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 مقدمة: 

بالملكٌة الخاصة وأسباب  هافً أي نظام قانونً لتعلق ةبالغ أهمٌةام المٌراث تحتل أحك

 ،ومدى حق الفرد فً التصرف فً أمواله تصرفا مضافا  إلى ما بعد موتهكسبها وانتقالها 

االسبلمٌة اتجاها متمٌزا فً تحدٌد من سٌخلف المٌت فً  ملكٌة التركة  الشرٌعةوقد اتجهت 

وقد قال عنه ابن خلدون " هو فن شرٌف لجمعه ، والمقدار المستحق لكل وارث عند التعدد

بٌن المعقول والمنقول والوصول به إلى الحقوق فً الوراثات بوجوه صحٌحة ٌقٌنٌة عندما 

تجهل الحظوظ وتشكل على القاسمٌن"
1
 

نحن قسمنا بينيم معيشتيم  لهً لؤلرزاق  قال تعالى " المٌراث نوع من التقسٌم اإلهكذا ف

2"رياخفي الحياة الدنيا ورفعنا بعضيم فوق بعض درجات ليتخذ بعضيم بعضا س
فقد عٌن الباري   ،

، سبحانه لكل وارث نصٌبه المفروض وهو العلٌم بأحوال عباده الحكٌم فً تصرفاته وعطائه

فلم ٌبق هناك اعتراض وال رد، ألن العقل البشري ال طاقة له بحاكمٌة خالقه، وتقدٌر 

"و ما أوتيتم من العلم إال ق ليالمدبره، إذ جل جبلله فوق تصوره قال تعالى " 
3

، وقد خصه 

يوصيكم اهلل في أوالدكم للذكر  بقواعد وتواله وأفتى فً شأنه فً كتابه المبٌن قال تعالى " 

ن كانت واحدة ف ليا النصف، لثا ما ترك، وإث، ف إن كن نساء فوق اثنتين ف لين  األنثيينمثل  حظ  

وألبويو لكل واحد منيما السدس مما ترك إن كان لو ولد، ف إن لم يكن لو ولد وورثو أبواه ف ألمو  

وأبناؤكم ال    الثلث، ف إن كان لو إخوة ف ألمو السدس من بعد وصية يوصي بيا أو دين، اباؤكم

حكيما ، ولكم نصف ما ترك  كم نفعا، فريضة من اهلل إن اهلل كان عليما  تدرون أييم أقرب ل

بيا    يوصين  أزواجكم إن لم يكن لين ولد ف إن كان لين ولد ف لكم الربع مما تركن من بعد وصية

من    تركتم  مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ف إن كان لكم ولد ف لين الثمن ممااو دين، ولين الربع  

                                                           
1
 6661ص  3د علً عبد الواحد وافً ج  تحقٌق مقدمة ابن خلدون  

 36الزخرف االٌة  
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85االسراء االٌة  
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و أخت ف لكل واحد  امرأة ولو أخ أإن كان رجل يورث كاللة أو  بعد وصية توصون بيا أو دين، و 

و دين  في الثلث من بعد وصية يوصى بيا أ  منيما السدس ف إن كانوا أكثر من ذلك فيم شركاء

"غير مضار وصية من اهلل واهلل عليم حليم
4
 

ليس لو ولد ولو أخت ف ليا  ، إن امرؤ ىلك  كاللةيستفتونك ق ل اهلل يفتيكم في الوقال تعالى " 

مما ترك وإن كانوا  ن  لثارك وىو يرثيا إن لم يكن ليا ولد ف إن كانتا اثنتين ف ليما الث نصف مات

"إخوة رجاال ونساء ف للذكر مثل حظ االنثيين يبين اهلل لكم ان تظلوا واهلل بكل شيء عليم  
5
. 

ن الكرٌم من وسارت فً ركاب ما أسسه القرا  والسنة مبٌنة للكتاب، راعت هذا المٌسم، 

أحكام فً هذا المجال، فوضحت وشرحت ولم تخرج عن مقاصد كتاب هللا الكبرى فً هذا 

، وقضاٌا فرضٌة إرثٌةالعلم. وجاء الصحابة رضوان هللا علٌهم من بعد، وقد طرأت نوازل 

لصحابة رضوان هللا علٌهم ، فكان اجتهاد اال نص فٌها كما هو الشأن بالنسبة للحاالت الشاذة

 .مصدرا شرعٌا اساسٌا مبٌنا ألحكام اإلرث

وألن غاٌة علم الفرائض إٌصال الحقوق ألصحابها فإن غاٌة المناسخات نقل الحقوق 

  لهم بعد أن ٌتداخل االرث بٌن التركات وهذا ما سنبٌنه كما ٌلً:  

 االت المناسخات؟ ح ها وماهًالحاالت الشاذة وكٌف تعامل االجتهاد مع إذا ماهً
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  ة ذالعنصر األول: الحاالت الشا

تلك المسائل التً خرجت عن القاعدة المألوفة فً الفرائض  الشاذةالمراد بالمسائل 

وانفردت بحكم ٌخصها، وهً الغراوٌن والمشتركة و المعادة واألكدرٌة والمالكٌة وشبه 

نظمها المشرع المغربً فً مدونة االسرة فً  والمباهلة والمنبرٌة.المالكٌة والخرقاء 

  . 368إلى 361القسم السابع من الكتاب السادس المتعلق باالرث فً الفصول من 

 الغراوان أو العمريتان  :الحالة االولى -1

تشتمل هذه الحالة على صورتٌن وهما : زوج وأب وأم كمسألة أولى وزوجة وأب وأم 

من مدونة األسرة التً جاء فٌها "  366الحالة المادة وهً المسألة الثانٌة ونصت على هذ 

إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع ولؤلم ثلث ما بقً وهو الربع ولؤلب ما بقً فإذا 

اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف ولؤلم ثلث ما بقً وهو السدس وما بقً لؤلب "، قال 

 :هابن عاصم رحمة هللا علٌ

 مع أب بغراوٌن تأخذثلث ما ٌبقى من الزوجٌن                  

وسمٌت بالغراوٌن نسبة إلى الغراء وهً بٌاض جبهة الفرس وتظهر من بعٌد وشهرة 

رائض حتى ال تخفى على طالب وتسمى بالعمرٌتان نسبة إلى سٌدنا عمر رضً فهذه فً ال

فاختلفوا ر الصحابة رضوان هللا علٌهم بت المسألتان أنظاذهللا عنه حٌث أفتى فٌهما وقد تجا

حولهما وكان أساس اجتهادهم مبنٌا إما على القٌاس وإما على العمل بظاهر النص، 

"، فمن ذهب إلى  " ف إن لم يكن ليم ولد وورثو أبواه ف ألمو الثلثومنطلقهم فً ذلك قوله تعالى 

ما؟، فاألمر فً كلتا القٌاس فقاس حال األبوٌن مع أحد الزوجٌن على حال األبوٌن دونه

التٌن أن لؤلم الثلث لكن تأخذه األم فً حالة االنفراد مع األب كامبل وتأخذه فً حالة ظالح

 اجتماعهما مع أحد الزوجٌن ناقصا وهو ثلث فً الحالتٌن.

تفٌد  "" و ال ف ألمو الثلثوأما من ذهب إلى ظاهر النص فتمسك بعموم قوله تعالى " 

 .العموم
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ل سٌدنا عمر وعثمان وعبد هللا بن مسعود رضً هللا عنهم جمٌعا، ومن المذهب األو

ومن بعدهم مالك والشافعً والحنبلً. ومن المذهب الثانً عبد هللا ابن عباس ومن معه 

 رضً هللا عنهم وقد أخذت مدونة األسرة بالمذهب االول استنادا إلى المذهب المالكً.

م للزوج نصفها ولؤل 6: صورتها زوج وأب وأم وأصلها من اثنٌن فتصح من  1المسألة

ولؤلب ثلثا الباقً اثنان، ووجه الشدود فً المسألة ان فرض األم هو  6ثلث الباقً وهو 

الثلث فً التركة ولٌس ثلث الباقً ولو أخذت الثلث الذي هو اثنان لبقً واحد لؤلب فٌلزم 

 ألنهما كالعاصبٌن فً االرث هنا للذكر  مثل حظ الذكرٌنعلٌه التفضٌل المعكوس لؤلنثى 

 مثل حظ األنثٌٌن.

                                               1                       6                  

                   

                     

 

 :  1 المسألة

وهً زوجة وأب وأم فأصلها من أربعة مقام فرض الزوجة التً ربعها واحد وتبقى 

ن لؤلب ووجه شدودها أن قواعد اإلرث توجب لؤلم الثلث تٌثبلثة لؤلم ثلثها واحد والباقً اثن

حٌث ال فرع وال جمع من اإلخوة ولو اخدت الثلث من الكامل لكانت المسألة من اثنً عشر 

ثبلثة ولؤلم أربعة وتبقى الجتماع الربع فرض الزوجة والثلث فرض األم للزوجة الربع 

وهو أن  التفضٌل المتعارف علٌه خمسة لؤلب فٌلزم علٌه أن الذكر لم ٌفضل على األنثى

 ٌكون للذكر ضعف ما لؤلنثى حٌث كانا كالعاصبٌن فً االرث للذكر مثل حظ األنثٌٌن.

 

 

 3 6/1     زوج

 6 6/3       أم

 1 ع        أب
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                                   4 

 6 4/6زوجة 

 1 أب 

 6 أم 

 

 الحالة الثانية: مسألة المشتركة

م وإخوة الم وإخوة أشقاء وتسمى بالمشتركة الشتراك االخوة االشقاء أوصورتها زوج و

مع اإلخوة لؤلم فً الثلث عند من ٌقول به وهم األغلبٌة وتسمى بالحمارٌة والحجرٌة والٌمٌة 

وقد عرضت على عمر رضً هللا عنه فأسقط األشقاء نظرا لكونهم عصبة وورث االخوة 

مرة ثانٌة واراد إسقاط األشقاء قاموا لٌه المسألة ألم ألنهم وارثٌن بالفرض ولما عرضت ع

على اإلخوة لؤلم مختصمٌن إلٌه وقالوا ٌا أمٌر المؤمنٌن هؤالء استحقوا الثلث بأمهم هً 

وبذلك سمٌت بالحمارٌة  ،و حجرا ملقى فً الٌم ألٌست االم تجمعناأبانا حمارا أفهب أن أمنا 

الشتراك بٌنهم فً الثلث، الذكر واالنثى فٌه والحجرٌة والٌمٌة فقضى عمر رضً هللا عنه با

سواء ال فرق بٌن االخوة لؤلم واالخوة االشقاء، فسمٌت كذلك بالمشتركة وبهذا أخذت 

فنصت على أنه " ٌأخذ الذكر من االخوة كاألنثى فً المشتركة  365المدونة فً مادتها 

ة لؤلم واالخوة األشقاء وهً زوج وأم او جدة واخوان ألم فأكثر فٌشتركان فً الثلث االخو

 الذكور واالناث فً ذلك سواء على عدد رؤوسهم ألن جمٌعهم من أم واحدة "
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 9 3 1/6زوج 

 3 6 6/6أم 

 أخ ألم 

 أخ الم 

 أخ ش فأكثر

 

1 

1 

1 

1 

 

 مسألة األكدرية أو الغراء المسألة الثالثة:

سمٌت باألكدرٌة نسبة إلى رجل ٌقال له األكدر، كان ٌجٌد علم الفرائض فسأله عبد 

 .المالك بن مروان عنها فأخطأ فٌها

الغراء لغرور األخت فٌها لكونها فرض لها النصف ولم تأخذ إال  اسموٌطلق علٌها 

 بضعه.

