
علم الفرائض

موضوعھ: التركات تعریفھ: علم یعرف بھ من یرث ومن
ال یرث ومقدار كل وارث.

ثمرتھ: إیصال كل وارث ما
یستحقھ من التركة.

نسبتھ: علم الفقھ

فضلھ:

هللا تولى تقدیر الفرائض بنفسھ.

النبي حث على تعلم
الفرائض وتعلیمھا.

استمداده :
القرآن

السنة

اجماع الصحابة

اجتھادات الصحابة

التوریث عند غیر المسلمین

عند الیھود:

إذا توفي األب كان میراثھ للذكور،
وللبكر مثل حظ األنثیین.

كل ما تملكھ الزوجة یؤول
بموتھا لزوجھا وحده.

ال ترث االم ابنھا وال بنتھا ، وإذا
ماتت كان المیراث لالبن.

اإلنسان في الیھودیة
یتفرد بما یملك.

یؤخذ علیھ :

االھتمام بالرجال واھمال النساء.

تفضیل االبن البكر على اخوتھ.

إمكانیة حرمان الورثة
من قبل المورث.

عند النصارى:

لیس لھم نظام خاص في المواریث فھم یأخذون بنظام
المیراث في البالد التي یعیشون فیھا.

المیراث عند العرب في الجاھلیة:

أسبابھ:

النسب 

شروطھ : ( الذكورة – البلوغ –
القدرة على حمل السالح)

 القرابة وھي اقوى
أسباب المیراث عندھم

التبني

یكون التبني برضا الطرفین.

الحلف

تعاقد بین اثنین من قبیلتین.
المیراث عند بعض الدول الغربیة:

أمریكا: یجمع للمورث الوصیة بكامل التركة لمن أراد قریب او بعید
ویحرم من یرید ، وفي حالة عدم وجود وصیة تصف التركة للزوج

او الزوجة والنصف لألبناء بالتساوي.

بریطانیا: الوصیة معتبرة.
حالة عدم وجود وصیة المال یذھب للشریك بشكل عام ،

 التركة كبیرة یوزع منھا على األوالد بالتساوي.

حكم تعلمھ: فرض كفایة.

أسس التوریث في اإلسالم:

مراعاة تكوین االسرة البشریة. موقع الجیل الوارث. مراعاة درجة القرابة.

ممیزات اإلرث في اإلسالم:

انھ تشریع رباني. مراعاة الحاجة بین الورثة. تقویة الروابط األسریة یجعل اإلرث ألقارب
المیت وحرمان القاتل والكافر

شبھات حول نظام التوریث في
اإلسالم والرد علیھا

ظلم اإلسالم للمرأة للذكر
مثل حظ االنثیین.

الرد: - الرجل علیھ أعباء
مالیة لیست على المرأة.

- الرجل مكلف بالنفقة على
الزوجة واألوالد.

- الرجل مكلف بالنفقة على األقارب.

- ھناك حاالت ترث فیھا المرأة مثل الرجل
 او تزید علیھ أو تحجبھ.

اركان اإلرث:

المورث وھو المیت او
الملحق بالمیت كالمفقود.

الوارث وھو الحي او
الملحق بالحي كالجنین.

الحق الموروث وھو التركة.

شروط اإلرث:

تحقق موت المورث
حقیقة او حكماً.

تحقق حیاة الوارث بعد موت المورث
ولو لحظة حقیقة او حكماً.

الشرط الثالث وجود السبب المقتضي لإلرث
(كالقرابة او الزوجیة او الوالء).

أسباب اإلرث قسمین:

مجمع علیھ

النكاح

الوالء

اصطالحا: عصوبة سببھا نعمة المعتق على رقیقة بالعتق فیرث
المعتق، العصبة بالنفس من أقربائھ ومن یرث بالوالء ھو المعتق

وعصبتھ المتعصبون بأنفسھم فقط.

النسب

القرابة : كل من یشترك بالمیت في
والدة قریبة او بعیدة ویشمل :

األصول كل ماعال من
جھھ األب او األم.

الفروع: كل ما نزل

الحواشي:
اإلخوة وان نزلوا والعمومة وان علوا وبنوھم.

