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العزيِز بن مبارٍك على حديِث ابِن عباٍس  فيصلُ بن عبد: هذه فوائد علَّقَـها الشيخ الفاضلُ 

، » ض بأهِلها فما بِقي فَألولَى رجٍل ذكٍر  أِحلقوا الفرائ«: رضي الُله عنهما عنِ النِبي قال 
 اقِسموا املالَ بين أهِل الفرائِض على كتاِب اِلله فما أبقَت الفرائض فَألولَى رجٍل «ويف روايٍة 

 .رواه البخاري ومسلم . » ذكٍر 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٣

 

 )فَضلُ ِعلِم الفراِئض ( 
 

مفروضة ، وخصت : مبعىن " فريضة " ِقسمةُ املواريِث ، جمع :  الفرائض هي -    
  .﴾  نِصيباً مفْروضاً ﴿: املواريثُ باسِم الفرائِض لقولِه تعاىل 

 

اِهللا بِن عمرو رِضي الُله عنهما أنَّ رسولَ اِهللا صلَّى  ـ روى أبو داود وابن ماجةَ عن عبِد    
آية محكَمةٌ أو سنةٌ قائمةٌ ،  : - وما ِسوى ذلك فضلٌ -علم ثالثةٌ ال« : اُهللا عليه وسلَّم قال 

 .» أو فريضةٌ عادلةٌ 
 

تعلَّموا « : قالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم :  وعِن ابِن مسعوٍد رضي اُهللا عنه قالَ -    
وع اِئضوا الْفَرعلَّمتو اسالن وهلِّمعآنَ والْقُر وِشكيو فُوعرم والِْعلْم وضقْبم ؤري اموها فِإنلِّم

 ذكره أمحد بن حنبل يف »أنْ خيتِلف اثناِن يف الْفَِريضِة واملَسأَلَِة فَالَ يجداِن أَحداً يخِبرهما 
 .اهللا  روايِة ابِنِه عبِد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٤

 )فصل يف أنواع اإلرث ( 
 

 ) :لفرض اإلرث با ( -١
املراد : ( ، قَال احلافظُ »  أِحلقوا الفرائض بأهِلها «:  قولُه صلَّى اُهللا عليه وسلَّم -    

بالفراِئِض هنا األنصباُء املقدرةُ يف كتاِب اِلله تعاىلَ وهي النصف ، ونصفُه ، ونصف نصِفه ، 
نبأهِلها م نصِفهما ، واملراد القُرآن والثلثانُ ، ونصفُهما ، ونصف صِحقُّها بنيست . ( 

 

﴿ يوِصيكُم اللّه ِفي أَوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ اُألنثَييِن فَِإن كُن ِنساء :  قال اهللا تعاىل  -    
 ِلكُلِّ واِحٍد منهما فَوق اثْنتيِن فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وِإن كَانت واِحدةً فَلَها النصف وَألبويِه

 ِه الثُّلُثُ فَِإن كَانَ لَهفَُألم اهوأَب ِرثَهوو لَدو كُن لَّهي فَِإن لَّم لَدو ِإن كَانَ لَه كرا تِمم سدالس
ناؤكُم الَ تدرونَ أَيهم ِإخوةٌ فَُألمِه السدس ِمن بعِد وِصيٍة يوِصي ِبها أَو ديٍن آبآؤكُم وأَب

 ] .١١:  النساء [ أَقْرب لَكُم نفْعاً فَِريضةً من اللِّه ِإنَّ اللّه كَانَ عِليما حِكيماً ﴾ 
    الر فَلَكُم لَدو نفَِإن كَانَ لَه لَدو نكُن لَّهي ِإن لَّم كُماجوأَز كرا تم فِنص لَكُمو ﴿ عب

ِمما تركْن ِمن بعِد وِصيٍة يوِصني ِبها أَو ديٍن ولَهن الربع ِمما تركْتم ِإن لَّم يكُن لَّكُم ولَد فَِإن 
كَانَ رجلٌ كَانَ لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن ِمما تركْتم من بعِد وِصيٍة توصونَ ِبها أَو ديٍن وِإن 

