
 محاضرات األسبوع الثالث في مقياس علم المواريث 
 تأصيل المسائل :أوال :
  بال كسر تخرج منه فروض المسألةهو تحصيل أقل عدد  :التأصيل
 : صل تختف  بختتال  الحختا  استخراج األ وطريقة

فهخ من عدد يكون أصفأن يكون اإلرث بخلتعصيب فقط بحيث تا يكون معهم صخحب فرض :الحخلة األولى
ثالثة ،  أبنخء المسألة من ثالثةعن  متوفى، نحو رؤوس الورثة فإن كخن معهم إنخث ُجِعَل الذكر عن رأسين 

 . ابن وبنتين المسألة من أربعة وهكذاعن  متوفى
 

 أن يكون مع الوارثين صخحب فرٍض واحد فأصل المسألة مقخم الفرض نحو زوٍج وابن لفزوج  :الحخلة الثخنية 
 الربع فأصل المسألة من أربعة ، وكزوج وأخ لفزوج النص  فأصل المسألة من اثنين وهكذا 

 
ارثين عدد من أصحخب الفروض فإن كخنت مقخمخ  فروضهم أن يكون مع الو  :األتيرة الثخلثة و الحخلة 

 متمخثفة أكتفي بأحدهخ كزوج وأتت شقيقة لكٍل منهمخ النص  فأصل المسألة من اثنين 
 المداتفة) المبخينة و  ويمكن تأصيل المسخئل ذا  الفروض المتعددة عن طريق حسخب النسب األربع وهي

 :والممخثفة والموافقة ( وتفصيفهخ كخلتخلي 
 

 ))  المبخينة  ((
وهي اجتمخع عددين أو أكثر تا ينقسم أحدهمخ عفى اآلتر وتا ينقسمخن عفى رقٍم معين كخلربع والثفث 

( تا ينقسم أحدهمخ عفى اآلتر وتا ينقسمخن عفى رقٍم معين فحينئٍذ نضرب أحدهمخ  4،  3مقخمهمخ ) 
 .ج يكون أصالً لفمسألةفي اآلتر والنخت

 
 ((المداتفة  ))

 
مخ يقبل القسمة عفى الثخني فيكون أصل المسألة هو أكبر مقخم كخلربع و الثمن هاجتمخع عددين أحد و هي



 .خنية ،المسألة من ثم
 ((الممخثفة  )) 

ن والثفث كخجتمخع الثفثيرضين لهمخ نفس المقخم فيكون المقخم المشترك هو أصل المسألة  فوهي اجتمخع  
 تكون المسألة من ثالثة .وحينئٍذ 

 
 ((الموافقة   ))

  خ ينقسمخن عفى رقم معين كخلسدس والربع فإن وهي اجتمخع عددين تا ينقسمخن عفى بعض لكنهم
وفي هذه الحخلة نقسم  (2)ينقسمخن عفى بعض لكنهمخ جميعخً يقبالن القسمة عفى  تا ( 4،4) 

 . في الرقم اآلتر فيخرج أصل المسألةالنختج عفى هذا العدد ثم نضرب أحدهمخ 
 أحكام العول : ثانيا :

فى الجور فق عالعول لغًة / يأتي لمعخٍن عدة ومنهخ الزيخدة واتارتفخع فيقخل عخل المخء إذا زاد وارتفع ويط
وعفى كثرة العيخل كقوله تعخلى )) ذلك أدنى أتا تعولوا (( فسرهخ الجمهور بأتا تجوروا وفسرهخ الشخفعي 

 .ن المعخني م لئال تكثر عيخلكم ، ومنه الفقر قخل تعخلى )) ووجدك عخئالً فأغنى (( أي فقيراً وغير ذلك



ك ،و ذلك عند تزاحم الفروض و كثرتهخ فنضطر عند ذل  ةزيخدٌة في السهخم ونقٌص في األنصب :اصطالحخً 
إلى زيخدة أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحخب الفروض و بذلك يدتل النقص إلى كل واحد 

 من الورثة دون أن يحرم أحد من الميراث .
 : وتنقسم األصول بخعتبخر العول وعدمه إلى قسمين

 ألن العول ازدحخم الفروض وتا يوجد هنخ ( 8،  4،  3، 2أصل )  وهيغير عخئل / -1
 أصل أربعة وعشرين .و ،  أصل اثني عشرو ،  أصل ستة : ثالثة أصول/ وهي عخئل  -2

أم وأتت شقيقة ة كزوج و ين شقيقتين ويعول لثمخنيفأصل ستة يعول أربع مرا  يعول لسبعة كزوج وأتت
 ثالث أتوا  شقيقة وألب وألم ويعول لعشرة كزوج وأم وأتتخن ألم وأتتخن شقيقتخن و وأم ويعول لتسعة كزوج 

