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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

مـــن عقـــارا  … تـــوه ألهلـــ : أوالواة وأووـــة وأبـــوين وإ ـــو اإلرث: هـــو كـــرت مـــا ي كـــ  امل
 وأرأاق وأموال منقولة وغري منقولة، عينية أو اعتبارية، بأية طريقة أو أي أسلوب كان..

واإلرث: حــق عــرعي وينــانوه، يقــرو العقــرت والنقــرت، و ويــدو الاطــر  والضــما ر احلــر ، أينمــا 
 وكياما وود  ه العامل.. 
نني املتشـــابوة واملفتلاـــة مـــن  شـــريو إىل  شـــريو، ومـــن ينـــانون إىل وهـــو عموعـــة مـــن القـــوا

ينــانون، إال أن التشــريو اإلســ مي هــو أللهــا وأالهــا وأعــدحبا علــو اإلطــ ق،  يــ  ال  ووــد 
نســبة بينــ  وبــني أي ينــانون مــن ينــوانني العــامل إال إاا اســتمد  ااك القــانون مــن اإلســ م أصــول  

 وينواعدو العامة..
حالـــة مـــن التواصـــرت بـــني األرحـــام، واســـتمرار هـــذا التواصـــرت بـــني األحيـــا  واإلرث يووـــ  

واألموا  كذلك، وهذا  دِّ اا   رمحة رباني ة ال يعلمها ويعلـم وينا قهـا إال عـ  م الغيـوب ـ وـرت  
 وع  ـ ومن ار ضاو من رسول.

فاإلرث ه اإلس م هو لطبقا  ووروا ، واألينرب حيج  األبعد وهوذا، وهو موضـو  
وينيق وُمتشعِّ  وداة ومعقد ه بعض مسا ل ، فهو اليو ذ إال من أهرت اال تصاص: الاقهـا  

 الوبار.
وهذا الوتاب ـ الذي بني يديك أ ي الورمي ـ هو ما واو ب  املروو الـدي  األعلـو اإلمـام 
السـيد ممــد احلسـي  الشــرياأي )حاظـ  اهلل( وينــد بسـا لاحتــ  مسـا رت اإلرث بشــورت يســهرت 

إالّ  انــ  « المســا ا اإلســالمية»لجميــو، وطبــو سـابقاة ملحقــاة برســالت  العمليـة املوس ــعة  ناولـ  ل
 رأينا طباعت  مستق ة والك لضرور ني حضاريتني فع ة..

 أن مسا رت اإلرث هي من املسا رت اليومية وه كرت اجملتمعا  وكرت الطبقا .. 5
ورو  مـــــن الغـــــرب أو الشـــــرق أن معظـــــم القـــــوانني والتشـــــريعا  الوضـــــعية احلاليـــــة املســـــت .2

 أضاعت الوثري من احلقوق، ألهنا  شريعا  خمالاة لتشريو رب العاملني، لقصور أو  قصري. 
فســّنوا ينــوانني فيهــا الوثــري مــن الثغــرا  واال ت طــا  واال ت فــا ، وكلهــا ســببت الوثــري 
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لو ما فعلـوا من احلساسيا  بني األهرت واألينارب، وفعلت الوثري من املآسي، واهلل حسيبهم ع
 من  بديرت و غيري بالشرا و واألحوام..

ومـــن هـــذا املنطـــق الـــذ مركـــز الرســـول األعظـــم )صـــلو اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( علـــو عا قـــ  
طباعة ونشر هذا الوراس الاقهـي الـدينيق  تميمـاة للاا ـد  و عميمـاة حبـذو املسـا رت بـني أصـحاب 

 ســـوو القـــوانني اإلســـ مية ه  اال تصـــاص مـــن حقـــوينيني وعـــرعيني وغـــريهم، عســـو ولعـــرت  أن
 ليو عاال  احليا  ... و  ر وعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 
 مركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر

 51/  9595بيروت ـ لبنان : ص ب:                                                  
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

العــــاملني، والصــــ   والســــ م علــــو ممــــد و لــــ  الطــــاهرين، ولعنــــة اهلل علــــو  احلمــــد هلل رب
 أعدا هم اىل ينيام يوم الدين.
لعــت فيــ  مســا رت اإلرث بأســلوب واضــ ،  )اإلرث فــي اإلســالم(وبعــد .. هــذا كتــاب 

ليوون مرعداة سه ة ملفتلف ينضايا اإلرث، وا بعنا  ه هذو الرسـالة مـا اكـرو املشـهور ه هـذا 
 الباب.

وأســــأل اهلل ســــبحان  أن صعلــــ   الصــــاة لووهــــ  الوــــرمي، ويناــــو بــــ  املــــومنني، إنــــ  املوفــــق 
 املستعان.

 كربالء المقدسة                                                         
 يرازيمحمد بن المهدي الحسيني الش                                                                      
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 الطبقة األوىل

 اآلبا  واألوالو

 . األب5

 ل  كرت املال. وحده:
 لألم السدس، ولألب البقية. مع األم ـ مع الحاجب ـ :

 لألم الثل ، والبايني لألب. مع األم ـ بدون الحاجب ـ :
 للبنت ث ثة أربا ، ولألب الربو. مع البنت الواحدة:
 للبنا  بالسوية. لألب اخلمس، والبايني مع بنتين فصاعدًا:
 لألب السدس، والبايني للولد. مع ولد واحد:
 لألب السدس، والبايني لألوالو بالسوية. مع أوالد ذكور:

 لألب السدس، والبايني لألنثو نصف الذكر. مع أوالد ذكور وإناث:
 لألب النصف، وللزوج النصف. مع زوج:
 لألب ث ثة أربا ، وللزووة الربو. مع زوجة:

  ميت، واألوداو، واألعمام، واأل وال، ال يرثون مو وووو األب.اإل و  لل 
 .وكلما كان واحد من الطبقة السابقة موووواة ال يرث الطبقة ال حقة 
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 . األم2

 حبا كرت املال. وحدها:
 .1 قدم ه الرينم  مع األب:
 لألم الربو، والبايني للبنت. مع البنت:

 للبنا  بالسوية.لألم اخلمس، والبايني  مع بنتين فصاعدًا:
 لألم السدس، والبايني للولد. مع ولد واحد:
 لألم السدس، والبايني لألوالو بالسوية. مع أوالد ذكور:

 لألم السدس، والبايني لألنثو نصف الذكر. مع أوالد ذكور وإناث:
 للزوج النصف، والنصف البايني لألم. مع زوج:
 للزووة الربو، والبايني لألم.  مع زوجة:
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 واألم. األب 1

حصة األم السدس، والبايني يقسم أرباعاة، فلألب ربـو البـايني،  لألم حاجب، مع البنت:
 وللبنت ث ثة أرباع .

 لألب اخلمس، ولألم اخلمس، وللبنت ث ثة أمخاس. ليس لألم حاجب، مع البنت:
 لألب السدس، ولألم السدس، والبايني يقسم بني البنا  بالسوية. مع بنتين فصاعدًا:

لألب السدس، ولألم السدس، والبـايني للولـد، وإاا كـان أوالو، ينّسـم  ، أو أوالد:مع ولد
 البايني بينهم بالسوية.

لـألب السـدس، ولـألم السـدس، والبـايني لـألوالو وللـذكر ضـعف  مع أوالد ذكور وإناث:
 األنثو.

