
   

  

  

  

  

 )لث(النوع الثا أحكام التعصیب مع الغیر

v ھذا النوع خاص باإلناث ، األخوات مع البنات . 
v  فإنھا تصبح مثل األخ الشقیق فتحجب كل من یحجبھ األخ  إذا صارت األخت الشقیقة عصبة مع الغیر  

  .الشقیق ، وكذلك األخت ألب تصیر مثل األخ ألب 
v األمثلة. فالبنات یرثن بالفرض واألخوات یرثن الباقي تعصیبا عند اجتماع األخوات مع البنات:  

 إرثھ                   الوارث  إرثھ                الوارث  إرثھ             الوارث 

                               2/1                   أخت  

  عاصب          م           ع  

     2/1بنت                       

 عاصبة                أخت     

          3/2               بنتان     

 عاصبتان             أختان     

 وأنواعھ الحجبمفھوم  

  
  تعریفھ

منع الوارث ، واصطالحا : المنعلغة 
 أوفر حظیھ من اإلرث كلیة أو من

:حجب 1
    بالوصف 

ھو منع الوارث 
من اإلرث كلیة 
لقیام وصف بھ 

یمنعھ من 
وھو  .   اإلرث

المعبر عنھ 
بموانع اإلرث 
السابقة المشار 

 :    إلیھا بجملة
     عش لك رزق

 

                                                    : حجب بالشخص2
ھو حجب شخص بمن ھو أولى 

  :  وھو نوعان منھ

حجب  –1
 نقصان

ھو منع 
وارث من 

أوفر 
  حظیھ

حجب  – 2
 حرمان

 الوارث منعھو 
من اإلرث كلیة 
لوجود من ھو 

  أولى منھ  

 أنواعھ

 نقصان حجب: األولالنوع  

یشمل ھذا الحجب جمیع الورثة     
                                                                                   دون استثناء ومن أمثلتھ:

االنتقال من فرض أوفر إلى فرض  -1
     . 4/1إلى   2/1كالزوج ینتقل من اقل  

فرض إلى تعصیب اقل االنتقال من  -2
                                                                        الى التعصیب2/1كالبنت تنتقل من  منھ

االنتقال من تعصیب إلى فرض اقل  -3
                                                               6/1كاألب ینتقل من التعصیب إلى منھ 

االنتقال من تعصیب إلى تعصیب  - 4
كاألخت تنتقل من التعصیب اقل منھ 

                        .مع الغیر إلى التعصیب بالغیر
كتعدد االشتراك في الفرض  - 5

الزوجات /أو وجود الجدتین من األب 
                                                            .       واألم

كتعدد  االشتراك في التعصیب - 6
                                                                                                                             األبناء

   . عول في المسالةوجود ال - 7

 

 حجب حرمان : الثاني النوع 

                       ھذا الحجب یشمل جمیع الورثة باستثناء ستة أشخاص 
  البنت - 6االبن  - 5األم   – 4األب   – 3الزوجة  – 2الزوج ، - 1

ى 
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الذكور في جھة البنوة یقدم على من فمن یوجد من التقدیم بالجھة   -1
   ھو في جھة األخوة  ،وجھة األخوة تقدم على العمومة وھكذا.

إذا كانوا في جھة واحدة كتقدیم  من المیتالدرجة التقدیم بقرب   - 2
  . على ابن االبن/ وتقدیم األب على الجد االبن

   ودرجة واحدةإذا اجتمعوا في جھة واحدة القرابة التقدیم بقوة   - 3
 كتقدیم األخ الشقیق على األخ ألب وتقدیم العم الشقیق على العم ألب

تثناء باس كل من توسط الى المیت بواسطة ال یرث مع وجودھا - 4
  على الجدة واألم كتقدیم األب على الجد//  اإلخوة ألم فإنھم یرثون معھا

األخ ر فإنھا تأخذ صفةبالتعصیب مع الغیإذا ورثت األخت الشقیقة  - 5
  واألخت ألب تصبح كاألخ ألب ،  فتحجب كل من یحجبھ األخ ش ش

تعدد البنات یحجب بنات االبن / وتعدد األخوات الشقیقات یحجب  – 6
ألن أقصى ما یرثنھ مجتمعات ھو الثلثان فإذا انفرد بھ األخوات ألب، 

 األولیات سقط ارث األخریات  
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  أخوھا المعصب لھا  فرضھا  العاصبة بالغیر
  االبن  3/2أو  2/1  البنت - 1
  ابن االبن  6/1أو  3/2أو  2/1  بنت االبن - 2
  األخ الشقیق  3/2  أو  2/1  األخت الشقیقة - 3
 األخ ألب 6/1  أو 3/2أو 2/1  األخت ألب - 4

 (النوع الثاني) أحكام التعصیب بالغیر

ترث بھ كل أنثى ذات فرض شریطة وجود أخ لھا في درجتھا وقوة 
فتقسم التركة أو ما تبقى بعد ذوي قرابتھا باستثناء األخت ألم ،

 )للذكر مثل حظ األنثیین(الفروض بالمفاضلة بین األنثى ومعصبھا 
 وعددھن أربع إناث كما یلي:


