كأنها فتصبح إ�ه ت�ل ال� فÄ إ�ه ا�حتاجة � ! ال:  نقول لكن،  ابن ابن أصبح درجته ارتفعت
 الفرع احتاجت إذا ؟ واضح،  األنثي[ حظ مثل لثكر ا5اM ö يش�`ون ابن ابن وبنت،  بناٍ  ابن وابن ، االبن بنت : اeالثة
 فقط خاص وهذا،  ابن ابن بنت كأنها فتصبح إ�ها يصعد وال إ�ه ت�ل فإنها يعصبها ل� منها أد� هو من إu األنÓ الوارث
   .ألب  األخ هو فقط يعصبها اOي إنما مطلقا ألب األخت يعصب ال فإنه ألب األخ ابن عليه يقاس فال الوارث بالفرع
 األمثلة ذكر عند القادمة ا�حا¸ة M تعاu اهللا شاء إن áآ أن وسأحاول تعاu اهللا شاء إن واضحا هذا يكون أن أرجو

 يتم ح¾ تعاu اهللا شاء إن ا�حا¸ة بهذه ا?اصة ا5اوربونت عروض M ب�حها وأقوم ةثالث أو مثال[ أذكر أن ا^طبيقية
 جاءت فإذا لك يتضح ح¾ ا^عليق وتكتب األمثلة تكتب وقلم ورقة معك يكون أن البد قلت كما لكن،  ال�`�
  . ا^لفزيونية للمحا¸ة عامتاب و`تبته علقته قد ما ذهنك M ي�سخ أن تستطيع اهللا شاء إن ا^طبيقية األمثلة

  ا�دات 
 فأ�دث أرجع ذلك بعد ثم الورثة ب[ تباعد õصل فال السدس أصحاب أنÄ ح¾ ةëت� ا¡دات سآخذ لكم قلت أنا
  :مسائل وفيه طويل حديث ا¡دات عن اlديث ألن ا¡دات عن

   فقط؟ األم أم n هل لكن ، األم أم � ا¡دة با�دة؟ ا�راد ما:  أوال 
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 أهل بعض ألن ، العلم أهل ب[ عليها ا�تفق الصحيحة ا�دة ، فاسدة جدة وهناك صحيحة جدة هناك يقولون العلم أهل
  . ا5يان وسيأá جدات أربع �علهم وبعضهم ثالث �علهم وبعضهم جدتان �علهما العلم
 النساء من الوارثات M إ�ه أrت قد كنت وقد للضابط وانتبهوا - � العلماء ب[ عليها ا�تفق الصحيحة ا¡دة لكن
  :قال الضبط إu فيه õتاج اOي موضعه هو هذا ألن هنا أعيده لكن
  . خلص بإناث ا�د�ات وأمهاتها األم جهة من ا�دة � :الصحيحة ا�دة
  واحدة هذي خلص بإناث ا�د�ات وأمهاتها األم أم :أو إن شئت قل  :األو·
  ، يرثون ا¡دة وهذه ا¡دة هذه أن \ العلماء أãع قد ال� اeانية � هذه،  خلص بإناث ا�د�ات وأمهاتها األب أم :اeانية

 بإناث ا�د�ات أمهاتها م�^ها و� األب وأم،  خلص بإناث ا�د�ات أمهاتها أيضا م�^ها و� األم أم ،األب وأم،  األم أم
   الصحيحة ا¡دة تس� ال� ا¡دة � هذه خلص

   اyكور بمحض أدلت أو اإلناث بمحض أدلت جدة n X : يقول خرآ بتعريفيأ¼  بعضهمو
çاإلناث بمحض أدلت جدة � يع çصحيحة جدة هذي أم أم أم أم أم أم يع ،   
   جدتان هذه،  وهكذا أب أب أب أب أب أب كأم بذكور أدلت جدة � أو
 ا�د�ة األم اآلن عليه اتفق ما لكن - ذكرها M ا?الف اهللا شاء إن هفي  سيأá وهذا - ذكور إ¬ بإناث أدلت أو ويقولون 

 أدلت جدة � � الصحيحة ا¡دة اإذً  ،  وهكذا األب أب أم أم أم خلص بإناث ا�د�ة األب وأم،  أم أم أم خلص بإناث
  . ذكور إu بإناث أو يقول وبعضهم ، خلص بذكور أو خلص بإناث

   ؟ذكور إ¬ وبإناث /   خلص كوروذ /   خلص بإناث مع| ما
 هذه:  فنقول ، إناث 	هم ا�يت إu يوصلها اOي يعç ا�يت إu السلسلة لكن أم وهو ، إشل فيها ما هذه أنÓ الوارث

 هذه األم أم من نبدأ وهكذا أم أم أم أم أم أم إناث 	هم ا�يت إu توصلها ال� سلسلتها يعç،  خلص بإناث مد�ة جدة
   ذكر فيها يدخل لم خالص خلص إناث 	ها فالسلسلة ، وهكذا األم أم أم أم ثم بعدها ال� هذه األم أم أم ثم ريبةالق

 أنÓ فÄ � أما ذكور 	هم ا�يت إu فالسلسلة وهكذا أب أب أب أب أب أب  أمك ؟كمن خلص بذكور ا�د�ة اmانية
 : جدتان ú �رج خلص بذكور أو خلص بإناث ا�د�ة الصحيحة دةا¡ الوصف وبهذا ، الصحيحة ا¡دة هذي ، وارثة و�

   األب جهة من وا¡دة،  األم جهة من فا¡دة
 أو ، وهكذا أم أم أم كأم واحدة هذي خلص بإناث ا�د�ة � الصحيحة ا¡دة باختصار ا¡دة أن ا¡مهور بقول أخذنا لو

 \ هذه ذكور إu بإناث مد�ة هذه أب أب أب أب أب أب أم كأم رذكو إ¬ بإناث أو،  اeانية هذه خلص بذكور ا�د�ة
  بيانه اهللا شاء إن سيأá خالف

 مع| ما،  إناث إ¬ بذكور أدلت من:  � ترث وال تسقط ال� ا¡دة نقول أو تسميتها \ يصطلح وهذه :الفاسدة ا�دة أما
 ، ترث ال جدة هذه ! ا�يت إu تصل أن إu بإناث تدú ثم ثالثةب أو بذكرين أو بذكر تدú وارثه � اآلن ؟ إناث إ¬ بذكور
 ا�يت أم أب أم:  ومثال الفاسدة، إناث إu بذكور مد�ة هذه"  أب " ا�يت إu يصلها اOي " أم"  أنÓ الوارثة قلنا:  ذلك مثال
  : ترث ال� أقول  -ورقة م� تضع أن وحاول -  ترث فال أنثي[ ب[ بذكر أدلت ألنها ترث ال فاسدة جدة هذه

  إناث سلسلة أم أم أم خلص بإناث ا�د�ة :األو 
  أب أب أب أب أم خلص بذكور ا�د�ة :اmانية
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 مع متصلة اإلناث أن ا�هم ثالث اثنت[ واحدة �نت سواء أم أم إناث السلسلة أول يعç،  ذكور إ¬ بإناث ا�د�ة :اmاmة

 يعÚ بذكور ا�د�ة � الفاسدة ، الراجح \ نب[ لكن سيأá خالف فيها وهذا ذكور ا�يت إu السلسلة بقية ثم بعض

 هذه أم به ا�د�ة ابنها أو هقبل ومن أبوها يعç سلسلتها أول لكن أنÓ وارثة فÄ ا�يت إ¬ باإلناث وتنتÛ بذكور تبدأ

  .فاسدة جدة فتعت� إناث ب[ اOكر وقع فهذه ا�يت إu تصل أن إu إناث بعده ثم أب ذكر جدة

  الفروض أصحاب \ مسائل 
  :طالب X من اآلن أريده اyي

، ورقة معه يأخذ أن)  §
ً
 من بقسمتها ويقوم ا�سألة، يكتب ح¾ سيكون، اOي العرض ويشاهد ال�م يشاهد وهو وقلما

 ح¾ أخرى مرة ا�سألة فقسم رجع ?لل،ا موضع صحح فإذا. بتصحيحه يقوم ح¾ عنده، ا?لل موضع أين ف�ى نفسه،
  .ا�سألة هذه tيه تثبت

ª (ال�وط يضبط أن بد ال ا�واريث مسائل قسمة من ويتمكن يعرف أن اإلنسان أراد إذا  
ً
، ضبطا

ً
 يقسم أن أما جيدا

  يورïث قد إنه بل �دي، ال هذا فإن عشواء خبط ا�سألة
ً
  يعطي وقد يرث ال شخصا

ً
، أعطاه اOي يبا�ص يستحق ال شخصا

  قلت كما يضبطها، و`يف ال�وط، يضبط أن طالب � \ البد وÐذا
ً
 يك0 ذلك بعد ثم واحدة بطريقة õفظها أن سابقا

  .ا^طبيقية األمثلة من
 ونستنسخ منها نوt أن نستطيع ا�سألة الع�ون هذه مسألة ع6ون تليها، وال� ا�حا¸ة هذه M تعاu اهللا شاء إن tينا
 إن وسأحاول. األمثلة هذه من مسائل استنساخ \ وقدرته الطالب ذهن صفاء إu راجع وهذا مسألة، مائة من أك0 منها
 أو وارث بدخول يتغ� ال أو يتغ� كيف الورثة وضع أن أب[ �يث مثال، من أك0 منه استنسخ مثال � أن تعاu اهللا شاء

 قلم، هناك يكون أن البد وÐذا وارث، بكل ا?اصة والضوابط ل�وطبا يلم أن الطالب يستطيع ح¾ وارث، �ذف
 باختصار يقوم ذلك بعد ثم يضبط أن يستطيع ح¾ مثال � M يالحظها مالحظة � بتسجيل الطالب يقوم ح¾ وورقة،

 الفرع دووجو ا�عصب وجود لعدم يقول الوارث، الفرع وجود وعدم ا�عصب وجود لعدم : يقول أن من فبدل ال�وط،
 õاول وÐذا ال�وط، بقية إu منساقة و� ال�ط أول M يذكرها "عدم" فÕمة ال�م، M ح¾ @ت� أنه بمعØ الوارث،
 ببعض يأتون الطالب من كث� وÐذا يضبط، أن قبل @ت� أن õاول ال @ت�، ذلك بعد ثم يضبط أن الطالب دائما

  البد يفهم، لم وهو يضبط فكيف ال�وط، هذه يفهم لم أصالً  وهو ال�وط تلخص ال� با�لخصات ا?اصة األوراق
ً
 أوال

 أصحاب � ،غ�ه n يلخصها ال بتلخيصها، يقوم نفسه من هو ذلك بعد ثم قطعة، قطعة ال�وط هذه يأخذ ثم يفهم، أن
 الكتب بعض أو، إشل أي يهt �ن إذا ا^لفزيونية ا�ادة ويراجع أمثلة يذكر ذلك بعد ثم rوطهم، بتلخيص يقوم فرض
 اOي الطعام تذوق إذا ح¾ طبخه من يأكل أن البد ينفعه، ال  فهذا غ�ه طبخ من يأكل أن لكن. ا�جال هذا M تعينه ال�

  �ن فإن فيه، هو اOي با�قص õس هو طبخه
ً
 لd فالبد.. وهكذا أوضعه، مع[ نوع إõ uتاج �ن إن قلله، ا�لح زائدا

  .الفرائض يضبط أن يستطيع ح¾ بنفسه أموره يضبط نأ إنسان
  :الفروض أصحاب �ميع شاملة تكون أن وحاولت ا�سائل \ نبدأ

 )Ì( اrلقة
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 ا�سائل، هذه يستوعب أن الطالب ويستطيع اهللا شاء إن يتب[ خالÐا ومن تعاu، اهللا شاء إن ا^طبيقية باألمثلة اآلن سنبدأ
  أش�

ً
 اeلث[ أو اeمن أو الربع أو ا�صف أصحاب سواء الورثة، ãيع ال�م يشمل أن عا�ستطا قدر حاولت أÒ إu أيضا

 M  خالف مسائل سيأتينا ألنه خالفية مسائل M ن�ع أن قبل الفصل هذا M الورثة أو ا�اô، ا�ستوى M أخذناهما اOين
  .إشل tينا يبø ال ح¾ وضالفر أصحاب بطضن أن سنحتاج وتفصيالت واlجب العصبة M وا�سائل ا¡دات

 السابق ا�ستوى من.. الفروض أصحاب \ قلت كما ةيا^طبيق األمثلة هذه ونرى العرض إu ننتقل :�ن يتابع ا�ادة ا�رئية
، الفصل وهذا واeلث[ واeمن واeلث والربع صفا�

ً
  .تعاu بإذنه شامالً  ا�وضوع يكون ح¾ أيضا

 .شقيق وعم /   وبنت /  ة زوج عن توÁ لرج :تقول األو  ا�سألة �

  السبب  اeصيب  الوارث

  لوجود الفرع الوارث  اmمن  زوجة

  لعدم وجود ا�شارك، لعدم وجود ا�عصب  اeصف  بنت

  أو  رجل ذكر  اPا½  عم شقيق

 وترك تو� tيك بقري الرجل هذا أن الرجل،�يل هذا Ðا مات اOي األíة هذه تتخيل أن البد ا�سألة تقسم أن وقبل
  .الرجل بهذا الورثة هؤالء عالقة تعرف ح¾ الشقيق وعمه بنتهو زوجته
 M ننظر أن بهذا ستطيعنس @رج ال ومن سيخرج ومن ورثته ومن مات اOي هذا من تصورنا وقد نقسم أردنا إذا اآلن
  ..  ا�سألة قسمة

  .الوارث الفرع لوجود اeمن هانعطي اmمن؟ الزوجة نعطي �اذا ،اeمن نصيبها /  الزوجة -
  للميت، الوارث الفرع � ا5نت، � الوارث الفرع الوارث؟، الفرع أين

ً
 ونقول ا�يت، زوجة ونقول للميت، ننسب ودائما

 اOي الوارث الفرع لوجود �اذا؟ اmمن تأخذ اeمن، ستأخذ هنا فالزوجة الشقيق، ا�يت عم أي الشقيق، والعم ا�يت، بنت
 وارث فرع وجدت إن أجد، ال أو وارث فرع أجد أن إما إشل tي õصل ال ح¾ الزوجة M أن هنا نالحظ، نتا5 هو

  أجد لم نإ اeمن، مباrة أعطيتها
ً
Üوارث فر 

ً
  .للزوجة بالنسبة الوارث الفرع غ� إu أنظر الربع،فال أعطيها ا

 أم هنا ال6طv يتحقق هل ننظر ب�ط[، ا�صف تأخذ أنها نتاM 5 قلنا ،ا�صف تأخذ ا�ثال هذا M ا5نت /  اPنت - 
 هل االبن، هو ،درجتها؟ من اyكر هو من. درجتها من اOكر قلنا للبنت؟ ا�عصب من معصب ا�سألة M يوجد هل ،ال؟

 بنت للبنت �شاركا للبنت؟ ا�شارك من اeاÒ، ال�ط إu انتقل اlالة هذه M إذن، ابن يوجد ال ابن؟ ا�سألة \ يوجد
 أ�ث،  آخر نصيب M أفكر ال. ا�صف ا5نت أعطي مباrة إذن يوجد، ال  أخرى؟ بنت ا�سألة \ يوجد هل أخرى،
 Áتاج ال اeلث[، سأعطيها مشارك Ðا يوجد هل ،للتعصيب سأنقلها ا�عصب Ðا يوجد هل أ�ث ا5نت وجود عند مباrة

 مشارك Ðا أجد أو با^عصيب، ترث أن إu مباrة فأنقلها معصب أجد أن إما ا5نت ا5نت، مسألة M ا^فك� نطيل أن
 عند اeلث[ أو،  واحدة �نت إذا ا�صف تأخذ أن إما.. نصيب Ðا ليس هذا غ� اeلث[، إu مباrة فأنقلها أخرى، بنت
  .ا�يت ابن أي االبن، هو اOي درجتها من كراO هو للبنت ا�عصب أن وقلنا. ا�عصب وجد إذا ا^عصيب أو ، ا�شارك وجود
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 رجل أو· ألنه هنا ا5اö يأخذ الشقيق العم أن تعاu اهللا شاء إن ا^عصيب باب M سيأá الشقيق العم/  الشقيق العم -
 ذكر،فإنه رجل أو· ألنه ا5اö أخذ الشقيق العم أن نالحظ ا�سألة هذه M اآلن فهنا،ا�سألة M منه أو· ذكر يوجد ذكر،ال

 بدل عندي �ن لو .العم ويسقط ا5اö سنعطيه فإننا ترتيبهم و`يفية العصبة باب M سيأá كما منه أو· ذكر رجل �ن إذا
 أو الزوجة زوجات ثالث الزوجة بدل ا�ثال هذا M هنا �ن لو أقول  زوجات أربع أو زوجتان أو زوجات ثالث الزوجة

 ونالحظ الوارث، الفرع لوجود �اذا؟ اmمن \ وسيشwÜن نصيبهم @تلف ال اeمن يأخذن جاتاeمن،الزو يأخذن الزوجات
  .الوارث الفرع لوجود اeمن، يأخذن الزوجات ا�سألة، M يؤثر لم قلتهن أو الزوجات ك0ة أن

  .وأب /   ابن وبنت /   زوج عن امرأة توفيت : اmانية ا�سألة �

  السبب  اeصيب  الوارث

  لوجود الفرع الوارث  ربعال  زوج

وعدم ، لعدم وجود ا�شارك، لعدم وجود ا�عصب  اeصف  بنت ابن

  وجود الفرع الوارث األV منها

  أو  رجل ذكر  اPا½  أب

  قلت.. ا�سألة سنقسم كيف سيقسم؟ ماذا
ً
 يعç ا�سألة تصور نستطيع ح¾ وورثتها ا�رأة، ا�و� هؤالء نتخيل أن البد أوال

   هنا اآلن.. بينهم فيما عالقتهم بمعرفة نصيبهم الورثة إعطاء كيفية سنعرف أننا M يفيدنا ^خيلا دائما
 وارث؟ فرع n هل ابن، بنت يوجد..  ا�سألة؟ \ الوارث الفرع أين.. طيب.. الوارث الفرع لوجود، الربع سيأخذ /  الزوج -

 أوالد من لكنها بنتا وال ابن ليست ا�يت، أوالد من ليست � بنيه، وأوالد ا�يت أوالد :  هو الوارث الفرع تعريف أن قلنا
  ا�يت، ابن بنت فÄ وا5نت االبن \ يطلق األوالد ألن بنيه،

ً
  أالحظ ،الربع سيأخذ فالزوج وارث، فرع � إذا

ً
 M ناأن أيضا

 لوجود نقل لم الربع خذ الزوجأ سبب O Mلك أم عن بحثن ال جد عنوال   أب عن بحثن ال وارث، فرع عن بحثن الزوج
  .االبن بنت � ال� الوارث الفرع لوجود قلنا األب،

 ا�سألة تقسم أن أردت إذا دائما وÐذا اeصف؟ االبن بنت نعطي �اذا. ا�صف أعطيناها هنا االبن بنت /  االبن بنت -
، كب�ة بنسبة ا?طأ سيقل ألنه �اذا؟ ،لغ�ك ت�ح كأنك تقسمها أن البد ìربة واقع فمن

ً
 ماذا تقول عندما ألنك جدا

، تطلب اإلشارة هذه.. بسؤال اOهن إu إشارة ترسل أنت ؟ ا5نت أعطي
ً
 الزوج:قلت لو وÐذا. هذا \ ستجيب أنت جوابا

 سأعطيه يقول لن ا¡واب، يعطيك لن ال�وط تعرف كنت إذا اOهن اeصف؟ الزوج أعطي �اذا السؤال.. ا�صف أعطيه
  الوارث، الفرع لوجود �اذا؟ اeصف يأخذ لم سيقول. ال الوارث الفرع لوجود فا�ص

ً
 حاول دائما فلهذا الربع، سأعطيه إذا

، كب�ة بنسبة ا?طأ نسبة يقل هذا لطالبك، ت�ح أستاذ كأنك لغ�ك، ت�حها كأنك ا�سألة تقسم وأنت
ً
 القسمة ألن جدا

  .ا?طأ توريث هذه الصامتة
�اذا؟ اeصف أعطيناها قلنا بناال بنت :ا�ثال   

ً
  ا�سألة هذه M الحظنا لو ا�عصب، وجود لعدم:أوال

  قلنا ابن، ابن يوجد ال معصب، Ðا يوجد ال 
ً
 االبن، ابن هو االبن بنت معصب درجتها، من اOكر هو لألنÓ ا�عصب أن دائما

 وÐذا. ألب األخ هو ألب األخت معصب الشقيق، األخ هو الشقيقة األخت معصب ابن، ابن ابن هو ابن، ابن بنت معصب
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 مشارك يوجد هل اآلن سأنظر معصب، االبن بنت مع يوجد لم إذا معصب، يوجد ال فلهذا ابن، ابن ا�سألة هذه M يوجد ال
  أخرى، ابن بنت فيها ليس أما� ا�سألة أ�ث؟  ال أو ا�سألة M أخرى ابن بنت يوجد هل يوجد، ال أو

ً
 واحد، rط بü إذا

 بنت يوجد ال وارث، فرع يوجد ال ا�ثال M كما منها أ\ Ðا وارث فرع أجد فلم فإذا ؟ال أو منها أ\ وارث فرع يوجد هل
 وجود لعدم ا�شارك، وجود لعدم ا�عصب، وجود لعدم ا�صف أعطيها واثق وأنا مباrة اlالة هذه ف� ابن، يوجد وال

  . منها األ\ الوارث الفرع
M ا?�ة من متقدمة مراحل ،çأن ستطيعأ ال�وط وضبط ا^طبيقات ك0ة بعد يع áآ dما أول االبن بنت فأقول آخر بش 

 ،؟ معصب يوجد ال أو معصب يوجد هل فأنظر منها أ\ وارثا فرÜ أجد لم إذا ،ال أو منها أ\ وارث فرع يوجد هل أ�ث
 \ نم� Áن لكن ا�صف، أعطيها مباrة اlالة هذه M ،؟ مشارك جديو ال أو مشارك يوجد هل ، معصب يوجد لم إن

  .وتطبيقها استخدامها و`يفية وترتيبها ال�وط لشd ترتيب اOهن M هناك تكون ح¾ ال�وط ضوء
  .ذكر رجل أو· ألنه هنا وا5اö ،ا5اö هنا أعطيناه األب /  األب -

 
ً
 يرجع ذلك بعد ثم االبن، بنت � ال� الوارث، الفرع لوجود السدس يأخذ أن صلاأل األب مثًال، ا�ثال هذا M هنا طبعا
، وا5اö السدس سيأخذ ألنه ا5اn ö فقلنا السدس من أك0 فا5اö �مل، ربع سيبø، ذكر رجل أو· لكونه ا5اö فيأخذ
 يأخذ أن فالبد Üئلة ا�سألة ألن �اذا؟ السدس، n األب إن نقول أن إu نضطر اهللا، شاء إن سيأá كما مسائل M أما

. وأب /   وأم /   وبنتv /   زوج \ كما سيتÑر وÐذا السدس من أقل إال n يكون فلن ا5اn ö قلت لو هألن السدس
 من نصيبه أقل فسيكون Üئلة ا�سألة، ا5اö أعطيهفس السدس أعِطه لم إن ألÒ السدس n هنا أقول أن البد هنا األب

  ويبø سيعطى فالسدس هنا أما السدس، n ا�ثال هذا M أقول أن البد وÐذا السدس
ً
 ا�سألة M اlالة فبهذه باö أيضا

  ا5اn ö أقول اeانية
ً
 ، اختصارا

ً
  ا�سألة هذه M طبعا

ً
 وقلبت األب أخذت لو مثال، من أك0 استنسخ أن ستطيعأ أيضا

، هذا يصح جد، وجعلته
ً
  بنت، وجعلتها أخذتها لو االبن بنت ا5اn ،ö دا¡ فيكون أيضا

ً
 ا5نت أن M األمر هذا يصلح أيضا

 من أك0 منه نستنسخ أن فنستطيع وهكذا، منها األ\ الوارث الفرع وجود عدم اeالث ال�ط Áذف لكن ا�صف، Ðا
  .مثال

   ب،أل وأخ /   شقيقة وأخت /   زوج عن توفيت امرأة :تقول اmاmة ا�سألة �
  السبب  اeصيب  الوارث

  لوجود الفرع الوارث  اeصف  زوج

  اeصف  أخت ش
وعدم وجود الفرع ، لعدم وجود ا�شارك، لعدم وجود ا�عصب

  عدم وجود األصل الوارث من اyكور، الوارث

  الستغراق الفروض أصل ا�سألة  يسقط  أخ ألب

 دا البد للميتة، ألب وأخ للميتة، شقيقة وأخت، للميتة زوج
ً
  .ا�ورث هو اOي ا�يت إu أنسب أن ئما

 األختو الوارث، الفرع وجود لعدم هنا ا�صف الزوج أعطيت ،اeصف؟ الزوج أعطيت �اذا ،ا�صف سيأخذ /  الزوج -
  ليست الشقيقة

ً
Üفر ،

ً
  كررنا كما الوارث الفرع إنما وارثا

ً
 نافه اOكور، بمحض نزلوا و�ن بنيه وأوالد ا�يت أوالد هم مرارا
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 إذن. ا�صف يأخذ الزوج فلهذا بنيه، أوالد وال للميت، أوالد وال ابن، بنت وال ابن، ابن وال ابن بنت وال بنت ال هنا ليس
  .الوارث الفرع فقط فيه يؤثر اOي إنما الزوج، \ تأث� Ðم ليس ألب واألخ الشقيقة األخت

   اeصف؟ الشقيقة األخت أعطينا �اذا ،ا�صف هنا أعطيناها الشقيقة األخت /  الشقيقة األخت -
 الزوج أعطيت �اذا كذا، هذا أعطيت �اذا ،السؤال هذا تكرر أن البد ا��ل M تقسم وأنت الطريقة هكذا دائما :استطراد 
 ،؟اmمن الربع أعطيته �اذا أسقطته؟ �اذا اPا½؟، ألب األخ أعطيت �اذا اeصف؟ الشقيقة األخت أعطيت �اذا اeصف؟

 لم فإنك فارجع ìب، لم إن الغالب، M صواب \ أنك فاعلم أجبت فإن ،؟؟  �اذاـ ب تلحقه أن البد تفعله فعل أو فرض أي
  . الصحيح ا�صيب تعطه
 جانب M ا^صحي� ا¡انب M ح¾ ،!!  ال:نقول، @طأ وقد يصيب قد فرض أي سأضع يقول الطالب بعض وÐذا

  الزوج يعِط  لم للزوج جعل كمن ليس هذا السدس الزوج فأعطى فذهب الزوج طلبا أن لو مثًال، االختبارات
ً
 لم من ،شيئا

  الزوج يعِط 
ً
 ال الطالب هذا أن شك ال اeلث[، يعطيه أو السدس، الزوج فيعطي شخص يأá أن من أهون فمصيبته شيئا

  يفقه
ً
 أن إما الزوج أن لعلم اeلث، أعطاه أو السدس طاهأع أو اeلث[ الزوج أعطى �ا يفقه �ن لو وÐذا الفرائض M شيئا

 الطالب بعض لكن للفرائض استيعابهم عدم مستوى \ تدل الطالب إجابات بعض وÐذا الربع، أو ا�صف يأخذ
  إال تكتب ال وÐذا تÑك، فقد تنفعك لم إن تكتبها كتابة � !! ال:أقول تÑ، لم الن و� نفعت إن:يقول

ً
 متأكد أنت شيئا

  همن
ً
  .دائما

 الشقيقة األخت أعطينا اeصف؟ الشقيقة األخت أعطينا �اذا ا�صف اآلن ننظر ا�ثال M هنا الشقيقة األخت.. نعود
.. اآلن ننظر معصب؟ ا�سألة هذه \ يوجد هل ا�عصب، وجود لعدم �ن يتابع ال�ح ا�ر� الشاشة أمام مكتوب ا�صف
  ليس بأل األخ الشقيقة، لألخت معصب ليس زوج

ً
  ليس ألب األخ �اذا الشقيقة، لألخت معصبا

ً
 أقوى ألنها �ا؟ معصبا

 األخت � األقوى األقوى؟ من فلهذا األب، من فقط للميت أخ فهو ألب األخ أما واألم، األب من للميت أخت �. منه
  ألب أخ هو اOي الضعيف فليس الشقيقة

ً
  Ðا، معصبا

ً
 من اyكر هو من. درجتها من اOكر هو يعصبها؟ اyي من إذا

  أÒ الحظوا.. الشقيق األخ هو درجتها؟
ً
كما  الطالب يقيدها أن البد األمور هذه � وا^نبيهات ا^أكيدات من أك0 دائما

  .هفقيد إذن، قيده والكتابة صيد العلم: قيل 
 اmالث ال6ط هل ننظر بطي، يوجد ال ا�سألة؟ \ أخرى شقيقة أخت يوجد هل..  ا�شارك وجود عدم اeاÒ ال�ط
  ال؟ أو متحقق

ً
 لو ألنه �اذا؟ ،يوجد ال ؟ا�سألة M وارث فرع يوجد هل:اeالث ال�ط .ال�وط بضبط األمر مرتبط دائما

 �ن لو هألن اآلن منه انتهينا.. وواضح طيه íيع اآلن ال�ط فهذا ا�صف، نعِطه لم الربع الزوج ألعطينا وارث فرع وجد
 وÐذا .ا�سألة M وارث فرع يوجد ال اإذً  ا�صف معطى الزوج اآلن. الربع أعطيناه إنما ا�صف الزوج نعِط  لم أصالً  موجود
  .األمور هذه مثل ضبط يتم ا^مارين مع 	ه هذا لكن.. بعدهم الورثة rوط M �ت� rوطهم الورثة بعض
 وارث أصل يوجد ال ا�سألة؟ \ األصول من وارث أصل يوجد هل.. اOكور من الوارث األصل وجود عدم وهو:الرابع ال�ط

، أصالً  ليس وهو زوج إال فيه ليس اOكور، من
ً
 .. األصول من وليس اlواà من ألب واألخ، ا�ح بسبب هو إنما وارثا

ً
 إذا

  ا�سألة؛ M وارث أصل يوجد ال
ً
  .ا�صف مباrة أعطيها الشقيقة األخت إذا

 هنا فننظر الفروض، أبقت ما يأخذ والعاصب، Üصب ألب األخ ا�سألة؟ هذه \ أعطيه ذاما ألب األخ /  ألب األخ -
 شي الفروض أبقت هل اآلن

ً
 ؟ شي الفروض تبِق  مل أم ئا

ً
 أخذت الشقيقة واألخت ال�`ة، نصف ا�صف، أخذ الزوج اآلنئا
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  نصفها، أخذت قةالشقي واألخت نصفها أخذ الزوج ألن ال�`ة، من àءn  يبَق  لم اآلخر، ا�صف
ً
 يأخذ لم ألب األخ إذا

،
ً
  يأخذ ال اlالة هذه ف�، ألب األخ يأخذه يئًاش يبَق  لم شيئا

ً
  .ا�سألة أصل الفروض الستغراق شيئا

 واألخت ال�`ة، نصف أخذ الزوج هنا لكن ألب، األخ سيأخذه الربع سيبø اlالة هذه ف� زوجة الزوج بدل هنا �ن لو
  اآلخر، فا�ص أخذت الشقيقة

ً
 اlالة هذه و�. ا�سألة الفروض الستغراق سيسقط ألب فاألخ ال�`ة، من àء يبَق  لم إذا

  يأخذ لن
ً
  .شيئا

 والسبب ا�صف، من بدل الربع ستأخذ لكنها زوجة الزوج بدل فأضع أمثلة ا�ثال هذا من ستنسخأ أن مثالً  هنا ستطيعأ
øسي شقيقة أخت الوارث، الفرع وجود لعدم سيبáا استنساخية أمثلة أÐ اهللا شاء إن M القادمة ا�حا¸ات.  