النسب ھو اقوى أسباب
اإلرث السباب:

سبق وجودة

ال یزول

یتحجب وال ُیحتجب

یورث بھ بالفرض والتعصیب

مختلف فیھ

جھھ اإلسالم
الراجح لیست سببا من أسباب اإلرث (الحنفیة و الحنابلة)

المواالة والمعاقدة الراجح أنھ كان في الجاھلیة ثم نسخ
بقولھ "وأولوا األرحام بعضھم أولى بعض"

تفصیل في أسباب
اإلرث المتفق علیھا:

اذا حدث الطالق لھ بیان:

الطالق الرجعي ال یمنع التوارث ما
دامت الزوجة في العدة.

الطالق البائن في حالة
الصحة یمنع التوارث.

الطالق البائن في مرض او الموت ال یمنع التوارث
مالم تتزوج بآخر او ترتد. ألنھ أراد حرمانھا من

المیراث فیعامل بنقیض قصد.

موانع اإلرث المانع: ما یلزم من وجود العدم، وال یلزم
من عدمھ وجود وال عدم لذاتھ. وموانع اإلرث قسمین:

مجمع علیھ:

الرق وھو: عجز حكمي
یقوم باإلنسان بسبب الكفر.

اللعان 

القتل

 اختالف الدین

المانع الثالث : اختالف الدین:
(حكم إرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم)

اتفق الفقھاء ان الكافر ال یرث المسلم والمسلم ال یرث الكافر. 

(حكم توارث الكفار من
بعضھم إذا ترافعوا إلینا)

إذا كانوا على ملة واحدة یتوارثون.

إذا كانوا على ملل شتى ال توارث
بینھم على قول الجمھور.

المختلف فیھا :

اختالف الدارین (الصحیح ال یمنع)

الزنا

الدور الحكمي

الردة

مسألة: اختلف الفقھاء
في القتل الخطأ:

القول األول: ان القتل الخطأ یمنع من المیراث وھو قول الجمھور (
الحنفیة – الشافعیة – الحنابلة) و اختاره الشیخ ابن باز : الدلیل/

عموم األدلة " ال یرث القاتل شیئاً"

القول الثاني: القتل الخطأ یمنع من إرث الدیة فقط وال یمنع من المیراث وھو قول المالكیة واختارة ابن عثیمین
والراجح القول األول لعموم األدلة وسداً لذریعة االغتیال.

بیان الورثة وأنواع اإلرث:

الوارثون من الرجال : عددھم عشرة
إجماال ، وخمسة تفصیال :

االبن، ابن االبن وان نزل بمحض الذكور، االب، الجد، األخ الشقیق، 
األخ ألب، األخ ألم، ابن األخ الشقیق وان نزل، 

ابن األخ ألب وان نزل، العم الشقیق وان عال، العم ألب وان عال، 
ابن العم الشقیق وان نزل، ابن العم ألب وان نزل، الزوج، المعتق.

الوارثان من النساء: سبع
اجماالً وعشر تفصیالً:

البنت، بنت االبن وإن نزل ابوھا بمحض الذكور، االم، 
الجدة من جھة االم وامھاتھم المدلیات بإناث خلص،
الجدة من جھة االب وامھاتھم المدلیات بإناث خلص،
األخت الشقیقة، األخت ألب، األخت ألم، الزوجة، المعتقة

حكم انفراد احد الورثة:

من انفرد من الرجال لھ
جمیع المال ماعدا الزوج

من انفرد من النساء فلھ جمیع
المال ماعدا الزوجة.

اجتماع الورثة لھ اربع صور:

اجتمع كل الرجال ورث منھم ثالثة :
االب – االبن – الزوج.

اجتمع كل النساء ورث منھن خمس : البنت – بنت
االبن – االم – الزوجھ – األخت الشقیقة.

اجتمع الذكور واالناث والمیت الزوجھ ورث
خمس : االبوان – الولدان - الزوج

اذا اجتمع الذكور واالناث ومات الزوج ورث
خمسة : االبوان – الولدان – الزوجة

أنواع اإلرث واقسام الورثة:

اإلرث نوعان :

فرض وھو: نصیب مقدر
شرعا لوارث خاص.

