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يق���ول النبي عليه الصاة والس���ام: )تعلم���وا الفرائض وعلموها، 

فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي(.

ويق���ول علي���ه الصاة والس���ام: )تعلم���وا القرآن وعلم���وه الناس، 

وتعلم���وا الفرائ���ض وعلموها الناس، أوش���ك أن يأت���ي على الناس 

زمان يختصم الرجان في الفريضة فا يجدان من يقضي بينهما(.

له���ذا ف���إن ه���ذا البحث اس���تجابة ألم���ره علي���ه الصاة والس���ام، 

ومش���اركة لتيس���ير ه���ذا العل���م للمبتدئي���ن، وإعانة عل���ى الوصول 

للمعلومة بأيسر الطرق.

فجاء البحث من فصلين:

األول: الوارثون من الرجال، واحتماالت إرث كل وارث منهم. 

اشتمل على ثاثة عشر مبحثًا.

والثاني: الوارثات من النساء، واحتماالت إرث كل واحدة.

اشتمل على ثمانية مباحث.
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مقدمة

احلمد هلل واهب املنن ذي اجلود واإلحس�ان والكرم الذي عم نواله عىل مجيع 
خلقه، فله الفضل واملنن أمحده سبحانه وتعاىل عىل ما أعطانا من النعم، وأشكره 

عىل ما أورثنا من احلكم.
وأش�هد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ش�هادة تنجي قائلها من الكروب 
واملحن، وأش�هد أن سيدنا ونبينا حممدًا عبده ورسوله، الذي جاهد يف سبيل اهلل 

حق جهاده، فام وىل وال اهنزم صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه وسلم.
أما بعد: فاستجابًة ألمر النبي صىل اهلل عليه وسلم »تعلموا الفرائض وعلموها 
فإهن�ا نصف العلم وهو ينس�ى وهو أول علم ينزع من أمت�ي« أخرجه ابن ماجه 

والدار قطني عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
وقول املصطفى صىل اهلل عليه وسلم: »تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإين 
ام�رؤ مقبوض وإن العلم س�يقبض حتى خيتلف الرج�ان يف الفريضة ال جيدان 
من خيربمها« جممع الزوائد كتاب الفرائض 223/4 وقوله صىل اهلل عليه وسلم: 
»تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، أوشك أن 
ي�أيت ع�ىل الناس زمان خيتصم الرجان يف الفريضة ف�ا جيدان من يقيض بينهام« 

جممع الزوائد.
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ف�إين أحبب�ت أن أش�ارك يف هذا الفن وأع�رض علم الفرائض بطريقة س�هلة 
وميرسة يستوعبها املبتدئ من طلبة العلم، وتسهل عليه مراجعة املسائل ويستفيد 
منها أيضًا من يريد مراجعة علم الفرائض ممن مل يش�تغل بالعلم الرشعي فيكون 

هذا البحث بمثابة الطريقة إىل علم الفرائض.
ف�إن املطال�ع لعل�وم الرشيعة وما كتب�ه األقدمون فيه�ا ليجد أن هن�اك املتون 
وال�رشوح واملط�والت واملخت�رات ومنها ما هو نثر ومنها ما هو ش�عر، وكل 
ذل�ك لرتغي�ب طال�ب العلم يف هذه الفن�ون وأنا أريد يف ه�ذه املحاولة أن أقدم 
عل�م الفرائض بطريقة س�هلة وميرسة يس�تفيد منها كل م�ن يطالعها ولو مل تكن 
لديه اخللفية عن هذا العلم، واش�تمل ه�ذا البحث عىل فصلني، الفصل األول: 
الوارث�ون م�ن الرج�ال واحت�امالت إرث كل وارث منهم، واش�تمل عىل ثاثة 
عرش مبحثًا، والفصل الثاين: الوارثات من  النساء واحتامالت إرث كل واحدة، 

واشتمل عىل ثامنية مباحث.
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الفصل األول

الوارثون من الرجال واحتماالت إرث كل وارث

 وفيه ثاثة عرش مبحثًا

المبحث األول

)االبن(

وهو أقوى الورثة.
احتامالت إرث االبن أربعة احتامالت:

االحتمال األول: 

أن يأخ�ذ االب�ن كامل الرتك�ة تعصيبًا ويس�تحقها برشط إذا انف�رد ومل يوجد معه 
وارث آخر.

ومثال: ذلك هلك هالك وخلف ابنا فقط فإنه يأخذ كامل الرتكة تعصيبًا.
االحتمال الثاني:

 أن يأخ�ذ االب�ن الباقي تعصيبًا ويس�تحق االبن الباقي ب�رشط أن يوجد معه 
أصحاب فرض وأخذوا فروضهم ومل يوجد االبن وال البنت.

مثال: ذلك: هلك هالك عن زوجه وابن وأب.

فللزوجة الثمن ولألب السدس ولابن الباقي.
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24                                                                       
3الثمنزوجة

4ال�سد�ساأب
17الباقيابن

االحتمال الثالث:

يأخ�ذ االب�ن مثل حظ األنثي�ني مع البنت ويس�تحقه برشط وج�ود البنت أو 
البنات مع االبن.

مث�ال: ذلك: هل�ك هالك عن زوج�ة وبنت واب�ن فللزوجة الثم�ن والباقي 
لابن والبنت للذكر مثل حظ األنثيني.

 24=8x3                                                                                                 
13الثمنزوجة

ابن
 7الباقي

14

7بنت

االحتمال الرابع: 

يأخ�ذ االبن بالتس�اوي مع من معه ويس�تحقها برشط أن يوج�د معه االبن أو 
األبناء فقط.