  .شقيق أخ وابن /   ألب وأخت /   زوجات ثالثة وترك توÁ رجل :الرابعة ا�سألة �
  السبب  اeصيب  الوارث

  لعدم وجود الفرع الوارث  الربع  ثالث زوجات

، وعدم وجود الفرع الوارث، لعدم وجود ا�شارك، لعدم وجود ا�عصب  اeصف  أخت ألب

  وعدم وجود األشقاء أو الشقيقات، عدم وجود األصل الوارث من اyكور

  أو  رجل ذكر  اPا½  ابن أخ ش

 ونعلم الورثة هؤالء نتصور أن بعد. ورثته هم هؤالء.. شقيق أخ وابن ألب وأخت زوجات ثالث ورثته و، تو� الرجل هذا
  .ا�سألة ةبقسم اآلن نبدأ با�يت عالقتهم
 ، سقط õصل ال ح¾ 	هم الورثة ذكرت أÒ من نتأكد أن دائما والبد :استطراد

ً
 ا�سألة ينسخ وهو الطالب بعض أيضا

  فمثالً ، !فيها @طئ
ً
  ونظره ضبطه عدم فبسبب.. شقيق أخ يضع شقيق أخ ابن يضع أن من بدال

ً
 tيه õصل السؤال؛ M جيدا

 اختالف @تلف شقيق أخ عن @تلف شقيق أخ ابن هو،ألن من الوارث من أكدنت أن البد وÐذا ا?طأ، هذا مثل
ً
 بل 	يا ا

   .	ها �تلف ا�سألة
 M أنظرف الوارث، الفرع وجود لعدم الربع أخذن ؟،الربع زوجات اmالث أخذ �اذا ،الربع يأخذن اآلن /   زوجات اmالث -

  أجد فال ا�سألة
ً
Üفر  

ً
 Ðا واحدة � وليس الربع، الزوجات � أعطيت أÒ هنا وأالحظ الربع، أعطيهم مباrة إذن، وارثا

  .فيه يش�`ن كيف القادم ا�ستوى M تعاu اهللا شاء إن وسيأá الربع، M 	هن يش�`ن إنما الربع،
 تيبب� ومستحÑها ال�وط مستحÑ أكون أن البد اeصف؟ �اذا ،ا�صف اأعطيناه هنا ألب األخت /   ألب األخت-

  .ا�سألة هذه أناقش عندما ا�فس رتاحم فأكون بضبط بها باإلتيان ستعجلأ ح¾
 يوجد ال ا�عصب، وجود عدم rوط، äمسة ا�صف أعطيناها اeصف؟، أعطيناها �اذا ا�صف، أعطيناها ألب فاألخت
  أليس شقيق أخ ابن طيب درجتها، من اOكر هو ا�عصب أن دائما قلنا Ðا، معصب

ً
 M دونها ألنه �اذا؟. ال �ا؟ معصبا

 � أما الشقيق، األخ هو اOي واحد شخص وارث، ا�يت وب[ بينه اtرجة، M دونها وهو ا�يت، إu مباrة � ، اtرجة

 )Þ>( اrلقة
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 ليس الشقيق األخ فابن ،درجتها من اOكر هو ا�عصب نقول وÐذا درجة، منه أ\ فÄ أحد، الوارث وب[ بينها س
 
ً
  ؟�ا مشارwة يوجد هل ا،Ð معصبا

ً
 فرع يوجد هل ا�سألة، M أخرى ألب أخت توجد ال ،ا�سألة M مشار`ة يوجد ال أيضا

 أب، يوجد ال. اOكور من وارث أصل يوجد ال اyكور؟ من وارث أصل يوجد هل ا�سألة، M وارث فرع يوجد ال أيًضا وارث؟
 من ا?امس ال�ط هذا ، شقائق؟أخوات  أو أشقاء إخوة يوجد هل ،وارث أصل يوجد فال اOكور، بمحض عال و�ن جد، وال

 هنا يوجد فال أخوة،:نقول أخوة أوالد أو أخوة أبناء يقل ولم أخوة يقول ال�ط أن الحظوا ،لنصفل ألب ختاأل إرث rوط
   شقيق أخ ال
 م�اث M الشقيق خاأل ابن ثريؤ فال ال�ط M داخال ليس هذا إذن شقيق أخ ابن يوجد إنما.. شقيقة أخت يوجد وال

  .ا�صف أعطيها مباrة إذن. ألب األخت
 عليه قال ذكر، رجل أو· ألنه �اذا؟ ،ا5اö الشقيق األخ ابن سأعطي ا�ثال، هذا M سأعطيه ماذا /   الشقيق األخ ابن -

 اآلن )بأهلها الفرائض أlقوا(: عنهما اهللا رô عباس بن اهللا عبد حديث M عليه ا�تفق اlديث M والسالم الصالة
 بü فما ربع، ا�ثال هذا M بü اآلن بü فما.. هانصيب ألب األخت وأعطينا ننصيبه الزوجات أعطينا بأهلها، الفرائض أlقنا
  .الشقيق األخ ابن هو اOي ذكر رجل فألو·

 .. ا�سألة تغÒت شقيق أخ هنا الشقيق األخ ابن بدل أنه لو اآلن
ً
 الفرع إال فيهن يؤثر ال هألن ننصيبه سيبø اتالزوج طبعا

  تأخذ نفل األب األخت أما الوارث،
ً
  تأخذ نفل الشقيق، األخ لوجود �اذا؟ ستسقط شيئا

ً
  .شيئا

  شقيقة؛ أخت وجدت لو
ً
 ألب واألخت ا�صف، ستأخذ ال� � الشقيقة األخت ألن، ا�صف تأخذ لن ألب األخت أيضا

  ألب أختو /   زوجات ثالث اآلن، الورثة M لك قلت كما بكتابته وقم ا�ثال صور يعç للثلث[، تكملة السدس ستأخذ
، ا�صف ستأخذ الشقيقة األخت الوارث، الفرع وجود لعدم الربع Ðن، نصيبهن يتأثر ال زوجات اeالث ،شقيقة وأخت / 

 ستأخذ. اOكور من الوارث األصل جودو ولعدم الوارث، الفرع وجود ولعدم ا�شارك، وجود وعدم ا�عصب، وجود لعدم
 M تقدم كما السدس إu ستنتقل ستأخذ؟، ماذا طيب، الشقيقة األخت لوجود ا�صف تأخذ لن ألب األخت ا�صف،
  .ا�سألة تغ�ت كيف فالحظ للثلث[، تكملة السدس فستأخذ ا�اضية، ا�حا¸ة

 
ً
، ا�صف ستأخذ ألب األخت الوارث، الفرع وجود لعدم ا�صف سيأخذ فالزوج ؛زوج الزوجات بدل �ن لو هنا أيضا

ً
 أيضا

 ألب واألخت نصف، أخذ الزوج باٍق، ا�سألة M يبَق  فلم ا�سألة، فروض الستغراق يسقط؟ �اذا ،سيسقط الشقيق األخ ابن
  .يأخذه àء n يبَق  لم نصف، أخذت

  .شقيق خأو /   ألب وأخت /   زوجتv عن ،توÁ رجل:اaامسة ا�سألة �
  السبب  اeصيب  الوارث

  لعدم وجود الفرع الوارث  الربع  زوجتان

  لوجود األخ الشقيق  تسقط  أخت ألب

  أو  رجل ذكر  اPا½  أخ شقيق

  :ا�سألة ستكون ماذا.. قلناه اOي السابق للمثال قريب ا�ثال هذا
  .الوارث الفرع وجود لعدم الربع ستأخذان /   الزوجتان -
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   ،) ش( الش[ �رفدائما  الشقيق ألخ ونرمز الشقيق، األخ لوجود سقطت سقطت؟ �اذا ،سقطت هنا /   ألب األخت -
  ليس ألنه!  أرباع ثالث نعطيه الشقيق األخ نقول ال. ذكر رجل أو· ألنه ا5اö سيأخذ الشقيق واألخ -

ً
 هو بالفرض، وارثا

 ا5اö أن صحيح هو أرباع، ثالث n نقول فال الفروض، أبقت ما يأخذون العصبة ألن ا5اn ،ö : نقول با^عصيب، وارث
، ا5اn ö نقول لكن أرباع، ثالث

ً
  ا5اö سيأخذ تعصيبا

ً
  .تعصيبا

   وبنتv، /   وأب /   شقيقتv أختv عن رجل توÁ :السادسة ا�سألة �
  السبب  اeصيب  الوارث

  لوجود األصل الوارث من اyكور  تسقطان  أختان ش

  رجل ذكر أو   اPا½  أب

  .و وجود ا�شارك، لعدم وجود ا�عصب  اmلثv  بنتان

، يأخذن لم أي سقطتا معØ ،سقطتا /  الشقيقتان األختان
ً
 منه، وبعدهم الورثة قرب تعرف ا�يت هذا �يلت إذا وÐذا شيئا

 نسميه األخوات، rوط M ا�يت أب األب، لوجود سقطتا؟ �اذا سقطتا الشقيقتان األخت[ فهنا.. ا�سألة تتخيل ألنك
 كما القاعدة وÐذا األب، هو اOي اOكور من الوارث األصل لوجود الشقيقتان األختان فسقطت ،اyكور من الوارث األصل
 أو أخ أي ا�سألة M تورث فال أب، وجدت فإذا ،العلم أهل بإÎاع ا�هات أي من واألخوات اإلخوة يسقط األب أن تقدم
  .ألم أو،  ألب اء ، أوقأش او�ن سواء أخت

 � إذن وبنت ابنتان،بنت ا�شارك،فعندي ا�عصب،ووجود وجود لعدم؟اeلث[ يأخذن ،�اذااeلث[ تأخذان /  اPنتان -
  .ذكر رجل أو· ألنه لألب سيكون وا5اö اeلث[ M األخرى تشارك واحدة

  هنا نالحظ /  األب -
ً
  ا5اn ö فقلنا السدس من أك0 ا5اö ألن ،ا5اö مع السدس نعِطه لم األب أن أيضا

ً
 لو و�ال اختصارا

  لكن صحيحة، ا�سألة وقسمة اإلجابة ا5اö مع السدس n قلنا
ً
 n قلنا ولو ذكر، رجل أو· ألنه ا5اn ö نقول اختصارا

  لكن ذكر رجل أو· ألنه وا5اö الوارث، الفرع لوجود نقول السدس،
ً
 األختان لكن ذكر، لرج أو· نقول اختصارا

  .األب هو اOي اOكور من الوارث األصل لوجود سقطانت هنا الشقيقتان
  .ألب وأختان ابن، ابن وابن /   ابن ابن ابن بنت عن رجل توÁ :السابعة ا�سألة �

  السبب  اeصيب  الوارث

  لوجود الفرع الوارث األV منها  تسقط  بنت ابن ابن ابن

    رجل ذكرأو  ا�ال 7ه  ابن ابن ابن

  لوجود الفرع الوارث  تسقطان  أختان ألب

 ابن ثم الوارثة � ا5نت فÄ.. ثالثة ابن؟ كم ا�يت وبv بينها هذه ابن ابن ابن بنت ا�سألة هذه M اآلن نضبط أن البد
 M مهم هذا ألن منها أ\ أو دونها أو ال؟ أو �ا معصب بعدها اyي االبن هل ننظر ح¾، ثالثة ا�يت وب[ فبينها ابن، ابن

 أيهما للميت، االبن أو ا5نت قربأ فأيهما فقط، اثنان ا�يت وب[ وبينه وارث هو ابن، ابن ابن اeاÒ الوارث ثم. ا�سألة
  ،ابن ابن ابن بنت من أقرب ابن ابن ابن أن شك ال أقرب؟

ً
 tينا �صل ال ح¾ ال�`ة نقسم أن قبل نثبتها األمور هذه دائما

 لكن بنت � نصيبه، من أقل إعطاءه أو اآلخر، و�سقاط أحدهما توريث  عليه سيبØ هألن أقرب، أيهما انظر فاآلن ل،إش



  ا�ستوى السادسا�ستوى السادس                                                                                        نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة                                                                                        مقرر الفرائض مقرر الفرائض                 

- ٤١ -  
 

 هذا إذن منها، أ\ هو إذن ابن[، ا�يت وب[ بينه وهو أبناء، ثالثة ا�يت وب[ بينها إذن ابن، ابن ابن هو وهذا ابن، ابن ابن
  .يرث ال ومن س�ث من فنعر أن بعده نستطيع اآلن ا^خيل

 وجود عدم األول ال�ط أن �د rوطها نستعرض �ا ابن؟، ابن ابن بنت سقطت �اذا ،تسقط /   ابن ابن ابن بنت -
 معصب ليس ابن ابن ابن معصب؟ ا�سألة \ يوجد هل ا�عصب،

ً
 من ليس لكنه ذكر، هو نعم اOكر، هو قلنا ا�عصب ألن ،ا

 مشارwة توجد هل ننظر Ðا، معصبا فليس منها، أ\ فهو هذا أما درجتها، من اOكر هو Ðا عصبفا� منها، أ\ هو درجتها
 وارث فرع يوجد هل طيب، ةمشار` توجد ال إذن واحدة، بنت إال هناك ليس يوجد ال أخرى، ابن ابن ابن بنت يعç �ا؟
Vترث لن فإنها منها أ\ �ن إذا،  منها \أ فهو. ابن ابن ابن من؟ منها، أ\ وارث فرع يوجد نعم ،منها؟ أ .M الة هذهlا 

 منها، أ\ ذكر وارث فرع � يسقطها االبن، بنت يسقطون اOين من اlجب  باب M اهللا شاء إن سيأá وÐذا ستسقط،
 وارث فرع � ،هكذاو ابن ابن هو اyي منها أV هو اyي الوارث الفرع يسقطها ابن ابن بنت االبن، هو منها أ\ فاOي
 لم إذا اeلث[، منها األ\ األنÓ الوارث الفرع ا5نات استكمال يسقطها أنه كما االبن، بنت هذه يسقطها، منها أ\ ذكر
  ..تعاu بإذنه اlجب باب M اهللا شاء إن سيأá.. ستسقط فإنها معصب Ðا يوجد

  .	ه ا�ال سيأخذ ذكر، رجل أو· وه ابن ابن ابن اآلن ا�ثال هذا M /   ابن ابن ابن -
 äمسة اeلث[ يأخذن أنهن اeلث[ صاحبات ألب األخت rوط M قلنا ،تسقطان هنا ألب األختان /  ألب األختان -

 اeلث[، ألب األخوات تأخذ لن إذن وارث فرع يوجد اآلن الوارث، الفرع وجود عدم اeالث ال�ط ال�وط من rوط،
 ال �اذا معصب، يوجد ال هنا طيب ا�عصب، وجود عدم ب�وط، قلنا للسدس إرثهن نقول ،سدسال يأخذن قد طيب

، للنصف الوارثة الشقيقة األخت وجود للسدس إلرثها اeاÒ وال�ط طيب نقول ،السدس؟ أعطيها
ً
 هنا يوجد هل فرضا

؟ للنصف وارثة شقيقة أخت
ً
، ستسقط بل ا�صف، تأخذ فلن ا�ثال هذا M شقيقة أخت وجدت ولو يوجد، ال فرضا

ً
 أيضا

 فلهذا الوارث، الفرع وجود عدم للنصف إرثها rوط من للنصف الوارثة الشقيقة األخت ألن الوارث، الفرع لوجود �اذا؟
  هنا والقاعدة الوارث، الفرع لوجود سقطانت هنا ألب األختان

ً
 أي من واألخوات اإلخوة يسقط اyكر الوارث الفرع أن أيضا

  .ìدها ال فقد القواعد هذه مثل قيد ،كتاب أي ì Mدها ال فقد فقيدها ،تا�ها
  .شقيق أخ وابن /   وأم /   شقيقتv أختv عن رجل توÁ :اmامنة ا�سألة �

  السبب  اeصيب  الوارث

وعدم وجود ، و لوجود ا�شارك، لعدم وجود ا�عصب  اmلثان  أختv ش

  من اyكور وعدم وجود األصل الوارث، الفرع الوارث

  لوجود ا�مع من اإلخوة  السدس  أم

  أو  رجل ذكر  اPا½  ابن أخ ش

 أن ا�ستطاع بقدر فأحاول الطالب، بعض عند ا^باس فيه õصل بما áآ أن وأحاول أنوعها، أن األمثلة M دائما أحاول أنا
 أمه، وعن الشقيقت[، أختيه عن رجل تو� اآلن ا�ثال هذا M وفهمها، استيعابها الطالب يستطيع ح¾ ا�سائل هذه M أنوع
   دائما، لكم قلت أنا اآلن شقيق، أخ ابن وعن
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 الشقيقت[ لألخت[ أم � األم أن أعرف أن ستفيدأ ال أنا مربكة، � بل منها فائدة ال بينهم، فيما الورثة لعالقة ننظر ال
  القسمة، يريد �ن مربكة � بل تؤثر وال منها، فائدة ال هذه

ً
 األخ البن عمتان تعت�ان [الشقيقت [األخت أن أيضا

  هذا الشقيق،
ً
 للميت، شقيقتان أختان األختان هذه با�يت، وارث � عالقة أريد الورثة، ب[ العالقة أريد ال أريده، ال أيضا

  .ا�سألة نقسم أن نريد اآلن هنا.. طيب .ال؟ أو أمهم n ا�وجودة األم هذه هل يهم وال
 أعطينهن ،اmلثv؟ أعطيناهن �اذا ا�سألة هذه M اeلث[ نصيبهما األختان ،اeلث[ سيأخذن /  الشقيقتان تاناألخ -

 ابن ،الشقيق األخ ابن طيب شقيق، أخ هنا يوجد فال درجتها من اOكر ا�عصب أن قلنا. ا�عصب وجود لعدم هنا اeلث[
  ليس هنا الشقيق األخ

ً
   اtرجة، M دونها ألنه Ðا، معصبا

 اeلث[ فأعطيهن شقيقتان، أختان هنا لكن ا�صف، الشقيقة األخت ألعطيت مشارك يوجد لم لو. مشارك يوجد وأيًضا
 وارث أصل يوجد ال اyكور؟ من وارث أصل يوجد هل. وارث فرع يوجد ال وارث؟ فرع يوجد هل.. طيب. ا�شارك لوجود
  .[اeلث أعطيهما مطم" وأنا إذن. اOكور من
 أختان ا�مع؟ أين. اإلخوة من ا¡مع لوجود السدس أعطيتها السدس؟ األم أعطيت �اذا.. السدس أعطيها هنا /  األم -

 استحقت األم �نت واحدة أخت �نت لو، الشقيقت[ األخت[ لوجود السدس األم أعطينا شقيقتان أختان. شقيقتان
  .اeلث

 يساوي اآلن ا5اö. ذكر رجل أو· ألنه ا5اö سيأخذ ا�ثال هذا M هنا لشقيقا األخ ابن سيأخذ /  الشقيق األخ ابن -
  ا5اn ö : أقول إنما السدس، n أقول ال لكن سدس،

ً
  . تعصيبا

  ،جدة األم بدل جعلنا.. األم غÒنا لو مثالً  ا�ثال هذا \
ً
 ا¡مع لوجود ليس لكن السدس، ا�ثال هذا M ستأخذ ا¡دة أيضا

 لكن السبب فسيختلف.. األم وجود لعدم إنما اإلخوة، من ا¡مع وجود M ليس ا¡دة تفصيل M فمسأل� ة،اإلخو من
 أدخلنا لو هألن. األم وجود لعدم السدس ستأخذ وا¡دة اإلخوة، من ا¡مع لوجود هنا السدس أخذت األم واحد، ا�صيب
  وأم /   شقيقتان أختان هنا ا�ثال �ن لو يعç. األم لوجود ستسقط ستسقط؟ �اذا. ستسقط فا¡دة األم وجود مع هنا ا¡دة

 فا¡دة جدة، بدÐا وجعلنا األم حذفنا لو لكن األم، لوجود ستسقط؟ �اذا ستسقط، هنا فا¡دة ،وجدة /   شقيق أخ ابنو / 
 السبب لكن السدس ستأخذ هنا فا¡دة ،شقيق أخ وابن /   وجدة /   شقيقتان أختان ا�سألة ستكون السدس، ستأخذ
  .يبø ا�صيب لكن السبب فيتغ�. األم وجود لعدم سيكون اإلخوة من ا¡مع وجود هو اOي تغ�،
، هنا

ً
  سيكون ا�صيب فهنا ألب أختان الشقيقتان األختان بدل جعلنا ول أيضا

ً
  سيضيف لكن اeلثان Ðما واحدا

ً
 rطا

 
ً
، السدس ذستأخ واألم ، الشقائق أو األشقاء وجود عدم خامسا

ً
 األخ بنا بدل �ن لو ا5اö، سيأخذ الشقيق األخ وابن أيضا

  فسيأخذ ألب، أخ ابن الشقيق األخابن  بدل �ن لو ذكر، رجل أو· ألنه ا5اö، سيأخذ عم الشقيق
ً
 ابن �ن لو ا5اö، أيضا

  ا�سألة هذه من مثال من أك0 ستنسخأ أن استطيع  إذن ا5اö، فسيأخذ ألب عم �ن لو شقيق، عم

خذ أك0 من pا¸ة M هذا ا¡انب ح¾ آال زال اlديث متواصال M األمثلة ا^طبيقية \ أصحاب الفرائض وحرصت أن 
M هذه ا�حا¸ة إن شاء اهللا تعاu  ، يتم استيعاب ا�سائل وفهمها واستنساخ أك0 من مسألة كما تقدم اإلشارة إ�ه

M ديثlا�سألة ا^اسعة من هذه ا�سائل ا^طبيقية سنواصل ا M هذا ا¡انب وقد توقفنا  
  

 )>>( اrلقة
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  .أخ ألمو /   أمو /   زوجعن  توفيت امرأة :ا�سألة ا/اسعة �

  السبب  اeصيب  الوارث

  لعدم وجود الفرع الوارث  اeصف  زوج

حدى وليست ا�سألة إ، ع من اإلخوةوعدم وجود ا�م، لعدم وجود الفرع الوارث  اmلث  أم

vالعمريت  

ولكونه ، وعدم وجود األصل الوارث من اyكور، لعدم وجود الفرع الوارث  السدس  أخ ألم

  ولكونه واحداًولكونه واحداً .واحداً 

  بعد أن أنهينا أصحاب ا�صف والربع واeمن واeلث[ سندخل M أصحاب اeلث
ا ال يوجد فرع ال يوجد أوالد للميت وال أوالد ألبنائه إذً ه ونالحظ أن، لعدم وجود الفرع الوارث ا�صفأعطيناه  /  الزوج -

 أعطي الزوج ا�صف
ً
  .وارث إذا

أيًضا ، أيًضا ال يوجد ãع من اإلخوة فال يوجد هنا إال أخ ألم واحد ، لعدم وجود الفرع الوارث اeلثهنا نعطيها  /  األم -
أو زوجة ، إما زوج وأم وأب،  هما أحد الزوج[ مع األبوين[ريت العم[ليست ا�سألة إحدى العمريت[؛ تقدم �ا أن ا�سأ^

  .وليس هنا أب فليست ا�سألة اآلن مسألة عمرية ف� هذه اlالة أعطي األم اeلث، وأم وأب
ال يوجد األب أو ا¡د ف، وال يوجد أصل وارث من اOكور، ألنه ال يوجد فرع وارث، السدس هفإÒ أعطي /  ما األخ ألمأ -

  . وهو واحد فقط ، جهة األبمن 
لنت الزوجة تأخذ الربع  فالزوج لو وضعت بدC زوجةلو أردت أن أستنسخ \ هذا ا�ثال أمثلة أخرى فأستطيع ذلك أيًضا 

  .واألخ ألم n السدس، واألم Ðا اeلث، لعدم وجود الفرع الوارث
 ماأل، ، الزوج  سيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث وابن، وأخ ألم،وأم، زوج: فأصبحت ا�سألة" ابن " لو أدخلنا \ هذه ا�سألة 

فنالحظ أن االبن قوي جًدا فلما جاء غ� ، األخ ألم سيسقط لوجود الفرع الوارث، تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث
نه أعطى � فكأ، الزوج حوn من ا�صف إu الربع، حول األم من اeلث إu السدس، أسقط األخ ألم، Üصبتهم 	هم
  .ما n قبل وجودهواحد نصف 

  .أب  /   أخ ألم  /   أم  /   زوجة: توÁ رجل عن :ا�سألة العا¿ة �
  السبب  اeصيب  الوارث

  لعدم وجود الفرع الوارث  الربع  زوجة

  ألن ا�سألة إحدى العمريتv  اmلث اPا½  أم

  لوجود األصل الوارث من اyكور  يسقط  أخ ألم

   رجل ذكرأو   اPا½  أب
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؛ اآلن الزوجة سنعطيها الربع
ً
قلنا دائما أن الزوج والزوجة ال يؤثر فيهما ،  أنظروا كيف تغ�ت ا�سألة ال� أrت إ�ها سابقا

  ،إال الفرع الوارث
  لعدم وجود الفرع الوارث  الربعهنا ستأخذ  /   الزوجة -
إما ، األبوينا�سأ^ان العمريتان أحد الزوج[ مع ، إحدى العمريت[ألن ا�سألة  اeلث ا5اöاألم هنا أعطيناها  /   األم -

  .أو زوجة وأب وأم، زوج وأب وأم
  .خر أنه ال يؤثر M أحداألمر اآل، ال يرث شيئانقول األخ ألم هنا وجوده كعدمه ألنه  /   أخ ألم-

 
ً
 ، ال يؤثر M أحد ح¾ ينقصهم M نصيبهم خرأن ا�صيب سيتغ� األمر اآل:ح¾ نقول فهو سلò من ا¡هت[ ال يرث شيئا

ً
إذا

  .ألن وجوده كعدمه، ا�سألة هنا عمرية ح¾ مع وجود األخ ألم
-لو أردنا تأصيل ا�سألة  هألن، نالحظ هنا أن األم أخذت نصف ما لألب،ألنه أو· رجل ذكر ا5اöهنا سيأخذ  /   األب -

ربع األربعة -الزوجة Ðا الربع واحد : أصل ا�سألة من أربع - هللا تعاuوسيأá باب ا^أصيل M ا�ستوى القادم إن شاء ا
فنالحظ أن األب أخذ ، يبø ثالثة األم ستأخذ واحد ألن ا5اö ثالثة أثالث ستأخذ واحدا ويبø لألب اثن[، -واحد

 .ضعف ما لألم

  .أبو /   أخوين ألمو /   أمو /    زوج: امرأة توفيت عن :ا�سألة اrادية ع6ة �
  السبب  اeصيب  الوارث

  لعدم وجود الفرع الوارث  اeصف  زوج

  لوجود ا�مع من اإلخوة  السدس  أم

  لوجود األصل الوارث من اyكور  يسقطان  أخوين ألم

  أو  رجل ذكر  اPا½  أب

ألخ ألم واحد أصبح اOي تغ� أنه بدل ا، هنا كونه زوج أو زوجة ال يؤثرو، زوجة وأم وأخ ألم واحد وأب: ا�ثال السابق
  :أخوين ألم   ننظر اآلن كيف أصبحت ا�سألة

  .لعدم وجود الفرع الوارث ا�صفسيأخذ  /  الزوج -
 أليست ا�سألة عمرية فيها زوج وأب وأم؟هنا األم �اذا لم نعطها اeلث ، لوجود ا¡مع من اإلخوة السدسستأخذ  /  األم -

فإن األم إنما جعلت ا�سألة ، وة ألم و�ن �نوا ال يرثون شيئا لكنهم يؤثرون M األمليست ا�سألة عمرية ألن اإلخ! ال :نقول
لكن هنا ، لعدم وجود اإلخوة وعدم وجود الفرع الوارث ؟�اذاعمرية ألن لو لم �عل Ðا اeلث ا5اö ألخذت اeلث �مال 

اlالة سيأخذ أك0 منها وأك0 من الضعف  واألب M هذه.يوجد ãع من اإلخوة فÄ لن تأخذ اeلث بل ستأخذ السدس
  اOي Ðا 

  .وهذا ال إشل فيه، لوجود األصل الوارث يسقطونهنا  /  فاإلخوة ألم -
ا�ثال السابق لم  ، بل ستأخذ السدس لوجود ا¡مع من اإلخوة،اإلخوة ألما¡مع من أما األم فلن تأخذ ثلث ا5اö لوجود 
خذا شيئا فهما سلبيان من جهة أأما هنا فهما اثنان يؤثران M األم لكنهم لن ي ، شيئا يكن إال واحد ال يؤثر ولن يأخذ
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و� هذه اlالة األم هنا تأخذ  ، سينقص نصيب األم وسيذهب إ�ه إ�ابيان بالنسبة لألب ألنه، و��ابيان من جهة أخرى
  .السدس لوجود ا¡مع من اإلخوة 

  . ا5اöسيأخذ  /  األبو -
لكن األم ه ا�سألة أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رkه اهللا وطائفة من أهل العلم يرون أن اإلخوة ألم هنا يسقطون قلنا M هذ

، اOي õجب حجب حرمان ال يؤثر M غ�ه من الورثة، حجب ال يؤثرُـ قالوا ألن اOي يسقط ي هنا تأخذ ثلث اPا½ �اذا؟

م بأنهم وإن كانوا ال يرثون وإن كانوا يسقطون إال أنهم والصحيح واهللا أعلم هو قول اجلمهور أهل العل
  ....حيجبون غريهم
  .جدو /   أخ ألمو /   أمو /   زوج: توفيت امرأة عن :ا�سألة اmانية ع6ة �
  السبب  اeصيب  الوارث

  لعدم وجود الفرع الوارث  اeصف  زوج

يست ا�سألة ول، ع من اإلخوةوعدم وجود ا�م، لعدم وجود الفرع الوارث  اmلث   أم

  العمريتvإحدى 

  لوجود األصل الوارث من اyكور  يسقط  أخ ألم

  أو  رجل ذكر  اPا½  جد

 ؟ هل تبø أيًضا ا�سألة إحدى العمريت[ أو ال تبø إحدى العمريت[. تغ� بدل األب أصبح جد تغÒ؟ اyيبهذا ا�ثال ما 
  ا¡د هو اOي تغ� ننظر اآلن M هذه ا�سألة،  ا�سألة العاrة األخ ألم كما M، تتغ�  ماألم ل ، فالزوج لم يتغ�

  فال يوجد M ا�سألة فرع وارث ،ألنه ال يؤثر فيه إال الفرع الوارث ا�صف ستعطيه نصيبه/   الزوج -
ة إحدى وليست ا�سأل، ولعدم وجود ا¡مع من اإلخوة، عدم وجود الفرع الوارث: eالثة rوط اeلثستأخذ  /   األم -

  .العمريت[
éا @تلف فيه ا¡د مع األب M بعض األحم M ا�واريث أنه ال يقوم مقامه M ا�سألة العمرية  ا�سألة هذهM  /  ا�د -