 شقٌقة أو ألب وجد وأم . زوج وأخت صورة هذه المسألة:

فأصل هذه المسألة من ستة وتعول لتسعة ألن نصفها ثبلثة للزوج وثلثها اثنان لؤلم 

 ونصفها ثبلثة لؤلخت وسدسها واحد للجد فالمجموع تسعة.

ما  فهنا ٌقول الجد لؤلخت الٌنبغً لك أن تزٌدي علً فً المٌراث ألنً معك كأخفردي

وما بٌد الجد هو واحد وما بٌد األخت  بٌدك إلى ما بٌدي لٌقسم بٌننا للذكر مثل حظ األنثٌٌن.

التنقسم على ثبلثة عدد رؤوسها فتضرب عدد الرؤوس فً  ثبلثة  والجمع أربعة أسهم،

، منه تصح، ومن له شًء من أصل المسألة أخذه 17المسألة  بعولها والحاصل هو 

ه المسألة وٌقتسم الجد واألخت اثنً عشر للذكر مثل حظ األنثٌٌن مضروبا فٌما ضربت فٌ

 .فٌكون للجد ثمانٌة ولؤلخت أربعة

فً مسألة األكدرٌة وهذا مستثنى من قول  ومما سبق ٌتضح أنه ٌفرض لؤلخت مع الجد،

ٌفرض ألخت معه  إن الجد ٌعصب األخت مع الشقٌقة كانت أو ألب. قال الشٌخ خلٌل :"وال

 .فٌفرض لها وله ثم ٌقاسمها" درٌة والغراء زوج وجد وأم أخت شقٌقة أوألب،إال فً األك
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 من مدونة األسرة. 366وهذا ما نصت علٌه كذلك المادة 

 

 

 

6       9     77  
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 3/أم          6 1 1 4
 

 
4 

4     
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 1/أخت شقٌقة  6
 

8
    

 
6 

 6/جد          6
 

 
 

   

 

 المسألة الرابعة: مسألة المالكية

سمٌت هذه المسألة بالمالكٌة نسبة إلى اإلمام مالك رضً هللا عنه ألنه خالف فٌها زٌد 

 بن ثابت. حٌث لم ٌورث فٌها األخ ألب مع الجد.

 صورة هذه المسألة: زوج وأم وإخوة ألم وجد وأخ ألب فأكثر.

م السدس واحد وللجد السدس واحد أصل هذه المسألة من ستة للزوج النصف ثبلثة، ولؤل

ولؤلخ ألب واحد بالتعصٌب وهذا مذهب زٌد بن ثابت، وذهب مالك إلى أن الباقً عن 

الزوج واألم وهو الثلث ٌكون للجد، وال شًء لؤلخ ألب ألن من حجة الجد أنه ٌقول له: لو 

وض المال كنت دونً ٌعنً مع الزوج واألم واإلخوة لؤلم لما ورثت شٌئا الستغراق الفر

كله، حٌث ٌأخد الزوج النصف ثبلثة واألم السدس واحد واإلخوة ألم الثلث اثنان، ألنك 

عاصب والعاصب ال شًء له عند عدم بقاء شًء من التركة بعد أخذ ذوي الفروض 

 فروضهم، فما حجبت اإلخوة لؤلم إال ألخذ حظهم، ال لتأخذ منه شٌئا.

 ه المسألة.من المدونة على هذ 361وقد نصت المادة 

وجه خروج مسألة المالكٌة عن القاعدة هو إسقاط األخ لؤلب بدون حاجب حقٌقً ألن 

 الجد لٌس له أن ٌحجب إال اإلخوة لؤلم، وٌأخذ فرضه
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 1/زوج     6  3           
 

 6/أم        6 6            
 

 إخوة ألم 
 

 إخ ألب 
 

 ع       جد               1            
 

 المسألة الخامسة: مسألة شبه المالكٌة

سمٌت بشبه المالكٌة نسبة إلى أصحاب مالك الذٌن قاسوها على المالكٌة فسمٌت بشبه 

 المالكٌة.

 صورة هذه المسألة: زوج، وجد وأم وأخ شقٌق وأخوان ألم فأكثر.

والفرق بٌن المالكٌة وشبه المالكٌة هو فً اإلخوة ففً المالكٌة لؤلب وفً شبهها 

 أشقاء،لذا قال الفرضٌون فً اإلشارة إلى الفرق بٌنهما الشٌن للشقٌق والبلم لؤلب.

 وأصل مسألة شبه المالكٌة من ستة للزوج نصفها ثبلثة ولؤلم سدسها واحد وللجد ثلثها

الجد ٌحجبهم وكذا ال شًء لؤلخ الشقٌق ألن الجد ٌحجبه فً اثنان وال شًء لئلخوة لؤلم، ألن

 .363شبه المالكٌة. وبهذا أخذت المدونة فً المادة 

وهذه المسألة من الشواذ الخارجة عن القاعدة فً المذهب المالكً، ووجه خروجها عن 

 .القاعدة حرمان األشقاء  بدون حاجب حقٌقً

6 
                             6     6666 

زوج   3   
 6/        1 

 

 6/أم     6  6
 

 6/3 جد  1
 

 إخوة ألم 
 

 أخ شقٌق 
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 مسألة الخرقاء لمسألة السادسة:ا

سمٌت هذه المسألة بالخرقاء لما عرفته من خرق بٌن الصحابة الكرام أو ألن األقوال 

 خرقتها لكثرتها.

فٌرى زٌد بن حارثة ومالك والشافعً وأحمد،أن لؤلم الثلث،وما بقً ٌقتسمه  -6

 الجد واألخت للذكر مثل حظ األنثٌٌن.

وٌرى علً بن أبً طالب أن لؤلم الثلث ولؤلخت النصف وللجد ما بقً وهو  -1

 السدس.

 وٌرى ابن عباس وأبو حنٌفة أنه الشًء لؤلخت. -3

على أنه:"إذا اجتمعت أم وجد  364ها والمدونة أخذت بالرأي األول فنصت فً مادت

وأخت شقٌقة أو ألب فرض لؤلم الثلث، وما بقً ٌقسمه الجد واألخت، للذكر مثل حظ 

 األنثٌٌن".

فأصل المسألة من ثبلثة لؤلم الثلث واحد والثلثان الباقٌان وهما اثنان ٌقسمان بٌن 

رؤوسها فً رأس األخت والجد وهما منكسران  علٌهما انكسارا متباٌنا فٌضرب عدد 

المسالة والحاصل هو تسعة ومنه تصح المسألة فمن له شًء منه أخذه مضروبا فٌما 

 ضرب فٌه.

 

 

 

 

 

 

 

 

حكم وجود الجد مع المسألة السابعة : المعادة  " 

 الصنفين من االخوة "

           9                            3 
 

 1/3     أم 1 3
 

 جد              2 4
 

 أخت شقٌقة 2
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 تعريف .

المعادة لغة من عاده ٌعده معادة من العد أي الحساب وفً اصطبلح الفرضٌٌن هً 

وجود الصنفٌن معا من اإلخوة األشقاء آلب مع الجد ,حٌث ٌعد اإلخوة األشقاء اإلخوة الب 

 لٌمنعوه كثرة المٌراث 

 فخاصٌة المعادة وجود الصنفٌن من اإلخوة مع الجد.

كورا وإناثا واالخوات ذٌحجبون اإلخوة ألب  الذكورل أن اإلخوة األشقاء واألص

كورا وإناثا اال بعد استكمالهن لفرضهن الشرعً )النصف ذالشقٌقات ال ٌرث معهن اإلخوة 

 عند الفرد والثلثان عند التعدد(فمٌراثهم موقوف .

واالناث ٌعدون االخوة فً حٌن ال ٌقوى الجد على حجب أي من االخوة االشقاء الذكور 

االشقاء الذكور واالناث ٌعدون االخوة ألب ذكورا وإناثا على الجد لٌمنعوه كثرة المٌراث 

.ولٌس له ان ٌحتج بحجب االخوة الب أو وقف مٌراثهم ألن الحجب أو الوقف من جهة 

 اإلخوة األشقاء واألخوات الشقٌقات ال من جهته .

لى الجد عند المعادة ولٌس فً ذلك خروج على مبدأ وقد ٌقع وٌتفاضل االخوة األشقاء ع

سب أحكام منزلته ,وإنما تفاضلهم ٌرجع إلى سبب حمفاضلته وخٌرته فهو المفضل والمخٌر 

 وجود اإلخوة ألب وال دخل للجد فً ذلك .

 شرعية المعادة

فإن ... :ترجع شرعٌتها إلى ما قاله مالك فً الموطأ على مذهب زٌد بن ثابت "الحديث 

اإلخوة ألب واألم واإلخوة ألب فإن اإلخوة ألب واألم ٌعادون الجد بإخوتهم ألبٌهم  اجتمع

فٌمنعونه بهم كثرة المٌراث بعددهم وال ٌعادونه باإلخوة ألم ألنه لو لم ٌكن مع الجد غٌرهم 

 لم ٌرثو ا معه شٌئاوكان المال كله للجد "

أو الخاصة التً ٌعرضها علم  نصت علٌه ضمن المسائل الشاذة 361:المادة المدونة 

الفرائض وجاء فٌها ما ٌلً :"إذا كان مع اإلخوة األشقاء إخوة ألب عاد اإلخوة األشقاء الجد 

باإلخوة ألب فمنعوه بهم كثرة المٌراث تم ٌأخذ األشقاء إن كانوا أخت حسب اإلخوة ألب إذا 

 لذكر مثل حظ اإلنثٌٌن "كانت شقٌقة واحدة استكملت فرضها وكان الباقً بٌن اإلخوة ألب ل

 : تطبيقات المعادة

 

 هالك وترك :جدا وأخا شقٌقا وأخا ألب  ك: هالحالة األولى



 
 