ومثال: ذلك هلك هالك عن أربعة من األبناء فيأخذ كل ابن الربع بالتساوي.
4                                  

1ابن

1ابن
1ابن
1ابن
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        وإذا وج�د معه�م أصح�اب ف�رض غري البنت يأخ�ذ أصحاب الفروض 
فروضهم وما بقي يقسم بني األبناء بالتساوي مثال ذلك:

 هلك هالك عن زوجة وأربعة أبناء.
 32 =  4 x  8                                                                                                

14الثمنزوجة

 ابن
 

 7الباقي

7

7ابن
7ابن

7ابن

الحجب

االبن إذا وجد من ضمن الورثة فإنه حيجب كًا من: 
ابن االبن وبنت االبن وإن نزال واألخ الشقيق واألخ ألب وابن األخ الشقيق 
واب�ن األخ ألب واألخت الش�قيقة واألخت ألب واألخوة ألم والعم الش�قيق 

والعم ألب وابن العم الشقيق وابن العم ألب.
واالبن ال حيجبه أحد من الورثة.

المبحث الثاني

)ابن االبن وإن نزل(

احتامالت إرث ابن االبن أربعة احتامالت:
االحتمال األول:

 أن يأخذ ابن االبن كامل الرتكة تعصيبًا ويستحق كامل الرتكة برشط إذا انفرد 
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ومل يوجد معه وارث آخر.
مثال: ذلك هلك هالك عن ابن ابن فإنه يأخذ كامل الرتكة تعصيبًا.

االحتمال الثاني:

 أن يأخ�ذ اب�ن االب�ن الباقي تعصيب�ًا ويس�تحق الباقي برشط إذا ع�دم االبن 
ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم ومل توجد بنت االبن.

مث�ال ذلك:  هلك هالك عن زوجة وبنت وابن اب�ن فالزوجة الثمن وللبنت 
النصف والبن االبن الباقي.

8                                                                      
1الثمنالزوجة

4الن�سفالبنت
3الباقيابن االبن

االحتمال الثالث:

 يأخ�ذ اب�ن االبن مثل حظ األنثي�ني مع بنت االبن ويس�تحقه برشط إذا عدم 
األبناء ووجد معه بنت ابن فأكثر.

مثال ذلك:
هل�ك هالك عن زوج�ة وابن االبن وبنت ابن فللزوج�ة الثمن والباقي البن 

االبن وبنت االبن للذكر مثل حظ األنثيني.
 24 = 3  x  8                                                                                               

13الثمنزوجة

ابن االبن
 7الباقي

14

7بنت االبن

االحتمال الرابع:

 أن يأخ�ذ اب�ن االبن بالتس�اوي مع أبن�اء االبن برشط أن يوج�د معه ابن ابن 
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فأكثر وال يوجد وارث آخر غريهم.
مثال: ذلك هلك هالك عن أربعة أبناء ابن.

4                                  
1ابن ابن

1ابن ابن
1ابن ابن
1ابن ابن

الحجب

ابن االبن حيجب كا من:
 األخ الش�قيق واألخ ألب وابن األخ الش�قيق وابن األخ ألب والعم الشقيق 
والعم ألب وابن العم الش�قيق وابن العم ألب واألخوة ألم واألخت الش�قيقة 

واألخت ألب.
وابن االبن حيجبه االبن وكل ابن قريب حيجب البعيد.

المبحث الثالث

)األب(

احتامالت إرثه أربعة احتامالت
االحت�امل األول: أن يأخ�ذ األب كام�ل الرتك�ة تعصيبًا ب�رشط أن ينفرد وال 

يوجد معه أحد من الورثة.
مثال ذلك: هلك هالك وترك والده فإن األب يأخذ كامل الرتكة تعصيبًا.

االحتامل الثاين: أن يأخذ السدس فرضًا.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

أحكام اإلرث في الشريعة اإلسالمية

130

ب�رشط أن يوج�د من ضمن الورثة مع األب ف�رع وارث ذكر ففي هذه احلالة 
يتحول األب من عاصب إىل صاحب فرض وفرضه هنا السدس.

مثال ذلك: هلك هالك وترك أبًا وابنًا وزوجة وأمًا.
24                                                                       

4ال�سد�ساأم

4ال�سد�ساأب
3الثمنزوجة

13الباقيابن

االحتامل الثالث: أن يأخذ األب الباقي تعصيبًا.
ب�رشط ع�دم وجود الف�رع ال�وارث الذكر ووج�د أصحاب ف�روض أخذوا 

فروضهم مثال ذلك: هلك هالك وترك أبا وبنتا وزوجة.
   8                                                                      

1الثمنزوجة

4ن�سفبنت
3الباقياأب

االحت�امل الرابع: أن يأخذ األب الس�دس فرض�ًا والباقي تعصيبًا برشط عدم 
الف�رع ال�وارث املذكر ووجد مع�ه أصحاب فروض وأخ�ذوا فروضهم وأن ال 

يستغرق أصحاب الفروض كامل الرتكة.
مثال ذلك: هلك هالك عن أب وبنت ابن.

   6                                                                     
1+2ال�سد�س + الباقياأب

3الن�سفبنت االبن

الحجب

األب حيجب كا من:
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اجل�د واألخ الش�قيق واألخ ألب واألخت الش�قيقة واألخت ألب واألخوة 
ألم واب�ن األخ الش�قيق وابن األخ ألب والعم الش�قيق والع�م ألب وابن العم 

الشقيق وابن العم ألب.
واألب ال حيجبه أحد من الورثة.