  .األم أقرب منه فليس من درجتها فبهذه اlالة األم تأخذ اeلث �مال ، ألنه ليس من درجة األم
ألن قلنا ألن األصل الوارث من اOكور هو األب أب ، صل الوارث من اOكور وهو ا¡دلوجود األ يسقطهنا  /   األخ ألم -

  .وهذا بإãاع أهل العلمبمحض اOكور فاألخ ألم هنا يسقط  أي أب األب اOي هو ا¡د و�ن عال، ا�يت وأبوه
  .تعصيبا ألنه أو· رجل ذكر ا5اöهنا يأخذ  /   ا�د -

حد الزوج[ مع األبوين ولو جاء بدل األم جدة أالعمرية فليست ا�سألة مسألة عمرية ال� �  فإذا تغ� أحد أر�ن ا�سألة
وÐذا ليست ا�سألة عمرية لو �ن فيها زوج وجدة  ،ليست ا�سألة عمريةفلو جاء بدل األب جد  ، فليست ا�سألة عمرية

  .ب واألم مع أحد الزوج[وجد أو زوجة وجد وجدة فا�سألة ال تكون عمرية إال مع األبوين األ
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  .وعم شقيق /  وأخ ألم /  وأختv ألم /  أخت شقيقة: امرأة توفيت عن :ةا�سألة اmاmة ع6 �
  السبب  اeصيب  الوارث

، وعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود ا�شارك، لعدم وجود ا�عصب  اeصف  أخت ش

  .وعدم وجود األصل الوارث من اyكور

  «ن يشÜ  أختان ألم

  \ اmلث

، وعدم وجود األصل الوارث من اyكور، لعدم وجود الفرع الوارث

  ولكونهم أك¶ من واحد
  أخ ألم

  أو  رجل ذكر  اPا½  عم ش

  هنا ننظر اآلن  ؟�اذا نعطي األخت الشقيقة اeصف ، ا�صفهنا أخذت  /  األخت الشقيقة-
هل يوجد �ا ، نقول ال ليس معصبا Ðا ألنه ليس من درجتها؟ ب Ðا ال يوجد Ðا معصب طيب األخ ألم هنا هل هو معص

هنا أيًضا لو نظرنا M ا�ثال فال توجد أخت شقيقة أخرى إنما يوجد :نقول هل يوجد مشارك؟، أخت شقيقة أخرى \ ا�سألة
نالحظ أنه ال يوجد فرع وارث  ؟طيب هل يوجد فرع وارث M ا�سألة ، أختان ألم واألختان ألم ال يشار`نها ألنهن أقل منها

ال يوجد أصل وارث من اOكور فإًذا األخت الشقيقة مباrة أعطيها  هل يوجد أصل وارث من اyكور؟طيب ، M ا�سألة
  .ا�صف

مع األخ ألم فهم �rء M اeلث  اeلثنالحظ هنا M ا¡دول أن األختان ألم أعطيتهما  /  األخ ألم+ األختv ألم  -
Oبل هم يش�`ون كر يأخذ ضعف مافليس ا Óفال فرق ب[ ، ألن قلنا من أحم اإلخوة ألم أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لألن

 uا��اث قال اهللا تعا M Óكر واألنOُدُس {ا Îَواِحٍد ِمنُْهَما الس ïdُْخٌت فَِل
ُ
ْو أ
َ
ٌخ أ

َ
ُ أ
َ
n0ََ ِمْن َذلَِك {} َو

ْ
ك
َ
أك0 من أخ  }فَإِْن َ�نُوا أ

َ�ُء Mِ اÎeلُِث {أخت  و َrُ لث لعدم وجود الفرع الوارث }َفُهْمeا M ء�r ولعدم ، فهنا اآلن نالحظ أن األخ ألم واألخوات
  .ولكونهم أك0 من واحد فيش�`ون M اeلث، وجود األصل الوارث من اOكور

  . فيأخذ ا5اö تعصيبا، ألنه أو· رجل ذكر ا5اöيأخذ  /  العم الشقيق -
  .وأخ شقيق /  Ðسة إخوة ألم /  أم /  زوجتv: رجل توÁ عن:ةا�سألة الرابعة ع6 �

  السبب  اeصيب  الوارث

  لعدم وجود الفرع الوارث  الربع  زوجتان

  لوجود ا�مع من اإلخوة  السدس  أم

ولعدم وجود األصل الوارث ، لعدم وجود الفرع الوارث  اmلث  Ðسة إخوة ألم

  أك¶ من واحد ولكونهم، من اyكور

  أو  رجل ذكر  اPا½  أخ ش

  .اش�`ن فيه لعدم وجود الفرع الوارث  الربعأخذن  /  الزوجتان -
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  .لوجود ا¡مع من اإلخوة السدسهنا أخذت  /  األم -
ن لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود األصل الوارث من اOكور ولكونهم أك0 م اeلثأخذوا  /  اaمسة اإلخوة ألم -

  .واحد
   ا5اöهنا أخذ  /  األخ الشقيق -

اآلن ثلث وسدس  كم ا�سألة؟واإلخوة ألم أخذوا اeلث؛ ، واألم السدس ، نالحظ بهذا ا�ثال أن الزوجة �ا أخذت الربع 
ذ وهو أخذ الربع �مال أخ، لكن هم يش�`ون M اeلث، الربع أقل من اإلخوة ألم وربع بü لألخ الشقيق، يساوي نصف 

öا5ا.  
لو جعلنا بدل األم جدة ا¡دة أيضا ، نالحظ هنا M هذا ا�ثال أيًضا لو جعلنا بدل األخ الشقيق أخ ألب ا�ثال نفسه ال يتغ�

 ثالثة أبناء أوابن أخ ألب  أو ابن أخ شقيق أو لو جعلنا بدل األخ الشقيق ثالثة أعمام، ستأخذ السدس لعدم وجود األم
  . وهكذا ا�سألة لن تتغ� سيأخذون ا5اö، عم ألبأو ، ألب ابن عم أو ،أخوة ألب 

  .واخ شقيق /  ثالث بنات ابن /  بنت /  زوجتv: توÁ رجل عن :ةا�سألة اaامسة ع6 �
  السبب  اeصيب  الوارث

  لوجود الفرع الوارث  اmمن  زوجتان

  لعدم وجود ا�عصب و ا�شارك  اeصف  بنت

ولوجود الفرع الوارث األن± ، لعدم وجود ا�عصب  لثvالسدس تكملة اm  ثالث بنات ابن

  األV الوارث للنصاب

  أو  رجل ذكر  اPا½  أخ ش

  .M هذه ا�سألة Áب أن نر`ز \ نقطة مهمة M مسألة األخت الشقيقة 
  أخرىوسيأn á بيان إن شاء اهللا تعاM u مسائل  ننالحظ اآلن نر`ز اآلن M مسألة بنات االبن ونصيبه

  .كما قلت يش�`ن M اeمنالفرع الوارث لوجود  اeمنهنا أعطيناهن  /  الزوجتان -
  ال يوجد ابن وال يوجد بنت أخرى ف،ولعدم وجود ا�شارك،لعدم وجود ا�عصب ا�صفأخذت  /  اPنت -
   اmلث ال يأخذه إال من؟تقدم �ا أن  ؟هل ثالث بنات ابن يأخذن اmلث /  ثالث بنات ابن -

سيأخذن  ؟ماذا ستأخذ بنات االبن ا�وابإًذا ثالث بنات ابن هنا لن يأخذن اeلث  اإلخوة ألمأو  األمال يأخذه إال 
  ؟�اذا لم أعدل من أول�اذا جعلت هذا ا�ثال هنا يعç  السدس
ن قسمة ا�سألة السبب أن كث� من الطالب يأخذو، ب[ لكم السببألاحتجت أن أعدn اآلن هنا  ..ال أقول :استطراد

 
³
ت M ال�ح أكاد أجزم أن يوأنا قلت لكم دائما البد أن نذكر السبب فاآلن أنا لو ذكرت هذا ا�ثال واستمر ةمكأنها مسل

كث� من الطالب لن ينتبهوا Ðذه ا�سألة فكأنها rح لغ�ها لكن لك0ة أخطاء الطالب M بنات االبن مع ا5نات و�ذا 
أنا أشت� عند تدريس ، ح¾ ترسخ M ذهن الطالب ؟حرصت أن هذه ا�سألة فيها خطأ �اذا اءقحصلت ا�سألة إخوة أش

إذا أوجدت ا?طأ وبينته أنه خطأ ثم ؟ الطالب M هذه ا�سألة ح¾ مع تكرار ا�سائل الطالب ال يتنبهون Ðذا م¾ يتنبهون
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بنات االبن أو غ�هم من الورثة ال يأخذن ! هذا أرجو أن ينتبه الطالب إu ، صححت ا?طأ ينتبه ãلة من الطالب 
  .يأخذن اeلث أبدا نرثهإوبنات االبن ليس M أي مرحلة من مراحل ، إال األم أو أوالد األم ، ال يأخذ اeلث اeلث

، بلعدم وجود ا�عص ا السبب موجود؟ن�اذا ه السدس تكملة اeلث[فهنا M هذا ا�ثال ثالث بنات ابن ال يأخذن إال 
ال يوجد أنه ا�هم  فرقسواء �نت بنت ابن واحدة أو أك0 من بنت ابن واحدة ال  ، ووجود الفرع الوارث األ\ منهن

هنا يوجد فرع وارث أنÓ وهذا ا�صف ال� � ا5نت ، اويوجد فرع وارث أنÓ أ\ وارث للنصف فرًض ، معصب ابن ابن
، يش�`ن فيه لعدم وجود ا�عصب  )>(سدسبن أخذن الاالو ثالث بنات ، صف فنالحظ M هذا ا�ثال أن ا5نت أعطيناها ا�

لو �ن بدل ثالث بنات ابن بنت ابن واحدة أيضا أخذت السدس فال ، ووجود الفرع الوارث األنÓ األ\ الوارث للنصف ، 
  .فرق أن تكون بنت ابن أو بنات ابن

  .ذكرألنه أو· رجل  ا5اöهنا سيأخذ  /  األخ الشقيق -
 ُ ال ، أما الفرع الوارث األنÓ فال يسقطهم ،سقط اإلخوة واألخوات من أي ا�هاتقلت لكم سابقا أن الفرع الوارث اyكر ي

وقد ، إًذا Ðم م�اث يرثونه وقد ترث األخت الشقيقة مع وجود ا5نت أو بنت االبن ، اسقط األنÓ األخوات بل يرثون معهت
وقد يرث األخ الشقيق واألخ ألب وابن األخ الشقيق وابن األخ ألب مع  ، بنت االبن أو ترث األخت ألب مع وجود ا5نت

ال  ، واألخ ألب ال يرث مع وجود االبن، فاألخ الشقيق مع وجود االبن ال يرث !  أما مع وجود االبن ال يرثون، وجود ا5نت
ف� هذا ،  وجود الفرع الوارث األن± فقد يرثونأما عند ، اإلخوة واألخوات يسقطون عند وجود الفرع الوارث اyكريرث 

  . فبنات االبن يسقطن واألخ الشقيق أيضا يسقط "ابن"لو �ن بدل ا5نت ، لكن ا�ثال يرث األخ الشقيق 

  .أخ ألب /  أختv ألب /  أخت شقيقة /  زوج: امرأة توفيت عن:ا�سألة السادسة ع6ة �
  السبب  اeصيب  الوارث
  لعدم وجود الفرع الوارث  اeصف  زوج

  أخت ش
وعدم ، وعدم وجود ا�شارك، لعدم وجود ا�عصب  اeصف

وعدم وجود األصل الوارث من ، وجود الفرع الوارث
  اyكور

  الستغراق الفروض \ ا�سألة  يسقطون  أختان ألب
  أخ ألب

  :هذه ا�سألة نقوللقسم .. وهذا ا�ثال فيما يتعلق بمسألة األخ ا�بارك واألخ ا�شئوم
  .لعدم وجود الفرع الوارث �اذا؟ ا�صفسيأخذ  /  الزوج -

                                                           

 

 .لكنه سبق لسان " اeلث "قال األستاذ /   §

 )�>( اrلقة
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عدم وجود ا�عصب، : إن األخت الشقيقة تأخذ ا�صف بأربعة rوط و� :وقلنا ا�صفستأخذ  /  األخت الشقيقة -
rوط بها تستحق األخت  عدم وجود ا�شارك، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود األصل الوارث من اOكور، فهذه أربعة

  .الشقيقة ا�صف
بل ألن الفروض استغرقت سقطوا ليس لوجود األخت الشقيقة،  �اذا يسقطون؟. يسقطون /  األختان ألب واألخ ألب -

، نالحظ أن الزوج أخذ نصف ال�`ة، واألخت الشقيقة أخذت ا�صف اآلخر ، لم يبَق àء يأخذه العصبة اOين ا�سألة
  .واألختان ألب هنا سقطواهم األخ ألب 

، ألعطينا األخت[ ألب السدس تكملة اeلث[ مع 
ً
ونالحظ هنا أن األخ هنا أخ مشئوم \ أختيه، إذ  لو لم يكن موجودا

فإن األخت[ ألب يأخذن السدس تكملة اeلث[  لو قدرنا \ ا�ثال أن األخ ألب غÒ موجوداألخت الشقيقة، فورثن، 
لعدم ا�عصب،  �اذا يأخذن السدس؟وم \ أخواته،و�ال لو �ن غ� موجود فإنهن سيأخذن السدس ، فأصبح األخ هنا مشئ

 uهذا ا�ثال ألن األخ موجود نقلهن من الفرض إ M فيأخذن السدس،لكن 
ً
ووجود األخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا

 
ً
 سيسقطن مع األخ ألب ،ا^عصيب فأصبحن يرثن با^عصيب ولم تبِق الفروض M ا�سألة شيئا

ً
  .إذا

  .عم /  بنت ابن ابن /  بنت ابن /  زوج: امرأة توفيت عن.:ا�سألة السابعة ع6ة �
  السبب  اeصيب  الوارث
  لوجود الفرع الوارث  الربع  زوج

وعدم وجود الفرع الوارث األV ، وعدم وجود ا�شارك، لعدم ا�عصب  اeصف  بنت ابن
  منها

ولوجود الفرع الوارث األن± األV منها الوارث ، وجود ا�عصب لعدم  السدس  بنت ابن ابن
  للنصف

  أو  رجل ذكر  اPا½  عم
  . لوجود الفرع الوارث الربعسيأخذ  /  الزوج -
عدم وجود ا�عصب، وعدم وجود ا�شارك، وعدم وجود الفرع الوارث األ\ : بثالثة rوط ا�صفستأخذ  /  بنت االبن -

  .منها
مع بنت االبن، وهذا ا�ثال غرô منه أن أب[ أن بنت االبن و�ن نزل  السدس تكملة اeلث[هنا ستأخذ  /  ابن بنت ابن -

أبوها بمحض اOكور مثل بنت االبن ال فرق، يعç بنت ابن ابن ابن M األحم كبنت االبن، ال فرق M ذلك، فبنت ابن ابن 
  .عصب، ووجود الفرع الوارث األنÓ األ\ منها الوارث للنصفستأخذ السدس هنا تكملة للثلث[ لعدم وجود ا�

  .. هذا ما يتعلق بهذه ا�سألة. ألنه أو· رجل ذكر ا5اöسيأخذ  /  العم -
فالزوج سيأخذ الربع ، بنت االبن ستأخذ ا�صف، وبنت ابن ابن ستأخذ السدس تكملة اeلث[، سواء �نت واحدة أو 

يش�`ن M السدس، لكن لو �نت بنت . نت واحدة أو أك0 فهن يأخذن ويش�`ن M السدسأك0 بنت ابن ابن سواء �
االبن الوارثة للنصف بنت[، فبنت ابن ابن ستسقط الستكمال بنات االبن اeلث[، لكن لكونها واحدة وارثة للنصف وال 

  .يوجد معصب فبنت ابن ابن تأخذ السدس
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  .ابن /  جدة /  زوج: نتوفيت امرأة ع:ا�سألة اmامنة ع6ة �
  السبب  اeصيب  الوارث
  لوجود الفرع الوارث  الربع  زوج
  لعدم وجود األم  السدس  جدة
  أو  رجل ذكر  اPا½  ابن

خطأ M جدول عرض ا5وربوينت فالسبب لوراثة الزوج الربع هو لوجود الفرع الوارث ] مالحظة �ن يتابع ال�ح ا�ر�[ 
  .ارثوليس لعدم وجود الفرع الو

  .لوجود الفرع الوارث الربعسيأخذ  /  الزوج -
لعدم وجود األم، نالحظ هنا أن االبن ال يؤثر M ا¡دة، ال يؤثر M ا¡دة إال األم، أو ا¡دة ، السدسهنا أخذت  /  ا�دة -

\ قوته و`ونه يؤثر \  فاالبن، األقرب كما سيأM á أحم ا¡دات، لكن غ� األم أو ا¡دة القريبة ال يؤثر M ا¡دة أحد
  . أغلب الورثة إال أنه ال يؤثر \ ا¡دة، فا¡دة تأخذ السدس لعدم وجود األم

  .وسيأخذ ا5اö ألنه أو· رجل ذكر ] لم يتÕم M ال�ح عن االبن [   /  االبن -
 البد \ � طالب أن Ñõ معه ورقة وقلم فيكتب ا�سألة :استطراد

ً
ال� تعرض M الشاشة ح¾ إذا كما قلت لكم سابقا

أما إن �ن فقط يستمع فال شك أن اOهن قد . بهذا يستفيد هل حله مطابق للحل الصحيح أو ال؟ُكتبت يبدأ �لها، فينظر 
ي�د عنه فال õصل ا�طلوب، لكن إذا �ن معه الورقة والقلم ويكتب � مسألة ويقوم بقسمتها بنفسه، ثم بعد ذلك 

بعض الطالب ا?لل . M هذه اlالة يستفيد فيعرف أين موضع ا?لل tيهل اrل صحيح أم غÒ صحيح؟ هيطلع \ اlل 
tيه أنه ال يستطيعون أن يضبط ال�وط ا?اصة مثًال باألم، وا5عض عنده ا?لل أنه ال يستطيع أن يقسم ا�سألة أصًال، 

هذا البد من ا^مرين فأنا اآلن أعطيكم ع�ين مسألة  فd طالب سيعرف ا?لل اOي هو فيه فيتدارك هذا ا?لل، لكن
هذه ا�سائل تستطيع أن توt منها مسائل كث�ة، هذه ا�سائل الكث�ة با^مرين وا^كرار بإذن اهللا عز وجل تكون قد 

من ورقة ضبطت أو بلغت اlد األد� من ضبط الفرائض ألن أمثلة متنوعة تستطيع أن توt منها أمثلة أخرى، لكن البد 
 للحل الصحيح فاlمد هللا 

ً
وقلم تكتب فيها هذه ا�سائل وتقوم بقسمتها ثم تنظر M اlل الصحيح، فإن �ن حلك مطابقا

فأنت \ الطريق الصحيح، إن �ن هناك إشل فتنظر أين اإلشل هل إشلك أنك تتأخر باإلجابة؟يعì çيب صحيح 
لكن ليس عندك íعة استذ�ر، هل أنت �طئ M نصيب اإلخوة  لكنك تتأخر فمعØ هذا أنك تضبط ال�وط

 البد أن تر`ز \ مسائل اإلخوة واألخوات، هل أنت �طئ M مسائل الزوج والزوجات؟فالبد أن تر`ز \ 
ً
واألخوات؟إذا

ذا تستطيع أن فتنظر أين ا?لل اOي أنت فيه فتستطيع بإذن اهللا تعاu تدار`ه، هك.. مسائل الزوج والزوجات، وهكذا
  .أما بالفهم فقط دون ا^طبيق فثق ثقة تامة أنك ستكون \ نقص شديد M علم الفرائض. تضبط

  
  
  
  
  



  ا�ستوى السادسا�ستوى السادس                                                                                        نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة                                                                                        مقرر الفرائض مقرر الفرائض                 

- ٥١ -  
 

  .أب أب  /  بنت ابن /  زوج: توفيت امرأة عن: ا�سألة ا/اسعة ع6ة �
  السبب  اeصيب  الوارث
  لوجود الفرع الوارث  الربع  زوج

وجود ا�شارك ،  لعدم وجود ا�عصب ، وعدم  اeصف   بنت ابن
  وعدم وجود الفرع الوارث األV منها

  أو  رجل ذكر  اPا½  أب أب
  .لوجود الفرع الوارث الربعسيأخذ  /  الزوج -
  .، لعدم وجود ا�عصب، وعدم وجود ا�شارك، عدم وجود الفرع الوارث األ\ منهاا�صفستأخذ  /  بنت االبن -
  . رجل ذكر فهو ا¡د ، أب األبألنه أو· ا5اöسيأخذ  /  أب األب -

 أن الفرع الوارث اOي هو بنت االبن ال يؤثر فيه األصل الوارث، يعç ال ينقصه أو õجبه حجب حرمان 
ً
نالحظ هنا أيضا

إال فرع وارث مثله، أما ما دونه �ألصل الوارث واlواà فال يؤثرون M الفرع الوارث، ال يؤثر M الفرع الوارث إال فرع 
الفرع الوارث يُؤثر فيه . ث كما سيأá إن شاء اهللا M باب اlجب، أما األصل الوارث فال يؤثر فيه إال أصل أو فرع وارثوار

  . با�قصان واألصل الوارث يُؤثر فيه باlرمان
 /   ابناألب ،  لوجود األب، فلم يؤثر M ا¡د إال األب، لكن لو قلنا بدل �اذا؟ا¡د هنا سيسقط، :  وجد /   أب :مثال ذلك

، فالفرع الوارث ال يؤثر فيه األصل :  وجد
ً
 ولم يؤثر فيه حرمانا

ً
نالحظ أن ا¡د س�ث، لكن الفرع الوارث أثر فيه نقصانا

  .الوارث
  . أم /  أب أب /  بنتان /  زوج: توفيت إمرأة عن:ا�سألة الع6ين �

  السبب  اeصيب  الوارث
  لوجود الفرع الوارث  الربع  زوج
  .و وجود ا�شارك، لعدم وجود ا�عصب  اmلثان  بنتان

  و لعدم وجود األب، لوجود الفرع الوارث  السدس  أب أب
  لوجود الفرع الوارث  السدس  أم

  : ا�سألة هذه وال� قبلها األب ليس �¡د. هذه ا�سألة متعلقة باإلشارة إu أن األب ليس �¡د
ا5نتان الفرع الوارث حجبت الزوج من . لوجود الفرع الوارث ال� � ا5نتان ، �اذا أخذ الربع ؟ الربعسيأخذ  /  الزوج -

  .ا�صف إu أن يأخذ الربع
  .لعدم وجود ا�عصب، ووجود ا�شارك، فهما اثنتان ؟.�اذا، اeلث[أخذن  /  اPنتان -
  . بلوجود الفرع الوارث ، وعدم وجود األ �اذا أخذ السدس؟، السدسهنا أخذ  /  أب األب -
  .لوجود الفرع الوارث السدسأخذت  /   األم -
و� ا�سألة ال� �اذا أعطيته السدس؟ اإلشل هنا M أب األب، . الزوج ال إشل ، وا5نتان ال إشل ، واألم ال إشل 

أنه أخذها ألنه أو·  قبلها أعطيته ا5اö، وقلت M ا�سألة السابقة وفيها فرع وارث ال� � بنت ابن قلت M تلك ا�سألة
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ما الفرق بv هذه ا�سألة وتلك أخذ السدس لوجود الفرع الوارث وعدم وجود األب، : رجل ذكر، هنا M هذا ا�ثال قلت 
  ا�سألة؟

áأنهم قد يرثون بالفرض ، وقد يرثون با^عصيب، وقد يرثون بالفرض  :الفرق اآلن كما سيأ ،
ً
أحوال ا¡د واألب أيضا

  .صل M األب وا¡د أنهم يرثون با^عصيب فهم يأخذون ما أبقت الفروضوا^عصيب، األ
  سيأخذ ا5اö،  واألبستأخذ اeلث  األم:  وأب /   أم :مثال ذلك

  . سيأخذ ا5اö واألبسيأخذ ا�صف  الزوج: وأب /   زوج
فقط، وهذا السدس اOي M أحوال يأخذون السدس . وهكذا فهم يأخذون ما أبقت الفروض وجد /   زوجة:وجد/  زوج

  .أو �ن ا5اö السدس ، أو أقل من السدس،يأخذونه إذا �ن هناك فرع وارث ذكر
لوجود الفرع الوارث ،  �اذا؟، السدس فقط، االبن هنا سيأخذ ا5اö، ا¡د سيأخذ وجد /  رجل مات عن ابن  :مثال ذلك 

  .وعدم وجود األب
 قد يأخذ 

ً
إذا �ن أقل من السدس أو هو السدس فقط، فال يوجد باٍق زائد \  م�؟، ألن±مع الفرع الوارث ا السدسأيضا

  . السدس
أب فقط، أي بدل ا¡د وضعنا " أب أب"لو وضعنا بدل . أب أب /  أم  /  بنتان  /  زوج : ا�ثال اOي عندنا اآلن: مثال ذلك

  .eلث[، واألم ستأخذ السدسالزوج سيأخذ الربع ، وا5نتان سيأخذن ا. أب ا�ثال نفسه ما يتغ�
  tي ربع ، وثلثان ، وسدس فأصل ا�سألة من اثنا ع�: لو أردنا أن نؤصل ا�سألة

أحد ع�، مع  كم ا�جموع؟ربعها ثالث للزوج، واeلثان ثمانية، نالحظ هنا اآلن لو أن هنا ثمانية مع الربع ثالثة 
  . ع�ة السدس اOي لألم اOي هو اثن[ أصبح ا�جموع ثالثة

  األم  األم  بنتان  بنتان  بنتان  بنتان  بنتان  بنتان  بنتان  بنتان  زوج  زوج  زوج

 M باب اlجب، ا¡د ال يسقط إما أن يأخذ السدس أو 
ً
األب أو ا¡د هنا إذا حÑ، ا¡د طبعا قلنا ال يسقط كما سيأá أيضا

نا اآلن ا�سألة أصًال اآلن Üئلة أي زائدة أك0 من السدس لكنه ال يسقط ا5تة، كذلك األب ال يسقط ا5تة، طيب ه
. السدسiموع السهام أك0 من أصل ا�سألة ف� هذه اlالة البد أن نعطي األب أو ا¡د لو �ن من األب أن نعطيه 

� إÃ uسة ألن لو قلنا n باö، أصال ال يوجد باٍق، ف� هذه اlالة البد أن نعطيه السدس، وستعول ا�سألة من اثنا ع �اذا؟
عدم وجود : ل�ط[  �اذا يأخذ السدس؟فح¾ M هذا ا�ثال البد أن نعطي أب األب السدس، ويأخذ السدس ، ع�

Òاeله، ال�ط اp لl 
ً
وجود الفرع الوارث، فالفرع الوارث نقله من اإلرث :األب، ألن األب لو �ن األب موجودا

 M هذا، با^عصيب إu اإلرث بالفرض
ً
  .ا�ثال ال نعطي ا¡د إال السدس فإذا

  أب األب  أب األب  األم  األم  بنتان  بنتان  بنتان  بنتان  بنتان  بنتان  بنتان  بنتان  زوج  زوج  زوج
  .اlالة اeاeة قد نعطي ا¡د السدس مع ا5اö، فيما إذا �ن ا5اö أك0 من السدس

معØ  السدسنت ستأخذ ا�صف، األب هنا لو قلنا نعطيه اآلن ا5 :وأخ شقيق  /  وجد /  رجل توÁ عن بنت  :مثال ذلك 
 uهذا أنه لم ينتقل من ا^عصيب إ Øفقط فمع öألنه أو· رجل ذكر، و�ذا قلنا نعطيه ا5ا ،öهذا أن األخ سيأخذ ا5ا

  الفرض لوجود الفرع الوارث، 
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لعدم ا�عصب وعدم وجود  ا�صف5نت تأخذ ا: نقول  وأخ شقيق /  وجد  /  بنت فنقول هنا M هذا ا�ثال :   مثال آخر
سيأخذ السدس لوجود الفرع الوارث اOي هو  ا5نت وعدم وجود األب، وسيأخذ  �اذا؟، السدسا�شارك، ا¡د هنا سيأخذ 

، سيأخذ السدس لوجود الفرع الوارث وعدم وجود األب، 
ً
؟ وا5اöا5اö أيضا

ً
ر، هو ألنه أو· رجل ذك �اذا نعطيه اPا½ أيضا

فهو أو· من األخ الشقيق، لو أعطيناه السدس فقط ألخذ األخ الشقيق ا5اö، وبإãاع العلماء أن اإلخوة ، أو· رجل ذكر
 M باب ا¡د مع اإلخوة، لكن M إن شاء اهللا áواألخوات من أي ا¡هات ال يرثون مع وجود األب، أما ا¡د فخالف سيأ

 فيكون قد :  وأخ شقيق /  وجد  /  بنت : هذا ا�ثال اآلن 
ً
فا¡د �ألب هنا سيأخذ السدس ثم يرجع فيأخذ ا5اö تعصيبا

 فهذا فائدة هذا ا�ثال
ً
  .ورث بالفرض وا^عصيب معا

 لو جعلنا بدل الزوج زوجة، فتي 
ً
، لو حذفنا ا¡د وجعلنا وأم /  وأب أب  /  وبنتان  /  زوجة  :مثال جديدM هذا ا�ثال أيضا

 األب سيأخذ السدس فقط، بدn أب، ف
ً
ألن ا�سألة � � لم يتغ� فيها àء ألن ا�سألة أصًال  �اذا؟� هذا ا�ثال أيضا

Üئلة يعç زائدة iموع سهامها أك0 من أصل ا�سألة فالبد أن يأخذ األب M هذا ا�ثال، لو أنشأنا مثاال جديد، فال بد أن 
، وقد أãع العلماء \ أن األب ã Mيع أحواn البد أن األب يأخذ السدس، ألنه لو لم يأخذ السد

ً
س لسقط ولم يرث شيئا

و`ذلك ا¡د ال يسقط أبًدا إال . أقل أحواn السدس وقد يأخذ أك0 من السدس، إما السدس مع ا5اö أو ا5اö �مالً . يرث
  .بوجود األب 

  ما يتعلق بمÒاث ا�دات 
  . lديث أنها تأخذ السدس، وليس Ðا إال السدسا¡دة كما تقدم �ا ا

ص� :  وقلنا أن ا�دة الصحيحة
ّ
ص، أو  ال� تدú بإناث خل

ّ
  ، بإناث إu ذكور، أو  بذكور خل

  .، وسيأá إن شاء اهللا تعاu توضيح ذلك بإذنه تعا�u ال� تدú بذكور إu إناث:  وا�دة الفاسدة
  .اإلÎاعوالسنة ة من جاءت األدل ا��ل V إرث ا�دة •

عن عبداهللا بن عباس رô اهللا عنهما فإنه نّزل ا¡دة ، ، إال ما شذأÎع العلماء V أن ا�دة ترث، وأن �ا السدس /  األول
م�لة األم بمعØ أن ا¡دة ترث اeلث وقد ترث السدس، وãاه� أهل العلم، وهو اOي عليه العمل اآلن أن ا¡دة ليس Ðا 

دس، عند عدم األم، ف�طها عدم وجود األم، و�ذا وجدت األم فإنها تسقط، دل \ ذلك اlديث اOي رواه أبو داود إال الس
أن ا�ò ص£ اهللا عليه وسلم أعطى ا¡دة السدس إذا لم ( M جامعه أن ا�ò عليه الصالة والسالم كما M حديث بريدة