 ِمن ذَِلك اْ أَكْثَروفَِإن كَان سدا السمهناِحٍد مفَِلكُلِّ و تأُخ أَو أَخ لَهأَةٌ ورثُ كَالَلَةً أَو اموري
ِه واللّه عِليم فَهم شركَاء ِفي الثُّلُِث ِمن بعِد وِصيٍة يوصى ِبها أَو ديٍن غَير مضآر وِصيةً من اللّ

 ﴾  ِليم١٢:  النساء [ح [ . 
     ارها اَألنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلْهدي ولَهسرو ِطِع اللّهن يماللِّه و وددح ِتلْك ﴿

ِظيمالْع زالْفَو ذَِلكا وِفيه اِلِدينخ* دعتيو ولَهسرو ِص اللّهعن يماِلداً  واراً خن ِخلْهدي هوددح 
 ﴾ ِهنيم ذَابع لَها و١٤ - ١٣ :  النساء [ِفيه [ . 

﴿ يستفْتونك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة ِإِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه :  وقال تعاىل    
وهو كرا تم فا ِنصفَلَه تا أُخا الثُّلُثَاِن ِمممِن فَلَهيتا اثْنتفَِإن كَان لَدا وكُن لَّهي ا ِإن لَّمِرثُهي 

 اللّهِضلُّواْ وأَن ت لَكُم اللّه نيبِن ييظِّ اُألنثَياء فَِللذَّكَِر ِمثْلُ حِنساالً وجةً روواْ ِإخِإن كَانو كرت
 ] . ١٧٦:  النساء [ِليم  ﴾ ع   ِبكُلِّ شيٍء 



 

 ٥

 اشتملَت هذه اآليات على مرياِث األوالِد والوالدين واألزواِج والزوجاِت واإلخوِة -    
 :األخواِت 

 

﴿ يوِصيكُم اللّه ِفي أَوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ  : - فمرياثُ األوالِد  يف قوِله تعالَى -١
 ﴾  وفيه  ساء فَوق اثْنتيِن فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وِإن كَانت واِحدةً فَلَها النصفاُألنثَييِن فَِإن كُن ِن

 . ثالثُ مسائلَ 
 

﴿ وَألبويِه ِلكُلِّ واِحٍد منهما السدس ِمما ترك :  - يف قوِله تعالَى - ومرياثُ الوالدين -٢
 ِإن لَّم يكُن لَّه ولَد ووِرثَه أَبواه فَُألمِه الثُّلُثُ فَِإن كَانَ لَه ِإخوةٌ فَُألمِه السدسِإن كَانَ لَه ولَد فَ

 .  ﴾  وِفيِه ثالثُ مسائلَ
 

ولَكُم ِنصف ما ترك أَزواجكُم ِإن لَّم يكُن  ﴿ : - يف قوِله تعاىلَ - ومرياثُ األزواِج -٣    
نلَّهكْنرا تِمم عبالر فَلَكُم لَدو نفَِإن كَانَ لَه لَدوفيـه مسألتاِن   و ﴾ . 

 

﴿ ولَهن الربع ِمما تركْتم ِإن لَّم  : - يف قوِله تعالَى - ومرياثُ الزوجِة والزوجاِت - ٤    
 نفَلَه لَدو فَِإن كَانَ لَكُم لَدو كُن لَّكُما يِمم نم الثُّمكْتروفيه مسألتان ت  ﴾ . 

 

    ٥ - ثُ كَالَلَةً أَو  : - يف قوِله تعالَى - ومرياثُ اإلخوِة من األمورلٌ يجِإن كَانَ رو ﴿
هم شركَاء ِفي امرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخت فَِلكُلِّ واِحٍد منهما السدس فَِإن كَانواْ أَكْثَر ِمن ذَِلك فَ

 . الثُّلُِث ِمن بعِد وِصيٍة يوصى ِبها أَو ديٍن غَير مضآر ﴾  وفيه مسألتان 
 

﴿ يستفْتونك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي :  - يف قوِله تعالَى - ومرياثُ اإلخوِة من األِب - ٦    
لَه سلَي لَكه ؤرا الْكَالَلَِة ِإِن امكُن لَّهي ا ِإن لَّمِرثُهي وهو كرا تم فا ِنصفَلَه تأُخ لَهو لَدو 