المبحث الرابع

الجد )أب األب(

احتامالت إرث اجلد أربعة احتامالت:
االحت�امل األول: يأخ�ذ اجلد كامل الرتكة تعصيبًا ب�رشط أن ينفرد وال يوجد 
مع�ه وارث آخ�ر. مثال ذلك: هل�ك هالك وخل�ف أب األب )اجلد( ففي هذه 

احلالة يرث اجلد كامل الرتكة تعصيبًا.
االحتامل الثاين: أن يأخذ اجلد السدس فرضًا برشط عدم وجود األب ويوجد 

فرع وارث ذكر.  
مثال: هلك هالك عن جد وابن.

6                                                                                   
1ال�سد�ساجلد

5الباقياالبن

االحتامل الثالث: يأخذ اجلد الباقي تعصيبًا:
ب�رشط أن ال يوج�د األب ومل يوجد فرع وارث ذكر ووجد أصحاب فروض 

أخذوا فروضهم ويبقى باق بعدهم.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

أحكام اإلرث في الشريعة اإلسالمية

132

مثال ذلك: هلك هالك عن جد وبنت وأم.
   6                                                                      

1ال�سد�ساأم

3الن�سفبنت
2الباقيجد

االحتامل الرابع: يأخذ اجلد السدس فرضًا زائد الباقي تعصيبًا.
ب�رشط أن ال يوج�د األب وال الفرع الوارث من الذك�ور وأن يوجد مع اجلد 

أصحاب فروض وأخذوا فروضهم.
مثال ذلك: هلك هالك عن جد وبنت ابن وزوجة.

   24                                                                     
4+5ال�سد�س + الباقيجد

12الن�سفبنت ابن
3الثمنزوجة

الحجب

اجلد حيجب كا من:
األخ الشقيق واألخ ألب واألخت الشقيقة واألخت ألب عىل القول الراجح 
واألخوة ألم وابن األخ الشقيق وابن األخ ألب والعم الشقيق والعم ألب وابن 

العم الشقيق وابن العم ألب.
واجلد حيجه األب وكل جد قريب حيجب البعيد.

المبحث الخامس 

)الزوج(

احتامالت إرث الزوج ثاثة احتامالت:



12

عبد العزيز عبد الرزاق الغديان

133 مة  |  العدد 73 |  ربيع اآلخر  1437هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

االحتامل األول: يأخذ الزوج نصف الرتكة برشط عدم الفرع الوارث.
ومثال ذلك: هلكت هالكة عن زوج وأم وعم.

  6                                                                                    
3الن�سفالزوج

2الثلثاأم
1الباقيالعم

االحتامل الثاين: يأخذ الزوج ربع الرتكة برشط أن يوجد معه فرع وارث. 
ومثال ذلك: هلكت هالكة عن زوج وابن وبنت وأم.

 36=12x3                                                                                             
39الربعزوج

26ال�سد�ساأم

14 7الباقيابن
7 بنت

االحت�امل الثالث: يأخذ الزوج نصف الرتكة فرض�ًا زائد الباقي ردًا عىل قول 
من قال بالرد عىل الزوجني وذلك أن ينفرد وال يوجد معه وارث آخر.

الحجب

الزوج ال حيجب أحدا وال حيجبه أحد.

المبحث السادس

)األخ الشقيق(

احتامالت إرث األخ الشقيق ثاثة احتامالت:
االحتامل األول: يأخذ األخ الش�قيق كامل الرتكة تعصيبًا برشط أن ينفرد وال 
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يوجد معه وارث آخر.
مثال ذلك: هلك هالك وخلف أخًا ش�قيقًا يأخذ األخ الش�قيق كامل الرتكة 

تعصيبًا.
االحت�امل الث�اين: يأخ�ذ األخ الش�قيق مثل ح�ظ األنثيني ب�رشط أن ال يوجد 
م�ن ضمن الورثة أصل وارث ذك�ر وال فرع وارث ذكر وأن يوجد معه األخت 

الشقيقة فأكثر وأن ال تستغرق الفروض الرتكة.
مثال ذلك: هلك هالك وترك أخًا شقيقًا وأختني شقيقتني وأم.

 24 =6x4                                                                                              
14ال�سد�ساالأم

 االأخ ال�سقيق
 

 7الباقي

10

5اأخت �سقيقة
5اأخت �سقيقة

االحتامل الثالث: يأخذ األخ الشقيق الباقي تعصيبًا برشط أن يوجد أصحاب 
فرض يأخذوا فروضهم وعدم املعصب احلاجب له ويبقى يف املسألة باق.

مثال: هلك هالك عن زوجة وأم وأخ شقيق:
   12                                                                       

3الربعزوجة

4الثلثاأم
5الباقياأخ �سقيق

الحجب 

األخ الش�قيق حيج�ب كًا م�ن األخ ألب واألخت ألب وابن األخ الش�قيق 
وابن األخ ألب والعم الشقيق والعم ألب وابن العم الشقيق وابن العم ألب(.
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واألخ الشقيق حيجبه:
االبن وابن االبن وإن نزل واألب )واجلد عىل القول الراجح(.

المبحث السابع

)األخ ألب(

احتامالت إرث األخ ألب ثاثة احتامالت:
االحت�امل األول: يأخ�ذ األخ ألب كامل الرتكة تعصيبًا ب�رشط أن ينفرد وال 

يوجد معه وارث آخر.
مثال ذلك: هلك هالك عن أخ ألب فقط فأنه يأخذ كامل الرتكة تعصيبًا.

االحتامل الثاين: يأخذ األخ ألب مثل حظ األنثيني برشط أن ال يوجد املعصب 
احلاجب له وهو االبن وابن االبن وإن نزل واألب واجلد وإن عا واألخ الشقيق 
واألخ�ت الش�قيقة إذا صارت عصبة مع الغري وهن البن�ات أو بنات اإلبن وأن 

توجد معه األخت ألب.
مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأخ ألب وأخت ألب.