 لألب الثل ، ولألم السدس، وللزوج النصف. لألم حاجب، مع زوج:
 لألم الثل ، ولألب السدس،  وللزوج النصف. ليس لألم حاجب، مع زوج:
 لألم السدس، وللزووة الربو، والبايني لألب. لألم حاجب، مع زوجة:

 لألم الثل ، وللزووة الربو، والبايني لألب. ليس لألم حاجب، مع زوجة:
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 . األب واألوالد4

ث ثــة للــزوج الربــو، والبــايني يقســم أرباعــاة، ربــو لــألب، و  أب، وبنــت واحــدة، مــع زوج:
 أربا  للبنت.

ــان أو أك،ــر، مــع زوج: لــألب الســدس، وللــزوج الربــو، والبــايني للبنــا  يقســم  أب، وبنت
 بينهن بالسوية.

للــزوج الربـو، ولــألب الســدس، والبــايني للولــد، أو األوالو  أب، وولــد أو أوالد، مــع زوج:
 بالسوية. 

ـــاث، مـــع زوج: ألوالو للـــذكر لـــألب الســـدس، وللـــزوج الربـــو، ولـــ أب، وأوالد ذكـــور وإن
 ضعف األنثو.

للزووــة الــثمن، والبــايني يقســم أرباعــاة، ربــو لــألب، وث ثــة  أب، وزوجــة، وبنــت واحــدة:
 أربا  للبنت.

للزووة الثمن، والبايني يقسم مخسة أينسـام، ينسـم لـألب،  أب، وزوجة، وبنتان فصاعدًا:
 وأربعة أمخاس للبنا  يقسم بينهن بالسوية.

للزووــة الــثمن، ولــألب الســدس، والبــايني للولــد، أو  كــور:أب، وزوجــة، وولــد أو أوالد ذ 
 األوالو يقسم بينهم بالسوية.

لـــألب الســـدس، وللزووـــة الـــثمن، والبـــايني لـــألوالو  أب، وزوجـــة، وأوالد ذكـــور وإنـــاث:
 ولألنثو نصف الذكر.
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 . األم واألوالد9

 نت ث ثة أربا .للزوج الربو، والبايني يقسم أرباعاة، لألم الربو، وللب أم، وزوج، وبنت:
 للزوج الربو، ولألم السدس، والبايني بني البنا  بالسوية. أم، وزوج، وبنتان فصاعدًا:
لألم السدس، وللزوج الربو، والبايني للولـد، أو األوالو يقسـم أم، وزوج، وذكر أو ذكور: 

 بينهم بالسوية.
ألوالو، للــذكر لــألم الســدس، وللــزوج الربــو، والبــايني لــ أم، وزوج، وأوالد ذكــور وإنــاث:

 ضعف األنثو.
 للزووة الثمن، والبايني يقسم أرباعاة، ربو لألم وث ثة أربا  للبنت.أم، وزوجة، وبنت: 

للزووـة الـثمن، والبـايني يقسـم أمخاسـاة، مخـس لـألم، وأربعـة أم، وزوجة، وبنتان فصـاعدًا: 
 أمخاس للبنا  بالسوية.

لــثمن، والبــايني للولــد، أو األوالو لــألم الســدس، وللزووــة ا أم، وزوجــة، وذكــر أو ذكــور:
 يقتسمون  بالسوية.

لــألم الســدس، وللزووــة الــثمن، والبــايني لــألوالو يقتســمون  أم، وزوجــة، وذكــور و إنــاث: 
 للذكر ضعف األنثو.
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 . أب وأم وأوالد6

لــألب السـدس، ولــألم الســدس، وللـزوج الربــو، والبــايني  أب، وأم، وزوج، وبنـت واحــدة:
 للبنت.

لألب السدس، ولألم السدس، وللزوج الربو، والبايني  زوج، وبنتان فصاعدًا:أب، وأم، و 
 للبنا  يقتسمن  بالسوية.

لــألب الســدس،  ولــألم الســدس، وللــزوج  أب، وأم، وزوج، وولــد واحــد ذكــر أو ذكــور:
 الربو، والبايني للذكر، أو للذكور يقتسمون  بالسوية.

س، ولــألم الســدس، وللــزوج الربــو، لــألب الســدأب، وأم، وزوج، وأوالد ذكــور وإنــاث: 
 والبايني لألوالو، للذكر ضعف األنثو.

للزووة الثمن، وبايني املـال يقسـم مخسـة أب، وأم، وزوجة، وبنت واحدة، وال حاجب: 
 أينسام، ينسم لألب، وينسم لألم، وث ثة أينسام للبنت.

ثمن، لـألم السـدس، وللزووـة الـ أب، وأم ـ مع الحاجب لها ـ ، وزوجـة، وبنـت واحـدة:
 والبايني يقسم بني األب والبنت أرباعاة، ربو لألب، والبايني للبنت.

لــألب الســدس، ولــألم الســدس، وللزووــة الــثمن،  أب، وأم، وزوجــة، وبنتــان فصــاعدًا:
 والبايني للبنتني فصاعداة يقسمن  بالسوية.

لـــألب الســـدس، ولـــألم الســـدس، وللزووـــة  أب، وأم، وزوجـــة، وابـــن واحـــد، أو أبنـــاء:
 والبايني ل بن، أو األبنا  يقسمون  بالسوية. الثمن،

ــــاث: لــــألب الســــدس، ولــــألم الســــدس، وللزووــــة  أب، وأم، وزوجــــة، وأوالد ذكــــور وإن
 الثمن، والبايني لألوالو للذكر ضعف األنثو.
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 . الزوج7

 ل  كرت املال. الزوج وحده:
 للزوج الربو، والبايني للبنت. مع بنت:

 والبايني للبنا  يقتسمن  بالسوية.للزوج الربو،  مع بنتين فصاعدًا:
 للزوج الربو، والبايني للولد. مع ولد ذكر:

 للزوج الربو، والبايني لألوالو بالسوية. مع أوالد ذكور:
 للزوج الربو، والبايني لألوالو، للذكر ضعف األنثو.مع أوالد ذكور وإناث: 
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 . الزوجة8

 الس م(.حبا ربو املال، والبايني لإلمام )علي   الزوجة وحدها:
 للزووة الثمن، والبايني للبنت.الزوجة مع بنت: 

 للزووة الثمن، والبايني للبنا  بالسوية. الزوجة مع بنتين فصاعدًا:
 للزووة الثمن، والبايني للولد. الزوجة مع ولد ذكر:

 للزووة الثمن، والبايني لألوالو الذكور بالسوية. الزوجة مع أوالد ذكور:
 للزووة الثمن، والبايني لألوالو، للذكر ضعف األنثو.اث: الزوجة مع أوالد ذكور وإن

  أوالو األوالو يرثون حصة  با هم، فولـد البنـت يـرث حصـة البنـت، وبنـت الولـد  ـرث
 حصة الولد، وه صور  كوهنم اكوراة وإناثاة، فاملال بينهم بالتااضرت.
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 الطبقة الثانية

 األوداو واإل و 

 

 . اإلخوة5

 ل  كرت املال. ن:األخ الواحد ألبوی
 حبا كرت املال.األخت الواحدة ألبوین: 

 حبم املال بالتسوية. إخوان ذكور ألبوین:
 حبن املال بالتسوية. أخوات إناث ألبوین:

 حبم املال، وللذكر ضعف األنثو. إخوة ذكور وإناث ألبوین:
 اة، ااا كــان األ ، أو األ ــت، أو األ ــوان، أو األ ــوا ، أو اإل ــوان واأل ــوا  معــ

 )ألب( فقا، كان األمر كما ه )األبوي (.
  ااا كــان األ ، أو األ ــت، أو األ ــوان، أو األ ــوا ، )ألم( فقــا، كــان األمــر كمــا

 ه )األبوي (.
 .إ و  ألم وأ وا  ألم: املال يقسم بينهم بالتسوية، فللذكر مثرت األنثو 
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 . إخوة ألب وإخوة ألبوین51

إ ـو  األبـوين، بـرت املـال كلـ  إل ـو  األبـوين، كمـا  قـدم ه ال يرث إ و  األب مـو ووـوو 
 .1الرينم 
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 . إخوة لألم وإخوة ألبوین:55

فلـ  سـدس املـال، والبـايني إل ـو   إذا كان المنتسـب الـى األم ـ أي إخـوة األم ـ واحـدًا:
 األبوين )يقتسمون  للذكر ضعف األنثو(. 

