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 الميراث في ثالثيف صفحة

 مقدمة:

صفحات، وىا أنذا  10صفحة، والربا في  20سبؽ أف لخصُت عمـ االقتصاد في 
. وال ريب أف عمـ الميراث صعب في بعض 18بنط  صفحة، 30ألخص الميراث في 

مواضعو، وال تأتي صعوباتو مف قواعده، إنما تأتي مف االستثناءات )الخصوصيات( 
تارة يشمؿ االبف والبنت،  مثاًل في آيات الميراث ىذه القواعد. فالولد ىالتي تطرأ عم

تارة يكوف مثؿ األب، وتارة ال يكوف! كذلؾ اإلخوة ألـ  وتارة يختص باالبف! والجدّ 
 ليـ استثناءات خاصة!

 وسوؼ تجد إف شاء اهلل في ىذا الممخص ما ال تجده في المطوالت! واهلل المستعاف.

 آيات الميراث:

 يا في القرآف!يا أو جمّ أحكاـ الميراث كمّ 

 مف سورة النساء. 176و 12و 11

 : في ميراث األوالد واآلباء، أي جمعت بيف صنفيف مف الورثة.11ية اآل

 .اإلخوة ألـ، أي جمعت أيًضا بيف صنفيف مف الورثةث الزوجيف و : في ميرا12اآلية 

ي: جمعت أيًضا بيف صنفيف ألب، أ : في ميراث اإلخوة ألبويف واإلخوة176اآلية 
 مف الورثة.
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 تفسير آيات الميراث:

 :11اآلية 

 (: يفرض عميكـ.يوصيكـ)

(: يوصيكـ اهلل في إرث أوالدكـ. وليس المعنى: يوصيكـ اهلل يوصيكـُ اهلُل في أوالدكـ)
 بأوالدكـ. وبدأ بإرث األوالد ألنيـ أقوى الورثة! وختـ بالكاللة ألنيـ ضعفاء!

(: التقدير: لمذكر منيـ حٌظ مثُؿ حّظ األنثييف. ويطبؽ ىذا حّظ األنثييفلمذكر مثُؿ )
في اإلرث بالتعصيب، كما  بالفرض، كما في إرث الزوجيف، ويطبؽ أيًضا في اإلرث

في إرث األوالد واإلخوة. فالزوجاف يرثاف بالتفاضؿ، ولكف بالفرض، فال يعصب 
 أحدىما اآلخر، وكذلؾ األبواف.

أف  أو إلرث المرأة ال ثالث ليما: أف ترث المرأة نصؼ الرجؿ، في القرآف نظاماف
ترث مثؿ الرجؿ. ومف قاؿ بأنيا ترث أكثر مف الرجؿ فقد ارتكب خطأ منيجًيا كبيًرا، 

، فمـ يثّبت بينيما درجة )قارف بيف البنت واألخ( قارف بيف أنثى قريبة وذَكر بعيد إذْ 
 في الميراث!القرابة، ليثبت أف المرأة أحظى مف الرجؿ 

 (: النساء ىنا البنات. فقد تطمؽ ويراد بيا الزوجات.فإْف كّف نساءً )

ْف كانوا إخوًة رجااًل ونساءً ) ناثًا.وا   (: نساًء: أخوات. رجااًل ونساًء: ذكوًرا وا 
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تيف فما فوؽ. فالمثنى في الميراث جمع، أي: حكـ الثالث واالثنتيف ن(: اثفوَؽ اثنتيف)
 واحد. حكـٌ 

(: األبواف يرثاف بالتساوي لكّؿ واحٍد منيما السُدس مما ترؾ إْف كاف لو ولدٌ وألبويو )
 عند وجود الولد.

 (: مف زوجة أو أكثر، حالية أو سابقة.كاف لو ولدٌ  إفْ )

(، أي: وألبيو الثمثاف. ىؿ ىذاف الثمثاف إرُث فرٍض أـ إرُث وورثو أبواه فألّمو الثُمث)
رث فرض باعتبار: ) تعصيب؟ إرث تعصيب باعتبار الباقي، ( فصار وورثو أبواهوا 

 في حكـ المنصوص، وأنا أميؿ إلى أنو إرث بالفرض، كما قاؿ القرطبي في تفسيره.

لماذا يرث األب واألـ بالتساوي عند وجود الولد، وبالتفاضؿ عند عدـ الولد؟ بخالؼ 
 الجواب.الزوجيف المذيف يرثاف بالتفاضؿ عند وجود الولد وعند عدمو! ال أعمـ 

 .أوالدكمبناؤكـ: أوالدكـ. قارْف قولو أوؿ اآلية: يوصيكـ اهلل في (: أآباؤكـ وأبناؤكـ)

(: لـ يتبيف لي معناىا بوضوح حتى آباؤكـ وأبناؤكـ ال تدروف أّييـ أقرُب لكـ نفًعا)
اآلف. لعّميـ كانوا في الجاىمية يبنوف قسمة الميراث عمى أساس النفع الصادر مف 

 ، فأخبرىـ تعالى بأنو ىو الذي يعمـ النفع، وىـ ال يعمموف!صرة والنفقةكالن الوراث

 :12اآلية 

 (: منو أو مف غيره مف األزواج السابقيف.إْف لـ يكف ليّف ولدٌ )
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(: ليّف بالجمع، أي: لمزوجات الرُبع سواء كانت زوجة واحدة أو أربع وليّف الرُبع)
 زوجات!

