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انقٕاعذ انفقٓٛح يف عهى ادلرياز
أ.م.د .فىاز إسواعيل هحود الوشهداني

(*)

يهخص انثحس

جاء ىذا البحث ُمساعدا لطمبة عمم الميراث إذ يتناول البحث القواعد الفقيية
في الميراث ،والقاعدة من شأنيا أن تضم مسائل كثيرة فتختصر الجيد الكبير الذي
يبذلو الطالب في تحصيميا ،ومن أبرز تمك القواعد التي تناولتيا في ىذا البحث ما
يتعمق بأصحاب الفروض والعصبات والقواعد المتبعة في حجب الورثة بعضيم
لبعض ،وقد بمغ عدد ىذه القواعد( اثنتي عشرة) قاعدة.

ABSTRACT
This research came to assist students of inheritance science. It deals
with the rules of jurisprudence in inheritance. The rule would involve
many issues, and the effort would reduce the student's efforts to collect
them. The most prominent of these rules dealt with in this research is
related with Owners of assumptions and Cliques in inheritance, and the
rules for withholding the heirs of one another. The rules discussed in this
paper are twelve.

(*) أستاذ هساعد في جاهعة الوىصل /كلية التربية /قسن علىم القرآى الكرين والتربية اإلسالهية.
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يقذيح

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وأصحابو

وأتباعو إلى يوم الدين.

وبعد فإن عمم الميراث لو مكانة عظيمة حتى قال بعضيم ،عمم الفرائض أفضل العموم بعد

مث النب ممي (ﷺ) المس ممممين عم ممى تعمم ممو ورم ممبيم في ممو وح ممذر م ممن إىمال ممو
تعم ممم أص ممول ال ممدينذ إذ ح م ّ
واإلعم مراض عن ممو ،فق ممد روى اب ممن ماج ممة ف ممي س ممننو (ٕ )ٜٓٛ /والح مماكم ف ممي مس ممتدركو (ٗ)ٖٜٙ /
وميرىما عن النبي  أنو قال( :يا أبا ىريرة ،تعمموا الفرائض وعمموه فإنو نصف العمم وانمو ينسمى

وىو أول ما ينزع من أمتي).

لذا أولى العمماء ليذا العمم عنايمة كبيمرة وألّفموا فيمو كتبما كثيمرة إ أننمي لمم أقمف عممى مؤلمف

جمع فيو قواعد ىذا العمم ،فشرعت أجمع ىذه القواعمد وأبمين تأصميميا الشمرعي وأطبقيما فمي مسمائل

حتى يسيل عمى طالب ىذا العمم فيم ىذه الفوائد التي ىي منثورة في كتب الفقو.

فجاء ىذا البحث بعنوان "القواعد الفقيية في الميراث" ولم اسمو بالضوابط موافقة لما أطمق

عمييا في كتب الفقو ،وتضمن ىذا البحث مقدمة وثالثة مباحث ونتائج.

تناول المبحث األول :قواعد أصحاب الفروض .وضم فيو ثالث قواعد ،وىي:

ٔ .األصل في اإلناث اإلرث بالفرض.

ٕ .األصل في ميراث الجدات األميات.
ٖ .تكممة الثمثين.

وتناول المبحث الثاني :قواعد التعصيب .وضم فيو خمس قواعد ،وىي:
ٔ .األصل في الذكر اإلرث بالتعصيب إن اتصل نسبو بالميت.

ٕ .كل عصبة أدلت إلى الميت بواسطة أنثى تعد عصبة فاسدة.

ٖ .يعصب الذكر األنثى إ إن جمعتيما رابطة النسب وكانت األنثى في جية الذكر
ودرجتو وقوتو أو أعمى منو وسقط نصيبيا من الفرض.

ٗ .تتعصب اإلناث بعصبة الغير إ إن كانت من أصحاب الفروض والذكر عصبة.
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٘.اجعموا األخوات مع البنات عصبة.
وتناول المبحث الثالث :قواعد الحجب .وضم فيو أربع قواعد ،وىي:
ٔ .المحجوب بالوصف كالمعدوم.

ٕ .من أدلى إلى الميت بواسطة حجب بيا.
ٖ .من أدلى إلى الميت بال واسطة
ٗ .األقرب يحجب األبعد.

يحجب حج حرمان.

خالصمما
واهلل أسممأل أن يمموفقني فممي كتابممة ىممذا البحممث وأن يتقبم مو بقبممول حسممن ،ويجعمممو
ً

لوجيو الكريم ،وينفع بو طمبة العمم ،إنو سميع مجيب.

ادلثحس األٔل :قٕاعذ أصحاب انفشٔض

الفرض لغة (الفاء والراء والضاد) أصل صحيح يدل عمى تأثير في شيء من حز أو

ميره)ٔ( .فالفرض :الحز في الشيء والقطع والتقدير)ٕ( .

والفرض في اصطالح عمم الميراث :النصيب المقدر لموارث شرعا

القائل بو ،و ينقص إ بالعول)ٖ(.

تناولت في ىذا المبحث ثالث قواعد ،وىي:

ٔ .األصل في اإلناث اإلرث بالفرض.

ٕ .األصل في ميراث الجدات األميات.
ٖ .تكممة الثمثين.

ٜٔٔ
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انقاعذج األٔىل :األصم يف اإلَاز اإلسز تانفشض.
يعُاْا:

ترث اإلناث بالفرض إذ تجردن عمن يعصبين وا فإن إرثين ينتقل من الفرض إلى

التعصيب عند اجتماعين بمن يعصبين ،فالبنت المنفردة ترث النصف بالفرض فإن اجتمعت مع

ا بن ورثت بالتعصيب لمذكر مثل حظ األنثيين ،والبنتان فأكثر يرثن الثمثين فإن اجتمعن مع
ا بن ورثن بالتعصيب لمذكر مثل حظ األنثيين ،واألخت المنفردة عند عدم وجود الفرع الوارث
واألصل الذكر ترث النصف بالفرض فإن اجتمعت مع األخ ورثت بالتعصيب لمذكر مثل حظ

األنثيين ،واألختان فأكثر يرثن الثمثين فإن اجتمعن مع األخ ورثن بالتعصيب لمذكر مثل حظ
األنثيين.

ذأصٛهٓا:

ٔ .اآليات الواردة في ميراث اإلناث في سورة النساء [ٔٔ ]ٔٚٙ ،ٕٔ -تُبين أنين يرثن بالفرض
إ إذا اجتمعن بالذكر فيكون إرثين بالتعصيب.
ٕ .عن ابن عباس رضي اهلل عنيما ،عن النبي (ﷺ) أنو قال( :ألحقوا الفرائض بأىميا ،فما بقي

فيو ألولى رجل ذكر))ٗ(  ،وجو الد لة أن التعصيب جعل لمذكور فمم يبق لإلناث إ الفرض.
ذطثٛقاذٓا:

ٔ .توفي شخص عن بنت وبنت ابن وابن ابن.

بنت
ٖ

ابن ابن
بنت ابن

ٕ

ٙ

ٕٔ/

ٔ

ٖ

ع

ٔ

ٕ .توفي شخص عن بنتين وبنت ابن وابن ابن.
ٕٜٔ

ٕ
ٔ
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ٖ

ٜ

ٖٕ/

ٕ

 ٖ=ٕ÷ٙحصة كل بنت

ع

ٔ

ابن ابن

ٖ
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بنت ابن

ٕ
ٔ

ٖ .توفي شخص عن أم وأخت شقيقة وأخ ألب وأخت ألب.
ٙ

ٔٛ

أم

ٔ/ٙ

ٔ

ٖ

أخت شقيقة

ٕٔ/

ٖ

ٜ

ع

ٕ

أخ ألب

ٖ

أخت ألب

٘

ٗ
ٕ

ٗ .توفي شخص عن زوجة وأختين شقيقتين وأخ ألب وأخت ألب.

ٖ

ٕٗ

ٕٚ

زوجة

ٔ/ٛ

ٖ

ٜ

أختان ش

ٖٕ/

ٔٙ

ٕٗ=ٕ÷ٗٛحصة كل أخت

ع

٘

أخ ألب
أخت ألب

ٖٜٔ

ٓٔ
٘
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انقاعذج انثاَٛح :األصم يف يرياز اجلذاخ األيٓاخ.

يفٕٓيٓا:

يعني أن ميراث الجدات  -من أي الجيات كن  -ىو فرع عن ميراث األم ،إذ أصل التشريع

ىو ميراث األم وتخمفيا الجدات عند فقدىا سواء كانت الجدة أم األم أو أم األب ،وميراثيا

عن السدس سواء كانت واحدة أو أكثر.

يزيد

ذأصٛهٓا:

ٔ.عن قبيصة بن ذؤيب ،أنو قال :جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق ،تسألو ميراثيا؟ فقال :ما

لك في كتاب اهلل تعالى شيء ،وما عممت لك في سنة نبي اهلل(ﷺ) شيئا ،فارجعي حتى أسأل

الناس ،فسأل الناس ،فقال المغيرة بن شعبة :حضرت رسول اهلل (ﷺ) أعطاىا السدس ،فقال أبو

بكر :ىل معك ميرك؟ فقام محمد بن مسممة ،فقال :مثل ما قال المغيرة بن شعبة  ،فأنفذه ليا أبو
بكر ثم جاءت الجدة األخرى إلى عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو تسألو ميراثيا ،فقال :ما لك
في كتاب اهلل تعالى شيء ،وما كان القضاء الذي قضي بو إ لغيرك ،وما أنا بزائد في الفرائض،

ولكن ىو ذلك السدس ،فإن اجتمعتما فيو فيو بينكما ،وأيتكما خمت بو فيو ليا).(ٙ
ٕ.أجمع أىل العمم َعمَى أن األم تحجب أميا وأم األب ،وأن األب

يحجب الجدة أم األم).(ٚ

فاألم أثرت عمى ميراث أميا –أم األم -وأم األب ،ولم يؤثر األب عمى أم األم.
وهل لهذه اإلصالة من أثر في ميراث الجدات عند تفاوتهن في القرب أو البعد؟ قوالن وهما:
القول األول :إن ىذا األصل ُيجبر ُبعد الجدة من األم مع قرب الجدة من األب كي يجتمعا في
إرث الفرض كما ُيثبت اإلرث لمجدات عند فقد األم .واليو ذىب المالكية) ،(ٛوالصحيح عند

الشافعية) ،(ٜواحدى الروايتين عن اإلمام أحمد)ٓٔ(.

القول الثاني :إن ىذا األصل ُيثبت اإلرث لمجدات عند فقد األم فقط و يؤثر عمى جبر ُبعد
الجدة من األم عمى قرب الجدة من األب كي يجتمعا في إرث الفرض ،واليو ذىب الحنفية)ٔٔ(،
والقول الثاني لمشافعية)ٕٔ( ،والرواية الثانية عن اإلمام أحمد)ٖٔ(.
ٜٗٔ
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توفي شخص عن أم وأم أم وأم أب وابن .