ولَد فَِإن كَانتا اثْنتيِن فَلَهما الثُّلُثَاِن ِمما ترك وِإن كَانواْ ِإخوةً رجاالً وِنساء فَِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ 
 .ه لَكُم أَن تِضلُّواْ واللّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم ﴾  وِفيه  أربع  مسائل اُألنثَييِن يبين اللّ

 
 
 



 

 ٦

 
 ) :اإلرث بالتعصيب  ( -٢

 

« ما بقي من املال بعد ذوي الفروض ، :  أي »فما بِقي « : قولُه صلَّى اُهللا عليه وسلَّم
: ِب إىل املوروِث ، قال اخلَّطايب ِلمن يكُونُ أقرب يف النس:  ، أي  »فَألولَى رجٍل ذكٍر

 )ِة املعبصٍل ِمن العرج ى أقربن. ( 
وسبب  تنبيهاً علَى سبِب االستحقاِق بالعصوبِة ،"  ذَكَر "قوله : (  وقال النووي -    

 تلحقُهم الترجيِح يف اإلرِث ، وهلذا جِعل للذَّكَِر مثلُ حظِّ األنثَييِن ، وحكمته أنَّ الرجاِل
 . )والضيفان ، وإرفاِد القاصدين ، ومواساِة السائِلني ، وغِري ذلك   كالقياِم بالعياِل ، :ؤن املُ

 

أجمعوا على أنَّ الذي يبقَى بعد الفُروض للعصبِة يقّدم األقرب فاألقرب ، : (  وقال -    
كلُّ ذكٍَر يدِلي بنفِسِه بالقرابِة ليس " : ةُالعصب"فال يِرثُ عاصبٌ بعيد مع عاصب قريٍب ، و

بينه وبين امليِت أُنثى ، فِمن انفرد أخذَ مجيع املاِل ، وإنْ كانَ مع ذِوي فرٍض غِير مستغِرِقني 
 َء لَهفال شي ِرِقنيغتسع موإن كانَ م ، ذَ ما بِقيى ) أخانته. 

 

 : وأقرب العصبات -    
 

١-وهم وإن -٢ة ،  البنوفُلوا - مث بن٣ ، - وإن س- ، ٤ مث األب- من األب[ مث اجلد [- 
 - وإن سفُلوا - ثُم بنوهم -٧ مث بنو اإلخوة ، -٦  مثَّ األخ من األِب ، -٥ ، -وإن عال 

 ،٨- ، وهم -٩ مث األعمامفُلوا - مث بناألِب ، -١٠[  ، - وإن س أعمام َ١١ مث- مث 
 - مث بنوهم ، ال يِرثُ بنو أٍب أعلَى مع بين أٍب أقرب -١٣ مث أعمام اجلد ، -١٢بنوهم ،

  ] .-وإنْ نزلُوا 
 

 ومن أَدلَى بأبوين يقدم على من أدلَى بأٍب ، ويقدم األخ من األِب على ابِن األِخ -    

ين ، ويقَدم عم ألٍب على ابِن عم من األبويِن ، ويقدم ابن األِخ ألٍب على عم ألبو

 . ألبوين 



 

 ٧

 

    -ِمن بع همث عصبات ِتقسِب وِرثَ املولَى املعبةُ من النالعص ِده  وإذا انقرض. 

    - قْنأعت نم قَهأو أعت قْنِن أعتوال يِرثُ النساُء بالوالِء إال م  . 
 

 : وِجهات العصوبة ِستٌّ -    
 -٦ثُم العمومةُ ،  - ٥ ثُم بنو اُألخوة ، -٤ ثُم اُألخوة ، -٣ ثُم األبوة ، -٢لُبنوة،  ا-١

 .ثُم الوالُء 
 

 فإذا اجتمع عاصباِن فأكثَر قُدم األقرب ِجهةً ، فإنْ استووا فيها فاألقرب درجةً ، فإن -    
 :– رِحمه الُله تعالَى–عبري لى من ألٍب ، وهذا معىن قوِل  اجلُاستووا فيها قُدم من ألبويِن ع

  

ـِهِة التقدمي مث بقُرِبِه فباجل
 

ـُوِة اجـعالَ وبعدهما التقدمي بالق
 

 