 الحاليات أو السابقات.(: مف الزوجات فإْف كاف لكـ ولدٌ )

 (: ال ولد وال والد، ألف اإلرث ال يصؿ إلى اإلخوة، إال إذا عدـ الولد والوالد.كاللة)

ْف كاف رجٌؿ ُيورث كاللًة أو امرأةٌ )  (: التقدير: أو امرأٌة تورث كاللًة.وا 

(: أخ ألـ، أو أخت ألـ. سأبّيف ولو أٌخ أو أخٌت فمكّؿ واحٍد منيما السُدس)
 استثناءات( اإلخوة ألـ في ىذا المختصر الحًقا.خصوصيات )

ولو أٌخ أو أخٌت فمكّؿ واحٍد منيما السُدس فإْف كانوا أكثر مف ذلؾ فيـ شركاُء في )
واألخواف فأكثر ليـ الثمث، معنى ىذا أف األخ مفرد   ،(: أي األخ لو السدسالثُمث

 واألخويف جمع، وليس ثمة مثنى في الميراث.

 :176اآلية 

 (: أي مات.امرؤ ىمؾإِف )

 ر. التقدير: وال والد.و محذوؼ مقدّ (: فيليس لو ولد)

 ر. التقدير: وال والد.(: فيو محذوؼ مقدّ إْف لـ يكف ليا ولد)

ليا بالرّد إذا  يكوف ألقرب عاصب، أو يكوف (: والنصؼ الباقيما ترؾ فميا نصؼُ )
 لـ يوجد عاصب.
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 وىو يرثيا إذا ىمكْت قبمو. (: كيؼ يرثيا وقد ىمؾ؟! التقدير:وىو يرثيا)

ناثًا: إخوة وأخوات.ونساءً  إخوًة رجاالً )  (: إخوًة ذكوًرا وا 

 ؟176لماذا تأخرت اآلية 

فتوى لحؿ نزاع الصحابة في  176. واآلية 12و 11عمـ الميراث اجتمع في اآليتيف 
وفي اآلية  معنى الكاللة: ىؿ ىي ال ولد، أـ ال ولد وال والد؟ والثاني رأي الجميور.

رثيـ يمكف استنباطو مف إرث األوالد، ألف عالقة  176 بياف إلرث اإلخوة األشقاء، وا 
 القرابة بيف األوالد ىي عالقة إخوة!

 في اإلخوة ألبويف؟ 176في اإلخوة ألـ، واآلية  12كيؼ عرفنا أف اآلية 

 مف مقادير الميراث.

 يف؟اإلخوة ألب ىؿ يمحقوف باإلخوة ألـ أـ باإلخوة ألبو 

 باإلخوة ألبويف، الشتراكيما في األب. 

لماذا لـ ُيفرد اإلخوة واألخوات ألـ بآية مستقمة؟ ولماذا ُألحؽ إرثيـ بإرث األزواج 
 والزوجات، ولـ يمحؽ بإرث اآلباء واألوالد؟

ألف ىذيف الصنفيف مف الورثة يجمعيما اإلرث بالفرض، فال يرثاف إال بالفرض! 
 فإنيـ يرثوف بالفرض ويرثوف بالتعصيب!بخالؼ اآلباء واألوالد 

 .)أحًدا( ويجمعيما أنيـ ال َيحجبوف
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 ويجمعيما أّف ذكرىـ ال يعصب أنثاىـ، بؿ لكؿ منيما فرض مستقّؿ عف اآلخر.

جمعت بيف صنفيف مف الورثة: األوالد واآلباء لخصائص  11ويالحظ أف اآلية 
األزواج واإلخوة ألـ لخصائص جمعت بيف صنفيف:  12مشتركة بينيما، كذلؾ اآلية 

 مشتركة بينيما.

 التشابو بيف ميراث )األبناء والبنات( وميراث )اإلخوة واألخوات(:

 البنت تأخذ النصؼ، واألخت تأخذ النصؼ.

 البنتاف تأخذاف الثمثيف، واألختاف تأخذاف الثمثيف.

مثؿ حظ  االبف والبنت يرثاف لمذكر مثؿ حظ األنثييف، واألخ واألخت يرثاف لمذكر
 األنثييف.

 سبب التشابو:

 األبناء في عالقة بعضيـ ببعض ىـ إخوة. 

 لماذا تكرر ذكر الولد في آيات الميراث؟

الولد أىـ وارث، وىو يرث بعد أصحاب الفروض، وتكرر ذكره إلفساح المجاؿ لو 
 إرثًا ومقداًرا.

 الفروض )النسب( الواردة في آيات الميراث:
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 النسب حسب تسمسؿ ورودىا:

الثُمثاف، النصؼ، السُدس، الثُمث، السُدس، النصؼ، الرُبع، الرُبع، الثُمف، السُدس، 
 الثُمث، النصؼ، الثُمثاف.

