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 ومخط بالمغة العربية
 أ.ً.د. دلصاد داله حمىذ

ميراث المرأة  أكثر من نصيب الرجل( يتناول ىذا البحث )المسائل الفرضية التي فييا نصيب المرأة
جعل ميراثيا عمى النصف لذي لنص قرآني ا خاطئ العصر بسبب فيم ىذا الجدل فيالذي ثار حولو 
وىذا النص ليس عمى إطالقو في المسائل الفرضية كافة ؛ ألّن ، يحاذييا من الرجالمن نصيب َمن 

ويفك البحث المسائل الغامضة ، رث ولم يترك األمر لتقدير المتوفىاهلل تعالى توّلى تحديد كّل وا
تي صاحبن فرض ىّن األم والجّدة والوارثات الال، المتعمقة بالمرأة من حيث كونيا صاحبة فرض

ومضاعفاتو والثمن  السدسوفروضيّن ، والزوجة ت االبن واألخت من أّي الجيات كانتوبن والبنت
ففي فرض السدس . الجية والدرجة والقّوةحيث وتكون المقارنة بين المرأة والرجل من ، ومضاعفاتو

، وأكثر من ابن االبن في أربع مسائل، أخذت بنت االبن أكثر من ابن ابن االبن في خمس مسائل
وتأخذ األم والجدة سواء من قبل األم أم ، ت األخت ألب أكثر من األخ ألب في خمس مسائلوأخذ

أكثر  األمتأخذ وفي فرض الثمث . األم أو من قبل األب أم األب في كل مسألة إذا وجد األب معو
ن األختاوكذا ، ولم تأخذ األم في حالتي المساوي والبعد، من الجد في كل مسألة إذا وجد األب معو

وأكثر من ، البنتان أكثر من ابن االبن في أربع مسائل وفي فرض الثمثين أخذت. أكثر من الرجلألم 
وأكثر من ، وأخذت بنتا االبن أكثر من ابن ابن االبن في ست مسائل، االبن الصمبي في أربع مسائل

أكثر  قيقتاناألختان الش تأخذو ، وأكثر من االبن الصمبي في ست مسائل، ابن االبن في ست مسائل
وأخذت األختان ألب أكثر ، مسائل ست في األخ الشقيقوأكثر من ، مسائل ثمانفي  األخ ألبمن 

 وأكثر من األخ الشقيق في مسألتين.، وأكثر من األخ ألب في مسألتين، من ألخ ألم في مسألتين
اق الميراث ىو وفي فرض الثمن والربع لم تأخذ الزوجة والزوجات أكثر من الزوج؛ ألّن سبب استحق

أكثر من ابن االبن في خمس الصمبية  البنت تأخذوفي فرض النصف . الزوجية وليست القرابة
 أربعاالبن في ابن أكثر من ابن  االبنبنت  تأخذو ، وأكثر من االبن الصمبي في أربع مسائل، مسائل
 تأخذو ، مسائلوأكثر من االبن الصمبي في ثالث . مسائل ثالثفي  ابن االبنوأكثر من ، مسائل

 تأخذو ، وأكثر من األخ الشقيق في أربع مسائل، األخت الشقيقة أكثر من األخ ألب في تسع مسائل
وأكثر من ، ثمان مسائلوأكثر من األخ ألب في ، عشر مسائلألخ ألم في األب أكثر من  األخت

 . أربع مسائلاألخ الشقيق في 
 نصيب الرجل. ، رأةنصيب الم، المسائل الفرضية: الكممات المفتاحية 

 
  



 

  
ٕٗٚ 

11 

INHERITANCE ISSUES IN WHICH THE SHARE OF WOMEN IS 
GREATER THAN THAT OF MEN 

Ass. Prof. Dr. Dilshad J. Muhammad 

Summary 
AII praise and thank beIonq to AII aIone the AImiqhty and aII merfnI. 
BIessinqs and peace be ubon prophet Muhammad the of his messengers and 
upon his famiIy his Companion and aII those Who foIIow in his footsteps 
untiI the end of time  
The current research deals with the inheritance issues where the women's 
share is more the men's share. There are a lot of controversial matters 
nowadays about the inheritance of women because of the misunderstanding 
of Holly Quranic text. This Quranic text has nothing to do these 
controversial matters because Allah Almighty in that text identified the share 
of each heir and left nothing to be guessed and solved all the mysterious 
issues related to the women's inheritance. However, these women are the 
mother, the grandmother, the daughter, the son's daughter, the sister /the 
stepsister, and the wife of the deceased. And their homework is one-sixth, its 
multiples, the price and its multiples, and the comparison is between women 
and men in terms of direction, degree, and strength. In the imposition of the 
sixth, the daughter of the son took more than the son of the son of the son in 
five matters, and more than the son of the son in four matters, and the sister 
took a father more than the brother of a father in five matters. In the 
assumption of a third, neither the mother nor the two sisters took a mother 
more than the man. In imposing two-thirds, the two daughters took more 
than the son of the son on four issues, and more than the crucifixion son on 
four issues, and the daughter of the son took more than the son of the son on 
six issues, more than the son of the son on six issues, and more than the 
crucified son on six issues, and took The two sister sisters are more than a 
brother to a father on eight issues, and more than the brother brother in six 
matters, and the two sisters took a father more than a brother to a mother on 
two issues, more than a brother to a father on two issues, and more than a 
brother brother in two issues. In imposing a price and a quarter, the wife 
and wives did not take more than the husband, because the reason for 
entitlement to the inheritance is matrimony, not kinship. In imposing the half, 
the girl took more than the son of the son on five issues, more than the 
crucified son on four issues, and the daughter of the son took more than the 
son of the son on four issues, and more than the son of the son on three 
issues . And more than the crucifixion son in three matters, and the sister 
sister took more than the brother to the father in nine matters, and more than 
the brother brother in four matters, and the sister took the father more than 
the brother to the mother in ten matters, and more than the brother to the 
father in eight matters, and more than the brother brother On four matters. 
Key words: inheritance issues, women's share, men's share. 
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 املقذوة
بو والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصح، الحمد هلل رّب العالمين

 : وبعد ...أجمعين
، إذ ىو من الفقو في الدِّينوأشرفيا فإّن عمم الميراث من أجل العموم الشرعية  

وذلك أّن اهلل تعالى توّلى تحديد نصيب كّل وارث بنصوص قطعية في ثالث آيات من 
األمر لتقدير  ولم يترك، سورة النساء تأكيدًا عمى وجوب توريث الرجال والنساء خاصة

بو ؛ ألن الميراث  وىذا دليل عمى نظرة اإلسالم إلى المال وعالقة اإلنسان، المتوفى
 . طرق الحصول عميو خالفة في المال وطريق مشروع من

فقد امتاز نظام الميراث في اإلسالم بأّنو أعدل النظم وأحكميا لموافقتو لمفطرة 
مى غيره من عمى كثير من أوجو التفضيل ع م من احتواء اإلسالموعمى الرغ، البشرية

الحق بين االعتراف واإلنكار إاّل أن بعض الناس قد غفل انحرفت عن النظم التي 
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳ :بسبب فيمو الخاطئ لقولو تعالى

(ٔ) 
ياًل و وسيمة من توجيو النقد إلى القرآن وذىب يعمل عقمو وفكره الختالف ما يجده سب

لمرأة بجعل ميراثيا عمى النصف من نصيب َمن فّضل الرجل عمى حساب ا أّنو الكريم
التي ثار حوليا الجدل  وىذا الموضوع يعد جزءًا من قضية المرأة، يحاذييا من الرجال
وبما  ،شبعت ىذا الموضوع مؤلفات وأبحاث إلى حّد التخمةأوقد ، في العصر الحديث

لمرأة أكثر في موضوع نصيب ا( ٕ)أّني لم أجد بحثًا حسب اطالعي غير رسالة عممية
                                                           

 .ٔٔمن آية  ،( سورة النساء(ٔ
، قّدميا إلى جامعة من قبل الباحث سميمان ثاني كبيا ،اسم الرسالة حاالت زيادة المرأة عمى الرجل في الميراث ((ٕ

م، بإشراف األستاذ المساعد ٕٔٔٓ ،قسم الفقو وأصولو ،كمية العموم اإلسالمية ،دولة ماليزيا ،المدينة العالمية
خصص الباحث مبحث واحدًا من الفصل األول في رسالتو بعنوان الحاالت التي  الدكتور خالد حمدي عبد الكريم،

أربعًا وعشرين حالة ميراثية، حالة واحدة تتعمق ببنتي االبن وىي مسألة ترث فييا المرأة أكثر من الرجل، وذكر 
فرضية ثنائية، وست حاالت وىي مسائل فرضية ثالثية من ضمنيا المسألة العمرية األب واألم مع أحد الزوجين، 

لمزوجة ولكّن وبقية الحاالت إما مسائل رباعية أو خماسية وال تخمو من النقد والمالحظات منيا ذكر أربع حاالت 
 https.www.noor-book.comفي حاالتيا ال تأخذ أكثر من الرجل. ينظر: الموقع اإللكتروني: 
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ألّن أغمب كتابات العمماء إّما عن المرأة بصفة عامة مع التطرق ، من نصيب الرجل
ّما كتابات عن الميراث دون التطرق بجدية ، إلى جزئية الميراث بصفة خاصة وسريعة وا 

من ىنا جاء ىذا ، في أعماق أّن نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ليس عمى إطالقو
أكثر من نصيب الرجل(  ئل الفرضية التي فييا نصيب المرأةالبحث تحت عنوان )المسا

ليس تكرارًا لأللفاظ والمسائل بال فيم وال فقو؛ بل محاولة لفك الغموض المتعمقة وىذا 
، القّوةتقديم وارث عمى وارث في الميراث يكون حسب الجية ثم الدرجة ثّم وبما أّن ، بو

إلى الميت ومساويتو وُبعده جية ودرجة بين المرأة والرجل من حيث القرب  أقارنلذا 
فأّما المقدمة فتناولت ، وخاتمة مبحثينو  وجاءت خطة البحث عمى مقدمة وتمييد ،وقّوة

 . فييا ما دفعني إلى كتابة الموضوع وخطتو
 . عنوان وما يتعمق بوالفتناولت فيو التعريف بوأّما المطلب التمهيدي: 

وقد جاء عمى ، ارثات لمسدس ومضاعفاتولو ا تناولت فيوف: األول المبحثوأّما 
 ثالثة مطالب:

 . الوارثات لمسدس: المطمب األول
 . ثمثالوارثات لم: المطمب الثاني
 .الوارثات لمثمثين: المطمب الثالث

وقد جاء عمى ، لوارثات لمثمن ومضاعفاتوا فتناولت: ثانيوأّما المبحث ال
 مطمبين:

 . الوارثة لمثمن والربع: المطمب األول
 . الوارثات لمنصف: المطمب الثاني

 . فتناولت فييا أىم النتائج التي توصمت إلييا من خالل البحث، أّما الخاتمة
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  :التىهيذي املطمب
 ووا يتعمق بهالعٍواُ التعريف ب

بيانًا  وبّين أنصبة الورثة، قّسم اهلل سبحانو وتعالى الميراث بنفسو وفّصمو تفصيالً 
لممرأة ميراثيا ونصيبيا حفظ ترضى بو النفوس السميمة خصوصًا  لنساءلمرجال وا وحفظاً 

فالوارث سواء كان رجاًل أو امرأة يأخذ نصيبو في ، ابتداًء بعمرىا الجنيني في بطن أميا
أو عن طريق ذوي  (ٕ)أو عن طريق العصبة( ٔ)اإلسالم إما عن طريق الفرض

تعمقيما بزيادة نصيب المرأة دم وال يتطرق الباحث إلى النوعين األخرين لع، (ٖ)األرحام
أن أغمب أصحاب في أصحاب الفروض يتبين لو والناظر ، أكثر من نصيب الرجل

                                                           

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       ( الفرض لغة: مفرد فرائض يأتي لمعاني عدة منيا البيان والتفصيل قال تعالى: (ٔ

، النفقة أي قّدرىا ومنيا التقدير كقول القائل فرض القاضي، النورسورة  پ  پ  پ   پ   ڀ
أو ىي جزء والفرائض اصطالحًا: ىي إعطاء كّل ذي حّق حّقو من التركة وحسب األنصبة المقدرة شرعًا 

، ٕ٘ٔالتعريفات لمجرجاني: ص، ٜٖ٘/ٕالنياية في غريب الحديث واألثر:  ينظر:. مقّدر من التركة
 . ٘ٗص: ينيشرح الرحبية لسبط المارد ،ٕٔ/ٔ العذب الفائض شرح عمدة الفارض:

والعصبة قرابة اإلنسان ألبيو وسّموا بذلك؛ ألّنيم أحاطوا بو ويتقوى بعضيم ، مفرد عصبات: ( العصبة لغة(ٕ
، اسم لوارث يأخذ جميع المال إذا انفرد أو يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض: أما اصطالحاً ، ببعض

 ي نسبتو إلى الميت أنثى كاالبن واألب. العصبة بنفسو ىي كّل ذكر ال يدخل ف: وتتنوع إلى ثالثة أنواع
 ىي كّل أنثى صاحبة فرض عصبيا ذكر كالبنت مع االبن واألخت مع أخييا. : العصبة بغيره

مع األخت الشقيقة البنت أو بنت االبن ىي كّل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى ك: العصبة مع غيره
 . أو ألخت ألب