أم

ٔ/ٙ

أم أم

حجبت باألم

أم أب

حجبت باألم

ابن

ع

ٙ

ٙ

ٔ

ٖ

٘

ٕ .توفي شخص عن أب وأم أم وأم أب.
ٙ
أب

ع

أم أم

ٔ/ٙ
ترث عمى قول فتشترك مع أم أم بالسدس

أم أب

حجبت باألب عمى قول

٘
ينظر قاعدة من أدلى

ٔ

إلى الميت بواسطة حجب
بيا

انقاعذج انثانثح :ذكًهح انثهثني.

يعُاْا:

يعمل بيذه القاعدة عند الجية التي ترث بالثمثين من اإلناث ،وىي جيتان:

ٔ  .جية الفروع :إن كن البنات اثنتين فما فوق فميراثين الثمثان إن لم يكن معين ابن يعصبين،

يستوف الثمثان  -لوجود بنت واحدة ترث النصف فقط – ينظر فإن كان في ىذه الجية
فإن لم
َ
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من ىي أدنى منيا في الدرجة كبنت ا بن واحدة فأكثر ولم يكن معين معصب – ابن ا بن –

فإنين يأخذن السدس تكممة الثمثين .وىكذا بنات ابن ا بن مع بنت ا بن عند عدم وجود البنت.

ٕ .جية الحواشي :إن كن األخوات اثنتين فما فوق فميراثين الثمثان إن لم يكن معين أخ

يستوف الثمثان  -لوجود أخت شقيقة واحدة
يعصبين و يوجد فرع وارث و أصل ذكر ،فإن لم
َ
ترث النصف فقط – ينظر فإن كان في ىذه الجية من ىي أدنى منيا في القوة وىي األخت ألب
واحدة فأكثر ولم يكن معين معصب – األخ ألب – فإنين يأخذن السدس تكممة الثمثين.

ذأصٛهٓا:

ِ
ِّ
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ق اثَْنتَْي ِن
اء فَ ْو َ
ٔ .قول اهلل تعالىُ :
{يوصي ُك ُم الموُ في أ َْوَ د ُك ْم لمذ َك ِر م ْث ُل َحظ ْاأل ُْنثََي ْي ِن فَِإ ْن ُك َّن ن َس ً
توِ
اح َدةً َفمَيَا ِّ
ف} [النساء]ٔٔ :
ص ُ
الن ْ
َفمَيُ َّن ثُمُثَا َما تََر َك َوِا ْن َك َان ْ َ
وعن ىزيل قال :قال عبد اهلل بن مسعود ألقضين فييا بقضاء النبي صمى اهلل عميو وسمم

لالبنة النصف و بنة ا بن السدس وما بقي فمألخت).(14

فأجمع العمماء عمى أن لالبنة النصف ،ولبنات ا بن السدس تكممة الثمثين).(15
ِ
ٕ .قول اهلل تعالى{ :يستَ ْفتُ َ ِ َّ ِ ِ
ت َفمَيَا
ام ُرٌؤ َىمَ َك لَ ْي َس لَوُ َولَ ٌد َولَوُ أ ْ
ُخ ٌ
َْ
ون َك ُقل الموُ ُي ْفتي ُك ْم في اْل َك َاللَة إِ ِن ْ
ِ
ف َما تََر َك َو ُى َو َي ِرثُيَا إِ ْن لَ ْم َي ُك ْن لَيَا َولَ ٌد فَِإ ْن َك َانتَا اثَْنتَْي ِن َفمَيُ َما الثُّمُثَ ِ
ان ِم َّما تََر َك َوِا ْن َك ُانوا
ص ُ
ن ْ
اء َفمِ َّمذ َك ِر ِم ْث ُل َحظِّ ْاأل ُْنثََي ْي ِن} [النساء.]ٔٚٙ :
إِ ْخ َوةً ِر َجا ً َونِ َس ً
فأجمع العمماء عمى أن األخت ألب فأكثر -إن لم يكن معين أخ ألب -يشتركن

بالسدس إن لم تستكمل األخوات الشقيقات الثمثين) ،(16قياسا عمى تكممة الثمثين في جية الفروع.
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انرطثٛقاخ:

ٔ .توفي شخص عن بنت وثالث بنات ابن وبنت ابن ا بن وابن ابن ا بن.

بنت
ٖ بنات ابن
بنت ابن ا بن
ع
ابن ابن ا بن

ٖ

ٔ/
ٔ/

ٕ
ٙ

ٙ

ٔٛ

ٖ

ٜ

ٔ

ٖ÷ٖ=ٔ حصة كل

بنت ابن

ٕ

ٕ

ٗ

ٕ .توفي شخص عن بنت ابن وبنت ابن ا بن وأخت.
ٙ

ٖ.

بنت ابن

ٕٔ/

ٖ

بنت ابن ا بن

ٔ/ٙ

ٔ

أخت

ع

ٕ

توفي شخص عن أخت شقيقة وأخت ألب وعم.
ٙ
أخت ش

ٕٔ/

ٖ

أخت ألب

ٔ/ٙ

ٔ

عم

ع

ٕ
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ادلثحس انثاَ :ٙقٕاعذ انرعصٛة.

العصبة لغة :مؤلفة من أصل صحيح واحد (العين والصاد والباء) ويدل ىذا األصل عمى

ربط شيء بشيء (ٔٚ)،قال أبو زيد :كل شيء بشيء فقد عصب بو .يقال :عصب القوم بفالن.
قال :ومنو سميت العصبة ،وىم قرابة الرجل ألبيو وبني عمو ،وكذلك كل شيء استدار حول
ِ
استَ َك َّ
ب بو (ٔٛ).وقد استعمل الفقياء العصبة في الواحد إذا لم يكن ميره ألنو
ف فقد َعص َ
شيء َو ْ
)(ٜٔ
قام مقام الجماعة في إحراز جميع المال.
والعصبة اصطالحا :ىو من يرث بال تقدير.

)ٕٓ(

وتقسم العصبة عمى ثالثة أقسام ،وىي عمى النحو اآلتي:
ٔ.العصبة بالنفس :ىي كل ذكر

يدخل في نسبتو إلى الميت أنثى.

)ٕٔ(

ٕ.العصبة بالغير :ىي كل أثنى ذات فرض إذا وجد معيا أخوىا ،فإنيا تصير عصبة
بو.

)ٕٕ(

ٖ.العصبة مع الغير :ىي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى.

الفرق بين العصبة بالنفس وميرىا أنيا

)ٖٕ(

تفتقر إلى ميرىا ،وميرىا من العصبات تفتقر

إلى من يعصبيا.

والفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير ،أن المعصب لغيره يكون عصبة بنفسو،

فتتعدى بسببو العصوبة إلى األنثى ،وفي العصبة مع الغير

أصال.

يكون ثمة عاصب بالنفس

)ٕٗ(

وعند إطالق العصبة يقصد بيا العصبة بالنفسذ ألنيا األصل في التعصيب ستغنائيا

عن ميرىا عند اإلرث.

تناولت في ىذا المبحث خمس قواعد ،وىي:
ٔ .األصل في الذكر اإلرث بالتعصيب إن اتصل نسبو بالميت.

ٕ .كل عصبة أدلت إلى الميت بواسطة أنثى تعد عصبة فاسدة.
ٜٔٛ
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ٖ .يعصب الذكر األنثى إ إن جمعتيما رابطة النسب وكانت األنثى في جية الذكر ودرجتو
وقوتو أو أعمى منو وسقط نصيبيا من الفرض.

ٗ .تتعصب اإلناث بعصبة الغير إ إن كانت من أصحاب الفروض والذكر عصبة.
٘.اجعموا األخوات مع البنات عصبة.

انقاعذج انشاتعح :األصم يف انزكش اإلسز تانرعصٛة إٌ اذصم َسثّ تادلٛد.

يعُاْا :

كل ذكر قام بو سبب اإلرث فإنو يرث بالتعصيب إن اتصل نسبو بالميت  -ما لم يعتريو

حجب نقصان كاألب أو الجد فإنيما يرثان بالفرض عند وجود ا بن -وىم العصبات بالنفس،
ويبمغ عددىم اثني عشر ،وىم :ا بن وابن ا بن ميما نزل ،واألب والجد ميما عال ،واألخ الشقيق
أو ألب وابن األخ الشقيق ،وابن األخ ألب ،والعم الشقيق والعم ألب ،وابن عم الشقيق ،وابن عم

ألب.

وخرج بيذه القاعدة من الذكور األخ ألم والزوجذ إذ

يتصل نسبيما بالميت ،فإن كان

لمزوج صمة قرابة بنسب الزوجة كابن عميا ،ورث بالفرض أو ثم بالتعصيب إن لم تحجبو عصبة

أقرب.

ذأصٛهٓا:

عن ابن عباس رضي اهلل عنيما :عن النبي ﷺ قال ( :ألحقوا الفرائض بأىميا فما بقي

فألولى رجل ذكر))ٕ٘( .

قال العمماء المراد بأولى رجل أقرب رجل مأخوذ من الولي بإسكان الالم عمى وزن الرمي

وىو القرب وليس المراد بأولى ىنا أحق بخالف قوليم الرجل أولى بمالو ألنو لو حمل ىنا عمى

أحق لخمى عن الفائدة ألنا

ندري من ىو األحق).(ٕٙ

ٜٜٔ
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ذطثٛقاذٓا:

ٔ .توفي شخص عن أب وابن.
ٙ
أب

ٔ/ٙ

ٔ

ابن

ق

٘

ٕ .توفيت امرأة عن زوج وجد وبنت.
ٕٔ
زوج

ٗٔ/

ٖ

جد

+ٔ/ٙق

ٕٖ=ٔ+

بنت

ٕٔ/

ٙ

ٖ.توفيت امرأة عن زوج -ىو ابن عميا -وأخ ألم
ٙ
زوج-ابن عم-
أخ ألم

ق

ٕ+ٔ/
ٔ/ٙ

ٖ٘=ٕ+
ٔ

انقاعذج اخلايسح :كم عصثح أدند إىل ادلٛد تٕاسطح أَثٗ ذعذ عصثح فاسذج.

أٔ كم عصثح أدند إىل ادلٛد تٕاسطح أَثٗ ذعذ يٍ رٔ٘ انشحى).(27

ٕٓٓ
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يعُاْا:

يرث الجد إن اتصل بالميت بواسطة األب و يرث إن اتصل بالميت بواسطة األمذ كأبي

األم وكأبي أم األم وكأبي أم األبذ ألن واسطتو بالميت أنثى) ،(ٕٛوعمى ىذا النحو يرث ابن
ا بن بواسطة ا بن و يرث ابن البنت بواسطة البنت ،ويتفرع عمى ىذه القاعدة أن كل من
اتصل بوراث فاسد فيو فاسد كالجدة ترث إن كانت إن كانت أم أم األم أو أم أم األب و ترث

إن كانت أم أبي األم ).(ٕٜ

ذأصٛهٓا :

ٔ .اإلجماع عمى أن الجد الفاسد –أبو األم-
ٕ .اإلجماع عمى أن ولد البنات

يرث)ٖٓ(.

