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 – 2-3العصبة وأنواعها:
العصبة في االصطالح من حاز كل المال عند انفراده أو البقية إن كان معه صاحب
فرض  .والتعصيب اإلرث بغير تقدير فهو ضد الفرض .
وشرح ذلك أن العاصب يختلف إرثه من مسألة إلى أخرى :
 فقد يرث المال كله إذا لم يكن معه وارث غيره كمن مات عن ابن فقط. وقد ال يرث شيئا إذا استغرقت الفروض التركة كمن ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخألب  ،فإن الزوج واألخت الشقيقة صاحبا فرض وفرض كل منهما في هذه المسألة هو
النصف فال يبقى شيء للعاصب وهو األخ ألب .
 وقد يرث ما بقي عن أصحاب الفروض كمن ماتت عن زوج وبنت وعم ،فإن الزوجصاحب فرض وفرضه هو الربع والبنت كذلك صاحبة فرض وفرضها هو النصف والباقي
يأخذه العم تعصيبا .
الدليل على اإلرث تعصيبا :
 قوله تعالى " وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن لهولد وورث أبواه فألمه الثلث " إذ ذكرت اآلية نصيب األم فرضا وهو الثلث ولم تذكر
نصيب األب فعلمنا أن الباقي هونصيبه تعصيبا.
 قوله تعالى " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك  ،وهو يرثها إن لميكن لها ولد " فذكرت اآلية نصيب األخت المحدد ألنها صاحبة فرض وهو النصف،
وجعلت نصيب األخ غير محدد فهو يرثها إن لم يكن لها ولد فيأخذ الباقي عن أصحاب
الفروض إذا وجدوا (مثل الزوج) أو يأخذ كل التركة إذا لم يوجد صاحب فرض.
 -قوله ملسو هيلع هللا ىلص " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل ذكر " رواه البخاري

أقسام العصبة :
العصبة ثالثة أقسام  :عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير.
* القسم األول :العصبة بالنفس
وهم األب واالبن وابن االبن والجد واألخ الشقيق وابنه واألخ ألب وابنه والعم الشقيق
وابنه والعم ألب وابنه  ،أي جميع الذكور الوارثين باستثناء الزوج واألخ ألم .
وهم خمس جهات مرتبة كالتالي:
أوال :البنوة
ثانيا  :األبوة
ثالثا  :الجدودة واألخوة في مرتبة واحدة.
رابعا  :بنو األخوة
خامسا :العمومة وبنوهم.
 فإذا اجتمع العصبة في مسألة واحدة فإن األولى بالتعصيب صاحب الجهة المقدمة وهويحجب غيره :فاالبن أولى بالتعصيب من األب (يحجبه عن التعصيب وال يسقط األب مع
االبن ألنه صاحب فرض) ،واألخ أولى بالتعصيب من العم ألن جهة األخوة مقدمة على
جهة العمومة ...
 فإن كان العصبة في جهة واحدة ننظر آنذاك في الدرجة فنقدم األقرب درجة علىاألبعد :فيقدم االبن على ابن االبن ألنه أقرب درجة وهما في جهة واحدة
وابن األخ ألب مقدم على ابن ابن أخ شقيق ألنه أقرب درجة منه للهالك فهو يدلي
بواسطة واحدة وهي األخ ألب  ،وأما ابن ابن أخ شقيق فيدلي بواسطتين .
 فإن كان العصبة في جهة واحدة ونفس الدرجة يقدم األقوى قرابة على األضعف،واألقوى هو الذي يدلي بقرابة األب واألم معا :فيقدم األخ الشقيق على األخ ألب وابن األخ
الشقيق على ابن األخ ألب وكذلك ابن العم الشقيق على ابن العم ألب...
* القسم الثاني  :العصبة بالغير

وهو كل أنثى عصبها ذكر  ،أو كل أنثى تشارك الذكر في حصة يرثانها معا بالتعصيب
للذكر مثل حظ األنثيين .
وهو ينحصر في البنات باألبناء واألخوات باإلخوة لغير أم:
فالبنت يعصبها االبن وترث معه بقاعدة للذكر مثل حظ األنثيين
وبنت االبن يعصبها ابن االبن المساوي لها في الدرجة وترث معه بنفس القاعدة
واألخت الشقيقة يعصبها األخ الشقيق وترث معه بنفس القاعدة
واألخت ألب يعصبها األخ ألب وترث معه بنفس القاعدة
تنبيه :يمكن أن يكون عاصبا لبنت االبن  ،ابن االبن األنزل درجة منها أي ابن ابن ابن ،
شرط أن ال يكون لها فرض في المسألة .
كما يمكن أن يكون الجد عاصبا لألخت الشقيقة أو ألب في بعض الحاالت.
* العصبة مع الغير
وهو كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى .
وينحصر في األخوات مع البنات :األخت الشقيقة فأكثر ( أو األخت ألب فأكثر ) مع بنت
أو بنات أو بنت ابن أوبنات ابن  :فتصير لألخوات في هذه الحالة قوة كقوة العاصب بنفسه
المساوي لهن في الدرجة أي األخ الشقيق أو األخ ألب.
تنبيه :البنات وبنات االبن في هذه الحالة يأخذن فرضهن فقط وهو الثلثان أو النصف أو
السدس  ،والباقي تأخذه األخت أو األخوات تعصيبا.
ملخص التعصيب:
 العاصب بنفسه األب واالبن وابن االبن والجد واألخ الشقيق وابنه واألخ ألب وابنهوالعم الشقيق وابنه والعم ألب وابنه  ،أي جميع الذكور الوارثين باستثناء الزوج واألخ ألم .

 العاصب بغيره كل أنثى تشارك الذكر في حصة يرثانها معا بالتعصيب للذكر مثل حظاألنثيين  .وهو ينحصر في البنات باألبناء واألخوات باإلخوة لغير أم.
 العاصب مع غيره وهو كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى  .وينحصر فياألخوات مع البنات

 – 3-3الفرض والتعصيب:
بعض الورثة يرث بالفرض والتعصيب ويمكن أن يجمع بينهما في مسألة واحدة وهما
األب والجد فقط  :مثل أب(أو جد ) مع بنات  ،فاألب(أو الجد) يرث فرضه وهو السدس
ويأخذ الباقي تعصيبا .
بعض الورثة يرثون بالفرض أو التعصيب وال يجمعون بينهما في مسألة واحدة  ،وهم
أربعة  :4البنات ،بنات االبن  ،األخوات الشقيقات ،األخوات ألب(الواحدة منهن أو العدد).
فالواحدة منهن إذا انفردت عن عاصبها ورثت بالفرض  ،وإذا اجتمعت معه ورثت
بالتعصيب للذكر مثل حظ األنثيين :فالبنات لهن الثلثين ،فإذا وجد معهن ابن يرثن معه
بالتعصيب للذكر مثل حظ األنثيين ...

تمارين في التعصيب :بين العاصب من غيره ومن هو األحق بالتعصيب في المسائل اآلتية
 – 1زوج – أم – أخ ش – أخت ش – أخ ألم.
 – 2أم – أخ ألب – ابن أخ ش – أخ ألم.

 – 3بنتان – أخت ش – أخ ألب – أخت ألب – عم ش .
 – 4ابن – بنتان – أب – أم – عم ش .