التعريفات ، ٕٓٗص: مختار الصحاح، ٘ٛٔ/ٓٔ :لمقرافيالذخيرة ، ٖٛٙ/ٕ: روضة الطالبين: ينظر
العذب الفائض شرح عمدة الفارض: ، ٚٚص: شرح الرحبية لسبط المارديني،، ٖٛٔص: لمجرجاني

ٔ/ٚٗ . 
ويطمق عمى األقارب سواء من األصول ، جمع َرحم ىو مكان تكوين الجنين في بطن أّمو: ( األرحام لغة(ٖ

كولد البنات وولد كل قريب ليس ذا فرض مقدر وال عصوبة : طالحاً أّما اص، أو الفروع أو الحواشي
: النياية في غريب الحديث واألثر ينظر:. األخوات وبنات اإلخوة والعمات والخاالت واألخوال وغيرىم

: ، المصباح المنير٘ٔ/ٕالعذب الفائض شرح عمدة الفارض: ، ٜٜٖ/ٛ: المغني البن قدامة، ٙٗٙ/ٔ
 . ٖ٘ٔص
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، الفروض ىم من النساء تأكيدًا من اهلل تعالى عمى ميراثيّن ومنعًا من غبن حقينّ 
واثنتان ، سبع وىّن اثنتان من األصول وىما األم والجدة تي يرثن بالفرضالالنساء الف

واحدة من الحاشية وىي و ، وميما نزل أبوىالفروع وىما البنت الصمبية وبنت االبن من ا
  .(ٔ)وواحدة أجنبية وىي الزوجة، أو ألب أو ألمكانت األخت مطمقًا شقيقة 

يي كّل أنثى ليا عمى الميت والدة مباشرة ويرتفع نسبو إلييا بدون ف فأّما األم
فرع وارث ولم يكن معيا  ن لم يكن لممتوفىحداىا الثمث إإ، وليا ثالث حاالت، واسطة

ثالثيا ، بفقد الشرطينثانييا السدس وذلك ، جية كانواأي اثنان فأكثر من اإلخوة في 
﮹  ﮺  ﮻  لقولو تعالى: ؛ (ٕ)ثمث الباقي وذلك بعد فرض الزوجين مع وجود األب معيا

                      ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁
(ٖ).  

فيي كّل امرأة ليا عمى الميت والدة غير مباشرة ويرتفع نسبو إلييا  ةالجد اوأمّ 
ونصيبيا السدس لمواحدة ، بالبنّوة بواسطة سواء كانت من جية األب أو من جية األم

سواء كّن في درجة واحدة أو اختمفت لالثنتين أو األكثر من أّي جية كانت و و 
 . (٘)، وثبت نصيبيا في السنة النبوية(ٗ)درجتينّ 

                                                           

 .ٖٔٓص: ، القوانين الفقييةٗٔ٘/ٕاالختيار لتعميل المختار: ، ٘ٚٙ/ٕ: ة الطالبينروض ينظر: ((ٔ
  .ٚٗ٘/ٓٔ: حاشية ابن عابدين، ٖٚٔ/ٓٔ: الذخيرة لمقرافي، ٜٕٖ-ٕٖٛ/ٛ: المغني البن قدامة: ينظر ((ٕ
 .ٔٔمن آية  ،سورة النساء( (ٖ
: نيل األوطار، ٚ٘٘/ٚ: اجبالتوضيح شرح مختصر ابن الح، ٖٙٙ/ٛ: المغني البن قدامة( ينظر: (ٗ

 .ٕ٘ٔٔص
 تسألو ميراثيا فقال ليا أبو بكر )جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق  قبيصة بن ذؤيب انو قال:عن ( (٘

 وما عممت لك في سنة رسول اهلل  ،مالك في كتاب اهلل شيء فارجعي حتى اسأل الناس ،شيئا، 
ىل  : فقال أبو بكر ،أعطاىا السدس اهلل  حضرت رسول :فقال المغيرة بن شعبة  ،فسأل الناس
 فأنفذه ليا أبو بكر الصديق ،فقال مثل ما قال المغيرة ،فقام محمد بن مسممة األنصاري ؟معك غيرك

أبواب الفرائض عن رسول اهلل ، (. أخرجو الترمذي في سننو ،باب ما جاء في ميراث الجدة :
 ح. ىذا حديث حسن صحي: وقال ،(ٕٔٓٔبرقم ) ٜٔٗ/ٖ
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ذا أطمقت البنت عند الفرضيين، مباشرة يي بنت المتوفىف وأّما البنت الصلبية  وا 
وثانييا الثمثان ، ا النصف إن كانت واحدةىحداإ :وليا ثالث حاالت، فيكون المراد بيا
  ڳگ  گ   گ  ڳلقولو تعالى:  ؛(ٔ)وثالثيا التعصيب بأخييا، لالثنتين فاكثر

ہ  ہ    ہ  ھ      ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀڱ  ں     ں    ڻ    ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ

 . (ٕ)ھ
فيي كّل أنثى لممتوفى عمييا والدة غير مباشرة بوساطة أبنائو  وأّما بنت االبن

فميا ما ، وتقوم مقام البنت عند فقدىا، سواء كان أبوىا ابن الميت لصمبو أم ابن ابنو
يات فإذا عدمن ؛ ألّن النص ورد صريحًا في الصمبثالثلمبنت الصمبية في األحوال ال

إذا كانت فضاًل أنيا ترث السدس ، (ٖ)بال خالف بين العمماء قامت بنات االبن مقامينّ 
 لقول ابن مسعود واحدة فاكثر مع وجود البنت الصمبية الواحدة تكممة لمثمثين 

 . (ٗ)(ما بقي لمذكر دون األنثى ؛ ألّنو لم يكن يزيد البنات عمى الثمثينو  ناالثمثلالبنتين )
وليا أربع ، وأمو يي كّل أنثى شاركت الميت في أبيوف ّما األخت الشقيقةوأ
إن لم يكن معيا أخ شقيق وال أب وال فرع وارث النصف إذا كانت واحدة  حداىاإ، حاالت
ثالثيا ، يّن أخ وال فرع وارثمعيكن الثمثان إذا كّن اثنتين فأكثر إذا لم  ، ثانييامطمقاً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   لقولو تعالى:؛ (٘)شقيق خعصبة بالغير إذا كان معيا أ

                                                           

 .ٚٗ/٘: تفسير القرطبي، ٕٖٗ/ٛ: المغني البن قدامة، ٘ٚٙ/ٕ: روضة الطالبين: ينظر ((ٔ
 .ٔٔمن آية  ،سورة النساء ((ٕ
حاشية ، ٕٖٓ/ٛ: المغني البن قدامة، ٕٙٔ/ٗ: بداية المجتيد، ٕٖص اإلجماع البن المنذر:: ينظر ((ٖ

 . ٛٗ٘/ٓٔ: ابن عابدين
برقم  ٖٚٚ/ٙ: باب ميراث أوالد االبن، جماع أبواب الميراث، أخرجو البييقي في سننو الكبرى ((ٗ

(ٕٖٔٔٙ).  
 . ٜٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار، ٔٛٙ/ٕ: روضة الطالبين، ٜٕٔ/ٗ: بداية المجتيد: ينظر ((٘
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ڤ  ڦ           ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پپ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڇڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڌڍ
 بنت أو بنت ابن ت معياإذا كان عصبة مع الغير رابعيا، (ٔ)

  عن األسود قال قضى فينا معاذ بن جبل، منيم معاذ بن جبل لقضاء الصحابة 
، ولقول خارجة بن زيد أّن (ٕ)النصف لالبنة والنصف لألخت عمى عيد رسول اهلل 

 . (ٖ))كان يجعل األخوات مع البنات عصبة ال يجعل ليّن إاّل ما بقي( زيد بن ثابت 
وتقوم مقام ، في أبيو مباشرة المتوفى شاركتىي كّل أنثى  وأّما األخت ألب
في حاالتيا كافة فضاًل أّنيا ترث السدس مع األخت الشقيقة ، األخت الشقيقة عند فقدىا

 . (ٗ)إن لم يكن معيا أخ ألب وال أب وال فرع وارث مطمقاً  الواحدة
وليا حالتان ، في أميا مباشرة شاركت المتوفىىي كّل أنثى  وأّما األخت ألم

إن لم يكن معيم فرع وارث مطمقًا وال أب  لالثنتين فأكثركانت واحدة والثمث  السدس إن
ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ  لقولو تعالى: ، (٘)وال جد

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڳڳ  ڳ
(ٙ) . 

                                                           

 .ٙٚٔاآلية  ،( سورة النساء(ٔ
برقم  ٕ٘ٔ/ٛ: باب ميراث األخوات مع البنات عصبة، كتاب الفرائض، أخرجو البخاري في صحيحو ((ٕ

(ٙٚٗٔ). 
 . ٜٜٛٔ/ٗ: باب في ابنة وأخت، كتاب الفرائض، ( أخرجو الدارمي في سننو(ٖ
 . ٖٚٓص: القوانين الفقيية، ٕٖٙ/ٛ: المغني البن قدامة، ٖٗص: اإلجماع البن المنذر: ( ينظر(ٗ
ين: حاشية ابن عابد ،ٕ٘٘/ٚ: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، ٕٛٙ/ٕ: روضة الطالبين ينظر: ((٘

ٔٓ/٘ٗٛ. 
 .ٕٔمن آية  ،( سورة النساء(ٙ
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سواء أكان وارث لمزوج عند وجود فرع الربع  حداهماإ: فميا حالتان وأّما الزوجة
ڦ  لقولو تعالى:  ،(ٔ)الثمن عند عدم وجود فرع وارث وثانيها، منيا أو من غيرىا

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
(ٕ) . 

، اثنان من األصول وىما األب والجد، أربعة وأّما الرجال الذين يرثون بالفرض
 . (ٖ)ىو الزوجوواحد أجنبي و ، وواحد من الحواشي وىو األخ ألم

لقولو تعالى: ( ٘)ففرضو السدس إذا كان لممتوفي فرع وارث ذكر (ٗ)فأّما األب
 ﮷ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴         ﮵  ﮶ 

فقده ، ويقوم الجّد مقام األب عند (ٙ)
 . (ٚ)الفرضيين في حاالتو كافة عند

لثمث ففرضو كفرض األخت ألم في حالتييا السدس لمواحد وا وأّما األخ ألم
 . الثنين فأكثر

أم لم يكن لو حالتان احداىا  لمفرع الوارثسواء أكان الزوج أبًا  وأّما الزوج
عند عدم وجود فرع وارث لمزوجة سواء أكان منو أو من غيره ،وثانييا الربع ، النصف

                                                           

 . ٕٓ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار، ٖٚٔ/ٓٔ: الذخيرة لمقرافي، ٖٖٔ/ٛ: المغني البن قدامة ينظر: ((ٔ
 .ٕٔمن آية  ،( سورة النساء(ٕ
 .ٖٗ٘/ٓٔحاشية ابن عابدين:  ،ٕٖٓ-ٖٔٓص: القوانين الفقيية، ٘ٚٙ/ٕ: روضة الطالبين: ينظر ((ٖ
، فرع وارث ىويرث بالتعصيب إن لم يكن لممتوف، األب بالتعصيب والفرض إذا وجد فرع وارث أنثىيرث  ((ٗ

﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾    ﮸ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴         ﮵  ﮶  ﮷ : لقولو تعالى، وارث

، ٕ٘/٘: تفسير القرطبي، ٖٖٓ/ٛ: المغني البن قدامة: . ينظرٔٔمن آية  ،سورة النساء ،...﮿
 . ٖٔ٘/ٕ: ميل المختاراالختيار لتع

 .٘ٗ٘/ٓٔحاشية ابن عابدين:  ،ٕٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار، ٙٚٙ/ٕ: روضة الطالبين: ( ينظر(٘
 .ٔٔمن آية  ،( سورة النساء(ٙ
التوضيح شرح مختصر ابن  ،ٖٖٔ/ٛالمغني البن قدامة: ، ٖ٘اإلجماع البن المنذر: ص ينظر: ((ٚ

 .ٚٗ٘/ٚالحاجب: 
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ٻ  ، لقولو تعالى: (ٔ)عند وجود فرع وارث لمزوجة سواء أكان منو أو من غيره

ٹ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ڀپ      ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ
(ٕ). 