يورثون ،و يحجبون)ٖٔ(.

ٖ .ألن العصبات ىي النسب وىو ينقطع باألنثى)ٕٖ(.
ذطثٛقاذٓا:
بنت.

ٔ .توفي شخص عن أبي األب وأبي األم وأم أم األم وأم أبي األم وابن ابن وابن

ل العمم عمى أن صاحب الفرض يتعصب بالعصبة الموافقة لو في الجية وال
ٙ
أبواألب
أبو األم

ٔ/ٙ
ير
ث

أم أم األم
أم أبي األم
ابن ابن

ٔ

ٔ/ٙ
ث

ٔ

تر
ٗ

ع
ٕٔٓ
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ابن بنت

يرث

انقاعذج انسادسح :ال ٚعصة انزكش األَثٗ إال إٌ مجعرًٓا ساتطح

انُسة ٔكاَد األَثٗ يف جٓح انزكش ٔدسجرّ ٔقٕذّ أٔ أعهٗ يُّ ٔسقط

َصٛثٓا يٍ انفشض.
يعُاْا :

يعصب ا نثى عند اجتماعيما برابطة النسب وكانا في جية ودرجة وقوة قرابة
إن الذكر
ّ
واحدة -وسيأتي الحديث عنيا في مبحث الحجب بالتفصيل ،-وينتقل ميراث األنثى في ىذه
الحالة من الفرض إلى التعصيب ويكون حظ الذكر مثل حظ األنثيين.

بنت ا بن وان
بن
البنتذ جتماعيما في الجية والدرجة ،و يعصب َ
َ
فيعصب ا ُ
بنت ا بن و
ابن ا بن َ
اجتمعا في الجيةذ ألنو أعمى منيا في الدرجة فيحجبيا ،ويعصب ُ
بنت ابن ا بن ،وىكذا.
يعصب َ
األخت الشقيقةذ جتماعيما في الجية والدرجة وقوة القرابة ،و
األخ الشقيق
ويعصب ُ
َ

األخت ألب وان اجتمعا في الجية والدرجةذ لتفاوتيما في قوة القرابة فيحجبيا ألنو
يعصب
َ
األخت
األخ ألب
يدلي بقرابتين إلى الميت فيترجح عمى من يدلي بقرابة واحدة ،ويعصب ُ
َ

ألبذ جتماعيما في الجية والدرجة وقوة القرابة.

ويستثنى من شرط اجتماعيما في الدرجة تعصيب ابن ابن ا بن لبنت ا بن عند سقوط

فرضيا بوجود البنتين فأكثرذ ألن ابن ابن ا بن يعصب بنت ابن ا بن فمن باب أولى أن
يعصب البنت التي فوقيا  -أي بنت ا بن  -فيي أقرب لموارث من بنت ابن ا بن .و
تتعصب عند ثبوت فرضيا ،ألن الفرض أصمح ليا ،وىي أعمى منو في الدرجة.
ويشترط فيما ُذكر اجتماعيما برابطة النسبذ ألن العصبة النسبية

يمكن تحققيا إ

بوجود النسب بخالف العصبة السببية التي سببيا نعمة اإلعتاق .وبيذا القيد يخرج تعصيب
ٕٕٓ
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األب لألم وان تساويا في الجية والدرجة لعدم اجتماعيما في النسبذ وكذلك الجد

الجدة.

يعصب

ذأصٛهٓا

يأتي:

أجمع أه درجة والقوة ،وأيضا يتعصب باألدنى منو إن سقط فرضو)ٖٖ( ،ويستدل لذلك بما

ٔ .في البنات قول اهلل تعالى{ :ي ِ
وصي ُك ُم المَّوُ ِفي أ َْوَ ِد ُك ْم لِ َّمذ َك ِر ِم ْث ُل َحظِّ ْاأل ُْنثََي ْي ِن فَِإ ْن ُك َّن
ُ
توِ
ِ
اح َدةً َفمَيَا ِّ
ف} [النساء.]ٔٔ :
ص ُ
اء فَ ْو َ
الن ْ
ن َس ً
ق اثَْنتَْي ِن َفمَيُ َّن ثُمُثَا َما تََر َك َوِا ْن َك َان ْ َ
أي أن البنات يتحول توريثين من الفرض إلى التعصيب بوجود ا بن ،وتقاس بنت ا بن

عمى البنات عند وجود ابن ا بن وان نز شرط أن يوجد من يحجبيما)ٖٗ(.
ِ
ٔ .في األخوات قول اهلل تعالى{ :يستَ ْفتُ َ ِ َّ ِ ِ
ام ُرٌؤ َىمَ َك لَْي َس لَوُ
َْ
ون َك ُقل الموُ ُي ْفتي ُك ْم في اْل َك َاللَة إِ ِن ْ
ِ
ف َما تََر َك َو ُى َو َي ِرثُيَا إِ ْن لَ ْم َي ُك ْن لَيَا َولَ ٌد فَِإ ْن َك َانتَا اثَْنتَْي ِن َفمَيُ َما
َولَ ٌد َولَوُ أ ْ
ُخ ٌ
ص ُ
ت َفمَيَا ن ْ
الثُّمُثَ ِ ِ
اء َفمِ َّمذ َك ِر ِم ْث ُل َحظِّ ْاأل ُْنثََي ْي ِن} [النساء]ٔٚٙ :
ان م َّما تََر َك َوِا ْن َك ُانوا إِ ْخ َوةً ِر َجا ً َونِ َس ً
واألخوة رجا ونساء :تشمل األخوة األشقاء ،واألخوة من األب)ٖ٘( .أي أن األخوات

يتحول توريثين من الفرض إلى التعصيب بوجود األخ.

عصب
بقي أن أشير إلى الخالف الفقيي في تعصيب الجد لألختذ فمن جعل األخوة بمنزلة الجد ّ

األخوات الشقيقات أو األخوات ألب ،ومن لم يجعميم بمنزلة الجد حجبيم كحجب األب لألخوة.

ذطثٛقاذٓا:

ٔ .توفي شخص عن ابن وبنت وبنت ابن.
ٖ
ابن
بنت
بنت

عصبة لمذكر مثل حظ
األنثيين

تحجب ألنيا أقل درجة ممن

ٖٕٓ

ٕ
ٔ
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يعصبيا

ابن

ٕ .توفي شخص عن بنت وبنت ابن وابن ابن ا بن وبنتي ابن ا بن وبنت ابن ابن ا بن.
ٙ

ٕٔ

بنت

ٕٔ/

ٖ

ٙ

بنت ابن

ٔ/ٙ

ٔ

ٕ

ابن ابن

ٕ

ا بن
بنت ابن
ا بن
بنت ابن

عصبة
لمذكر مثل حظ

ٔ

ٕ

األنثيين
ٔ

ا بن
بنت ابن

تحجب ألنيا أقل درجة ممن يعصبيا

ابن ا بن

ٖ .توفي شخص عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ا بن وبنت ابن ا بن و بنت ابن ابن ا بن.
بنتان
بنت ابن
ابن ابن
ا بن
بنت ابن
ا بن
بنت ابن

ٖٕ/

ٖ

ٕٔ

ٕ

ٛ
ٔ

عصبة لمذكر
مثل حظ األنثيين
وعصبت بنت ا بن

ٔ

لسقوط فرضيا
تحجب ألنيا أقل درجة ممن يعصبيا

ٕٗٓ

ٕ
ٔ
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ابن ا بن

ٗ .توفي شخص عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت ألب.
ٗ
زوجة
أخ
شقيق
أخت
شقيقة

ٗٔ/

ٔ

عصبة

ٕ

لمذكر مثل حظ
األنثيين

أخت

ٔ
تحجب ألن قوة قرابتيا أقل ممن يعصبيا

ألب.

٘ .توفي شخص عن أم وأخت شقيقة وأخ ألب وأخت ألب.
أم
أخت

شقيقة

ٙ

ٔٛ

ٔ/ٙ

ٔ

ٖ

ٕٔ/

ٖ

ٜ

أخ
ألب

ٗ

عصبة لمذكر مثل
حظ األنثيين

أخت
ألب

ٕ٘ٓ

ٕ
ٕ

القىاعد الفقهية في علن الويراث
أ.م.د.فىاز إسواعيل هحود الوشهداني

انقاعذج انساتعح :ال ذرعصة اإلَاز تعصثح انغري إال إٌ كاَد يٍ أصحاب

انفشٔض ٔانزكش عصثح.
يعُاْا:

ىذه القاعدة استدراك لما قبمو فإن الذكر

يعصب األنثى وان اجتمعت معو برابطة النسب

وكانا في جية ودرجة وقوة قرابة واحدة ،إ إن كانت األنثى صاحبة فرض باألصل ،والذكر
عصبة .فتتعصب البنت با بن ألنو عصبة وىي صاحبة فرض عند عدم وجود العصبة ،وكذلك

بنت ا بن مع ابن ا بن وان نز  ،واألخت الشقيقة باألخ الشقيق واألخت ألب باألخ ألب.
وىذا يعني أن األنثى إن لم يكن ليا فرض في األصل

ترث بالتعصيب وان اجتمع معيا

عصبة بالجية والدرجة وقوة القرابة نفسيا ،كبنت األخ مع ابن األخ ،والعمة مع العم ،وبنت العم
مع ابن العم ،فإنين

فرض لين باألصل.

وأيضا األخت ألم

بالفرض

بالتعصيب.

