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 وحدة التربية االقتصادية والمالية

 نظام اإلرث في اإلسالم/ الدرس السادس 

 :أوال مفهوم التعصيب 

 – لغة الشدة والقوة سمً بذلك قرابة الرجل ألبٌه ألنه ٌشتد بهم أزر الرجل ضد عدوه ومن معانٌه أٌضا اإلحاطة ألنهم ٌحٌطون به لحماٌته من المكروه :التعصيب 

.                                                                         ( فالعاصب ٌأخذ كل المال عند االنفراد أو ما تبقى منه عند وجود صاحب فرض وٌسقط إذا لم ٌبق له شًء) اإلرث بال تقدٌر: واصطالحا

 : ثالثة أنواع  ( وهً األصل فً اإلرث )والعصبة النسبٌة 

 العاصب بالنفس ال ٌكون إال ذكرا فال تكون ] و( مثل األخ ألم )وهم الوارثون الذكور بسبب النسب والذٌن لٌس بٌنهم وبٌن الهالك أنثى  : العصبة بالنفس –أوال * 

 .سموا بذلك ألنهم لٌسوا بحاجة إلى من ٌقوٌهم  . [األنثى عاصبة بنفسها بأي حال من األحوال 

   :العصبة بالنفس اثنا عشر وارثا موزعون كالتالي - 

  العاصبون بالنفس فيها                                                 جهة اإلرث

 االبن وابن االبن وإن نزل -  اثنان                                                              – البنوة -1

 .األب بشرط انفراده والجد وإن عال كذالك -  اثنان                                                             –األبوة - 2

 .األخ الشقٌق واألخ ألب وابنهما وإن نزال -  أربعة                                                          –األخوة - 3

 . العم الشقٌق والعم ألب وابنهما وإن نزال  -  أربعة                                                        –العمومة - 4

 :ترتيب العصبة بالنفس والترجيح بينهم عند االجتماع - 

 .[ القوة – الدرجة – الجهة ]ٌنظر فٌه إلى ثالثة أسس  : والترجيح بينهم ( تقدٌم عاصب على غٌره ألنه أولى منه وأقرب إلى المٌت )  :المرد بالترتيب 

 إذا تعدد العصبة بالنفس واتحدوا فً الجهة فإن الترجٌح ٌتم بدرجة قربهم من :الترجيح بالدرجة- 2فجهة البنوة ثم األبوة ثم األخوة ثم العمومة   :الترجيح بالجهة- 1

 إذا العصبة فً الجهة والدرجة ٌرجح بٌنهم بقوة القرابة فمن أدلى      :الترجيح بالقوة- 3.  الهالك فٌقدم االبن على ابن االبن واألخ ألب على ابن األخ الشقٌق وهكذا

 .بقرابتٌن ٌقدم على من أدلى بقرابة واحدة فٌقدم األخ الشقٌق على األخ ألب والعم الشقٌق على العم ألب 

  ( الترجيح بالدرجة يكون في جميع الجهات والترجيح بقوة القرابة ال يكون إال في  جهتي األخوة والعمومة )   :قاعدة 

   ( كل أنثى ٌعصبها أخوها بنفس درجتها وقوة قرابتها ولواله لورثت بالفرض باستثناء األخت ألم ) هً   : العصبة بالغير –ثانيا * 

 :والعصبة بالغير أربع إناث وهن 

العاصبة بالغير                                      فروضها                                                أخوها الذي يعصبها  

البنت                                               النصف أو الثلثان                                        االبن  

بنت االبن                                          النصف أو الثلثان أو السدس                            ابن االبن 

األخت الشقٌقة                                    النصف أو الثلثان أو التعصٌب                          األخ الشقٌق  

األخت ألب                                       النصف أو الثلثان أو السدس أو التعصٌب             األخ ألب    

.   وكون المعصب لها فً درجاتها وقوة قربتها –كون األنثى صاحبة فرض /  له   ٌشترط : شروط العصبة بالغير-  

. وال تكون إلى بٌن اإلناث ٌعنً األخوات الشقٌقات أو ألب مع البنات . ( كل أنثى تصٌر عاصبة  بسبب اجتماعها مع أنثى أخرى ) هً: عصبة مع الغير –ثالثا 