وأصل اثني عشر يعول ثالث مرا  يعول لثالثة عشر كزوجة وأم وأتتين شقيقتين ويعول لخمسة عشر  
ى سبعة عشر كثالث زوجخ  وجدتين وأربع أتوا  ألم وثمخني أتوا  كزوج وبنتين وأبوين ويعول إل

  شقيقخ 
 .ويعول أصل أربعة وعشرين مرًة واحدة لسبعٍة وعشرين كزوجة وأبوان وابنتخن 

 أمثلة تطبيقية :
 سألة تعول من ستة إلى تسعة .مختت عن زوج و أتوين ألم و أتتين شقيقتين الم

 مخ  زوجة و أتتين شقيقتين و أم ،تعول المسألة من اثنخ عشرة إلى ثالثة عشرة-
 

 أحكام الرد : ثالثا :
اآلية أي  َوَردَّ الفَُّه الَِّذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم َلْم يَ َنخلُوا َتْيراً  ، قخل الفه تعخلى  العود والرجوع والصر  / الرد لغة

ا َعَفى آثَ  ، وقخل تعخلى إتبخرًا عن موسى ومن معه  أعخدهم مقهورين ذليفين أي رجعخ  خرِِهَمخ َقَصصخً فَخْرَتدَّ
  وعخدا

 ، عكس العول الذي هو زيخدة في السهخم ونقصخن ونقصخن في السهخم األنصبةزيخدة في / والرد اصطالًحخ 
فمعنى الرد أنك إذا جمعت سهخم الورثة وجدتهخ أقل من أصل المسألة ، والعول إذا جمعتهخ ، ة في األنصب

 وجدتهخ أكثر 
كخن   فإن،  دفروض التركة فال ر ويكون الرد إذا لم يكن عصبة وتا فروض تستغرق المسألة أمخ إذا استغرقت ال

،  در فروضهمبق  عصبة ، رد الفخضل عفى ذوي الفروض هموبنت ابن ولم يكن مع ذو فرٍض كبنتالوارث 



 ألنهمخ ليسخ من ذوي القرابة . عفى الراجح ، فال رد عفيهمخ إتا الزوج والزوجة
 

 شروط الرد :
  وجود بخٍق بعد الفروض-1
  م العخصب بخلنفس كختابنعد-2
 عدم العخصب مع الغير كخألتت الشقيقة إذا اجتمعت مع الفرع الوارث -3
وجود صخحب رد ، وأصحخب الرد ثمخنية ) األم ، الجدة ، البنت ، بنت اتابن ، األخ ألم ، األتت -4

 ألم ، األتت الشقيقة ، األتت ألب ( فيرد عفيهم إذا توفر  الشروط السخبقة 
 (  طريقة حل مسخئل الرد)   

 تنقسم مسخئل الرد إلى قسمين:
 زوج وتا زوجة ففه حخلتين :يكن مع ذوي الفروض األول / وهو إذا لم  قسمال

 كبنت أو أم أو صنفخً واحداً كثالث بنخ  أو أربع أتوا   واحًدا فرداً إن كخن المردود عفيه الحخلة األولى / 
 ، تاستوائهم في موجب الميراث . الميراث بخلسويةاقتسموا وتا وارث معهم 
تؤصل مسألتهم  فحينئذٍ كبنت وبنت ابن ، وكخن لكل صخحب رٍد فرٌض   تعدد  أصنخفهمإن الحخلة الثخنية / 

  من فروضهم وتقسم عفيهم ثم تجمع سهخمهم ويجعل مجموعهخ بدتاً من األصل السخبق ويسمى المرد
 القسم الثخني / إذا كخن مع أهل الفروض زوٌج أو زوجة ففه حخلتين أيضخً :

فيعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه  خً أو صنف خن الموجود مع أحد الزوجين فرداً ك  الحخلة األولى / إذا
 .والبخقي ألهل الرد فرضخً ورداً 

فبنت فرضًخ لفزوج واحد والبخقي ل ألن فرض الزوج الربع ويكون المسألة من أربعة عن زوج وبنت توفيت/ 1
  ورداً 
 لفزوجة واحد والبخقيألن فرض الزوجة الثمن ويكون المسألة من ثمخنية  بنتعن زوجة و  مخ /  2مثخل 
  لفبنت فرضخً ورداً سبعة 

الحخلة الثخنية :إذا كخن الورثة أصحخب فروض متعددة و معهم أحد الزوجين فخلقخعدة أن نجعل مسألتين 
ين و نحل كل مسألة استقالتا ثم ننظر ب مسألة نضع فيهخ أحد الزوجين و مسألة ليس فيهخ أحد الزوجين

المسألتين بأحد النسب الثالث التمخثل و التوافق و التبخين فإذا تمخثل أصل المسألة الثخنية و سهخم من يرد 



 عفيهم في المسألة األولى فال حخجة لفتصحيح و نكتفي بجعل المسألة الثخنية أصل لفمسألتين 
 مسألة الرد المسألة األولى في أمخ إذا كخن هنخك تبخين فنضرب أصل 
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