فلهــم ثلــ  املــال )يقتســمون   دًا:إذا كــان المنتســب إلــى األم ـ أي إخــوة األم ـ متعــد
بالتســـاوي، اكـــوراة كـــانوا أو إناثـــاة، أو اكـــوراة وإناثـــاة( والبـــايني وهـــو ثلثـــا املـــال إل ـــو  األبـــوين، 

 )يقتسمون  بالتااضرت، إاا كانوا اكوراة وإناثاة(. 
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 . إخوة ألب وإخوة ألم 52

ـــاالختال ـــاً أو ب أل  األمـــي ف(:أخ واحـــد ألم، وواحـــد أو متعـــدد ألب )ذكـــوراً أو إنال
السدس، والبايني لأليب، فإن كان واحداة فل   بقية املال، وإن كان متعدوا متساوياة ينسموا املال 

 بالسوية، وإن كان متعدواة خمتلااة فللذكر ضعف األنثو.
لأل ـت  أخـت واحـدة ألم، وواحـد أو متعـدد ألب )ذكـوراً أو إنالـا، أو بـاالختالف(:

 ما  قدم.لألم السدس، والبايني لأليب، ك
 وكــان اإلخــوة ألب)أ تــان أو أ ــان، أو أ  وأ ــت، أو أكثــر(  إذا تعــدد اإلخــوة ألم:

واحداة أو متعدواة، اكوراة أو إناثاة أو خمتلااة: لألمي )الثل ( و وون القسـمة بالسـوية وإن كـانوا 
 اكوراة وإناثاة، والبايني لأليب والقسمة بالتااضرت إاا كانوا اكوراة وإناثاة.
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 لزوج مع إخوة من قسم واحد. ا51

 للزوج النصف ولأل ت النصف. زوج، وأخت ألب:
 للزوج النصف، والبايني لأل تني يقسم بينهما بالسوية. زوج، وأختان فصاعداً ألب:

 للزوج النصف والبايني لأل .زوج، وأخ ألب: 
 للزوج النصف والبايني لإل و  الذكور بالسوية.زوج، وإخوة ذكور ألب: 

للــــزوج النصــــف، والبــــايني لإل ــــو ، وللــــذكر ضــــعف ذكــــور وإنــــاث ألب: زوج، وإخــــوة 
 األنثو.
 

   
 

 للزوج النصف، والبايني لأل ت. زوج، وأخت ألم:
 للزوج النصف، والبايني لأل . زوج، وأخ ألم:

 للزوج النصف، والبايني لأل وا  بالسوية.زوج، وأختان فصاعداً ألم: 
 بايني لإل و  بالسوية.للزوج النصف، وال زوج، وإخوة ذكور ألم:

للـزوج النصـف، والبـايني لإل ـو ، يقتسـم بيـنهم بالسـوية  زوج، وإخوة ذكـور وإنـاث ألم:
 للذكر مثرت األنثو.

 
   

 
 للزوج النصف، ولأل ت البايني. زوج،وأخت ألبوین:

 للزوج النصف،والبايني لأل وا  بالسوية. زوج، وأختان وأك،ر ألبوین:
 نصف، والبايني لأل .للزوج ال زوج، وأخ ألبوین:

 للزوج النصف، والبايني لإل و  بالسوية. زوج، وإخوة ذكور ألبوین:
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 للزوج النصف، والبايني لإل و  للذكر ضعف األنثو. زوج، وإخوة ذكور وإناث ألبوین:
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 . الزوجة مع إخوة من قسم واحد54

 للزووة الربو، والبايني لأل ت األيب. زوجة مع أخت ألب:
 للزووة الربو، والبايني لأل تني فصاعداة بالسوية. صاعداً ألب:زوجة، مع أختين ف
 للزووة الربو، والبايني لأل  األيب. زوجة، مع أخ ألب:

 للزووة الربو، والبايني لإل وان األيب بالسوية. زوجة، مع إخوان ألب:
 للزووة الربو، والبايني لأليب للذكر ضعف األنثو. زوجة، وإخوة ذكور وإناث ألب:

 
   

 
 للزووة الربو، والبايني لأل ت. زوجة، وأخت الم:

 للزووة الربو، والبايني لأل وا  بالسوية. زوجة، وأختان فصاعداً ألم:
 للزووة الربو، والبايني لأل  األمي. زوجة، وأخ ألم:

 للزووة الربو، والبايني لأل وان بالسوية.   زوجة، وأخوان ألم:
 ربو، والبايني لإل و  وللذكر مثرت األنثو.للزووة الزوجة، وإخوة ذكور وإناث ألم: 

 
   

 
 للزووة الربو، والبايني لأل ت. زوجة، وأخت ألبوین:

 للزووة الربو، والبايني لأل تني فصاعداة بالسوية. زوجة، وأختان فصاعداً ألبوین:
 للزووة الربو، والبايني لأل  األبوي . زوجة، وأخ ألبوین:

 ربو، والبايني لإل وان بالسوية.للزووة ال زوجة، وإخوان ألبوین:
ـــوین: ـــاث ألب للزووـــة الربـــو، والبـــايني لإل ـــو  وللـــذكر ضـــعف  زوجـــة، وإخـــوة ذكـــور وإن

 األنثو.
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 . الزوج مع إخوة من قسمين أو أك،ر59

للــزوج النصــف، ولأل ــت أو األ  زوج، مــع أخ أو أخــت ألم، وأخــت أو أخ ألبــوین: 
 ي . األمي السدس، والبايني لأل ت أو األ  األبو 

للــزوج النصــف، ولأل ــت أو زوج، مــع أخ أو أخــت ألم، وإخــوان أو أخــوات ألبــوین: 
 األ  األمي السدس، والبايني لأل و  أو األ وا  األبوي  بالسوية.
للــزوج النصــف، ولأل ــت أو  زوج، مــع أخ أو أخــت ألم، وذكــور، مــع إنــاث ألبــوین:

 األ  األمي السدس، والبايني لألبوي  بالتااضرت.
للزوج النصف، ولألمي السدس، وإ و  األيب  مع أخ أو أخت ألم، وإخوة ألب: زوج،

 .5يقتسمون )اكراة أو أنثو، أو كليهما، واحداة أو متعدواة( البايني كما سبق
ـــوین  )واحـــداة أو متعـــدواة، اكـــراة أو أنثـــو، أو  زوج، وإخـــوان أو أخـــوات ألم، وإخـــوة ألب

بـايني لألبـوي ، إ إن لألمـي يقسـم املـال بالسـوية كليهما(: للزوج النصف، ولألمي الثل ، وال
 اكوراة وإناثاة، واألبوي  يقتسمون املال بالتااضرت، إاا كانوا اكوراة وإناثاة.