ذأصٛهٓا :

يرثن مع اجتماعين بالعصبة في الجية والدرجة وقوة قرابة واحدةذ إذ

تتعصب باألخ ألم ،وان كانت من أصحاب الفروض ألن األخ ألم يرث

يستدل بأن العصبة بالغير

تصح إ إن كان الذكر عصبة بالنفس واألنثى صاحبة

فرض من مجموع اآليات الواردة في ذلك:
ِ
ِّ
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ق
اء فَ ْو َ
ٔ .قول اهلل تعالىُ{ :يوصي ُك ُم الموُ في أ َْوَ د ُك ْم لمذ َك ِر م ْث ُل َحظ ْاأل ُْنثََي ْي ِن فَِإ ْن ُك َّن ن َس ً
توِ
اح َدةً َفمَيَا ِّ
ف} [النساء.]ٔٔ :
ص ُ
الن ْ
اثَْنتَْي ِن َفمَيُ َّن ثُمُثَا َما تََر َك َوِا ْن َك َان ْ َ

ٕٓٙ
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ِ
ٕ .في األخوات قول اهلل تعالى{ :يستَ ْفتُ َ ِ َّ ِ ِ
ام ُرٌؤ َىمَ َك لَ ْي َس لَوُ
َْ
ون َك ُقل الموُ ُي ْفتي ُك ْم في اْل َك َاللَة إِ ِن ْ
ِ
ف َما تََر َك َو ُى َو َي ِرثُيَا إِ ْن لَ ْم َي ُك ْن لَيَا َولَ ٌد فَِإ ْن َك َانتَا اثَْنتَْي ِن َفمَيُ َما الثُّمُثَ ِ
ان
َولَ ٌد َولَوُ أ ْ
ُخ ٌ
ص ُ
ت َفمَيَا ن ْ
ِم َّما تَر َك وِان َك ُانوا إِ ْخوةً ِرجا ً ونِساء َفمِ َّمذ َك ِر ِم ْث ُل ح ِّ
ظ ْاأل ُْنثََي ْي ِن} [النساء]ٔٚٙ :
َ َ ْ
َ
َ َ َ َ ً
ٕ .قول اهلل تعالى:

{ ولَكُمْ وِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُهْ لَهُهَّ ولَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُهَّ ولَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْهَ مِهْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

يُىصِنيَ بِهَا أَوْ دَيْهٍ ولَهُهَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُهْ لَكُمْ ولَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُهَّ الثُّمُهُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِهْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُىصُىنَ بِهَا أَوْ دَيْهٍ وَإِ نْ كَانَ رَجُلٌ يُىرَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَاوُىا أَكْثَرَ
مِهْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُجِ مِهْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُىصَى بِهَا أَوْ دَيْهٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِهَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌَّ}
[النساء]ٕٔ :

بينت اآليات الثالث كيفية توريث األنثى عند اجتماعيا بالذكر ،ففي اآلية األولى والثانية

يتحول ميراث األنثى من الفرض إلى العصبة بوجود الذكر العصبة ،وفي اآلية الثالثة تبقى

األنثى عمى ميراثيا بالفرض مع وجود الذكر ألنو صاحب فرض وليس عصبة لذا فيما يشتركان
بالفرض وىو الثمث وىما فيو سواء .ولم تتطرق اآليات الثالث إلى توريث األنثى التي

فرض

ليا عند اجتماعيا بالذكر العصبة كبنت األخ مع ابن األخ ،والعمة مع العم ،وبنت العم مع ابن

العم .وىذا يعني أنين

ميراث لين عند اف اردىن عن الذكر و معو.

بقي أن أشير إلى الخالف الفقيي في تعصيب الجد لمبنت ،فمن جعل األخوة بمنزلة الجد

عصب األخوات الشقيقات أو األخوات ألب ،ومن لم يجعميم بمنزلة الجد حجبيم كحجب األب
ّ
لألخوة

ذطثٛقاذٓا:

ٔ .توفي شخص عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ا بن وابن ابن ا بن.
ٕٓٚ

القىاعد الفقهية في علن الويراث
أ.م.د.فىاز إسواعيل هحود الوشهداني

بنت
بنت
ابن

ٙ

ٔٛ

ٕٔ/

ٖ

ٜ

ٔ/ٙ

ٔ

ٖ
ٕ

بنت
ابن ا بن

ٖ

ق

ابن

ٕ
ٗ

ابن ا بن
ٕ .توفي شخص عن أخت شقيقة وأخت ألب وأخ ألب.
ٕ
ش

أخت

ٕٔ/

ٙ
ٖ

ٔ

ٔ

أخت

ألب

ٖ

ألب

ق

أخ

ٔ

ٕ

ٖ .توفي شخص عن بنتين وبنت ابن وبنت ابن ا بن وابن ابن ا بن.

بنتان
ٗ

بنت ابن
ٕٓٛ

ٖ

ٕٔ

ٖٕ/

ٕ

ٛ

ق

ٔ

ٔ
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بنت ابن ا بن

ٔ

ابن ابن ا بن

ٕ

ٗ .توفي شخص عن أختين شقيقتين وأخت ألب وأخ ألب.
أختان ش
ٖ

أخت ألب
أخ ألب

ٖ

ٜ

ٖٕ/

ٕ

ٙ

ق

ٔ

ٔ
ٕ

٘ .توفي شخص عن أخت وابن أخ وبنت أخ.
في ىذه المسألة

تتعصب بنت األخ بابن األخ وان اجتمعت معو في الجية والدرجة والقوةذ

ألنيا من ذوي الرحم و فرض ليا في األصل.
ٕ
أخت

ٕٔ/

ٔ

ابن أخ

ق

ٔ
تتعصب ألنيا من ذوي الرحم

بنت أخ

انقاعذج انثايُح :اجعهٕا األخٕاخ يع انثُاخ عصثح). (36

.2يعُاْا ٔيفٕٓيٓا:

األخت الواحدة فأكثر ترث بالفرض إذا لم يكن معيا أو معين فرع وارث و أب) ،(37وكذا
الجد  -عند من ينزلو منزلة األب مطمقا عند فقده – و أخ يعصبيا ،فإن وجد فرع وارث مؤنث
 والحالة كذلك  -ترث األخت أو األخوات ما بقي تعصيبا ،وتقدم األخت الشقيقة عمى األخٕٜٓ

القىاعد الفقهية في علن الويراث
أ.م.د.فىاز إسواعيل هحود الوشهداني

األب فضال عن األخت ألبذ ألنيما وان استويا في الجية والدرجة مير أنيا تتقدم عميو بالقوة
إلد ئيا بالميت من طريقين وىو من طريق واحد  ،فإن فقدت األخت الشقيقة ورثت األخت ألب

بالطريقة نفسيا إن لم يكن معيا أخ ألب ،أما األخوات ألم فال يرثن شيئا

ألنين يسقطن بوجود الفرع الوارث.

بفرض و عصبةذ

ذأصٛهٓا :

ٔ .عن األسود قال :قضى فينا معاذ بن جبل  عمى عيد رسول اهلل ﷺ النصف لالبنة

والنصف لألخت).(38

ٕ .عن ىزيل قال :قال عبد اهلل بن مسعود ألقضين فييا بقضاء النبي صمى اهلل عميو

وسمم لالبنة النصف و بنة ا بن السدس وما بقي فمألخت).(39

ٖ .اإلجماع ،وقد نسبو ابن حجر بن بطال) ،(40بيد أن نصو ىو" وفى حديث ابن
مسعود بيان ما عميو جماعة العمماء -إ ما شذ -في أن األخوات عصبة لمبنات يرثون ما فضل

عن البنات).(41

ذطثٛقاذٓا:

ٔ .توفي شخص عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ ألب.
ٕ
بنت

ٕٔ/

بنت ابن

ٔ/ٙ

أخت ش

ق

أخ ألب

ح

ٔ
ٔ

ٕ .توفي شخص عن بنتين وأخت ألب وابن أخ شقيق.
ٖ
ٕٓٔ
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ٖٕ/

ٕ

أخت ألب

ق

ٔ

ابن أخ شقيق

ح

ادلثحس انثانس :احلجة

الحجب لغة :المنع ،يقال حجبتو عن كذا ،أي منعتو)ٕٗ(  ،ومنو قيل لمستر حجاب ألنو يمنع

المشاىدة ،وقيل لمبواب حاجبذ ألنو يمنع من الدخول)ٖٗ(.

وشرعا :منع من قام بو سبب اإلرث لوصف أو شخص من اإلرث أو من أوفر فرضيو)ٗٗ( .

خرج بقيد (أوفر فرضيو) النقصان بسبب العول أو اجتماع أكثر من وارث في فرض واحد فال

يسمى حجبا)٘ٗ(.

والحجب ينقسم إلى قسمين :حجب باألوصاف ،وحجب باألشخاص.

ٔ .الحجب باألوصاف :منع من قام بو سبب اإلرث من اإلرث لوصف مانع من اإلرث

قام بو.

واألوصاف المانعة من اإلرث ثالثة :رق وقتل واختالف دين).(ٗٙ
 .2الحجب باألشخاص :منع من قام بو سبب اإلرث لوجود شخص من اإلرث أو من

أوفر فرضيو). (ٗٚ

وينقسم الحجب باألشخاص إلى قسمين) :(ٗٛحجب حرمان وحجب نقصان.
ٔ .حجب الحرمان :حجب شخص بغيره عن الميراث بالكمية .ويرد عمى الكل إ عمى

ستة :األبوين والزوجين وا بن والبنت.

ٕ .حجب النقصان :حجب شخص بغيره عن فرض إلى فرض أقل منو .ويرد عمى

خمسة :الزوجين واألم وبنت ا بن واألخت ألب.

تناولت في ىذا المبحث أربع قواعد ،وىي:
ٔ .المحجوب بالوصف كالمعدوم.
ٕٔٔ

القىاعد الفقهية في علن الويراث
أ.م.د.فىاز إسواعيل هحود الوشهداني

ٕ .من أدلى إلى الميت بواسطة حجب بيا.
ٖ .من أدلى إلى الميت بال واسطة

يحجب حج حرمان.

ٗ .األقرب يحجب األبعد.

انقاعذج انراسعح :احملجٕب تانٕصف كادلعذٔو

يعُاْا:

إذا حجب الشخص بوصف من أوصاف الحجب -القتل أو الرق أو اختالف دين  -فإنو

يدرج أصال في مسألة اإلرث إذ

يحجب ميره

حجب حرمان و حجب نقصان ،فال أثر لو

في أنصبة الورثة وكأنو معدوم ،بخالف ما لو كان محجوبا باألشخاص ،فربما يؤثر في أنصبة

الورثة ،وبذلك قال الصحابة والفقياء كافة إ ابن مسعود – رضي اهلل عنيم جميعا – ). (ٜٗ

ذأصٛهٓا :

ٔ.إن المانع يجعل من لو سبب اإلرث كمن

سبب لو في اإلرث كابن البنت

أثر لوذ

إذ ليس بوارث فمم يحجب ميره ،كاألجنبي.
ٕ .قياسا عمى الولد الميت إذ

يحجب اإلخوة من األم ،و يحجب ولده ،و األب إلى

السدس ،وكذلك الولد الممنوع بأحد أوصاف الحجب.
فإن قيل :األخوان

يرثان مع األب ويحجبان األم؟

فالجواب :أنيما وارثان ،بدليل أنو لو األب لورثوا ،وانما قدم عمييم ميرىم ،ومنعوا مع
أىميتيمذ ألن ميرىم أولى منيم ،فامتناع إرثيم لوجود من يحجبيم
ذطثٛقاذٓا:

ٔ :قتل شخص أباه وورثتو ابنو القاتل وزوجة وأخ ألم.
ٕٔ

ابن قاتل

محجوب
ٕٕٔ

نتفاء المقتضي.
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بالوصف
أب

ع

ٚ

زوجة

ٗٔ/

ٖ

أخ ألم

ٔ/ٙ

ٕ

لم يؤثر ا بن القاتل

عمى الورثة ألنو كالمعدوم

ٕ :قتل شخص أخاه وورثتو أخوه القاتل وأب وأم وأخت.
ٖ

قاتل

أب

ع

ٕ

أم

ٖٔ/

ٔ

أخ

أخت

لم يحجب األخ القاتل األم

محجوب بالوصف (القتل)

حجب نقصان ألنو كالمعدوم

لم تحجب األخت األم حجب

محجوبةبالشخص (األب)

نقصان ألنيا منفردة

 :3توفي شخص وورثتو أب وأم وأخ وأخت.
ٙ
أب

ع

٘

أم

ٔ/ٙ

ٔ

أخ
أخت

حجب األخ واألخت األم حجب

محجوب

نقصان مع أنيما مير وارثينذ ألن

بالشخص (األب)

حجبيما كانا باألشخاص

محجوبة

بالشخص (األب)
ٖٕٔ

باألوصاف

القىاعد الفقهية في علن الويراث
أ.م.د.فىاز إسواعيل هحود الوشهداني

انقاعذج انعاششج :يٍ أدىل إىل ادلٛد تٕاسطح حجة تٓا(50).
يعُاْا :

إذا أدلى وارث إلى الميت بواسطة فإنو يحجب عند إرثيا إذ

يجتمع وارثان من إد ء واحد

بإرث ،كالجد يرث بواسطة األب عند عدم وجوده ،فإن وجد فيو األولى باإلرث من الجد ،ومثمو
ابن ا بن يحجب عند وجود ا بن ،والجدة باألم ،وأم األب باألب وىكذا.
وىذه القاعدة عمى رأي الجميور(الحنفية

)ٔ٘(

والمالكية

)ٕ٘(

والشافعية في ظاىر المذىب

)ٖ٘(

والحنابمة في إحدى الروايتين)ٗ٘()

ويستثنى من ىذه القاعدة ميراث أو د األم عند وجودىا إذ يمكن أن يرثوا جميعا وان أدلوا

بيا.