 Page 11 الحاالت الشاذة والمناسخات
 

لكانت المقاسمة مثل الثلث للجد ولكل أخ الثلث بالمعادةثم ٌرجع األخ الشقٌق على األخ 

 ألب فٌسلب منه الثلث فٌرث الثلثٌن والجد الثلث 

 جدا وأخا شقٌق وأخت ألب  :هلك هالك وتركالحالة الثانية

فً هذه الحالةتكون المقاسمة هً األفضل لؤلب بدل الثلث لللجد سهمان ولؤلخ الشقٌق 

سهمان ولؤلخت ألب بالمعادة سهم واحد .ثم ٌرجع األخ الشقٌق على األخت لؤلب لٌسلب 

 .منها ذلك السهم فبل ترث شٌئا فٌكون أصلها فً خمسة

 بٌانها : 

 أخا شقٌقا                         أختا ألب                                     جد               

 6المعادة                        1                                          1                

 

 الشئ                    5/1+5/6=5/3                                5/1             

 هلك هالك وترك جد وأخت شقٌقة وأخت ألب  :الحالة الثالثة

فً هذه الحالة المقاسمة هً األفضل للجد فٌكون للجد سهمان ولكل أخت سهم بالمعادة 

فرضها)النصف (وٌتبٌن من ذلك أنها ستنزع منها السهم  الستكمالثم ترجع األخت لؤلب 

 بكامله فهو المكمل للنصف .فبل ترث معها شٌئا ,للجد سهمان ولؤلخت الشقٌقة سهمان .

 جد                                                 أختا شقٌقة                              أختا ألب                

               1                                                       6                                          6 

                                                               المعادة                                                                                                                                              

                                                         4/6                                                   +4/6                        

 4/6=          4/1" النصف      4/1"النصف "          

 

هلك هالك وترك جد وأختا شقٌقة وأختٌن ألب لكانت المقاسمة هً  :الحالة الرابعة

األفضل للجد ,للجد سهمان ,ولؤلخت الشقٌقة سهم واحد ,ولؤلختٌن لؤلب سهمان بالمعادة ,ثم 

ترجع األخت الشقٌقة على األختٌن لؤلب لتنزع منهما سهما ونصف سهم الستكمال فرضها 

المسألة أن األختٌن لؤلب فضل لهما بعد العد نصف سهم , أصلها "النصف "وٌتبٌن من هذه 

من خمسة وتصح من عشرٌن :للجد ثمانٌة ,ولؤلخت الشقٌقة عشرة ,ولؤلختٌن لؤلب اثنان 

 لكل واحدة واحد .
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 أختٌن لؤلب  جد                                                أختا شقٌفة                                         

1                                                           6                                                 1                                                             

 المعادة                                                                                      

    5.1/5الفضل  5/1                                                5/6                                                  5/1

+6.5 

 5/6.5=         5/1.5  النصف  

 

 

لكل واحدة 11/1                                                                       11/61                                 11/8

11/6                           

 

:لو وجد بدل األختٌن لؤلب أخ لؤلب ,لبقٌت المسألة على ما كانت علٌه 6ملحوظة 

وتصح المسألة من عشرة :للجد أربعة ,ولؤلخت  5_1,5ٌرث الفضل ,فاألخ بمثابة أختٌن ,و

 ولؤلخ ألب واحد .، الشقٌقة خمسة  

وفً رجوع األخت الشقٌقة  .:انظر كٌف تفاضلت األخت على الجد بالمعادة1ملحوظة 

 صور ثبلث :ان تستكمل فرضها ,أال تستكمل ,أن تستكمل وٌبقى لؤلخوة لؤلب باق .

الك وترك جدا وأخت شقٌقة أخا ألب أختا لؤلب ,لكانت هلك ه :الحالة الخامسة

المقاسمة مثل الثلث , للجد سهمان ,ولؤلخت الشقٌقة سهم , ولؤلخ لؤلب سهمان , ولؤلخت 

،ولؤلخت ’لؤلب سهم واحد بالمعادة .أصلها من ستة وتصح من ثمانٌة عشر :للجد ستة 

 الشقٌقة تسعة ،ولؤلخ لؤلب اثنان ،ولؤلخت لؤلب واحد . 

 

 

 

 جد                               أختا شقٌقة                    أخا لؤلب                             أختا لؤلب 

1                                     6                              1                                    6 

 المعادة                                                         

6/1                                  6/6                              6/1                           +6/6   

 =    +    6/3النصف    



 
 

 Page 13 الحاالت الشاذة والمناسخات
 

 مثل األنثٌن بٌن األخ واألخت للدكر 6/6        الفضل  6/3                                                      6/1التصحٌح

 ألخؤلباألخت ألبااألخت الشقٌقة الجد

68/6                  68/9                                      68/1=1×8/6=3/6/6                       3/6/6=68/6                     

 

 

المنبرية "ميراث الزوجة  صيرورة  المسالة الثامنة :

 الثمن تسعا "

:أن مٌراث الزوجة ٌعرف حالتٌن فقط : الربع والثمن وما الحالة الثالثة سوى  األصل

صٌرورة الثمن إلى التسع فً مسألة شاذة عرفها علم الفرائض هً حالة ضاقت فٌها التركة 

عول لٌس إال ٌزاد فٌها الجانب بالفروض المقدرة فعالت باألسهم التً زادت ,فهً من باب ال

السلبً على الجانب اإلٌجابً فٌلحق الضرر بجمٌع الورثة فالزوجة لن ترث الثمن وإنما ما 

 ال إلٌه وهو التسع .