 الربعالنصف و  والفروض المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية ستة ىي
وكّل واحدة حسب وتستحق اإلناث جميع الفروض ، السدسو الثمث و الثمثان و الثمن و 

التقديم بالجية فجية البنّوة ثّم جية  فيكون أّما بالنسبة لمعصبات، الشروط التي سبقت
ذا اتحدت الجية فيعتبر  ،األبّوة ثّم جية األخّوة ثّم جية العمومة قرب الدرجة فاالبن وا 

ذا تساوت الجية والدرجة فبقّوة  ،مقدم عمى ابن االبن واألب مقدم عمى الجد وغيرىما وا 
 . (ٖ)القرابة فاألخ الشقيق مقدم عمى األخ ألب

  

                                                           

 . ٗٗ٘/ٓٔحاشية ابن عابدين: ، ٖٚٔ/ٓٔ: الذخيرة لمقرافي، ٖٖٔ/ٛ: بن قدامةالمغني ال ( ينظر:(ٔ
 .ٕٔمن آية  ،( سورة النساء(ٕ
 .٘ٛٔ/ٓٔ: الذخيرة لمقرافي، ٕٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار، ٖٛٙ/ٕ :روضة الطالبين: ( ينظر (ٖ
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  وه:األ املبخح
 الوارثات لمسذس ووضاعفاته

 املطمب األوه: 
 الوارثات لمسذس

 : هنّ  تي يأخذن السدسالوارثات الال
 بنت االبن:: الوارثة األولى

من الرجل الذي درجة  بنت االبن أقرب إلى الميت إذا كانت الحالة األولى:
يا بنت االبن أكثر فالمسائل التي تأخذ في، (ٔ)وىو ابن ابن االبن البنّوة جيةمن يحاذييا 

  :ىيو من ابن ابن االبن 
 . زوج، أب، بنت االبن، بنت: عن توفيت امرأة-1

 12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 

 12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ
 6 1/2 بٍت 6 1/2 بٍت

 1 ق ابَ ابَ االبَ 2 1/6 بٍت االبَ
 2 1/6 أب 2 1/6 أب
 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

، وىو السدس (ٙ/ٕ)بنت االبن وأخذت ، ٖٔ إلى (ٕ)مسألة عالتالأن يالحظ 
جّد مكان األب  ولو كان، وىو أكثر من السدس (ٕٔ/ٔ)ابن ابن االبن في أخذ بينما 

 . ألخذت بنت االبن أكثر من ابن ابن االبن، (ٖ)في المسألتين
  

                                                           

 .ٓ٘٘/ٓٔ: حاشية ابن عابدين، ٘٘٘/ٚ :التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب: ينظر ((ٔ
أّما ، عالت الفريضة عواًل أي ارتفع حسابيا وزادت سياميا: من معانيو االرتفاع يقال: العول لغة ((ٕ

: روضة الطالبين: ينظر اصطالحًا فيو زيادة في سيام ذوي الفروض ونقص في أنصباء الورثة.
، ٜٙ٘/ٓٔ: حاشية ابن عابدين، ٕٗ٘ص: مختار الصحاح، ٖ٘ٗ/ٛ: المغني البن قدامة، ٜٓٚ/ٕ

 . ٕٕٙص: المصباح المنير
 .ٖ٘ص: اإلجماع البن المنذر: يقوم مقام األب في حاالتو وشروطو كافة . ينظر( ألّن الجد (ٖ



 

  
ٖٗٚ 

11 

 . زوج، أم، بنت االبن، بنت: عن ت امرأةتوفي -2
 12 ألةأصن املس الٍضيب الوارخ

 

 12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ
 6 1/2 بٍت 6 1/2 بٍت

 1 ق ابَ ابَ االبَ 2 1/6 بٍت االبَ
 2 1/6 أً 2 1/6 أً

 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

بينما ، وىو السدس (ٙ/ٕ) وأخذت بنت االبن ٖٔإلى  أن المسألة عالتيالحظ 
مكان األم  (ٔ)جدة أم األم نتو أكثر من السدس، ولو كاوى (ٕٔ/ٔ) ابن ابن االبنأخذ 

 .ألخذت بنت االبن أكثر من ابن ابن االبن
 . زوجة، أب، أم، بنت االبن، بنت: عن شخص توفي -3

 24 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 

 24 أصن املسألة الٍضيب الوارخ
 12 1/2 بٍت 12 1/2 بٍت

 1 ق ابَ ابَ االبَ 4 1/6 بٍت االبَ
 4 1/6 أً 4 1/6 أً
 4 1/6 أب 4 1/6 أب

 3 1/8 زودة 3 1/8 زودة

وىو السدس  (ٕٗ/ٗ) وأخذت بنت االبن ٕٚإلى  يالحظ أن المسألة عالت
 . وىو أكثر من السدس (ٕٗ/ٔ) بينما أخذ ابن ابن االبن، تقريباً 

درجة من الرجل الذي يحاذييا مميت ل بنت االبن مساوية إذا كانت: الحالة الثانية
فالمسائل التي تأخذ فييا بنت االبن أكثر من ابن ، (ٕ)و ابن االبنوى البنّوة جيةمن 
 : ىيو االبن 

 .ةزوج، أب، أم، بنت االبن، بنت: عن توفيت امرأة-1
 12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 

 12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ
 6 1/2 بٍت 6 1/2 بٍت

 مل بيق له شيء ق ابَ االبَ 2 1/6 بٍت االبَ
 2 1/6 أً 2 1/6 أً
 2 1/6 أب 2 1/6 أب
 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

                                                           

 .ٖٙٙ/ٛ: المغني البن قدامة: ألّن الجدة تأخذ السدس في المسألة كاألم. ينظر ((ٔ
 .ٔٗ/ٖ: تحفة المحتاج بشرح المنياج: ينظر ((ٕ
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، وىو أقل من الثمن (ٙ/ٕ) وأخذت بنت االبن ٘ٔإلى  يالحظ أن المسألة عالت
 . (ٕٔ/ ٓ) بينما لم يأخذ ابن ابن االبن شيئاً 

 . زوجة، أب، أم، بنت االبن، بنت: توفي شخص عن -2
 24 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 

 24أصن املسألة  بالٍضي الوارخ
 12 1/2 بٍت 12 1/2 بٍت

 1 ق ابَ االبَ 4 1/6 بٍت االبَ
 4 1/6 أً 4 1/6 أً
 4 1/6 أب 4 1/6 أب

 3 1/8 زودة 3 1/8 زودة

وىو أكثر من  (ٕٗ/ٗ) وأخذت بنت االبن ٕٚإلى  المسألة عالتيالحظ أن 
في المسألتين ، األب جد مكان وكذلك لوكان، (ٕٗ/ٔ) بينما أخذ ابن االبن، الربع

 .(ٔ)ألخذت بنت االبن أكثر من ابن االبن السابقتين
درجة من الرجل الذي لميت بنت االبن أبعد إلى اإذا كانت  الحالة الثالثة:

ألّن االبن ، وال توجد مسائل ليذه الحالة ؛بن الصمبياالوىو  البنّوة جيةمن  يحاذييا
وجودىا شرط  التيب البنت الصمبية أقرب درجة إلى الميت وىو عاصب بنفسو ويعص

فضاًل أن االبن يدلي بنفسو إلى الميت أما بنت االبن تدلي  في أخذ بنت االبن السدس
 . (ٕ)بأبييا إلى الميت واالستحقاق في اإلرث مبني عمى األقرب فاألقرب

 األم: : الوراثة الثانية
ل الذي يحاذييا درجة من الرجأقرب إلى الميت  األم إذا كانت: الحالة األولى

فاألم تأخذ ، ففي كّل مسألة إذا وجود أب مع الجد، وىو الجد أب األب، األبوةجية  من
 : أب وأم: منيا توفي شخص عن (ٖ)فيسقط بو باألب يدليأكثر من الجد؛ ألّنو 

 

                                                           

 . ٙص ٗىامش رقم : ينظر( (ٔ
 .ٓ٘٘/ٓٔ: حاشية ابن عابدين، ٔٗ/ٖ: تحفة المحتاج بشرح المنياج، ٖٗٓص: القوانين الفقيية: ينظر( (ٕ
 . ٘ٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار، ٖٖٔ/ٛ: المغني البن قدامة: ( ينظر(ٖ
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 3 أصن املسألة الٍضيب الوارخ
 

 1أصن املسألة  الٍضيب الوارخ
 1 ق أب 2 ق أب
 ال شيء له حمذوب ألباب ا دذ 1 1/3 أً

 . بينما الجّد لم يأخذ شيئاً ، ثمثالوىو  (ٖ/ٔ) يالحظ أن األم أخذت
درجة من الرجل الذي يحاذييا من مميت األم مساوية ل إذا كانت: الحالة الثانية

اجتمعا ليذه الحالة ؛ ألّن كاًل من األم واألب مسائل توجد ال و ، وىو األب، جية األبوة
عند وجود فرع وارث يأخذان السدس بالفرض ي األصل مع أنيما في درجة واحدة وى

ويكون سببًا ، وال يوجد وارث يرث معو األب، فضاًل أن األب يرث بالتعصيبأنثى 
 . (ٔ)لنقصان فرضو حتى تأخذ األّم أكثر منو

درجة من الرجل الذي يحاذييا من لميت األم أبعد إلى ا إذا كانت :الحالة الثالثة
وال يوجد رجل تكون األم أبعد منو إلى الميت؛ ألّن األبوين ىما أصالن ، جية األبوة
وينبي ، وىذا األصل يجعل عدم وجود شخص من جيتو أقرب إلى الميت منو، لإلنسان

 . (ٕ)لعدم وجود المقارنة بين األّم وبينو الحالة عميو عدم وجود مسائل ليذه
أم األم أو من قبل األب كأم أبي الجدة سواء كانت من قبل األم ك: الوارثة الثالثة

 األب:
إلى الميت درجة من أو مساوية أقرب  الجدةإذا كانت : والثانية الحالة األولى

ففي كّل ، أو أب األب وىو الجد أب أبي األب، الرجل الذي يحاذييا من جية األبوة
ب فتسقط؛ أّما الجدة أم األتأخذ أكثر منو أم األم  فالجدة، مسألة إذا وجود أب مع الجد

 . جدة أم األم، أب: توفي شخص عن، (ٖ)باألب دليت األّني
 1أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 1 ق أب 5 ق أب
 ال شيء له حمذوب أب أبي األب دذ 1 1/6 دذة أً األً

                                                           

 .ٖٙٔ/ٓٔ: الذخيرة لمقرافي، ٛٚٙ-ٚٚٙ/ٕ: روضة الطالبين ( ينظر:(ٔ
 .ٕٗ/ٖ: تحفة المحتاج بشرح المنياج، ٕٚٔ/ٗ: بداية المجتيد: ( ينظر(ٕ
 .ٜٚٙ/ٕ: روضة الطالبين، ٖٛٙ/ٛ: المغني البن قدامة، ٖٗٔ/ٗ: بداية المجتيد: ( ينظر(ٖ
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بينما جد أب أبي األب لم يأخذ ، وىو السدس (ٙ/ٔ) يالحظ أّن الجدة أخذت
 . وكذلك الجد أب األب، يئاً ش

إذا كانت الجدة أبعد إلى الميت درجة من الرجل الذي يحاذييا من : الحالة الثالثة
 تأخذ السدسأم األم وال توجد مسائل ليذه الحالة؛ ألّن الجدة ، وىو األب، جية األبوة
التعصيب أو يأخذ بالتعصيب وكالىما أقوى من  بالفرض ويأخذ واألب إّما بالفرض 

أّما الجدة فتسقط ، فضاًل أّنو ال يوجد وارث يكون سببًا لسقوط األبنصيب الجدة أم األم 
 . (ٔ)بوجود األم

 األخت ألب: : الوارثة الرابعة
درجة من الرجل الذي أقرب إلى الميت  األخت ألبإذا كانت : الحالة األولى

 حالة؛ ألّن كاًل منليذه ال مسائل ال توجدو  األخ ألم،، وىو جية األخّوةيحاذييا من 
األخت ألب واألخ ألم يرثان السدس بالفرض وال يوجد وارث يكون سببًا لنقصان ميراث 

 . (ٕ)ع عدم تأثره عمى ميراث األخت ألباألخ ألم أو حرمانو م
درجة من الرجل الذي مميت مساوية لاألخت ألب إذا كانت : الحالة الثانية

فالمسائل التي تأخذ فييا األخت ألب أكثر ، (ٖ)ألبوىو األخ ، يحاذييا من جية األخّوة
 : ىيو من األخ ألب 

 . زوج، أخت ألب، أخت شقيقة: توفي شخص عن-1
 2أصن املسألة  الٍضيب الوارخ   6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ
 1 1/2 أخت ش 3 1/2 أخت ش
 مل يبق له شيء ق  أخ ألب 1 1/6 أخت ألب

 1 1/2 زوج 3 1/2 زوج

                                                           

 . ٔٙٔ/ٓٔ: الذخيرة لمقرافي، ٖٙٙ/ٛ: المغني البن قدامة: ( ينظر(ٔ
 . ٜ٘٘/ٚ: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، ٜٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار: ( ينظر(ٕ
 .ٖٛٙ/ٖ: روضة الطالبين: ( ينظر(ٖ
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، تقريباً وىو السدس  (ٙ/ٔ) وأخذت األخت ألب ٚإلى  المسألة عالتأن يالحظ 
 . (ٔ)؛ ألّنو عصبة(ٕ/ٓ) شيئًا من فيبينما لم يأخذ األخ ألب 

 زوج .، أم، أخت ألب، أخت شقيقة: توفي شخص عن -2
 6أصن املسألة  الٍضيب الوارخ   6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ
 3 1/2 أخت ش 3 1/2 أخت ش

 مل يبق له شيء ق  أخ ألب 1 1/6 ألبأخت 
 1 1/6 أً 1 1/6 أً

 3 1/2 زوج 3 1/2 زوج

بينما لم ، وىو الثمن (ٙ/ٔ) وأخذت األخت ألب ٛإلى  عالت المسألة يالحظ أن
ألخذت األخت ألب أكثر جدة مكان األم  كانت، ولو (ٙ/ٓ) يأخذ األخ ألب شيئًا من

 . من األخ ألب
 زوجة .، أم، أخت ألب، ت شقيقةأخ: عن توفيت امرأة-3

 12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ   12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ
 6 1/2 أخت ش 6 1/2 أخت ش
 1 ق أخ ألب 2 1/6 أخت ألب