 4                                                                                               
11الربعالزوجة

 االأخ الأب
 3 الباقي

2

1اأخت الأب
 

االحتامل الثالث: يأخذ األخ ألب الباقي تعصيبًا.
ب�رشط عدم وج�ود املعص�ب احلاجب ل�ه وهو االب�ن وابن االب�ن وإن نزل 
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واألب واجلد واألخ الش�قيق واألخت الش�قيقة إذا كانت عصب�ة مع البنات أو 
بنات االبن ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم وبقي يف املسألة باق.

مثال ذلك: هلك هالك عن أم وأخ ألب.
   3                                                                       

1الثلثاأم

2الباقياأخ الأب

الحجب

األخ ألب حيجب كًا من:
ابن األخ الشقيق وابن األخ ألب والعم الشقيق والعم ألب وابن العم الشقيق 

وابن العم ألب.
واألخ ألب حيجبه كل من:

االبن وابن االبن وإن نزل واألب واجلد واألخ الشقيق واألخت الشقيقة إذا 
صارت عصبة مع الغري وهن البنات أو بنات االبن.

المبحث الثامن

)ابن األخ الشقيق(

احتامالت إرث ابن األخ الشقيق احتامالن:
االحتامل األول: يأخذ ابن األخ الش�قيق كامل الرتكة تعصيبًا برشط أن ينفرد 

وال يوجد معه وارث آخر.
مثال ذلك: هلك هالك عن ابن أخ شقيق يأخذ ابن األخ الشقيق كامل الرتكة.
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االحت�امل الث�اين: يأخذ اب�ن األخ الش�قيق الباقي تعصيبًا ب�رشط أن ال يوجد 
املعص�ب احلاج�ب ل�ه وهو االب�ن واب�ن االبن وإن ن�زل واألب واجل�د واألخ 
الش�قيق واألخت الش�قيقة واألخت ألب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات 

االبن.
مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وابن أخ شقيق.

  4                                                                        
1الربعزوجة

3الباقيابن اأخ �سقيق

الحجب

ابن األخ الشقيق حيجب كا من:
ابن األخ ألب والعم الشقيق والعم ألب وابن العم الشقيق وابن العم ألب.

ابن األخ الشقيق حيجبه كل من:
االبن وابن االبن وإن نزل واألب واجلد واألخ الشقيق واألخ ألب واألخت 
الشقيقة أو األخت ألب )إذا صارتا عصبة مع الغري وهن البنات أو بنات االبن(.

المبحث التاسع

)ابن األخ ألب(

احتامالت إرث ابن األخ ألب احتامالن:
االحتامل األول: أن يأخذ ابن األخ ألب كامل الرتكة تعصيبًا برشط أن ينفرد 

وال يوجد معه أحد من الورثة.
مثال ذلك: هلك هالك عن ابن األخ ألب فيأخذ كامل الرتكة تعصيبًا.
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االحتامل الثاين: أن يأخذ ابن األخ ألب الباقي تعصيبًا.
برشط أن ال يوجد معصب حاجب له وهو االبن وابن االبن وإن نزل واألب 
واجل�د واألخ الش�قيق واألخت الش�قيقة أو األخ�ت ألب إذا صارتا عصبة من 
البن�ات أو بن�ات االبن واألخ ألب وابن األخ الش�قيق ويوجد أصحاب فرض 

يأخذوا فروضهم وبقي يف املسألة باق.
مثال: ذلك هلك هالك عن أم وابن أخ ألب وبنت.

  6                                                                     
1ال�سد�ساأم

3الن�سفبنت

2الباقيابن اأخ الأب

الحجب 

ابن األخ ألب حيجب كًا من:
العم الشقيق والعم ألب وابن العم الشقيق وابن العم ألب.

ابن األخ ألب حيجبه كل من:
االبن وابن االبن وإن نزل واألب واجلد واألخ الش�قيق واألخت الشقيقة أو 
األخت ألب )إذا صارتا عصبة مع الغري وهن البنات أو بنات االبن واألخ ألب 

وابن األخ الشقيق(.

المبحث العاشر

)العم الشقيق(

احتامالت إرث العم الشقيق احتامالن:
االحت�امل األول: يأخذ كام�ل الرتكة تعصيبًا برشط أن ينف�رد وال يوجد معه 
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غريه من الورثة.
مثال ذلك: هلك هالك عن عم شقيق يأخذ العم الشقيق كامل الرتكة تعصيبًا.

االحتامل الثاين: يأخذ العم الشقيق الباقي تعصيبًا برشط أن ال يوجد املعصب 
احلاجب له وهو االبن وابن االبن وإن نزل واألب واجلد واألخ الش�قيق واألخ 
ألب واب�ن األخ الش�قيق وابن األخ ألب واألخت الش�قيقة واألخت ألب إذا 
صارت�ا عصب�ة م�ع البنات أو بن�ات االب�ن وأن يوجد أصحاب ف�رض يأخذوا 

فروضهم وبقي يف املسألة باق.
مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وعم شقيق.

  12                                                                       
3الربعزوجة

4الثلثاأم

5الباقيعم �سقيق

الحجب 

العم الشقيق حيجب كًا من:
العم ألب وابن العم الشقيق وابن العم ألب.