وقد سئل عنها اإلمام علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه وهو على المنبر بالكوفة 

طب فٌه .وفٌه خبر علً الذي ٌ،فأجاب "صار ثمنها تسعا " فسمٌت بالمنبرٌة نسبة إلى من

 لقلة عولها .  أٌضا تسمى بالحٌدرٌة ألن علٌا كان ٌلقب بحٌدرة ،وبالبخٌلة 

 لف :زوجة ,أبا،أما ،بنتين خيهلك رجل وي أنصورتها :

للزوجة الثمن ، لؤلب السدس ، والكل بسبب وجود الفرع الوارث ، وللبنتٌن الثلثان 

ٌن : للزوجة ثبلثة ولؤلب أربعة ، ولؤلم أربعة ، بسبب التعدد ، أصلها من أربعة وعشر

وللبنتٌن ستة عشر ، مجموع الفرٌضة سبعة وعشرون على أربعة وعشرٌن، حصل عول  

فالمسألة تصحح من سبعة وعشرٌن :للزوجة ثبلثة ولؤلب أربعة ، ولؤلم أربعة ، وللبنتٌن 

 ستة عشر ، فنصٌب الزوجة ٌصٌر تسعا بعد إختزاله .

 بٌانها :

 9/6               17/3                                         14/3                    8/6 زوجة

 17/4                                          14/4                         6/6أبا 

 إذن تعول  14واالصل  17مجموع الحظوظ كأصغر 14توحد الكسور فً 

  17المسألة إلى                         رك   كأصغر مقام مشت

  17/4                                          14/4                         6/6أما 

 17/66                                        14/66                       3/1بنتٌن 
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ستقسم  14نه بدل أنتقسم التركة على تنبٌه : بسبب العول ٌتضرر جمٌع الورثة ، أل

 ، حٌث تنقص نسبة السهم . 17على 

 مدونة األسرة ومسألة المنبرية :

ضمن المسائل الخاصة  368أحذت المدونة بمسألة المنبرٌة ، ونصت علىٌها فً المادة 

تمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فرٌضتهم من أربعة وعشرٌن وتعول اجفٌما ٌلً : " إذا 

ولؤلبوٌن الثلث ثمانٌة ، وللزوجة الثمن –ستة عشر –عة وعشرٌن للبنتٌن الثلثان إلى سب

 ثبلثة ، وٌصٌر ثمنها تسعا  " .

 المسألة التاسعة : المباهلة 

: زوج ، وأم وأخت شقٌقة أو ألب وقد سمٌت بدلك لقول ابن عباس رضً هللا  صورتها

 .عنه مبالغا فً إنكار العول من باهلنً باهلته

والمباهلة لغة :من اإلبتهال ، اإللتعان ،من قولهم باهله هللا أي لعنه أبعده من رحمته 

 : وقٌل معنى باهلنً باهلته أي من حاجنً حاججته .وأصل هده المسألة من ستة

8 

 3 3 الزوج
األخت 

 الشقٌقة
3 3 

 1 1 األم
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 المناسخات:العنصر الثاني 

 

الراغب األصفهانً وهو أدٌب و عالم الف عدة كتب ة مشتقة من النسخ و قال المناسخ

النسخ هو ازالة الشًء بشًء ٌعقبه كنسخ الشمس الظل و  ،فً التفسٌر و األدب و الببلغة

ارة ٌفهم تالظل الشمس و الشٌب الشباب فتارة ٌفهم منه اإلزالة و تارة ٌفهم منه االثبات و 

 منه األمران معا . 

ي تعنً النقل و اإلزالة او التغٌٌر و منه قوله تعالى }ما فالمناسخة حسب المدلول اللغو

صدق هللا العظٌم و فً االصطبلح هو ان }ننسخ من أٌة او ننسها نات بخٌر منها او مثلها 

ٌموت ورثة و المٌراث قائم لم ٌقسم بعد فالمناسخة تتصور بموت إنسان ثم ٌموت بعض 

 كأنها قد زالت و صار الحكم للثانٌة .ورثته قبل قسمة تركته فتكون المسالة االولى و 

 

 طريقة اجراء المناسخة:

 

 تصحح مسالة المٌت االول و إعطاء كل وارث نصٌبه بما فٌه المٌت الثانً  .6
عمل مسالة جدٌدة خاصة بالهالك الثانً ثم تصحٌحها دون النظر للمسألة  .1
 االولى 
تصحٌح مسالة مقارنة بٌن نصٌب الهالك الثانً فً المسالة االولى و بٌن  .3

 ورثته من المسالة الثانٌة و المقارنة بٌنهما بٌنما تكون فً المستوٌات اآلتٌة :
  انقسام السهم )سهم المٌت( على أصل الفرٌضة الثانٌة معنى ان بٌنهما

 التماثل او التداخل فتصح المسألتان من التصحٌح االول .
 ثانٌة .الموافقة بٌن سهم )المٌت الثانً ( على أصل الفرٌضة ال 
 . التباٌن او المخالفة بٌن السهم و الفرٌضة 

 

 : حالة التباين 
ماتت عن زوج و أبوٌن و بنتٌن ثم مات الزوج عن أخت شقٌقة و ام و زوجة و 

 اخ الم ) الزوج لٌس ابا للبنتٌن (.

 : حالة التماثل 
ن زوج و ام و بنتٌن   مات عن زوجة و اب و ام و بنت ابن ثم ماتت بنت االبن ع 

 الة التداخل :ح 
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 ماتت عن زوج و ام و ابن و بنت ثم توفً الزوج عن ولدٌه المذكورٌن 

 : حالة التوافق 
ماتت عن زوج و بنت و بنت ابن و ابن ابن ثم مات الزوج عن زوجة و ام و 

 أختٌن ألب و اخ الم )الزوج لٌس ابا للبنت و األحفاد(.