  .دة د�ل من إãاع أهل العلم ، وقلنا أن األدلة \ توريث ا¡)يكن دونها أم
lاmديث اآلخر فمن السنة حديث بريدة ا�تقدم عند أ� داود، السنة /  اlاهللا عنه أن ، وا ôحديث قبيصة بن ذؤيب ر

àء، ولكن ما علمت لك M كتاب اهللا (، فقال رô اهللا عنه ا¡دة جاءت إu أ� بكر رô اهللا عنه تسأn م�اثها
فهو رô اهللا عنه لم يعلم Ðا M كتاب اهللا àء، ولم يسمع عن ا�ò ص£ اهللا عليه وسلم أنه  )أل ا�اسانتظري ح¾ أس

، لكنه رô اهللا عنه قال
ً
، ألنه ال õيط بعلم اهللا أحد، فقد @þ عن بعض الصحابة بعض "سأسأل ا�اس": أعطاها شيئا

فينساها،كما حصل لعمر M مسألة ا^يمم مع عمار بن ياí رô  ا�سائل ويدر`ها بعضهم، بل بعضهم قد �صل n اlادثة
اهللا عنهم، فإنهما حصلت Ðما اlادثة ثم ذهبا إu ا�ò ص£ اهللا عليه وسلم وأفتاهما ثم ن# عمر وذكر عمار، فال شك أنه 

انتظري ح¾ أسأل ا�اس، :لقد @þ \ بعض الصحابة ح¾ ولو �نوا من كبار الصحابة àء من العلم، رô اهللا عنه قا

 )S>( اrلقة
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، فألجل أن يطم	 ) أنا شهدُت أن رسول اهللا ص£ اهللا عليه وسلم أعطاها السدس: (فقال ا�غ�ة بن شعبة ، فسأل ا�اس
أنا أشهد أن ا�ò (: ، فقام pمد بن مسلمة رô اهللا عنه فقال) هل يشهد بذلك معك أحد؟: (أبوبكر رô اهللا عنه قال

، فهذا اآلن إãاع من العلماء )وسلم أعطاها السدس، فأم
 Ðا أبو بكر رô اهللا عنه فأعطاها السدسص£ اهللا عليه 
  .من أهل العلم M ا�سألة أنه أعطاها السدس

ليس لِك إال السدس فجعله بينهما ، ف�³ك ب[ ا¡دت[ : ثم جاءت ا¡دة األخرى إu عمر رô اهللا عنه M خالفته فقال 
  . M السدس

هذا ما يتعلق بد�ل إرث ا¡دة من السنة، ومن اإلãاع، وقلنا إن rط إرثها عدم األم ، وليس Ðا إال السدس إذا لم توجد 
  .أو تسقط إذا وجدت األم، األم

فا¡دات يش�`ن M السدس M حاالت ، وتُسقط إحداهن األخرى M حاالت أخرى وسيأá إن شاء اهللا تعاu ما يتعلق بهذه 
  .ألةا�س

  .كيف نورث ا�دة إذا وجد جدة واحدة أو وجدت أك¶ من جدة:مسألة •
القاعدة كما قلت أن ا¡دة ترث إذا لم توجد األم،فإن �نت جدة واحدة أخذت السدس �مال Ðا، و�ن �نت أك0 من     

  )كم ترث من جدة(جدة،فهنا خالف ب[ أهل العلم M ا¡دات الوارثات وعددهن
اآلن هذا قدر متفق عليه  ،وجدة من جهة األب ،جدة من جهة األم: ل العلم يرى أنها ال ترث إال جدتانفبعض أه :األول

   هذا قول ا�الكيةجدة من جهة األب وجدة من جهة األم، جدتان فقط، :ب[ أهل العلم، أن ا¡دات الالá يرثن هما جدتان
lاmنابلة :اrا¡دة من جهة األم ال� � أم وجدة من جهة األب، هة األمجدة من ج:يرون أن هناك هناك ثالث جدات ا ،

  .وجدة من جهة ا�د أي أم أب األباألم، وا¡دة من جهة األب ال� � أم األب، 
أن :ألن القاعدة تقول، ال حØ لعدد ا�دات ب6ط أن ال يدلv بذكر بv أنثيv، أي أن ال يدلá vد فاسد :اmالث

 بالفرض أو با^عصيب الواسطة البد أن يكون
ً
، أما ا¡دة ال� تدú بأب بعده أنÓ هذا جد فاسد ال يرث ال بالفرض وارثا

  "ا¡دة"وال با^عصيب، ألنه من ذوي األرحام فإذن ما أدu به 
ً
  .ال ترث أيضا

الكتاب ا�عتمد  فهذا الكتاب هو. حفظه اهللا تعاu ا^حقيقات ا�رضية للشيخ صالح الفوزانالكتاب اOي نستأنس به هو 
  ]  يوجد عرض بور بوينت M ال�ح ا�ر�.[ال� أقدمها لكم ا�ادة ا^لفزيونيةمع 

  توريث ا�دة وا�سائل ا�تعلقة بذلك 

 .ضابط ا�دة الوارثة:ا�سألة األو  �

ص أو بإناث إu  ما هو ضابط ا�دة الc ترث؟إذن . ال: ا¡واب ؟.هل X جدة ترث
ص أو بذكور خلُّ

� ال� تدú بإناث خلُّ
  . ذكور

  :ضابط ا�دة الوارثة
  وتسâ ا�دة الصحيحة

ص
ص، أو  n الc تدÇ بإناث خلُّ

  إ¬ ذكوربإناث ، أو  بذكور خلُّ
 X n جدة ال تدÇ بذكر بv أنثيvأو  
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دة اآلن � أم، ، بمعØ ا¡ضابطها X n جدة ال تدÇ بذكر بv أنثيv ا�دة الصحيحةهذه اeالث �معها ضابط ، 
، أو يبدءون باإلناث بمعØ أم أم ثم تستمر 

ً
سلسلتها إu ا�يت إما أن يكونوا إناث أم أم أم وهكذا، أو يكونوا ذكورا

  .. السلسلة ذكور، لكن ال يكون أم ثم أب ثم يرجع إناث مرة أخرى ف� اlالة هذه السلسلة فاسدة
، وهذا الضابط يشمل ثالث جهات من ا�دة الc ال تدÇ بذكر بv أنثيn v /  إذن باختصار ا¡دة الصحيحة ال� ترث 

  .ا¡دات
  ا�دة الصحيحة هذه ماذا تشمل من ا�دات؟أنها � جدة ال تدú بذكر ب[ أنثي[،  /  قلنا ضابط ا¡دة الصحيحة 

ص: أوالً 
´
ص كأم أم الحظوا اآلن سلسلة. ، مثاn أم أمتشمل ا�دة ا�د�ة بإناث خل

ّ
أم أم ا�يت، هنا  ا¡دة ا�د�ة بإناث خل

 أم أم أم ا�يت، فالحظوا السلسلة 	ها إناث
ً
  .أيضا

ص ، يعÚ السلسلة 7ها ذكور: اmانية
ّ
 أم أب أب ا�دة ا�د�ة بذكور خل

ً
، كأم أب، فنالحظ اآلن أب ا�يت ، وهنا أيضا

ص، � جدة ال شك
ّ
لكن اOي يربطها با�يت 	هم  ا�يت، أم أب أب ا�يت ، فالسلسلة 	ها ذكور، فÄ مد�ة بذكور خل

  .ذكور
األو·، مد�ة بإناث ال� �  األم، نالحظ اآلن هذه � ا¡دة الوارثة أم أم أب: ، مثاnا�دة ا�د�ة بإناث إ¬ ذكور: اmاmة
ال يدú بذكر ب[  :، فنالحظ اآلن أن األب هنا لم يقع ب[ أنثي[، اOكر هذا اOي قلنا األباeانية، إu ذكور اOي هو  األم

 M هذا ا�ثال
ً
 أم أم أب أب ا�يت، أنثي[، نالحظ أن اOكر متطرف ومباr لألب، فلم يقع ب[ أنثي[، أيضا

ً
، فنالحظ أيضا

  . أن األب هنا لم يقع ب[ أنثي[، إنما إناث إu ذكور
ال، لكن سيأá م¾ يش�`ن وم¾ ال .. �`نفهؤالء اeالث جدات يرثن إذا وجدن M ا�سألة، وليس معØ هذا أنهن يش    

  .جدات وارثاتبق عليهن وصف أنهن جدات صحيحات، لكن هؤالء ينط. يش�`ن 
  من n ا�دة الc ال ترث؟  �

n الc /  نفهم من الضابط، إذا قلنا أن الضابط أن ا¡دة ال� ترث � ال� ال تدú بذكر ب[ أنثي[ ، إذن ا¡دة ال� ال ترث
 Çتدvأنثي v؟فهذه جدة فاسدة ال ترث، بذكر بÇيف ال تدwو Çكيف تد  

  ننظر اآلن إu العرض

  . � � جدة تدú بذكر ب[ أنثي[: ضابط ا¡دة الفاسدة غ� الوارثة 
  حظ M هذه ا¡دة أنه هنا ذكر وقع ب[ أنثي[، هذا األب أصًال  ، اآلن نالأم أب األم:  مثال ذلك

  :ثالث حاالتهذا الضابط للجدة الوارثة يشمل 
ص /  >

ّ
  و أم أم أم وهكذا /    أم أم: اCومث، ا�دة ا�د�ة بإناث ُخل

ص /  �
ّ
  و أم أب أب وهكذا  /   أم  أب: ومثاC، ا�دة ا�د�ة بذكور ُخل

S  / د�ة بإناث إ¬ ذكور� أم أم األب:مثا�ا ا�دة ا

  : ضابط ا�دة غÒ الوارثة
  .وتسâ ا�دة الفاسدة

vأنثي vبذكر ب Çجدة تد X n. 
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 ال 
ً
ال يرث، يعç لو أن رجًال مات عن أب األم؛ أب األم أصًال ال يرث، فما خرج من هذا األب سواء �ن أب أو أم فإنه قطعا

  بمعØ " وارثة"، أن الواسطة البد أن تكون وارثةيرث، معلوم هذه القاعدة 
  .يمنع من إرثها ليس منع وصل إنما منع إرث ال يوجد ما

هنا وقع ب[ أنثي[، فانطبق عليه الضابط بأن ا¡دة تدú بذكر ب[ أنثي[، � أنÓ واألنÓ  األبفنالحظ اآلن أن .. طيب
  ألنها تدú بذكر ب[ أنثي[، ألن اOكر واسطتها  �اذا؟اeانية فهذه ال ترث، 

  . يرث، اOكر اOي هو طريقها إu  ا�يت أصًال ال يرث فÄ  ال ترث و طريقها إu ا�يت أصًال ال
 ال ترث، ألن هذه أم أم أب األم: مثال آخر

ً
 ال ترث، ا�يت أم أم أب أم، نالحظ هنا ذكر وقع ب[ أنثي[، فهنا أيضا

ً
، فأيضا

  .يحةلوقوع اOكر ب[ أنثي[، هذا ما يتعلق بضابط ا¡دة الفاسدة وا¡دة الصح �اذا؟
  م� يشwÜن \ السدس وم� ال يشwÜن؟: مسألة أخرى �

ص بمعØ ا�سألة فيها أم أم هذه ما فيها إشل نقول تأخذ السدس، إذا �نت مسألة فيها أم 
ّ
إن �نت جدة مد�ة بإناث ُخل

 ا
ً
لسدس، لكن إذا أب نقول ال إشل تأخذ السدس، وأيضا أم أب األب \ رأي اlنابلة نقول ال إشل وتأخذ أيضا

هناك حاالت يش�`ن فيها M ، ا¡واب هل ن6ّك بينهن أم ال ن6ّك؟اجتمع أك0 من جدة M مسألة فمن نعطي السدس ؟ 
  .القريبة تسقط ا5عيدة. السدس وهناك حاالت ال يش�`ن فيها

  م� يشwÜن \ السدس ؟ /   األو اrالة 

، ونالحظ أن سواء اتفقت ا�هة أو اختلفت ا�هة ، ا ك́ن \ درجة واحدةيشwÜن \ السدس \ حالة واحدة، وn إذ   
  .ال�م فقط M ا¡دات الوارثات الصحيحات وليس الفاسدات

طيب إذا كن M درجة واحدة بمعØ أن السلسلة للميت عددها متساوي فهم M درجة واحدة، سواء �نوا من جهة واحدة 
  .اختالف ا¡هة ومثال \ اتفاق ا¡هة أو اختلفت ا¡هة، سأعطي مثال \

  أم أب، و أم أم: مثال الختالف ا�هة
 هل درجتهن واحدة أو ال؟نالحظ ا¡دة األو· هذه جهتها األم، ا¡دة اeانية جهتها األب، فا¡هة ëتلفة، لكن ننظر اآلن 

، بمعØ الواسطة إu ا�يت واحد فقط ال� � اآلن نعد العدد، لو أردنا أن نعد هذه واحدة اثنت[، طيب وهذه واحدة اثنت[
 الواسطة واحدة، تساووا M اtرجة، فهم \ درجة واحدة و�ن �نوا من جهة ëتلفة، فهم \ درجة واحدة، 

ً
األم، وهنا أيضا

  .إذن إذا جاءÒ مثال M أم أم وأم أب، فإÒ، أrّك بينهما M السدس، هذا إذا �نت ا¡هة ëتلفة
،نالحظ اآلن: äاد ا�هةمثال ال

ً
  أم أب األب، وأم أم أب:إذا �نت M درجة واحدة وا¡هة واحدة أيضا

 هذه األب	هم جهتهم 
ً
،ودرجتهما واحدة فاألم هذه ال� � ا¡دة اآلن هذه جدة تس�،بينها وب[ ا�يت وارثان،هنا أيضا

 متفقان M ا¡هة، فÕهم M جهة األب،ف� ا¡دة ال� � األم بينها وب[ ا�يت وارثان فقط،إذن متساويا
ً
ن M اtرجة وأيضا

هذه اlالة يش�`ن M السدس،السدس بينهم بالسوية كما هو M مسائل الزوجات، لو �ن هناك زوجت[ أو أك0 فهن 
  .يش�`ن M الربع أو اeمن
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  م� تُسِقط إحداهن األخرى؟ /   اrالة اmانية
  : دة ا5عيدة M صورت[ ا¡دة القريبة تسقط ا¡

القريبُة تسقط ا5عيدَة M صورت[ إذا �ن هناك واحدة بعيدة وواحدة قريبة؟  قلنا إذا �نا M درجة واحدة يش�`ن، طيب
  . ويبø صورة ثاeة فيها خالف

eانية أن القريبة تسقط ال إشل، اlالة ا بإãاع العلماءيعç اآلن باإلãاع أنهن يش�`ن إذا كّن M درجة واحدة هذا 
 باإلãاعا5عيدة 

ً
  :M صورت[ أيضا

إذا �نتا من جهة واحدة، لكن هناك واحدة قريبة وواحدة بعيدة، فالقريبة تسقط اPعيدة، هذا معروف : الصورة األو 
ريبة تسقط ا5عيدة إذا بن ابن، وابن، االبن يسقط ابن ابن، وهم M جهة واحدة، فكذلك أم أم، تسقط أم أم أم، فالق، �واضح

�نتا M جهة واحدة هذا واضح ما M إشل كما مر علينا M مسائل كث�ة، مثل األخ الشقيق يسقط ابن األخ الشقيق، 
ألنهما من جهة واحدة، العم الشقيق يسقط ابن العم الشقيق ألنهما من جهة واحدة، ابن االبن يسقط ابن ابن ابن ألنهما 

  ، فهنا إذا �نتا ا¡دات من جهة واحدة القريبة تسقط ا5عيدة من جهة واحدة وهكذا
Cأم أم أم  /  أم أم  :ومثا.  

أن يك́ن من جهات ¤تلفة، يعÚ واحدة من جهة األب ، وواحدة من جهة األم، لكن القريبة من جهة : الصورة اmانية
M ، ت ا�هة ب6ط أن تكون القريبة n من جهة األمفÏ هذه اrالة ا�دة القريبة تسقط ا�دة اPعيدة و~ن اختلف، األم

  .ا�ثال يتضح ال�م إن شاء اهللا
هذه ا¡دة بينها وب[ ا�يت واحد، ال� � األم  أيهما أقرب؟، األبمن جهة  األب أم أب، واألم، هذه من جهة أم أم:  ا�ثال

طيب ا¡هة ëتلفة والقريبة من جهة ، أقرب أم األمشك أن هذه ا¡دة بينها وب[ ا�يت اثن[، أيهما أقرب، ال .. هذه، طيب
 
ً
  . أم أب األبتُسِقط  أم األماألم إذا
\ أن إحدى ا¡دات تسقط  فÏ حا/v أÎع فيهن أهل العلمإذن إذا �نت هناك جدة قريبة وجدة بعيدة  :تلخيص

مثال أم أم، وأم أم أم، 	تا  :الصورة األو·، 5عيدةاألخرى، إذا َ�نتا من جهة واحدة فالقريبة بإãاع أهل العلم تسقط ا
إذا اختلفت ا¡هة : ال� أãع عليها العلماء  :الصورة اeانية، ا¡دت[ من جهة واحدة و� األم، فالقريبة تسقط ا5عيدة

  .م تسقط أم أب األبو�نت القريبة أو القر� من جهة األم، كأم أم وأم أب أب، فهنا نالحظ أن أم األم بإãاع أهل العل
وn ما إذا �نت القريبة من جهة األب وا�هة ¤تلفة ، عكس الصورة اmانية، الصورة اmانية ا�جمع : الصورة اmاmة

عليها ا�هة ¤تلفة يعÚ واحدة من جهة أم وواحدة من جهة أب، والقريبة من جهة األم، اإلÎاع أن القريبة تسقط 
  .اPعيدة

إذا �نت من ، أن يكون واحدة من جهة األم وواحدة من جهة األب، لكن القريبة n الc من جهة األب الصورة األخÒة
  .سننظر اآلن اlكم M هذه ا�سألة ،جهة ¤تلفة والقريبة n من جهة األب

ëتلفة هذا أم وهذه ا¡هة .. هذا السؤال اآلن فهل تُسقط اPعيدة من جهة األم؟ اآلن إذا �نت ا�دة القريبة من جهة األب
  :اختلف العلماء \ ذلك V قولv، أب، لكن القريبة من جهة األب

  وهذا قول طائفة من أهل العلم.أن القريبة تسقط اPعيدة.أنها ملحقة بما سبق من الصور:القول األول
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األم، يعç ا¡دات يرثن ألن ا¡دات 	هن يرثن عن طريق األم، فالقريبة تسقط ا5عيدة، فليس جهتهن إال جهة :قالوا 
و�ذا كن³ \ . بسبب عدم وجود األم فهن سواء، فمن انفرد منهن أخذت السدس و�ذا اجتمعن فالقريبة تسقط ا5عيدة

إن األصل القريبة تسقط ا5عيدة، و�ذا �نت القريبة : فأرجعوا هذا إu األصل قالوا . درجة واحدة فهن يش�`ن M السدس
  .تسقط ا5عيدة من جهة األب ، فكذلك القريبة من جهة األب تسقط ا5عيدة من جهة األممن جهة األم فإنها 

lاmعيدة من جهة األم :القول اPأن القريبة إذا �نت من جهة األب ال تستطيع أن تسقط ا.  
من جهة األب قوتها  ، فتساوت اtرجتان، تساوت القوتان القريبة جهتها ال� � جهة األم أقوى من جهة األب ألن : قالوا

  . كونها أقرب، وا5عيدة من جهة األم كونها من جهة األم فهذه Ðا قوة وهذه Ðا قوة فاستوت القوتان

والراجح واهللا أعلم أن اجلدة القريبة تسقط اجلدة البعيدة، وال فرق أن تكون من جهة األم أو من جهة 
  .األب

   .و أم أب األب بوجود ا�د؟ ألنها تدÇ بههل تسقط ا�دة أم األب بوجود األب ،  أ:مسألة �
  :قوالن ألهل العلم M ا�سألة 

  .الصحيح أنها ال تسقط به ألنهن يرثن عن طريق األم فهن جدات يرثن إذا مل توجد األم

M ذلك  ن العلماءإقلنا  كم جدة ترث؟^أكيد فيها و� امسألة ا¡دات أrت إ�ها وبينتها ولكن أحب أن أعيد 
  :¤تلفون V ثالثة أقوال

قالوا ألنه قد جاء . وا¡دة أم األب، ا¡دة أم األم، وهو أنه ال يمكن أن يرث أك¶ من جدتv قول ا�الكية :القول األول
 عمر علاإلãاع وا�tل من السنة \ توريثها كما تقدم M قصة ا�رأة ال� جاءت إu أ� بكر الصديق رô اهللا عنه وف

 ïث أك0 من جدت[بعد ذلك، وقالوا لم يثبت أنه قد ور  
lاmنابلة وهو :القول اrوا¡دة أم األب، ا¡دة أم األم، ا¡دتان ال� قال بهما ا�الكية، يقولون بتوريث ثالث جدات قول ا ،

فيمكن ، القريبة تسقط اPعيدةأن  : V القاعدة، يورثون ثالثة جدات، وهم ) أم أب األب (ا¡دة أم ا¡دوا¡دة اeاeة، 
أم أم أم، هذه واحدة، وأم أم أب هذه اeانية، وأم أب األب هذه اeاeة، : اجتماع ثالث جدات \ مسألة واحدة مثال ذلك

مستويات M اtرجة، � جدة بينها وب[  نا¡دات ألنه هفيمكن اجتماع ثالث جدات M مسألة واحدة يقولون نورث هذ
قط، فاألو· أم بينها وب[ ا�يت أم أم اثنت[، واeانية أم أم األب، بينها وب[ ا�يت اثن[، أم وأب، واeاeة أم ا�يت اثن[ ف

 اثن[ أب 
ً
  .، يقومون بتوريث ثالث جداتاألب أبوأب األب، بينها وب[ ا�يت أيضا

يث مرسل، لكن كما قال شيخ اإلسالم إن ما رواه سعيد بن منصور M سننه عن إبراهيم ا�خ� واlدOلك بويستدلون  
أن اÔe صå اهللا عليه وسلم وّرث ثالث جدات، اثنتv من قبل األب، وواحدة من (راسيل إبراهيم من أحسن ا�راسيل؛ م

فيكون قد ورّث ثالث ، ، ومن جهة األم أي أم أم  ال� من جهة األب ومن جهة ا¡د:  االثنت[  من جهة األب ،)قبل األم
ات، وقد قلت لكم أن هذا اlديث حديث عن إبراهيم ا�خ� وهو مرسل ألنه تاب� لكن كما قال شيخ اإلسالم ابن جد

  .تيمية أن مراسيله من أحسن ا�راسيل
ا�دات و~ن ك¶ن أخذن السدس ب6ط الضابط، أال تدÇ بذكر بv أنثيv، فلو تعددن أن  قول اrنفيةوهو : القول اmالث
 السدس فإنهن يأخذن

ً
  رواها ا�ز& عن الشاف� رkه اهللا تعاu،  عند الشافعية رواية، وهو أيضا

 );>( اrلقة
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فيكون  والصحيح واهللا أعلم أنها ترث ثالث جدات، جدة من جهة األم، وجدة أم األب، واجلدة أم أب األبوالصحيح واهللا أعلم أنها ترث ثالث جدات، جدة من جهة األم، وجدة أم األب، واجلدة أم أب األبوالصحيح واهللا أعلم أنها ترث ثالث جدات، جدة من جهة األم، وجدة أم األب، واجلدة أم أب األبوالصحيح واهللا أعلم أنها ترث ثالث جدات، جدة من جهة األم، وجدة أم األب، واجلدة أم أب األب
الثة جدات اثنتv من جهة أن اÔe صå اهللا عليه وسلم وّرث ث ( هناك ثالث جدات ألن اOي ذكره إبراهيم ا�خ� من

كما قال شيخ اإلسالم أن مراسيل إبراهيم من أحسن ا�راسيل، وهذه ا�راسيل أخذت بها )  األب وواحدة من جهة األم
  .األئمة أخذ بها اإلمام أkد رkه اهللا، وأخذ بها غ�ه، éا يدل \ صحتها

  .هذا ما أريد أن أؤ`د عليه M ا�سألة ال� ذكرتها
  أخرى ال� أrت إ�ها إشارة íيعة M ا�حا¸ة ا�اضية و� مسألة 

  هل ا�دة الc تدÇ باألب أو الc تدÇ با�د تسقط عند وجود األب؟ �
أم  ،لكن ا¡دة ال� تدú باألب. قلنا أن ا¡دة ال� تدú باألم تسقط بوجود األم، هذا بإãاع أهل العلم وال خالف فيه

 úإذا وجد األب أو وجد ا¡د هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم  نسقطيأم أب األب، هل  ،با¡داألب وا¡دة ال� تد V
vقول:  

، أنهن قول ا�مهور من ا�الكية واrنفية والشافعية ورواية عند اrنابلة، وهذا أنها تسقط بما أدلت به :القول األول
  .لوجود األب. هنا ال ترث �اذاب فأم األ: ألب او /  أم أب : يسقطن بمن أدل[ به، فإذا وجد M مسألة 

lاmنابلة وهو :القول اrبه، فال تسقط أم  قول ا vأن أم األب وأم ا�د ال يسقطن ح� لو وجد األب أو إذا وجد من أدل
سعود رô يستدلون بذلك ما روي عن عبداهللا بن م. هذا قول اlنابلة. األب لوجود األب، وال تسقط أم ا�د لوجود ا�د

 مع ابنها، وابنها '( :اهللا عنهما أنه قال M ا¡دة مع ابنها، قال
ً
، )إنها أول جدة أطعمها رسول اهللا ص£ اهللا عليه وسلم سدسا

   .مع وجود األب، وهذا ظاهر مذهب اlنابلة فدل \ ذلك أن ا¡دة أم األب ترث
بلة أنها تسقط بمن أدلت به، فإذا وجد األب سقطت ا¡دة من جهة قول  اlنفية وا�الكية والشافعية ورواية عند اlنا اأم

  .األب، لكن لو وجدت جدة من جهة األم فال يسقطها األب

دل \ ذلك ما رواه عبداهللا  من أي جهة ال يسقطها إال األم،اجلدة أن  قول احلنابلةوالصحيح واهللا أعلم هو 
 مع ( :، قال، بن مسعود رô اهللا عنه أنه قال با¡دة مع ابنها

ً
إنها أول جدة أطعمها رسول اهللا ص£ اهللا عليه وسلم سدسا

   .فÄ ترث وال يسقطها )ابنها، وابنها '
يرثون مع وجود األم، اآلن لو مسألة فيها  -خت ألم األاألخ ألم و -، كوt األم  بهمن يدلون  يرثون مع الورثة َمن وهناك من

. به اس ح¾ ولو األم موجودة، فال تؤثر فيه األم، فكذلك ا¡دات يرثن مع وجود من أدلواألخ ألم سيأخذ السد. أخ ألموأم : 
  .الفرائضM  فهذا واقع 

ا¡دات كث�ة لكن ال نريد ا^فصيل ح¾ نستطيع أن ندرك بقية M هذا ما يتعلق بمسألة ا¡دات وأحمها وا�سائل 
 مفردات ا�نهج ألن ما بü من مفردات ا�نهج مهم أ

ً
هذا نكون قد انتهينا من أصحاب الفروض 	هم ، فنختم بإÜدة ب. يضا

  .íيعة �ا تقدم من أصحاب الفروض
، واeلثان ونصفهما منونصفه، أي ا�صف والربع واe ها�صف ونصف: قلنا أن الفروض ا�قدرة M كتاب اهللا ستة

  .اهللا وذكرنا الوارث[ Ðا هذه الفروض ا�قدرة M كتاب. ونصفهما أي اeلثان واeلث والسدس

  الوارثون با/عصيب مسألة 
  .إرث با/عصيبو إرث بالفرض: قلنا أن اإلرث نوÜن
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  .اإلرث بالفرض تكلمنا عنه، ذكرنا أصحاب ا�صف والربع واeمن واeلثان واeلث والسدس
  :القسم اآلخر وهم الورثة با/عصيب

ا منهم اOين يرثون بالفرض، وسنب[ اآلن بينا جزءً . ين البد أن نب[ إرثهمألن الوارث[ من اOكور واإلناث ا?مسة والع�
  .اآلن اOين يرثون با^عصيب

 ونعيده اآلن للتذك� ما مع| ا/عصيب؟: ا�سألة األو 
ً
  :قلنا سابقا

ألنها �يط  ، وÐذا سميت العصائب عصابة ال� �يط بالرأس وتلفه فسميت عصابةالشد واإلحاطة: M اللغة ا/عصيب
  .بالرأس وتلفه، هذا ا�عØ اللغوي

بتقدير إما ا�صف أو الربع أو . أما الفرض فهو اإلرث بتقدير.. هو اإلرث بال تقدير: M االصطالح باختصارا/عصيب 
إذا �ن وارث نقول إما n ا�ال 	ه بل نقول األب مثًال أو االبن n ا�صف، ال، الف ، اeمن أو اeلث[ أو اeلث أو السدس
 
ً
  .هذا ما يتعلق با�عØ اللغوي وا�عØ االصطال'. للمال 	ه، أو نقول n ا5اö تعصيبا

  .أقسام العصبة ومن اyين يدخلون \ X قسم: ا�سألة اmانية
 أن الوارث[ والوارثات Ãسة وع�ون، ما ب[ ذكور و�ناث، 

ً
  تكلمنا سابقا

   اyين يرثون بالفرض فقط: أوال 
  : ال يمكن M أي حال من األحوال أن يرثوا با^عصيب، اOين يرثون بالفرض فقط هم سبعة أشخاص

§  ،ª   / الزوجان   
  ا¡دة من جهة األم وا¡دة من جهة األب،  ا�دتان /   ®،  ¬ 
  ، األخت ألم واألخ ألم األم اوو� /   °،  ¯
  . األم /  ±

، ا¡دتان. فرض فقط، ال يمكن بأي حال من األحوال أن يرثوا با^عصيبهؤالء السبعة ال يمكن أن يرثوا إال بال
  . ، فال يمكن بأي حال من األحوال أن يرثوا با^عصيباألم، وووtا األم والزوجان،

  ª¯ – ± = §² كم يبæ؟إذا أخذنا السبعة هؤالء وطرحناها من ا?مسة والع�ين 
ً
هؤالء ماذا . بü ثمانية ع� وارثا

  .هؤالء يرثون با^عصيب M أحوال سنذكرها إن شاء اهللا تعاu ؟سنفعل بهم
 
ً
  ..نعيد ا/ذكÒ بالعصبة çيعا

ابن االبن، األب، ا�د، األخ الشقيق، األخ ألب، ابن األخ الشقيق، ابن األخ ألب، العم الشقيق، العم ألب، ابن العم ، االبن
   ع�ة ذكور هؤالء أربعة.. الشقيق، ابن العم ألب، ا�عتق، ا�عتقة

  .ثمانية ع� ، بهذا يكتمل عددهماPنت، بنت االبن، األخت الشقيقة، واألخت ألب : بعد ذلك
  :أقسام العصبة 

   .عصبة بالنسب، وعصبة بالسبب: العصبة ينقسمون إu قسم[
  ما مع| عصبة بالنسب؟ وما مع| عصبة بالسبب؟

  .رث عالقة نسبو، يعç عالقتهم با�ث النسبروالسبب اyي بسببه ورثوا من ا�: العصبة بالنسب) §
ª (العصبة بالسبب: �  .رث عالقة والءوعالقتهم با
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  .. ، فال يدخلون M ا^عصيبفهم ال يرثون إال بالفرض ا�حأما 
   العصبة بالنسب: القسم األول 

  .لغ�عصبة مع ا. ¬      عصبة بالغ�. ª      عصبة با�فس. §: العصبة بالنسب ثالثة  أقسام
، فال يمكن أن يرثوا بالفرض، إال شخص[ منهم فقط، ألن أي أنهم منذ وجدوا هم عصبة: العصبة باeفس: القسم األول 

وهؤالء هم  العصبة با�فس ال õتاجون إu شخص �علهم عصبة، هم بأنفسهم عصبة، أي األصل فيهم أنهم عصبة،
  جالزواyكور ا�جمع V إرثهم، لكن سنستثÚ منهم 

ً
األخ ( و� األمهذا واحد، ألنه من أصحاب الفروض، سنستثÚ أيضا

  ألنه Kصب بالسبب ا�عتقألنه من أصحاب الفروض، ونستثÚ  )ألم
بè  ، وا�عتق، واألخ ألم ، الزوج  :  إذن إذا قلنا أن الوارث[ من اOكور Ãسة ع�ة ، ثم طرحنا من ا?مسة ع� ثالثة

  .هم الوارثون با^عصيب با�فس بü اثنا ع� رجالً  كم؟
االبن، ابن االبن، األب، ا�د، األخ الشقيق، األخ ألب، : إذن الوارثون با^عصيب با�فس هم اOكور ا�جمع \ إرثهم وهم

الء فهؤ. ، فهؤالء اثنا ع� رجالً ابن األخ الشقيق، ابن األخ ألب، العم الشقيق، العم ألب، ابن العم الشقيق، ابن العم ألب
  عصبة با�فس أي هم M أصلهم عصبة 

  .ال õتاجون إu شخص آخر �جعلهم عصبة
 lاmالقسم ا :Òالث عصبة مع الغ�وهم غ� .. :عصبة بالغeالقسم ا..  