العم الشقيق حيجبه كل من:
االبن وابن االبن وإن نزل واألب واجلد واألخ الشقيق واألخ ألب وابن األخ 
الش�قيق وابن األخ ألب )واألخت الشقيقة واألخت ألب إذا صارتا عصبة مع 

الغري وهن البنات أو بنات االبن(.
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المبحث الحادي عشر

)العم ألب(

احتامالت إرث العم ألب احتامالن:
االحتامل األول: أن يأخذ العم ألب كامل الرتكة تعصيبًا برشط أن ينفرد وال 

يوجد معه وارث آخر.
مثال ذلك: هلك هالك عن عم ألب فيأخذ كامل الرتكة تعصيبًا.

االحتامل الثاين: أن يأخذ العم ألب الباقي تعصيبًا برشط أن ال يوجد املعصب 
احلاجب له وهو االبن وابن االبن وإن نزل واألب واجلد واألخ الش�قيق واألخ 
ألب واب�ن األخ الش�قيق وابن األخ ألب واألخت الش�قيقة واألخت ألب إذا 
صارت�ا عصب�ة م�ع البن�ات أو بنات االب�ن وأن يوج�د أصحاب ف�رض أخذوا 

فروضهم وبقي يف املسألة باق.
مثال ذلك: هلك هالك عن بنت وأم وعم ألب.

  6                                                                     
1ال�سد�ساالأم

3الن�سفبنت

2الباقيالعم الأب

الحجب 

العم ألب حيجب كًا من:
ابن العم الشقيق وابن العم ألب.

العم ألب حيجبه كل من:
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االب�ن وابن االب�ن وإن نزل واألب واجل�د واألخ الش�قيق واألخ ألب وابن 
األخ الش�قيق وابن األخ ألب والعم الش�قيق )واألخت الشقيقة واألخت ألب 

إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات االبن(.

المبحث الثاني عشر

)ابن العم الشقيق(

احتامالت إرث ابن العم الشقيق احتامالن:
االحتامل األول: يأخذ ابن العم الشقيق كامل الرتكة تعصيبًا.

برشط أن ينفرد وال يوجد معه وارث آخر.
مثال ذلك: هلك هالك عن ابن عم شقيق فإنه يأخذ كامل الرتكة تعصيبًا.

االحتامل الثاين: أن يأخذ ابن العم الشقيق الباقي تعصيبًا.
برشط عدم وجود معصب حاجب له وهو االبن وابن االبن وإن نزل واألب 
واجلد واألخ الش�قيق واألخ ألب وابن األخ الش�قيق وابن األخ ألب واألخت 
الش�قيقة واألخ�ت ألب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بن�ات االبن وأن يوجد 

أصحاب فرض أخذوا فروضهم وبقي يف املسألة باق.
مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وابن عم شقيق.

  12                                                                     
3الربعالزوجة

4الثلثاالأم

5الباقيابن العم ال�سقيق
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الحجب

ابن العم الشقيق حيجب: ابن العم ألب.
ابن العم الشقيق حيجبه:

االب�ن وابن االب�ن وإن نزل واألب واجل�د واألخ الش�قيق واألخ ألب وابن 
األخ الش�قيق واب�ن األخ ألب والع�م الش�قيق والعم ألب )واألخت الش�قيقة 

واألخت ألب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات االبن(.

المبحث الثالث عشر

)ابن العم ألب(

احتامالت إرث ابن العم ألب احتامالن:
االحتامل األول: أن يأخذ ابن العم ألب كامل الرتكة تعصيبًا برش ط أن ينفرد 
وال يوج�د مع�ه وارث آخر مثال: هلك هالك عن ابن عم ألب فإنه يأخذ كامل 

الرتكة تعصيبًا.
االحتامل الثاين: يأخذ ابن العم ألب الباقي تعصيبًا

برشط عدم املعصب احلاجب له وهو االبن وابن االبن وإن نزل واألب واجلد 
واألخ الشقيق واألخ ألب وابن األخ الشقيق وابن األخ ألب واألخت الشقيقة 
واألخ�ت ألب إذا صارتا عصبة مع البن�ات أو بنات االبن وأن يوجد أصحاب 

فرض أخذوا فروضهم وبقي يف املسألة باق.
مثال ذلك: هلك هالك عن ابن عم ألب وأخ ألم وزوجة.
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12                                                                     
3الربعالزوجة

2ال�ساد�ساأخ الأم

7الباقيابن عم الأب

الحجب

اب�ن الع�م ألب حيجب�ه كل م�ن : االب�ن وابن االب�ن وإن ن�زل واألب واجلد 
وإن عا واألخ الش�قيق واألخ ألب وابن األخ الش�قيق وابن األخ ألب والعم 
الش�قيق والع�م ألب وابن العم الش�قيق )واألخت الش�قيقة واألخت ألب إذا 

صارتا عصبة مع البنات أو بنات االبن(.

الفصل الثاني

الوارثات من النساء واحتماالت إرث كل وارثة

 وفيه ثامنية مباحث 

المبحث األول

البنت والبنات 

احتامالت إرث البنت أو البنات مخسة احتامالت:
االحت�امل األول: تأخ�ذ البنت نص�ف الرتكة فرضًا ب�رشط أن ال تكون معها 
بنت أخرى. وأن ال يوجد املعصب هلا وهو االبن وأن يوجد معصب آخر غريه 

يأخذ الباقي.
مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وبنت وعم.
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 4                                                                       
1الربعزوج

2الن�سفبنت

1الباقيعم

االحت�امل الث�اين: تأخذ البنت نص�ف الرتكة فرضًا زائد الباق�ي ردًا برشط أن 
تنفرد وال يوجد معها وارث آخر.

مثال: هلك هالك عن بنت فقط فلها النصف فرضًا والباقي ردًا.
االحت�امل الثال�ث: تأخ�ذ البن�ت نص�ف ح�ظ الذكر ب�رشط أن يوج�د معها 

املعصب هلا وهو االبن.
مثال ذلك: هلك هالك عن ابن وبنت وزوجة.

