
 الميراث

  ميراث األرحام

األرحام في اإلرث ثالث طبقات کما یأتي شرحها، و الیرث أحد األقرباء في طبقة إال إذا   ـ  1  ةمسألال

  :و ترتيب الطبقات هو کما یلی. لم یوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها

ثه أوالد األوالد و هکذا مهما        األبوان و األوالد ، و عند عدم وجود األوالد للميت، یر             :الطبقة األولی 

و إذا یوجد أحد من هذه الطبقة فال یصل الميراث إلی أی واحد من الطبقة الثانية و الثالثة،  إال ما                        .  نزلوا

  .یأتي شرحه في ميراث الزوج و الزوجة

األجداد و الجدات مهما تصاعدوا ، و اإلخوان و األخوات أو أوالدهما مع عدم                         :  الطبقة الثانية 

و إذا یوجد أحد من هذه الطبقة فال یصل              .  هما، و یتقدم األقرب منهم إلی الميت علی األبعد             وجود

  .الميراث إلی أی واحد من الطبقة الثالثة،  إال ما یأتي شرحه في ميراث الزوج و الزوجة

األعمام و األخوال و العمات و الخاالت و إن تصاعدوا، و مع عدم وجودهم یصل                      :  الطبقة الثالثة  

  .لميراث إلی أوالدهم مع مراعات األقرب فاألقربا

  إرث الطبقة األولی

 فيکون  – ذکرا کان أو انثی      –إذا لم یکن للميت قریب من الطبقة األولی  إال ولد واحد                ـ  2  ةمسألال

 له کل المال؛ و إذا تعدد أوالده و کانوا جميعا ذکورا فقط أو اناثا فقط، فيتقاسمون المال بينهم بالسویة؛ و                    

  .إذا کانوا ذکورا و اناثا، فيکون ما للولد ضعف ما للبنت

إذا لم یکن للميت قریب من الطبقة االولی إال أبواه ، فيأخذ األب ثلثي المال و و تأخذ                   ـ    3  ةمسألال

فتأخذ االّم  )  إذا کان للميت أخوان أو أربع أخوات أو أخ و اختان               :  أی  (أما مع وجود الحاجب       .  االّم ثلثه 

  .  و یأخذ األب الباقيسدس المال

لو اجتمع األبوان مع بنت واحدة، فلکل من األبوین سدس المال و للبنت ثالثة                          ـ  4  ةمسألال

کما (أما مع وجود الحاجب       .  أسداس ؛ و یقّسم السدس اآلخر بينهم بهذه النسبة مع عدم الحاجب                

أخذ البنت ثالثة أسهم من     فيقّسم السدس األخير إلی أربعة أقسام و ت       )  شرحناه في المسألة السابقة   

  .أصل األربعة و یأخذ األب سهما واحدا
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لو اجتمع األبوان مع ولد واحد، فيقسم المال إلی ستة أسهم، و یأخذ کل من األبوین                ـ    5  ةمسألال

سهما واحدا و یأخذ الولد أربعة أسهم؛ و إذا تعدد األوالد مع وجود األبوین، فيأخذ کل من األبوین سدسا                     

 تعطی السهام األربعة لألوالد، یتقاسمونها بينهم بالسویة إن کانوا ذکورا فقط أو اناثا؛ و إال                    من المال و  

  .فللولد ضعف ما للبنت

إذا لم یکن للميت قریب إال أبوه و ولد واحد، أو اّمه و ولد واحد؛ فيقسم المال إلی                         ـ  6  ةمسألال

  . للولد) خمسة أسهم: أی (ستة أسهم  و یعطی سهم واحد لألب أو االّم، و یعطی الباقي

إذا لم یکن للميت إال أبوه مع ولد و بنت، أو اّمه مع ولد و بنت؛ فيقسم المال إلی                           ـ  7  ةمسألال

ستة أسهم فيأخذ األب أو االّم سهما واحدا و تعطی األسهم الخمسة الباقية للولد و البنت بحيث یکون                   

  .ما للولد ضعف ما للبنت

يت قریب إال أبوه و بنت واحدة ، أو اّمه و بنت واحدة؛ فيقسم المال إلی                إذا لم یک للم     ـ  8  ةمسألال

  . أربعة أسهم، و یأخذ األب أو االّم سهما واحدا و تأخذ البنت ثالثة أسهم الباقية

إذا لم یکن الوارث إال األب و بنات، أو االّم و بنات؛ فتأخذ البنات ثلثي المال و یقّسم                        ـ  9  ةمسألال

  . و یأخذ األب أو االّم سدسا من المال، و یقّسم الباقي بين الجميع بهذه النسبةبينهن بالسویة،

فيأخذ الحفيد حصة . إذا لم یکن للميت ابن أو بنت بالواسطة، فيکون اإلرث ألوالدهما ـ 10  ةمسألال