قيد ليذه القاعدة وىو (وارثا
أما من ذىب إلى أن أم األب ترث مع األب فيمكن أن يضاف ٌ
ميراثها) فتكون القاعدة (من أدلى إلى الميت بواسطة وارثا ميراثها حجب بها) فإن أم األب
ترث ميراث األب بل ميراثا خاصا بالجدات فتجتمع معو باإلرث ،وأيضا أو د األم يرثون عند

وجودىا وان أدلوا بيا ألن ميراثيم مير ميراثيا.
وعمى ىذا المذىب

يوجد أي استثناء من ىذه القاعدة ،وهي رواية للشافعية)٘٘( ،ورأي

الحنابلة في ظاهر المذهب).(٘ٙ

ذأصٛهٓا:

من خالل استقراء حا ت االوارثين بالواسطة ،فعند وجودىا يسقط إرثيم وأدرجوا بذلك سقوط
إرث أم األب بوجوده ،واستثنوا إرث أو د األم مع وجودىا ،وىو رأي الجميور.

أما من جعل أم األب ترث مع وجوده فمما قال ابن مسعود  في الجدة مع ابنيا :إنيا أول

جدة أطعميا رسول اهلل ﷺ سدسا مع ابنيا وابنيا حي).(٘ٚ

ٕٗٔ
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وبذلك قيدوا ىذه القاعدة (بواسطة وارثا ميراثها) لتكون جامعة لكل جزيئاتيا من دون
استثناء.
ذطثٛقاذٓا:

توفي شخص عن أب وجد وأم وجدة وابن وابن ا بن.
ٙ
أب

ٔ/ٙ

جد

حجب باألب

أم

ٔ/ٙ

جدة

حجبت باألم

ابن

ع

ا بن

ابن

ٔ
ٔ
ٗ

حجب با بن

انقاعذج احلادٚح عششج :يٍ أدىل إىل ادلٛد تال ٔاسطح ال حيجة حج

حشياٌ.

يعُاْا :

تفريع عمى القاعدة السابقة (يٍ أدىل إىل ادلٛد تٕاسطح حجة تٓا) فمن يدلي إلى

الميت بال واسطة

يحجب حج حرمانذ تصالو بمورثو مباشرة .وىم الزوجان واألبوان واألو د.

وقد يط أر عمى بعضيم حجب نقصان كاألبوين والزوجين عند وجود الفرع الوارث).(٘ٛ

ذأصٛهٓا:

من خالل استقراء حا ت االوارثين بال واسطة ،فإنيم
ٕ٘ٔ

يحجبون حجب حرمان أبدا.
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ذطثٛقاذٓا:

ٔ .توفيت امرأة عن أب وأم وزوج وبنت.
ٕٔ ٖٔ
زوج

ٗٔ/

ٖ

أب

ٔ/ٙ

ٕ

أم

ٔ/ٙ

ٕ

بنت

ٕٔ/

ٙ

ٕ .توفي رجل عن زوجة وأب وأم وابن.
ٕٗ
زوجة

ٔ/ٛ

ٖ

أب

ٔ/ٙ

ٗ

أم

ٔ/ٙ

ٗ

ابن

ٕٔ/

ٖٔ

انقاعذج انثاَٛح عششج :األقشب حيجة األتعذ

اقتصر الفرضيون عند ذكرىم ىذه القاعدة عمى العصبات ألنيا األصل في الحجب ،فحجبيا

يتجاوز إلى أصحاب الفروضذ بيد أنو يمكن ليذه القاعدة أن تشمل أصاحب الفروض ،وتكون
مقتصرة عمييم في الحجب دون العصبات ،بعبارة أخرى أن العصبات تحجب من دونيا من
العصبات وأصحاب الفروض كا بن يحجب بنت ا بن صاحبة الفرض كما يحجب ابن ا بن
ٕٔٙ
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العصبة ،وكاألخ الشقيق يحجب األخت ألب كما يحجب األخ ألب ،وأن أصحاب الفروض

يحجبون من دونيم من الفروض دون العصبات ،فالبنت تحجب بنت ا بن من الفرض -حجب

نقصان أو حرمان -دون التعصيب ،فال تجب ابن ا بن و بنت ا بن إن تعصبت بو ،واألخت

الشقيقة تحجب األخت ألب من الفرض -حجب نقصان أو حرمان -دون التعصيب ،فال تجب
األخ ألب و األخت ألب إن تعصبت بو .فأصحاب الفروض عند اجتماعيا بالعصبة ترث
بالتعصيب

بالفرض.

ومعنى القاعدة ىو النظر إلى الورثة عند اجتماعيم في إرث واحد فإن تساووا في القرب أو

البعد اشتركوا في الميراث وان تفاوتوا حجب األقرب األبعد وتحت ىذه القاعدة تندرج ثالث قواعد:

انقاعذج األٔىل :اجلٓح األقشب حتجة األتعذ.

الجيات التي تناوليا الفرضيون أربعا وفق الترتيب اآلتي .ٔ:البنوة  .األبوة .ٖ .األخوة.ٗ .

العمومة.

ومراعاة لما ذكرناه أول القاعدة يمكن تسمية الجيات عمى النحو اآلتي .ٔ :الفروع.ٕ .

األصول .ٖ .األخوة .ٗ .العمومة.

المورث من العصبة كا بن وابن ا بن وان نزل ،وأصحاب
ٔ .جية الفروع :وىم فروع
َّ

الفروض كالبنت وبنت ا بن وان نزل أبوىا.

في ىذه الجية إن كان الفرع عصبة حجب جميع الجيات األخرى من أن ترث بالتعصيب،

كا بن يحجب األصول واألخوة والعمومة من اإلرث بالتعصيب ،ويحجب أيضا أصحاب

الفروض من الجيات األخرى ،فيحجب األم من الثمث إلى السدس حجب نقصان ويحجب
األخوات الشقيقات واألخوات ألب واألخوة واألخوات ألم حجب حرمان.

وان كان الفرع من أصحاب الفروض فإنو يحجب أصحاب الفروض من األصول حجب

نقصان ،وأصحاب الفروض من األخوات مطمقا واألخوة ألم حجب حرمان من اإلرث بالفرض،
البنت األم من الثمث إلى السدس حجب نقصان ،وتحجب األخوات الشقيقات واألخوات
فتحجب
ُ
ٕٔٚ
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ألب من اإلرث بالفرض) ،(ٜ٘وتحجب األخوة واألخوات ألم حجب حرمان ،و تحجب من

العمومة أحداذ إذ ليس فييا أصحاب فروض ،فالعمة من ذوي الرحم

إرث ليما أصال.

تأصيلها:
أ .قولو تعالى{ :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً
فَلَهَا النِّصْفُ} النساءٔٔ:
الفرع حجب األم من الثمث إلى السدس وجعل األصل الذكر يرث بالفرض

بالتعصيب،

وىذا يدل عمى أن الفرع أولى من األصل ،وقول النبي صمى اهلل عميو وسمم ( :ألحقوا الفرائض
بأىميا فما بقي فيو ألولى رجل ذكر(

)ٓ(ٙ

واألولى في اآلية الولد ،ومن باب األولى أن يكون

الفرع أولى من األخوة والعمومة.
ب.

قولو

تعالى:

{يُوصِيكُمُ

اللَّهُ

فِي

أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا

تَرَكَ

وَإِنْ

كَانَتْ

النِّصْفُ} ﱠ النساء،ٔٔ :

وَاحِدَةً

فَلَهَا

ِ
وقولو تعالى{يستَ ْفتُ َ ِ َّ ِ ِ
ت
ام ُرٌؤ َىمَ َك لَ ْي َس لَوُ َولَ ٌد َولَوُ أُ ْخ ٌ
َْ
ون َك ُقل الموُ ُي ْفتي ُك ْم في اْل َك َاللَة ِإ ِن ْ
ِ
ف َما تََر َك َو ُى َو َي ِرثُيَا إِ ْن لَ ْم َي ُك ْن لَيَا َولَ ٌد فَِإ ْن َك َانتَا اثَْنتَْي ِن َفمَيُ َما الثُّمُثَ ِ
ان ِم َّما تََر َك َوِا ْن َك ُانوا
ص ُ
َفمَيَا ن ْ
إِ ْخوةً ِرجا ً ونِساء َفمِ َّ
مذ َك ِر ِمثْ ُل َحظِّ ْاأل ُْنثََي ْي ِن}النساء،ٔٚٙ:
َ َ َ َ ً
ٕٔٛ
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قدمت اآلية األولى األو د في أرث الفرض فإن لم يوجد أو د انتقل الفرض إلى األخوات.
ج .اإلجماع)ٔ.(ٙ

المورث من العصبة كاألب والجد أبي األب وان عال،
 .2جهة األصول :وىم أصول
َّ

وأصحاب الفروض كاألم والجدة من األم أو األب وان عمت ما لم تتصل بجد فاسد)ٕ.(ٙ

ترث

ىذه الجية بالتعصيب إ عند مياب العصبات من جية الفروعذ إذ ىي الجية الثانية بعد الفروع،
فإن كان األصل عصبة حجب جية األخوة مطمقا عمى رأي اإلمام أبي حنيفة)ٖ ،(ٙوىو األوفق
)ٗ(ٙ

لقواعد الميراث ،وعند الجميور

حجب إ إن كان األصل أبا ،أما إن كان األصل جدا فإنو

يحجب أو د األم فقط و يحجب األخوة ألبوين وألب بل يشاركيم.
وتحجب ىذه الجيةُ جيةَ العمومة أيضا.

أما أصحاب الفروض في ىذه الجية فال أثر ليم في جيتي األخوة والعمومة.