  24=3x 8                                                                                                 
13الثمنالزوجة

 ابن
 7 الباقي

14

7بنت

االحت�امل الرابع: تأخذ البنات إذا اجتمعن الثلثني فرضًا برشط أن يكن اثنني 
فأكثر وأن ال يوجد معهن املعصب هلن وهو االبن.

مثال ذلك: هلك هالك عن أم وأربع بنات وعم.
6                                                                         

1ال�سد�ساأم

4الثلثان4 بنات

1بعم

االحت�امل اخلامس: أن تأخذ البن�ات الثلثني فرضًا زائ�د الباقي ردًا برشط أن 
ينفردن وال يوجد معهن أحد من الورثة.

مث�ال ذلك: هلك هال�ك عن ثاث بن�ات تأخذن الثلث�ني كل واحدة الثلث 
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فرضًا والباقي ردًا.
 3                                                                     

الثلثانبنت
+

الباقي

1

1بنت

1بنت

احلجب 
البن�ات أو البن�ت حيجب�ن كًا من األخ�وة ألم وبنت االب�ن إذا كانت البنات 

اثنتني فأكثر ال ستغراقهن الثلثني.
البنات أو البنت: ال حيجبهن أحد.

المبحث الثاني

)بنت االبن وبنات االبن(

احتامالت إرث بنت االبن أو بنات االبن ستة احتامالت
االحت�امل األول: تأخ�ذ بن�ت االبن نص�ف الرتكة فرض�َا برشط أن ال يوج�د الفرع 
الوراث األعىل منها وأن ال يوجد املعصب هلا وهو ابن االبن وأن ال توجد املش�اركة هلا 

وهي بنت  االبن.
مثال ذلك: هلك هالك عن بنت ابن وأم وعم.

 6                                                                      
1ال�سد�ساأم

3الن�سفبنت ابن

2الباقيعم
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االحت�امل الثاين: تأخذ بنت االبن الس�دس تكملة الثلث�ني فرضَا برشط عدم 
الفرع الوارث املذكر األعىل منها وعدم املعصب وهو ابن االبن وأن تنفرد البنت 

بالنصف فرضًا فتأخذ بنت االبن السدس تكملة الثلثني.
مثال ذلك: هلك هالك وترك أم وزوجة وبنت وبنت ابن وعم.

 24                                                                        
4ال�سد�ساأم

3الثمنزوجة

12الن�سفبنت

4ال�سد�س تكملة الثلثنيبنت ابن

1الباقيعم

االحت�امل الثالث: تأخذ بنت االبن النصف فرضًا زائ�د الباقي ردًا برشط أن تنفرد وال 
يوج�د معه�ا وارث آخر، مثال ذلك: هلك هالك عن بنت ابن تأخذ كامل الرتكة النصف 

فرضًا والباقي ردًا.
االحت�امل الرابع: تأخذ بنت االبن نصف ح�ظ الذكر برشط أن ال يوجد فرع 

وارث أعىل منها وأن يوجد معها ابن االبن.
مثال ذلك: هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن وأم وزوجة.

   72=3 x24                                                                                           
39الثمنزوجة

412ال�سد�ساأم

1724الباقيبنت ابن

17ابن ابن

االحت�امل اخلامس: تأخذ بنات االبن الثلثني فرضَا برشط عدم الفرع الوارث 
األعىل منهن وعدم املعصب هلن وهو ابن االبن وإن يكن اثنتان فأكثر وإن يوجد 



12

عبد العزيز عبد الرزاق الغديان

147 مة  |  العدد 73 |  ربيع اآلخر  1437هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

معصب غري االبن وابن االبن يأخذ الباقي.
مثال ذلك: هلك هالك عن أربع بنات ابن وزوجه وعم.

 24                                                                       
16الثلثاناأربع بنات ابن

3الثمنزوجة

5الباقيعم

االحتامل السادس: تأخذ بنات االبن الثلثني زائد الباقي برشط أن ينفردن وال 
يوجد معهن وارث آخر.

مثال ذلك: هلك هالك عن ثاث بنات ابن أخذن الثلثان فرضًا والباقي ردًا.
الحجب

بن�ات االب�ن حيجبن األخ�وة ألم. وحيجبه�ن )االب�ن والبنات إذا اس�تغرقن 
الثلثني إال إذا كانت بنت االبن عصبة مع ابن االبن(.

المبحث الثالث

األم 

احتامالت إرث األم أربعة احتامالت:
االحت�امل األول: تأخذ األم الس�دس فرضًا برشط وج�ود فرع وارث أو مجع 

من األخوة وارثني.  
مثال ذلك: هلك هالك عن أم وابن.
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 6                                                                      
1ال�سد�ساأم

5الباقيابن

مثال آخر: هلك هالك عن أم ومخسة أخوة أشقاء.
6                                                                          

1ال�سد�ساأم

5الباقي5 اأخوة اأ�سقاء

االحت�امل الث�اين: تأخ�ذ األم الثلث فرضًا ب�رشط عدم الفرع ال�وارث وعدم 
اجلمع من اإلخوة الوارثني وأن ال تكون املسألة إحدى العمريتني.

مثال ذلك: هلك هالك عن أم وزوجة وعم.
12                                                                      

4الثلثاأم

3الربعزوجة

5الباقيعم

االحتامل الثالث: تأخذ األم الثلث فرضًا زائد الباقي ردًا برشط إذا انفردت 
ومل يوجد وارث آخر.