، بمعØ أن معهم Üصب ة العصبة بالغ� ا5اء هذه يقولون باء ذكور كيف نفرق بv العصبة بالغÒ والعصبة مع الغÒ؟
، أ
ً
 حوÐم إu عصبة، العصبة بالغ�ذكرا

ً
  .غ� يعç بسبب ذكر �ولوا إu عصبةالب، ومع الغ� هم إناث ، و أن ذكرا

: الرابع /  األخت الشقيقة مع األخ الشقيق: اeالث /  بنت االبن مع ابن االبن : اeاÒ /  نت مع االبناP: األول  :وهم
  .األخت ألب مع األخ ألب

M وط تذكرون أننا قلناr لو وجد ا�عصب انتقلت من ، وعدم ا�شارك ، عدم ا�عصب: تأخذ ا�صف ب�ط[  ا5نت
كونها ترث بالفرض إu كونها ترث با^عصيب، فهذا معØ عدم ا�عصب، يعç لو وجد معصب سينقلها من أن تكون 

طناه M ا5نت وا5نات، بنت صاحبة فرض إu تكون صاحبة تعصيب، وهذا مر علينا، يعç اش�اط عدم ا�عصب، اش�
 M األخت ألب واألخوات ألب، ولم نش�طه M  ةاالبن وبنات االبن، M األخت الشقيق

ً
واألخوات الشقائق، واش�طناه أيضا

غ�هم، لم نش�طه M الزوجة، لم نش�طه M الزوج، لم نش�طه M األم، لم نش�طه M ا¡دة، لم نش�طه M األخت ألم، لم 
اPنت أو اPنات، بنت االبن أو بنات االبن، األخت الشقيقة أو األخوات الشقائق، . ط عدم ا�عصب إال M األربعنش�

  .فإذا وجد ا�عصب Ðن أصبحن Üصبات بالغ�، األخت ألب أو األخوات ألب
الوارث األن± الوارث مع الفرع  فأك¶ أو األخت ألب فأك¶ األخت الشقيقة: وهن العصبة مع الغÒ: القسم اmالث 

سواء �ن ورثت ا�صف أو اeلث[، وعدم ا�عصب لألخوات الشقائق أو األخوات ألب، هذا هما العصبة مع . بالفرض
األخوات لغÒ أم مع الفرع الوارث األن± الوارث ، سواء كن شقائق أو ألب، األخوات لغÒ أم: و@ت�ون ويقولون. الغ�

   .بالفرض عند عدم ا�عصب
وجود فرع وارث أنÓ : ال�ط األول  :ح¾ يأخذن با^عصيب البد من rط[ األخوات الشقائقيعç البد أن يكون 

   . عدم وجود ا�عصب: ال�ط اeاÒ. وارث بالفرض
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وعدم وجود األخوات ،  وعدم وجود ا�عصب ، وجود الفرع الوارث األنÓ الوارث بالفرض: يشÜط فيهن  األخوات ألب
   .ئقالشقا

 انتº ،ا�سألة فيها خالف M بعض األمور لكن ال Áب اإلشارة إu هذا ا?الف ألن العمل \ خالفه اآلن :توضيح
.. ل ا?الفية ال� ال Áتاجهائفال Áتاج إu أن نشتت اOهن M بعض ا�سا ،والعمل \ قول ا¡مهور M ا�سألة ،ها?الف في

uا�سألة �مد اهللا تعا 
ً
  .الع�هذا �التفاق M  أيضا

عصبة با�فس وهم : ، وعصبة بالسبب، والعصبة بالنسب ثالثة أقسام١نسبعصبة بال :قلنا باختصار أن العصبة قسمان
اثنا ع�، وعصبة بالغ� وهم أربعة، وعصبة مع الغ� وهم صنفان األخت الشقيقة فأك0 أو األخت ألب فأك0 عند عدم 

  .ث األنÓ الوارث بالفرضووجود الفرع الوار،ا�عصب
 العلماء M مسألة العصبة مع الغ� ëتلفون هل األخوات الشقائق واألخوات ألب يأخذن ا5اö أو ال  :حول اaالف

ً
طبعا

   :\ ثالثة أقوال هيأخذن
  ، أنهم عصبة مع اPناتكما قلنا  ا�مهور

  أنهن لسن عصبة قول ابن عباس و
ً
  ، وهذا قول داود الظاهري أيضا

فإذا لم يوجد Üصب ذكر فهن عصبة، و�ن . ال يوجد \ ا�سألة Kصب ذكرن هن عصبة لكن ب6ط أقالوا  والقول اmالث
 نوجد Üصب ذكر ولو �ن دونه

ً
  . ، لو �ن عم شقيق أو ابن عم شقيق أو معتق ف� هذه اlالة ال يأخذن شيئا

مع ا5نات وهذا هو اOي  أن األخوات لغ� أم عصبة ، وهوهو الذي عليه العمل اآلن قول اجلمهورلكن قلنا أن 
  .عليه العمل، أما قول ابن عباس والقول اآلخر قول إسحاق واختاره ابن حزم فهذا قول ال يعمل به اآلن

  .هذا ما تيè بيانه و�يراده وسنش� إن شاء اهللا تعاu إu ا�tل \ أنهن عصبة با�حا¸ة القادمة

، وهذا بأن األخوات لغÒ أم عصبة مع اPناتد�ل قوÐم  وهم ا�مهورقفنا M ا�حا¸ة ا�اضية عند د�ل القائل[ وقد تو
مو� األشعري عن  ال أبئحبيل عندما سالقصة ا�عروفة حديث هزيل بن r ا�tل قد مر علينا p Mا¸ات سابقة وهو

وأن لألخت ا�صف، وقال اذهبوا إu عبداهللا بن مسعود فسيوافقç،  فأف¾ بأن ا5نت Ðا ا�صف، أختوبنت ابن وبنت 
فيها  قد ضللت إذن وما أنا من ا�هتدين، ألقض[ّ (: فلما ذهبوا إu عبداهللا بن مسعود رô اهللا عنه وسألوه عن ذلك قال

، للبنت ا�صف (: قال؟ سألة ما هو قضاء ا�ò عليه الصالة والسالم M هذه ا�. )بقضاء رسول اهللا ص£ اهللا عليه وسلم
و� pل ال�اع M ا�سألة \ أن  ، ، وهذا ا�tل واضح و(يح)وما بü فلألخت ، و5نت االبن السدس تكملة اeلث[

 األخت 
ً
  .ترث ا5اö تعصيبا

وا الفرائض lقأ(M القول اeالث �مع ب[ هذا اlديث وب[ حديث  بن راهويهوابن عباس يستدل بالعموم، و�سحاق 
، لكن هذا اlديث p Mل ال�اع، ويمكن الرد \ استدالالتهم بردود قوية واضحة )بأهلها فما بü فألو· رجل ذكر
  .M هذا ا�وضوع، ألن tينا من مفردات ا�نهج ما هو أهم من هذا فسلكن ال نستطيع أن نطيل ا�

                                                           

 

 عصبة با�فس ، ولعله سبق لسان : قال األستاذ /    §

 )Í>( اrلقة
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  .ع الغÒ، مع الفرع الوارث األن±م Kصبات ماألخوات لغÒ أإذن خالصة ال�م M مسألة 
  .سيأخذ ا�ال 	ه ألنه Üصبفإن االبن هنا  لو أن رجال مات عن ابن -:نأخذ \ هذا أمثلة

ا5اö لوجود الفرع الوارث، واالبن سيأخذ  اeمن، فالزوجة هنا ستأخذ وابن /   عن زوجةمات لو أن رجالً  -:مثال آخر
 
ً
  بل الث أرباع،، ال نقول االبن سيأخذ ثتعصيبا

ً
  .نقول االبن يأخذ ا5اö تعصيبا

، فإن االبن هنا سيحوÐا من لكن لو وجد معها ابن، ا�صففإن ا5نت هنا ستأخذ  لو أن رجالً توÁ عن بنت -:مثال آخر
ظ أنها لثكر مثل حظ األنثي[، فنالح مأن ترث بالفرض إu أن ترث با^عصيب، فإذا ورثت با^عصيب سيأخذون ا�ال بينه

  رثة باOكرابها، وباOكر اOي هو االبن اOي عّص ، انتقلت من الفرض إu أن تكون وارثة با^عصيب، فهذه Üصبة بالغ� 
  .أي وارثة Üصبة بالغ�
Òمثال العصبة مع الغ..  

ألخت هنا فلن لعدم ا�عصب وعدم ا�شارك، أما ا ا�صف، ا5نت ستأخذ وأخت شقيقة /  لو أن رجالً توÁ عن بنت  -
عدم :rوط األخت الشقيقة * ترث ا�صف أربعة rوطمن قلنا  ناألن ، لوجود الفرع الوارث�اذا؟ تأخذ ا�صف، 

عدم الفرع الوارث، عدم وجود األصل الوارث من اOكور، فهنا لن تأخذ ا�صف، ولن تأخذ  ، عدم ا�شارك ، ا�عصب
، M هذه اlالة ولوجود الفر، اeلث[ لعدم وجود ا�شارك 

ً
أي Üصبة مع  ، Üصبة مع الغ� ستأخذ ا5اöع الوارث أيضا

 
ً
  .ا5نت فتأخذ ا5اö تعصيبا

يش�`ن M اeلث[،  سيأخذن اeلث[، فع�ة بنات ابن أختv ألب و /   لو أن رجالً توÁ عن ع6 بنات ابن -:مثال آخر
 واألختان ألب 

ً
  .الغ�، Üصبات مع سيأخذن ا5اö تعصيبا

 Óإرث األخوات، فيحصل هناك لبس، فاألخوات إذا وجد فرع وارث أن M وأحب أن أؤ`د هنا أن أك0 أخطاء الطالب
 عند عدم وجود ا�عصب، إذا لم يوجد Ðن معصب

ً
  .وارث بالفرض فإنهن سيأخذن ا5اö تعصيبا

 عصبة با�فس: صبة بالنسب ثالثة أقسام وعصبة بالسبب، الع، عصبة بالنسب : العصبة قلنا قسم[  :تلخيص ما سبق
استثنينا منهم الزوج واألخ ألم واستثنينا ا�عتق ألنه Üصب بالسبب، : واستثنينا منهم ثالثة موهم اOكور ا�جمع \ إرثه

قيق، ا5نت مع االبن، بنت االبن مع ابن االبن، األخت الشقيقة مع األخ الش: وهم أربعة أصناف العصبة بالغ�ثم قلنا 
األخت الشقيقة فأك0 أو األخت ألب فأك0 مع الفرع الوارث :  صنفان الغ�مع والعصبة األخت ألب مع األخ ألب، 

  .هذا ما يتعلق بأقسام العصبة بالنسب. األنÓ الوارث بالفرض
  :أحÄم هؤالء العصبة ما n؟ أحÄمهم ثالثة �
لعصبة هناك حكم متعلق بالعصبة با�فس مستقل يتم� عن أحم ا.. ðمنا فقط M العصبة با�فس :اrكم األول

لو  ، يعçمسألة حاز ãيع ا�الM أن من انفرد من العصبة با�فس  : بقية القسم[ اآلخرين العصبة بالغ� ومع الغ�، وهو
ا�ال البن : فنقول  ليس Ðا ابن وال أب وال أم وال جد وال جدة، ليس Ðا إال ابن عم أن امرأة توفيت عن ابن عمها فقط

: ، فمن انفرد منهم حاز ãيع ا�ال أي أخذ ا�ال 	ه، ود�ل ذلك قول اهللا عز وجل M آخر سورة النساءعمها �مالً 
ْخٌت فَلََها نِْصُف {

ُ
ُ أ
َ
nَو ٌ

َ
tَو ُ

َ
n يَْس

َ
ِة إِِن اْمُرٌؤ َهلََك ل

َ
ل َ�َ

ْ
َوُهَو {: ا�tل اآلن قال }ا تََركَ مَ  يَْستَْفتُونََك قُِل اهللا³ُ ُفْفِتيُكْم Mِ ال

ٌ {يأخذ � ماÐا .. يعç يأخذ � ماÐا }يَِرُعَها
َ
tا وارث  }وَُهَو يَِرُعَها إِْن لَْم يَُكْن لََها َوÐ يع ا�ال ألنه انفرد فال يوجدã فحاز

  .إال هو فأخذ ا�ال 	ه
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lاmكم اrوهو أنهم إذا اجتمعوا مع أصحاب فروض فإنهم .. ع الغ�العصبة با�فس والعصبة بالغ� والعصبة مويشمل  :ا
إذا �ن معهم M ا�سألة أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض، وا�tل \ ذلك اlديث يأخذون ما أبقت الفروض، 

: الصحيح عن عبداهللا بن عباس رô اهللا عنهما M اlديث ا�تفق \ صحته أن رسول اهللا ص£ اهللا عليه وسلم قال
  .)rقوا الفرائض بأهلها، فما بè فألو  رجل ذكرأ(

  :أمثلة V العصبة باeفس  �
ا5نت تأخذ فرضها نبدأ بأصحاب الفروض فنعطيهم فروضهم، ألن ا�ò  .وعم شقيق /  رجل توÁ عن بنت  :مثال ذلك

ا�صف، قد يأخذ الربع، قد يأخذ ص£ اهللا عليه وسلم أمر بذلك، فنعطيها فرضها، ثم ما بü يأخذه العاصب، فقد يأخذ 
واحد من ستة، واحد من ثمانية هو يأخذ ما أبقت الفروض، فإذا اجتمع مع أصحاب فروض أخذ ما أبقت ، واحد من ع�ة 

  .)rقوا الفرائض بأهلها وما بè فألو  رجل ذكرأ ( :الفروض لقوn ص£ اهللا عليه وسلم
 اeلثلعدم وجود الفرع الوارث، األم ستأخذ  الربعالزوجة ستأخذ . أخ شقيقو /  وأم  /  رجل توÁ عن زوجة  :مثال آخر

  . األخ الشقيق وما بü أخذه، وليست ا�سألة إحدى العمريت[  ، وعدم وجود ا¡مع من اإلخوة، عدم وجود الفرع الوارث ل
. ما أبقت الفروضيأخذ عاصب هذا هو اlكم اeاÒ من أحم العصبة أنه إذا اجتمعوا مع أصحاب فروض فإن هذا ال

ال�م إذا . أما إذا �ن هناك أك0 من Üصب فهذه ستأá مسألة ال� � جهات العصبة، ال�م إذا �ن Üصب واحد اآلن 
وقلنا إن هذا يشمل . �ن عندي Üصب واحد اجتمع مع أصحاب فروض ف� هذه اlالة هو يأخذ ما أبقت الفروض

نا  والعصبة ، العصبة با�فس
ّ
   .لعصبة با�فسلبالغ�، والعصبة مع الغ�، مثل

   لغÒباونمثل اآلن للعصبة  �
االبن مع ا5نت، وهؤالء  ما بü سيأخذه، اeمن، الزوجة ستأخذ فرضها وابن /  وبنت  /  رجل توÁ عن زوجة  :مثال ذلك

öعصبة بالغ�، ا5نت عصبة بالغ� مع االبن العاصب با�فس سيأخذون ا5ا.  
  : ثال للعصبة مع الغÒم �

، لعدم ا�عصب، وعدم وجود ا�صفبنت االبن ستأخذ فرضها . وثالث أخوات شقائق /  لو أن رجال توÁ عن بنت ابن
، سيأخذن سيأخذن ا5اÜ öصبات مع الغ�، وعدم وجود الفرع الوارث األ\ منها، اeالثة األخوات الشقائق ا�شارك
 öالفروضفهن أخذن مع أبقت ، ا5ا .Òاeكم اlهذا ما يتعلق با ..  

أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض أصل  العصبة با�فس والعصبة بالغ� والعصبة مع الغ�ويشمل  :اrكم اmالث
  ..بمعØ أننا إذا بدأنا بأصحاب الفروض واستغرقت الفروض أصل ا�سألة أنهم يسقطون .ا�سألة

لعدم وجود الفرع الوارث، واألخت  ا�صفالزوج سيأخذ  .وأخ ألب /   وأخت شقيقة  / امرأة توفيت عن زوج  :مثال ذلك
، األخ ألب  ا�صفالشقيقة ستأخذ 

ً
وذكرنا بعض . الستغراق الفروض ألصل ا�سألة ؟ ، �اذاà nء فيسقط لم يبَق أيضا

  .العاصب يأخذ ما أبقت الفروض. األمثلة M العروض ال� تقدمت ألصحاب الفروض
 ا�سألة ا�ّ�كةيستثنيها بعض أهل العلم و� M  إال \ حالة واحدةيسقطون إذا استغرقت الفروض أصل ا�سألة  مفه

 M اوسيأá إن شاء اهللا تعاu بيانه
ً
عند زيد M باب ا¡د مع اإلخوة كما سيأá اإلشارة إ�ه  ريةدمسألة األك، كذلك أيضا

uبإذنه تعا..  
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ً
أنه إذا اجتمع مع  و ،١ سواء �نوا بالنسب أو بالسبب، أنهم إذا انفرد واحد منهم أخذ ãيع ا�ال إذن أحم العصبة عموما

 قلنا استثناء M  فروض�ذا استغرقت الوأصحاب الفروض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، 
ً
أصل ا�سألة فإنهم ال يأخذون شيئا

سألة األكدرية فإنهم M هذه ا�سألة قد يرثون كما سيأá إن شاء اهللا أو M ا�، مسألة ا�ّ�كة اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألم 
  .بيانه

 lاmوهم العصبة بالسبب :القسم ا  

وعصبتهم ا�تعصبون بأنفسهم ال بغ�هم .. هم اOين يرثون بالوالء وهم ا�عتق أو ا�عتقةوالعصبة بالسبب باختصار شديد 
  ، ال� باrت الوالء ا�عتقةr، ألنه ا�باr للوالء أو يرث ألنه Üصب مبا فا�عتق، وال مع غ�هم

 Òاeتعصبون بأنفسهم: ا�  .يرثون إذا لم يوجد ا�عتق ا�باr عصبة ا�عتق ا
سيأخذ ا5اö ، ا�عتق الربعالزوجة ستأخذ فرضها . ومعتق /  زوجة لو أن رجل أعتق رجًال يعç ا�سألة فيها   -:مثال

 
ً
ابن ا�عتق õل pل ا�عتق ألن ا�عتق أو ا�عتقة وعصبتهم : نقول هنا ابن للمعتق، ليس هناك معتق نف�ض أنه ، تعصيبا

  ا�تعصبون بأنفسهم
n وابن ا�عتقة ،  الربعالزوجة Ðا . زوجة وابن معتقةطيب .. ا5اöوا�عتقة Ðا ،  الربعالزوجة Ðا . زوجة ومعتقة -:مثال آخر

öا5ا.  
  .ا5اöوأب ا�عتق n ،  الربعنقول الزوجة Ðا .. تقزوجة وأب ا�ع  -
ألنها ليست Üصبة بنفسها �  �اذا؟ ئًاعتق ال ترث شيبنت ا�. فرضهاالزوجة تأخذ  : وأب معتق /   وبنت معتق /  زوجة  -

 ا5اö اPا½ �ن؟.. طيبÜصبة بالغ�، وÁن نقول ا�عتق أو ا�عتقة وعصبتهم ا�تعصبون بأنفسهم ال بغ�هم وال مع غ�هم، 
 .. ألب ا�عتق

ً
يتعلق بأحم العصبة، العصبة بالغ� والعصبة  فيماهذا باختصار شديد . أب ا�عتق يأخذ ا5اö تعصيبا

  .بالسبب والعصبة بالنسب
 ا�عتق وا�عتقة: مثال آخر ح¾ يتم تأكيد مسألة العصبة بالسبب -

ً
رجل وا�عتقة إذا ا�عتق إذا �ن .. قلنا اOي يرث أوال

  .�نت امرأة
 M تعصبون بأنفسهمإذا لم يوجد ا�عتق أو ا�عتقة ننظر�أي اOكور وقلنا اOكور اثنا ع�، يعç ابن ا�عتق أو ابن  عصبتهم ا

، أو ابن شقيق للمعتق، أو األخ ألب للمعتق، أو ابن األخ الشقيق للمعتقالخ األابن ا�عتق، أو أب ا�عتق، أو جد ا�عتق، أو 
األخ ألب للمعتق، أو عم الشقيق للمعتق، أو العم ألب للمعتق، أو ابن العم الشقيق للمعتق، أو ابن العم ألب للمعتق، هؤالء 

  . أما غ�هم فال.. ع� هم ا�تعصبون بأنفسهم فقط ااالثن
إنما اOي يرث فقط العصبة  يعç بنت ا�عتق، أخت ا�عتق، بنت ابن ا�عتق، األخت ألب للمعتق، هؤالء ال يرثون،

  إما ا�عتق أو ا�عتقة وعصبتهم ا�تعصبون بأنفسهم.. ا�تعصبون بأنفسهم فقط
  : قلنا أن أحم العصبة ثالثة أحم /  /  ملخص �ا سبق 

                                                           

 

ر انفرادهم هذا اlكم وهو أن من انفرد منهم حاز ãيع ا�ال خاص بالعصبة با�فس والعصبة بالسبب أما العصبة بالغ� ، والعصبة مع الغ� فال يتصو/    §
 لة ، Oا يبدو أن هذه ا¡ملة سبق لسان من الشيخ M ا�سأ
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رد منهم من انف. وقلنا أن هذا خاص بالعصبة با�فس أو العصبة بالسببأن من انفرد منهم حاز ãيع ا�ال،  : اrكم األول
ألن ا5نت ال تكون أصًال  ، حاز ãيع ا�ال، ألنه ال يمكن أن يتصور أن Üصب بالغ� أو مع الغ� éكن أن ينفرد

Üصبة إال مع وجود االبن فال يمكن أن تنفرد، كما أن األخت الشقيقة أو األخت ألب فأك0 ال يمكن أن تنفرد ألنها ال 
االنفراد، أما العصبة با�فس فيتصور انفراد أخ شقيق، رجل لم يمت إال عن أخيه تكون Üصبة إال مع ا5نت فال يتصور 

أو مات عن أبيه، فيتصور انفراد العصبة با�فس، كما يتصور انفراد العصبة  ، الشقيق، رجل مات فقط عن ابنه أو ابن ابنه
 أو ابن معتق فقط، لكن ال يمك صوربالسبب، يت

ً
ن أن يتصور وجود انفراد M العاصب أن رجل مات لم ي�ك إال معتقا

  بالغ� أو مع الغ�، 
lاmكم اrأنه إذا اجتمع مع أصحاب الفروض فإنهم يأخذون ما أبقت الفروض :ا.  

ويستثØ من ذلك قلنا اإلخوة M ا�سألة ا�ّ�كة  أصل ا�سألة فإنهم يسقطون، فروضأنهم إذا استغرقت ال :اrكم اmالث
ال يمكن أن يتصور أن  فاالبنهناك ال يمكن تصور سقوطه،  لكن العصبة كما قلنا أن. خوةومسألة ا¡د مع اإل

  وا5نت ال يمكن أن يتصور أن يسقط، واألبيسقط،
ال يمكن أن تتصور أن تسقط إذا �نت Üصبة بالغ�، فهؤالء ال يمكن تصور سقوطهم، ألن االبن البد أن يرث، ال   

  . و بنت Üصبة بالغ� أو أب وقد استغرقت الفروض أصل ا�سألة ويسقطأá بمثال فيه ابن أنيمكن أن 
 ،بوأ /  وبنتv  /   زوج : مسألةنعم éكن أن يأá األب وقد استغرقت الفروض أصل ا�سألة، كما مر بنا بمثال سابق، 

 هذه الفروض استغرقت أصل ا�سألة لكن األب ال يكون هنا وارث
ً
 يكون وارث ، بل با^عصيب ا

ً
ورث  لوبالفرض، ألنه  ا

 ضبا^عصيب لسقط وقد أãع العلماء \ أن األب ال يمكن أن õجب حجب حرمان، فيتحول هنا إu أن يرث بالفر
   .وليس با^عصيب

 أن يأá االبن M مثال استغرقت  االبنأما 
ً
ال يتصور أن يأM á مسألة وقد استغرقت الفروض أصل ا�سألة، ال يمكن أبدا

روض أصل ا�سألة، بل إنك إذا ãعت الورثة 	هم ا?مسة والع�ين أك0هم يسقطه االبن، فيبø إما الزوج والزوجة فيه الف
سقطهم األم واألب، و�ال ا¡ميع أسقطهم االبن، أإال ا¡دة وا¡د فقد  ،ن، وا5نت، وا5قية سيسقطون، أسقطهم االبناواألبو

فاالبن بإÎاع أهل العلم ال يمكن أن قت فروضها واالبن سقط بسبب ذلك، فال يمكن أن نتصور أن هناك مسألة استغر
وقد تقدم أن االبن ال يمكن أن  وwذلك العاصبة بالغÒ اPنت ال يمكن أن تسقط ألنها ستكون Kصبة مع االبن، يسقط

  .يمكن تصور أنهم يسقطون الستغراق الفروض أصل ا�سألةفيسقط، أما غ�هم من الورثة 

  ..   جهات العصبة 

نقدم ومن نؤخر من العصبة، فنعرف من هو األقوى ومن هو  نأن نعرف مفائدة جهات العصبة  ما فائدة جهات العصبة؟
: صحته ألن الرسول عليه الصالة والسالم يقول M اlديث ا�تفق \ الضعيف ح¾ نقدم ونورث من هو مستحق لإلرث

من هنا  .نعرفه عن طريق جهات العصبة فكيف نعرف أو  رجل ذكر؟ )ü فألو· رجل ذكرlقوا الفرائض بأهلها فما بأ(
  ؟ جهات العصبة فماتكمن أهميتها، أن ال نعرف أو· رجل ذكر إال من طريق جهات العصبة، 

  ] للمشاهدة تابع ال�ح ا�ر�[ما n جهات العصبة؟.. هذا العرض خاص xهات العصبة.. فننظر اآلن M العرض

 )¹>( اrلقة
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 أهل العلم ëتلفون M هذه ا�سألة \ ثالثة أقوال سنستعرض أقوال أهل العلم M هذه ا�سألة، ثم بعد ذلك ننظر أي 
ً
طبعا

  .األقوال هو الراجح
ثالثة أقوال وسنب[ أوجه .. وقول للمالكية والشافعية، وقول للحنابلة، قول للحنفية.. فعندنا ثالث أقوال M هذه ا�سألة

  ..فننظر اآلن M جهات العصبة. هاا?الف في
  عند ا�الكية والشافعية    عند اrنابلة    عند اrنفية

  

  ا5نوة-§
ª-األبوة  
  األخوة-¬
  العمومة- ®
  الوالء-¯

-  

    

  ا5نوة-§
ª-األبوة  

  ا¡دودة مع اإلخوة-¬
  بنو اإلخوة- ®
  العمومة-¯
  الوالء-°

-  

    

  ا5نوة-§
ª-األبوة  

  وةا¡دودة مع اإلخ-¬
  بنو اإلخوة- ®
  العمومة-¯
  الوالء-°
  بيت ا�ال-±

-  

    
    
    
    
    

  
  :Ðسة جهات عند اrنفيةا�هات 

  
  .اPنوةجهة :  ا¡هة األو·
  .األبوةجهة :  ا¡هة اeانية
  .اإلخوةجهة : ا¡هة اeاeة

  .العمومةجهة  : ا¡هة الرابعة
   .الوالءجهة :  ا¡هة ا?امسة

يرون أن العصبة اOين تقدم ذكرهم سواء �نوا بالنسب، .. نيفة حهذه ا¡هات ا?مس � عند اlنفية وعند اإلمام أ� 
أو ماذا تشمل � جهة من  ؟فيوزعون كما سيأá بيانه كيف. أو بالسبب يندرجون ويدخلون �ت أحد هذه ا¡هات

  ؟ا¡هات
يرون أن .. هو قول أيًضا أ� يوسف وpمد بن اlسن من اlنفية أيضامذهب اإلمام أkد كما هو اآلن M العرض و

  .. ؟ ننظر كيف حصلت الزيادة .. جهة زادوا :  جهاتجهات العصبة ستة 
  .وهم متفقون مع اlنفية اPنوة : ا¡هة األو·
  .ومتفقون مع اlنفية، ما M فرق إu اآلن األبوة : ا¡هة اeانية
  قالوا : ا¡هة اeاeة

ُ
  .ةخوّ ا�دودة مع األ

  وبن : ا¡هة الرابعة
ُ
  .ةخوّ األ

   .متفقون مع اlنفية فيها العمومة:  ا¡هة ا?امسة
  . وهم متفقون مع اlنفية فيها الوالء:  ¡هة السادسة واألخ�ة عندهما
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ثم أن األبوة � ، األو·فنالحظ اآلن باأللوان اللون ال�تقاú متفقون عليه M هذه ا¡هات ، فمتفقون \ ا5نوة و� 
اeانية، لكن اlنابلة فصلوا ب[ ا¡دودة واألبوة، فصلوا ب[ ا¡دودة واألبوة، فضموا ا¡دودة إu اإلخوة، ثم فصلوا 

  .كما عند اlنفية ة والوالءاإلخوة عن بç اإلخوة وأبقوا العموم
جهة ، أما جهاتهم فهم �lنابلة لكن زادوا عة فقطال فرق إال أنهم زادوا جهة ساب اrنابلة جهاتهم كجهات ا�الكية
   .بيت ا�الو�  واحدة