 2 1/6 أً 2 1/6 أً
 3 1/4 زودة 3 1/4 زودة

وىو السدس  (ٕٔ/ٕ) وأخذت األخت ألب ٖٔإلى  عالتالمسألة  يالحظ أن
جدة مكان األم  كانتولو ، وىو أكثر من الثمن (ٕٔ/ٔ) بينما أخذ األخ ألب، تقريباً 

 . ألخذت األخت ألب أكثر من األخ ألب
درجة من الرجل الذي لميت أبعد إلى ا األخت ألبإذا كانت  :الحالة الثالثة

ليذه الحالة؛ ألّن األخت  مسائل ال توجدو ، وىو األخ الشقيق، يحاذييا من جية األخّوة
ب تأخذ السدس مع وجود أخت شقيقة وفي مقارنة المسألة مع األخ الشقيق تصبح أل

 . (ٕ)وىذا يؤثر عمى األخت ألب، عصبة
  األخت ألم:: الوارثة الخامسة

                                                           

 . ٘ٛٔ/ٓٔ: الذخيرة لمقرافي: ( ينظر(ٔ
 . ٛٗ٘/ٓٔ: حاشية ابن عابدين، ٗٗ/ٖ: تحفة المحتاج بشرح المنياج: ( ينظر(ٕ
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درجة من الرجل الذي أقرب إلى الميت  ماألخت ألإذا كانت : الحالة األولى
قرب منو إلى الميت ؛ ألن وال يوجد رجل تكون األخت األم أ، يحاذييا من جية األخّوة

أوالد األم أضعف الجيات إلى الميت؛ ألنيم مستثنون من القاعدة الفرضية كّل َمن جية 
 . (ٔ)أدلى إلى الميت بواسطة حجبتو تمك الواسطة

درجة من الرجل الذي يحاذييا مميت مساوية ل األخت ألمإذا كانت : الحالة الثانية
ليذه الحالة؛ ألّن كاًل من األخت ألم  مسائل توجد الو ، وىو األخ ألم، من جية األخّوة

، (ٕ)وال يوجد وارث يؤثر عمى أحدىما دون اآلخرواألخ ألم يأخذان السدس إذا انفردا 
ْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكاَلَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِمُكلِّ َواِحٍد ): استدالاًل بقولو تعالى َواِ 

 . (ٖ)(لسُُّدُس ِمْنُيَما ا
درجة من الرجل الذي لميت أبعد إلى ا األخت ألمإذا كانت : الحالة الثالثة

؛ مسائل ليذه الحالة ال توجدو ، األخ الشقيق واألخ ألب وىو، يحاذييا من جية األخّوة
من جية األب يدلي إلى المّيت  األخ الشقيقألّن كالىما أقوى من األخت األم ألّن 
 . (ٗ)واإلرث مبني عمى تقديم األقوى عمى األضعفجية األب من والثاني  واألم

  

                                                           

 . ٖٖٙ/ٛ: المغني البن قدامة، ٘ٚٙ/ٕ: روضة الطالبين: ( ينظر(ٔ
 .ٜٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار، ٕٛٔ/ٗ: بداية المجتيد: ( ينظر(ٕ
 .ٕٔمن آية  ،( سورة النساء(ٖ
 . ٘ٛٔ/ٓٔ: الذخيرة لمقرافي، ٜٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار: ( ينظر(ٗ
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 : املطمب الجاٌي
 الوارثات لمجمح

 تي يرثن الثلث هّن: الوارثات الال
 : األم: الوارثة األولى
األم أقرب إلى الميت درجة من الرجل الذي يحاذييا  إذا كانت: الحالة األولى

فاألم ، مسألة إذا وجود األب مع الجدففي كّل ، وىو الجد أب األب، من جية األبوة
 . (ٔ)تأخذ أكثر من الجد؛ ألّنو يدلي إلى الميت باألب فيسقط بو

درجة من الرجل الذي يحاذييا من جية تكون األم مساوية لمميت : الحالة الثانية
 . (ٕ)سببو سبققد و ليذه الحالة  مسائل وال توجد، وىو األب، األبوة

درجة من الرجل الذي يحاذييا من األم أبعد إلى الميت إذا كانت : الحالة الثالثة
 . (ٖ)سببوسبق  قدو وال يوجد رجل تكون األم أبعد منو إلى الميت ، جية األبوة

  :األختان ألم: الوارثة الثانية
درجة من الرجل الذي أقرب إلى الميت  ألم األختان إذا كانت: الحالة األولى

قد رجل تكون األخت األم أقرب منو إلى الميت و  وال يوجد، ا من جية األخّوةميحاذيي
 .(ٗ)سبق سببو

درجة من الرجل الذي مساوية لمميت  ألم األختانإذا كانت : الحالة الثانية
سبق قد ليذه الحالة و مسائل وال توجد ، وىو األخوان ألم، ا من جية األخّوةميحاذيي
 . (٘)سببو

                                                           

 . ٘ٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار، ٖٖٔ/ٛ: المغني البن قدامة: ( ينظر(ٔ
 .ٛص : ( ينظر(2
 .ٛص : ( ينظر(ٖ
 .01ص : ( ينظر(ٗ

 .ٓٔص : ( ينظر(٘
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درجة من الرجل الذي لى الميت أبعد إألم  األختانإذا كانت : الحالة الثالثة
 أقوى من األختين ألم ّنيماأل وىو األخ الشقيق واألخ ألب؛، ةا من جية األخوّ ميحاذيي

 .(ٔ)واإلرث مبني عمى تقديم األقوى جية ودرجة
 : املطمب الجالح

 الوارثات لمجمجني
  تي يرثن الثلثين هّن:الوارثات الال
 ثر: البنتان الصلبيتان فأك: الوارثة األولى
درجة من الرجل الذي يحاذييما أقرب إلى الميت  لبنتانإذا كانت : الحالة األولى

فالمسائل التي تأخذ فييا البنتان أكثر من ابني االبن ، (ٕ)من جية البنّوة وىو ابنا االبن
 ىي:و 

 . ةزوج، أم، أب، بنتين: توفي شخص عن-1
تضخيح  24سألة أصن امل الٍضيب الوارخ  24أصن املسألة  الٍضيب الوارخ

 48املسألة 
 26 11 ق ابٍا االبَ 16 2/3 بٍتاُ
 8 4 1/6 أب 4 1/6 أب
 8 4 1/6 أً  4 1/6 أً 

 6 3 1/8 زودة 3 1/8 زودة

 وىو الثمث تقريباً  (ٕٗ/ٙٔ) لبنتانا وأخذت ٕٚالمسألة عالت إلى  يالحظ أن
وىو  (ٛٗ/ٕٙ) بنا االبناوأخذ  ٛٗالمسألة الثانية إلى  (ٖ)صححتبينما ، لكل واحدة

 في المسألةأم مكان األب ألخذتا أكثر منيما  كانتولو ، لكل واحد أقل من الربع
 . نفسيا

                                                           

 .٘ٛٔ/ٓٔ: الذخيرة لمقرافي، ٖٖٙ/ٛ: مةالمغني البن قدا: ( ينظر(ٔ
 .٘ٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار، ٕٙٔ/ٗ: بداية المجتيد: ( ينظر(ٕ
ىو أن يضرب األصل في أقل عدد يمكن أن يضاعف العدد حتى تصبح السيام ( تصحيح المسألة (ٖ

: لسبط المارديني شرح الرحبية: الناتجة من الضرب قابمة لمقسمة عمى كّل الورثة من غير كسر. ينظر
 . ٖٔٔص
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 . زوج، أم، أب، بنتين: عن ت امرأةتوفي -2
تضخيح  12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ   12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ

 24املسألة 
 10 5 ق ابٍا االبَ 8 2/3 تاُبٍ

 4 2 1/6 أً 2 1/6 أً
 4 2 1/6 أب 2 1/6 أب
 6 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

 الربعوىو أقل من  (ٕٔ/ٛ) وأخذت البنتان ٘ٔالمسألة عالت إلى يالحظ أن 
وىو أقل من السدس  (ٕٗ/ٓٔ) بينما ابنا االبن بعد تصحيح المسألة أخذا، لكل واحدة
 . أكثر منيما في نفس المسألة ألخذتا األممكان جدة أم األم  كانتولو ، لكل واحد

درجة من الرجل الذي يحاذييما مميت البنتان مساويتين لإذا كانت : الحالة الثانية
 ىي:و االبنين ييا البنتان أكثر من فالمسائل التي تأخذ ف ،(ٔ)من جية البنّوة وىو االبنان

 . ةزوج، أم، أب، بنتين: توفي شخص عن-1
أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  24أصن املسألة  الٍضيب الوارخ

24 
تضخيح 

 48املسألة 
 26 11 ق ابٍاُ 16 2/3 بٍتاُ
 8 4 1/6 أب 4 1/6 أب
 8 4 1/6 أً 4 1/6 أً

 6 3 1/8 زودة 3 1/8 زودة

 وىو الثمث تقريباً  (ٕٚ/ٙٔ) وأخذت البنتان ٕٚيالحظ أن المسألة عالت إلى 
وىو أقل من  (ٛٗ/ٕٙ) وأخذ ابنان ٛٗ بينما صححت المسألة الثانية إلى، لكل واحدة

 . نفسيا أم مكان األب ألخذتا أكثر منيما في المسألة كانت ولو، لكل واحد الربع
 . زوج، أم، أب، بنتين: امرأة عن تتوفي-2

تضخيح  12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ   12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ
 24املسألة 

 10 5 ق ابٍاُ 6 1/2 بٍتاُ
 4 2 1/2 أً 2 1/2 أً
 4 2 1/2 أب 2 1/2 أب
 6 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

                                                           

 .ٖٗٓص: القوانين الفقيية، ٖٛٙ/ٖ: روضة الطالبين: ( ينظر(ٔ
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لكل  وىو من الربع (ٖٔ/ٙ) وأخذت البنتان ٘ٔيالحظ أن المسألة عالت إلى 
، وىو أقل من السدس لكل واحد (ٕٗ/ٓٔ) بينما ابنان بعد تصحيح المسألة أخذا، واحدة
 . نفسياا في المسألة جدة أم األم مكان األم ألخذتا أكثر منيم كانتولو 

درجة من الرجل الذي يحاذييما لميت البنتان أبعد إلى اإذا كانت : ةالحالة الثالث
أقرب جية  البنّوة وال يوجد رجل تكون البنتان أبعد منو إلى الميت؛ ألنّ ، من جية البنّوة

عدم ل وينبي عميو عدم وجود مسائل ليذه الحالة ،؛ ألّنيا تدلي بنفسيا إليوإلى الميت
 . (ٔ)وجود المقارنة بين مسائل البنتين وبين الرجمين

 بنتا االبن:: الوارثة الثانية
درجة من الرجل الذي االبن أقرب إلى الميت  بنتاإذا كانت : الحالة األولى

، فالمسائل التي تأخذ فييا بنتا االبن أكثر (ٕ)يحاذييما من جية البنّوة وىو ابن ابن االبن
 : ىيو ابن االبن  امن ابن

 . زوج، أب، بنتي االبن ،أم: توفيت امرأة عن-1
 12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 

تضخيح  12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ
 24املسألة 

 10 5 ق  ابَ االبَ اابٍ 8 2/3 بٍتا االبَ
 4 2 1/6 أً 2 1/6 أً
 4 2 1/6 أب 2 1/6 أب
 6 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

 وىو أقل من الربع (ٕٔ/ٛ) بنتا االبنوأخذت  ٘ٔلت إلى يالحظ أن المسألة عا
وىو أقل من  (ٕٗ/ٓٔ) ابن االبن بعد تصحيح المسألة أخذا ابينما ابن، لكل واحدة

ألخذتا ، جد مكان األب كانأو  جدة أم األم مكان األم كانت ولو، السدس لكل واحد
 . نفسياأكثر منيما في المسألة 

 
                                                           

 .ٓ٘٘/ٓٔ: حاشية ابن عابدين، ٔٗ/ٖ: تحفة المحتاج بشرح المنياج، ٖٗٓص: القوانين الفقيية: ( ينظر(ٔ
 .٘ٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار، ٕٙٔ/ٗ: بداية المجتيد: ( ينظر(ٕ
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 . زوجة، أب، ن ،أمبنتي االب: توفي شخص عن -2
تضخيح   24أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  24 أصن املسألة الٍضيب  الوارخ  

املسألة 
48  

 26 13 ق  ابَ االبَ اابٍ 16 2/3 بٍتا االبَ
 8 4 1/6 أً 4 1/6 أً
 8 4 1/6 أب 4 1/6 أب

 6 3 1/8 زودة 3 1/8 زودة

وىو الثمث  (ٕٚ/ٙٔ) البنوأخذت ابنتا ا ٕٚيالحظ أن المسألة عالت إلى 
وىو أقل من  (ٛٗ/ٕٙ) ابن االبن بعد تصحيح المسألة أخذا ابينما ابن، لكل واحدة تقريباً 

ألخذتا ، جد مكان األب كان أو جدة أم األم مكان األمكانت  ولو، الربع تقريبًا لكل واحد
 . نفسياأكثر منيما في المسألة 

بن مساوية لمميت من حيث الدرجة من تكون بنتا االإذا كانت : الحالة الثانية
، فالمسائل التي تأخذ فييا بنتا (ٔ)الرجل الذي يحاذييما من جية البنّوة وىو ابن االبن