االحتامل الرابع: تأخذ األم ثلث الباقي فرضًا برشط أن تكون املسألة إحدى 
العمريتني )زوج أو زوجة مع األم واألب( .                                        

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وأب.                                                          
4                                                                        

1الربعزوجة

1ثلث الباقياأم

2الباقياأب
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مثال: آخر هلكت هالكة عن زوج وأم وأب.
   6=3 x 2                                                                                             

13الن�سفزوج

1ثلث الباقياأم
 

1

2الباقياأب

الحجب

األم حتجب اجلدات.
وال حيجب األم أحد من الورثة.

المبحث الرابع

الجدة والجدات 

احتامالت إرث اجلدة واجلدات احتامالن:
االحتامل األول: - تأخذ اجلدة أو اجلدات الس�دس فرضًا برشط عدم وجود 

األم وإن كن أكثر من جدة أن يكن يف درجة واحدة.
مثال ذلك: هلك هالك عن جدة وبنت وعم.

6                                                                       
3الن�سفبنت

1ال�سد�سجدة

2الباقيعم

االحتامل الثاين: تأخذ اجلدة او اجلدات السدس فرضَا زائد الباقي ردًا برشط 
أن تنفرد اجلدة أو اجلدات وال يوجد وارث آخر.

مثال ذلك: هلك هالك عن جدة فتأخذ اجلدة السدس فرضَا والباقي ردًا.
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الحجب

اجلدة حتجب من بعدها من اجلدات وكل جدة قريبة حتجب البعيدة.
واجلدة حتجبها األم.

المبحث الخامس

الزوجة أو الزوجات 

احتامالت إرث الزوجة أو الزوجات ثاثة احتامالت:
االحت�امل األول: تأخ�ذ الزوج�ة أو الزوجات الربع ب�رشط أن ال يوجد فرع 

وارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع بالتساوي.
مثال: هلك هالك عن عم وثاث زوجات.

 12=3 x 4                                                                                                   
13الربعثالث زوجات 

39الباقيعم

مثال آخر: هلك هالك عن زوجة وابن أخ شقيق.
4                                                                       

1الربعزوجة

3بابن اأخ �سقيق

االحتامل الثاين: تأخذ الزوجة أو الزوجات الثمن برشط وجود فرع وارث.
مثال ذلك: هلك هالك عن ابن وبنت وثاث زوجات.

 24=3 x 8                                                                                           
714بابن

7بنت

13الثمن3 زوجات
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مثال: آخر هلك هالك عن زوجة وابن ابن.
8                                                                      

1الثمنزوجة

7الباقيابن ابن

االحت�امل الثالث: أن تأخذ الزوج�ة أو الزوجات الربع فرضَا زائد الباقي ردًا 
إذا انفردت أو انفردن ذلك عىل قول من قال بالرد عىل الزوجني.

الحجب

الزوجة أو الزوجات ال حيجبهن أحد وال حيجبن أحدا.

المبحث السدس 

األخت الشقيقة واألخوات الشقائق

احتامالت إرثهن ستة احتامالت:
االحتامل األول: تأخذ األخت الشقيقة نصف الرتكة فرضًا برشط عدم الفرع 
ال�وارث وعدم األصل ال�وارث من الذكور وعدم املعصب وهو األخ الش�قيق 

وعدم املشاركة وهي األخت الشقيقة ووجد معها معصب أخذ الباقي.
مثال: هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وعم.

6                                                                        
2الثلثاأم

3الن�سفاأخت �سقيقة

1الباقيعم

االحتامل الثاين: تأخذ األخت الش�قيقة النص�ف فرضًا والباقي ردًا برشط أن 
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تنفرد وال يوجد معها وارث آخر.
االحتامل الثالث: تأخذ األخت الش�قيقة نصف حظ الذكر برشط عدم الفرع 
الوارث وعد األصل الوارث من الذكور وأن يوجد معها املعصب هلا وهو األخ 

الشقيق.
مثال ذلك: هلك هالكا عن أم وزوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق.

   36=3 x 12                                                                                         
26ال�سد�ساأم

39الربعزوجة

714الباقياأخت �سقيقة

7اأخ �سقيق

االحتامل الرابع: تأخذ األخت الش�قيقة أو األخوات الش�قائق الباقي تعصيبًا 
ب�رشط ع�دم الفرع ال�وارث واألصل الوارث م�ن الذكور واألخ الش�قيق وأن 

تكون األخت الشقيقة أو األخوات الشقائق عصبة مع البنات أو بنات االبن.
مثال: هلك هالك عن زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة.

24                                                                       
3الثمنزوجة

4ال�سد�ساأم

12الن�سفبنت

5الباقياأخت �سقيقة

االحت�امل اخلامس: تأخذ األخوات الش�قائق الثلثني فرضَا برشط عدم الفرع 
ال�وارث وعدم األصل ال�وارث من الذكور وعدم املعصب وهو األخ الش�قيق 

وأن يكن اثنتني فأكثر.
مثال: ذلك هلك هالك عن أم وأختني شقيقتني وعم.
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6                                                                      
1ال�سد�ساأم

4الثلثاناأختني �سقيقتني

1الباقيعم

االحتامل السادس: تأخذ األخوات الشقائق الثلثني فرضَا والباقي ردًا برشط 
أن ال يوجد معهن وارث غريهن.

الحجب

األخ�وات الش�قائق إذا ك�ن عصبة م�ع البن�ات أو بنات االب�ن حيجبن األخ 
ألب واألخ�ت ألب وابن األخ الش�قيق وابن األخ ألب والعم الش�قيق والعم 
ألب وابن العم الش�قيق وابن العم ألب واألخت الشقيقة واألخوات الشقائق 

حيجبهن  االبن وابن االبن واألب )واجلد عىل القول الراجح(.