 ر.مرة مع المكرّ  13

*** 

 ر:إذا حذفنا المكرّ 

 الثُمثاف، النصؼ، السُدس، الثُمث، الرُبع، الثُمف.

 ر.مرات مف دوف المكرّ  6

 أعمى نسبة: الثمثاف.

 ف.أدنى نسبة: الثمُ 

*** 

 :متساويتيف ومنتظمتيف يمكف ترتيبيا في مجموعتيف

 المجموعة األولى: الثُمثاف، الثُمث، السُدس.

 المجموعة الثانية: النصؼ، الرُبع، الثُمف.

*** 



8 
 

 .متوالية هندسيةالمجموعتيف مجموعة منتظمة تشكؿ فيما بينيا ىاتيف كؿ واحدة مف 

 فالثمثاف ضعؼ الثمث، والثمث ضعؼ السدس.

 والنصؼ ضعؼ الرُبع، والرُبع ضعؼ الثُمف.

*** 

 النسبة األولى مف كؿ مجموعة تداعْت إلى ذىنؾ النسبتاف األخرياف. فإذا حفظتَ 

 أعمى نسبة في المجموعة األولى: الثمثاف.

 أعمى نسبة في المجموعة الثانية: النصؼ.

*** 

 ال يشترط بالضرورة أف يكوف ىناؾ نسبة لكؿ وارث:

 تقميؿ عدد النسب.وىذا يفيد في 

 نعـ الثُمف: نسبة خاصة بالزوجة.

 لكف الثمثيف: لمبنتيف واألختيف.

 والثمث: لألـ عند عدـ األوالد وعدـ اإلخوة.

 والسُدس: لكؿ مف األب واألـ عند وجود الولد.
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 والنصؼ: لمبنت، واألخت، والزوج )عند عدـ الولد(.

 ـ الولد. والرُبع: لمزوج عند وجود الولد، ولمزوجة عند عد

ألكثر مف  جماعيةلوارث واحد )مثاؿ: النصؼ لمبنت(، ونسب  فرديةىناؾ نسب 
 وارث )مثاؿ: الثمثيف فرض البنتيف واألختيف(.

 أصحاب الفروض )النسب(: 

 البنات. -

 األبواف. -

 الزوجاف. -

 اإلخوة واألخوات )ألـ(. -

 األخوات. -

 :القرآف في ذكرىـ الوارد الورثة

 + اإلخوة ألبويف أو ألب.أصحاب الفروض + األوالد 

 خصوصيات اإلخوة ألـ )أوالد األـ(:

 لماذا اختمؼ ميراثيـ عف ميراث غيرىـ مف اإلخوة؟ آية ليـ، وآية لغيرىـ! -

 لماذا لـ ُيفرد ميراثيـ بآية مستقمة؟ أجبُت عف ىذا السؤاؿ. -
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ىذا عف أيًضا لماذا ُألحؽ ميراثيـ بآية الزوجيف؟ ولـ ُيمحؽ بآية األبويف؟ أجبُت  -
 السؤاؿ.

يعصب  (ألبويف وألب)ذَكرىـ ال يعصب أنثاىـ. لماذا الذَكر في اإلخوة  -
 ال يعصب األنثى؟ (ألـ)األنثى؟ والذكر في اإلخوة 

يرث ضعؼ  (ألبويف وألب)ذَكرىـ ال يفضؿ أنثاىـ. لماذا الذَكر في اإلخوة  -
 يرث مثؿ األنثى؟ (ألـ)األنثى؟ والذكر في اإلخوة 

أدَلوا بو: األـ؟ والمعمـو في الميراث أّف كؿ مف أدلى إلى  لماذا يرثوف مع مف -
 الميت بواسطة ُحجب بيا!

 لماذا يرثوف مع أنيـ ُيدلوف إلى الميت بأنثى؟  -

 لماذا ال ُيحجب األخ ألـ باألخ الشقيؽ؟ -

 ألـ؟ األختَ  َتحجب وال ألب، األختَ  الشقيقة األختُ  َتحجب لماذا -

 ءات؟ما وجو ىذه الخصوصيات أو االستثنا

 أجد مف أجاب عنيا، وال مف طرحيا! أسئمة لـ

 أربعة أصناؼ مف الورثة:

 : وقد سبؽ بيانيـ.إرث ذوي الفروض -
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العصبة جمع عاصب، والعاصب ىو الذي يرث الباقي مف إرث العَصبة:  -
 التركة بعد ذوي الفروض، وقد يرث التركة كميا إذا انفرد، مثؿ االبف.

وىؤالء ىـ في المغة األقارب عموًما، وفي اصطالح عمـ  :إرث ذوي األرحاـ -
ا ما يكونوف مف اإلناث، أو مف الذكور الميراث ىـ ذوو القرابات البعيدة، وغالبً 

الذيف تتوسط بينيـ وبيف المتوفى أنثى، وىـ يرثوف عند الحنفية والحنابمة، وال 
ث اإلخوة واألخوات ورّ يرثوف عند المالكية والشافعية. وقد يقّوي إرثيـ أف القرآف 

ألـ، وىـ مف ذوي األرحاـ، ولـ أر أحًدا سبؽ إلى ذكر ىذه الحجة في توريث 
 ذوي األرحاـ.