التعصیب وھو: اإلرث بال تقدیر.

اقسام الورثھ باعتبار اإلرث بالفرض والتعصیب
أربعة اقسام:

من یرث بالفرض فقط سبعة ( االم – األخ ألم –
األخت ألم – الجده من جھة األم – الجدة من جھة

االب – الزوج – الزوجة)

بالتعصیب فقط اثنا عشر ( االبن – ابن االبن وان نزل – األخ الشقیق – األخ
ألب – ابن األخ الشقیق وان نزل – ابن األخ ألب وان نزل – العم الشقیق
وان عال – العم ألب وان عال - ابن العم الشقیق وان نزل – ابن العم ألب

وان نزل – المعتق – المعتقة )

من یرث بالفرض تاره وبالتعصیب تاره ، ویجمع
بینھما: االب - الجد

من یرث بالفرض او التعصیب وال یجمع بینھما ( البنت - بنت االبن -
االخت الشقیقة - االخت ألب) یرثن فرضاً مع عدم وجود المعصب یرثن

تعصیباً مع وجود المعصب

الفرض ھو:

النصیب المقدر شرعاً لوارث خاص یزداد بالرد وینقص
بالعول.

الفروض المقدره
شرعاً في كتاب هللا:

النصف - الربع - الثمن - الثلثان - الثلث - السدس

مسألة = الخالف بین الجمھور وابن عباس في أقل عدد من
األخوة یحجب األم من الثلث إلى السدس

قول الجمھور: یحجب األم من الثلث إلى
السدس اثنان فصاعدا. (الراجح)

قول ابن عباس: الیحجب األم من الثلث للسدس
ثالثة فأكثر وھو قول ابن عباس.

مسألة= ھل األخوة المحجوبون بشخص یحجبون األم من
الثلث إلى السدس؟ اختلف الفقھاء على قولین؛

اإلخوة یحجبون األم من الثلث إلى السدس وھو قول
الجمھور سواء كانوا وارثین أو محجوبین. (الراجح)

األم ترث الثلث مع األخوة المحجوبین باألب
وھو اختیار شیخ اإلسالم ابن تیمیة.

مایختص بھ ولد األم من أحكام
خمسة :

الفرق بین الذكور واإلناث في
المیراث اجتماًعا وال انفراًدا.

ذكرھم یدلي للمیت بأنثى ذكرھم الیعصب أنثاھم
ویرث بخالف غیرھم

یرثون مع من أدلوا بھ فإنھم یرثونأنھم یحجبون من أدلوا بھ نقصاًنا
مع األم التي أدلوا بھا.

ضابط الجدة الوارثة وغیر الوارثة ( الصحیحة )

كل جدة أدلت بإناث إلى الذكوركل جدة أدلت بمحض الذكوركل جدة أدلت بمحض اإلناث

اختلف العلماء في عدد
الجدات الالتي یرثن:

ال یرث إال جدتان؛ أم األم،
وأم األب > المالكیة.

الیرث إال ثالث جدات؛ أم األم وإن علت، أم
األب وإن علت، أم الجد وإن علت > قول

الحنابلة، واختیار ابن باز.

وھذا القول ھو الراجح.

الجدة التي ترث ھي جنس الجدات المدلیات بوارث
وإن كثرن بھا قال عامة الصحابة، الحنفیة،

الشافعیة، شیخ اإلسالم، ابن عثیمین.

ضابط الجدة غیر الوارثة> كل جدة أدلت بذكرین أنثیین
( كأم أب األم )

میراث الجدات عند اجتماعھن:

یكن في درجة واحدة ومن جھة واحدة یرثن
جمیًعا اتفاًقا.

یكن في درجة واحدة ومن جھتین یرثن
جمیًعا اتفاًقا.

یكن بعضھن أقرب من بعض ومن جھة واحدة
القریبة تحجب البعیدة.

إعداد: محمد بن ناجي الحقباني
1441ھـ.

Twitter: @m_naji2




