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تأصیل الفریضة
التأصیل

. تفعیل من األصل، واألصل ما يبنى علیه غیره، أو ما يتفرع عنه غیره:تعريفه لغة-
. معرفة أقل عدد تستخرج منه سھام فروض المسألة بال كسِر:واصطالحًا-

. فأقل عدد تستخرج منه سھام الفرضین ستة وھي أصل المسألةمسألة فیھا نصف مع سدس، :فمثال
أصول المسائل 

. أصول المسائل منھا المتفق علیھا، ومنھا المختلف فیھا
: فالمتفق علیھا سبعة-أ

). أربعة وعشرون(، و)اثنا عشر(، و)ثمانیة(، و)ستة(، و)أربعة(، و)ثالثة(، و)اثنان: (وھي
: والمختلف فیھا اثنان-ب

). ستة وثالثون(، و)ثمانیة عشر: (وھما
النـصف، والربـع،    : (فاألصول السبعة مأخوذة من الفروض الستة المنـصوص علیھـا فـي كتـاب اهللا تعـالى وھـي كمـا تقـدم                       -

). والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس
الـسدس مـع   (ناتج عـن اجتمـاع   ) ستة وثالثون(واألصل ) السدس مع ثلث الباقي(ناتج عن اجتماع  ) ثمانیة عشر (واألصل   -

). الربع وثلث الباقي
. عند  من يورث اإلخوة مع الجد) اإلخوة مع الجد(وھذان األصالن المختلف فیھما ال يكونان إال في باب -

: مصطلحات فرضیة
. نصیب الفرض أو التعصیب من أصل المسألة:المراد بالسھام-
. تعیین الفروض بعد معرفة أصحابھا مع صرف النظر عن مستحق كل فرض:والمراد بالمسألة-
. تعیین الفروض مع تعیین مستحق كل فرض، وھذا ال يتم إال بعد التأصیل:والمراد بالصورة-

:طرق معرفة أصول المسائل 
. تبین لك من تعريف التأصیل أنه ناتج عن وجد فرض أو فروض في المسألة-
ويـسمى  -للـذكر مثـل حـظ األنثیـین    -وأما إذا كان الورثة عصبة فقط فالتركة تقسم على عدد رؤوسـھم  -

. عدد الرؤوس ًأصال تجوزًا
:أصل المسألة إذا كان فیھا فرض واحد 

. مخرج ذلك الفرض: إذا كان في المسألة فرض واحد فأصلھا-
: أمثلة
). اثنان(فقط كشقیقة وعم فاألصل ) نصف(المسألة إذا كان في -1
). ثالثة(فقط كأم وأب فاألصل ) ثلث(إذا كان في المسألة -2
). أربعة(فقط كزوج وابن فاألصل ) ربع(ِإذا كان في المسألة -3
). ستة(فقط كجدة وشقیق فاألصل ) سدس(إذا كان في المسألة -4
). ثمانیة(فقط كزوجة وابن ابن فاألصل ) ثمن(المسألة إذا كان في -5

. فال يكونان إال بتعدد الفروض) أربعة وعشرون(، )اثنا عشر(أما األصالن :مالحظة-
ال يكونان إال بتعدد الفروض، وال يكونـان        ) ستة وثالثون (و  ) ثمانیة عشھا ) (المختلف فیھما (وكذلك األصالن   

). اإلخوة مع الجد(في باب إال 
:أصل المسألة إذا كان فیھا كثر من فرض 

إذا كان في المسألـة أكثر من فرض واحـد فأصلھا نـاتج مـن مخـاٍرج تلـك الفـروض ويتوصـل إلـى معرفـة                          -
. األصل حینئذ بطرٍق نذكر منھا ثالثا

العدل بالضوابط التالیة :الطريقة األولى-

:ضوابط لمعرفة األصـول 
): اثنـان(األصل -

). اثنان( فاألصل) نصفان(أو ) نصف(كل مسألة فیھا -1
). اثنان(فاألصل في المسألتین ) زوج وشقیقة(أو ) بنت وشقیق: (مثال

): األصل ثالثة(-
). ثالثة(أوھما معًا فاألصل ) ثلثان(أو ) ثلث(فیھا كل مسألة -2

). ثالثة(فاألصل في المسائل الثالث ) شقیقتان مع أخوين من األم(أو ) بنتـان وعم(أو ) أم وأب: (مثـال
): األصـل أربعـة( -

زوجـة وشـقیقة   (أو) زوج وابـن : (مثـال ). أربعـة (أو معه نصف أو ثلث بـاق فـاألول    ) ربع(كل مسألة فیھا     -3
). زوجة وأم وأب(أو ) وعم

. في المسائل الثالث، واألخیرة منھا إحدى الغراوين) أربعة(فاألصل 
): األصـل ستـة(-

: (فاألصل. سدس أو نصف أو ثلث أو ثلثان أو مع النصف ثلث باٍق أو ثلث أو ثلثان: كل مسألة فیھا-4
). تةس
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أم وأب وبنـت و بنـت       (أو  ) أم وبنـت و بنـت ابـن       (أو  ) جدة وشقیقتان (أو  ) وأخوان ألم أم  (أو  ) أم وابن : (مثال
). واألخـیرة منھا الغراء الثانیة) (فاألصل في المسائل كلھا ستة) زوج وأم وأب(أو ) جـد وجـدّه وبنتان(أو ) ابن

): األصل ثمانیـة(-
). ثمانیة(فاألصل ) معه نصف(أو ) ثمن(فیھا كل مسألة -5

). ثمانیة(فاألصل في المسألتین ) زوجة وبنت(أو ) زوجة وابن: (مثال
): األصل اثنا عشر(-