د يِرثُ مجيع املاِل إذا ملْ يكُن  على أنَّ اجلَ)١( واستدلَّ البخاري رِحمه اهللا ذا احلديِث -    
يِرثُ بالفَرِض والتعصيِب ، وقَالَ دون عم إذا كانَ ابن ِمن اُألم وعلى أنَّ األخ ، أب ه : 
    " )  ابن األبناِء مبرتلِة الولَِد إذا ملْ "  باب مرياث ابن االبن إذا مل يكُن ولَد وقال زيد ،

ثَاهكذَكَِرِهم ، وأُن مهوذَكَر ، ذَكَر م ولَدهدون ِرثُونَ ، يكُنِرثُونَ كما يم ، يثَاهم كأُن
 ) ويحِجبونَ كما يحِجبونَ ، وال يِرثُ ولد االبِن مع االبِن

 : وقال البخاري أيضاً 
     ﴿ يـا بـين آدم ﴾،       :وقرأَ ابن عباٍس    ،  " د أب اجلَ"وقال أبو بكٍر وابن عباٍس وابن الزبري        ( 

إبراهيم وإسحق ويعقوب ﴾، ومل يذكَر أنَّ أحداً خالَف أبا بكْـٍر يف             ﴿ واتبعت ِملَّةَ آباِئي     
 يِرثُين ابن ابـين     (: وسلَّم متواِفرون ، وقالَ ابن عباسٍ      زماِنِه ، وأصحاب النيب صلَّى اُهللا عليه      
ٍد وزيٍد أقاويـلُ     ، ويذكَر عن عمر وعِلي وابِن مسعو       )دونَ إخويت ، وال أِرثُ أنا ابن ابِني         

 .انتهى . ) خمتلفةٌ 

                                                 
 ) .أِحلقوا الفرائض بأهِلها فما بِقي فَألولَى رجٍل ذكٍر ( :   أي حديث  1



 

 ٨

     رعبِد الب قال ابن ) :جقياِس ابِن عباٍس و ِم االبِن : هدع االبِن ملَّا كانَ كاالبِن عند أنَّ ابن
 ) .، كانَ أبو األِب عند عدِم األِب كاألِب 

 

وقال علي " :  ُألم واآلخر زوج باب ابني عم أحدهما أخ: ( "  وقال البخاري أيضاً -    
 ) .للزوِج النصف ، ولألِخ من األم السدس ، وما بِقي بينهما ِنصفَان 

أنَّ رجالً تزوج امرأةً فأتت منه بابٍن ، مث تزوج أُخرى فأتت : ها صورت: (  قال احلافظ    
الثانيةَ فتزو قفار ثُم ، ربآخ ـِه منهالثاين ُألم تأُخ ٍت ،  فَِهيبِبن هِمن تفأت ، وهها أخج

)  ثًم ماتت عن ابني عمها - وهو ابن عمها -وابنةُ عمِه ، فتزَّوجت هذه البنت االبن األولَ 
السدس لكوِنِه أنَّ الزوج يعطَى النصف لكوِنِه زوجاً، ويعطَى اآلخر : وحاِصلُه : ( ، قال 

أخاً من أم ، فيبقَى الثلثُ فيقسم بينهما بطريِق العصوبِة فيِصح لألوِل الثلثاِن بالفَرِض 
 .انتهى . ) والتعصيِب ، ولألخر الثلث بالفرض والتعصيب 

 

 وإذا ملْ تستوعب الفروض املالَ وملْ يكُن عصبةٌ رد على ذِوي الفروِض بقَدِر -    
 .فُروِضهم، إالَّ الزوج والزوجة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) :ذوو األرحام  ( -٣
 

 فإنْ ملْ يكُن ذُو فَرض وال عصبةٌ وِرثَ ذَوو األرحاِم بالترتيِل، وهو أنْ جتعلَ كُلَّ -    
لقوِل ] اً ولو كان منتظم[ شخٍص مبرتلِة من أدلَى به ، وهم أحق باملرياِث ِمن بيِت املاِل 

 النيب: »َاخل  ال واِرثَ لَه نالُ واِرثُ م«  .  رواه أبو داود .   
 مات رجلٌ ِمن خزاعةَ فأُِتي النيب  : ( وروى أيضاً عن بريدةَ رضي اهللا عنه قال -    