تأصليها :قدم األب عمى األخوة شتراط إرثيم بوجود الكاللة وىو الذي لم يترك ولدا و

والدا)٘ ،(ٙوقدم عمى العمومة من باب أولى ألنو العصبة األقرب بعد البنوة ،وىذا كمو
باإلجماع).(ٙٙ

أما الجد فمم يوجد نص عمى بيان كيفية توريثو فحصل الخالف بين الفقياء بسبب تعارض

القياس في الكيفية).(ٙٚ

استدل من ذىب إلى أن الجد يحجب اإلخوة بما يأتي،
ِ ِ ِ
ٔ .قولو تعالىواتَّبع ُ ِ َّ
َن ُن ْش ِر َك بِالمَّ ِو ِم ْن
يم َوِا ْس َح َ
ان لََنا أ ْ
اق َوَي ْعقُ َ
وب َما َك َ
َ َْ
ت ممةَ َآبائي إ ْب َراى َ
الن ِ
الن ِ
اس َولَ ِك َّن أَ ْكثََر َّ
ض ِل المَّ ِو َعمَ ْي َنا َو َعمَى َّ
ون ﱠ [يوسف ]ٖٛ:فإنو
َش ْي ٍء َذلِ َك ِم ْن فَ ْ
اس َ َي ْش ُك ُر َ

أطمق عمى ىؤ ء األب مع أنيم أجدا  ،فيأخذ الجد حكم األبذ لذا ال يقتل بقتل ابن ابنه ،وال يحد
بقذفه ،وال يقطع بسرقة ماله ،ويجب عليه نفقته ،ويمنع من دفع زكاته إليه ،كاألب سواء).(ٙٛ

ٕ .قولو تعالى :يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ
لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ

ٕٜٔ
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خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ [األعراف:
 ]ٕٙفإن ابن االبن لما كان كاالبن عند عدم االبن كان أبو األب عند عدم األب كاألب ).(ٜٙ
ٖ .قول النبي (ﷺ)( :ألحقوا الفرائض بأىميا ،وما بقي فألولى عصبة ذكر) .والجد أولى

من األخ ،بدليل المعنى والحكمذ أما المعنى فإنو لو قرابة إيالد وبعضية كاألب ،وأما الحكم فإن

أحد إ األب ،واإلخوة واألخوات
الجد ٌ
الفروض إذا ازدحمت سقط األخ دون الجد ،و يسقط َ
يسقطون بثالثة ،ويجمع لو بين الفرض والتعصيب ،كاألب ،وىم ينفردون بواحد منيما ،ويسقط
ولد األم ،وولد األب يسقطون بيم باإلجماع إذا استغرقت الفروض المال ،وكانوا عصبة)ٓ.(ٚ
يحجب اإلخوة بما يأتي:

واستدل من ذىب إلى أن الجد

ٔ .ميراثيم ثبت بالكتاب ،فال يحجبون إ بنص أو إجماع أو قياس ،وما وجد شيء من

ذلك ،فال يحجبون.

ٕ .أن األخ ذكر يعصب أختو ،فمم يسقطو الجد ،كا بن.

ٖ .تساوى الجد واألخوة في سبب ا ستحقاق فيتساوون فيو ،فإن األخ والجد يدليان
باألب ،الجد أبوه ،واألخ ابنو ،وقرابة البنوة

تنقص عن قرابة األبوة ،بل ربما كانت أقوىذ فإن

ا بن يسقط تعصيب األب ،ولذلك مثمو عمي  -رضي اهلل عنو  -بشجرة أنبتت مصنا ،فانفرق

منو مصنان ،كل واحد منيما إلى اآلخر أقرب منو إلى أصل الشجرة ،ومثمو زيد بواد خرج منو
نير ،انفرق منو جدو ن ،كل واحد منيما إلى اآلخر أقرب منو إلى الوادي.

المورث أنثى.
المورث الذين لم يدخل في نسبيم إلى َّ
ٖ .جية األخوة :وىم فروع أبي َّ
تعد ىذه الجية الثالثة ،و ترث تعصيبا و فرضا إ

بغياب العصبات من جية الفروع

با تفاق ،وكذا جية األصول عمى رأي اإلمام أبي حنيفة ،واألب من جية األصول فقط عمى رأي

الجميور ،فإن كان األصل في ىذه الجية عصبة حجب جية العمومة.

أما أصحاب الفروض في ىذه الجية فال أثر ليم في جية العمومة.

المورث أنثى.
المورث الذين لم تتوسط بينيم وبين
ٗ .جية العمومة :وىم الذكور من فروع جد
َّ
َّ

المورث ،ألنين من ذوي الرحمذ فال إرث ليم.
دون اإلناث من فروع جد َّ
ٕٕٓ
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ىي آخر جية من جيات اإلرث ،و ترث إ بغياب الجيات التي قبميا ،و ليا أثر عمى

ميرىا.

ىذه الجيات األربع ىي مقياس لتقديم بعض الورثة عمى ميرىم إن كانوا من جيات مختمفة،

فإن كانوا من جية واحدة وتفاوتت درجاتيم انتقمنا الى العمل بالقاعدة الثانية.
انقاعذج انثاَٛح :انذسجح األقشب حتجة األتعذ.

نمجأ إلى ىذه القاعدة عند اجتماع أكثر من وارث في جية واحدة ،فإن تساووا اشتركوا في

اإلرث وان تفاوتوا في درجاتيم في الجية الواحدة قدم األقرب عمى األبعد.
ويكون التقديم عمى النحو اآلتي:

 .1جهة الفروع :عند اجتماع أكثر من وارث في ىذه الجية قدمت العصبة األقرب وحجبت
األبعد من العصبات وأصحاب الفروضذ فيحجب ا بن من دونو من العصبات في ىذه الجية

كابن ا بن وان نزل ألنو أدنى درجة من ا بن ،وىكذا ابن ا بن يحجب ابن ابن ا بن وان نزل،

بن بنت ا بن
ويحجب أيضا أصحاب الفروض الذين دونو في الجية حجب حرمان فيحجب ا ُ
ومن دونيا ،وابن ا بن يحجب بنت ابن ا بن ومن دونيا لكنو يحجب البنتذ ألنيا أقرب منو

فترث بالفرض ،و بنت ا بن المساوية لوذ ألنيا تتعصب بو.

وتحجب البنت من دونيا من أصحاب الفروض من اإلرث بالفرض ،فإن كانت واحدة حجبت

من دونيا من اإلرث بالفرض حجب نقصان فتأخذ النصف ،ومن دونيا من بنات ا بن يأخذن

السدس تكممة الثمثين إن لم يتعصبن بالغير)ٔ ،(ٚوان كانت أكثر من واحدة حجبت من دونيا من

اإلرث بالفرض حجب حرمان باإلجماع)ٕ.(ٚ

 .2جهة األصول :عند اجتماع أكثر من وارث في ىذه الجية قدمت العصبة األقرب وحجبت

من فوقيا من العصبات دون أصحاب الفروض من الجدات)ٖ(ٚذ فيحجب األب األجداد ،ويحجب
الجد من فوقو من األجداد.

ويحجب صاحب الفرض من فوقو من أصحاب الفروضذ فتحجب األم من فوقيا من الجدات،

وتحجب الجدة من فوقيا من الجدات)ٗ. (ٚ

ٕٕٔ
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 .3جهة األخوة :عند اجتماع أكثر من وارث في ىذه الجية قدمت العصبة األقرب وحجبت
األبعد من العصبات وأصحاب الفروضذ فيحجب األخ من دونو من العصبات في ىذه الجية

كابن األخ وان نزل ألنو أدنى درجة من األخ ،وىكذا ابن األخ يحجب ابن ابن األخ وان نزل ،و
يحجب أصحاب الفروض الذين دونو في الجية كبنت األخ ومن دونيا ،ألنيا من ذوي الرحم و

إرث ليا أصال.

و يحجب صاحب الفرض من دونوذ ألن األدنى في ىذه الجية ىو من ذوي الرحم

ليا أصال كبنت األخ.

إرث

 .4جهة العمومة :عند اجتماع أكثر من وارث في ىذه الجية قدمت العصبة األقرب وحجبت

األبعد من العصباتذ فيحجب العم من دونو من العصبات في ىذه الجية كابن العم وان نزل
ألنو أدنى درجة من العم ،وىكذا ابن العم يحجب ابن ابن العم وان نزل ،و يوجد أصحاب

فروض في ىذه الجية ألن العمة وبنت العم من ذوي الرحم و إرث ليما أصال.

انقاعذج انثانثح :األقٕٖ حيجة األضعف أٔ تعثاسج أخشٖ يٍ أدىل تطشٚقني

إىل ادلٛد حجة يٍ دَّٔ.

نمجأ إلى ىذه القاعدة عند استواء الورثة في الجية والدرجة ،فينظر إلى الورثة إن تساووا في

القوة اشتركوا في اإلرث ،وان تفاوتوا في القوة قدم األقوى عمى األضعف.

تعمل ىذه القاعدة في جيتي األخوة والعمومة دون جيتي الفروع واألصول ،ألن األخوة

والعمومة تعد من الحواشي ويمكن حصول ىذه العالقة من األبوين أو األب فقط عمى خالف
الفروع واألصول فال تكون العالقة إ من طريق واحد.
جية األخوة :إن اجتمع أكثر من وارث في درجة واحدة قدمت العصبة األقوى التي أدلت
المورثذ
المورث وحجبت من العصبات والفروض الذين أدلوا بطريق واحد إلى
بطريقين إلى
َّ
َّ

ابن األخ ألب دون بنت
األخ ألب و
األخ ألبوين َ
فيحجب ُ
َ
ابن األخ ألبوين َ
األخت ألبذ ويحجب ُ
األخت ألب إذ إرث ليا أصال ألنيا من ذوي الرحم.
ٕٕٕ
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األضعف من أصحاب الفروض من اإلرث بالفرض،
ويحجب صاحب الفرض األقوى
َ
فتحجب
األخت ألب من اإلرث بالفرض حجب نقصان ،فتأخذ الشقيقةُ
األخت الشقيقة الواحدةُ
َ
ُ
النصف ،واألخوات ألب يشتركن بالسدس تكممة الثمثين إن لم يتعصبن بالغير ،وان كانت الشقيقة
أكثر من واحدة حجبت األخوات ألب اإلرث بالفرض حجب حرمان .إ إن تعصبن بالغير فيرثن

بالتعصيب.
جية العمومة :إن اجتمع أكثر من وارث في درجة واحدة قدمت العصبة األقوى التي أدلت
المورثذ
المورث وحجبت األضعف من العصبات الذين أدلوا بطريق واحد إلى
بطريقين إلى
َّ
َّ

ابن العم ألب ،و يوجد في ىذه الجية
ابن العم ألبوين َ
العم ألب ،ويحجب ُ
العم ألبوين َ
فيحجب ُ
أصحاب فروض.
وىذه القواعد الثالث يتعامل معيا الفرضي وفق الترتيب المذكور فيبدأ أو بالجية فيقدم الجية

األقرب فإن تساووا في الجية ينتقل إلى الدرجة فيقدم األقرب فإن تساووا فيقدم األقوى  -أي
الوارث المدلي بطريقين إلى الميت -

الخاتمة

بعد البحث في عمم الميراث تمكنت من الوقوف عمى اثنتي عشرة قاعدة أساسية .ومنيما مما ينمدرج

تحتيا قواعد فرعية ،وىي عمى النحو اآلتي:
ٔ .األصل في اإلناث اإلرث بالفرض.