ولد و مع التعدد في کال الفرضين، فلل        ).و إن کان ذکرا    (؛ و یأخذ سبطه حصة اّمه         )وأن کان انثی  (أبيه  

  .ضعف ما للبنت

  الطبقة الثانية رث إ

الطبقة الثانية تشمل األجداد و الجدات و اإلخوة و األخوات للميت؛ و إذا الیوجد له                    ـ  11  ةمسألال

  .األخ و األخت فيرث أوالدهما

 في هذه   –إذا لم یکن للميت قریب إال أخ واحد أو أخت واحدة، فلألخ أو األخت                      ـ    12  ةمسألال

و إذا کان له إخوة أو أخوات و الکل ألبيه و اّمه،  فيقسم المال بينهم بالسویة                  .  لمال مطلقا  کل ا  –الحالة  

  .إن کانوا جميعا ذکورا أو اناثا؛ و إال یقسم بينهم علی أساس أن یکون ما للرجل ضعف ما للمرأة

أما إذا الیوجد   .  إذا یوجد للميت أخ و اخت ألبيه و اّمه، فالیرث األخ و االخت ألبيه فقط                ـ  13  ةمسألال

له أخ و اخت ألبيه و اّمه، فإن کان له أخ واحد أو اخت واحدة ألبيه فقط فله أو لها المال کله؛ و إن کان له                          
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أو أخوات فقط ألبيه، فيقسم المال بينهم بالسویة، و إن کان له أخوات و إخوة                    )  من دون أخوات  (إخوة  

  . لمرأةألبيه، فيقسم المال علی أساس أن للرجل ضعف ما ل

أو اخت واحدة الّمه فقط، فيعطی له أو لها          )  من دون اخت  (إذا کان للميت أخ واحد         ـ  14  ةمسألال

أو إخوة مع أخوات الّمه      )  من دون اإلخوة  (أو أخوات   )  من دون األخوات  (أما إذا کان له إخوة        .  المال کله 

  . فقط، فيقسم المال بينهم جميعا بالسویة

الميت أخا أو اختا آلبيه و اّمه ، و أخا و اختا ألبيه، و أخا و اختا الّمه؛                       لو کان وارث      ـ  15  ةمسألال

فالیرثه أخوه و اخته ألبيه، و یقسم المال إلی ستة أسهم و یعطی سهم واحد لألخ أو االخت الّمه و                          

من أخ  أما إذا یوجد له أکثر      .  یأخذ الباقي أخوه و اخته ألبيه و اّمه؛ علی أساس أن للرجل ضعف ما للمرأة              

واحد أو اخت واحدة الّمه، فيقسم المال إلی ثالثة أسهم و یعطی ثلثه ألخيه و اخته الّمه بالسویة، و                        

  .یعطی ثلثان باقيان لألخ و االخت ألبيه و اّمه، علی أساس أن للرجل ضعف ما للمرأة

ه، فيقسم المال   لو کان وارث الميت أخا و اختا ألبيه، و أخا واحدا أو اختا واحدة المّ                  ـ  16  ةمسألال

إلی ستة أسهم، و یعطی سهم واحد ألخيه أو اخته الّمه؛ و تعطی خمسة أسهم لألخ و االخت ألبيه،                     

  .علی أساس أن للرجل ضعف ما للمرأة

لو کان وارث الميت أخاه و اخته ألبيه، و أخوین أو اختين أو أخوة و أخوات الّمه،                           ـ  17  ةمسألال

و یعطی سهم واحد لألخ و االخت الّمه بالسویة، و یعطی الثلثان                  فيقسم المال إلی ثالثة أسهم ،          

  .الباقيان ألخيه و اخته ألبيه، علی أساس أن لألخ ضعف ما لالخت

إذا کان الوارث الزوج و األخ و االخت لالّم، و األخ و االخت لألب و االّم، فيعطی نصف                      ـ  18  ةمسألال

  .خت لالّم و یعطی الباقي لألخ و االخت لألب و االّمالمال للزوج و یعطی ثلث أصل المال لألخ و اال

إذا لم یکن للميت إخوة و أخوات، فتقوم ذریتهم مقامهم في أنصبتهم بنفس النسبة                ـ  19  ةمسألال

  .المذکورة في المسائل السابقة

  .مال فله أو لها کل ال– سواءا کانا ألبيه أو الّمه –لو کان وارث الميت جده أو جدته  ـ 20 ةمسألال

لو کان وارث الميت جده و جدته ألبيه، یقسم المال إلی ثالثة أسهم، فيأخذ الجد                    ـ  21  ةمسألال

  .أما إذا کانا جده و جدته الّمه، فيقسم المال بينهما بالسویة. سهمين و تأخذ الجدة سهما واحدا