)واحـداة أو متعـدواة، اكـراة أو أنثـو، أو  زوج، وإخوان أو أخوات ألم، وإخوة ألب فقـ  
األمـــي واأليب ه التســـاوي كليهمـــا(: للـــزوج النصـــف، ولألمـــي الثلـــ ، والبـــايني لـــأليب، وحـــال 

 .2والتااضرت، كما ه السابق
للـــزوج  زوج، وأخ وأخـــت أو إخـــوان أو أخـــوات ألم، وإخـــوة ألبـــوین، وإخـــوة ألب:

النصف، ولألمي إن كان واحداة السدس، وإن كان متعدواة الثلـ ، والبـايني لألبـوي ، والعـي  
 لأليب فقا، إا األيب يسقا باألبوي .

                                                           
 فااا كانوا إ و  أو ا وا  اينتسموا بالسوية، وااا كانوا إ و  وأ وا  اينتسموا بالتااضرت. - 5
و  األمـــي )اكـــوراة أو اناثـــاة أو كليهمـــا( يقتســـمون حصـــتهم )الثلـــ ( بالســـوية. وإ ـــو  االيب )اكـــوراة واناثـــا( يقتســـمون البـــايني بيـــنهم فـــإ  - 2

 بالتااضرت.
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 ة من قسمين أو أك،ر   . الزوجة مع إخو 56
، فللزووة الربو، والبـايني 15ه الاروض السابقة ه الرينم  إذا كانت الزوجة مكان الزوج

 لإل و ، كما اكر ه هذو الاروض.   
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 . أوالد اإلخوة57
 مقام  با هم، فيأ ذون نصي   با هم. أوالد اإلخوة یقومون:

 : كان ليو اإلرث لألبوي  فقا.ینيإذا اجتمع أوالد األخ األبي، وأوالد األخ األبو 
كان لألمي   إذا اجتمع أوالد األخ األمي، وأوالد األخ األبویني )وكان األمي واحدًا(:

 سدس املال، والبايني لألبوي .
كــــان   إذا اجتمــــع أوالد األخ األمــــي، وأوالد األخ األبــــویني )وكــــان األمــــي متعــــددًا(:

 لألمي ثل  املال، والبايني لألبوي .
ينــــام األيب مقــــام األبــــوي  كمــــا ه  اجتمــــع أوالد األخ األمــــي، وأوالد األخ األبــــي: إذا

 السابقني. 
: سـقا األيب إذا اجتمع أوالد األخ األمـي، وأوالد األخ األبـي، وأوالد األخ األبـویني

 باألبوي ، وكان اإلرث لألمي واألبوي ، فقا.
 ــت، فــامليزان ه اإلرث يــرث حصــة األ وابــن األخــت: ــرث حصــة األ ،  بنــت األخ:

 اكور  وأنوثة اإل و ، ال اكور  وأنوثة أوالو اإل و .
: )اإل و ( ه أهنم يشـاركون األوـداو ه اإلرث، كمـا أوالد اإلخوة یقومون مقام آبا هم

 مر ه مسا رت اإل و  واألوداو.
راة وأنثـو، )أبـا، أو أبوينيـاة( وكـانوا اكـ إذا كان أوالد اإلخوة متقربين الـى الميـت بـاألب:

فاملـال بيـنهم  وإن كـانوا متقـربين الـى الميـت بـاألم فقـ فاملال بينهم للذكر ضعف األنثـو.. 
 بالتساوي للذكر مثرت األنثو.

 ال صرت النوبة ألوالوهم.  مع وجود اإلخوة:
 : ال  صرت النوبة ألوالوهم.ومع وجود أوالد لإلخوة
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 . األجداد58

: لــ  كــرت مــن فــرف األب، أو مــن فــرف األم( الجــد إذا كــان واحــداً )ذكــراً أم أن،ــى،
 املال.

إذا اجتمع الجد من فـرف األب )ذكـراً أو أن،ـى( مـع الجـد مـن فـرف األم )ذكـر أو 
 فثلثا املال للجد من طرف األب، وثل  املال للجد من طرف األم. أن،ى(:

 يقسمون املال بينهم بالتااضرت للذكر ضعف األنثو. األجداد من فرف األب:
 يقسمون املال بينهم بالتساوي للذكر مثرت األنثو. من فرف األم:األجداد 

فلألوداو األربعة من طرف األم )راضية(: ثل  املال، ولألوداو األربعـة مـن طـرف األب 
 )كاظم(: ثلثا املال.

 إ يقسم مال )راضية( بني أوداوها األربعة بالتساوي.
 ة( ثلث .ويقسم مال )كاظم( هوذا: لـ )باينر( ثلثاو، ولـ ) دص
 إ يقسم مال )باينر( ثلثاو لـ )ممد( وثلث  لـ )أهرا (.
 ويقسم مال ) دصة( ثلثاو لـ )علي( وثلث  لـ )فاطمة(.

ونـانري، وينـد مـا  أوـداوو األربعـة وبقـي األوـداو  118فإاا كان ما  رك  امليـت )ممـد(: 
 الثمانية: 

السوية، كرت واحد مـنهم يقسم بني )حسن وأين  وحسني وأم كلثوم( ب 36فثل  املال =
1 . 

 يقسم بني أوداو )كاظم(:   74وثلثا املال =
 ( .16، ولزهرا  ثلث  =34حملمد وأهرا  )حملمد ثلثاو = 28ثلثاو =
 (.8ولااطمة ثلث  = 16لعلي وفاطمة )لعلي ثلثاو = 42وثلث  =

 األجداد ال،مانية هكذا:
  34   16        16    8        1       1         1       1 

 هرا      علي  فاطمة     حسن  أين      حسني  أم كلثومممد  

 باينر             دصة               صاوق             بتول

 كاظم                                 راضية

 ممد
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 . إرث األجداد المنفردین55

 ل  كرت املال. ألم: الجد وحده ألب أو
 حبا كرت املال. الجدة وحدها، ألب أو ألم:

 يقتسمان املال بالسوية. الجد، والجدة ألم:
 للجد ثلثا املال، وللجد  ثل  املال. الجد، والجدة ألب:

 للجد ثلثا املال، وللجد  ثل  املال. الجد ألب، والجدة ألم:
 ثا املال.للجد ثل  املال، وللجد  ثل الجد ألم، والجدة ألب:

للجـــد ثلثـــا املـــال، ولألوـــداو ثلـــ  املـــال يقتســـمون  بيـــنهم  الجـــد ألب، واألجـــداد ألم:
 بالسوية.

للجـــد ثلـــ  املـــال، ولألوـــداو ثلثـــا املـــال يقتســـمون  بيـــنهم  الجـــد ألم، واألجـــداد ألب:
 للذكر مثرت حظ األنثيني.

مــي ثلــ  املــال لــأليب ثلثــا املــال بالتســاوي، ولأل أجــداد إنــاث ألب، وأجــداد إنــاث ألم:
 بالتساوي.