عند عدـ وجود الورثة، أو إذا بقي بعد الفرائض شيء ال إرث بيت الماؿ:  -
عدـ عند القائميف بعمى أصحاب الفروض، و  وارث لو عند القائميف بعدـ الردّ 

  توريث ذوي األرحاـ.

 العوامؿ المؤثرة في الميراث:

 القرابة: فال يرث إال القريب، الميـّ إال بيت الماؿ عند عدـ الوارث. -

 درجة القرابة: القريب يحجب البعيد، فاالبف يحجب األخ. -

الذكورة واألنوثة: فالذكر يرث أكثر مف األنثى في بعض الحاالت بسبب  -
ى. وال يرث أكثر حاالت أخر  مسؤوليتو عف اإلنفاؽ العائمي، أو يرث مثميا في

 .بعضيـ اآلف منيا، كما يزعـ
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 المستقبؿ لمحياة يرث أكثر مف المستدبر لمحياة: فالبنت ترث أكثر مف األب. -

النصيب الفردي والنصيب الجماعي: فالبنت تأخذ النصؼ، والبنتاف فأكثر  -
زاد يأخذف الثمثيف ميما زاد عدد البنات، فينقص النصيب الفردي لمبنت كمما 

عدد البنات. وينطبؽ ىذا عمى األخوات، والزوجات. فيختمؼ نصيب الوارث 
باختالؼ َمف معو ِمف الورثة. كما أنو ال يختص بأصحاب الفروض، بؿ 
يتعدى إلى العصبات، فالباقي لألوالد بعد أصحاب الفروض ينقص فيو 

أخذ أقؿ النصيب الفردي كمما زاد عدد األوالد، وىذا قد يؤدي إلى وارث قريب ي
 مف وارث بعيد، بسبب المزاحمة!

 اب تسمية الحصة بالحظ.)القضاء والقدر(، ولعؿ ىذا مف أسبالحظ  -

 العَصبة:

 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

 )متفؽ عميو(.ألِحقوا الفرائض بأىميا، فما بقي فأَلولى رجٍؿ ذَكر 

 لثُمف ... إلخ.الفرائض: المذكورة في القرآف بالنسب: النصؼ، والرُبع، وا

ف شئت األحؽّ أولى: أقرب، وليس أحؽّ  في الميراث ىو األقرب، وليس  فاألحؽّ  . وا 
زاد األحوج في مقدار اإلرث كالذكر عمى األنثى، وكالمستقبؿ لمحياة األحوج، وقد يُ 
 عمى المستدبر ليا )األب مثاًل(. )االبف مثاًل(
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 ؿ ذَكر: إنساف ذَكر.رجُ 

األب. وفييا معنى القوة، بخالؼ الكاللة فييا معنى  بة: القرابة مف جيةالعصَ 
 الضعؼ.

 أنواع العَصبة:

دلي إلى الميت بذَكر وال العاصب بالنفس كؿ قريب ذَكر ال يُ العَصبة بالنفس:  -
ر وأنثى ر فقط، مثؿ ابف االبف، أو بذكَ دلي إلى الميت بذكَ أنثى كاالبف، أو يُ 

لـ يكف عاصًبا  ،كابف البنت ،طفإذا أدلى بأنثى فق مًعا مثؿ األخ الشقيؽ.
بعد  ،أو الباقي منيا ،بالنفس. وأقرب عاصب بالنفس ىو الذي يرث كؿ التركة

ًرا، بخالؼ العاصب النفس ال يكوف إال ذكَ بأصحاب الفروض. والعاصب 
 بالغير، أو العاصب مع الغير، ال يكوف إال أنثى.

 لمذكر مثؿ حظ األنثييف.مثؿ البنت يعصبيا االبف، ويرثاف العَصبة بالغير:  -

يقوؿ العمماء: اجعموا  مثؿ األخت الشقيقة تعصبيا البنت. العَصبة مع الغير: -
األخوات مع البنات عَصبة، وفيو نظر كما رأى ابف عباس رضي اهلل عنيما،  

 النصؼ مثؿ البنت! والبنت أقرب! مف شأنو أف ترث األخت ألف

 الحجب:



14 
 

والقريب فيو يحجب البعيد. والحجب نوعاف: حجب الميراث يقـو عمى القرابة، 
 نقصاف، وحجب حرماف.

 حجب النقصاف:

الغاية مف حجب النقصاف إفساح المجاؿ لالبف إرثًا ومقداًرا، ألنو يرث الباقي بعد 
 أصحاب الفروض.

 فالولد يحجب الزوج مف النصؼ إلى الرُبع.

 ويحجب الزوجة مف الرُبع إلى الثُمف.

 ف( ال ُيحجبوف حجب حرماف.جب نقصاف )الوالداف، والزوجاالذيف ُيحجبوف حو 

 )راجع آيات الميراث(.