سم المال إلی   لو کان وارث الميت جده أو جدته ألبيه، و جده أو جدته الّمه، فيق                    ـ  22سألة  الم

  .ثالثة أسهم، و یأخذ جده أو جدته ألبيه سهمين، و یأخذ جده أو جدته الّمه سهما واحدا
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إذا کان وارث الميت جده و جدته ألبيه، و جده و جدته الّمه، فيقسم المال إلی ثالثة                ـ  23  ةسألالم

همان لجده و جدته    أسهم، و یعطی سهم واحد لجده و جدته الّمه ليقسم بينهما بالسویة، و یعطی س               

  .ألبيه بحيث یکون للجد ضعف ما للجدة

لو کان وارث الميت الزوج أو الزوجة، و الجد و الجدة ألبيه و الجد و الجدة الّمه؛ فيأخذ              ـ  24  ةمسألال

الزوج أو الزوجة ما یأتي شرحه في المسائل اآلتية، و یعطی ثلث المال لجده و جدته الّمه ليقسم                           

  .یعطی الباقي لجده و جدته ألبيه بحيث یکون ما للجد ضعف ما للجدةبينهما بالسویة، و 

مع إخوته الّمه، فيکون الجد في      )  أو کالهما (إذا کان وارث الميت جده أو جدته الّمه            ـ  25  ةمسألال

أما إذا کان   .  حکم أخ واحد و تکون الجدة في حکم اخت واحدة، و یقسم المال بينهم جميعا بالسویة                     

فيکون الجد في حکم األخ و تکون         )  أو ألبيه و اّمه    (مع إخوته ألبيه     )  أو ألبيه و اّمه    (بيه  جده و جدته أل    

  .الجدة في حکم االخت، و یقسم المال بينهم جميعا بحيث یکون ما للرجل ضعف ما للمرأة

  الطبقة الثالثةرث إ 

إن تصاعدوا، و مع عدم األعمام و األخوال و العمات و الخاالت و الطبقة الثالثة تشمل  ـ  26  ةمسألال

  .وجودهم یصل الميراث إلی أوالدهم مع مراعات األقرب فاألقرب

لو ینحصر الوارث في عّم واحد أو عّمة واحدة، فيعطی المال کله للعم أو العمة،                        ـ  27  ةمسألال

في األب  ، أو   )أی کانا عمه أو عمته لألب و االمّ       (سوءا کانا مشترکين مع أب الميت في األب و االّم  معا              

  .أما إذا کان للميت أعمام و عمات، فللعّم ضعف ما للعّمة. فقط، أو في االّم فقط

  .لو کان الوارث أعمام  الميت فقط أو عماته فقط، فيقسم المال عليهم بالسویة ـ 28 ةمسألال

 إذا کان الوارث أعمام الميت و عماته و یکون بعضهم لألبوین و بعضهم لألب فقط و                     ـ  29  ةلالمسأ

بعضم لالّم فقط؛ فال یرثه األعمام و العمات لألب؛ فإن کان له عم واحد لالّم أو عمة واحدة لالّم، فيقسم                     

المال إلی ستة أسهم و یعطی سهم واحد للعم أو العمة لالّم، و یعطی الباقي للعم و العمة لألب و                          

 واحد لالّم و أکثر من عمة         أما إذا کان للميت أکثر من عمّ        .  االّم، علی أساس أن للعم ضعف ما للعمة         

علی أساس  (واحدة لالّم، فيقسم المال إلی ثالثة أسهم، و یعطی سهمان للعم و العمة لألب و االّم                     

  . ، و یعطی سهم واحد للعم و العمة لالّم) أن للعم ضعف ما للعمة

کان الوارث خاله   أما إذا   .  لو کان الوارث خال الميت أو خالته فقط، فيکون له کل المال             ـ  30  ةمسألال

  . ، فيقسم المال بين الجميع بالسویة)و یکون الجميع لألب و االّم، أو لالم فقط(و خالته معا 
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لو کان وارث الميت خاال واحدا أو خالة واحدة لالم، و خاله و خالته لألب و االّم، و                         ـ  31  ةمسألال

 إلی ستة أسهم، و یعطی سهم واحد         خاله و خالته لألب؛ فال یرثه خاله و خالته لألب، و یقسم المال               

  .للخال و الخالة لالّم، و یعطی الباقي للخال و الخالة لألب و االّم، ليقسم عليهم بالسویة

 لالّم، و خاله و خالته لألب       أخواال و خاالت   إذا کان الوارث خال الميت و خالته لألب، و           ـ  32  ةمسألال

المال إلی ثالثة أقسام و یعطی سهم واحد لألخوال و               فالیرثه خاله و خالته لألب، و یقسم            و االّم؛    