لــأليب ثلثــا املــال بالتســاوي، ولألمــي ثلــ  املــال  أجــداد إنــاث ألب، وأجــداد ذكــور ألم:
 بالتساوي.

ـــاث ألم: لـــأليب ثلثـــا املـــال بالتااضـــرت،  أجـــداد ذكـــور وإنـــاث ألب، وأجـــداد ذكـــور وإن
 ولألمي ثل  املال بالتساوي.
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 . مسا ا األجداد واإلخوة21

و حــال اإل ــو  ه اإلرث، إال أنـ  لــأل  مــن طــرف األم   ســوا  حـال األوــدا :5مســألة 
كان اكراة أو أنثو   إاا كان واحداة، كان ل  السـدس، وإن كـان متعـدواة فلـ  الثلـ ، أمـا ا ـد 

 من طرف األم، فل  الثل  مطلقاة، سوا  كان واحداة أو متعدواة. 
واألبعـــد، فلـــو كـــان أ  اإل ـــو  واألوـــداو مر بـــة واحـــد ، وال ي حـــظ األينـــرب  :2مســـألة 

للميت مو وّد ألبي  ورث ك مها، مو أن األ  أينـرب، وكـذا لـو كـان ابـن أ  مـو وـد للميـت 
 ورث ك مها، مو أن ا د أينرب.

إاا كان للميت ود وود ود، منو ا ُد وَد ا د، وإاا كان للميت أ  وابن  :1مسألة 
 أ ، منو األ  ابَن األ .

ألوـــــداو، فلمـــــن يتقـــــرب بـــــاألم وحـــــدها مـــــن اإل ـــــو  لـــــو اوتمـــــو اإل ـــــو  وا :4مســـــألة 
واألوداو: ثل  املال، ويقسم بينهم بالسوية )وان كانوا اكـوراة وإناثـاة( وملـن يتقـرب بـاألب مـن 
اإل ــو  واألوــداو: ثلثـــا املــال، ويقســـم بيــنهم للــذكر ضـــعف األنثــو )واملـــراو بــاملتقرب بـــاألب، 

 األعم من األيب، واألبوي (.
امليـت أوـداواة لـألم، وأ تـاة واحـد  لـألب: فثلـ  املـال لألوـداو مـن لو  لـف : 9مسألة 

 األم، والبايني لأل ت الواحد  )علو املشهور(.
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 . إرث األجداد واإلخوة25

 يقسم املال بينهما نصاني. جد ألب، وأخ ألب أو  ألبوین:
 للجد ثلثا املال، ولأل ت ثل  املال. جد ألب، وأخت ألب أو أبوین:
 للجد مخسان، ولأل  مخسان، ولأل ت مخس واحد. جد ألب، وأخت وأخ ألبوین:
 للجد مخسان، لأل  مخسان، ولأل ت مخس واحد. جد ألب، وأخت وأخ ألب:

 لورت اكر ضعف األنثو. جد وجدة ألب، وأخت وأخ ألبوین أو ألب:
تلاــني لألمــي الســدس، والبــايني لــأليب، فــإاا كــانوا خم أجــداد ألب، مــع أخ أو أخــت ألم:
 اكراة وأنثو يقسم املال بينهم بالتااضرت.

ثلـ  املـال لألمـي بالسـوية، وثلثـان لـأليب، فـإن   أجداد ألب، مـع إخـوة أو أخـوات ألم:
 كانوا اكوراة وإناثاة، فللذكر ضعف األنثو.

 ثل  املال لألمي، والبايني لأل ت. جد أو جدة لألم، مع أخت لألبوین أو ألب:
 لألمي الثل  بالتساوي، والبايني لأل ت. بوین أو لألب:أجداد لألم، مع أخت لأل

لألمـــي الثلـــ  بالتســـاوي، والبــــايني  جـــد أو أك،ـــر لــــألم، وأخـــوات لـــألب أو األبــــوین:
 لأل وا  بالتساوي.

لألمي الثل  بالتساوي، ولإل و  الثلثان، للذكر  أجداد لألم، وإخوة لألب أو األبوین:
 ضعف األنثو.

 املال بينهم ليعاة بالتساوي وإن كانوا اكوراة وإناثاة. أجداد لألم، وإخوة لألم:
لأل ـت لـألم السـدس، والبـايني  أجداد لألب، مـع أخـت ألم، وأخـت ألبـوین أو ألب:

 يقسم بني األوداو واأل ت األبوي  أو األيب للذكر مثرت حظ األنثيني.
ل كـة ثلـ  ا أجداد لألب، مع إخوة وأخوات ألبوین أو لألب، وإخوة وأخوات لـألم:

ملــن ينتســ  بــاألم يقســم للــذكر مثــرت األنثــو، وثلثــاو لســا ر الورثــة يقســم بيــنهم للــذكر ضــعف 
 األنثو.
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ألوــداو األم وأ ــت وأ  األم  أجــداد لــألم، مــع أخ وأخــت لــألم، مــع أجــداد لــألب:
 ثل  املال يقسم بينهم بالسوية، وثلثا املال ألوداو األب يقسم بينهم لألنثو نصف الذكر.

 م، مـــع أخ أو أخـــت أو أك،ـــر لـــألم، وأخـــت أو أك،ـــر لـــألب أو لألبـــوین:أجـــداد لـــأل
لألمي سوا  ا د أو اإل و  ثل  املال يقسم بيـنهم بالسـوية، والبـايني لـأليب أو األبـوي  يقسـم 

 بينهم بالتااضرت.
ثلثان ألوداو األب يقسم بينهم  أجداد لألب، مع أجداد لألم، وإخوة وأخوات لألم:

 وثل  لألمي وداة وإ و   يقسم بينهم بالتساوي.لألنثو نصف الذكر، 
ألوــداو   األم ثلــ  املــال  أجــداد لــألب، وأجــداد لــألم، مــع أخــت لألبــوین أو لــألب:

 يقسم بينهم بالتساوي، والبايني لأليب أو األبوي  وداة وإ و  يقسم بينهم بالتااضرت.
 خــوة لــألم:أجــداد لــألب، وأخــت أو أختــان لألبــوین أو لــألب، مــع أجــداد لــألم، وإ

لألمي وداة وإ و  الثل  يقسم بينهم بالسوية، ولأليب أو األبوي  وداة أو إ و  الثلثان للذكر 
 ضعف األنثو.
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 . الزوج أو الزوجة مع األجداد فق  22

للــــزوج النصــــف، والبــــايني لألوــــداو بيــــنهم الــــزوج، مــــع األجــــداد لــــألب أو األبــــوین: 
 بالتااضرت.

