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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

2. ทายาทผูรับมรดกสวนที่เหลือ (อัล-อะเศาะบะฮฺ) 

 

ทายาทผูรับมรดก สวนที่เหลือ  (อัล-อะเศาะบะฮฺ )  

หมายถึง  ผูที่รับมรดกโดยไมมีปริมาณกําหนด  

  

 สวนที่เหลือ แบงออกเปน 2 ประเภท 

 1.  ผูรับสวนที่เหลืออันเนื่องมาจากเชื้อสาย   

2.  ผูรับสวนที่เหลืออันเนื่องมาจากสาเหตุ 

 

 1.  ผูรับสวนที่เหลืออันเนื่องมาจากเชื้อสาย   แบง

ออกไดเปน 3 ประเภท  ดังตอไปนี้  

1.1  ผูรับมรดกสวนที่เหลือโดยตนเอง   

ประกอบดวย  ทายาทเพศชายทั้งหมดที่มีสิทธิในมรดกนอกจาก

สามีและพี่นองชายรวมแม  กลุมพวกเขาประกอบดวย 

 1.  ลูกชาย 

2.  หลานชายและทายาทชายที่ลําดับรองลงไป 
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3.  พอ 

4.  ปูและทายาทชายที่ลําดับสูงข้ึนไป 

5.  พี่นองชายรวมพอแม 

6.  พี่นองชายรวมพอ 

7.  ลูกชายของพี่นองชายรวมพอแม และทายาทชายที่

ลําดับรองลงไป 

8.  ลูกชายของพี่นองชายรวมพอ และทายาทชายที่

ลําดับรองลงไป 

9.  ลุงและอา(พี่นองชายของพอผูตาย )รวมพอแมกับ

พอผูตาย 

10.  ลุงและอารวมพอกับพอผูตาย 

11.  ลูกชายของลุง และอารวมพอแมกับพอผูตาย และ

ทายาทชายที่ลําดับรองลงไป 

12.  ลูกชายของลุง และ อารวมพอกับพอผูตาย และ

ทายาทชายที่ลําดับรองลงไป 

13.  นายทาส (ผูปลดปลอยทาส) 

กรณีที่มีอยูเพียงคนเดียวจากบรรดาทายาททั้งหมดเขา

จะไดรับทรัพยสินทั้งหมด   เมื่อเขาอยูรวมกับบรรดาผูที่รับตาม
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อัตราสวนที่ถูกกําหนดเขาจะไดรับจากสวนที่เหลือ  หาก

อัตราสวนที่ถูกกําหนดถูกจัดแบงไปหมด  สิทธิของเขาก็จะหมด

ไป 

ทิศทางหรือฝงของการรับมรดกสวนที่เหลือบางกลุมจะ

ใกลชิดมากกวาอีกบางกลุม  กลาวคือพวกเขามีหาจําพวกโดย

เรียงตามลําดับดังตอไปนี้ 

1.  การเปนลูก 

2.  การเปนพอ 

3.  การเปนพี่นองและบรรดาลูกๆ ของพวกเขา  

4.  การเปนลุงอาและบรรดาลูกๆ ของพวกเขา  

5.  การเปนนายทาส  

 

เมื่อผูรับสวนที่เหลือรวมกันสองคนหรือมากกวา

นั้น  กรณีเชนนี้พวกเขามีหลายสภาพดวยกัน 

สภาพที่หนึ่ง   มีความเทาเทียมกันในแงของทิศทาง

หรือฝงที่มีการสืบมรดก ( อัล -ญิฮะฮฺ )  ระดับชั้น ( อัด -ดะ

เราะญะฮฺ) และความเขมขนทางสายเลือด (อัล-กูวะฮฺ)  เชน  ลูก
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ชายสองคน  พี่ชายสองคน  หรือลุงสองคน  ในกรณีนี้ทั้งสองคน

