
 تابع لمحاضرات األسبوع الثالث 
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 الحجب :
 ألنه يمنع من يريد الدخول بغير إذن . ومنه الحاجب، المنع مأخوذ من الحجاب  / الحجب لغة

 ، أو من أوفر حظيهويسمى حجب حرمان  منع من قام به سبب اإلرث من اإلرث بالكلية / اصطالحا  و 
 ويسمى حجب نقصان 

 . الشخصبحجب ال، و  والحجب قسمان: الحجب بالوصف
هي ) و يتصف الوارث بمانع من موانع اإلرث هو أن و فإنه يدخل على جميع الورثة  أما الحجب بالوصف

 األمثلة :، ومن  يحجب ألن وجوده كعدمه يرث وال ال ( وحينها...القتل والرق واختالف الدين 
والباقي  النصف، فلألم الثلث ولألخت  وعم لغير أم عن أخت شقيقة وأم وأخ شقيق رقيق مات ميت-1

ألنه رقيق فهو محجوب بالوصف ولذلك لم يحجب األم إلى السدس ولم يعصب  للعم وال شيء لألخ
 ، ولم يسقط العم ألن وجوده كعدمه . أخته

 : فنوعين الحجب بالشخصأما و 
 األول / حجب حرمان 

يب وُيْسِقُط القر ، وال يدخل على ستة من الورثة وهم ) األبوان والولدان والزوجان ( ويدخل على من عداهم 
ألم سقطت الجدات من كل جهة ومتى وجد االبن البعيد فمتى وجد األب سقط الجد ومتى وجدت ا

سقط أبناء األبناء وال ُتسِقط البنت أوالد األبناء إال أن يكن البنات أكثر من واحدة فيسقطن بنات األبناء 
و أ وال يحجب أب أمهمعصٌب وهو ابن االبن المساوي لهن أو األدنى منهن ،  لبنات األبناءإذا لم يكن 

  أم أبيه
 

يرى  فإنه يشاركهم عند من باألب دون الجدويسقط األخوة األشقاء ذكور ا كانوا أو إناث ا باالبن وإن نزل و 
 ذلك 

انت مع فرع كاألب وباألخ الشقيق وبالشقيقة  إذا  بنه و ويسقط األخوة لألب ذكور ا كانوا أو إناث ا باالبن واب
  وأيضا  تسقط األخت ألب إذا لم يكن لها معصب وهو أخ ألب بالشقيقتان ، وارث أنثى

األخت بخ ألب و وباألالجد بو وهم من عدا الشقيقتان  ينويسقط ابن األخ ألبوين بثمانية بالخمسة المتقدم



  مع الغير ةألب إذا كانت عصبت
 وبابن األخ الشقيق  ينابن األخ ألب بتسعة بالثمانية المتقدميسقط و 

 ويسقط العم الشقيق بعشرة بالمذكورين وبابن األخ ألب 
  العم ألب بأحد عشر بالمذكورين وبالعم الشقيقيسقط و 
 اثني عشر بالمذكورين وبالعم ألب ابن العم الشقيق بيسقط و 
  بالمذكورين وبابن العم الشقيق رابن العم ألب بثالثة عشيسقط و 

 ويسقط المعتق والمعتقة بأربعة عشر بالمذكورين وبابن العم ألب 
 ويسقط عصبة المعتق والمعتقة بخمسة عشر بالمذكوين وبالمعتق والمعتقة 

  . بالفرع الوارث وباألصل الوارث الذكرألم  وةاألخيسقط و 
 

 
 األخ المبارك

 
 تصح من تسعةو  ، فالمسألة من ثالثة مثاله : بنتان وبنت ابن وابن ابنو ،  هو الذي لواله لسقطت أخته

 سقطت للوال وجود ابن االبن و  ان ستة والباقي البن االبن وأخته له اثنان ولها واحدللبنتين الثلث
 

  ين شقيقتين وأخت ألب وأخ ألب فلوال األخ ألب لسقطت األخت ألبمثال آخر : أخت
  

 األخ المشئوم
 

ولألب  ، فللزوج الربع ولألم السدس وأب وبنت وبنت ابنوأم  ومثاله : زوج،  هو الذي لواله لورثت أخته
ابن  ولو كان معهم ابن لى خمسة عشر ولبنت االبن السدس فتعول المسألة إ السدس وللبنت النصف

ورثت فهو أخ لواله لوتكون إذ ذاك عائلة لثالثة عشر، و  راق الفروضسقط وسقطت معه بنت االبن الستغ
 مشئوم عليها 

 
 / حجب نقصان الثاني



 وهو أربعة أقسام /
 

من له فرضان كالزوجين واألم وبنت االبن  وهذا في حقأقل منه األول : االنتقال من فرض إلى فرض 
  واألخت لألب .

 :ومن األمثلة 
ون والباقي لألب ألنهم محجوب ألم تحجب بهم من الثلث إلى السدسفإن ا من أي جهٍة كانواأم وأب وأخوة 

  به
 

وبنات االبن  وهن البنات في حق ذوات النصف والثلثين أقل منه االنتقال من فرض إلى تعصيب الثاني:
إذا وجد من ف االجتماعواألخوات الشقيقات واألخوات ألب فلهن النصف عند اإلنفراد ولهن الثلثان عند 

 .للذكر  يعصبهن من إخوانهن كان لهن نصف ما
 

ع فقط كانتقال األب أو الجد مفي حق األب والجد  منه  أقل الثالث: االنتقال من تعصيب إلى فرض
 .االبن من إرث جميع المال بالتعصيب إلى السدس فرضا  

 
قة أو ألب العصبة مع الغير فإن لألخت الشقيوهذا في حق  أقل الرابع : االنتقال من تعصيب إلى تعصيب

 .ذكر مثل حظ األنثيين مع البنت الباقي وهو النصف فإذا وجد أخاها كان الباقي بينهما لل
 

 