  وج النصف، والبايني لألوداو بينهم بالتساوي.للز  الزوج، مع األجداد لألم:
للزووـــــة الربـــــو، والبـــــايني لألوـــــداو بيـــــنهم الزوجـــــة، مـــــع األجـــــداد لـــــألب أو األبـــــوین: 

 بالتااضرت.
 للزووة الربو، والبايني لألوداو بينهم بالتساوي. الزوجة، مع األجداد لألم:
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 . الزوج أو الزوجة مع اإلخوة فق 21

 للزوج النصف، والبايني لإل و  بينهم بالتساوي. األبوین: الزوج، مع اإلخوة لألب أو
للــــزوج النصــــف، والبــــايني لإل ــــوا  بيــــنهم  الــــزوج، مــــع األخــــوات لــــألب أو األبــــوین:

 بالتساوي.
ـــزوج، مـــع اإلخـــوة واألخـــوات لـــألب أو األبـــوین: للـــزوج النصـــف، والبـــايني لأل ـــو   ال

 واإل وا  بينهم بالتااضرت.
 وج النصف، والبايني لإل و  بينهم بالتساوي، اكراة وانثو.للز  الزوج، مع اإلخوة لألم:

 للزووة الربو، والبايني لإل و  بينهم بالتساوي. الزوجة، مع اإلخوة لألب أو األبوین:
للزووــــة الربــــو، والبــــايني لأل ــــوا  بيــــنهم  الزوجــــة، مــــع األخــــوات لــــألب أو األبــــوین:

 بالتساوي.
للزووـــة الربــــو، والبــــايني لإل ــــو   ین:الزوجــــة، مــــع اإلخــــوة واألخــــوات لــــألب أو األبــــو 

 واأل وا  بينهم بالتااضرت.
 للزووة الربو، والبايني لإل و  بينهم بالتساوي اكراة وانثو. الزوجة، مع اإلخوة لألم:
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 . الزوج أو الزوجة مع األجداد واإلخوة معاً 24

 للــزوج النصــف، ولــأل  أو الــزوج، مــع أخ أو أخــت لــألم، وأجــداد لــألب أو لألبــوین:
 اال ت األمي السدس، والبايني لأليب أو األبوي  يقسم بينهم بالتااضرت.

للـزوج النصـف، وإل ـو  األم الثلـ   الزوج، مع أخوة لـألم، وأجـداد لـألب أو لألبـوین:
 يقسم بينهم بالسوية، والبايني لألوداو يقسم بينهم بالتااضرت.
صــف، والبــايني يقســم للــزوج الن الــزوج، مــع أخ أو أخــت أو أك،ــر لــألم، وأجــداد لــألم:

 بني األوداو واإل و  بالسوية.
للـزوج الزوج، مع أخ أو أخت أو أك،ر لألب أو األبوین، وأجداد لـألب أو لألبـوین: 

 النصف، والبايني للبايني يقسم بينهم بالتااضرت للذكر ضعف األنثو.
للــزوج النصــف،  الــزوج، مــع أخ أو أخــت أو أك،ــر لــألب أو األبــوین، وأجــداد لــألم:

 داو األم الثل ، يقسم بينهم بالسوية، والبايني لأليب أو األبوي  يقسم بينهم بالتااضرت.وألو
للــزوج النصــف، الــزوج، مــع إخــوة ، وأجــداد األب أو األبــوین، وإخــوة وأجــداد األم: 

وإل ـــو  وأوـــداو األم الثلـــ  يقســـم بيـــنهم بالســـوية، والبـــايني لـــأليب أو األبـــوي  يقســـم بيـــنهم 
 بالتااضرت.

للزووــة الربــو، ولــأل  أو  مــع أخ أو أخــت لــألم، وأجــداد لــألب أو لألبــوین:الزوجــة، 
 اال ت األمي السدس، والبايني لأليب أو األبوي  يقسم بينهم بالتااضرت.

للزووـة الربـو، وإل ـو  األم الثلـ   الزوجة، مـع أخـوة لـألم، وأجـداد لـألب أو لألبـوین:
 هم بالتااضرت.يقسم بينهم بالسوية، والبايني لألوداو يقسم   بين

للزووـة   الربـو، والبـايني يقسـم  الزوجة، مع أخ أو أخت أو أك،ـر لـألم، وأجـداد لـألم:
 بني األوداو واإل و  بالسوية.

الزوجــة، مــع أخ أو أخــت أو أك،ــر لــألب أو األبــوین، وأجــداد لــألب   أو لألبــوین: 
 .للزووة الربو، والبايني للبايني يقسم بينهم بالتااضرت للذكر ضعف األنثو

للزووــة الربــو،  الزوجــة، مــع أخ أو أخــت أو أك،ــر لــألب أو األبــوین، وأجــداد لــألم:
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 وألوداو األم الثل ، يقسم بينهم بالسوية، والبايني لأليب أو األبوي  يقسم بينهم بالتااضرت.
للزووــة الربــو، الزوجــة، مــع إخــوة ، وأجــداد األب أو األبــوین، وإخــوة وأجــداد األم: 

الثلـــ  يقســـم بيـــنهم بالســـوية، والبـــايني لـــأليب أو األبـــوي  يقســـم بيـــنهم وإل ـــو  وأوـــداو األم 
 بالتااضرت.
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 الطبقة الثالثة 

 األعمام واأل وال

 

 . مسا ا األعمام واألخوال29

األعمــام والعمــا ، واأل ــوال واخلـــاال ، صــنف واحــد منــو األينــرب مـــنهم  :5المســألة 
 األبعد.

أل ـــوال واخلـــاال ، مـــن طـــرف األبـــوين، ال مـــو ووـــوو األعمـــام والعمـــا  وا :2المســـألة 
يرث هوال  إاا كانوا من طرف األب فقا، مث ة إاا كان ألب اإلنسان أ وان إثنـان، أحـدمها 

 من أبي  وأم ، واآل ر من أبي  فقا، ورث  من كان أبوينياة ومل يرث  من كان أبياة فقا.
وأحــدهم مــن طــرف  إاا اوتمــو أحــد هــوال  األربعــة مــن طــرف األب فقــا، :1المســألة 

 األم، ينام األيب موان األبوي  ه اإلرث.
إاا اوتمـــو أحـــد هـــوال  مـــن طـــرف األبـــوين، وأحـــدهم مـــن األم، فـــإن كـــان  :4المســـألة 

األمي واحداة ورث سدس املال والبايني لألبـوي ، وإن كـان األمـي أكثـر مـن واحـد، ورث ثلـ  
 املال والبايني لألبوي .

 ، إن كـــانوا لألبـــوين أو لـــألب فقـــا، فاملـــال يقســـم بيـــنهم األعمـــام والعمـــا :9المســـألة 
 بالتااضرت   أي للذكر ضعف األنثو   وإن كانوا لألم، فاملال يقسم بينهم بالتساوي.

 األ وال واخلاال ، يقسم املال بينهم بالتساوي،  فللذكر مثرت األنثو. :6المسألة 
و   اخلـــــاال ، فالثلـــــ  إاا اوتمـــــو األعمـــــام أو العمـــــا ، مـــــو األ ـــــوال أ :7المســـــألة 

 لأل وال واحداة كان أو متعدواة اكراة أو أنثو، والثلثان لألعمام.
أوالو األعمـــام واأل ـــوال، يقومـــون مقـــام  بـــا هم مـــو عـــدم اآلبـــا  ويأ ـــذون  :8المســـألة 
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 نصي   با هم.
لو وود أحد من الطبقة السابقة )أي طبقة األعمام واأل وال وأوالوهم( ال  :5المسألة 

 لطبقة ال حقة أي )أعمام األب وأ وال ( و )أعمام األم وأ واحبا(. رث ا
( ابـن عـم لألبـوين، وعـم   لـألب  اصـة، فـإن ابـن 1يستثىن مـن املسـألة ) :51المسألة 

 العم لألبوي  مقدم علو العم األيب، مو أن العم األيب أينرب نسباة.
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 . األعمام والعمات26

 ل  كرت املال. بوین، أو ألم(:عم واحد، أو عمة واحدة )ألب، أو أل
 حبم كرت املال يقتسمون     بالسوية. األعمام )ألب، أو ألبوین، أو ألم(:
 حبن كرت املال بالسوية. العمات )ألب، أو ألبوین، أو ألم(:
 يقسم املال بينهم للذكر مثرت حظ األنثيني. أعمام، وعمات )ألب، أو ألبوین(:

 م بالتساوي للذكر مثرت األنثو.يقسم املال بينه أعمام، وعمات ألم:
يســـقا األيب بـــاألبوي ، واألبـــوي  إن كـــان  عـــم أو عمـــة ألب، وعـــم أو عمـــة ألبـــوین:

 واحداة يأ ذ املال، وإن كان أكثر فللذكر ضعف األنثو.
 سدس املال لألمي الواحد، والبقية لألبوي .عم، أو عمة ألم، وعم أو عمة ألبوین: 

ثلــ  لألمــي وإاا كــانوا اكــراة وأنثــو يقســم  عمــة ألبــوین:أعمــام أو عمــات ألم، وعــم أو 
 بينهم بالتساوي، والبقية لألبوي  يقسم بينهم بالتااضرت.