 : ىي االبن ياالبن أكثر من ابن
 زوج .، أب، أم، بنتي االبن: توفيت امرأة عن-1

تضخيح  12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ
 24سألة امل

 10 5 ق االبَ ابٍا 8 2/3 بٍتا االبَ
 4 2 1/6 أً 2 1/6 أً
 4 2 1/6 أب 2 1/6 أب
 6 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

وىو أقل من  (ٕٔ/ٛ) وأخذت ابنتا االبن ٘ٔيالحظ أن المسألة عالت إلى 
وىو أقل من ( ٕٗ/ٓٔ) بينما ابنا االبن بعد تصحيح المسألة أخذا، لكل واحدة الربع

ألخذتا ، جد مكان األب كانأو  جدة أم األم مكان األم كانتولو ، السدس لكل واحد
  .نفسياأكثر منيما في المسألة 

 

                                                           

 .ٔٗ/ٖ: تحفة المحتاج بشرح المنياج، ٘ٛٔ/ٓٔ: مقرافيالذخيرة ل: ( ينظر(ٔ
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 . زوجة، أب، بنتي االبن ،أم: توفي شخص عن -2
تضخيح  24أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  24 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

املسألة 
48 

 26 13 ق ابٍا االبَ 16 2/3 بٍتا االبَ
 8 4 1/6 أً 4 1/6 أً
 8 4 1/6 أب 4 1/6 أب

 6 3 1/8 زودة 3 1/8 زودة

وىو الثمث  (ٕٚ/ٙٔ) وأخذت ابنتا االبن ٕٚيالحظ أن المسألة عالت إلى 
وىو أقل من  (ٛٗ/ٕٙ) بينما ابنا االبن بعد تصحيح المسألة أخذا، لكل واحدة تقريباً 

ألخذتا ، جد مكان األب أو كان دة أم األم مكان األمكانت جولو ، الربع تقريبًا لكل واحد
 . نفسيا أكثر منيما في المسألة

درجة من الرجل الذي  االبن أبعد إلى الميت بنتاإذا كانت : الحالة الثالثة
ذ فييا بنت االبن أكثر ، فالمسائل التي تأخ(ٔ)ا من جية البنّوة وىو ابن الصمبيميحاذيي

 : ىيو  من االبن
 . زوج، أب، بنتي االبن ،أم: رأة عنتوفيت ام-1

تضخيح  12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ
 24املسألة 

 10 5 ق ابٍاُ 8 2/3 بٍتا االبَ
 4 2 1/6 أً 2 1/6 أً
 4 2 1/6 أب 2 1/6 أب
 6 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

وىو أقل من  (٘ٔ/ٛ) نوأخذت ابنتا االب ٘ٔيالحظ أن المسألة عالت إلى 
وىو أقل من السدس  (ٕٗ/ٓٔ) بينما ابنان بعد تصحيح المسألة أخذا، لكل واحدة الربع

ألخذتا أكثر منيما ، جد مكان األب كانأو  جدة أم األم مكان األم كانتولو ، لكل واحد
 . نفسيا في المسألة
 

                                                           

 .ٓ٘٘/ٓٔ: حاشية ابن عابدين، ٖٗٓص: القوانين الفقيية: ( ينظر(ٔ
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 . زوجة، أب، أم بنتي االبن،: توفي شخص عن-2
تضخيح  24أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  24 املسألة أصن الٍضيب الوارخ

املسألة 
48 

 26 13 ق ابٍا االبَ 16 2/3 بٍتا االبَ
 8 4 1/6 أً 4 1/6 أً
 8 4 1/6 أب 4 1/6 أب

 6 3 1/8 زودة 3 1/8 زودة

وىو الثمث  (ٕٚ/ٙٔ) وأخذت ابنتا االبن ٕٚيالحظ أن المسألة عالت إلى 
وىو أقل من الربع  (ٛٗ/ٕٙ) ما ابنان بعد تصحيح المسألة أخذابين، لكل واحدة تقريباً 

ألخذتا أكثر ، األب جد مكان كان أو جدة أم األم مكان األم كانت ولو، تقريبًا لكل واحد
  .نفسياالمسألة  منيما في

  األختان الشقيقتان:: الوارثة الثالثة
درجة من الرجل ت إلى المي تان أقربقاألختان الشقيإذا كانت : الحالة األولى

فالمسائل التي تأخذ فييا األختان ، (ٔ)الذي يحاذييما من جية األخّوة وىو األخ ألب
 : ىيو  الشقيتان أكثر من األخ ألب

 . زوج، أم، أختين شقيقتين: توفيت امرأة عن-1
 6أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

أختاُ 
 شقيقتاُ

 2 ق بأخواُ أل 4 2/3

 1 1/6 أً 1 1/6 أً
 3 1/2 زوج 3 1/2 زوج

 وىو الربع (ٛ/ٗ) وأخذت األختان الشقيقتان ٛيالحظ أن المسألة عالت إلى 
جدة أم  كانت ولو، لكل واحد وىو السدس (ٙ/ٕ) بينما األخوان ألب أخذا، لكل واحدة

 . ألخذتا أكثر منيما، األم مكان األم
 

                                                           

 .٘ٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار: ( ينظر(ٔ
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 زوجة ، أم، ينأختين شقيقت: توفي شخص عن-2
أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

12 
تضخيح 

 24املسألة 
أختاُ 
 شقيقتاُ

 14 7 ق أخواُ ألب 8 2/3

 4 2 1/6 أً 2 1/6 أً
 10 3 1/4 زودة 3 1/4 زودة

الثمث وىو  (ٖٔ/ٛ) وأخذت األختان الشقيقتان ٖٔيالحظ أن المسألة عالت إلى 
، لكل واحد أكثر من الثمثوىو  (ٕٗ/ٗٔ) بينما األخوان ألب أخذا، لكل واحدة تقريباً 
 . نفسياالمسألة ألخذتا أكثر منيما في ، األمجدة أم األم مكان  كانتولو 

 زوج .، أخت ألم، أم، أختين شقيقتين: عن ت امرأةتوفي-3
ملسألة تضخيح ا 6أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

12 

 2 1 ق أخواُ ألب 4 2/3 أختاُ شقيقتاُ
 2 1 1/6 أً 1 1/6 أً

 2 1 1/6 أخت ألً 1 1/6 أخت ألً
 6 3 1/2 زوج 3 1/2 زوج

وىو أكثر من  (ٜ/ٗ) وأخذت األختان الشقيقتان ٜيالحظ أن المسألة عالت إلى 
 كانتولو ، ل واحدلك وىو السدس (ٕٔ/ٕ) بينما األخوان ألب أخذا، لكل واحدة الربع

 . (ٔ)نفسيا ألخذتا أكثر منيما في المسألة، جدة أم األم مكان األم
 . زوجة، أخت ألم، أم، أختين شقيقتين: توفي شخص عن -4
تضخيح املسألة  12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

24 

 10 5 ق أخواُ ألب 8 2/3 أختاُ شقيقتاُ
 4 2 1/6 أً 2 1/6 أً

 4 2 1/6 أخت ألً 2 1/6 أخت ألً
 6 3 1/4 زودة 3 1/4 زودة

                                                           

بداية : ( فالمسائل التي تأخذ فييا األم السدس يكون حكم الجدة بالنسبة لموارثين اآلخرين حكم األم. ينظر(ٔ
 . ٖٙٙ/ٛ: المغني البن قدامة، ٖٗٔ/ٗتيد المج
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وىو أقل  (٘ٔ/ٛ) وأخذت األختان الشقيقتان٘ٔيالحظ أن المسألة عالت إلى 
لكل  وىو أقل من السدس (ٕٗ/ٓٔ) بينما األخوان ألب أخذا، لكل واحدة من الربع

 . نفسياكثر منيما في المسألة ألخذتا أ، جدة أم األم مكان األمكانت ولو ، واحد
درجة من الرجل  مميتألختان الشقيقتان مساويتين لإذا كانت : الحالة الثانية

فالمسائل التي تأخذ فييا األختان ، (ٔ) الذي يحاذييما من جية األخّوة وىو األخ الشقيق
 : ىيو الشقيتان أكثر من األخ الشقيق 

 . زوج، خت ألمأ، أم، أختين شقيقتين: توفيت امرأة عن -1
تضخيح املسألة  6أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

12 

 2 1 ق أخواُ شقيقاُ 4 2/3 أختاُ شقيقتاُ
 2 1 1/6 أً 1 1/6 أً

 2 1 1/6 أخت ألً 1 1/6 أخت ألً
 6 3 1/2 زوج 3 1/2 زوج

وىو أقل من  (ٜ/ٗ) انوأخذت األختان الشقيقتٜيالحظ أن المسألة عالت إلى 
، لكل واحد وىو أقل من السدس (ٕٔ/ٕ) بينما األخوان الشقيقان أخذا، لكل واحدة الربع
أو حذفت األخت ألم ألخذت األختان الشقيقتان أكثر ، جدة أم األم مكان األم كانتولو 

 . نفسيا األخوين الشقيقين في المسألة
 زوجة .، أم، أختين شقيقتين: توفي شخص عن -2
تضخيح املسألة  12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

24 

 14 7 ق شقيقاُ أخواُ 8 2/3 أختاُ شقيقتاُ
 4 2 1/6 أً 2 1/6 أً

 6 3 1/4 زودة 3 1/4 زودة

وىو الثمث  (ٖٔ/ٛ) وأخذت األختان الشقيقتان ٖٔيالحظ أن المسألة عالت إلى 
لكل  وىو أكثر من الثمث (ٕٗ/ٗٔ) بينما األخوان الشقيقان أخذا، لكل واحدة تقريباً 

                                                           

 .ٗٗ/ٖ: تحفة المحتاج بشرح المنياج، ٘ٛٔ/ٓٔ: الذخيرة لمقرافي: ( ينظر(ٔ
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ألخذت األختان  أو أضيفت األخت ألم، جدة أم األم مكان األم كانتولو ، واحد
 . نفسيا أكثر األخوين الشقيقين في المسألةمن الشقيقتان 

لذي درجة من الرجل الميت األختان الشقيقتان أبعد إلى اإذا كانت  :الحالة الثالثة
وال يوجد رجل تكون األختان الشقيقتان أبعد منو إلى الميت؛ ، يحاذييما من جية األخّوة

لعدم  وينبي عميو عدم وجود مسائل ليذه الحالة، جية األبوين أقرب جية إلى الميت ألنّ 
 . (ٔ)وجود المقارنة بين مسائل األختين الشقيقتين وبين الرجمين

 األختان ألب:: الوارثة الرابعة
درجة من الرجل الذي أقرب إلى الميت  ألب اناألختإذا كانت  :لحالة األولىا
فالمسائل التي تأخذ فييا األختان ألب أكثر ، (ٕ)وىو األخ ألم، ا من جية األخّوةميحاذيي

 : ىيو من األخ ألم 
 . زوج، أم، أختين ألب: توفيت امرأة عن-1

 6املسألة  أصن الٍضيب الوارخ  6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 2 1/3 أخواُ ألً 4 2/3 أختاُ ألب
 1 1/6 أً 1 1/6 أً

 3 1/2 زوج 3 1/2 زوج

 وىو الربع تقريباً  (ٛ/ٗ) وأخذت األختان ألب ٛيالحظ أن المسألة عالت إلى 
 . لكل واحد وىو السدس( ٙ/ٕ) بينما األخوان ألم أخذا، لكل واحدة
 . زوجة، أم، أختين ألب: توفي شخص عن -2

أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ
12 

 رّدت املسألة 

  4 1/3 أخواُ ألً 8 2/3 أختاُ ألب

 
 + 
 

  =   

 
 = 

 
  

 1 1/6 أً 2 1/6 أً 1ولألً ، 2ألخويَ 

 ـــــــــــــــــــــ  3 1/4 زودة 3 1/4 زودة

                                                           

 .ٕٛص: شرح الرحبية لسبط المارديني، ٖٛٙ/ٖ: روضة الطالبين: ( ينظر(ٔ
 .ٜ٘٘/ٚ: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، ٜٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار: ( ينظر(ٕ
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وىو الثمث  (ٖٔ/ٛ) خذت األختان ألبوأٖٔيالحظ أن المسألة عالت إلى 
لكل  وىو الربع (ٕٔ/ٙ) أخذاالمسألة  (ٔ)بعد ردّ  بينما األخوان ألم، لكل واحدة تقريباً 
 . واحد

درجة من الرجل الذي مميت مساويتين ل ألب اناألختإذا كانت  :الحالة الثانية
فييا األختان ألب فالمسائل التي تأخذ ، ،(ٕ) وىو األخ ألب، ما من جية األخّوةيحاذيي

 : ىي أكثر من األخ ألب
 زوج .، أم، أختين ألب: أة عنتوفيت امر -1

 6أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 2 ق  أخواُ ألب 4 2/3 أختاُ ألب
 1 1/6 أً 1 1/6 أً

 3 1/2 زوج 3 1/2 زوج

                                                           

ورّد ، رّد إليو حّقو أي أعاده: ومنيا اإلعادة يقال، رّد الشيء عنو إذا صرفو عنو: الصرف يقال: رّد لغةال ((ٔ
أّما اصطالحًا فيو الزيادة الحاصمة في أنصباء الورثة مع النقصان في سيام ، الشيء عميو إذا أعاده

 أصول تطبيق الرّد:  وتدفع إلى ذوي الفروض بنسبة فروضيم.
فمثاًل توفي شخص ، إذا كانوا من صنف واحد جميع التركة فرضًا ورّداً ، ارث الواحد أو أكثريستحق الو  .ٔ

توفي شخص عن خمس ، عن أخت شقيقة فتأخذ األخت جميع التركة نصفيا فرضًا والنصف اآلخر رّداً 
 بنات فالثمثان ليّن فرضًا و واحد رّدًا ليًن. 