 حجب الحرماف:

في الكاللة بأف الولد أو الوالد َيحجب اإلخوة حجب حرماف، فال ينفذ اإلرث إلى  قمتُ 
 اإلخوة إال إذا عدـ الولد والوالد.

ٍؿ فما بقي فأَلولى رجُ  ألِحقوا الفرائض بأىميا،قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: 
 )متفؽ عميو(. ذَكرٍ 

 ف بعده حجب حرماف.مَ  أولى: أقرب، ومعنى ذلؾ أف األقرب يحجب كؿّ 
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 أىؿ الفروض: قد ُيحجبوف، مثؿ اإلخوة ألـ، وقد َيحجبوف مثؿ الولد والوالد.

 بات: القريب منيـ يحجب البعيد.العصَ 

 الورثة بالنسبة لحجب الحرماف خمسة أقساـ:

)ستة( ال ُيحجبوف: الولداف، والوالداف، والزوجاف. فيـ أقرب الناس إلى ورثة  -1
يتصموف بو مباشرة بال واسطة. وىـ أولى الناس باإلرث، فال  الميت، إذْ 

ف كاف بعضيـ ُيحجب حجب نقصاف، كالوالديف  ُيحجبوف حجب حرماف، وا 
 والزوجيف.

مّد مما سبؽ. وىـ ورثة َيحجبوف وال ُيحجبوف: الولداف، والوالداف. ىذا مست -2
ورثة أقوياء مف حيث أصؿ اإلرث، وال يشترط أف يكونوا بالقوة نفسيا في 

 مقدار اإلرث، فالزوج يرث أكثر مف األبويف.

ورثة ال َيحجبوف وال ُيحجبوف: الزوجاف. وىذا أيًضا مستمّد مما سبؽ. وىـ  -3
وصمة  صمتيـ بالميت صمة مصاىرة، ال صمة نسب. ال َيحجبوف ألفّ 

 ىرة عارضة، وصمة النسب أصمية.المصا

ورثة ُيحجبوف وال َيحجبوف: اإلخوة ألـ. ُيحجبوف بخالؼ الزوجيف. وال  -4
 َيحجبوف مثؿ الزوجيف، ألنيـ ورثة ضعاؼ.

 .العـّ و  األخ، بوف وَيحجبوف: سائر الورثة. مثاؿ:ورثة ُيحج -5
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، لكف لماذا يحجب ابف غيره؟ قد  مف مشكؿ الحجب: أف يحجب االبف ابنو ىذا مفيـو
 .الوصية الواجبةيساعد ىذا عمى إلغاء 

 الَعْوؿ:

، كاف كسور عاديةإذا ورث أصحاب الفروض، وُجمعت فروضيـ )نسبيـ(، وىي 
 لدينا ثالثة احتماالت:

تسمى مسألة عادلة، تكوف أف تستغرؽ الفروض جميع التركة، وىذه االحتماؿ األوؿ: 
 الكسر  صورةر في بعض البمداف عف و، وقد يعبّ خرجفييا صورة الكسر مساوية لمَ 

 خرج بالمقاـ.المَ عف بالبسط، و 

خرج(، أف يبقى بعد أصحاب الفروض شيء )الصورة أقؿ مف المَ االحتماؿ الثاني: 
عمى أصحاب وليس ىناؾ عَصبة يرثوف الباقي، فينا مذىباف: مذىب يرّد الباقي 

الفروض بنسبة فروضيـ، ومذىب يرّد الباقي إلى بيت الماؿ. وىذه المسألة تسمى 
 مسألة رّدّية.

جمع فروض أصحاب الفروض فتزيد عمى الواحد الصحيح أف تُ االحتماؿ الثالث: 
خرج(، وىنا يتـ الرجوع عمى أصحاب الفروض بالنقصاف، )الصورة أكبر مف المَ 

 المسألة مسألة عائمة. بنسبة فروضيـ. وتسمى ىذه

 .ؿ والردّ وْ وفي نياية ىذا الممخص ىناؾ مثاؿ يوضح العَ 
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وقد نستغرب أف تعوؿ الفرائض التي فرضيا اهلل، وىو ما عّبر عنو ابف عباس، ولكف 
ىذه الغرابة تزوؿ إذا ما استحضرنا أف الفروض كما أنيا يمكف أف تنقص عف الواحد 

 ؿ يقابؿ الرّد!وْ فالعَ  الصحيح، فإنيا يمكف أف تزيد عميو!

 الرّد:

نابمة، جائز عند الحنفية والح ؿ. والردّ وْ وىو االحتماؿ الثاني الوارد في مبحث العَ 
بأف أصحاب الفروض  وغير جائز عند المالكية والشافعية. ويمكف االحتجاج لمردّ 

عدا وف عمى أصحاب الفروض يردّ  تزداد فروضيـ إذا لـ يوجد الولد. والقائموف بالردّ 
. كما يمكف مستمرة الزوجيف، ألف الزوجية صمة سبب تنقطع بالموت، ال صمة نسب

بأنو يتـ حسب فروض أصحاب الفروض، فتبقى الفروض فيما بينيا  االحتجاج لمردّ 
ؿ يدخؿ عمييـ بنسبة وْ متناسبة، ومف ثـ فميس فيو تغيير لفرائض اهلل. كذلؾ العَ 

 فروضيـ.