จะไดรับทรัพยสินรวมกันอยางเทาเทียม 

สภาพที่สอง   มีความเทาเทียมกันในดานทิศทางหรือ

ฝงที่มีการสืบมรดก(อัล-ญิฮะฮฺ) และระดับชั้น(อัด-ดะเราะญะฮฺ)  

แตแตกตางกันในดานความเขมขน   เชน   หากอยูรวมกัน

ระหวางลุงรวมพอแมกับลุงรวมพอ   กรณีนี้จะพิจารณาดาน

ความเขมขนทางสายเลือดกอน   ดังนั้นลุงรวมพอแมจะไดรับ

มรดกโดยที่ลุงรวมพอจะไมไดรับแตอยางใด 

สภาพที่สาม  มีความเทาเทียมกันในดานฝงที่มีการสืบ

มรดก แตแตกตางกันในระดับชั้น   เชน  หากอยูรวมกันระหวาง

ลูกชายกับหลานชาย  กรณีนี้จะพิจารณาจากระดับกอน   ดังนั้น

ทรัพยสินจะเปนของลูกชาย 

สภาพที่สี่  มีความแตกตางกันในดานฝงที่สืบมรดก ซึ่ง

ในกรณีนี้จะพิจารณาใหกับผูที่มีฝงการสืบมรดกที่ใกลชิดกวา

ถึงแมวาระดับชั้นจะหางมากกวาผูที่รับมรดกจากฝงที่สืบมรดก

หางกวาแตมีระดับใกลกวาก็ตาม   ดังนั้น  หลานชายจะไดรับ

กอนพอ   และลูกชายของพี่นองชายรวมพอจะไดรับกอนพี่

นองชายรวมพอแม 
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ผูชายสี่จําพวกที่เปนมูลเหตุใหพี่นองหญิงของ

พวกเขาตองไดรับมรดกแบบอะเศาะบะฮฺ  แทนการรับ

มรดกตามอัตราสวนที่ถูกกําหนด   ซ่ึงสําหรับผูชายจะ

ไดรับเทากับสวนไดของผูหญิงสองคน  พวกเขา

ประกอบดวย   

1. ลูกชาย (นั่นคือ เมื่อลูกสาวอยูกับลูกชาย  แทนที่ลูก

สาวจะรับมรดกแบบอัตราสวน เธอจะตองรับมรดก

แบบอะเศาะบะฮฺพรอมกับลูกชายแทน) 

2. หลานชายและทายาทชายที่ลําดับรองลงไป   

3. พี่นองชายรวมพอแม   

4. พี่นองชายรวมพอ 

สวนผูรับสวนที่เหลือระดับอ่ืนๆ  ทายาทผูชายเทานั้นที่

จะไดรับมรดก  สวนผูหญิงจะไมไดรับ   พวกเขาประกอบดวย   

บรรดาลูกๆ  ของพี่นองชาย   และบรรดาลุงและอาพรอมบรรดา

ลูกๆ ชายของพวกเขา 
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1.2  ผูรับมรดกแบบสวนที่เหลือเพราะผูอ่ืน 

บุคคลกลุมนี้พวกนางมีอยู 4 จําพวก  ประกอบดวย 

1.  ลูกสาวคนเดียวหรือหลายคนข้ึนไปรับรวมกับลูก

ชายคนเดียวหรือหลายคนข้ึนไป 

2.  หลานสาวคนเดียวหรือหลายคนข้ึนไปรับรวมกับ

หลานชายคนเดียวหรือหลายคนข้ึนไป 

3.  พี่นองสาวรวมพอแมของผูตายคนเดียวหรือหลาย

คนข้ึนไปรับรวมกับพี่นองชายรวมพอแมของผูตายคนเดียวหรือ

หลายคนข้ึนไป 

4.  พี่นองสาวรวมพอกับผูตายคนเดียวหรือหลายคน

ข้ึนไปรับรวมกับพี่นองชายรวมพอกับผูตายคนเดียวหรือหลาย

คนข้ึนไป  

ดังนั้นพวกเขาจะไดรับมรดกโดยแบงเปนสําหรับผูชาย

จะไดรับเทากับสวนไดของผูหญิงสองคน   และสําหรับพวกเขา

จะรับเฉพาะจากสวนเหลือของอัตราสวนที่ถูกกําหนด  หาก

อัตราสวนที่ถูกกําหนดถูกจัดแบงไปทั้งหมด   สิทธิของพวกเขาก็

จะหมดไป 

1.  อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 
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ُ ٱ يُوِصيُ�مُ  ﴿ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ  ِ�ٓ  َّ
َ
َكرِ  أ َّ ِ � ٱ َحّظِ  ِمۡثُل  ِ نثََيۡ�ِ