ٕ .األصل في ميراث الجدات األميات.
ٖ .تكممة الثمثين.

ٗ .األصل في الذكر اإلرث بالتعصيب إن اتصل نسبو بالميت.

٘ .كل عصبة أدلت إلى الميت بواسطة أنثى تعد عصبة فاسدة.
.ٙ

يعصب الذكر األنثى إ

إن جمعتيما رابطة النسب وكانت األنثى في جية الذكر

ودرجتو وقوتو أو أعمى منو وسقط نصيبيا من الفرض.

 .ٚتتعصب اإلناث بعصبة الغير إ إن كانت من أصحاب الفروض والذكر عصبة.
ٖٕٕ
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.ٛاجعموا األخوات مع البنات عصبة.
 .ٜالمحجوب بالوصف كالمعدوم.

ٓٔ .من أدلمى إلمى الميمت بواسمطة حجمب بيما .ويتفمرع منيما :ممن أدلمى إلمى الميمت بمال واسمطة

يحجب حج حرمان.

ٔٔ .األقرب يحجب األبعد .ويتفرع منيا ثالث قواعد ،وىي:
أ :الجية األقرب تحجب األبعد.

ب :الدرجة األقرب تحجب األبعد.
ج :األقوى يحجب األضعف أو بعبارة أخرى من أدلى بطريقين إلى الميت حجب من دونو.

ٕٕٗ
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ْٕايش انثحس ٔيصادسِ:
(ٔ) مقمماييس المغ ممة ،أحم ممد ب ممن ف ممارس القزوين ممي الم مرازي ،تٖٜ٘ :ى مم ،تحقي ممق :عب ممد الس ممالم محم ممد
ىارون ،دار الفكر -دمشقٖٜٜٔ ،ىم ٜٜٔٚ -م.ٗٛٛ /ٗ ،

(ٕ) ينظر :لسان العرب ،محمد بن مكرم بن عمي ،جمال المدين ابمن منظمور األنصماري الرويفعمى،
تٚٔٔ :ىم ،دار صادر – بيروت ،طٔٗٔٗ ،ٖ/ىم ،ٕٓ٘ /ٚ ،أنيس الفقياء في تعريفات األلفماظ
المتداولة بين الفقياء ،قاسم بن عبد اهلل بن أمير عمي القونوي الحنفي ،تٜٚٛ :ىم ،تحقيق :يحيى

حسن مراد ،دار الكتب العمميةٕٓٓٗ ،مٕٔٗٗ-ىم ص.ٙ

(ٖ) شممرح مختصممر خميممل لمخرشممي ،محمممد بممن عبممد اهلل الخرشممي المممالكي ،تٔٔٓٔ:ىمم ،دار الفكممر
لمطباعة – بيروت.ٜٔٛ/ٛ ،

(ٗ) صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ،تٕ٘ٙ:ه ،تحقيق :د .مصطفى ديب
البغا ،دار ابن كثير ،اليمامة – بيروت ،طٔٗٓٚ ،ٖ/ه – ٜٔٛٚم ،كتاب الفرائض  ،باب ميراث
الولد من أبيمو وأممو ،رٖٔ٘ .ٔ٘ٓ /ٛ ،ٙصمحيح مسممم ،مسممم بمن الحجماج القشميري النيسمابوري،

تٕٙٔ :ىم ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحيماء التمراث العربمي – بيمروت ،كتماب الفمرائض،
باب ألحقوا الفرائض بأىميا ،ر٘ٔ.ٕٖٖٔ /ٖ ،ٔٙ

( )ٙسنن أبي داود ،أبو داود سميمان بن األشعث األزدي الس ِ
ِّج ْستاني ،تٕٚ٘ :ىم ،تحقيق :محممد
محيممي الممدين عبممد الحميممد ،المكتبممة العص مرية ،صمميدا – بيممروت ،كتمماب الف مرائض ،بمماب فممي الجممدة،
رٗ ،ٕٔٔ /ٖ ،ٕٜٛسنن الترمذي ،محمد بن عيسى الترمذي ،تٕٜٚ :ىم ،تحقيق :د.بشار عمواد

معممروف ،دار الغممرب اإلسممالمي – بيممروتٜٜٔٛ ،م ،بمماب ممما جمماء فممي مي مراث الجممدة،ٜٗٔ /ٖ ،
وقال الترمذي :ىذا حديث حسن صحيح.

( )ٚاإلقناع ،أبو بكر محمد بن إبراىيم بن المنذر النيسابوري ،تٖٜٔ :ىم ،تحقيق :د.عبمد اهلل بمن
عبد العزيز الجبرين ،طٔٗٓٛ ،ٔ/ه.ٕٛ٘ /ٔ ،
ٕٕ٘
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( )ٛالذخيرة ،أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريمس الممالكي الق ارفمي ،تٙٛٗ:ىمم ،تحقيمق :جمزء
ٔ :ٖٔ ،ٛ ،محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي -بيروت ،طٜٜٔٗ ،ٔ/م.ٖٙ /ٖٔ ،

( )ٜالمجممموع شممرح الميممذب ،أبممو زكريمما محيممي الممدين يحيممى بممن شممرف النممووي ،تٙٚٙ:ى مم ،دار
الفكر -بيروت.ٚٗ/ٔٙ ،

(ٓٔ) المغني ،أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بمن قداممة المقدسمي ،تٕٙٓ :ى م
الناشر :دار الفكر – بيروت ،طٔٗٓ٘ ،ٔ/ه.٘ٚ/ٚ ،

(ٔٔ) ا ختيار لتعميل المختار ،عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصمي الحنفي ،تٖٙٛ:ىم،عمييا
تعميقات الشيخ محمود أبو دقيقة ،مطبعة الحمبي-القاىرةٖٔ٘ٙ،ىمٜٖٔٚ -م.ٔٓٗ/٘ ،

(ٕٔ) المجموع شرح الميذب .ٚٗ/ٔٙ
(ٖٔ) المغني .٘ٚ/ٚ

(ٗٔ) صممحيح البخمماري ،كتمماب الفمرائض ،بمماب ميمراث األخمموات مممع البنممات عصممبة ،ر ٖ٘٘/ٙ ،ٙ
.ٕٜٗٚ

(٘ٔ) اإلجممماع ،أبممو بكممر محمممد بممن إبمراىيم بممن المنممذر النيسممابوري ،تٖٜٔ:ىمم ،تحقيممق :فمؤاد عبممد
المنعم أحمد ،دار المسمم ،طٕٔٗ٘ ،ٔ/ىمٕٓٓٗ /مم  ،ص ٓ.ٚ

( )ٔٙالمصدر نفسو ص ٕ.ٚ

( )ٔٚينظر مقاييس المغة ٗ.ٖٖٙ /

( )ٔٛالمصدر نفسو ٗ.ٗٓٓ – ٖٖٜ /

( )ٜٔالمصممباح المنيممر فممي مريممب الشممرح الكبيممر ،أحمممد بممن محمممد بممن عمممي الفيممومي ثممم الحممموي،
تٚٚٓ:ىم ،المكتبة العممية – بيروت. ٕٗٔ /ٕ ،

(ٕٓ) شممرح الزركشممي عمممى مختصممر الخرقممي ،شمممس الممدين محمممد بممن عبممد اهلل الزركشممي المصممري
الحنبمي ،تٕٚٚ :ىم ،دار العبيكان ،طٖٔٗٔ ،ٔ/ىم ٜٜٖٔ -م.ٖٗٓ /ٗ ،

(ٕٔ) الذخيرة ٖٔ.ٕ٘ /

ٕٕٙ
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ِ
البغمما ،عمممي
(ٕٕ) الفقممو المنيجممي عمممى مممذىب اإلمممام الشممافعي ،د.مصممطفى الخم ْمن ،د .مصممطفى ُ
ال ّش ْربجي ،دار القمم-دمشق ،طٖٔٗٔ ،ٗ/ىم ٜٜٕٔ-م.ٔٓٓ /٘ ،
(ٖٕ) الذخيرة ٖٔ.ٕ٘ /

(ٕٗ) الموسوعة الفقيية الكويتية ،و ازرة األوقاف والشئون اإلسمالمية – الكويمت ،األجمزاء ٔ – ٖٕ،
 ،دار السالسل – الكويت ،ط.ٗٗ /ٖ ،ٕ/

(ٕ٘) صحيح البخاري ،كتاب الفرائض ،باب ميراث الولمد ممن أبيمو وأممو ،رٖٔ٘،ٕٗٚٛ /ٙ ، ٙ
صحيح مسمم كتاب الفرائض ،باب ألحقوا الفرائض بأىميا ،ر ٘ٔ.ٕٖٖٔ /ٖ ،ٔٙ

( )ٕٙشرح النووي عمى صحيح مسممم ،أبمو زكريما محيمي المدين يحيمى بمن شمرف النموويٙٚٙ :،ىمم،
دار إحياء التراث العربي – بيروت ،طٖٜٕٔ ،ٕ/ه.ٖ٘ /ٔٔ ،

( )ٕٚينظر المغني  ،ٖٛ /ٚعون المعبمود ،محممد أشمرف بمن أميمر بمن عممي بمن حيمدر ،الصمديقي
العظيم آبادي ،تٖٕٜٔ :ىم ،دار الكتب العممية – بيروت ،طٔٗٔ٘ ،ٕ/ه.ٖٚ /ٛ ،

( )ٕٛينظممر المبسمموط ،محمممد بممن أحمممد بممن أبممي سمميل شمممس األئمممة السرخسممي ،تٖٗٛ :ىمم ،دار

المعرفة – بيروتٔٗٔٗ ،ىمٜٜٖٔ-م ،ٕٗ /ٖٓ ،تحفة المموك ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر
الحنفممي ال مرازي ،تٙٙٙ:ى مم ،تحقيممق :د .عبممد اهلل نممذير أحمممد ،دار البشممائر اإلسممالمية – بيممروت،

طٔٗٔٚ ،ٔ/ه ،ص .ٕ٘ٛ

( )ٕٜينظر المصدران نفسيما.