). اثنا عشھا(فاألصل ) ثلثان(أو ثلث أو) فأكثر(كل مسألة فیھا أربع ومعه إما سدس -6
) زوج وبنتـان واألبـوان    (أو  ) زوجـة وأم وأخـوة مـن األم       (أو  ) زوج وبنـت ابـن وأب وأم      (أو  ) زوجـة وجـدة   : (مثال
. في المسائل كلھا) اثنا عشر(فاألصل 

): األصل أربعة وعشرون(-
). أربعة وعشرون(، فاألصل )فأكثر أو ثلثان(ثمن ومعه إما سدس (كل مسألة فیھا -7

أربعـة  (فاألصل  ) زوجات وبنت و بنت ابن وأبوان     (أو  ) ة وبنتان وجد وجدة   زوج(أو  ) زوجة وأم وأب وابن   : (مثال
. في المسائل الثالث) وعشرون

): األصل ثمانیة عشر(-
أصـل  ) جـدة وجد وخمسة أشقاء   : (مثال). ثمانیة عشر (، فاألصل   )سدس وثلث باق  : (كل مسألة فیھا   -8
. -وال تأتي إال في باب اإلخوة مع الجد-)ثمانیة عشر(المسألة ھذه 

): األصل ستة وثالثون(-
). ستة وثالثون(، فاألصل )ربع وسدس وثلث باق: (كل مسألة فیھا-9

. -وال تأتي إال في باب اإلخوة مع الجد-)ستة وثالثون(فاألصل ) زوجة وجدة وجد وسبعة أشقاء: (مثال
فروض ال تجتمع 

. في مسألة واحدة) الربع(مع ) الثمن(ال يجتمع -
نـصیب الـزوج مـع الفـرع الـوارث، وال          ) الربع(نصیب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث، و        ) الثمن(ألن  

. يتصور اجتماع الزوجین في مسألة
. في مسألة واحدة) الثلث(مع ) الثمن(وال يجتمع -

نصیب األم، أو نصیب عـدد مـن أوالد   ) الثلث(نصیب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث و       ) الثمن(ألن  
. األم، عند عدم الفرع الوارث

.في مسألة فیھا زوج) الثلث( مع) الربع(ال يجتمع -
:فروض ال تتكرر 

: أربعة فروض ال تتكرر في مسألة واحدة وھي-
). الثمن(و ) الربع(و ) الثلث(و ) الثلثان(

البنات، وبنـات االبـن، والـشقائق،    : نصیب أربعة أصناف وھم) الثلثین(ألن فرض : فال يتصور تكرارھما في مسألة    :فأما الثلثان 
. األصناف الباقیة الثلثینوإذا ورث صنف منھا الثلثین امتنع إرث . واألخوات من األب

فال يتصور تكراره في مسألة، ألنه نصیب األم والعدد من أوالدھا، فإذا وجد عدد مـن أوالد األم معھـا كـان نـصیبھا               :وأما الثلث 
. السدس

. فألنه نصیب الزوج مع الفرع الوارث، ونصیب الزوجة مع عدم الفرع الوارث، وال يتصور اجتماعھما:وأما الربع
. وال يشاركھن فیه أحد: فألنه نصیب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث:الثمنوأما

:فروض تتكرر 
. فیمكن وروده في مسألٍة مرتین فقط): النصف( فأما. في مسألة واحدة) السدس(، أو )النصف(ال يتكرر من الفروض غیر -

. زوج مع شقیقة أو مع أخت من األب: مثاله
. وروده في مسألة مرتین أو ثالثًافیمكن ): السدس(وأما 

. لألبوين لكل منھما السدس) ابن وأبوان: (مثال وروده مرتین
لألخت من األب السدس تكملة الثلثـین، واألخـت مـن األم لھـا الـسدس      ) شقیقة وأخت من األب وأخت من األم: (مثال آخر 
لبنت االبن السدس تكملة الثلثـین، ولكـل مـن األبـوين     ). وانبنت، وبنت ابن، وأب: (مثال ورود السدس ثالث مرات. فرضًا مستقًال

. السدس فرضًا مستقال
لألخت من األب السدس تكملة الثلثین، ولكل مـن األخ مـن األم واألم    ). شقیقة وأخت من األب وأخ من األم وأم       : (مثال آخر 
. السدس فرضًا

) لمعرفة أصل المسألة( :الطريقة الثانیة-
ف المشترك البیسط لمخارج فروض المسألة معرفة المضاع

. أصغر عدد يقبل القسمة على مخارج فروض المسألة كلھا بال كسر:المراد بالمضاعف المشترك البسیط ھنا ھو-
). نصف، وسدس، وثلثان: (مسألة اجتمع فیھا: مثاله

ألنـه أصـغر عـدد يقبـل        ) سـتة : (ذه المخـارج  والمضاعف المشترك البـسیط لھـ     ). اثنان، وستة، وثالثة  : (فمخارج ھذه الفروض  
) ستة(فأصل ھذه المسألة . القسمة على ھذه المخارج كلھا بال كسر

). ربع، وثلث، وثلثان، وسدس: (مسألة اجتمع فیھا:مثال آخر
ألنـه أصـغر   ) اثنـا عـشر  : (والمضاعف المشترك البسیط لھذه المخـارج   ). أربعة، وثالثة، وثالثة، و ستة    : (فمخارج ھذه الفروض  

). اثنا عشر: (فأصل ھذه المسألة. عدد يقبل القسمة على ھذه المخارج كلھا بال كسر
.)ثمن، وسدس، وثلثان: (مسألة اجتمع فیھا:ل آخراثم
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