، (ٖ/ٔأم ): توفي شخص عن، أكثر من صنف وكّل حسب فرضوترّد الزيادة إلى جميع الورثة إذا كانوا  .ٕ
األسيم المستحقة ، (ٔويبقى ، ٖولألخت الشقيقة ، ٕفمألم ، ٙ( )أصل المسألة من ٕ/ٔأخت شقيقة )

( 
  
  + 

  
عمى المقام األصمي ويضرب ٙثّم يقسم ، ٙىو  ٕو ٖ( توحيد المقامين العامل المشترك بين 

 في البسط فيكون )

 
 + 

 
  = 

 
ولألخت ثالثة أسيم ، فمألم سيمان من الباقي، ٘رّدت إلى  ٙ( المسألة 

، ٓٗٔص: مختار الصحاح، ٜٖ٘/ٛ: المغني البن قدامة، ٖٙٔ/ٗ: بداية المجتيدينظر: من الباقي. 
العذب الفائض شرح عمدة ، ٓٗٔص: القاموس المحيط، ٘ٙٔص: شرح الرحبية لسبط المارديني

 .ٖ/ٕ: الفارض
 . ٘ٛٔ/ٓٔ: الذخيرة لمقرافي: ( ينظر(ٕ
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 وىو الربع تقريباً  (ٛ/ٗ) وأخذت األختان ألب ٛيالحظ أن المسألة عالت إلى 
 . لكل واحد وىو السدس (ٙ/ٕ) بينما األخوان ألب أخذا، لكل واحدة
 زوجة .، أخت ألم، أم، ن ألبأختي: توفي شخص عن-ٕ

تضخيح  12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ
 24املسألة 

 10 5 ق  أخواُ ألب 8 2/3 أختاُ ألب
 4 2 1/6 ًأ 2 1/6 أً

 4 2 1/6 أخت ألً 2 1/6 أخت ألً
 6 3 1/4 زودة 3 1/4 زودة

وىو أقل من  (٘ٔ/ٛ) وأخذت األختان ألب ٘ٔيالحظ أن المسألة عالت إلى 
 . لكل واحد وىو أقل من السدس (ٕٗ/ٓٔ) بينما األخوان ألب أخذا، الربع لكل واحدة

درجة من الرجل الذي لميت اأبعد إلى  األختان ألبإذا كانت  :الحالة الثالثة
فالمسائل التي تأخذ فييا األختان ألب ، (ٔ) وىو األخ الشقيق، ما من جية األخّوةيحاذيي

 : ىي الشقيقأكثر من األخ 
 زوج .، أم، أختين ألب: توفيت امرأة عن -1

 6أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 2 ق أخواُ شقيقاُ 4 2/3 أختاُ ألب
 1 1/6 أً 1 1/6 أً

 3 1/2 زوج 3 1/2 زوج

 وىو الربع تقريباً  (ٛ/ٗ) وأخذت األختان ألب ٛيالحظ أن المسألة عالت إلى 
 . لكل واحد وىو السدس (ٙ/ٕ) بينما األخوان الشقيقان أخذا، لكل واحدة

  

                                                           

 . ٛٗ٘/ٓٔ: حاشية ابن عابدين، ٗٗ/ٖ: تحفة المحتاج بشرح المنياج: ( ينظر(ٔ
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 زوجة .، أخت ألم، أم، أختين ألب: توفي شخص عن-2
تضخيح املسألة  12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة بالٍضي الوارخ

24 

 10 5 ق  أخواُ شقيقاُ 8 2/3 أختاُ ألب
 4 2 1/6 أً 2 1/6 أً

 4 2 1/6 أخت ألً 2 1/6 أخت ألً
 6 3 1/4 زودة 3 1/4 زودة

وىو أقل من  (٘ٔ/ٛ) وأخذت األختان ألب ٘ٔيالحظ أن المسألة عالت إلى 
لكل  وىو أقل من السدس (ٕٗ/ٓٔ) بينما األخوان الشقيقان أخذا، كل واحدةالربع ل
 . واحد
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 : املبخح الجاٌي
 الوارثات لمجىَ ووضاعفاته

 : املطمب األوه
 (1)والربع لمجىَ الوارثة

ىي الوارثة الوحيدة التي تستحق الثمن من ميراث زوجيا إن أو الزوجات  الزوجة
حق الربع إن لم يكن لو ولد ال منيا وال من غيرىا وتست، كان لو ولد منيا أو من غيرىا

وبما أّن المقارنة بين المرأة والرجل تتحقق بالجية والدرجة ، بال خالف بين الفرضيين
يراث بين وال قرابة بين الزوجية؛ ألّن سبب استحقاق الم، وكمتاىما تكون بين أىل القرابة

ي عميو عدم وجود مسائل فرضية تأخذ فييا وينب، (ٕ)القرابة تالزوجين ىو الزواج وليس
الثمن وال في حالة الربع؛ ألّن اهلل تعالى  ال في حالةالزوجة أو الزوجات أكثر من الزوج 

لو فضاًل  كّمف الزوج تكاليف مادية كالمير والنفقة ولم يكّمف المرأة فعّوضو في ميراثيا
ى الذكر مع استوائيما في الزوجة أكثر من الزوج ألّدى إلى تفضيل األنثى عمأعطي 

 : ومّما ورد من أقوال الفقياء تدل عمى ذلك منيا، (ٖ)سبب استحقاق الميراث وىو الزوجية
واحدة الربع وىّن أربع ألخذن جميع : )لو جعل لكّل رحمو اهلليقول ابن قدامة 

جة ألن الزوج والزو يقول القرافي رحمو اهلل )، و (ٗ)(وزاد فرضيّن عمى فرض الزوج، المال
كالشريكين المتعاونين عمى المصالح فمما افترقا كان لو النصف ومع الولد الربع ؛ألن 

                                                           

؛ ألن الزوجة أو الزوجات ىي التي تأخذ الثمن والربع من النساء وال في مطمب واحد الثمن والربع( جعمُت (ٔ
 تشاركيا وارثة أخرى. 

ق اإلرث برحم ونكاح صحيح ووالء( ويقول ابن عابدين تعميقًا عمى ىذا جاء في الدر المختار )ويستح( (ٕ
)قولو بأحد ثالثة( يعني أن كل واحد منيا عمة لالستحقاق بمعنى أنو ال يمزم اجتماع الثالثة أو القول 

: حاشية ابن عابدين: . ينظربعضيا فال ينافي حصول االستحقاق باثنين منيا كزوجة ىي بنت عم
ٔٓ/ٖٕ٘ . 

 . ٛٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار ،ٙٙٔ/ٓٔ: الذخيرة لمقرافي، ٛٚٙ/ٖ: روضة الطالبين: ينظر( (ٖ
 .ٖٖٔ/ٛ: المغني البن قدامة( (ٗ
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فجعل لو نصف ما كان لو وىو الفرق بين الزوج واألب لو ، الولد عضو منيا فقدم عميو
السدس أقل السيام ؛ألنو صاحب رحم عري عن شائبة المشاركة والمعاممة وناسب األب 

زوج أربع نسوة فأعطي لو من ماليا بتمك النسبة وىي الربع أقل من وجو ألن لمزوج أن يت
السيام كما أعطي األب أقل السيام والمرأة ليا الربع ألن األنثى نصف الذكر وليا 

ألنو إذا تزوج أربع نسوة حصتيا الربع  الثمن عند الولد بذلك وألن ليا ربع حده؛
 . (ٔ)(فاستحقت الربع

هلل )وجعل لو أي الزوج في حالتيو الضعف ماليا يقول ابن حجر الييتمي رحمو ا
 .(ٕ)وىي تقتضي التعصيب فكان معيا كاالبن مع البنت(، في حالتييا ؛ ألّن فيو ذكورة

 : الجاٌياملطمب 
 الوارثات لمٍضف

  تي يرثن النصف هّن:الوارثات الال
 البنت الصلبية: : الوارثة األولى
درجة من الرجل الذي يحاذييا الميت  إلى البنت أقرب إذا كانت :الحالة األولى

فالمسائل التي تأخذ فييا البنت أكثر من ابن االبن ، (ٖ)وىو ابن االبن، من جية البنّوة
 ىي:و 

 زوج .، بنت ابن، بنت: عن توفيت امرأة-1
أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  رّدت املسألة  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

4 

   6 1/2 بٍت
 

+ 
 
 = 

 
فممبٍت اثٍاُ  

 ولبٍت االبَ واحذ

 2 تعضيب  ابَ االبَ
 1 بٍت االبَ 2 1/6 بٍت ابَ

 1 1/4 زوج   3 1/4 زوج

                                                           

 .ٙٙٔ/ٓٔ: ( الذخيرة لمقرافي(ٔ
 .ٖٛ/ٖ: ( تحفة المحتاج بشرح المنياج(ٕ
 .ٕٖٔ/ٛ: المغني البن قدامة، ٕٙٔ/ٗ: بداية المجتيد: ( ينظر(ٖ
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بينما ، وىو أكثر من النصف (ٕٔ/ٛ) أخذت البنت يالحظ أن المسألة بعد رّدىا
 .وىو النصف (ٗ/ٕ) أخذ ابن االبن
 . زوج، أب، أم، بنت: عن توفيت امرأة -2 

 12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب خالوار

 5 ق  ابَ االبَ 6 1/2 بٍت
 2 1/6 أً 2 1/6 أً
 2 1/6 أب 2 + ق1/6 أب
 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

، تقريباً وىو النصف  (ٖٔ/ٙ) أخذت البنتو  ٖٔعالت إلى  يالحظ أن المسألة
مكان األم جدة أم األم  ولو كانت، فالنص أقل من وىو (ٕٔ/٘) أخذ بينما ابن االبن

 . ألخذت البنت أكثر من ابن االبن
 . زوج، أب، أم، بنت االبن، بنت: عن توفيت امرأة -3

الٍضي الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ
 ب

أصن املسألة 
12 

 36تضخيح املسألة 

   ابَ االبَ 6 1/2 بٍت
 ق 

 
5 

 لالبَ 10و  5لمبٍت  15
 بٍت االبَ 2 1/6 بٍت االبَ

 6 2 1/6 أً 2 1/6 أً
 6 2 1/6 أب 2 + ق1/6 أب
 9 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

قرب إلى وىو أ (٘ٔ/ٙ) وأخذت البنت ٘ٔعالت إلى  يالحظ أن المسألة
 جدة أم األم كانتولو ، أقرب إلى الثمث وىو (ٖٙ/ٓٔ) أخذ بينما ابن االبن، النصف

 .ابن االبن ألخذت البنت أكثر من مكان األم
درجة من الرجل الذي يحاذييا من مميت البنت مساوية لإذا كانت  :الحالة الثانية

فالمسائل التي تأخذ فييا البنت أكثر من ابن الصمبي  ،(ٔ)بن الصمبياالوىو ، جية البنّوة
 ىي:

 

                                                           

 .ٓ٘٘/ٓٔ: حاشية ابن عابدين، ٖٗٓص: ين الفقييةالقوان: ( ينظر(ٔ



 

  
ٜٗ٘ 
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 . زوج، أب، أم، بنت: عن توفيت امرأة -1
 12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 5 ق  ابَ 6 1/2 بٍت
 2 1/6 أً 2 1/6 أً
 2 1/6 أب 2 + ق1/6 أب
 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

، وىو النصف تقريباً  (ٖٔ/ٙ) و أخذت البنت ٖٔعالت إلى  يالحظ أن المسألة
مكان األم جدة أم األم كانت ولو ، تقريباً  وىو الثمث (ٕٔ/٘) أخذ بينما ابن االبن

 . نت أكثر من ابن االبنألخذت الب
درجة من الرجل الذي يحاذييا لميت البنت أبعد إلى ا إذا كانت: الحالة الثالثة

البنت تدلي إلى  وال يوجد رجل تكون البنت أبعد منو إلى الميت ؛ ألنّ ، البنّوةمن جية 
ل لعدم وجود المقارنة بين مسائ وينبي عميو عدم وجود مسائل ليذه الحالة، الميت بنفسيا

 .(ٔ)البنت وبين الرجل
 بنت االبن: : الوارثة الثانية

درجة من الرجل الذي أقرب إلى الميت بنت االبن  ذا كانتإ :الحالة األولى
، فالمسائل التي تأخذ فييا بنت االبن أكثر (ٕ)وىو ابن ابن االبن، يحاذييا من جية البنّوة

 ىي:و من ابن ابن االبن 
 زوج .، أب، أم، بنت االبن: عن توفيت امرأة-1

 12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 5 ق  ابَ ابَ االبَ 6 1/2 بٍت االبَ
 2 1/6 أً 2 1/6 أً
 2 1/6 أب 2 + ق1/6 أب
 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

                                                           

 .ٓ٘٘/ٓٔ: حاشية ابن عابدين ،ٔٗ/ٖ: تحفة المحتاج بشرح المنياج، ٖٗٓص: القوانين الفقيية: ( ينظر(ٔ
 .ٓ٘٘/ٓٔ: حاشية ابن عابدين، ٘٘٘/ٚالتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب : ( ينظر(ٕ
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وىو النصف  (ٖٔ/ٙ) االبنبنت وأخذت  ٖٔعالت إلى  ن المسألةيالحظ أ
مكان  جدة أم األم كانتولو ، تقريباً  وىو الثمث (ٕٔ/٘) أخذ ابن االبن بينما ابن، تقريباً 
 . وألخذت بنت االبن أكثر مناألم 