يرون أنها ست أو سبعة  وÎهور أهل العلماlنفية يقولون � Ãسة جهات فقط،  ..الفرق بv اrنفية وبv اPقية
و ا¡هات ا�ختلف فيها ب[ جهات بإضافة بيت ا�ال، فاللون ال�تقاú اآلن � ا¡هات ا�تفق عليها، واللون األkر ه

، فنجد أن االختالف ] يفضل اإلطالع \ ا�ذكرة ا�لونة أو ال�ح ا�ر�[الشافعية وب[ اlنفية واlنابلة وا�الكية 
  ؟  أين يكون

األب فقط، الحظوا الفرق  عند اrنابلة وا�الكية والشافعية األبوة تشملاألب وا¡د،  األبوة عند اrنفية تشمل -
  .. اآلن
ال� �  عند اrنفية وا�الكية والشافعية واrنابلة ال فرق من جهة اPنوةجهة ا5نوة واحدة ما M فرق،  عند اrنفية-

  .ا¡هة األو·
  . جهة األبوة عند اlنفية يدخل فيها األب وا¡د و�ن علت.. نأá إu ا¡هة اeانية 

  .ة فيها األب فقط وال يدخل ا¡د معهعند اlنابلة وا�الكية والشافعية جهة األبو
 هنا عند اrنابلة والشافعية وا�الكيةجهة اإلخوة تشمل اإلخوة وأبناء اإلخوة، ، عند اlنفية واضحة  \ جهة اإلخوة -

ال� أخرجوها من جهة األب وجعلوها M جهة مستقلة، وجعلوا  ةفصلوا اإلخوة عن بç اإلخوة فجعلوا اإلخوة مع ا¡دود
çب  

ُ
  .خوة M جهة مستقلةاأل

  والوالء، واحدة بينهم العمومة ثم بعد ذلك  -
ً
، فهذا هو الفرق بيت ا�الثم زاد ا�الكية والشافعية .. متفقون عليه أيضا

  .ب[ هذه ا�ذاهب M ا¡هات
�اذا حصل هذا االختالف؟      M وةمسألة \ باب ا�د مع اإلخحصل هذا االختالف بناء \ اختالفهم:  

يرى أن ا¡د يسقطهم، فلم �عل جهتهم كجهة ا¡د، بل ال يرى أن اإلخوة يرثون مع ا¡د،  :فاإلمام أبو حنيفة رêه اهللا
  .بل فصل بينهما وأlق ا¡د باألب، وجعل اإلخوة جهة مستقلة

رون أنهم يرثون معه وأنه ال يرون أن ا¡د ال يسقط اإلخوة، وÐذا جعلوه و�ياهم M جهة واحدة، وÐذا ي :Îهور أهل العلم
ا¡د õجب أبناء اإلخوة ففصلوا بç اإلخوة عن اإلخوة، وجعلوا بç اإلخوة õ  Mجبهم جعلوه و�ياهم M جهة واحدة، لكنّ 

  .هذا سبب االختالف M ا¡هات.. جهة واحدة

ت مخسة وهو قول الراجح واهللا أعلم يف هذه اجلهات وهو الراجح يف املسائل اجلد مع اإلخوة أن اجلها
وأن ا¡د يسقط اإلخوة كما سيأá إن شاء اهللا بيانه M آخر مفردات ،القول األول أن ا¡هات � Ãسة جهات.. احلنفية

uهذا ا�نهج بإذن اهللا تعا.  
  ؟  كيف نوزعهم M ا¡هات اآلن اOين تكلمنا عنهم  \ قول اlنفية اآلن بما أنه القول الراجح، العصبة

  ؟ \ X جهة من يدخل 
  :ننظر اآلن كيف ندخل فيها هؤالء الورثة؟ ،الوالء /  العمومة   /   اإلخوة  /   األبوة /   اPنوة 
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  اPنوة  ابن االبن و~ن نزل/ االبن  
  األبوة  ا�د و~ن عال/ األب 

  / األخ ألب / األخ ش 
  ابن األخ ألب و إن نزل/ ابن أخ ش و إن نزل 

  األخوة

  ألب العم/ العم ش 
  ابن العم ألب/ ابن العم ش  

  العمومة

  الوالء  ا�عتق أو ا�عتقة وعصبتهم ا�تعصبون بأنفسهم
و� ا¡هة ا�قدمة فÄ  ،هذه ا¡هة األو· وابن االبن و~ن نزل بمحض  اyكور، االبنيدخل فيها  جهة اPنوة :ا�هة األو 
  M ال�تيب واألولوية ، فجهة ا5نوة � ا�تقدمةا^قدممعØ أقدم ليس من القديم بل من  ،أقدم ا¡هات
يعç ا¡د من جهة األب وهكذا و�ن عال ،  و~ن عال بمحض اyكور ا�دويدخل فيها  األبيدخل فيها  األبوة :ا�هة اmانية

  .ال يدخلونه هنا يفصلونه M جهة مستقلة.. عند ا�الكية والشافعية واlنابلة ال. يدخل M جهة األبوة
الشقيق و~ن نزل بمحض  ابن األخ، ويدخل فيها األخ ألبويدخل فيها  األخ الشقيقيدخل فيها  اإلخوة :هة اmاmةا�

  . ابن األخ ألب و~ن نزل بمحض اyكور، ويدخل فيها اyكور
   ابن العم ألب،وابن العم الشقيق،والعم ألب،والعم الشقيقيدخل فيها  جهة العمومة:ا�هة الرابعة
شملت اإلخوة ،  بعبارة أدق  وأبناءهم، وجهة اإلخوة شملت اإلخوة أبناءهمن جهة العمومة شملت األعمام وفنالحظ اآل

  .همءوأبنا
  .ا�عتقة وعصبتهم ا�تعصبون بأنفسهمأو  ا�عتقشملت  جهة الوالء :ا�هة اaامسة

  فهذه اآلن جهات العصبة ا?مس وما يدخل فيها 
منا جهات العصبة لكن ما الفائدة بعد أن نعرف جهات العصبة الورثة فيما Áن عل كيف نستخدم جهات العصبة؟

  .أكM 0 مسألة واحدةفÁتاجها M مسألة ما إذا اجتمع Üصبان  ،يدخلون من هذه ا¡هات
  .أخ شقيق /  ابن /  زوجة :رجل توÁ عن: اآلن مسألة فيها Üصبان مثال ذلك

أن نلحق الفرض بأهله ، سنلحقها بفرضها  )lقوا الفرائض بأهلهاأ(: السالمسنعمل �ديث ا�ò عليه الصالة و الزوجة
 هل نقدم االبن أو نقدم األخ الشقيق؟ ؟ من نقدماآلن tي Üصبان ابن وأخ شقيق، . لوجود الفرع الوارث اeمنفنعطيها 

لكن ماذا ة، خوّ شقيق من جهة األهذا تطبيقه بعد معرفة ا¡هات، Áن نعلم اآلن أن االبن من جهة ا5نوة، وأن األخ ال
  ؟اآلن ننظر ونشاهد.. إذا اجتمع Kصبان فأك¶ \ مسألة واحدة فمن نّورث منهما نفعل بعد ذلك؟

  :أوالً �ينا أربع حاالت
أو ، األبوة جهةأحدهما من جهة ا5نوة مثال واآلخر من  عØبم إن �ن هذان العاصبان من جهات ëتلفة :اrالة األو  -

 أحده
ُ
ا�هم أن واحد من جهة واeاÒ من جهة ëتلفة فn d جهته ا�ختلفة إن . خوةما من جهة ا5نوة واآلخر من جهة األ

   ماذا نفعل؟�ن كذلك 
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هذا بال�تيب، فنقدم  الوالءثم  العمومةثم  اإلخوةثم  األبوةثم  اPنوةأوÐم : وقلنا أن هذا ترتيبهم  فإننا نقدم األقدم جهة،
M الصف اeاÒ ، ليس من القديم بل من ا^قدم، فجهة ا5نوة � ا�تقدمة � M الصف األول  ما مع| أقدم؟. هةاألقدم ج

إذا M الصف ا?امس جهة الوالء، وÐذا  ة ،M الصف الرابع جهة العموم، M الصف اeالث جهة اإلخوة ، جهة األبوة 
، ف� هذا ا�ثال اOي نقدم األقدم جهةبل ، قوى وليس أمر آخراختلفت ا¡هات نقدم األقدم ليس األقرب وليس األ

ا^عصيب هنا نقول أن الزوجة ب، األخ الشقيق لم يأخذ بالفرض لن يأخذ إال وأخ شقيق /   وابن /   زوجة: أعطيتكم إياه
n ءà لالبن، واألخ الشقيق ال öمن وا5اeاذا أعطينا االبن ولم نعِط األخ الشقيق. تأخذ ا�، أعطيناه ألنه أقدم جهة ؟

  ..ننظر اآلن للمثال ا�كتوب عندنا
  السبب  اeصيب  الوارث
  ذكر رجل أو   ا�ال 7ه  ابن

  االبن لوجود  يسقط  شقيق عم
  االبن لوجود  يسقط  شقيق أخ

الشقيق  االبن Üصب والعم الشقيق Üصب، واألخ ،عندنا ثالث عصبة، وأخ شقيق /  وعم شقيق  /  \ هذا ا�ثال ابن 
 
ً
�اذا أعطينا االبن وأسقطنا العم الشقيق واألخ الشقيق؟، ن االبن يأخذ ا�ال 	ه يعç ا5اöإلكننا قلنا .. Üصب أيضا 

ألن العم الشقيق واألخ  فأعطيناه ا�ال 	ه وسقط العم وسقط األخ الشقيق،، ألنهم من جهات ëتلفة واالبن أقدم جهة
  ، بالشقيق ال يرثون إال با^عصي

، )فما بè فألو  رجل ذكر(: وال يمكن أن نعطيهم بالفرض، واالبن أو· منهم ألن ا�ò عليه الصالة والسالم يقول
. ألنه أقدم جهة، هو من جهة ا5نوة و� مقدمة \ جهة العمومة و\ جهة اإلخوة �اذا �ن أو  منهم؟. فاالبن أو· منهم

  .ذه اlالة األو·ه.. هذا إذا �نوا من جهات ëتلفة
يعç قد يكونوا من جهة ا5نوة أو قد يكونوا من جهة األبوة أو قد يكونوا من  إذا �نوا من جهة واحدة، :اrالة اmانية

  .إذا �نوا من جهة واحدة فنقدم األقرب درجة ،جهة اإلخوة جهتهم واحدة 
  ،وابن ابن /  ابن : مثال ذلك

  السبب  اeصيب  الوارث
  ذكر رجل أو   7ه ا�ال  ابن

  االبن لوجود  يسقط  االبن ابن
لكن االبن أقرب إu ا�يت فهو ابن صلب ليس بينه ، االبن من جهة ا5نوة وابن االبن من جهة ا5نوة ، هنا من جهة ا5نوة

ليس  ، ابن االبن فهو ليس أقرب، بل هو أبعد ألن بينه وب[ ا�يت ابن، فلهذا �ن االبن أقرب درجةوب[ ا�يت أحد، أما 
ليس  ، درجةألن االبن أقرب درجة، أقرب ؛ ألنهم جهتهم واحدة، وÐذا نقول يرث االبن ويسقط ابن االبن  !! أقدم جهة

  .هذه � اlالة اeانية، أقوى وال أقدم درجة أقرب درجة
  وابن عم شقيق، /  عم شقيق : آخر مثال

لكن .. نالحظ اآلن أن جهتهم واحدة و� جهة العمومة
العم ليس بينه وب[ ا�يت أحد، أما  هل هم \ القرب سواء؟

  السبب  اeصيب  الوارث
  ذكر رجل أو   7ه ا�ال  ش عم
  ش العم لوجود  يسقط  ش عم ابن
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أقرب درجة وبهذا يأخذ ا�ال ويسقط .. العم، فن العم الشقيق أقرب درجة من ابن العم الشقيق ابن العم بينه وب[ ا�يت
هذا ما يتعلق باlالة اeانية إذا �نوا من جهة واحدة لكنهم ëتلفون . هما من جهة واحدة وابن العم أقرب درجة ،ابن العم

 "األقرب درجة"األقرب درجة وأؤ`د دائما \ 	مة  بلM القرب وا5عد، فنقدم األقرب درجة، ليس األقدم وليس األقوى، 
  .ألنها � ا�طلوبة

، ويكونوا من  درجة واحدة أيضا ، يكونوا من جهة واحدة يعç أن يستووا M ا¡هة فجهتهم واحدة � أن : اrالة اmاmة
 أو اءاألشق اإلخوة فنقدم األقوى، وهذه القوة ال �صل إال M.. لكن ëتلفون M القوةاآلن جهتهم واحدة ودرجتهم واحدة 

ألt Òي أخ شقيق وأخ ألب، أو ابن أخ  ، العمومةوجهة  ةاإلخووأب و� �صل M جهة  اءيعç �صل M 	مة أشق،  ألب
  .. ف� هذه اlالة Áتاج إu القوة. شقيق وابن أخ ألب، أو عم شقيق وعم ألب، أو ابن عم شقيق و ابن عم ألب

  ألب، نأخذاألخ الشقيق \ األخ فإذا �نت جهتهم واحدة ودرجتهم من القرب للميت واحدة ننظر إu القوة فنقدم 
ً
: مثاال

  :ننظر اآلن ،وأخ ألب /  أخ شقيق : ا�ثال ا�وجود عندنا
  السبب  اeصيب  الوارث

  ذكر رجل أو   7ه ا�ال  ش أخ

  ش األخ لوجود  يسقط  أخ ألب
جهتهم واحدة و� جهة اإلخوة هذه واحد، األمر اآلخر درجتهم واحدة للميت، درجتهم واحدة األخ الشقيق مباr للميت 

 مباr للميت ليس ب[ أحدهمواألخ ألب أ
ً
وا�يت واسطة، إذن إذا �نت جهتهم واحدة ودرجتهم واحدة ننظر M  ايضا

القوة، عندي الشقيق وعندي ألب فال شك أن الشقيق أقوى ألن األخ الشقيق أخ شقيق يعç أخ من أب ويزيد باألم، فهو 
  .يسقط األخ ألبفصار أقوى منه فنقدمه فنعطيه ا�ال و ، مثل األخ ألب وزيادة

  وابن عم ألب، /  ابن عم شقيق : مثال آخر
  السبب  اeصيب  الوارث

  ذكر رجل أو   7ه ا�ال  ش عم ابن
  ش العم ابن وجود  يسقط  ألب عم ابن

 درجتهم : نالحظ اآلن M هذا ا�ثال     
ً
أن ð الوارث[ ابن العم الشقيق وابن العم ألب ðهما من جهة العمومة، وأيضا

احدة للميت � واحد من هؤالء األبناء بينه وب[ ا�يت شخص واحد، ابن العم الشقيق بينه وب[ ا�يت عم شقيق، وابن و
العم ألب بينه وب[ ا�يت عم ألب، لكنهم ليسوا M القوة سواء فهذا ابن عم شقيق، وهذا ابن عم ألب، ف� هذه اlالة 

 نقدم ابن العم الشقيق ونعطيه ا�ال 	ه، 
ً
هذا ما يتعلق بهذه . يسقط لوجود ابن العم الشقيقبل . وابن العم ألب ال يأخذ شيئا

  .ا�سألة
  .فمن نقدم؟.. وابن أخ شقيق /  لو أن رجالً توÁ عن أخ ألب  :مثال آخر 

  السبب  اeصيب  الوارث
  ذكر رجل أو   7ه ا�ال  أخ ألب

  األخ ألب لوجود  يسقط  ش أخ ابن
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فاألخ أوال ، ننظر لترجة بل  ! ننظر للقوة ،ال هل هم \ ا�رجة سواء؟، فننظر M اtرجة جهة اإلخوة ا¡هة واحدة 	هم من
ألب أقرب من ابن األخ الشقيق، فنقدم األخ ألب ونورثه ونسقط ابن األخ الشقيق، ونالحظ هذا ا�ثال دائما ألنه مهم، 

القوة األمر . ن ابن األخ الشقيق، فنقدمه وال ننظر للقوة هنااألخ ألب أقرب م ،  فهم جهتهم واحدة لكن اtرجة ëتلفة
  ..األخ�

 وقوتهم واحدة، ودرجتهم واحدة فجهتهم ا¡هة M يتحدوا أن ..والقوة واtرجة ا¡هة M يتحدوا أن :الرابعة اrالة
 أو ألب أخوين أو شقيق[ أخوين عن شخص تو� لو كما ..اlاالت أسهل وهذه ا�ال M يش�`ون اlالة هذه ف�،واحدة
  .وهكذا ألب، عم ابç أو شقيق[ عم[
 أحد، ا�يت وب[ بينهم فليس واحدة ا�يت من القرب M ودرجتهم اإلخوة، و� واحدة جهتهم الشقيق واألخ الشقيق فاألخ
  .بالتساوي بينهم ا�ال. ا�ال M يش�`ون اlالة هذه ف� شقيق، منهما � إذ سواء، القوة M وهم
  نأخذ

ً
  ..آخر ألب عم وابن ألب عم ابن: آخر مثاال

  السبب  اeصيب  الوارث
  ألب عم ابن
  ألب عم ابن

  ذكر رجل أو   بينهم ا�ال

 واحدة وقوتهم واحد، شخص ا�يت وب[ بينه منهم واحد فd واحدة ودرجتهم العمومة، و� واحدة جهة من أنهم فننظر
  .واحدة وقوتهم ودرجتهم جهتهم ألن بينهم فرق ال بالتساوي، بينهم ا�ال اlالة هذه ف� األب من فÕهم

  باlج M ن�ع ا^عصيب وأصحاب الفروض أصحاب من انتهيناأن  بعد إذن،با^عصيب يتعلق ما هذا

  اrجب أصحاب 
؛-السلطان حاجب-س- و ،ا�انع هو:اللغة \ اrجب

ً
   إ�ه،هذا ا�اس دخول يمنع ألنه حاجبا

  .فيه نطيل أن نريد وال اللغوي با�عØ يتعلق ما
 االصطال' ا�عØ ضبط عند وÐذا ستأá، ال� ا^قسيمات M وÁتاجه مهم ألنه االصطال' ا�عM Ø نتÕم أن نريد
  نرتاح

ً
  اrجب تعريف ما، باlجب ا?اصة األقسام فهم إرادة عند كث�ا

ً
  :نالفرضيو يقول ؟الفقهاء عند أو اصطالحا

  اrجب تعريف
ً
  .حظيه أوفر من أو بال°ية اإلرث من اإلرث سبب به قام من منع هو :اصطالحا

  :ا/عريف ¿ح 
  ، اإلرث سبب به قام من منع..  االصطالح M به أتينا وÐذا، ا�نع: اللغة M اlجب أن قلنا
Ø؛"اإلرث سبب به قام من" مع çالثة األسباب أحد ا�يت وب[ بينه ألنه يرث أن األصل الشخص هذا أن يعeو� ا 
 بالÕية õجبه سواء؛  اإلرث عن فحجبه وحاجب مانع قام لكن يرث أنه األصل الشخص هذا والنسب، والوالء ا�ح

  يرث ال فيسقطه
ً
 	هم الورثة أن �ا تقدم ألنه ؛ دونه وما في�n إرثه أحسن من õجبه أو، بالÕية إرثه من معØ هذا شيئا

 فإذا األخرى، ا5نت مع اeلث[ M تش�ك وقد، فروضها أحسن ووه ا�صف Ðا اآلن ا5نت، أقل ونصيب úÜ نصيب Ðم
  أخذت اeلث[ M اش�`ت

ً
.. العصبة ح¾ أنزل، ونصيب úÜ نصيب Ðم الورثة فd وأحظ، Ðا أوفر فا�صف فقط ثلثا

 أن شك وال أرباع، ثالث إال لالبن يبَق  ولم الربع سيأخذ الزوج زوج اكهن �ن لو 	ه، ا�ال حاز بمفرده �ن لو االبن اآلن

 )Ó>( اrلقة



  ا�ستوى السادسا�ستوى السادس                                                                                        نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة                                                                                        مقرر الفرائض مقرر الفرائض                 

- ٧٣ -  
 

 Áفظ ،حظيه أوفر من أو بال°ية اإلرث من اإلرث سبب به قام من منع:  وÐذا األرباع، ثالثة من n وأحظ أوفر ا�ال �
  ..ا^قسيمات M سنحتاجه ألننا ا^عريف هذا
  اrجب؟ أنواع ما

  .أشخاص حجبو /   أوصاف حجب: نوÜن اlجب
  اlجب تعريف من وسنأخذ

ً
 حجب وتعريف األوصاف حجب تعريف ا�وع[، ð تعريف M نستفيده ما عموما

  .األشخاص
، القتل" اeالثة اإلرث موانع وهو به اتصف وصف اإلرث من الوارث هذا منع اyي الìء أن يعÚ /  األوصاف حجب :أوالً 

 M نقول وÐذا أوصاف، حجب فس�، اإلرث من فمنع اeالثة األوصاف هذه من وصفب تلبسف. "ا�ين واختالف، والرق
 وهذا، األوصاف حجب تعريف هذا".. وصف لوجود أو وصف بسبب اإلرث من اإلرث سبب به قام من منع" ا^عريف
 بيانها تقدم ال� اeالثة اإلرث موانع و� ا�ورث[ وب[ بينه اtين اختالف أو رقيق كونه أو قاتل كونه القتل إما الوصف

M جب هذا.. السابق ا�ستوىlأوصاف حجب يس� ا..  
 بنت أو ا5نت أو األخت أو األخ أو األب أو االبن يكون فقد ،الورثة Îيع V يدخل هذا األوصاف حجب أن ونالحظ
  يكون قد قاتال يكون قد واحد � يكون قد العم أو االبن ابن أو االبن

ً
.. ثهمورï  مع اtين ëتلف يكون قد رقيقا

  عليهم يدخل،  والع�ون ا?مسة الورثة ãيع \ يدخل األوصاف فحجب
ً
  .ãيعا

 
ً
 بدÐا ونضع وصف بسبب أو وصف بوجود 	مة Áذف لكن األوصاف حجب تعريف بنفس /  األشخاص حجب :ثانيا
 حجب تعريف هذا "شخص ودلوج أو شخص بسبب اإلرث من اإلرث سبب به قام من منع" فنقول شخص، لوجود

  .األشخاص
  ..تعاu اهللا شاء إن تقسيماته M سيأá كما حجبا يكون وقد
 يعç.. الورثة � \ ليس لكن الورثة \ فيدخل األشخاص حجب أما ؛الورثة ãيع \ يدخل األوصاف حجب أن ا�هم

   جزء، دون جزء M لكن الورثة، � \ يدخل قد األشخاص حجب
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  األشخاص وحجب األوصاف حجب بv ا/فريق
 @لق لم كأنه وõُجب õجب ال بمعØ كعدمه وجوده القاتل كعدمه،به  ا�تصف الشخص وجود األوصاف حجب أن

  يكون قد اإلنسان فإن األشخاص حجب äالف أصال،
ً
 M وجد لو كما غ�ه، حجبفيَ  يؤثر هذا ومع شخص لوجود pجوبا

، األم õجبون لكنهم باألب pجوبون هنا ألم اإلخوة أب،و /   ألم وأخوة /   أم مسألة
ً
  .pجوب[ �نوا و�ن يؤثرون فهم أيضا

  نقصان وحجب،  حرمان حجب: ننوK األشخاص حجب        
  :اrرمان حجب) §

 ا�راد هو فهذا األول ا¡زء أخذنا إذا "حظيه أوفر من أو بالÕية اإلرث من اإلرث سبب به قام من منع" ا^عريف M قلنا
، يأخذ ال بالÕية جبõُ  ألنه حرمان، حجب يس� هذا بالÕية اإلرث من اإلرث سبب به قام من منع.. اlرمان �جب

ً
 شيئا

 ستة إال والع�ين ا?مسة من الورثة ãيع \ يدخل  اlرمان حجب هو اOي ا�وع وهذا اإلرث من حرم أنه معناه
  :"والوtان واألبوان الزوجان" أشخاص،

§  ،ª   / ال والزوجات الزوج. والزوجة الزوج الزوجان  õُحرمان حجب جبان  
ً
 من بأقل يرثون قد لكن يرثوا، أن البد أبدا

  .األ\ حظهم

vحجب األشخاص نوع 

حجب نقصان وهو سبعة أقسام أو يمكن أن نقول 

vرئيسي vقسم: 

حجب حرمان يدخل فيه Îيع الورثة باستثناء 

 ] الزوجv واألبوين والو�ين[

 نقصان بسبب اإلنتقال حامنقصان بسبب اإلزد

 انتقال من تعصيب إ¬ فرض أقل منه

Cاألب و ا�د:مثا 

 

  : مثاC عول \ ازدحام

 ألب أخت معهم ش وأخت زوج

  :مثاC تعصيب \ ازدحام

 ابناء وثالثة زوج

 \ اPنات ازدحام: مثاC فرض \ ازدحام

vلثmا 

 منه أقل تعصيب إ¬ تعصيب من انتقال

Cوابن ةزوج:مثا 

 منه أقل تعصيب إ¬ فرض من انتقال

 الزوجة مع اPنت:ثاCم

 أقل منه فرض إ¬ فرض من انتقال

Cالوارث الفرع مع الزوج:مثا 
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  .حرمان حجب جبونõُ  ال لكن نقصان حجب جبواõُ  قد األبوان واألم األب /   ®،  ¬
   ..حرمان حجب جبانõُ  ال وا5نت االبن الوtان /   °،  ¯
 
ً
  .ا�قصان حجب عليهم ويدخل اlرمان حجب عليهم يدخل ال أشخاص ستة إذا
 ابن ألب، األخ الشقيق، األخ ابن الشقيق، األخ ا¡دة، ا¡د، جب،õُ  قد العم حرمان، حجب جبونõُ  فقد الورثة بقية أما

  .والوtان بوانواأل الزوجان حرمان حجب جبõُ  ال اOي لكن ، جبونõُ  هؤالء � االبن، بنت االبن،
ª (قصان حجبeا:   

 سبب به قام من منع أو.. حظيه أوفر إرث من اإلرث سبب به قام من منع ،ا^عريف من اeاÒ ا¡زء هو اeقصان حجب
 يرث، بل  األ\ يرث ال لكنه يرث فهو.. ا�قصان حجب من ا�راد تعرف أن ا�هم.. �ب ما \.. حظيه أوفر من اإلرث
 والزوج[ األبوين عليه يدخل أحد منهم يستثç ال،	هم والع�ين ا?مسة \ ،ا�ميع V يدخل اeوع وهذا ،األقل

  .الورثة ãيع \ يدخل والوtين،
  :اeقصان حجب أقسام
  كيف؟.. أقسام سبعة �مالً  وأجعله سأخت�ه وأنا قسم[ و�عله @ت�ه العلم أهل بعض
 مرة األفرع هذه أãع أنا. أفرع �ته قسم � ثم قسم[ يقولون هم أقول..سبعة ولأق وأنا قسم[ يقول العلم أهل بعض
  .سبعة أنها وأقول واحدة
çاالنتقال، بسبب حجب: قسم[ ا�قصان حجب أن يقولون هم يع çبسبب ونقصان االنتقال بسبب نقصان يع 

 أنها مباrة أقول أنا، سبعة ا�جموع أصبح سامأق ثالثة االزدحام و�ت أقسام أربعة االنتقال �ت و�علون. االزدحام
  ..أقسام سبعة

  :مبا¿ة أقسام سبعة اeقصان حجب �
  .منه أقل فرض إ¬ فرض من انتقال :األول القسم

 فرض من انتقل أنه نالحظ الربع، إu ا�صف من انتقل الوارث الفرع وجد فإذا ا�صف، يأخذ الزوج.. الزوج :ذلك مثال -
  .الربع وهو منه أقل فرض uإ ا�صف هو اOي
 ا�صف من ألب األخت انتقال السدس، إu ا�صف من االبن بنت انتقال.. السدس إu اeلث من األم انتقال: آخر مثال -
uفرض من انتقال يس� هذا السدس، إ uمنه أقل فرض إ .  

  .منه أقل تعصيب إ¬ فرض من انتقال :اmاl القسم
  بالغ�، Üصبة تكون أن إu ا�صف ذتأخ أن من ا5نت �نتقال

 ابن هنا أدخلنا لو ا�صف، ستأخذ ا5نت الوارث، الفرع لوجود اeمن، ستأخذ الزوجة.. وبنت زوجة عن تو� رجل: مثال -
نْثَيَْ[ِ { ا5اö معه تأخذ أن إu للنصف وارثة كونها من ا5نت سينقل

ُ ْ
َكِر ِمثُْل َحظï األ   نتقلتفا نصيبها، فيقل }لِث³

ً
 من إذا

 ،بالغ� عصبة يكن أن إu ا�صف من تنقلهن ا�صف صاحبات خذ كث�ة، هذا M واألمثلة منه، أقل تعصيب إu فرض
  . Ðن ا�ثال هذا فيصلح
  .منه أقل تعصيب إ¬ تعصيب من انتقال :اmالث القسم

 زوجة االبن مع أدخلنا لو كث�، لكنه تعصيب هذا 	ه، ا�ال سيأخذ االبن ،ابن عن تو� رجل أن لو ،االبن: ذلك مثال -
  .منه أقل تعصيب إu تعصيب من انتقل فهو نصيبه فسيقل
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   .منه أقل فرض إ¬ تعصيب من انتقال: الرابع القسم
- nينتقل قد لكنه با^عصيب، يأخذ أن األصل وا¡د با^عصيب، يرث أن األصل األب أن اآلن نالحظ وا¡د، األب مثا 
uي الفرض إOأقل السدس فيكون السدس هو ا n ا^عصيب من..  
 لو أرباع، ثالثة تقريبا يعç تعصيبا، ا5اö سيأخذ واألب الربع ستأخذ الزوجة وأب، زوجة عن تو� رجل: ذلك مثال -

 فرض إu تعصيب من انتقل فهو السدس، هو اOي بالفرض يرث أن إÜ uصب كونه من األب سينتقل ابن عليه أدخلنا
  .منه أقل تعصيب إu فرض من فينتقل  جد، األب بدل جعلنا لو. ا¡د و`ذلك منه، قلأ

 تعصيب من انتقال /  منه أقل تعصيب إ¬ فرض من انتقال /  منه أقل فرض إ¬ فرض من انتقال".. باالنتقال يتعلق ما هذا
   "منه أقل فرض إ¬ تعصيب من انتقال /  منه أقل تعصيب إ¬
üاالزدحام بسبب ا�قصان و�: ثالثة ب.  