يقــــوم األيب مقــــام األبــــوي  كمــــا ه الارضــــني  عــــم أو عمــــة ألم، وعــــم أو عمــــة ألب:     
 السابقني، ولألمي السدس إن كان واحداة، والثل  إن كان أكثر.

يسـقا األيب فـ  إرث لـ ،  أو عمـة ألم، وعـم أو عمـة ألبـوین: عم أو عمة ألب، وعم
 .8و7واملال لألمي واألبوي  كما  قدم ه الارضني السابقني رينم 

 يقدم ابن عم األبوين علو عم  األب للنص اخلاص. ابن عم ألبوین، مع عم ألب:
 كرت اإلرث لعمة األب، وال عي  لألبوي .  ابن عم ألبوین، مع عمة ألب:

 اإلحتياط التصاحل بني األثنني.عم ألبوین، مع عم أو عمة ألب: بنت 
ال فرق ه الارضني األ ريين بني  عدو ابن العم أو وحد ـ ، و عـدو العـم األيب أو  مسألة:

 وحد  ، و عدو عمة األيب أو وحدهتا.
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 . األخوال والخاالت27

 ل  كرت املال. خال واحد، أو خالة )ألب، أو ألم، أو ألبوین(:
 حبم كرت املال بالسوية. خوال، أو خاالت )ألب، أو ألم، أو ألبوین(:أ

ــوین(: يقســم املــال بيــنهم بالســوية للــذكر مثــرت  أخــوال، وخــاالت )ألب، أو ألم، أو ألب
 األنثو.

 السدس لألمي، والبايني لأليب. خال أو خالة ألم، مع األبي من الخال أو الخالة:
الثلــ ، لألمــي يقســم بيــنهم  ل أو الخالــة:خــاالت أو أخــوال ألم، مــع األبــي مــن الخــا
 بالسوية، والبايني لأليب يقسم بينهم بالسوية أيضاة.
 كرت املال لألبوي .  خال أو خالة ألب، وخال أو خالة ألبوین:

العي  لأليب، واملـال  خال أو خالة ألب، وخال أو خالة ألم، وخال أو خالة لألبوین:
 ضني ال حقني.بني األمي واألبوي  كما يذكر ه الار 

ــة: ــویني مــن الخــال أو الخال ــة ألم، مــع األب لألمــي ســدس املــال، والبــايني  خــال أو خال
 لألبوي  بالسوية.

لألمــي  الثلــ ، والبــايني  خــاالت أو أخــوال ألم، مــع األبــویني مــن الخــال أو الخالــة:
 لألبوي  بالسوية.

ــة ألم أو أخــوال وخــاالت ألم، مــع األبــي أو األبــویني:  ألمــي الســدس إن  لخــال وخال
 كان واحداة وإن كان متعدواة فالثل  بالسوية، والبايني لأليب أو األبوي .
لألمــي ســدس املــال إن   خــال وخالــة ألب أو أخــوال وخــاالت ألب، مــع األمــي فقــ :

 كان واحداة، وثلث  إن كان متعدواة، والبايني لأليب.
ل لألبــوي  والعــي  كــرت املــا  خــال وخالــة ألب أو أخــوال وخــاالت ألب، مــع األبــویني:

 لأليب.
 التقسيم بني اخلال واخلالة بالسوية وا ماة ألهنم ينتسبون إىل امليت باألم.مسألة: 
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 . األعمام واألخوال28

ثلـــ  املـــال للفـــال أو اخلالـــة،  عـــم أو عمـــة، وخـــال أو خالـــة )ألب كانـــا، أو ألبـــوین(:
 وثلثاو للعم أو العمة.

ثلــــ  املــــال لأل ــــوال بالســــوية، وثلثــــاو لألعمــــام  أعمــــام، وأخــــوال )ألبــــوین، أو ألب(:
 بالسوية.

ثلـــ  املـــال للفـــاال  بالســـوية، وثلثـــاو للعمـــا   عمـــات، وخـــاالت )ألبـــوین، أو ألب(:
 بالسوية.

ثلـــ  املـــال للفـــاال  بالســـوية، وثلثـــاو لألعمـــام  أعمـــام، وخـــاالت )ألبـــوین، أو ألب(:
 بالتساوي.

لأل ـــوال بالســـوية، وثلثـــاو للعمـــا   ثلـــ  املـــال عمـــات، وأخـــوال )ألبـــوین، أو ألب(:
 بالتساوي. 

ثل  املال للفال واخلالة بالتساوي، وثلثـاو  عم وعمة، وخال وخالة )ألبوین، أو ألب(:
 للعم والعمة بالتااضرت.

ثلـ  املـال لأل ـوال واخلـاال   أعمام، وعمات، وأخوال، وخاالت )ألبوین، أو ألب(:
 اضرت.بالتساوي، وثلثاو للعما  واألعمام بالتا

ثلــ  املــال لأل ــوال واخلــاال  بالســوية،  أعمــام، وعمــات، وأخــوال، وخــاالت )لــألم(:
 والبقية لألعمام والعما  بالسوية.

ثلثـــا املـــال لألعمـــام أو  أعمـــام أو عمـــات ألبـــوین أو ألب، وأخـــوال ألب أو ألبـــوین:
 العما  بالتساوي، وثلث  لأل وال أو اخلاال  بالسوية.

ثلثــــا املــــال لألعمــــام أو العمــــا   أو ألب، وخــــاالت لــــألم:أعمــــام أو عمــــات ألبــــوین 
 بالتساوي، وثلث  للفاال  بالسوية.