المبحث السابع

األخت ألب واألخوات ألب

احتامالت إرث األخت واألخوات ألب سبعة احتامالت:
االحت�امل األول: تأخ�ذ األخت ألب نصف الرتكة فرض�َا برشط عدم الفرع 
ال�وارث وع�دم األص�ل الوارث م�ن الذكور وع�دم املعصب وه�و األخ ألب 

وعدمت املشاركة وهي األخت ألب وعدم األخ الشقيق واألخت الشقيقة.
مثال ذلك: هلك هالك عن أخت ألب وأم وعم.
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6                                                                         
3الن�سفاأخت الأب

2الثلثاأم

1الباقيعم

االحت�امل الثاين: تأخذ األخت ألب الباقي تعصيبًا برشط إذا كانت عصبة مع 
البنات أو بنات االبن ومل يوجد الفرع الوارث من الذكور وعدم األصل الوارث 
من الذكور وعدم األخ الشقيق واألخت الشقيقة ومل يوجد معصب حاجب هلن.

مثال: هلك هالك عن بنتني وأخت ألب وأم.
6                                                                       

1ال�سد�ساأم

4الثلثانبنتني

1الباقياأخت الأب

االحتامل الثالث: تأخذ األخت ألب النصف فرضَا زائد الباقي ردًا برشط أن 
تنفرد وال يوجد معها وارث آخر.

االحتامل الرابع: تأخذ األخت ألب نصف حظ الذكر برشط عدم الفرع الوارث 
وع�دم األصل الوارث من الذكور وعدم األخت الش�قيقة واألخ الش�قيق ويوجد 

األخ ألب معها.
مثال ذلك: هلك هالك عن أم وزوجة وأخت ألب وأخ ألب.

   36=3 x12                                                                                               
26ال�سد�ساأم

39الربعزوجة

77الباقياأخت الأب

14اأخ الأب



12

عبد العزيز عبد الرزاق الغديان

155 مة  |  العدد 73 |  ربيع اآلخر  1437هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

االحت�امل اخلامس: تأخذ األخت ألب الس�دس تكمل�ة الثلثني فرضَا برشط 
ع�دم املعصب وهو األخ ألب وعدم الفرع ال�وارث وعدم األصل الوارث من 

الذكور وأن تكون مع األخت الشقيقة وارثة النصف فرضَا.
مثال: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت ألب وأم وأخ ألم.

6                                                                      
3الن�سفاأخت �سقيقة

1ال�سد�ساأخت الأب

1ال�سد�ساأم

1ال�سد�ساأخ الأم

االحتامل السادس: تأخذ األخوات ألب الثلثني فرضَا.
ب�رشط عدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث من الذكور وعدم املعصب 
وهو األخ ألب وعدم األخ واألخت الش�قيقان وأن يكن األخوات ألب اثنتان 

فأكثر.
مثال ذلك: هلك هالك عن أختني ألب وأم وأخ ألم.

6                                                                        
4الثلثاناأختني الأب

1ال�سد�ساأم

1ال�سد�ساأخ الأم

االحتامل السابع: تأخذ األخوات ألب الثلثني فرضَا زائد الباقي ردًا.
برشط أن ال يرث امليت غري األخوات ألب فقط.

الحجب

حتج�ب األخ�ت ألب إذا كانت عصبة مع البنات أو بن�ات االبن كل من ابن 
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األخ الشقيق وابن األخ ألب والعم الشقيق والعم ألب وابن العم الشقيق وابن 
العم ألب.

واألخت ألب حيجبها كل من األب )واجلد عىل القول الراجح( واالبن وابن 
االبن واألخ الشقيق واألخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات االبن 

وبالشقيقتني الستكامهلن الثلثني.

المبحث الثامن

األخوة ألم واألخوات ألم 

احتامالت إرث األخوة ألم واألخوات ألم أربعة احتامالت:
االحت�امل األول: يأخ�ذ األخ�وة ألم واألخوات ألم الثل�ث فرضَا برشط أن 
يكون�وا اثن�ني فأكثر ذكورًا أو إناثًا أو ذكورًا وإناثًا بالتس�اوي بينهم وعدم الفرع 

الوارث وعدم األصل الوارث من الذكور.
مثال ذلك: هلك هالك عن أم وثاثة أخوة ألم وعم.

6                                                                        
1ال�سد�ساأم

2الثلث3 اأخوة الأم

3الباقيعم

االحت�امل الث�اين: يأخذ األخ أو األخت ألم الس�دس فرضًا ب�رشط عدم الفرع 
ال�وارث وعدم األصل الوارث من الذكور وأن ينفرد أحد األخوة  ألم بالس�دس 

ذكرًا كان أم أنثى.
مثال ذلك: هلك هالك عن أخ ألم وأم وعم.
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6                                                                        
1ال�سد�ساأخ الأم

2الثلثاأم

3الباقيعم

االحتامل الثالث: أن يأخذ األخ أو األخت ألم السدس فرضَا زائد الباقي ردًا 
برشط أن ينفرد وال يوجد وارث غريه.

االحت�امل الرابع: أن يأخذ األخ�وة واألخوات ألم الثلث فرض�َا زائد الباقي 
ردًا ب�رشط أن ينف�رد األخ�وة ألم وال يوج�د وارث آخر ويك�ون اإلرث بينهم 

بالتساوي ذكورًا وإناثًا.
الحجب

حيجبه�م األب واجل�د وإن عا واالبن واب�ن االبن والبنت وبن�ت االبن أي 
بالف�رع ال�وارث وباألصل الوارث من الذك�ور. وال حيجب األخ ألم واألخت 

ألم أحدًا من الورثة.
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