(ٖٓ) ينظر ا ختيار لتعميل المختار ٘.ٖٔٓ /
(ٖٔ) اإلجماع ص.ٜٙ :

(ٕٖ) ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن إبراىيم بن محممد ،المعمروف بمابن نجميم
المصري ،تٜٚٓ :ىم ،وفي آخره :تكممة البحر ال ارئمق لمحممد بمن حسمين بمن عممي الطموري الحنفمي

القادري ،ت بعد  ٖٔٔٛىم،

دار الكتاب اإلسالمي،ط.ٜ٘٘/ٛ ،ٕ/
ٕٕٚ
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(ٖٖ) ينظر اإلقناع ٔ.ٕٕٛ/

(ٖٗ) ينظر اإلجماع ص.ٜٙ

(ٖ٘) ينظر اإلقناع ٔ.ٕٖٛ-ٕٕٛ/
( )ٖٙىناك من الفقياء من نسب ىذا العنوان إلى النبي وعده حديثا ،وليس كذلك بل ذكره البخاري
وميره عنوانا (باب ميراث األخوات مع البنات عصبة) وأدرجوا تحتو األحاديث التي تصب فمي ىمذا

المضمون.

( )ٖٚالش ممرح الكبي ممر لمش مميخ ال ممدردير وحاش ممية الدس مموقي ،محم ممد ب ممن أحم ممد الدس مموقي الم ممالكي ،ت:
ٖٕٓٔىم ،دار الفكر .ٜٗ٘ /ٗ ،المجموع شرح الميذب.ٔٔٚ /ٔٙ ،

( )ٖٛصممحيح البخماري ،كتمماب الفمرائض ،بمماب ميمراث األخموات مممع البنممات عصممبة ،ر ٖٖ٘/ٙ ،ٙ
.ٕٜٗٚ

( )ٖٜالمصدر نفسو ،ر ٖ٘٘.ٕٜٗٚ /ٙ ،ٙ

(ٓٗ) فتح الباري بن حجر ،أحممد بمن عممي بمن حجمر أبمو الفضمل العسمقالني الشمافعي ،تٕٛ٘:
ىم  ،رقم كتبو وأبوابمو وأحاديثمو :محممد فمؤاد عبمد البماقي ،صمححو وأشمرف عممى طبعمو :محمب المدين

الخطيب ،دار المعرفة  -بيروتٖٜٔٚ ،ه.ٕٗ /ٕٔ ،

(ٔٗ) شممرح صممحيح البخمماري بممن بطممال ،ابممن بطممال أبممو الحسممن عمممي بممن خمممف بممن عبممد الممممك،
تٜٗٗ:ىم،

تحقيممق :أبممو تممميم ياسممر بممن إب مراىيم ،مكتبممة الرشممد – الريمماض ،طٕٖٔٗ ،ٕ/ىم م ٕٖٓٓ -م/ٛ ،

ٖ٘٘.

(ٕٗ) مقاييس المغة ٕ.ٖٔٗ /

(ٖٗ) المصباح المنير في مريب الشرح الكبير ٔ.ٕٔٔ /
(ٗٗ) ينظر :أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،شيخ اإلسالم زكريما األنصماري ،تٜٕٙ:ىمم،

تحقيق :د.محمد محمد تامر ،دار الكتب العمميمة – بيمروت ٕٕٔٗ ،ه – ٕٓٓٓم ،ط،ٔٗ/ٖ ،ٔ/
ٕٕٛ
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفماظ المنيماج ،شممس المدين ،محممد بمن أحممد الخطيمب الشمربيني

الشافعي ،تٜٚٚ:ىم ،دار الكتب العممية -بيروت ،طٔٗٔ٘ ،ٔ/ىم ٜٜٔٗ -م.ٜٔ/ٗ ،

(٘ٗ) ينظمر :قمرة عممين األخيممار لتكمممة رد المحتممار ،عممالء الممدين محممد بممن (محمممد أمممين المعممروف
بابن عابدين) ،تٖٔٓٙ :ىم ،دار الفكر لمطباعة  -بيروت.ٖٖٚ/ٚ ،

( )ٗٙينظ ممر :نيايم مة المطم ممب ف ممي د اري ممة الم ممذىب ،عب ممد المم ممك ب ممن عب ممد اهلل ب ممن يوس ممف ب ممن محم ممد
الج ممويني ،الممق ممب بإم ممام الح ممرمين ،تٗٚٛ :ىم مم ،تحقي ممق :أ .د .عب ممد العظ مميم محم ممود ال م ّمديب ،دار
المنياج ،طٕٔٗٛ ،ٔ/ىمٕٓٓٚ-م .ٖٔ/ٜ
( )ٗٚينظممر :أسممنى المطالممب فممي شممرح روض الطالممب ٖ ،ٔٗ/مغنممي المحتمماج إلممى معرفممة معمماني
ألفاظ المنياج ٗ.ٜٔ/

( )ٗٛينظر :تكممة البحر الرائق لمطوري عمى شرح كنز الدقائق .٘ٙٓ /ٛ
( )ٜٗينظر :البيان في مذىب اإلمام الشافعي ،أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني

اليمنممي الشممافعي ،ت٘٘ٛ :ى مم ،تحقيممق :قاسممم محمممد النمموري ،دار المنيمماج – جممدة ،طٕٔٗٔ ،ٔ/
ىمٕٓٓٓ -م  ،ٕٙ /ٜ ،مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ،عبد المرحمن بمن محممد بمن سمميمان

المعروف بشيخي زاده ،تٔٓٚٛ :ىم ،دار إحياء التراث العربي.ٚٙٓ/ٕ ،

(ٓ٘) تحفة المموك ص. ٕ٘٘ :
(ٔ٘) المصدر نفسو.

(ٕ٘) الشرح الكبير لمشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ٗ.ٗٙٔ /
(ٖ٘) نياية المحتاج إلى شرح المنياج .ٔٚ /ٙ
(ٗ٘) المغني .ٜ٘ /ٚ

(٘٘) نياية المحتاج إلى شرح المنياج .ٔٚ /ٙ
( )٘ٙالمغني . ٜ٘ /ٚ

.

( )٘ٚسنن الترمذي ،باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنيا ،رٕٕٓٔ.ٜٕٗ /ٖ ،
ٕٕٜ

.
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( )٘ٛينظممر كفايممة األخيممار فممي حممل مايممة ا ختصممار ،أبممو بكممر بممن محمممد بممن عبممد المممؤمن ،تقممي

الدين الشافعي ،تٕٜٛ :ىم ،تحقيق :عمي عبد الحميد بمطجي ومحمد وىبي سمميمان ،دار الخيمر–

دمشق ،طٜٜٔٗ ،ٔ/م ،ص.ٖٕٛ

( )ٜ٘قد ترث بالتعصيب إذ تتعصب بالغير عند وجود األخ أو مع الغير عند عدمو.
(ٓ )ٙسبق تخريجو.

(ٔ )ٙينظ ممر :الفوائ ممد الشنش ممورية ف ممي ش ممرح المنظوم ممة الرحبي ممة ،عب ممد اهلل ب ممن محم ممد الشنش مموري،ت
ٜٜٜه ،تحقيق :محمد سميمان آل بسام ،دار عالم الفوائد -مكة المكرمة ،طٕٕٔٗ ،ٔ/ه.ٛ٘ ،

بالمورث بواسطة أنثى
(ٕ )ٙالجد الفاسد ىو الجد المتصل
َّ

(ٖ )ٙوبو قال أكثر الصمحابة  -  -ممنيم أبمو بكمر الصمديق وعبمد اهلل بمن عبماس ،وعبمد اهلل بمن
الزبيمر ،وعثممان ،وعائشمة ،وأبمي بممن كعمب ،وأبمو المدرداء ،ومعماذ بممن جبمل ،وأبمو موسمى األشممعري ،
وأبو ىريرة ،وعمران بن الحصين .ينظر :المبسوط لمسرخسي  ،ٜٔٚ /ٕٜالمغني .ٙٗ /ٚ

(ٗ )ٙينظ ممر :الرس ممالة لمقيروان ممي ،أب ممو محم ممد عب ممد اهلل ب ممن أب ممي زي ممد النف ممزي ،القيروان ممي الم ممالكي،

تٖٛٙ:ى مم ،دار الفكممر صٗٗٔ ،الحمماوي الكبيممر ،عمممي بممن محمممد بممن محمممد بممن حبيممب البصممري
البغدادي ،الشيير بالماوردي ،تٗ٘ٓ:ىم،

تحقيق :الشيخ عمي محمد معوض -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العممية -بيروت،

طٜٔٗٔ ،ٔ/ىم ٜٜٜٔ-م ،ٔٔٗ/ٛ ،المبسوط لمسرخسي  ،ٜٔٚ /ٕٜالمغني .ٙٗ /ٚ

(٘ )ٙينظر الفوائد الشنشوريةٛ٘ :
( )ٙٙينظر المصدر نفسو.

( )ٙٚينظر بداية المجتيد ونياية المقتصد ،محمد بمن أحممد بمن محممد بمن أحممد بمن رشمد القرطبمي
الشيير بابن رشد الحفيد ،تٜ٘٘:ىم ،دار الحديث – القاىرةٕٔٗ٘ ،ىم ٕٓٓٗ -م.ٖٔٔ /ٗ ،

( )ٙٛينظممر المغنممي ،ٖٓٚ/ٙ :عمممدة القمماري شممرح صممحيح البخمماري ،محمممود بمن أحمممد بممن موسممى
بدر الدين العيني ،تٛ٘٘ :ىم ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.ٕٗٓ/ٕٖ ،
ٖٕٓ

الوجلد العاشر

هجلة كلية العلىم اإلسالهية
العدد()1/17

1439هـ  2018 -م

( )ٜٙينظر ا سمتذكار ،يوسمف بمن عبمد اهلل بمن محممد بمن عبمد البمر القرطبمي،تٖٗٙ:ىمم ،تحقيمق:
سمالم محممد عطمما ،محممد عممي معمموض ،دار الكتمب العمميمة – بيممروت ،طٕٔٗٔ ،ٔ/هٕٓٓٓ-م،
٘ ،ٖٕٗ/عمدة القاري شرح صحيح البخاري.ٕٗٔ /ٕٖ :

(ٓ )ٚينظر المغني.ٖٓٚ /ٙ :

(ٔ )ٚحمديث ابمن مسمعود ألقضمين فييما بقضماء النبممي  لالبنمة النصمف و بنمة ا بمن السمدس وممما
بقي فمألخت .وقد سبق تخريجو.

(ٕ )ٚاإلجماع ،ص ٓ.ٚ

(ٖ )ٚألن ميمراثين يمرتبط بمماألم وميراثيمما

يمرتبط بمماألب ،بخممالف ميمراث الفممروع واألخمموة ،فميمراث

البنت يرتبط بميراث ا بن ،وميراث األخت يرتبط بميراث األخ

(ٗ )ٚاختم ممف الفرض مميون ف ممي أم األب ى ممل تحج ممب أم أم األم عم ممى ق ممولين :فم ممنيم م ممن ذى ممب إل ممى
الحجب عمى أصل القاعدة األقرب يحجب األبعد ،ومنيم من ذىب إلمى عمدم الحجمبذ ألن األصمل

فممي مي مراث الجممدات األميممات فيجبممر ُبعم ُمد أم أم األم وتعممد مسمماوية ألم األب ومممن ثممم تشممتركان فممي
الفرض .ينظر الفوائد الشنشوريةٙٛ :

ٖٕٔ