 

 حاالت المناسخات:

 

 الثاني هم ورثة الميت االول :الحالة االولى :ورثة الميت 

وهً الحالة التً ٌكون فٌها ورثة المٌت الثانً هم ورثة المٌت االول و ان ٌرثوا الثانً 

 كما ٌرثو االول و هنا ال تتبدل طرٌقة تورٌثهم و ال تتغٌر المسالة .

 مثال على ذلك :

 كمن مات عن زوجة و ابن و بنت ثم ماتت الزوجة عن هؤالء األبناء فقط .

ففً هذه المسالة ال حاجة لمعرفة نصٌب كل وارث من الهالك الثانً مادام ان ورثة 

الهالك الثانً هم أنفسهم ورثة الهالك االول فتقسم التركة على عدد رؤوسهم و كان الزوجة 

 لم تكن .

 الحل التطبيقي :

 

 3  

اال
 بن

2  

البن
 ت 

1  

 

  بالرغم من ان الورثة و قد ٌتغٌر نصٌب احد الورثة اتجاه هالك معٌن
 هم أنفسهم لم ٌتبدلوا .

 كمن مات عن زوجة و ثبلثة أبناء و بنت ثم توفً احد األبناء عمن ذكر .
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هنا تصحح مسالة الهالك االول و تقسم أنصبتها بٌن ورثته ثم نقوم بنفس العمل فً 

 مسالة الهالك الثانً و نقسم تركته على ورثته بمقتضى القواعد الشرعٌة .

 

 

 الحل التطبيقي للمسألة :

 و لبلبناء )االبن و البنت( الباقً تعصٌبا . 1/8للزوجة 

 أبناء و بنت :3منقسمة على  7و بقً  1( للزوجة منها 8(أصل المسالة من 

 . 1و للبنت  6=3ضرب2لكل ابن 

ثم توفً احد األبناء فٌكون قد ترك ام ) و هً الزوجة فً المسالة االولى ( و اخوٌن و 

 )وهما من جملة األبناء فً المسالة االولى(.  أختا

 لبلم السدس منها و الباقً لبلخوة تعصٌب .

منقسمة على األخوٌن لكل واحد  5و الباقً  1لبلم منها  6و ٌكون أصل المسالة الثانٌة 

 . 1و لبلخت 2منهما 

و نقوم بتوحٌد المسالة االولى و الثانٌة بناء اما على التوافق او التداخل او التباٌن او 

 التماثل . 

حٌث ننظر بٌن نصٌب الهالك الثانً و مسألته فان صادفنا توافق فنضرب وفقه فً 

 أصل المسالة االولى و الناتج هو الذي تصح منه المسألتان و ٌسمى بالجامعة .

جامعة المناسخة تصح من أصل المسالة االولى و كذلك نفس الشًء و ان كان تداخل ف

 بالنسبة للتماثل 

اما ان كان هناك تباٌن بٌن نصٌب الهالك الثانً و مسألته فنضرب جمٌع المسالة الثانٌة 

 فً جمٌع المسالة االولى و ٌكون الحاصل هو الجامعة .

 الجدول التالي ُيبين هذه المراحل عمليا :
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 8            

(6) 
الجامعة  24 

 1/6ام    1 1/8  .الزوجة

 
1 3+1 

االبن.   
 عاصب

           

(2) 
           

 ت
  

 2+6 2 اخ          2 االبن عاصب
االبن      

 عاصب
 2+6 2 اخ           2

          1 بنت.  عاصبة
 أخت 

1 3+1 

 

 شرح الجدول بناءا على ما سبق :

بعد ان استخرجنا أصل المسالة االولى بعض النظر عن المسالة الثانٌة و اعطٌنا لكل 

و  2و لكل من االبن  1للزوجة  8وارث حظه من االرث تبٌن ان أصل المسالة االولى هو 

 طبقا للذكر مثل حظ األنثٌٌن . 1البنت 

ثم توفً احد األبناء و ترك اما و اخوٌن و أختا .استخرجنا أصل المسالة الثانٌة هذه 

 . 1/6بغض النظر عن المسالة االولى فكان لبلم 

و  2لكل اخ منها  5و بقً  1لبلم منها  6أصل المسالة من مقام هذا الفرض و هو 

 تطبٌقا لآلٌة للذكر مثل حظ األنثٌٌن . 1لبلخت

بعد وضع رمز )ت( امام ضلعه عبارة عن وفاته  -ٌب االبن المتوفىثم نظرنا بٌن نص 

( 6( و ) 2و بٌن أصل المسالته فنظرنا باألنظار األربعة فكان توافق فوجدنا ان ) –

وضعناه   1الذي هو نصٌب الهالك هو  2فوفق 2متوافقان فً القسمة على اصغر رقم و هو 

وضعناه فوق أصل   3الذي هو أصل المسالة هو  6و وفق  6فوق أصل مسألته و هو 

و هو أصل  24و الحاصل هو  8فً العدد  3ثم ضربنا عدد  8المسالة االولى و هو 

 الجامعة .



