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الوصية بأكثر من الثمث و اتفاق الورثة عمى منع الزائد عمى الثمث 
 

كيفية رد الوصية عمى الثمث إذا كانت لواحد أو متعدد مع تساوي نسبة االستحقاق 
 :العمل فيه بعد تصحيح فريضة الورثة كما يمي

  ثم يعطى منه لمموصى له وصيته, يكون الرد بتحويل مقام الوصية إلى ثالثة 

 يتم العمل بأن ينظر بين الباقي من المقام و بين الفريضة بنظري التوافق و التباين 

 و يجعل وفق الفريضة أو كمها , يجعل وفق الباقي في حال التوافق أو كمه في حال التباين فوق الفريضة
 فتحصل جامعة التصحيح , فوق المقام حسب الحاالت و يضرب فيه

  و ما لكل موصى له  من المقام فيما فوقه و ترسم , ثم يضرب ما لكل وارث من الفريضة فبما فوقها
 الحواصل تحت الجامعة
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كيفية رد الوصية عمى الثمث إذا كانت لمتعدد مع اختالف نسبة االستحقاق  

 :العمل فيه بعد تصحيح فريضة الورثة كما يمي

 و يسمى المقام األصغر - يبحث عن اقل عدد يجمع الوصيتين أو الوصايا- 

  يعطى من المقام األصغر لكل موصى له حظه الموصى له به. 

  و حاصل الضرب , لتكون الوصية خارجة من الثمث (3)تجمع الحظوظ و يضرب مجموعها في ثالثة– 
 يجعل في أعمى الضمع الموالي لمفريضة–و يسمى المقام األكبر 

 و الباقي ينظر بينه و بين فريضة الورثة بنظري التوافق و , تطرح حظوظ الموصى لهم من المقام األكبر
 التباين

 ويؤخذ وفق الفريضة أو , فيؤخذ وفق الباقي في حال التوافق أو كمه في حال التباين فيجعل فوق الفريضة
 فتحصل جامعة التصحيح , كمها و  يجعل فوق المقام حسب الحاالت و يضرب فيه
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  و ما لكل موصى له  من المقام فيما فوقه و ترسم , ثم يضرب ما لكل وارث من الفريضة فبما فوقها
 الحواصل تحت الجامعة
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اختبار صحة العمل  
 الختبار صحة العمل تجمع حواصل الضرب  التي تحت الجامعة فإن ساوتها فالعمل صحيح و إال فيعاد 

. العمل
  :صحح الفرائض اآلتية بوصيتها: تطبيقات

 ام و أخوين ألم و شقيقة و و موصى لهما بثمث لكل واحد منهما و منع الورثة الزائد 

  أم و أب و شقيق ثم ماتت األم عمن يرثها من الفريضة األولى و شخصين موصى له بالنصف   و
 منع الزائد

 أم و أب و زوج و موصى لههما أحدهما بالثمث و اآلخر بالربع و منع الزائد 

 خمسة أشقاء و موصى لهما بثمث لكل منهما و منع الزائد 

 