عمى الزوجيف وقاؿ: كيؼ يدخؿ عمييـ  جاز الردّ أما عثماف رضي اهلل عنو فقد أ
 ؟!ؿ، وال يدخؿ عمييـ الردّ وْ العَ 

 الكاللة:

 فييا قوالف: قوؿ بأنيا ال ولد، وقوؿ بأنيا: ال ولد وال والد. ويبدو أنيا أشكمتْ 
( عمى الصحابة رضي اهلل عنيـ، وأحدثت نزاًعا بينيـ. وبالرغـ مف نزوؿ )أعضمتْ 

، اب رضي اهلل عنو بقي متردًدا في الكاللةإال أف عمر بف الخطاآلية الثانية فييا، 
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عندي مف الكاللة، وما راجعُت رسوؿ اهلل  وكاف يقوؿ: إني ال أدع بعدي شيًئا أىـّ 
 صمى اهلل عميو وسمـ في شيء ما راجعُتو في الكاللة )صحيح مسمـ(.

يو أعاله، ففيو ما إل عف الكاللة أيًضا في تفسير آيات المواريث، فارجعْ  وقد تحدثتُ 
 ال يوجد ىنا.

 المثنى في الميراث جمع:

(: أي: اثنتيف فما فوؽ. أي: أقؿ الجمع اثناف فإْف كّف نساًء فوؽ اثنتيفقاؿ تعالى: )
 ال ثالثة كما في عمـ النحو.

ْف كاف رجٌؿ يورث كاللًة أو امرأٌة ولو أٌخ أو أخٌت فمكّؿ واحٍد منيما وقاؿ تعالى: ) وا 
س، واالثناف (: الواحد لو السدُ كانوا أكثر مف ذلؾ فيـ شركاُء في الثُمثالسُدس فإْف 
 الجمع. و حكـُ ، وحكمُ ث. أي: المثنى الغٍ فأكثر ليما الثمُ 

 (: إخوة اثناف فأكثر.سو السدُ فألمّ  فإْف كاف إخوةٌ وقاؿ تعالى: )

 ميراث الذكر واألنثى:

 الذكر في القرآف يرث ضعؼ األنثى في أربع حاالت:

 االبف والبنت. -

 األخ واألخت. -

 األب واألـ )في حاؿ عدـ الولد(. -
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 الزوج والزوجة. -

 ويرث الذكر مثؿ األنثى في حالتيف:

 اإلخوة واألخوات ألـ. -

 األب واألـ )في حاؿ وجود الولد(. -

 بعض زعـ فييا األنثى أكثر مف الذكر، كما ولـ يرد في القرآف أي حالة ترث 
 المعاصريف!

 مع اإلخوة: ميراث الجدّ 

 ابف االبف كاالبف ميما نزؿ. ىذا فيو إجماع.

 أبو األب )الجد( ىؿ ىو كاألب ميما عال؟ ىذا فيو خالؼ.

 فاألب يحجب اإلخوة بجميع أصنافيـ.

 أما الجد فيحجب اإلخوة ألـ بال خالؼ.

 خالؼ. ولكف حجبو لسائر أصناؼ اإلخوة في

 .ء اإلخوةألب عند الحنفية والظاىرية يحجب ىؤالفالجد كا

 .مف الجدّ  وعند فريؽ األخ أحؽّ 

 (.وعند فريؽ آخر يرثاف تشريًكا )مقاسمةً 
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 مع اإلخوة مف أعقد المسائؿ! ويبدو أف مسائؿ الجدّ 

قبض رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ لـ يُ  أفّ  قاؿ عمر رضي اهلل عنو: ثالث وددتُ 
 وأبواب مف الربا.ة، ا ننتيي إليو: الجّد، والكاللف لنا فييف أمرً حتى يبيّ 

 !فييا جدّ  يا إف لـ يكفْ سألو عف فريضة فقاؿ: ىاتِ  رجالً  وعف عمي رضي اهلل عنو أفّ 

اه ، ال حيّ كـ، واتركونا مف الجدّ مِ ضَ ونا عف عُ وعف ابف مسعود رضي اهلل عنو قاؿ: سمُ 
 الُعَضؿ: الُمعضالت. اه!اهلل وال بيّ 

 ميراث ذوي األرحاـ:

ذوو األرحاـ في المغة ىـ األقارب عموًما، وفي اصطالح عمـ الميراث ىـ ذوو 
القرابات البعيدة، وغالًبا ما يكونوف مف اإلناث، أو مف الذكور الذيف تتوسط بينيـ 

 وبيف المتوفى أنثى. 

 وىـ يرثوف عند الحنفية والحنابمة، وال يرثوف عند المالكية والشافعية. 

ث اإلخوة واألخوات ألـ، وىـ مف ذوي األرحاـ، ولـ أر القرآف ورّ  وقد يقّوي إرثيـ أفّ 
 أحًدا سبؽ إلى ذكر ىذه الحجة في توريث ذوي األرحاـ.