 
 

 Page 19 الحاالت الشاذة والمناسخات
 

ومن كان له نصٌب من المسالة االولى كالزوجة أخده مضروبا فً ما فوق أصل مسألته 

ان له نصٌب فً و من ك 3=3من المسالة االولى ضرب فً  1.فالزوجة لها  3و هو 

 1المسالة الثانٌة كاألم )التً كانت زوجة( أخده مضروبا فً ما فوق أصل مسألته و هو هنا 

 1و كان لها كأم فً المسالة الثانٌة  3،فكان للزوجة فً المسالة االولى 1=(1(*)1ٌعنً )

( ٌوضع تحت أصل الجامعة .كما هو مبٌن فً الجدول و اسلك نفس الطرٌقة 4،المجموع )

 باقً الورثة .ل

الحالة الثانية : ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت االول لكن ورث معهم 

 غيرهم 

 مثال ذلك :

توفً عن زوجة و ابن و بنتٌن ثم ماتت احدى البنات عمن ذكر و عن زوج و أخت الم 

. 

 فٌكون فً المسالة االولى : زوجة و ابن و بنتان .

 قً تعصٌبا .و لبلبن و البنتٌن البا 1/8للزوجة 

هً غٌر منقسمة على االبن و البنتٌن اذ  7و بقً 1للزوجة منها  8أصل المسالة من 

و  32= 8*4فنصحح المسالة بضرب عدد الرؤوس فً أصل المسالة  4عدد رؤوسهم 

 تصبح األنصبة الفرعٌة كالتالً :

 4=  4( *1الزوجة :  )

 14= 2(. *. 7االبن    : )

 7 = 2 (. *. .7البنت.   : )

 7= 1(.  *7البنت    : )

و ٌكون فً المسالة الثانٌة : ام ) و هً زوجة فً المسالة االولى ( و اخ شقٌق و أخت 

 شقٌقة ، ثم الزوج و األخت الم و هما وارثان جدٌدان زائران عمن ذكر .

و لؤلخ الشقٌق و األخت الشقٌقة الباقً  1/6و لبلخت الم  1/2و للزوج  1/6فلؤلمانة 

 تعصٌبا.
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لؤلخ و   1و بقً  1و لبلخت الم منها  3و للزوج منها  1لبلم منها  6أصل المسالة من 

فً أصل  3األخت الشقٌقٌن و هو غٌر منقسم على رؤوسهما فنضرب عدد الرؤوس و هو 

 و تصبح األنصبة الجزئٌة كالتالً : 18  = 6المسالة الثانٌة و هو 

 3لبلم.            : 

 9للزوج.         :

 3خت الم     :لبل

 2لؤلخ الشقٌق   :

 1لبلخت الشقٌقة :

و فً اخر مرحلة نقوم بتوحٌد المسألتٌن اما بنظر التوافق او التباٌن او التداخل او 

التماثل بٌن نصٌب الهالك الثانً من التركة االولى و بٌن نصٌب مسألته كما سلكناه فٌما 

 سبق .

 ل و الثاني الحالة الثالثة : اختالف ورثة الهالك االو

تختلف عن سابقتٌها و دائما ننظر باألنظار األربعة ، ال  كٌفٌة العمل فً هذه الحالة

بالتوافق او التباٌن او التماثل او التداخل بالنسبة الى حصة الهالك الثانً من المسالة االولى 

و بٌن أصل مسألته من المسالة الثانٌة فان كان هناك توافق وضعنا وفق حصته األصلٌة 

ل المسالة االولى ثم ٌضرب هذا األصل فً فوق أصل مسألته و وفق أصل مسألته فوق أص

الوفق نفسه من اجل التوحٌد و الحاصل هو أصل الجامعة و منها تصح المسالتانومن له 

 شًء اخذه مضروبا فٌما فوق أصل مسألته .

و بالنسبة للتباٌن ٌنظر بٌن حصة الهالك الثانً من المسالة االولى و بٌن أصل مسألته 

فوق أصل مسألته و ٌوضع أصل مسألته هذا فوق أصل المسالة  الثانٌة فتوضع تلك الحصة

االولى من اجل التوحٌد ثم تكون عملٌة ضرب احدهما فً االخر و الحاصل هو أصل 

 الجامعة و من له شًء اخذه مضروبا فٌما فوق أصل مسألته .

لك فجامعة المناسخة تصح من أصل المسالة االولى و كذاما بالنسبة للتداخل و التماثل 

 و من له شًء اخذه مضروب فٌما فوق أصل مسألته .  نفس الشًء بالنسبة للتماثل

 

 مثال 
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 لزوج عن ام و اخوٌن الم توفٌت امرأة و تركت زوجا و اما و عما ثم مات ا
 .و اخ ألب

  م ثم توفً الزوج عن بنت و اخ شقٌق  .توفٌت امرأة عن زوج و ام و ع 

 حالة تعدد المناسخات :

اكثر من جامعة واحدة و ذلك حٌن ٌموت الشخص ثم ٌموت ثان و ثالث  قد ٌكون هناك

و رابع ... قبل القسمة فحٌنئذ نسلك نفس الطرٌقة التً نسلكها فً عملٌة المناسخة فنجعل 

التصحٌح الثانً مقا االول و الثالث مقام الثانً و نكمل العدد حتى نهاٌة الموتى و ٌسمى 

 جامعة الثانٌة ( و هكذا ...... .الحاصل )الجامعة االولى ( و )ال

 مثال 

م شقٌق ثم مات الزوج عن بنت و بنت ابن و أبوٌن ثم  مات عن زوج و أخت الم و ع 

 ماتت البنت عن جدة )ام االم ( و أختٌن شقٌقتٌن و اخوٌن الم .

م ثم توفً الزوج عن بنت و ماتت عن زوج و أ اخ شقٌق ثم توفً األخ الشقٌق م و ع 

 . بنعن أم و إ
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