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ميحرلا نمحرلا هللا

ملخص الفرض والتعصيب والحجب
وحل مسائل الحجب

 -1الفروض ستة وهي :النصف والربع والثمن
الثلثان والثلث والسدس
أصحاب الفروض هم جميع النساء الوارثات ،ومن الرجال األب والجد واألخ ألم
والزوج.
الوارثون بالفرض أو التعصيب وال يجمعون بينهما في مسألة واحدة ،أربعة :4
البنات ،بنات االبن  ،األخوات الشقيقات ،األخوات ألب(الواحدة منهن أو العدد).
الوارثون بالفرض والتعصيب ويجمعون بينهما في مسألة واحدة ،اثنان : 2
األب و الجد .
الوارثون بالفرض فقط  ،سبعة  7وهم :األم والجدة ألم والجدة ألب واألخ ألم
واألخت ألم والزوج والزوجة .
الوارثون بالتعصيب فقط عشرة  11وهم  :االبن وابنه وإن نزل،األخ الشقيق
وابنه،األخ ألب وابنه ،العم الشقيق وابنه ،العم ألب وابنه.
الورثة الذين اليجتمعون في مسألة واحدة أبدا هما :الزوج والزوجة.

الفروض التي ال تجتمع في مسألة واحدة أبدا هي :الربع مع الثمن  ،والثمن مع
الثلث .
الورثة الذين ال يحجبون حجب حرمان أبدا ستة  ، 6وهم :األبوان والولدان
والزوجان (أي األب واألم واالبن والبنت والزوج والزوجة).

 -2بعض قواعد اإلرث :

(من كتاب الكليات الفقهية للمقري )

 كل بائن ال ترث إال البائن في مرض الموت. كل وارث يسقط إال عمودي النسب والصهر األدنيين. كل من يدلي بشخص فال يرث معه إال اإلخوة ألم. كل من اليرث ال يحجب وارثا إال أن تعدد اإلخوة يرد األم إلى السدسكالولد ،واإلخوة ألب ينقصون الجد للشقائق في المعادة.
 كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة فللذكر مثل حظ األنثيين ،إال اإلخوة ألم،فللذكر مثل حظ األنثى.
 كل من لهما فرض واحد فهما في درجة واحدة ،إال الجدة القربى ألب معالبعدى ألم.
 كل أنثى أو مدل بها ال يعصب إال األخوات للبنات. كل ذكر يعصب أنثى من نوعه فهو في درجتها إال ابن االبن مع ابنة االبنفوقه.

 كل من يرث يورث إال الجدة ألم... كل من يورث يرث إال العمة وبنت األخ أو العم. -كل أخ اليرث دون أخته إال العم وابنه وابن األخ.

 - 3حل مسائل الحجب:
 -1بنت – أخت ش – أخ ب – عم ش – جدة ألم – جدة ألب.
بنت :فرضها النصف
أخت ش :عصبة ،ألنها مع البنت
أخ ب :محجوب باألخت ش التي صارت عصبة مع البنت
عم ش :محجوب
جدم ألم وجدة ألب  :تتقاسمان السدس

 -2بنتان – بنات ابن – عم ش – ابن أخ ب – بنت أخ ب.
بنتان :الثلثين
بنات ابن :محجوبات لحيازة البنات الثلثين وعدم وجود عاصبهن
عم ش :محجوب بابن األخ ب
ابن أخ ب :عاصب
بنت أخ ب :ليست من الورثة

 -3بنت ابن – أخت ألب – أخ ألم – أخت ألم – عم ش.
بنت ابن  :فرضها النصف
أخت ألب  :عصبة ألنها مع بنت االبن
أخ ألم  :محجوب ببنت االبن
أخت ألم :محجوبة ببنت االبن
عم ش :محجوب باألخت ألب التي صارت عصبة مع بنت االبن

 -4أب – جد ألب – أخ ش – عم ش – جدة ألب.
أب :عاصب
جد ألب :محجوب باألب
أخ ش :محجوب باألب
عم ش :محجوب باألب
جدة ألب :محجوبة باألب

 -5جد ألب – أخ ألم – أخت ألم – عم ش – ابن أخ ش.
جد ألب  :عاصب
أخ ألم  :محجوب بالجد
أخت ألم :محجوبة بالجد
عم ش  :محجوب بالجد
ابن أخ ش  :محجوب بالجد

 -6أم – أخ ألم – جدة ألم – جد ألب.
أم  :فرضها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم تعدد اإلخوة
أخ ألم  :محجوب بالجد
جدة ألم  :محجوبة باألم
جد ألب  :عاصب