. أولو 75( األنفاؿ في كتاب اهلل ولى ببعضٍ يـ أَ وأولو األرحاـ بعضُ وقولو تعالى: )
 األرحاـ يشمموف جميع األقارب، بمف فييـ القرابات البعيدة.

 الميراث:غرائب 



21 
 

 بعض المسائؿ اإلرثية: قد يكوف مف شأف حؿّ 

حـر اإلخوة ألبويف حـر القريب، كأف يرث اإلخوة ألـ ويُ أف يرث البعيد ويُ  -
 )ألب(!

أف يرث البعيد مثؿ القريب أو أكثر منو، كأف ترث األخت ألـ خمسة أسيـ،  -
األخ واألخت الشقيقة أربعة أسيـ )نتيجة تعدد األخوات الشقيقات(. أو يرث 

أو ترث األخت النصؼ والبنت الشقيؽ نصؼ سيـ، واألخ ألـ سيًما كاماًل! 
 النصؼ!

 صعوبات الميراث:

 منيا:

الولد تارة يعني: االبف والبنت، وتارة يعني االبف دوف البنت. ففي قولو تعالى:  -
( األوالد: األبناء والبنات. وفي قولو تعالى في الكاللة: يوصيكـ اهلل في أوالدكـ)
 ( الولد يعني: االبف. ىمؾ ليس لو ولدٌ  امرؤٌ  إفِ )

في الكاللة األولى المتعمقة بميراث اإلخوة ألـ نجد أف البنت تحجبيـ، وفي  -
 الكاللة الثانية المتعمقة بميراث اإلخوة األشقاء نجد أف البنت ال تحجبيـ!
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ب مع اإلخوة. فاأل تارة يكوف كاألب، وتارة ال يكوف، كما في ميراث الجد الجدّ  -
ال يحجب إال اإلخوة ألـ عند جميور الفقياء  ا، والجدّ عً يميحجب اإلخوة ج
 )عدا الحنفية(.

 التخارج:

ىو بيع الورثة بيف بعضيـ وبعض، بدؿ البيع لمغير. وىذا يصمح إذا أراد أحد الورثة 
، كما يصمح في األمواؿ غير القابمة إذا تأخرتْ  الخروج مف التركة قبؿ القسمة

السيؼ، واألمواؿ التي ال تقبؿ القسمة اقتصادًيا، مثؿ األرض الزراعية. لمقسمة، مثؿ 
ذا كاف الميراث يفتت الثروة فإفّ  التخارج آلية مف آلياتو تساعد عمى استبعاد التفتيت  وا 

 غير االقتصادي.

 حصر اإلرث:

قصد بحصر اإلرث وثيقة رسمية يتـ فييا التأكد مف الوفاة وشخص المتوفى، كما يُ 
 يا حصر الورثة وحصر التركة وما يتعمؽ بيا مف نفقات وديوف ووصايا. قصد بيُ 

 وقد تكوف ىناؾ ضريبة عمى التركات.

 فال يجوز لمورثة أف يقتسموا التركة قبؿ إخراج النفقات والديوف والوصايا والضرائب.

وليس كؿ قريب يرث، فيناؾ حجب، وقد يكوف ىناؾ عاصب )ابف مثاًل( استنفد 
 بؽ منيا شيًئا! فيناؾ فرؽ بيف الورثة المرشحيف والورثة الفعمييف.التركة ولـ يُ 
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 ويختمؼ نصيب الوارث باختالؼ َمف معو مف الورثة.

وقد يكوف ىناؾ ورثة مف القاصريف أو الغائبيف أو المرضى أو الضعفاء، فال بد مف 
 التحقؽ مف إدراجيـ بيف الورثة.

وىرات، واتخاذ ما يمـز مف ومج ويجب حصر األمواؿ الباطنة مف نقود وحميّ 
 إجراءات خشية أف يسرقيا بعض الورثة القريبيف مف المتوفى!

 وقد يمجأ المورث نفسو قبؿ موتو لمتالعب بمركزه المالي:

 بأف يوصي بأكثر مف الثمث! -

 بأف يقّر بكؿ مالو أو ببعضو ألجنبي! -

 الورثة!بأف يقّر عمى نفسو بَديف ال حقيقة لو، دفًعا لمميراث عف  -

 بأف يقّر بأف الدَّيف الذي كاف لو عمى غيره قد استوفاه ووصؿ إليو! -

بأف يبيع بعض ممتمكاتو بثمف بخس، أو يشتري بعض األمواؿ بثمف مرتفع،  -
 بغرض حرماف الورثة!