الخاالت لالّم ليقسم عليهم بالسویة، و یعطی الباقي للخال و الخالة لألب و االّم، ليقسم عليهم                           

  .بالسویة

إذا کان وارث الميت خاال واحدا أو خالة واحدة، و عّما واحدا أو عمة واحدة؛ فيقسم                    ـ  33  ةمسألال

  . هم، و یعطی سهم واحد للخال أو الخالة، و یعطی الباقي للعم أو العمةالمال إلی ثالثة أس

لو کان الوارث خاال واحدا أو خالة واحدة، مع عم و عمة للميت، فإن کان العم و                          ـ  34مسألة  ال

العمة لألب أو لألب و االّم، فيقسم المال إلی ثالثة أسهم، و یعطی سهم واحد للخال أو الخالة ، و                            

  . ي إلی ثالثة أجزاء و  یعطی ثلثا الباقي للعم و ثلثه للعمةیقسم الباق

لو کان الوارث خاال واحدا أو خالة واحدة، و عما واحدا أو عمة واحدة لالّم، و عما و                        ـ  35  ةمسألال

عمة لألب و االّم، فيقسم المال إلی ثالثة أسهم، و یعطی سهم واحد للخال أو الخالة، و یقسم الباقي                    

 و یعطی سهم منها للعم أو العمة لالّم، و تعطی الخمسة الباقية للعم و العمة لألب أو                  إلی ستة أسهم  

  .لألب و االّم ، علی أساس أن ما للعم ضعف ما للعمة

لو کان الوارث خاال واحدا أو خالة واحدة، و عما و عمة لالّم، و عما و عمة لألب أو                         ـ  36  ةمسألال

ة أسهم و یعطی سهم واحد للخال أو الخالة، و یقسم الباقي أیضا               لألب و االّم؛ فيقسم المال إلی ثالث       

إلی ثالثة أسهم و یعطی سهم منها للعم و العمة لالّم، و یقسم سهمان آخران علی العم و العمة                           

  . لألب أو لألب و االّم، علی أساس أن ما للعم ضعف ما للعمة

 و کان له    – لألب أو لالّم أو لألب و االّم           سواءا کانوا  –لو کان للميت أخوال و خاالت          ـ  37  ةمسألال

 کما سبق بيانه    –أیضا عم و عمة؛ فيقسم المال إلی ثالثة أسهم و یعطی سهمان منها للعم و العمة                   

  . و یعطی سهم واحد لألخوال و الخاالت ليقسم عليهم بالسویة–في المسألة السابقة 

خواال و خاالت لألب أو لألب و االّم، و عما و عمة؛            لو کان الوارث خاال أو خالة لالم، و أ          ـ  38  ةمسألال

 و  – کما ذکرنا في المسائل السابقة       –فيقسم المال إلی ثالثة أقسام و یعطی ثلثان منها للعم و العمة             

یقسم الثلث الباقي إلی ستة أسهم إذا کان للميت خال واحد أو خالة واحدة لالّم، فيعطی سهم منها                    

أما إذا .  و یعطی الباقي للخال و الخالة لألب أو لألب و االّم و یقسم عليهم بالسویة              للخال أو الخالة لالّم،     
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کان للميت أخوال أو خاالت لالم ، أو خال لالّم مع خالة لالّم؛ فيقسم ذاک الثلث الباقي إلی ثالثة أسهم                    

ألب أو لألب و االّم     و یعطی سهم واحد للخال و الخاالت لالّم بالسویة،  و یعطی الباقي للخال و الخالة ل                 

  .ليقسم عليهم بالسویة

إذا لم یکن للميت عم و عمة و خال و خالة، فتکون حصصهم لذریتهم ، مع رعایة                        ـ  39  المسألة

  .األقرب فاألقرب

  إرث الزوج و الزوجة

 للزوج نصف الترکة إذا لم یکن للزوجة ولد، و له ربعها إذا کان لها ولد، و یعطی                           ـ40 مسألة  ال

  .لسائر الورثةالباقي 

للزوجة ربع الترکة إذا لم یکن للزوج ولد، و لها ثمن الترکة إذا کان له ولد، و یعطی                       ـ  41  ةمسألال

  .الباقي لسائر الورثة

لو کان للزوجة من زوجها المتوفی ولد واحد أو أکثر، فترثه من أمواله من دون                          ـ  42  ةمسألال

 فترثه من أمواله المنقولة و الحدائق و األراضي الزراعية و             االستثناء؛ أما إذا لم یکن لها ولد من زوجها،          

غير الزراعية، و لکّنها الترثه من أرض البيت و قيمتها و ال من عين بناء البيت، بل ترثه من قيمة البناء و                          

  .  األشجار الموجودة في الدار بمقدار حصتها من الميراث
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