؛ فقال  رثاً وال ذا رحم فلم ِجيدوا له وا .» الْتِمسوا لَه واِرثاً أَو ذَا رِحٍم «:  مبرياِثه فقالَ



 

 ٩

 انظُروا أَكْبر رجٍل «:  قال - ويف روايٍة - ، » أعطُوه الْكُبر ِمن خزاعةَ « : رسولُ اهللا 
 . ] رواه أبو داود . [»ِمن خزاعةَ 

 : ويف احلديِث دليلٌ على أنَّ [     
 .ابن وز املالَ إذا ملْ يكُن دونـه  ابن االبِن يح-أ 

ـَد يِرثُ مجيع املاِل إذا ملْ يكُن دونه أب -ب   . وأنَّ اجل
 . وعلى أنَّ األخ ِمن األم إذا كان ابن عم يِرثُ بالفَرِض والتعِصيِب -ج 
 ] . وكَذا الزوج إذا كانَ ابن عم -د 

 

- وا املالَ بني أهِل الفرائِض على « - ويف رواية -:  قولُهاهللا ، كتاِب  اقِسم  فما تركَت
 يشري -قَسموه على ِوفِْق ما أنزلَ الُله يف كتاِبه ، : ، أي  " »الفرائض فَألولَى رجٍل ذَكَر 

  .-ويف آخرها "  النساء "إىل اآلياِت املذكورِة يف أوِل سورة 
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 ]فصل [ 

 

  :)١(] وتضمنت آيات املواريِث ست عشرةَ مسألٍة [     
 

لالبِن سهمان : ِإذا هلَك هاِلك عن ابن وبنت فاملسألة من ثالثِة أسهٍم :  املسألة األوىل -    
، وللبنِت سهم، أو هلك عن ابنني فمن اثنني، لكلِّ واحٍد سهم ، أو عن ابٍن وبنتني فمن 

 لكل ابن تة ،، أو عن ابنني وبنتني فمن سأربعة ، أو عن ابن وثالث بنات فمن مخسة 
 .روا ل بنت سهم،وهكذا إذا كثان ولكهمس
 .﴿ يوِصيكُم اللّه ِفي أَوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ اُألنثَييِن  ﴾ : والدليل قوله تعــاىل     
 

] بنات[ِإذا هلَك هاِلك عن بنتني وأخ شقيق أو ألب أو عن ثالث :  املسألة الثانية -    
﴿ فَِإن كُن ِنساء فَوق :  لبنتني فأكثر الثلثان سهمان، والدليل قولهل: وأخ فاملسألة من ثالثة 

 أحلقوا الفرائض «:  اثْنتيِن فَلَهن ثُلُثَا ما ترك ﴾ والباقي لألخ تعصيباً ، والدليل قوله 
  .» فألوىل رجل ذكر   بأهلها فما بقي 

 
للبنت النصف :  بنت وابن أخ ، فاملسألة من اثنني ِإذا هلَك هاِلك عن:  املسألة الثالثة -    

﴿ وِإن كَانت واِحدةً فَلَها النصف ﴾ ، والباقي البن األخ : واحد ، والدليل قـوله تعالَى 
 .تعصيباً للحديث

 

ِإذا هلَك هاِلك عن أم وأب وابن أو ابنني أو بنت أو بنتني أو ابن :  املسألة الرابعة -    
: ت فاملسألة من ستة ، لألم السدس ، ولألب السدس والباقي للولد ، والدليل قوله تعاىلوبن

﴿ وَألبويِه ِلكُلِّ واِحٍد منهما السدس ِمما ترك ِإن كَانَ لَه ولَد ﴾ فإن كان الولد بنتاً واحدة 
 .يأخذُه األب تعصيباً فلها النصف ثالثة ولألبوين لكل واحد منهما السدس ويبقى واحد 

 

                                                 
 ) .وفيها مسائل (  يف املخطوط  1
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لألم الثلث واحد ، : ِإذا هلَك هاِلك عن أم وأب فاملسألة من ثالثة:  املسألة اخلامسة -    
 .﴾  ﴿ فَِإن لَّم يكُن لَّه ولَد ووِرثَه أَبواه فَُألمِه الثُّلُثُ: ، والدليل قوله تعاىل  والباقي لألب

 

    - عن أم للزوجة الربع واحد ، ولألم : وأٍب وزوجٍة ، فاملسألة من أربعة  وإذا هلك
 .واحد وهو ثلث ما بقي  ، والباقي لألب  

ثالثةٌ ، ولألم واحد  للزوِج النصف :  وإذا هلك عن زوٍج وأم وأٍب ، فاملسألة من ستٍة -
 .وهو ثلث ما بقي  ، والباقي لألب  

 

 هاِلك عن أم وأخوين أو أختني أو أخ وأخت فاملسألة من ِإذا هلَك:  املسألة السادسة -    
﴿ فَِإن كَانَ لَه ِإخوةٌ فَُألمِه السدس          : لألم السدس واحد، والدليل قوله تعاىل : ستة 

ـَّا الواحد من اإلخوِة فال حيجب األم عن الثلُِث   .﴾  وأم
 

للزوج النصف :  هاِلك عن زوج وعم فاملسألة من اثنني ِإذا هلَك:  املسألة السابعة -    
﴿ ولَكُم ِنصف ما ترك أَزواجكُم ِإن لَّم يكُن لَّهن ولَد ﴾ : واحد ، والدليل قوله تعاىل 

 أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل رجل « : والباقي للعم تعصيباً، والدليل قوله 
  .»ذكر 

 

ِإذا هلَك هاِلك عن زوج وابن ، أو بنت ، أو ابن وبنت ، فاملسألة من :  املسألة الثامنة -    
    :للزوج الربع واحد ، والباقي للولد للذكر مثل حظ األنثيني والدليل قوله تعاىل : أربعة 

بنتاً فلها النصف اثنان والباقي ﴿ فَِإن كَانَ لَهن ولَد فَلَكُم الربع ِمما تركْن ﴾ فإن كان الولد 
 .ألوىل رجل ذكر للحديث 

    للزوج الربع ثالثة ، وللبناِت :  اوإن كان الولد بنتني أو أكثر فاملسألة من اثين عشر سهم
 أِحلـقوا الفرائض بأهلها فما بقي « : الثلثاِن مثانيةُ ، والباقي للعاصِب ، والدليل قوله 

  .»فألوىل رجل ذكر 
 

للزوجة الربع : ِإذا هلَك هاِلك عن زوجة وابن عم فاملسألة من أربعة :  املسألة التاسعة -    
﴿ ولَهن الربع ِمما تركْتم ِإن لَّم يكُن لَّكُم ولَد ﴾ والباقي البن : واحد ، والدليل قوله تعاىل 

 .العم تعصيباً للحديث 
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للزوجة الثمن : ا هلَك هاِلك عن زوجة وابن فاملسألة من مثانيةِإذ:  املسألة العاشرة -    

واحد والباقي لالبن، وإن كان الولد بنتاً فلها النصف أربعة والباقي ألوىل رجل ذكر، وإن 
للزوجة الثمن ثالثة، والدليل قوله : كان الولد بنتني فأكثر فاملسألة من أربعة وعشرين سهما

لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن ِمما تركْتم ﴾ وللبنتني فأكثر الثلثان ستة عشر ، ﴿ فَِإن كَانَ : تعاىل 
 أِحلـقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر «  :والباقي للعاصب، والدليلُ قولُه 

«.  
 

 ، وعن أخ ألب ِإذا هلَك هاِلك عن أخ أو أخت من أم:  املسألة احلادية عشرة -    
﴿ وِإن كَانَ رجلٌ : فاملسألة من ستة لألخ أو األخت من األم السدس، والدليل قوله تعاىل 
﴾ سدا السمهناِحٍد مفَِلكُلِّ و تأُخ أَو أَخ لَهأَةٌ ورثُ كَالَلَةً أَو اموري.  