   . فرض \ ازدحام:اaامس القسم
 يزدkن ازدحام 	ه هذا السدس، M ا¡دات ازدحام أو اeمن، M أو الربع M الزوجات ازدحام أو اeلث[، M ا5نات �زدحام

M ،فرض çويش�`ن وارثات هن يع M تصلح األمثلة ، الشقائق ألخوات االبن، 5نات للبنات، فيصلح الفرض، هذا 
  .فرض M ازدحام يس� هذا Ðن، يصلح هذا � للزوجات، وتصلح للجدات، وتصلح ألب، لألخوات

  . تعصيب \ ازدحام :السادس القسم
 زوج فأصبح :أبناء  ثالثة االبن بدل أدخلنا لو بمفرده، n أرباع ثالثة سيأخذ واالبن الربع سيأخذ الزوج وابن زوج اآلن

 صلحوي تعصيب M ازدحام فهذا فقط، ربع سيأخذ الواحد فأصبح،  أرباع ثالثة سيأخذ واحدبن ا �ن أن دلب أبناء، وثالث
  .تعصيب M ويزدkون عصبة أنهم ا�هم، صلحا يهذ � ألب خوة�و أشقاء خوةإ لوجود
  . عول \ ازدحام :السابع القسم
áلالعو مسائل بيان اهللا شاء إن وسيأ M نهبإذ القادم ا�ستوى uازدحام. تعا M أك0 سألةا� سهام أن معناه: معناه ما عول 
  .. أصلها من

 تأخذ الشقيقة واألخت الوارث، الفرع وجود لعدم ا�صف سيأخذ الزوج.. شقيقة وأخت زوج اآلن..أrحه ثم مثال أعطي
 ا�صف، أخذ الزوج اآلن بطي اeلث[، تكملة السدس ستأخذ ألب األخت ألب، أخت ا�ثال هذا M أدخلنا لو ا�صف،
  ألب األخت أخذت ا�سألة، انتهت ا�صف، أخذت الشقيقة واألخت

ً
 ألن عول، M تزاkوا اآلن تزاkوا فهم سدس، أيضا

 األخت أن كما �مًال، ا�صف يأخذ لم فالزوج بينهم، ازدحام فيحصل سبعة، إu وتعول ستة أصلها ستكون ا�سألة
 فيس� الفرض هذا M تزاحم فيحصل �مًال، السدس تأخذ لن ألب األخت أن كما ًال،�م ا�صف تأخذ لن الشقيقة
  .)>(عول M ازدحام

 األبوين باستثناء الورثة ãيع \ يدخل وقلنا بالÕية، اإلرث من اإلرث سبب به قام من منع :هو اlرمان حجب :تلخيص
  .أقسام فيه ليس هو واحد نوع وهو والوtين، والزوج[

                                                           

 

 .يس� ازدحام M فرض لكنه سبق لسان: قال األستاذ /   §
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 بسبب نقصان نوÜن أنه وقلنا،حظيه أوفر إرث من أو حظيه أوفر من اإلرث سبب به قام من منع: هو قلنا ا�قصان حجب
  :مباrة أنواع سبعة هو نقول أو االزدحام، بسب ونقصان االنتقال،

 إu تعصيب من انتقال- ¬ منه، أقل تعصيب إu فرض من انتقال-ª منه، أقل فرض إu فرض من انتقال-§ بسبب اإلنتقال
  .منه أقل فرض إu تعصيب من انتقال-® منه، أقل تعصيب

  ... تعصيب M ازدحام-± عول، M ازدحام-° فرض، M ازدحام-¯ االزدحام، ثم

اlجب من أهم أبواب الفرائض، وÐذا نبه الكث� من أهل العلم \ أهمية هذا ا5اب، وأنه õرم \ اإلنسان أن :تنبيـه 
� M الفرائض وهو ال �يد باب اlجب، فباب اlجب من أهم األبواب، ألنك قد  تورث شخصا ليس بوارث وقد يف

 وهو وارث، واهللا جل وعال قسم ا�واريث وأعطى � ذي حق حقه، كما قال عليه الصالة والسالم
ً
إن اهللا (: �جب شخصا

األهمية بمن، وقد حذر كث� من أهل العلم من خوض فالبد أن تتقن باب اlجب فهو من  )قد أعطى � ذي حق حقه
  .غمار الفرائض دون أن يتقن اإلنسان باب اlجب

لكن هناك قواعد õتاجها أو يستنبطها ويستنتجها دارس فرائض M باب حجب اlرمان، فهو يستخلص ãلة من ا�سائل 
وقد تكلمنا عن ãلة من هذه القواعد وسيأá إن  أو القواعد بناء \ ما سبقت دراسته M باب اlجب وبقية الفروض،

  .. شاء اهللا تعاu مزيد بيان وتر`� عليها ألن هذا هو موضوعها األهم
  .. وهذا ال�م تكلمنا عنه وذكرنا استثناءاته، أن X من أد¬ بواسطة حجبته تلك الواسطة /  القاعدة األو 

  .ر االستثناءات من هذه القاعدةأمثلة \ هذه القاعدة و`ونها منتظمة ثم سنذك
ومعØ  من واسطته إ¬ ا�يت؟ابن االبن .. لكنال واسطة n، هو ابن الصلب مباrة، من واسطته إ¬ ا�يت؟ االبن  -

وÐذا إذا وجد االبن وابن االبن، فإن ابن االبن ال يرث  ،االبن:  ابن االبن ةالواسطة أي طريقه اOي أوصله إu ا�يت، واسط
 ، ابن االبن أدu باالبن ،ألن � من أدu إu ا�يت بواسطة حجبته تلك الواسطةذا؟ �ا

ً
  .فاالبن õجبه إذا �ن موجودا

البد أن يمر ع� أرض األب فإذا �ن األب  ا�د من واسطته إ¬ ا�يت؟ من طريقه إ¬ ا�يت؟، ا�دواألب مثال آخر  -
 õجزه يمنعه من أن يمر، ال يسفإنه موجودا 

ً
تطيع أن يمر ا¡د إu ا�يت فلهذا األب هو واسطة ا¡د فإذا �ن األب موجودا
حجب ا¡د، وقس \ ذلك األخ الشقيق مع ابن األخ الشقيق، قس \ ذلك العم، قس \ ذلك األخ الشقيق مع األب، 

   ،يت بواسطة حجبته تلك الواسطةفإن األخ الشقيق طريقه إu ا�يت األب، العم الشقيق كذلك، � هؤالء من أدu إu ا�
ا�دة ومع هذا يرثون معها، أيًضا  واسطتهم إu ا�يت األم، األخت ألمو األخ ألمفإن ،  و� األميستثØ كما تقدم من ذلك 

واسطتها لكنها ترث معه كما تقدم اإلشارة إu ا?الف M ا�سألة p Mا¸ات سابقة، األب فإنها و�ن �ن من جهة األب 
 هذه القاعدة � القاعدة األو·، أن من أدu ف

ً
  .�يت بواسطة حجبته تلك الواسطةإu ا إذا

  /  القاعدة اmانية
ً
أنه إذا اجتمع Üصبان فنقدم و� كما تقدم M جهات العصبة ، و� متعلقة بأصحاب العصبة .5ا

  . اtرجة سواء قدمنا األقوى�Mنوا M ا¡هة سواء نقدم األقرب درجة، فإن  وااألقدم جهة، فإن �ن
وهذا M حجب اlرمان، واlواà ، و� أن الفروع ال õجبهم إال فروع، واألصول ال õجبهم إال أصول /  اmةاmالقاعدة 

  :تفصيل هذا ال�م ،واlواõ  àجبهم الفروع واألصول 

 )×>( اrلقة



  ا�ستوى السادسا�ستوى السادس                                                                                        نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة                                                                                        مقرر الفرائض مقرر الفرائض                 

- ٧٨ -  
 

فهؤالء الفروع ال õجبهم إال  ،و�ن نزلوا بمحض اOكور الفروع ا�راد بهم فروع ا�يت، االبن، ا5نت، ابن االبن، بنت االبن،
  .فروع، ف� هذه اlالة لو جاء Üصب من األصول فإنه ال يؤثر فيهم

من األصول، لو الحظنا اآلن االبن يؤثر M  ابن االبن  واألبمن الفروع،  وابن االبن، االبن من الفروع، االبن :مثال -
ألن  �اذا؟يستطيع أن õجب ابن االبن حجب حرمان، األب ال õجب ابن االبن فيحجبه حجب حرمان، أما األب فال 
  ..ابن االبن من الفروع، واألب من األصول

ألنه من األصول وهم من �اذا؟ حجب حرمان  األبال يستطيعون أن õجبوا  ابن االبنو االبن: العكس اآلن :مثال آخر -
فروع حجب حرمان إال فروع، فال õجب ابن االبن الول، وال õجب الفروع، فال õجب األصول حجب حرمان إال أص

فهؤالء قد  - من جهة اإلخوة أو من جهة األعمامواlواà هم  –أما اlواà .. إال االبن، وال õجب ا¡د إال األب، وهكذا
  .وقد õجبهم اlواà ، وقد õجبهم األصول ، õجبهم الفروع

، فيحجبه الفرع وõجبه األصل، أصل، وõجبه األب وهو فرعوهو  lواà فيحجبه االبنمن ا األخ الشقيق :مثال ذلك -
 من اlواà  ابن العم الشقيق

ً
اOي هو األب  :األصلاالبن، وابن االبن 	هم õجبونه، وõجبه :   الفرعõجبه وهو أيضا
 فيحجبه األخ الشقيق وõجبه األخ  :واïاrوا¡د õجبونه، وõجبه 

ً
ألب، وõجبه ابن األخ الشقيق، وõجبه ابن أيضا

األخ ألب، وõجبه العم الشقيق، وõجبه العم ألب، ابن العم الشقيق õجبه � هؤالء، فيحجبه األصول وõجبه الفروع، 
àواlجبه اõو .  

õ قد àواlجبهم حجب حرمان إال أصول، اõ جبهم حجب حرمان إال فروع، األصول الõ جبهم الفروع إذن الفروع ال
àواlجبهم اõ جبهم األصول، وقدõ وقد.  

أفصل M هذا ا�جال  أن  وتفصيالت هذه كث�ة، سواء M أصحاب ا^عصيب أو M أصحاب الفروض لكن ال أريد
 للوقت

ً
  .اختصارا

  :بالنسبة rجب اrرمان، فنستطيع أن نقسمهم أربعة أقسامإذا أردنا أن نقسم الورثة 
، فيعç ال يأá فيحجب أحد حجب حرمان وال يأá شخص جب وال ªُجب حجب حرمانقسم ال ªَ  :القسم األول )§

حجب حرمان، كما أنه ال يستطيع أحد أن يأá  اأحدً  انالزوج والزوجة ال õجب. اثنانهنا  مافيحجبه حجب حرمان وه
ن وال اال õجب اlجب اlرمان فهمن أحد بالنسبة اأحد وال يÑ ا، ال يÑهمانمسا� احجب حرمان، فهم افيحجبهم

  .ناõُجب
ª (lاmالقسم ا : ªَ جبقسمªُ جبه الورثة حجب حرمان، وهؤالء همجب والõ جب الورثة حجب حرمان، والõ ، :

  ..األبوان، والوtان
. أوالد األمحجب حرمان، وõُجبون حجب حرمان، وهم  اجبون أحدً ، يعç ال õَ جبون وªُجبونال ªَ  :القسم اmالث) ¬

  .حجب حرمان، لكنهم õُجبون حجب حرمان افهم ال õجبون أحدً 
  .وهم بقية الورثة جبون وªُجبونªَ  :القسم الرابع)®

  ..ستنباط واالستقراءالابنستطيع أن �رج قواعد أخرى ألنها �رج 
 ا¡د \ الصحيح  أي ا¡هات، أن اOكر الوارث من الفروع أو األصول يسقط اإلخوة واألخوات من :القاعدة الرابعة 

ً
طبعا

فيسقط األخ الشقيق واألخت ، فيه خالف ، لكن نقول أن الفرع الوارث اOكر يسقط اإلخوة واألخوات من أي ا¡هات
 أن األب يسقط اإلخوة واألخوات من أي ، يسقط األخ ألم واألخت ألمويسقط األخ ألب واألخت ألب، والشقيقة 

ً
أيضا
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منهم مع الفرع أي أن يرث أحد اإلخوة أو أحد األخوات مع وجود األب، كما ال يمكن أن يرث ا¡هات، فال يمكن 
الوارث اOكر، فإذا وجد M مسألة ابن ابن وأحد اإلخوة واألخوات فإنهم يسقطون لوجود هذا الفرع الوارث اOكر، هذا ما 

  .يتعلق بمسائل حجب اlرمان وحجب ا�قصان
 أن كث�

ً
الفرائض دون إ�ام بمسائل اlجب ومعرفة من إu من أهل العلم õذر من ا?وض واtخول  و`ما قلت سابقا

 بمسائل الفرائض
ً
  .õجب ومن ال õجب ومن õُجب ومن õجب ح¾ يستطيع اإلنسان أن يكون ملما

  : ا�سألة ا�6ّكة 
  ما عالقة هذه ا�سألة بباب ا/عصيب؟

  ا M أحم العصبة Ðم ثالث أحم، هذه متعلقة �كم من أحم ا^عصيب قلن
 ، أنه إذا انفرد حاز ا�ال 	ه )§

ª( أنه إذا اجتمع معه أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض ، 

 ،أنه إذا استغرقت الفروض أصل ا�سألة فإنه يسقط )¬

سألة ومع هذا بعض تستغرق الفروض أصل ا� ،العصبة وهم اإلخوة األشقاء عضM ا�سألة ا�ّ�كة ب ههنا Ðا عالقة، وهو أن
  .أهل العلم يّورثهم، وهذه � ا�سألة ا�ّ�كة

 ب[  كيف �نت مسألة م6ّكة؟
ً
ورثة، وÐا أسماء أخرى سيأá بيانها الا�سألة ا�ّ�كة سميت مّ�كة ألن فيها ت�يكا

  .إن شاء اهللا
  :أر«ن هذه ا�سألة ما أر«ن هذه ا�سألة؟

  زوج  /   >
  .، يعç إما أم أو جدة، ا�هم أن تأخذ السدس حبة سدس من أم أو جدةذات سدس أو صا /   �
S   / ¶فأك vا�هم أن يكونا اثن[أخوين ألم أو أوالد أم اثن ،.  
  ..، ا�هم أنه أخ شقيقأك¶ سواء �ن معه أخت شقيقة، أو أخ ألب، أوأخ شقيق فأك¶،  /   ;

لو أردنا أن  كون هذه ا�سألة سميت مسألة م6ّكة؟\ ما الð  لة مستقلة؟�اذا أصبحت مسأ . هذه أر�ن ا�سألة ا�ّ�كة
  :ننظر اآلن.. نقسم هذه ا�سألة \ ما سبق دراسته

وال بنت وال ابن ابن وال  ابنلعدم وجود الفرع الوارث، ال يوجد M ا�سألة ال  �اذا نعطيه اeصف؟ ،ا�صف الزوجسنعطي 
  .بنت ابن و�ن نزل

ال يوجد  �اذا نعطيهم اmلث؟ ،اeلث مفأك0 سنعطيه األخوين ألم ،سنعطيها السدس، لوجود ا¡مع من اإلخوة دةا�أو  األم
  .فرع وارث M ا�سألة، ال يوجد أصل وارث من اOكور M ا�سألة وهم أك0 من واحد، إذن هم �rء M اeلث

  ..اآلن ال إشل.. ين وÁو ذلك، ا�هم أخ شقيق فأك0 يأخذ ا5اöلو �ن أخ أو أخ وأخت أو أخو.. يأخذ ا5اö األخ الشقيق
نؤصل ا�سألة، وهذا ا^أصيل سيكون M ا�ستوى القادم لكن .. تضح سبب استقالل هذه ا�سألة بهذا الشdيإu اآلن لم 
نصفها ثالثة . ن ستةأصل ا�سألة م.. اآلن عندي نصف وعندي سدس وعندي ثلث، وباö: نؤصل ا�سألة.. Áتاجه اآلن

اeلث . أخذه الزوج، والسدس واحد أخذته األم لو فرضنا أن ا�ثال فيه أم أو جدة، أصبح ا�جموع أربعة، واeلث اثن[
كم سيأخذ األخ إذن . أصلها ستة، والسهام اآلن أصبحت ستةاآلن قلنا أصل ا�سألة كم؟ . اثن[ أخذوه اإلخوة ألم

الحظتم العالقة با^عصيب، الفروض اآلن ا�صف  ، ألن الفروض استغرقت ا�سألة. àءn  لم يبَق  الشقيق فأك¶؟
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.. والسدس واeلث ألن سدس وثلث يساوي نصف، ثلث وسدس يساوي نصف، نصف مع نصف استغرقت ا�سألة
طرحه أصحاب  اإلشل هو ما ما اإلشÄل؟طيب . فاألخ الشقيق لم õصل \ àء إذن يسقط. اكتملت ا�سألة.. انتهت

   ما هو هذا اإلشÄل؟هذه القضية M عهد عمر رô اهللا عنه، 
جاءوا إu عمر رô اهللا عنه،  أخوة أشقاء وزوج وأم وأخوة ألم حصلت هذه القضية M عهد عمر رô اهللا عنه، حصلت 

. وأسقط اإلخوة األشقاء. لثاإلخوة ألم اe. األم السدس. فعمر رô اهللا عنه قسمها كما قسمتها أنا أعطى الزوج ا�صف
و`ما  سكتوا �ا جاءت السنة ال� بعدها حصلت نفس ا�شÕة، �ا حصلت نفس ا�شÕة جاء عمر فقسمها كما قسمُت 

قسم العام ا�اô قسمها بالقسمة الزوج ا�صف، األم السدس، اإلخوة ألم أعطاهم اeلث، واإلخوة األشقاء أسقطهم ال 
öأن  -اف�ض-يا أم� ا�ؤمن[ هب(: اء، انظروا كيف خرج اإلشل اآلن، قال اإلخوة األشقاءوة األشقفقالوا اإلخ. يوجد با
 
ً
 : قالوا -وÐذا تس� باlمارية-أبانا kارا

ً
 أو حجرا

ً
 -هب أن أبانا kارا

ً
 ألM ü يم  -وÐذا تس� باlجرية أيضا

ً
-أو حجرا

، فلها هذه ا�سميات األي³ مْ فتس� ا�َ 
ً
 ألM ü ا�م  اهب أن أبانا kارً :قالوا -ربعةة أيضا

ً
ألسنا نشارwهم \ األم؟ أو حجرا

 اما نريده أو حجرً  اخوة من أم، اجتمعنا فأصبحنا أشقاء، فاآلن هب أن أبانا kارً �خوة من أب وإيعÁ çن اإلخوة األشقاء 
 ال�م .. عمر رô اهللا عنه ذهنهذا اإلشل M  فانقدح ؟ فلماذا نسقط وهم يرثون ألسنا مثلهم أخوة ألم؟ألM ü ا�م 
 أخوة ألم فلماذا ال يش�`ون معهم، فلهذا سميت مّ�كة،  اآلن عقالً 

ً
ال بأس لو فرضنا أن األب kار أو حجر فهم أيضا

  .فلماذا ال يش�`ون معهم
أحد هذه  اختلوÐذا لو . شقيق فأك0 وأخ، وأم أو جدة، وأخوين ألم فأك0، زوج : وÐذا هذه � أر�ن ا�سألة ا�ّ�كة

 فليس ا�سألة مّ�كة، لو �نت األم  يالعنا( فليست مسألة مّ�كة، فلو �ن بدل الزوج زوجة أ
ً
ليس الزوج موجودا

بل أخوة ألب فليست ا�سألة مّ�كة  اءليسوا أخوة أشق اءغ� موجودة فليست بمسألة مّ�كة، لو �ن اإلخوة األشق
 فقط فليست مسألة مّ�كة ألنيسقطون، لو 

ً
 اءالفروض بقية سيأخذه اإلخوة األشق دسيبø بع ه�ن اإلخوة ألم واحدا

ألن هناك من أهل العلم من rّك ب[ اإلخوة األشقاء واإلخوة ألم M هذه ا�سألة وسميت  م6ّكةفلهذا سميت ا�سألة 
، وسميت  باrمارية

ً
 لقو با�ميةلقوÐم هب أن أبانا kارا

ً
 ألM ü ا�م، وسميت أيضا

ً
  حجريةÐم أو حجرا

ً
لقوÐم أو حجرا

  .فهذه � ا�سألة ا�ّ�كة. ألM ü ا�م
Ðا عدة أسماء ذكرتها M هذا  ا�ّ�كة ا�سألة ا�ّ�كة ومنهم من يقولون ا�سألة بفلهذا استقلت هذه ا�سألة واشتهرت 

  :ا?الف M ا�سألة اآلن نذكر، ا�ثال
  :لعلم \ هذه ا�سألة ¤تلفون \ ذلك V قولvأهل ا

و~ذا قلنا بعدم الت6يك فإن اإلخوة األشقاء يسقطون، وال يشارwون اإلخوة ألم \ هو القول بعدم الت�يك،  :القول األول
   .وهو مذهب اrنابلة واrنفية،قول عمر ر¢ اهللا عنه األول،وهذا هو نصيبهم

ن العاصب يسقط، و هنا قد استغرقت فإإذا استغرقت الفروض أصل ا�سألة :يقولون ولوجه هذا القول ود�ل هذا الق
 
ً
استغرقت إذا هنا  اءيعõ çملون األمور \ األصل فيقولون أن اإلخوة األشق، الفروض أصل ا�سألة فالعاصب يسقط أيضا

ا الفروض بأهلها فما بü فألو· رجل lقوأ(: ا�سألة أصل الفروض فإنهم يسقطون وا�ò عليه الصالة والسالم يقول
السدس  أصحابÐم àء، Áن أlقنا الفروض بأهلها أعطينا صاحب الفرض الزوج نصيبه، أعطينا  ، فهم لم يبَق )ذكر

إذن M هذه اlالة يسقطون اء ، �عطيه لألخوة األشق باقٍ  يبَق  ولماإلخوة ألم أعطيناهم نصيبهم، ونصيبهم من أم أو جدة، 
 وال يأ

ً
  .خذون شيئا
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Òاeلث ،  قول بالت�يك بينهمالهو  :القول اmون كأنهم  \ اwÜكر واألن±، فهم إفهم يشyا vون ال فرق بwÜخوة ألم يش
قالوا بالت�يك  وهو قول ا�الكية والشافعيةكما أrنا M القصة  وهو القضاء اmاl لعمر ر¢ اهللا عنه ،يشwÜون \ اmلث

معهم M ا�سألة،  )§(األشقاء ينهم، و�ذا قلنا بالت�يك بينهم M اeلث ألن اإلخوة ألم سيأخذون اeلث، في�`ون اإلخوةب
فهنا يش�`ون بينهم ويكون اOكر واألنÓ سواء، فيدخلون M حكم اإلخوة ألم ألنهم إنما اش�`وا معهم ليس لكونهم 

وأنثاهم، فلو �ن اإلخوة ألم معهم أخ شقيق وأخت شقيقة فهنا األخت واألخ  أشقاء بل لكونهم أخوة ألم فيستوي ذكرهم
ألنهم أخوة ألم فاستوى ذكرهم وأنثاهم كما تقدم  -قول بتوريثهم ال\  -األشقاء سيأخذون بالسوية ألنهم إنما ورثوا هنا 

  .بيانه M األحم ا�ختصة بأوالد األم
إلخوة األشقاء مثل وt األم إذا �ن M الوقت نفسه ابن عم، واستغرقت الفروض إن ا : ووجه هذا القول ود�له يقولون

بتان كونه أخ ألم ايرث لكونه وt أم أي أخ ألم، ألن أخ األم قد يكون n قر هابن عم، ولكن ونهأصل ا�سألة، فيسقط لك
  .و`ونه ابن عم وهذا واضح

استغرقت الفروض أصل ا�سألة . أخت شقيقةوزوج : مثال ذلكفإذا جاء M مسألة وقد استغرقت الفروض أصل ا�سألة 
 Òاألمفجاء tي  وOالوقت نفسه ابن عم فهو لم يرث بالقرابت[ ألنه ا M يرث شي نبكونه ابن عم فإنه للو ورث هو 

ً
 ئا

قاء كذلك هنا، هم اإلخوة األش:فيقولون ، باستغراق فروض ا�سألة لكنه س�ث لكونه وt أم فسيأخذ السدس وتعول ا�سألة
 إخوة هم فأشقاء 

ً
   ،هذا د�لهم \ ذلك. ألم، فإذا لم يرثوا لكونهم أشقاء فال أقل أن يرثوا لكونهم ألمإخوة ألب وهم أيضا

 يقولون
ً
فكذلك ال يمكن أن يسقط ، وال يمكن أن يسقط األب وترث األم ، ن اإلخوة األشقاء جهتهم األب أ :وأيضا

 ال يمكن أن تأá ا�سألة  : قالوا. إلخوة ألماإلخوة األشقاء ويرث ا
ً
ألن اإلخوة ألم مع اإلخوة األشقاء �ألم مع األب، فإذا

هذا . فكذلك ال يمكن أن يسقط اإلخوة األشقاء اOين طريقهم األب ويرث اإلخوة ألم، يسقط فيها األب وترث فيها األم
  .د�ل ووجه قول من قال بالت�يك

الكتاب  tاللة هذه املسألة القول بعدم التشريك وهو مذهب احلنفية واحلنابلة والراجح واهللا أعلم يف
  والسنة

َ�ُء Mِ اÎeلُِث {: اإلخوة ألمقول اهللا عز وجل M توريث  :من الكتاب /  § َrُ 0ََ ِمْن َذلَِك َفُهْم
ْ
ك
َ
و�ذا أدخلنا اإلخوة  }فَإِْن َ�نُوا أ

ليس هو أخ ألم فأصبح هذا خالف اآلية ألن  ن�ء M اeلث؛ بل زاkهم غ�هم éيصبح اإلخوة ألم r ناألشقاء معهم فل
ْخٌت {: اهللا جل وعال �ا أعطى اإلخوة ألم اeلث وقال

ُ
ْو أ
َ
ٌخ أ
َ
ُ أ
َ
nٌة َو

َ
ِو اْمَرأ

َ
ًة أ
َ
ل
َ
ðَ قلنا أن األخ واألخت  }َو�ِْن َ�َن رَُجٌل يُورَُث

ْخٌت {هنا هم من أم 
ُ
ْو أ
َ
ٌخ أ

َ
ُ أ
َ
n0ََ ِمْن َذلَِك {أي من أم  }َو

ْ
ك
َ
ُدُس فَإِْن َ�نُوا أ Îَواِحٍد ِمنُْهَما الس ïdُأي أك0 من أخ وأخت  }فَِل

َ�ءُ {أك0 يعç أخوين فأك0  َrُ لث، فإذا أدخلنا اإلخوة األشقاء معهم خالفنا اآلية، فلو  }َفُهْمeا M ء�r أي هؤالء اإلخوة
  .ونوا وحدهم �rء، بل أصبح معهم غ�هم، فنخالف اآليةأدخلنا معهم وt األبوين لم يك

                                                           

 

 قال األستاذ اإلخوة ألب ولعله سبق لسان /   §

 )Ì>( اrلقة
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ª  /  
ً
يَْستَْفتُونََك {أن اهللا جل وعال فّرق M اlكم بينهم فجعل لألخوة األشقاء أو ألب آية مستقلة و� آية ال�لة  :أيضا

ةِ 
َ
ل َ�َ

ْ
بينهم M اlكم فd @تص بما خصه اهللا إلخوة من األم جزء من آية مستقل ففرق لوجعل  }قُِل اهللا³ُ ُْفِتيُكْم Mِ ال

  .به
ومعلوم أن اإلخوة األشقاء ليسوا بأصحاب  )lقوا الفرائض بأهلهاأ(: أن ا�ò عليه الصالة والسالم قال :من السنة /  ¬

إنما هم أصحاب تعصيب فنلحق الفرائض بأهلها تطبيقا لقول ا�ò عليه الصالة والسالم فنعطي الزوج نصيبه ، فرض
وما بü فألو· (: باٍق وا�ò عليه الصالة والسالم قال فلم يبَق ، عطي األم أو ا¡دة نصيبها ونعطي اإلخوة ألم نصيبهمون

  .لم يبَق àء الستغراق فروض ا�سألة فلهذا سقطوا وهذا تطبيق lديث ا�ò عليه الصالة والسالمف، )رجل ذكر
 ا�واب V هذا. فكذلك اإلخوة األشقاء، يرث لكونه وt أم، رث لكونه ابن عمإنه إذا لم ي:قالوا: وجه قول القائل بالت�يك

�ج األب مع األم فأصبحوا أشقاء، فهم صنف مستقل، مستقلون عن اإلخوة عن  أن اإلخوة األشقاء:  صنف مستقل، ام
ا صنف منفصل عن بعضه، فهذا صنف وهذ و� األم اyي هو ابن عم \ الوقت نفسهاألم ومستقلون عن اإلخوة ألب، أما 

 واحدا
ً
 ألن اإلخوة األشقاء اندiوا فأصبحوا صنف ،فليسوا صنفا

ً
 ، خوة ألم�خوة ألب وإخوة أشقاء، لو فصلوا لنوا إيس�  ا

خوة أشقاء فهم صنف مستقل، فال يصح أن نقيس الشقيق \ وt األم إذا �ن M الوقت نفسه إلكنهم مدiون فأصبحوا 
  .ألن األخ الشقيق صنف مستقل بنفسه ذلك ابن عم فال يمكن

  ؟.كيف نقسم ا�سألة بالت6يك وwيف نقسمها بعدم الت6يك �
نعطيهم اeلث،  اإلخوة ألمسنعطيها السدس  ا�دةأو  األما�صف، سنعطيه  الزوجذكرنا ا�ثال أن  بعدم الت�يك ونالقائل

  .يسقطون األخ الشقيق فأك¶و
  .ويرث ألم اإلخوةسيدخل مع  خ الشقيقاألأن  بالت�يكالقائلون أما 

طيب لو �نت .. األخ الشقيق فأك0 البد أن يكون أخ شقيق ،قلنا M األر�ن الر`ن األخ� اOي هو األخ الشقيق :مالحظة 
ا¡واب ألن األخت الشقيقة أصبحت وارثة بالفرض، وليست  ليست ا�سألة م6ّكة �اذا؟أخت شقيقة بدل أخ شقيق 

Ðا واألم n ا�صف، الزوج فيصبح  ،^عصيب، فÄ س�ث بالفرض ستأخذ نصيبها وهو ا�صف، وتعول ا�سألةوارثة با
ستة وتعول إu تسعة فلهذا لن . ستأخذ ا�صف، وتعول ا�سألة إu تسعةاألخت الشقيقة اeلث، واإلخوة ألم السدس، و

 تكون ا�سألة مّ�كة، البد أن يكون أخ
ً
 شقيق ا

ً
 وارث ا

ً
  ^عصيب فأك0 لو دخلت معه أخت شقيقة با ا

 با^عصيب، لو دخل معه أخ شقيق آخر سيبø وارث
ً
 ال بأس ألنه سيبø وارثا

ً
با^عصيب، فلهذا البد من اكتمال أر�ن  ا

  .هذا ما يتعلق با�سألة ا�ّ�كة باختصار شديد. ا�سألة ا�ّ�كة

  باب ا�د مع اإلخوة 
� ،
ً
 جدا

ً
لو  ددُت ة رضوان اهللا عليهم يتهيبون الفتوى M باب ا¡د مع اإلخوة وخ� عمر ا�شهور ون الصحابباب كب� جدا

وددت لو أن رسول اهللا ص£ (: تانا ببيان M ثالث أمور M ا¡د وال�لة، كما قال عمرأأن رسول اهللا ص£ اهللا عليه وسلم 
\ الصحابة رضوان اهللا عليهم، وÐذا قال ع0 رô اهللا  ، ألنها مسائل أشÕت)تانا بها M هذه ا�سائلأاهللا عليه وسلم 

وÐذا �ن عمر رô اهللا عنه قد كتب كتابا M م�اث  )M ا¡د مع اإلخوة قِض من íّه أن يقتحم جراثيم جهنم فلي(: عنه
 أو كما "ه كما ترونقسموا": عن طلب الكتاب ف1ء به فمحاه، فمحا هذا الكتاب وقالا¡د مع اإلخوة كما نقل عنه، فلما ُط 