 . زوج، أب، أم، بنت ابن االبن، بنت االبن: عن توفيت امرأة -2
أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

12 
 36تضخيح املسألة 

   ابَ االبَابَ  6 1/2 بٍت االبَ
 ق 

لمبٍت ابَ ، 21 5
البَ  14، 7االبَ 

 ابَ االبَ
 بٍت ابَ االبَ 2 1/6 بٍت ابَ االبَ

 6 2 1/6 أً 2 1/6 أً
 9 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

وىو النصف  (ٖٔ/ٙ) االبن بنتوأخذت  ٖٔعالت إلى  ن المسألةيالحظ أ
جد مكان األب  كانولو ، ن الثمثوىو أقل م (ٖٙ/ٗٔ) أخذ بينما ابن ابن االبن، تقريباً 

 .ألخذت بنت االبن أكثر من ابن ابن االبن
ل الذي يحاذييا درجة من الرجمميت بنت االبن مساوية ل إذا كانت :الحالة الثانية

، فالمسائل التي تأخذ فييا بنت االبن أكثر من ابن (ٔ)وىو ابن االبن من جية البنّوة،
 ىي:و االبن 

 . زوج، أب، أم، االبنبنت : عن توفيت امرأة-1
 12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 5 ق ابَ االبَ 6 1/2 بٍت االبَ
 2 1/6 أً 2 1/6 أً

 2 1/6 أب 2 + ق1/6 أب

 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

وىو النصف  (ٖٔ/ٙ) االبن بنتوأخذت  ٖٔعالت إلى  ن المسألةيالحظ أ
جدة أم األم مكان  كانتولو ، وىو أقل من النصف (ٕٔ/٘) أخذ بن االبنبينما ا، تقريباً 

 . ألخذت بنت االبن أكثر من ابن االبن، األم أو جد أب األب مكان األب
                                                           

 .ٔٗ/ٖ: بشرح المنياج تحفة المحتاج، ٘ٛٔ/ٓٔ: الذخيرة لمقرافي: ( ينظر(ٔ
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بنت االبن أبعد إلى الميت من حيث الدرجة من الرجل  إذا كانت :الحالة الثالثة
مسائل التي تأخذ فييا بنت االبن فال، (ٔ)بن الصمبياالوىو ، الذي يحاذييا من جية البنّوة

 أكثر من االبن ىي:
 . زوج، أب، أم، بنت االبن: عن امرأة توفيت-1

 12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ 

 5 ق ابَ 6 1/2 بٍت االبَ
 2 1/6 أً 2 1/6 أً

 2 1/6 أب 2 + ق1/6 أب

 3 1/4 زوج 3 1/4 زوج

وىو النصف  (ٖٔ/ٙ) االبنبنت أخذت و  ٖٔعالت إلى  سألةيالحظ أن الم
جدة أم األم مكان األم  كانتولو ، وىو أقل من النصف (ٕٔ/٘) أخذ بينما االبن، تقريباً 

 . ألخذت بنت االبن أكثر من ابن االبن، أو جد أب األب مكان األب
 األخت الشقيقة: : الوارثة الثالثة
لشقيقة أقرب إلى الميت درجة من الرجل الذي األخت اإذا كانت  :الحالة األولى

فالمسائل التي تأخذ فييا األخت ، (ٕ)وىو األخ ألب واألخ ألم، من جية األخوة يحاذييا
 : الشقيقة أكثر من األخ ألب واألخ ألم ىي

 . زوج، أم، أخت شقيقة: عن توفيت امرأة. 1
 6أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 1 ق األخ ألب  3 1/2 األخت الصقيقة
 2 1/3 أً 2 1/3 أً

 3 1/2 زوج 3 1/2 زوج
 املجاه وع ٌفس

 1 1/6 األخ ألً      

                                                           

 .ٓ٘٘/ٓٔ: حاشية ابن عابدين، ٔٗ/ٖ: تحفة المحتاج بشرح المنياج، ٖٗٓص: : القوانين الفقيية( ينظر(ٔ
 .٘ٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار، ٜٕٔ/ٗ: بداية المجتيد: ( ينظر(ٕ
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وىو النصف  (ٛ/ٖ) وأخذت األخت الشقيقة ٛعالت إلى  يالحظ أن المسألة
وىو  (ٙ/ٔ) وكذلك األخ ألم أخذ، وىو السدس (ٙ/ٔ) بينما األخ ألب أخذ، تقريباً 

جدة أم األم مكان األم ألخذت األخت الشقيقة أكثر من األخ ألب أو  كانتولو  السدس
 . األخ ألم

 زوجة .، أم، أخت شقيقة: توفي شخص عن. 2
 12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 5 ق األخ ألب 6 1/2 األخت الصقيقة
 4 1/3 أً 4 1/3 أً

 3 1/4 ةزود 3 1/4 زودة
 املجاه وع ٌفس

  يف املسألة رّد بني األخ ألً واألً  2 1/6 األخ ألً  
 
  + 

 
 = 
 

 . واحذ لألخ ألً واثٍاُ لألً، 

وىو النصف  (ٖٔ/ٙ) أخذت األخت الشقيقةو  ٖٔعالت إلى  يالحظ أن المسألة
 ألم أخذ وكذلك األخ، وىو أقل من النصف (ٕٔ/٘) بينما األخ ألب أخذ، تقريباً 

جدة أم األم مكان األم ألخذت األخت الشقيقة أكثر من  كانتولو  وىو السدس (ٔٔ/ٕ)
 . األخ ألب أو األخ ألم

 زوجة .، أم، أخت ألب، أخت شقيقة: توفي شخص عن -3
أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

12 
تضخيح املسألة 

36 

   خ ألباأل 6 1/2 األخت الصقيقة
 ق 

لألخت ألب ، 21 7
 األخت ألب 2 1/6 األخت ألب لألخ ألب 14و 7

 6 2 1/6 أً 2 1/6 أً
 9 3 1/4 زودة 3 1/4 زودة

  املجاه وع ٌفس
  يف املسألة رّد بني األخ ألً واألً واألخت  2 1/6 األخ ألً  

 
  + 

 
  + 

 
 = 
 

واحذ لألخ ألً ، 
 . ذ لألخت ألبوواحذ لألً وواح

و النصف وى (ٖٔ/ٙ) وأخذت األخت الشقيقة ٖٔعالت إلى  لمسألةيالحظ أن ا
وكذلك األخ ألم أخذ ، أكثر من الثمثوىو  (ٖٙ/ٗٔ) أخذ بينما األخ ألب، تقريباً 

جدة أم األم مكان األم ألخذت األخت الشقيقة أكثر من  كانتولو  وىو الربع( ٕٔ/ٖ)
 . األخ ألب أو األخ ألم
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درجة من الرجل الذي لمميت  األخت الشقيقة مساويةإذا كانت  :حالة الثانيةال
فالمسائل التي تأخذ فييا األخت الشقيقة ، (ٔ)يحاذييا من جية األخّوة وىو األخ الشقيق

 أكثر من األخ الشقيق ىي:
 زوج .، أم، أخت شقيقة: عنامرأة توفيت  -1

 6ن املسألة أص الٍضيب الوارخ  6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 1 ق  أخ شقيق 3 1/2 أخت شقيقة
 2 1/3 أً 2 1/3 أً

 3 1/2 زوج 3 1/2 زوج

وىو أقل من  (ٛ/ٖ) وأخذت األخت الشقيقة ٛعالت إلى  يالحظ أن المسألة
جدة أم األم مكان  كانتولو ، وىو السدس (ٙ/ٔ) أخذ بينما األخ الشقيق، تقريباً  الثمث

 . أكثر من األخ الشقيققة األم ألخذت األخت الشقي
 . زوجة، أم، أخت شقيقة: توفي شخص عن-2

 12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 5 ق أخ شقيق 6 1/2 أخت شقيقة
 4 1/3 أً 4 1/3 أً

 3 1/4 زودة 3 1/4 زودة

 صفوىو الن (ٖٔ/ٙ) وأخذت األخت الشقيقة ٖٔعالت إلى  يالحظ أن المسألة
جدة أم األم  كانت ولو، وىو أقل من النصف (ٕٔ/٘) أخذ بينما األخ الشقيق، تقريباً 

 . خذت األخت الشقيقة أكثر من األخ الشقيقمكان األم أل
درجة من الرجل الذي أبعد إلى الميت  األخت الشقيقةإذا كانت  :الحالة الثالثة

 قيقة أبعد منو إلى الميت ؛ ألنّ وال يوجد رجل تكون األخت الش، يحاذييا من جية األخّوة
لعدم  وينبي عميو عدم وجود مسائل ليذه الحالة، جية األبوين أقرب جية إلى الميت

 .(ٕ)وجود المقارنة بين مسائل األخت الشقيقة وبين الرجل
                                                           

 .ٗٗ/ٖ: تحفة المحتاج بشرح المنياج، ٘ٛٔ/ٓٔ: الذخيرة لمقرافي: ينظر ((ٔ
 .ٕٛص: شرح الرحبية لسبط المارديني، ٖٛٙ/ٖ: روضة الطالبين: ( ينظر(ٕ
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 األخت ألب: : الوارثة الثالثة
األخت ألب أقرب إلى الميت درجة من الرجل الذي إذا كانت  :الحالة األولى

، فالمسائل التي تأخذ فييا األخت الشقيقة (ٔ)وىو األخ ألم ، من جية األخوة يحاذييا
 : ىيو أكثر من األخ ألم 

 . زوج، أم، أخت ألب: عن امرأة تتوفي-1
 6أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 1 1/6 أخ ألً 3 1/2 أخت ألب

 2 1/3 أً 2 1/3 أً
 3 1/2 زوج 3 1/2 زوج

وىو النصف  (ٛ/ٖ) وأخذت األخت ألب ٛعالت إلى  يالحظ أن المسألة
جدة أم األم مكان األم  كانتولو ، السدسوىو  (ٙ/ٔ) أخذ بينما األخ ألم، تقريباً 

 . مأكثر من األخ أل ألبألخذت األخت 
 . زوجة، أم، أخت ألب: توفي شخص عن-2

أصن املسألة  لٍضيبا الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ
12 

 رّدت املسألة 

  2 1/6 أخ ألً 6 1/2 أخت ألب

 
 +  
 

  = 
 
فمألخ أً  

 4 1/3 أً 4 1/3 أً واحذ ولألً اثٍاُ
 3 1/4 زودة 3 1/4 زودة

وىو النصف  (ٖٔ/ٙ) وأخذت األخت ألب ٖٔعالت إلى  يالحظ أن المسألة
جدة أم األم مكان األم ألخذت  كانتولو ، الربعوىو  (ٕٔ/ٖ) بينما األخ ألم أخذ، تقريباً 

 . األخت ألب أكثر من األخ ألم
 . عم شقيق، أم، أخت ألب: توفي شخص عن -2

 6أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 1 1/6 أخ ألً 3 1/2 أخت ألب
 2 1/3 أً 2 1/3 أً

 3 ق عي شقيق 1 ق  عي شقيق

                                                           

 . ٜ٘٘/ٚ: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، ٜٔ٘/ٕ: االختيار لتعميل المختار: ينظر: ( ينظر(ٔ
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 (ٙ/ٔ) بينما األخ ألم أخذ، وىو النصف (ٙ/ٖ) األخت ألب أخذتيالحظ أن 
 (ٔ)أو أي عاصب من جية العمومة جدة أم األم مكان األم كانتولو ، وىو السدس

 . مكان العم الشقيق ألخذت األخت ألب أكثر من األخ ألم
األخت ألب مساوية لمميت درجة من الرجل الذي  إذا كانت :الحالة الثانية

فالمسائل التي تأخذ فييا األخت ألب أكثر ، (ٕ)وىو األخ ألب، ن جية األخوةيحاذييا م
 ىي:و من األخ ألب 

  زوجة، أم، أخت ألب: توفي شخص عن-1
 12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 5 ق  أخ ألب 6 1/2 أخت ألب
 4 1/3 أً 4 1/3 أً

 3 1/4 زودة 3 1/4 زودة

وىو النصف  (ٖٔ/ٙ) وأخذت األخت ألب ٖٔحظ أن المسألة عالت إلى يال
جدة أم األم مكان  كانتولو ، من النصف وىو أقل (ٕٔ/٘) بينما األخ ألب أخذ، تقريباً 

 . خت ألب أكثر منواألم ألخذت األ
 . زوج، أم، أخت ألب: عن أةتوفيت امر  -2

 6ملسألة أصن ا الٍضيب الوارخ  6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 1 ق  أخ ألب 3 1/2 أخت ألب
 4 1/3 أً 2 1/3 أً

 3 1/2 زوج 3 1/2 زوج

، وىو الثمث تقريباً  (ٛ/ٖ) وأخذت األخت ألب ٛيالحظ أن المسألة عالت إلى 
جدة أم األم مكان األم ألخذت كانت ولو ، وىو السدس (ٙ/ٔ) بينما األخ ألب أخذ

 . األخت ألب أكثر من األخ ألب
 

                                                           

 .ٔ٘٘/ٓٔ حاشية ابن عابدين:: ينظر كالعم ألب أو أبناء العم الشقيق أو أبناء العم ألب وغيره ((ٔ
 .ٖٛٙ/ٖ :روضة الطالبين: ( ينظر(ٕ
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 . زوج، أخت ألم، أخت ألب: عن امرأةفيت تو -3
 6أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 2 ق  أخ ألب 3 1/2 أخت ألب
 1 1/6 أخت ألً 1 1/6 أخت ألً

 3 1/2 زوج 3 1/2 زوج

وىو النصف  (ٚ/ٖ) وأخذت األخت ألب ٚيالحظ أن المسألة عالت إلى 
أو  جدة أم األم مكان األم كانتولو ، وىو الثمث (ٙ/ٕ) ألب أخذبينما األخ ، تقريباً 

أختين ألم مكان األخت ألم أو زوجة مكان الزوج ألخذت األخت ألب في جميعيا أكثر 
 . (ٔ)من األخ ألب

األخت ألب أبعد إلى الميت درجة من الرجل الذي إذا كانت  :الحالة الثالثة
، فالمسائل التي تأخذ فييا األخت ألب (ٕ)يقوىو األخ الشق، يحاذييا من جية األخوة

 أكثر من األخ الشقيق ىي:
 زوج ، أم، أخت ألب: عن توفيت امرأة-1

 6أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  6 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 1 ق أخ شقيق 3 1/2 أخت ألب

 2 1/3 أً 2 1/3 أً

 3 1/2 زوج 3 1/2 زوج

وىو أقل من  (ٛ/ٖ) وأخذت األخت ألب ٛيالحظ أن المسألة عالت إلى 
 جدة أم األم مكان األم كانتولو ، وىو السدس (ٙ/ٔ) بينما األخ الشقيق أخذ، الثمث

 ألخذت األخت ألب أكثر من األخ الشقيق. 
 