 ، -وال أب ، وال جد ال ولد له ، : ] ال ولد له وال واِلد ، أي[ من " والكاللة  " -    
 .والباقي لَألِخ من األِب تعصيباً للحديِث 

 

] أو أٍخ وأخٍت [ ِإذا هلَك هاِلك عن أخوين من أم أو أختني ، :  املسألة الثانية عشرة -    
 ، أو عن ثالثِة إخوة من أم فأكثر ، وعن معِتٍق ، فاملسألة من ثالثٍة ، لإلخوِة من األم الثلثُ

 والدليل قوله تعاىل -  الذكر واألنثى سواء-واحد ، :  مفَه ِمن ذَِلك اْ أَكْثَروفَِإن كَان ﴿
أِحلـقوا الفرائض «  : شركَاء ِفي الثُّلُِث ﴾ ، والباقي للمعِتِق تعصيباً ، والدليلُ قولُه 

، وقوله » ِة النسب الوالء لُحمةٌ كلُحم« :  ، وقوله »  بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر
  : » إنَّ الوالَء ِلمن أعتق « . 
 

 

ِإذا هلَك هاِلك عن أخت ألب وعم فاملسألة من اثنني ، :  املسألة الثالثة عشرة -    
﴿ يستفْتونك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي  :لُألخِت من األِب النصف واحد ، والدليلُ قوله تعاىل 

ِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها ِنصف ما ترك ﴾ ، والباقي للعم  تعصيباً  الْكَالَلَِة ِإ
 .للحديث 
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، فللشقيقة النصف واحد ، والباقي لألخ من   وإذا هلك عن أخت شقيقة وأخ ألب-    
 .األب 

 

النصف ، والباقي لألِخ  قيقِةفللش وإذا هلك عن أخٍت شقيقٍة وأخ وأخٍت من أٍب ، [ -    
  ] .-األنثيني   للذكر مثل حظّ -واألخِت من األِب 

 

ِإذا هلَك هاِلك عن أخ ألب فاملال له كله والدليل قوله تعاىل :  املسألة الرابعة عشرة -    
 ﴾ لَدا وكُن لَّهي ا ِإن لَّمِرثُهي وهو ﴿. 

 

:  ذا هلَك هاِلك عن أختني ألب فأكثر فاملسألة من ثالثةِإ:   املسألة اخلامسة عشرة-    
﴿ فَِإن كَانتا اثْنتيِن فَلَهما الثُّلُثَاِن ِمما ترك ﴾ :  ن اثنان ، والدليل قوله تعاىلالألخوات الثلث

أِحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر «  : والباقي للعاصب ، والدليلُ قولُه 
 «. 

 

ِإذا هلَك هاِلك عن إخوة ألٍب فاملال بينهم للذكر سهمان :  املسألة السادسة عشرة -    
﴿ وِإن كَانواْ ِإخوةً رجاالً وِنساء فَِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ : ولألنثى سهم ، والدليل قوله تعاىل 

 .اُألنثَييِن ﴾ 
 

بنت ابن وأخت ، فللبنِت النصف ، والبنِة االبِن وِإذا هلَك هاِلك عن بنت و [ -    
 ى البخاريِلما رو ، والباقي لألخِت تعصيباً؛ ألن األخواِت مع البناِت عصبات ، السدس

 للبنت النصف والبنة االبن السدس لتكملة الثلثني، قضى النيب  «: وغيره عن ابِن مسعود 
 .» وما بقي فلألخت 

 

    - لَكأخت شقيقة وأخت ألب وِإذا ه نع ولألخت من  النصف  ، فللشقيقة  هاِلك ،
 . ]األب السدس لتكملة الثلثني وما بقي فألوىل رجل ذكر 

 

 وِإذا هلَك هاِلك عن مجيع الورثة مل يرث منهم إال األوالد واألب واألم والزوج أو -    
 . الزوجات
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أختني ألب وإخوة ألم فأصل املسألة من ستة أسهم،  وِإذا هلَك هاِلك عن زوج وأم و-    
ـَول  وتعولُ إىل عشرة زيادة يف السهام ونقصان يف أنصباء الورثة ؛ فللزوج النصف : ، والع

ثالثة، ولألم السدس واحد ، ولألختني من األب الثلثان أربعة ، ولإلخوة من األم الثلث 
 .اثنان 

 

- وضالفُر تحـموهكذا تفعل إذا ازد ذُ الفروضهم بعضاً فتأخبعض بجومل حي ، 
من أصِل املسألِة وتضم بعضها إىل بعٍض ، فما بلَغت السهام فإلَيه ينتِهي العول ، 