 .( إذا صارت األخت الشقٌقة أو ألب عاصبتان مع الغٌر أخذتا منزلة األخ الشقٌق واألخ ألب فٌحببان كل من ٌحجباه )    :مالحظة - 
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  : مفهوم الحجب وأقسامه :ثانيا 

. وهو لغة المنع أو الستر   :تعريفه - 1 

 . ( منع الوارث من اإلرث بالكلٌة أو من أوفر حظٌة لوجود من هو أقرب إلى الهالك منه ) : الحجب هو 

 :أقسام الحجب  - 2

. وهذا ما سبق فً موانع اإلرث السبعة . ( المنع من اإلرث كلٌة لقٌام وصف بالوارث ٌمنعه من ذالك )وهو   :حجب بالوصف  - 1 :  الحجب نوعان

  :وهو نوعان . ( منع الوارث من اإلرث كلٌة أو من أوفر حظٌه بسب وجود من هو أولى منه )وهو   :حجب بالشخص - 2

و إما باالنتقال من فرض إلى .  إما بسب االشتراك فً الفرض الواحد كالجدتٌن تشتركان فً السدس ( منع الوارث من مٌراثه جزئٌا ال كلٌا ) وهو :حجب النقصان - 1

وإما . وإما باالنتقال من تعصٌب إلى فرض أقل كاألب والجد من التعصٌب إلى السدس. فرض أقل كالزوج ٌنتقل من النصف إلى الربع بسبب وجود الفرع الوارث 

. باالنتقال فرض إلى تعصٌب أنقص منه كالبنت من النصف إلى التعصٌب مع شقٌقها 

وهذا النوع ٌدخل على جمٌع الورثة باستثناء ستة منهم .  كاالبن ٌحجب األخ كلٌة [ المنع من اإلرث كلٌة لوجود من هو أولى ] وهو : ( الحرمان )حجب اإلسقاط - 2

.  األبوان والزوجان واالبن والبنت :وهم  

        :أقسام المحجوبين - 3

. وال ٌحجبون حرمانا أبدا وهم الستة الذٌن سبق ذكرهم  :المحجوبون حجب نقص فقط - أ

 :وٌحجبون حجب نقص كذالك وهم بالترتٌب التالً األول فاألول  :المحجوبون حجب حرمان - ب

. ابن االبن ٌحجبه االبن فقط وهكذا القرٌب من ذكور الحفدة ٌحجب البعٌد - 1

. إال إذا وجد معها معصبها . بنت االبن ٌحجبها االبن وأٌضا البنات إذا استكملتا الثلثٌن - 2

. وهكذا ٌحجب الجد القرٌب الجد البعٌد . الجد ٌحجبه األب فقط - 3

. والجدة ألب ٌحجبها األب واألم .الجدة ألم تحجبهما األم فقط - 4

. األخ ألم و األخت ألم ٌحجبهما ابن االبن ومن حجبه وبنت االبن ومن حجبها والجد ومن حجبه وال تحجبهما األم - 5

   [مع وجوده إال اإلخوة ألم  كل من أدل بشخص ال ٌرث] :لقاعدة  

. األخ الشقٌق واألخت الشقٌقة ٌحجبهما األب واالبن وابنه وإن سلف - 6

. األخ ألب ٌحجبه األخ الشقٌق ومن حجبه وكذالك األخت الشقٌقة إذا كانت عاصبة مع الغٌر- 7

. األخت ألب ٌحجبها األخ الشقٌق ومن حجبه وكذالك األخت الشقٌقة إذا كانت عاصبة مع الغٌر أو تعددت واستكملن الثلثٌن- 8

. ابن األخ الشقٌق ٌحجبه األخ ألب ومن حجبه وكذالك األخت ألب إن كانت عاصبة مع الغٌر - 9

. ابن األخ ألب ٌحجبه ابن األخ الشقٌق ومن حجبه - 10

العم الشقٌق ٌحجبه ابن األخ ألب ومن حجبه  - 11

. العم ألب ٌحجبه العم الشقٌق ومن حجبه - 12

. ابن العم الشقٌق ٌحجبه العم ألب ومن حجبه - 13

 .         وهللا أعلم.                            ابن العم ألب ٌحجبه ابن العم الشقٌق ومن حجبه - 14

 