 

                                                           

 .ٔٛٙ/ٖ: روضة الطالبين: فالجدة واألختان ألم والزوجة ال يؤثرن عمى نصيب األخت ألب. ينظر ((ٔ
 . ٛٗ٘/ٓٔ: حاشية ابن عابدين، ٗٗ/ٖ: تحفة المحتاج بشرح المنياج: ( ينظر(ٕ



 

  
ٗٙٚ 

11 

 . زوجة، أم، أخت ألب: توفي شخص عن-2
 12أصن املسألة  الٍضيب الوارخ  12 أصن املسألة الٍضيب الوارخ

 5 ق أخ شقيق 6 1/2 أخت ألب
 4 1/3 أً 4 1/3 أً

 3 1/4 زودة 3 1/4 زودة

وىو النصف  (ٖٔ/ٙ) وأخذت األخت ألب ٖٔيالحظ أن المسألة عالت إلى 
جدة أم األم  كانتولو ، وىو أقل من النصف (ٕٔ/٘) بينما األخ الشقيق أخذ، تقريباً 

 ألخذت األخت ألب أكثر من األخ الشقيق.  مكان األم
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 ىةــاتــاخل
 ىي:و ، إلييا من خالل بحثي أىم النتائج التي توصمتُ 

بنت االبن : وىنّ  أكثر من الرجلفرضيّن السدس تي الالالوارثات أخذت  .ٔ
وأكثر من ابن االبن في أربع ، أكثر من ابن ابن االبن في خمس مسائل

وكذلك ، أكثر من األخ ألب في خمس مسائلاألخت ألب  وكذلك، مسائل
أكثر من الجد أب األب في كل مسألة  ة أم األم في حالة القرباألم أو الجد

  إذا وجود األب معو.
: في حاالت وىن أكثر من الرجل تي فرضيّن السدسالوارثات الاللم تأخذ  .ٕ

ال و األب ىو في مقابميا الذي ألّن الرجل ، حالتي المساوي والبعدفي  األم
وكذلك ، ر عمى األميوجد وارث يكون سببًا لنقصان نصيب األب وال يؤث

بنت االبن  وكذلك، مجازية؛ ألّنيا ترث بصفتيا أمًا الجدة لم تأخذ أكثر 
 ما؛ ألّنيوال األخت ألب أكثر من األخ الشقيق أكثر من االبن الصمبي 

األخت ألم في حاالتيا الثالث ؛ ألّن  وكذلك، إلى الميتا درجة مأقرب مني
 . جيتيا أضعف الجيات

ب يا الثمث أكثر من الجد في كّل مسألة إذا وجود األتأخذ األم في نصيب .ٖ
في حالتي  األم ، بينما لم تأخذبو ، ألّنو يدلي إلى الميت باألب فيسقطمعو

األختان ألم كذلك  و؛ألّنيا األصل وأقرب جية إلى الميت ،المساوي والبعد 
 ؛ألّن جيتيا أضعف الجيات . كثر من الرجلفي حاالتيما الثالث أ

البنتان أكثر : وىنّ  أكثر من الرجلفرضيّن الثمثين تي رثات الالالواأخذت  .ٗ
، من االبن الصمبي في أربع مسائل وأكثر، من ابن االبن في أربع مسائل

وأكثر من ابن ، بنتا االبن أكثر من ابن ابن االبن في ست مسائلوكذلك 
وكذلك ، ر من االبن الصمبي في ست مسائلوأكث، االبن في ست مسائل
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وأكثر من األخ ، ن الشقيقتان أكثر من األخ ألب في ثمان مسائلاألختا
وأكثر ، األختان ألب أكثر من ألخ ألم في مسألتين، الشقيق في ست مسائل

بينما لم ، وأكثر من األخ الشقيق في مسألتين، من األخ ألب في مسألتين
ما ل في حالة القرب ؛ ألنيتأخذ البنتان واألختان الشقيقتان أكثر من الرج

 . يدليان إلى الميت بنفسيما
لم تأخذ الزوجة والزوجات أكثر من الزوج ال في حالة الثمن وال في حالة  .٘

 . القرابة تب االستحقاق ىو الزوجية وليسالربع ؛ ألّن سب
أكثر  البنت: وىنّ  أكثر من الرجلفرضيّن النصف تي الوارثات الالأخذت  .ٙ

، ن الصمبي في أربع مسائلمن االب وأكثر، من ابن االبن في خمس مسائل
ابن وأكثر من ، بنت االبن أكثر من ابن ابن االبن في أربع مسائلوكذلك 
األخت ، وأكثر من االبن الصمبي في ثالث مسائل. مسائل ثالثفي  االبن

وأكثر من األخ الشقيق في ، مسائل تسعالشقيقة أكثر من األخ ألب في 
وأكثر ، خ ألم في عشر مسائلاألخت ألب أكثر من األوكذلك ، أربع مسائل

، وأكثر من األخ الشقيق في أربع مسائل، من األخ ألب في ثمان مسائل
 . بينما لم تأخذ البنت واألخت الشقيقة أكثر من الرجل في حالة القرب

 وصّمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين
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 عـــرادــــــــادر واملــــــاملض
 ريم ــرآن الكـــــالق
راجعو طو عبد الرؤوف سعد،  ،ى(ٖٛٔلإلمام ابن المنذر )ت ،اإلجماع .ٔ

 .مٕٙٔٓ-ىٖٚٗٔ، ٔطمصر،  ،القاىرة ،المكتبة األزىرية لمتراث
االختيار لتعميل المختار، عبداهلل بن محمود بن مودود الموصمي  .ٕ

، ٔطدمشق، سوريا،  ، تحقيق بشار بكري عرابي، دار تباء،ى(ٖٛٙ)ت
 ت. .د

تيد ونياية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن بداية المج .ٖ
ىـ(، دار الحديث، القاىرة، ٜ٘٘أحمد بن رشد القرطبي الشيير بابن رشد )ت

  .مٕٗٓٓ-ىـٕ٘ٗٔ
التعريفات، عمي بن محمد بن عمي الجرجاني، تحقيق عادل أنور خضر،  .ٗ

 م. ٖٕٔٓ-ىٖٗٗٔ، ٕطلبنان،  بيروت، دار المعرفة،
بشرح المنياج، أحمد بن محمد بن عمي ابن حجر الييتمي تحفة المحتاج  .٘

 م. ٕٓٔٓ-هٖٔٗٔ، ٖطلبنان،  بيروت، ه(، دار الكتب العممية،ٜٗٚ)ت
التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقو اإلمام مالك، لمشيخ خميل بن  .ٙ

، ٔط، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ى(ٙٚٙإسحاق المالكي )ت
 .مٕٔٔٓ-ىٕٖٗٔ

كام القرآن، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي الجامع ألح .ٚ
 م.ٕٔٓٓ-ىٕٕٗٔ، ٔطلبنان،  ، دار التراث العربي، بيروت،ى(ٔٚٙ)ت

وسننو وأيامو  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  .ٛ
، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري، تحقيق محمد «صحيح البخاري»

 .مٕٕٓٓ-ىـٕٕٗٔ، ٔطاصر، دار طوق النجاة، زىير بن ناصر الن
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الذخيرة في فروع المالكية، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنياجي  .ٜ
تحقيق أبي إسحاق أحمد عبد الرحمن، دار  ،ى(ٗٛٙالمشيور بالقرافي )ت

 م. ٕٛٓٓ-ىٖٓٗٔ، ٕطلبنان،  بيروت، الكتب العممية،
حاشية العالمة البقري،  الرحبية في عمم الفرائض بشرح سبط المارديني مع .ٓٔ

 ،ٛطعّمق عمييما الدكتور مصطفى ديب البغا، دار القمم، دمشق، سوريا، 
 .مٜٜٛٔ-هٜٔٗٔ

رّد المحتار عمى الّدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين عمى شرح  .ٔٔ
الشيخ محمد بن عمي الحصكفي لمتن تنوير األبصار لمشيخ شمس الدين 

لبنان،  بيروت، مة حمبي، دار المعرفة،التمرتاشي، تحقيق عبد المجيد طع
 م. ٕٚٓٓ-ىٕٛٗٔ، ٕط
روضة الطالبين وعمدة المفتيين، اإلمام يحيى بن شرف النووي، تحقيق  .ٕٔ

-ىٕٚٗٔ، ٔطلبنان،  بيروت، الدكتور خميل مأمونا شيخا، دار المعرفة،
 .مٕٙٓٓ

ىـ(، تحقيق:  ٜٕٚسنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ت .ٖٔ
د معروف، وعمييا حواشي وتعقيبات لمشيخ: عبد الرحمن الفقيو، بشار عوا

 م.ٜٜٛٔ-هٛٔٗٔ، بيروت دار الغرب اإلسالمي،
سنن الدارمي، أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبيرام بن  .ٗٔ

تحقيق: حسين سميم  ،ىـ(ٕ٘٘عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )ت
، ٔطشر والتوزيع، المممكة العربية السعودية، أسد الداراني، دار المغني لمن

 .مٕٓٓٓ-ىـٕٔٗٔ
السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى، أبو بكر البييقي  .٘ٔ

 تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت، ،ىـ(ٛ٘ٗ)ت
 م. ٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔ، ٖطلبنان، 

داهلل بن إبراىيم العذب الفائض شرح عمدة الفارض لمشيح إبراىيم بن عب .ٙٔ
الفرضي عمى منظومة عمدة كل فارض في عمم الوصايا والفرائض لمشيخ 

 لبنان.  بيروت، صالح بن حسن األزىري الحنبمي، دار الفكر،
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القاموس المحيط، لإلمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، رتبو و  .ٚٔ
-هٕٖٗٔ، ٘طلبنان،  بيروت، وثقو خميل مأمون شيخا، دار المعرفة،

 .مٕٔٔٓ
القوانين الفقيية في تمخيص مذىب المالكية والتنبيو عمى مذىب الشافعية  .ٛٔ

والحنفية والحنابمة، محمد بن محمد بن عبد اهلل بن جزي الكمبي الغرناطي، 
، ٔطمصر،  القاىرة، تحقيق الدكتور يحيى مراد، مؤسسة المختار،

 م.ٜٕٓٓ-ىٖٓٗٔ
حمد بن قدامة المقدسي الحنبمي المغني، أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن م .ٜٔ

الدكتور السيد محمد السيد،  تحقيق محمد شرف الدين خطاب، ،ى(ٕٓٙ)ت
 م.ٕٗٓٓ-ىٕ٘ٗٔ ،ٔط مصر، القاىرة، دار الحديث،

مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، دار الحديث،  .ٕٓ
 م.ٖٕٓٓ-ىٕٗٗٔمصر،  القاىرة،

ي الفيومي، تحقيق الدكتور يحيى المصباح المنير، أحمد بن محمد بن عم .ٕٔ
 م. ٕٛٓٓ-ىٜٕٗٔ، ٔطمراد، مؤسسة المختار، بيروت، لبنان، 

النياية في غريب الحديث واألثر، مبارك بن محمد الجزري ابن األثير  .ٕٕ
لبنان،  بيروت، ه(، تحقيق الشيخ خميل مأمون شيخا، دار المعرفة،ٙٓٙ)ت
 .مٕٔٔٓ-هٕٖٗٔ، ٗط
ار، لإلمام محمد بن عمي بن محمد نيل األوطار شرح منتقى األخب .ٖٕ

 الّشوكاني، خّرج أحاديثو رائد بن صبري ابن أبي عمفة، بيت األفكار الدولية،
  م.ٕٗٓٓ-ىٕ٘ٗٔ، ٔطالسعودية،  الرياض،
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