 ث، ال لوجو اهلل، بؿ بغرض تنقيص حقوؽ الورثة!بأف يوصي بالثمُ  -

أو ودائع، أو حصص مالية في بعض وربما يكوف لممتوفى ديوف عمى الغير، 
ع الشركات، ال يعمـ بيا جميع الورثة، فيتواطأ بعض الورثة مع المدينيف أو المودَ 
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لدييـ أو الشركاء عمى أف يختمسوا ىذه األمواؿ في مقابؿ تنازليـ عف بعضيا ليؤالء 
 ع لدييـ والشركاء!المدينيف والمودَ 

ف ىناؾ أبواف لممتوفى وزوج وأوالد. لكف قد يكوف مف السيؿ توزيع التركة عندما يكو 
ناث. فال ُتحـر زوجة، وال  يجب عندئذ حصر الزوجات وحصر األوالد مف ذكور وا 

 أـ. والأب ُيحـر ولد، وال 

ويتعقد توزيع التركة إذا وصؿ الميراث إلى القرابات البعيدة )ذوي األرحاـ( عند 
وفيات تقتضي المجوء إلى  القائميف بإرثيـ، أو إذا تأخر توزيع التركة فحدثت

 المناسخات!

 ىؿ كؿ الورثة يستخرجوف حصر اإلرث؟ ال أظف!

*** 

 أمثمة إرثية:

 مثاؿ فيو أصحاب فروض فقط:

 مسألة عادلة: -1

 زوج، أخت شقيقة: 

 فرًضا  1/2الزوج: 

 فرًضا 1/2األخت: 
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 مسألة رّدّية: -2

 أـ، أخواف ألـ: 

 فرًضا 1/6األـ: 

 فرًضا 2/6=  1/3األخواف ألـ: 

 ردية  3/6المجموع: 

 فرًضا ورًدا 1/3األـ: 

 فرًضا ورًدا 2/3األخواف ألـ: 

 مسألة عائمة: -3

 زوج، وأـ، وبنتاف، وأخ شقيؽ

 3/12=  1/4الزوج: 

 2/12=  1/6األـ: 

 8/12=  2/3البنتاف: 

 عائمة 13/12المجموع: 

 األخ الشقيؽ: ال شيء لو.
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 مثاؿ فيو عصبات فقط:

 ألب ابف، أخ شقيؽ، عـّ 

 محجوباف باالبف. ا، واألخ والعـّ التركة كميا لالبف تعصيبً 

 مثال فيه أصحاب فروض وعَصبات:

 زوج، بنت، أخ ألب

 فرًضا 1/4الزوج: 

 فرًضا 1/2البنت: 

 1/4األخ ألب: الباقي 

 مثاؿ فيو حساب وقسمة:

 افدانً  75التركة: 

 الورثة: زوج، بنتاف، أـ، أب

 

 أـ      أبالورثة:    زوج    بنتاف    

 12أصؿ المسألة مف    1/6    1/6   2/3    1/4الفروض: 
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 المسألة عائمة 15محموع السياـ       2       2      8      3السياـ:    

 

 فداديف 5=   15÷  75مقدار السيـ:  

 فداًنا 15=    5×    3نصيب الزوج:  

 20فداًنا  لكؿ منيما  40=    5×    8نصيب البنتيف: 

 فداديف 10=    5×    2نصيب األـ:    

 فداديف 10=   5×    2نصيب األب:   

                              ______ 

 فداًنا 75المجموع:                      

 نصيب األب:

*** 

 الفيرس:

 مقدمة

 آيات الميراث
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 تفسير آيات الميراث

 ؟176لماذا تأخرت اآلية 

 يات الميراث؟لماذا تكرر ذكر الولد في آ

 في اإلخوة ألبويف؟ 176في اإلخوة ألـ، واآلية  12كيؼ عرفنا أف اآلية 

 اإلخوة ألب ىؿ ُيمحقوف باإلخوة ألـ أـ باإلخوة ألبويف؟

لماذا لـ ُيفرد )اإلخوة واألخوات ألـ( بآية مستقمة؟ ولماذا ُألحؽ إرثيـ بإرث األزواج 
 والزوجات، ولـ يمحؽ بإرث اآلباء واألوالد؟

 التشابو بيف ميراث )األبناء والبنات( وميراث )اإلخوة واألخوات(

 سبب التشابو

 الفروض )النسب( الواردة في آيات الميراث

 ال يشترط بالضرورة أف يكوف ىناؾ نسبة لكؿ وارث

 أصحاب الفروض )النسب(

 الورثة الوارد ذكرىـ في القرآف

 األرحاـ، بيت الماؿ أربعة أصناؼ مف الورثة: أصحاب الفروض، العصبة، ذوو

 العوامؿ المؤثرة في الميراث
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 العَصبة

 العصبة بالنفس. -

 العصبة بالغير. -

 العصبة مع الغير. -

 الحجب

 حجب النقصاف -

 حجب الحرماف -

 الورثة بالنسبة لحجب الحرماف خمسة أقساـ

 الَعْوؿ

 الكاللة

 المثنى في الميراث جمع

 ميراث الذكر واألنثى

 ميراث الجد مع اإلخوة
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 ميراث ذوي األرحاـ

 غرائب الميراث

 صعوبات الميراث

 التخارج

 حصر اإلرث

 أمثمة إرثية

*** 

 :الخميس

 ىػ1439ربيع األوؿ  19

 ـ2017كانوف األوؿ  07

 رفيؽ يونس المصري

 

 