وودت لو أن رسول اهللا ص£ اهللا عليه وسلم �ن (: M باب ا¡د مع اإلخوة، Ðذا قال آهمسح ما ر قال رô اهللا عنه، ا�هم أنه
 فسأ�اه عن ا¡د وال�لة وباب من أبواب الربا

ً
، وÐذا ا�سألة M باب ا¡د مع اإلخوة اختلف فيها الصحابة رضوان )حيا
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سنة رسوn ص£ اهللا ال من أنه لم يرد فيها نص من كتاب اهللا و وسبب االختالفيهم، واختلف من بعدهم ا^ابعون اهللا عل
البد من الفتوى فيها ألنها تقع، وÐذا اجتهد و ، وÐذا حصل فيها االختالف، لكن البد من القضاء فيهاعليه وسلم

Ð هذه ا�سألة، وأصبحت M هذه ا�سألةالصحابة رضوان اهللا عليهم M هذه . م مشارب M ذا حصل ا?الف الطويلÐو
  .ا�سألة

 قبل أن ندخل M هذا ا5اب نريد أن نب[ 
ً
  ما ا�راد با�د؟ وما ا�راد باإلخوة؟أوال

من ذوي األرحام ال يرث ، هذا ال إشل فيه، ألن ا¡د من جهة األم جد فاسد ال يرث ا�د من جهة األبهو  :ا�راد با¡د
  .وقد تقدم ا5يان
فال  ، أما اإلخوة ألم فقد أãع العلماء أن ا¡د يسقطهماإلخوة واألخوات األشقاء أو ألبهنا ا�راد بهم  :ا�راد باإلخوة

  .ا?الف فقط M ا¡د من جهة األب مع اإلخوة األشقاء أو ألب . خالف M مسائل ا¡د مع اإلخوة ألم
  ما سبب اaالف \ ا�سألة؟ �

يرد M هذه ا�سألة نص M كتاب اهللا عز وجل وال M سنة رسول اهللا ص£ اهللا عليه وسلم، Ðذا �ن الصحابة يتهيبون أنه لم 
،وال )ب[ ا¡د واإلخوة فليقِض -يعç أصل ا�ار والعياذ باهللا-من íه أن يقتحم جراثيم جهنم(:الفتوى منها كما قال ع0

  .راثيم جهنم، وجرثومة ال�ء أصلهشك ال يوجد إنسان Üقل يريد أن يقتحم ج
`ما جاء أنه إذا اجتهد اlاكم ،ولكن قلنا أن العلماء من الصحابة وا^ابع[ البد أن يقضوا M هذه ألنها تقع واجتهدوا

  .فأصاب فله أجران،و�ن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد
   :مÒاث ا�د :أوالً 

قد أãع أهل العلم \ أن ا¡د يرث، وقد جاء M حديث عمران بن ف اإلÎاع، أما اإلÎاع والسنة، ا¡د جاء بتوريثه
إن ابن  ابç مات فماú من م�اثه، فقال n رسول (: حص[ رô اهللا عنهما أن رجال أ2 ا�ò ص£ اهللا عليه وسلم فقال

: فلما أدبر قال )سدس آخر ولك(: ا�ò ص£ اهللا عليه وسلم فقال دÜهفلما أدبر  )لك السدس: اهللا ص£ اهللا عليه وسلم
  .األبوال õجبه إال ذكر بينه وب[ ا�يت، وهو . ذا أãع أهل العلم \ أن ا¡د يرثÐو )ةالسدس اآلخر طعم(

  إذا �ن ا¡د هو ا¡د ا�باr فال õجبه إال األب،
 إن �ن أب أب األب فال õجبه إال أبو األب أو األب، فال õجبه إال ذكر بينه وب[ ا 

ً
  ، �يت وهو األب إذا �ن مباrا

،  وال يوجد فرع وارث جد األبووا�د إذا لم ي
ً
  فإنه يأخذ ا5اö تعصيبا

  و~ذا وجد األبفإنه يأخذ السدس،  و~ذا وجد الفرع الوارث
ً
  .فإنه ال يرث شيئا
  ، أهل العلم أنزلوا ا¡د م�لة األب M اlجب وا��اث إال M مسائل ثالث

  .العمريت[ [سأ^ا� واeانية � ا�سألة األو·
  .، فالزوج واألبوين هذه مسألة عمريةزوج وأبوين :ا�سألة األو 
 M هذه ا�سأ^[ لو أتينا  زوجة وأبوين:ا�سألة اmانية

ً
ا¡د بدل األب فليست ا�سألة عمرية كما تقدم بيانه،أما M بفأيضا

أخذ ثلث ا5اö،لو �ن ا¡د بدل األب فإن ا¡د هنا سيأخذ ا5اö واألم تأخذ ا�سألة العمرية فاألب سيأخذ ا5اö واألم ت
  هذه مسأ^[ @تلف فيها األب مع ا¡د،..اeلث �مالً 

فيحجبون اإلخوة ألم كما õجب األب اإلخوة ألم،ويرث مع : العلماء ي�لون ا¡د م�لة األب M � ا�واضع �ال فإن و
  .س مع ا5اö كما يرث األب وهكذا،لكن M ثالث مسائلالفرع الوارث األنÓ السد
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  .انتهينا من ا¡د. ... ا�د مع اإلخوةمسألة  :ا�سألة اmاmة
 
ً
  :مÒاث اإلخوة :ثانيا

تأخذ ا�صف وقد تش�ك M اeلث[ إذا لم يوجد معصب، ولم يوجد فرع وارث ولم يوجد  األخت الشقيقةاإلخوة قلنا أن 
\ ا?الف، فإن �ن هناك أخ شقيق تنتقل ف�ث  وا�دباإلãاع،  األب، ونقصد باألصل الوارث أصل وارث من اOكور
  .با^عصيب هذا نصيبهم

اإلرث با^عصيب، إu تزيد بأنها قد تأخذ السدس مع األخت الشقيقة، لكن إذا وجد ا�عصب 	هم ينتقلون  األخت ألب
ئق انتقلن للتعصيب، و�ذا وجد لألخت لألب معصب انتقلت ل�ث إذا وجد معصب لألخت الشقيقة أو األخوات الشقا

  .با^عصيب
ا�د  ،قبل أن ننتقل إu ا?الف أب[ نقطة مهمةو، بيانهوهذا اآلن نصيب ا¡د وبيانه وهذا نصيب اإلخوة األشقاء أو ألب 

  ألب طريقهم إ¬ ا�يت من؟األخوة و اإلخوة األشقاءو،  األب طريقه للميت من؟
ً
إذن ا¡د واإلخوة األشقاء أو . األبأيضا

فليس أحدهم . ألب طريقهم واحدون ا¡د واإلخوة األشقاء إ:قالوا. هذا سبب من أسباب اإلشل. ألب طريقهم واحد
و�اذا يتهيب الصحابة ، بأو· من اآلخر، هذا باختصار مقدمة قبل أن ندخل M ا?الف ح¾ نب[ قوة ا?الف كيف حصل

Ðذا اختلف الصحابة فيها بل � من أهم ا�سائل أو أك0 ا�سائل ال� اختلف فيها الصحابة M ، ثل هذامن الفتوى M م
فا?الف فيه .. بتوريث بعضهم مع بعض اختلف فيه أيضا لا¡د مع اإلخوة ح¾ أن من قا:� مسألةومسائل الفرائض 

  .طويل وعميق
  :اaالف \ مسألة توريث ا�د مع اإلخوة

  . أن ا¡د يسقط اإلخوة فيجعلون ا¡د �ألب M � أحواn إال M ا�سأ^[ العمريت[ فقط /   ولالقول األ
منعقد اإلãاع \ أنه  أنهألم ما فيه إشل اإلخوة . أن ا¡د يسقط اإلخوة سواء �نوا أشقاء أو ألب: هذا القول يقول

، وÎع الصديق بكر قال به أبوالقول أن ا¡د يسقط اإلخوة،  هذا.. ألبويسقطهم، لكنه يسقط اإلخوة واألخوات األشقاء 
سبعة ببعضهم  هبن الزبÒ وÎع كثÒ من الصحابة، قّدر وعبد اهللا، عنهما بن عباس ر¢ اهللا عبد اهللامن الصحابة منهم 

، قال بهذا القول
ً
Îع  ها رواية عنه، اختارحنيفة واإلمام أêد \ وقال به Îع كثÒ من ا/ابعv، وقال به أبو. ع6 صحابيا

  .وقال به اrنفية  .من أصحابه وهو قول عند الشافعية
lاmجب اإلخوة، بل يرثون معه /   القول اõ فيه تفصيل كيف يرثون؟، أن ا¡د ال .  

مسعود قال به عñ ر¢ اهللا عنه، وابن ëتلفون M كيفية توريثهم معه، لكنهم متفقون \ أنه ال õجبهم، وهذا القول 
قلنا رواية ،قال به الشافعية وا�الكية واrنابلة V الصحيح من ا�ذهب ور¢ اهللا عنه، وزيد بن ثابت ر¢ اهللا عنه، 

   ا�ذهب أنه ال يسقطهم وال õجبهم منالصحيح ، لكن  القول بأنه يسقطهم 
، قول لع0 رô اهللا عنه: ثالثة أقوالV  ¤تلفون \ كيفية توريث اإلخوة مع ا�د \ ماذا؟أصحاب هذا القول ëتلفون؛ 

فÄ ثالثة أقوال للقائل[ بأن ا¡د ال õجب . قول لزيد بن ثابت رô اهللا عنه، وقول لعبداهللا بن مسعود رô اهللا عنهو
  .اإلخوة

  
  

  :سنأخذ باختصار رأي � واحد من هؤالء الصحابة رضوان اهللا عليهم
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إال إذا �ن هذا اPا½ . واPا½ للجدن �ن مع ا�د أخوات فإن األخوات يأخذن فرضهأنه إن  :عñ ر¢ اهللا عنه يقول) >
C وأخوة ألب أخذت األخت  وين�ن �نت أخت ألبو: ، ويفصل القول، ويقول سينقصه عن السدس، فإننا نفرض السدس

 بد أن نفرض n السدس، و�ن �ن n قاسمة من السدس فالا� إال إذا نقصته. خوة ألب مع ا¡دفرضها، وا5اö يتقاسمه اإل
  .رô اهللا عنه هذا باختصار قول ع0. أخوة 	هم عصبة يقاسمهم ا¡د

رô   قول زيدوأkد M الصحيح من ا�ذهب ذهبوا إu  مالك والشاف� ا�هم أن األئمة اeالثة . والقول فيه تفصيل كث�
  M u بيان ا�ذهب M ا�حا¸ة القادمة، وهذا اOي سنقت� عليه إن شاء اهللا تعا اهللا عنه

واyي أخذ به أصحاب قلنا إن القائل[ بتوريث اإلخوة مع ا¡د ëتلفون فيما بينهم M كيفية ا^وريث \ أقوال ثالثة 
عود فقد أندرس، أما أما قول ع0 وقول عبداهللا بن مس. هو قول زيد بن ثابتا�ذاهب اmالثة ا�الكية والشافعية واrنابلة 

  .فهو قول زيد بن ثابت M هذه ا�سألة ا�أخوذ به القول
  :أنه ال @لو األمر :قول زيد بن ثابت رô اهللا عنه وخالصة
  . ال يكون معهم صاحب فرض) ª       أو        مع ا�د واإلخوة صاحب فرض إما أن يكون )§

  :أمرين فإن ا¡د @� ب[ فإن لم يكن \ ا�سألة صاحب فرض
 فيكون كأنه واحد من اإلخوة يقاسمهم  إما أن يقاسم )§

ª(  يأخذ ثلث ا�الأو .  
  : فيخ� ب[ ثالثة أمور أما إن �ن معهم صاحب فرض

  ،إما أن يقاسمهم )§

ª(  قبل القسمة يأخذ سدس ا�ال �مالً أو  

  .يأخذ ثلث ما بüأو  )¬
  .. مذهبهممن  صحيحبهذا القول أخذ ا�الكية والشافعية واlنابلة \ ال
  .�ه M كيفية القسمة إن شاء اهللا تعاuإهذا باختصار مذهب زيد وسيأá تفصيله واإلشارة 

  : �هإأدلة X قول إ¬ ما ذهب 
  :أد/هم القائلون بأن ا¡د õجب اإلخوة: القول األول
  :ا�tل األول

ً
فإذا كنت أنا ابن آلدم فإن آدم هو  }بçَِ آََدم يَا{: M آيات كث�ة قال اهللا تعاu أن اهللا جل وعال قد س� ا¡د أبا

 
ً
 M قوn تعاu. أ�، إذن س� ا¡د أبا

ً
َة آَبَاِ� إِبَْراِهيمَ {: وأيضا

³
\ لسان يوسف، ويوسف معلوم أن إبراهيم جد n  }َواي³بَْعُت ِمل

 جاء M األحاديث كقوn عليه الصالة و
ً
، واآليات M هذا كث�ة، أيضا

ً
باكم أارموا بç إسماعيل فإن (: السالموليس أبا
 
ً
اِثيل{ :تعاu ل اهللاوقو� ، نسبهم إu إسماعيل، )�ن راميا َíِْإ çَِهذا كث�ةاآل }يَا ب M هذا القول األول أن ، يات واألحاديث

 
ً
  .اهللا جل وعال قد س� ا¡د أبا

Òاeل ا�tعليه الصالة والسالم :ا òديث ا�تفق  قول ا�lا Mعليه :)lفألو· رجل ذكرأ üقوا الفرائض بأهلها فما ب( 
، أما  بد�ل اlكمو بد�ل ا�عØوا¡د أو· من اإلخوة 

ً
فاألب اآلن عالقته  ،ألب�فألن n قرابة إيالد وبعضية  ا�عØأيضا

 )�Þ(اrلقة 
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ة بعضية فا�يت بعضه، با�يت عالقة والدة وبعضية ألن ا�يت بعضه، فكذلك ا¡د بينه وب[ ا�يت عالقة والدة وعالق
Øبعض هذا ا¡د، هذا من حيث ا�ع.  

فإنه إذا ازدkت الفروض سقط األخ، أما ا¡د إذا ازدkت الفروض ال يسقط، ال ينقص فرضه عن  اlكممن حيث 
 كما تقدم

ً
إذن أصبح أو· وأقوى من اإلخوة من حيث ا�عØ ألن n والدة وبعضية �ألب ومن حيث .. السدس إطالقا

  .lكم فإن الفروض إذا تزاkت سقط اإلخوة، أما ا¡د إذا تزاkت الفروض فإنه ال يسقطا
يقولون أن ابن االبن بم�لة االبن، فكذلك أبو األب بم�لة األب، هذا باختصار شديد ال�م M  القياس :ا��ل اmالث

  .أدلة القول اeالث
lاmجبهم ال من قال أنه: القول اõ)<( د�ال Cا�سنأخذ .. نvل�:  
ثبت با�ص فال õجبون إال بنص، ولم يرد نص فال õجبهم ال�ء يتشبثون باألصل، قالوا أن م�اث اإلخوة  :ا��ل األول

ةِ {قالوا أن اإلخوة ثبت إرثهم بالكتاب . ظçال
َ
ل َ�َ

ْ
�راد هنا قلنا أن اإلخوة واألخوات ا }يَْستَْفتُونََك قُِل اهللا³ُ ُفْفِتيُكْم Mِ ال

اإلخوة الشقائق أو ألب، فثبت إرثهم بالكتاب، فال õجبون إال بكتاب أو إãاع، أو قياس وال يوجد àء من هذا إذن ال 
  .õجبون با¡د ألنه لم يرد فيه د�ل من الكتاب أو من السنة أو من اإلãاع

Òاeل ا�tسبب االستحقاق )٢(اإلخوةقالوا أن  :ا M واإلخوة طريقهم . األب ا�د طريقه للميت من؟فإن ، وا¡د متساوون
، واألخ ابنه، ولو نظرنا ا5نوة أقوى من األبوة، فلهذا ال تنقص قرابتهم، األب Õهم يدلون باألب، فا¡د أبوفإu ا�يت األب، 

نائه، واألبناء عالقتهم أقوى ا¡د أبوه، واإلخوة أبأن ن ا¡د يدú باألب واإلخوة يدلون باألب، فالعالقة باألب، إ:إذن يقولون
   .ن ا¡د أضعف منهم فال يستطيع أن õجبهمإيقولون ف. من ا¡د فال õجبهم األضعف

فس M األدلة ^ب[ حجم اإلشل اOي حصل M باب ا¡د مع ا�لو أردنا أن نطيل ، ال شك أن األدلة متداخلة ومتعارضة
قالدة ما أحاط بالعنق، فقط Áيط با?الف M هذه من القالوا يك� ، لكن أردت فقط كما ااإلخوة، واألدلة ^عارضه

  .ا�سألة

  ....يف نظري الذي أراه واهللا أعلم أن اجلد يسقط اإلخوة، وأنه كاألب يف هذه احلالة، وأنه يسقطهم
 
ً
َ ، لقوة األدلة :أوال َ .سقط ا5تة بإãاع أهل العلموأن ا¡د من قوته أنه ال ي   .فهم أضعف منهسقطون أما اإلخوة فقد ي
 
ً
، فقد تقدم أنه قال به أك0 من سبعة ع� من صحابة رسول اهللا رضوان اهللا ك0ة من قال بهذا القول من الصحابة :ثانيا

أال يتü اهللا زيد �عل ابن ( -يعç زيد بن ثابت رô اهللا عنه-أال يتü اهللا زيد: بن عباس عبد اهللاعليهم، و`ما قال 
، وال �عل

ً
  أب األِب  االبن ابنا

ً
  .فهذا من األدلة القوية M ا�سألة. إذا جعلنا ابن االبن ابن فال شك أن أبو األب أب. )أبا

ةِ {: M آية ال�لة وقال�اث اإلخوة األشقاء ماهللا جل وعال ب[  :ثاeا
َ
ل َ�َ

ْ
وال�لة من ال  }يَْستَْفتُونََك قُِل اهللا³ُ ُفْفِتيُكْم Mِ ال

 ،tوال وا n tفلم يرثوا إال لكونه غ�و ،tفلم تسم³  وال شك أن ا¡د وا 
ً
، هذا باختصار ا�سألة ðلة موجود، فلو �ن موجودا

، ويوجد تناقض عند القائل[ يك� من تناقض القائل[ بأن اإلخوة ال 
ً
ا�قاش M هذه ا�سألة، و�ال فا�قاش طويل جدا
د�ل ضعف  ها د�ل ضعف القول، يعç كونهم ëتلفون M كيفية توريثõجبهم ا¡د اختالفهم M كيفية ا^وريث، وهذ

                                                           

 

 من قال أنه õجبهم n د�ل[ ولعله سبق لسان : قال األستاذ /   §
ª    / سبب : قال األستاذ M االستحقاق ، ولعله سبق لسان أن األب وا¡د متساوون  
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 �ا حصل االختالف ب[ القائل[ به، فع� رô اهللا عنه n قول، وابن مسعود n قول، 
ً
هذا القول، و�ال لو �ن القول قويا

أن باهللا عليه و�ن يف� بذلك رضوان وزيد بن ثابت n قول، وعمر رô اهللا عنه �ن رô اهللا عنه يقول بقول أ� بكر 
�ا مات ابن ابنه أراد أن õوز ماn لكن �ا قال n زيد رô اهللا عنه أنه ال  ها¡د يسقطهم، إال أنه روي عنه M آخر عمر

M نظري أن عمر رô اهللا عنه تراجع عن ذلك تقوى هللا عز   õجب اإلخوة تراجع عن ذلك عمر رô اهللا عنه وال شك
 Üًجب اإلخوة ،وجل وورõ ي ثبت عنه أنه يرى أن ا¡دOأما عن عمر ا.  

 
ً
  :رابعا

ً
، ا�عادةM تفصيالت القول يسمونها ا�سألة  فإنهم يورثون اإلخوة ألب مع اإلخوة األشقاءوÐذا عندهم تناقض أيضا

ف�جع اإلخوة األشقاء  فيقوم  ال يرثون معهم، ثم يرجعون ميورثون اإلخوة ألب مع اإلخوة األشقاء، وقد انعقد اإلãاع أنه
القول واضح، M يأخذون ما بأيدي اإلخوة ألب، وهذه ا�سألة ا�عادة ال� قد يأÐ áا iال وذكر، فا^ناقض واالضطراب 

اضطراب M كيفية ا^وريث اضطراب ëالف للقواعد واإلãاع، فإن اإلãاع قد انعقد بأن اإلخوة ألب ال يرثون مع 
  .ء، ومع هذا ورثوهم، ثم يرجع اإلخوة األشقاء فيأخذون ما �ن M يدي اإلخوة ألبألشقاااإلخوة 
 
ً
 M  :خامسا

ً
ال� كدرت \ زيد بن ثابت أصوn، ا¡د عند ا^وريث مع اإلخوة سيأخذ أقل من  مسألة األكدريةأيضا

 السدس، وقد انعقد االãاع \ أن ا¡د ال يمكن أن يأخذ أقل من السدس فلهذا الق
ً
القول بتوريث .ول مضطرب جدا

،اضطرب M كيفية ا^وريث و� ëالفة اإلãاع M أك0 من موضع،ثم يرجعون إu اإلãاع اإلخوة مع ا¡د قول مضطرب

واهللا أعلم أن الراجح يف املسألة أن اجلد حيجب  ،بطريق آخر ح¾ ال @الف اإلãاع، وبهذا اضطراب القول واضح
  .اجلهاتاإلخوة واألخوات من أي 

  .با^وريث ح¾ تتب[ ا�سألة [\ كيفية توريثهم عند القائل مثال
أن ا�سألة ال : \ الصحيح يأخذون بقول زيد، وخالصة قول زيد ا�الكية والشافعية واrنابلةإن  قلنا: القول با^وريث

ن إما أ: فرض، يعÐ çم حا^[ ب فرض أو ال يكون معهم صاحبحاصأ�لو من أمرين، إما أن يكون مع ا¡د واإلخوة 
جد M ا�سألة صاحب فرض فقط ا�سألة موجود فيها ا¡د مع أخوة، سواء واحد أو أك0 وال يال يكون معهم صاحب فرض 

  .، هاتان حا^ان M ا�سألةيوجد معهم صاحب فرضكما سيأá، أو 
  \ اrالة األو  كيف اrكم، وÁ اrالة اmانية كيف اrكم؟

   .ال يكون معهم صاحب فرض :لة األو اrا
áكما سيأ Óا�سألة إال جد ومعه إخوة أشقاء أو ألب سواء واحد ذكر أو أن M إال أمرين. فليس n إما أن  :فهنا ليس

  ما مع| يقاسمهم؟ ،يأخذ اmلث �مالً أو  يقاسمهم
ً
يقولون إذا لم  يعç يتحول ا¡د إu أخ شقيق أو أخ ألب فيصبح ذكرا

  ب[ أمرينكن معهم صاحب فرض فا¡د @� n ي
جد وأخت شقيقة هنا األحظ n ا�قاسمة، فهنا يتحول ا¡د إu أخ : إن �ن M ا�سألة مثالً مثال : ا�قاسمة:ا?يار األول

 أخذ؟إذن كم شقيق، فنقول أصل ا�سألة من ثالث ألن لثكر مثل حظ األنثي[، فا¡د يأخذ اثن[، واألخت تأخذ واحد، 
  .األول أن تكون ا�قاسمة أحظ n من اeلث يارا?. أخذ اeلث[، واeلثان أحظ n من اeلث �مًال، إذن

Òاeلث:ا?يار اmا�سألة صاحب فرض خّ� أخذ : أخذ ا M من ا�قاسمة، إذن إذا لم يكن n لث أحظeأن يكون ا
األحسن واألفضل n، ا¡د  يأخذلم يكن M ا�سألة صاحب فرض ف األفضل من ا�قاسمة أو اeلث هذا باختصار القول، إذا

  .إما ا�قاسمة أو اeلث هذا باختصار القول
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  م� تكون ا�قاسمة C أحظ؟ وم� يكون اmلث C أحظ؟ لكن يقولون 
تدخل ويقولون ، أقل إذا �ن الورثة مثليه ف فا�قاسمة أحظ n ، من مثليه أو أقل  ا�قاسمة أحظ n إذا �ن اإلخوة مثليه

  .Ãسة صور ها �ت
  . جد وأخت شقيقة /   الصورة األو 

، أصل ا�سألة من عدد رؤوسهم ١واحدM هذه اlالة األحظ n أن يقاسم ألنه سيأخذ اeلث[ واألخت الشقيقة ستأخذ 
نْثَيَْ[ {

ُ ْ
َكِر ِمثُْل َحظï األ  فسيأخذ اثن[ واألخت ستأخذ واحد }لِث³

ً
  ا

  .األحظ n ا�قاسمة ألنه سيأخذ ا�صف �مالً  جد وأخ شقيق، /   اmانيةالصورة 
، M هذه اlالة سيأخذ ا�صف �مًال، ألن أصل ا�سألة سيكون من أربعة n اثن[ أختv شقيقتv جد و /   الصورة اmاmة

   .وÐما اثن[، فأخذ هو ا�صف
 ا�قا جد وثالث أخوات، /   الصورة الرابعة

ً
Ãسة هو سيأخذ  منأصل ا�سألة ،  سمة أحظ n، ألن ثالث أخوات وهوأيضا

n اثن[، وهم سيأخذون � واحدة ستأخذ واحد فا�قاسمة أحظ.  
 من Ãسة، هو سيأخذ اثن[، جد وأخ وأخت،  /  الصورة اaامسة

ً
  M هذه اlالة أصل ا�سألة أيضا

  .أو ثلث ا�ال �مالً ، قاسمة فاألحظ n من ا� /  صاحب فرض  إذن إذا لم يكن معه 
  .   أقل من مثليه إذا �نوا م� تكون ا�قاسمة أحظ C؟قالوا 

  .. ساوى ا�قاسمة واeلثتت /   إذا �نوا مثليه
  ..فاألحظ n أن يأخذ ثلث ا�ال /   إذا �نوا أك¶ من مثليه

ا�سألة من Ãسة وهو لن يأخذ إال واحد، لكن  تقاسم معهم أصبح أصلي، قلنا لو �ن جد وÐسة أخوة أشقاء :مثال ذلك
 لو قلنا n اeلث �مًال فأصل ا�سألة من ثالثة، سيأخذ اeلث واحد
ً
ويبÐ øم اثن[، فسيكون أخذ أك0 من لو �ن  ا

  ..هذا باختصار ال�م فيما إذا لم يكن M ا�سألة صاحب فرض.. يقاسمهم
  :وة صاحب فرض؛ قالوا \ هذه اrالةإذا �ن مع ا�د واإلخ :اrالة اmانية

  .من ا�قاسمةC إما أن يقاسم، يعÚ يأخذ األفضل  /  ١
  .أو سدس ا�ال �مالً  /  �
S  / بعد صاحب الفرض æأو ثلث ما يب.  

  : يعç @� ب[ ثالثة أمور 
 ، من مقاسمة  اهو يأخذ األحظ منهففيكون كذكر كأخ شقيق،  إما أن يقاسم )§

ª(  ًال 7هأو السدس �مال�فيكون كأنه صاحب فرض يأخذ سدس ا�ال وا5اö يقسم \ أصحاب الفرض مع   من ا
 ا^عصيب مع اإلخوة، 

  .أن يأخذ ثلث ما بè بعد صاحب الفرض أو )¬
  .هذه أحوال ا¡د مع اإلخوة با^وريث عند قول زيد بن ثابت رô اهللا عنه

                                                           

 

  . واألخت الشقيقة ستأخذ ثالثة ولعله سبق لسان : قال األستاذ /    §
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  :ت كث�ة يعç يقولون Ðا سبع صورمها العلماء إu تقسيمايقس )الفرض أصحاب( مع ال� للجد واlالة اeانية 
إما أن ا�قاسمة � ا�تعينة، أو أن ثلث ا�ال ا5اö هو ا�تع[، أو أن سدس ا�ال �مال هو ا�تع[، أو تستوي ا�قاسمة وثلث  

تكون ا�قاسمة أحظ n يذكرون ثم يذكرون � حالة م¾ . ا�ال، أو تستوي ا�قاسمة وثلث ما بü، الصور السبع �ملة
صور باالستقراء، باالستقراء فتطول هذه األمثلة لكن � باختصار إذا أردت أن تضبط باب ا¡د مع اإلخوة بطريقة  ها�ت

  . زيد بن ثابت رô اهللا عنه باختصار ال تفصل M الصور ألنها استقرائية
  . مة أو ثلث ا�ال �مالً فأعطيه األحظ n من ا�قاس:  صاحب فرض معهم إن لم يكن

   ، إذا �نوا أقل من مثليه ؟ م� يقاسمهم
   مثليه، واإذا �ن ؟ ا�قاسمة وثلث ا�ال ويستتم� 

   إذا �نوا أك0 من مثليه، م� يكون ثلث ا�ال أحظ C وأفضل؟
  : ثالث خيارات يأخذ األفضل n دفهنا n أح إذا �ن \ ا�سألة صاحب فرض

  فيكون كأخ شقيق، إما أن يقاسم 
  أو يأخذ ثلث ما يبø بعد إعطاء صاحب الفرض نصيبه، 

  .أو يأخذ سدس ا�ال �مًال قبل أن نقسم \ صاحب الفرض و\ اإلخوة األشقاء أو اإلخوة ألب
  .فهذه باختصار شديد ال�م M باب ا¡د مع اإلخوة 

� �  :إدخال اإلخوة األشقاء وn  ا�عاّدة سألةا
 -خوة ألب معهم فيقاسمون ا¡د، ثم بعد ذلك يرجع اإلخوة األشقاء فيأخذون ما بأيدي اإلخوة ألب، وصورتها يدخلون اإل
 لن نستطيع ال�م فيها ألن وقت ا�حا¸ة ال يك�   - صورة ا�عادة

ً
لكن شارة إ�ها، لإلثمانية وستون صورة، لكن طبعا

معهم M مقاسمة ا¡د ثم بعد ذلك يرجعون فيأخذون ما بأيديهم ألنه  أن اإلخوة األشقاء يدخلون اإلخوة ألب: � باختصار
  .ال يرثون مع اإلخوة األشقاء ،قد انعقد اإلãاع \ أن اإلخوة ألب

  :ا�سألة األكدرية
      nا�سألة األكدرية ألنها كدرت \ زيد أصو.  

القائلون بعدم  هذه مسألة أكدرية، )لغÒ أمأخت (ألب أوأخت شقيقة وأم وجد و زوج :أر�ن هذه ا�سألة األكدرية
أما من يورث وهم األئمة اeالثة فأصل  ،توريث اإلخوة هذه ال إشل معهم، ال إشل يسقطون األخت الشقيقة هذه أو ألب

واحد،  السدس، ا¡د سيأخذ اثنان  لثاeثالثة، األم ستأخذ  ا�صفالزوج سيأخذ : ا�سألة عندهم يكون من ستة
لو أعطينا ا¡د السدس فاألخت الشقيقة ستسقط ولو شار`نا األخت الشقيقة مع ا¡د  ،صفا� ت الشقيقة ستأخذ واألخ
 M ،اع قد انعقد \ أن ا¡د ال يأخذ أقل من السدسãو�ذا ماذا يفعلون؟السدس ألخذ ا¡د أقل من السدس، واإل 

، وبهذا كدرت \
ً
      .زيد أصول مذهبه �علون األخت الشقيقة تأخذ ا�صف فرضا

  
  

   ،نتÄ مفردات منهج مقرر الفرائض للمستوى السادستبهذا 

  ،أرجو أن أكون قد وفقت M بيانه وrحه وتوضيحه