ثلــ  املــال لألمــي، والبقيــة  خــال أو خالــة لــألم، مــع أعمــام أو عمــات ألبــوین أو ألب:
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 لألعمام أو العما  بالسوية.
  ثلثــا املــال لألعمــام والعمــا أعمــام وعمــات ألم، وأخــوال وخــاالت ألبــوین أو ألب:

 بالتساوي، وثلث  لأل وال واخلاال  بالتساوي.
ثلثــا املــال للعــم والعمــة بالتســاوي، وثلثــ   عــم وعمــة ألم، وخــال وخالــة ألبــوین أو ألب:

 للفال واخلالة بالتساوي.
ثلـــ  املـــال للفالـــة أو اخلـــال، وثلثـــاو  أعمـــام وعمـــات لـــألم، مـــع خـــال أو خالـــة لـــألم:

 لألعمام والعما  بالسوية.
ثلـ  املـال لأل ـوال واخلـاال  بالسـوية،  ألم، مـع أخـوال و خـاالت لـألم:عم أو عمة ل

 وثلثاو للعم أو العمة.
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 . انضمام الزوجة أو الزوج مع المذكورین25

 فل  النصف، والبايني يقسم بني املذكورين. إذا انضم الزوج إلى من ذكر:
 ذكورين.فلها الربو، والبايني يقسم بني امل وإذا انضمت الزوجة إلى من ذكر:
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 . أوالد األعمام وأوالد األخوال11

 ل  كرت املال. ولد واحد، أو بنت واحدة، للعم، أو للخال:
 ل  كرت املال. ولد واحد، أو بنت واحدة، للعمة، أو للخالة:

البـن العـم أو العمـة ثلثـان، والبـن اخلـال أو اخلالـة  ابن عم أو عمة، وابن خال أو خالة:
 الثل .

البــن العــم أو العمــة ثلثــان، ولبنــت اخلــال أو بنــت خــال أو خالــة: ابــن عــم أو عمــة، و 
 اخلالة الثل .

لبنــت العــم أو العمــة الثلثــان، والبــن اخلــال أو  بنــت عــم أو عمــة، وابــن خــال أو خالــة:
 اخلالة الثل .

لبنـت العـم أو العمـة الثلثـان، ولبنـت اخلـال أو  بنت عـم أو عمـة، وبنـت خـال أو خالـة:
 اخلالة الثل .
 متام املال للفال أو اخلالة. عم، وخال أو خالة:ابن 

 متام املال للعم أو العمة. عم أو عمة، وابن خال:
 متام املال البن العم. ابن العم، وابن ابن العم:

 متام املال البن اخلال. ابن الخال وابن ابن الخال:
 متام املال البن عم األبوين. ابن العم ألبوین، وابن العم ألب:

 سدس املال لألمي، والبايني لألبوي . م ألبوین، وابن العم ألم:ابن الع
 سدس املال لألمي، والبايني لأليب. ابن العم ألب، وابن العم ألم:

 أوالد العـــم ألبـــوین، مـــع أوالد العـــم ألم، وأوالد الخـــال ألبـــوین، وأوالد الخـــال ألم:
(، وألوالو العـــم ثلثـــا ال كـــة ألوالو اخلـــال ثلـــ  ال كـــة )ســـدس الثلـــ  لألمـــي، والبقيـــة لألبـــوي 

 )سدس الثلثني لألمي والبقية لألبوي (.
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 الخاتمة

 
هـــذو هـــي أوليـــا  املســـا رت الـــ  أرونـــا إيراوهـــا ه هـــذو الرســـالة، مراعيـــاة ه الـــك الوضـــو  

 املمون.. 
ورمبا كـان هنـاك عـدم انسـجام ه كيايـة  قسـيم ا ـداول أو عـدم اسـتجابة بعضـها  ـدول 

ي كــرت املســا رت، وــا يووــ  اضــطراب مســا رت اإلرث، إال إاا أرونــا  ضــفيم منســق واحــد يعطــ
 الوتاب وا يند يوون ضرو أينرب من ناع . 

كمــا أن ه بعــض املــوارو أعطينــا احلوــم باملثــال، وأســقطنا املوــرر، مــث ة نــذكر )ابــن العــم( 
 وذا.مثاالة ل  )وألبن العمة(، أو نذكر )بنت اخلال( مثاالة حبا و )ألبن اخلال( وه

إ أن التوضي  ه هوذا كتاب ناينص مهما أورو املولف من األمثلة، وإمنا مون التوضـي  
الوامــرت فيمــا إاا وعلــت ووا ــر لــإلرث، كــرت وا ــر  حبــا مــور بإســم أحــد البــاينني مــن امليــت، إ 

  دار الدا ر  علو من  مو البايني، ليوض : هرت يرث أم  ال؟ وكم يرث؟
وحولــ  ه وا ــر : )األم( )البنــت الواحــد ( )األبــن( )البنتــان مــث ة : صعــرت القطــ  )األب( 

فــأكثر( )األ ( )العــم( )اخلــال( )ا ــد( وهوــذا، يعــ  أن امليــت إاا كــان لــ  )أب( وكانــت لــ  
 هوال  األينربا  فمن يرث منهم؟ وكم يرث؟.

كما أن األفضـرت ه التقسـيم الوتـايب أن صعـرت )مشـجرا ( أو )أعمـد (، ويبـني أمـام كـرت 
 أو عموو: يندر اإلرث أو عدم اإلرث، مث ة هوذا: غصن
 
 
 
 

مو م حظة ما اكرناو سابقاة مـن أن أعمـام وأ ـوال امليـت ناسـ  يقـدمون ه اإلرث علـو 
 أعمام وأ وال أبوي .

 خال أو خالة
 أو عم أو عمة

أبيه                             نفسه                           
 أمه

ألم   ألبوین           ألب   ألم  ألبوین             ألب
 ألب   ألم    ألبوین
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وإه مل أوــــد كتابــــاة يــــووي مهمــــة بيــــان مســــا رت اإلرث ه وضــــو  وإســــتقامة وإســــتيعاب، 
ف البلـدان ـ وحـم مـن لـيس لـ  حـظ وافـر ه العلـم ـ  يـ  يسـهرت للـوك   الـذين هـم ه خمتلـ

اســـتفراج كافـــة املســـا رت بســـرعة وعـــدم التبـــاس واســـتفراج املســـا رت الـــ  هـــي ه مـــرت االبـــت  ، 
وال أم سد هـذو الثغـر  واال مل يـومن مـن اخللـا واإلعـتباو وإعطـا  غـري اي احلـق وحرمـان اي 

 احلق.
بـ )اإلرث(، برت )القضا ( أيضـاة حيتـاج إىل  ومن ا دير أن نقول أن ما اكرناو ليس  اصاة 

لو مسا ل  ه رسالة مستقلة،  ي   وون واضحة ومستوعبة، وهوذا بعض الوت  الاقهية 
األ ــر ، وإال فمــااا يعمــرت الوكيــرت ه خمتلــف القضــايا الــ   رفــو إليــ  طــول عمــرو إاا مل يــو  

 حظاة وافراة من االوتهاو؟ 
اأ ينضــا  غــري اجملتهــد املطلــق كمــا هــو األينــرب، بــرت ال يبعــد هــذا بالنســبة إىل مــن يقــول  ــو 

 التقليد ه فصرت اخلصوما ، كما أ تارو بعض الاقها  أيضاة.
ولو أمر بعض الاقها  املراوو العظام، لاعة من أهرت الاضـرت واالوتهـاو، أن يـدونوا مثـرت 

طبيقهــا لنظــرو هــذو الوتــ  اخلاصــة بـــ )اإلرث( و)القضــا ( ومــا أعــب ، وبعــد  صــحي  الاقيــ  و 
ــــب و، لوــــان ه الــــك  دمــــة لإلســــ م  ــــة ه خمتلــــف ال يــــومر بطبعهــــا ونشــــرها بوميــــا  كافي

 واملسلمني، واهلل املوفق املعني.
سبحان ربك رب العز  عما يصاون وسـ م علـو املرسـلني واحلمـد هلل رب العـاملني وصـلو 

 اهلل علو ممد و ل  الطاهرين.
                              

 كربالء المقدسة                                     
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي                                     
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