 واُهللا أعلم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تِتمـة
 

 صلى اهللا جاءت امرأة سعد بن الربيع إىل رسول اهللا:  وعن جابٍر رضي الُله عنه قال -    
يا رسول اهللا هاتان ابنتا سعِد بن الربيع قتل أبومها معك يف أحد شهيدا : عليه وسلَّم فقالت 

يقِضي اهللا « : ، وإنَّ عمهما أخذَ مالَهما فلم يدع هلما ماالً ، وال ينكحان إالَّ مباٍل ، فقال 
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 «: عمهما فقال فرتلت آية املواريث فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلَّم إىل  »يف ذلك 
 .رواه اخلمسة إالَّ النسائي . »  أعط ابنيت سعد الثلثني وأمهما الثمن وما بقي فهو لك 

 

لالبنة (  :سِئل أبو موسى عن ابنٍة وابنِة ابٍن وأخٍت فقال :  وعن هزيٍل بِن شرحِبيل قال-
أخِبر بقوِل أيب موسى ، فسِئلَ ابن مسعود و) وائِت ابن مسعود  النصف ولألخت النصف ،

لقد ضللت إذاُ وما أنا من املهتدين أقِضي فيها مبا قضى النيب صلى اهللا عليه وسلَّم  : ( ، فقال
رواه اجلماعةُ إالَّ . ) للبنِت النصف والبنِة االبِن السدس تكملة الثلثني وما بِقي فلألخِت 

 والبخاري وزاد أمحد ، فأتينا أبا موسى فأخربناه بقول ابن مسعود (: مسلماً والنسائي 
َـْرب فيكم : ( فقال   ) .ال تسألوين مادام هذا احل

 

  .  وِإذا هلَك هاِلك عن أخت شقيقة وأخت ألب فحكمهما حكم بنت االبن مع البنت -
 

ما :  ، فقال جـاَءت اجلَدةُ إىل أيب بكٍر فسألته مرياثَها: (  وعن قبيصة بن ذُؤيٍب قال -
لِك يف كتاِب اِهللا شيٌء ، وما عِلمت لِك يف سنِة رسوِل اِلله شيئاً ، فارجعي حىت أسألَ 

 أعطاها السدس ، حضرت رسولَ اِلله : الناس ، فسألَ الناس ؛ فقال املغريةُ بن شعبٍة 
 ما قال املغريةُ بن شعبة ، هل معك غريك ، فقام حممد بن مسلمةَ األنصاري فقال مثلَ: فقال 

ما لَِك يف : فأنفذَه هلا أبو بكٍر ، قال مث جاَءت اجلدةُ األخرى إىل عمر فسألته مرياثَها ، فقال 
ـَلَت ِبه  كتاِب اِهللا شيٌء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكُما، وأيكُما خ

 . النسائي وصححه الترمذي رواه اخلمسةُ إال) . فهو لَهـا 
 

- الُله عنه بادةَ بن الصامِت رِضيي " وعن عأن النب ِستني من املرياِث بالسدى للجدقض 
 .رواه عبد اهللا بن أمحد يف املسنِد  " .بينهما 

 

 من  ثالثَ جداِت السدس ثنتنيأعطَى رسول اهللا  : وعن عبِد الرمحن بن زيٍد قال-    
ِل األمِل األِب وواحدةٌ ِمن ِقبالً .  ِقبرسي هكذا مالدارقطن رواه . 

 

جاءت اجلدتاِن إىل أيب بكٍر الصديِق فأراد أنْ جيعلَ السدس : "  وعن القاسِم بِن حممٍد قال -
ان أما إنك تترك اليت لو ماتت وهو حي ك: ، فقال له رجل من األنصار  لليت من ِقبل األم



 

 ١٦

، واُهللا أعلم ، واحلمد هللا رب  رواه مالك يف املوطأ" . إياها يِرثُ ، فجعلَ السدس بينهما 
 .العاملني ، وصلَّى اهللا وسلَّم على النيب حممد وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثرياً 

 
ـَّت بقلم الفقري إىل ربه القدير (   تم

 علي بن عبد العزيز األمحد 
  املسلمني وإخوانه اهللا له ولوالديه وملشاخيه  غفر

  آمني 
 ) .هـ ١٣٦٢/ شوال /٢٣ 

 
 

 
 
 

 


