
 الميراث بالتعصيب



 التعصٌب
   : لغة التعصٌب

من عصب ٌعصب تعصٌباً، وهً بمعنى اإلحاطة، والعصبة هً قرابة 

 .الرجل ألبٌه

  :اصطالحاً  التعصٌب

هً أهلٌة الوارث الستحقاق جمٌع التركة أو ما تبقى منها بعد أصحاب 

 .الفروض

 .وٌمكن القول أن التعصٌب هو اإلرث بال تقدٌر معٌن

 :  ودلٌله

 وإن) :تعالى وقوله ،(األنثٌٌن حظ مثل للذكر أوالدكم فً هللا ٌوصٌكم)

 .(األنثٌٌن حظ مثل فللذكر ونساءً  رجاالً  إخوة كانوا

  .(ذكر رجل ألولى فهو بقً فما بأهلها الفرائض ألحقوا) :وحدٌث
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  : التعصٌب فً اإلرث حاالت

  . ـ أن ٌأخذ كل المال إذا انفرد 1

  . أن ٌأخذ الباقً بعد قسمة الفروض على أصحابها ـ2

 .ـ أن ال ٌأخذ شٌئاً 3

 :العصبةأقسام 

 .بالنفس العصبة1.

 .بالغٌر العصبة2.

 .الغٌر مع العصبة3.
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 : بالنفس العصبة : األول القسم

 وهو أن الوارث ٌرث بنفسه وال ٌحتاج إلى شخص آخر ٌتعصب معه    

 وهم جمٌع الوارثٌن من الرجال والمعتقة إال الزوج واإلخوة ألم

 : بالغٌر العصبة: الثانً القسم

 . وهو أن األنثى تتعصب بغٌرها ال بمفردها   

 : والوارثون العصبة بالغٌر كالتالً

  . البنت فأكثر ـ االبن فأكثر

إن احتاجت : بنت االبن فأكثر ـ ابن االبن فأكثر أو من هو أنزل منها 
 .إلٌه

 . األخت ش فأكثر ـ األخ الشقٌق فأكثر

  . األخت ألب فأكثرـ األخ ألب فأكثر
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 . الغٌر مع العصبة : الثالث القسم    

تتعصب مع غٌرها من ( شقٌقة أو ألب)وهو أن األخت     
 : البنات 

 : والوارثون عصبة مع الغٌر
 . األخت الشقٌقة فأكثر ـ مع البنت أو بنت االبن

  . األخت ألب فأكثر ـ مع البنت أو بنت االبن
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  ترتٌب العصبة                    

أي جهة قرابة الورثة من المٌت وهً ست  : ـ الجهة1

  : جهات على الترتٌب
 . ابن ، وابن االبن مهما نزل بمحض الذكور: ـ بنوه 1

 . األب: ـ أبوه 2

 .الجد : ـ جدوده 3

 األخ الشقٌق ، األخ ألب ، ابن األخ الشقٌق ، ابن األخ ألب:ـ أخوه 4

العم الشقٌق ، العم ألب ، ابن العم الشقٌق ، ابن العم : ـ عمومه 5
  . ألب

 . الُمْعتِق والُمْعتِقة: ـ والء 6
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أي قرب الوارث من المٌت وبعده بتعدد الوسائط بٌنه :  ـ القربة2     

وبٌن المٌت فاالبن أقرب من ابن االبن ، وابن االبن أقرب من ابن 
 . االبن ، واألخ الشقٌق أقرب من ابن األخ الشقٌق وهكذا ابن

   .أي جهة قرابة الوارث من المٌت: ـ القوة 3

 . قرٌب من جهتٌن أب وأم: فالشقٌق 

  . األب: من جهة واحدة وهً : والذي من األب 

 . فالشقٌق أقوى ألنه من جهتٌن

  . القوة خاصة بجهة األخوة والعمومة وأبنائهما :فائدة 
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