ُ
�ۡ ﴾ 

 ]  ١١: النساء[

ความหมาย   “อัลลอฮฺไดทรงส่ัง เสียพวกเจาไว ตอบรรดา ลูกๆ 

ของพวกเจาวา  สําหรับผูชายนั้นจะไดรับเทากับสวนไดของ

ผูหญิงสองคน”  (อัน-นิสาอ / 11) 

 
2.  อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

ْ  �ن ﴿ َكرِ  َو�َِسآءٗ  رَِّجاٗ�  إِۡخَوةٗ  َ�نُٓوا َّ ِ  َحّظِ  ِمۡثُل  ََِ
� ٱ نثََيۡ�ِ

ُ
�ۡ  ُ ُ ٱ يُبَّ�ِ ن لَُ�مۡ  َّ

َ
ْۗ  أ ِّوا ِِ ُ ٱوَ  ََ ءٍ  بُِ�ّلِ  َّ ۡ�َ 

 ۢ  ]  ١٧٦: النساء [﴾ ١ َعِِيُم
ความหมาย   “แตถาพวกเขาเปนพี่นองหลายคนทั้งชายและ

หญิง   สําหรับชายจะไดรับเทากับสวนไดของหญิงสองคน  

ที่อัลลอฮฺทรงแจกแจงแกพวกเจานั้น   เนื่องจากเกรงวาพวกเจา

จะหลงผิด และอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรูในทุกส่ิงทุกอยาง ”  (อัน-นิ

สาอ / 176) 
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1.3 ผูรับมรดกสวนที่เหลือรวมกับผูอ่ืน 

บุคคลกลุมนี้มีอยู 2 จําพวก  ประกอบดวย   

1.  พี่นองสาวรวมพอแมคนเดียวหรือมากกวานั้นรับ

รวมกับลูกสาวคนเดียวหรือมากกวานั้น   หรือรับรวมกับ

หลานสาวคนเดียวหรือมากกวานั้น   หรือรับรวมกับทั้งสองคน

พรอมกัน   

2.  พี่นองสาวรวมพอคนเดียวหรือมากกวานั้นรับ

รวมกับลูกสาวคนเดียวหรือมากกวานั้น   หรือรับรวมกับ

หลานสาวคนเดียวหรือมากกวานั้น   หรือรับรวมกับทั้งสองคน

พรอมกัน 

ดังนั้น  พี่นองสาวรวมพอแมต้ังแตหนึ่งคนข้ึนไปจะรับ

มรดกรวมกับบรรดาลูกสาวหรือหลานสาวและทายาทหญิงที่

ลําดับรองลงไป  เชนเดียวกับพี่นองสาวรวมพอต้ังแตหนึ่งคนข้ึน

ไปก็จะรับมรดกรวมกับบรรดาลูกสาวหรือหลานสาวและทายาท

หญิงที่ลําดับรองลงไป  ซึ่งพวกนางจะรับมรดกจากสวนเหลือ

ของอัตราสวนที่ถูกกําหนด   หากอัตราสวนที่ถูกกําหนดถูก

จัดแบงไปทั้งหมด  สิทธิของพวกนางก็จะหมดไป 
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การพี่นองสาวรวมพอแมไดรับมรดกสวนที่เหลือรวมกับ

ผูอ่ืน  นางก็อยูในฐานะเหมือนพี่นองชายรวมพอแมที่สามารถ

กันสิทธิพี่นองรวมพอไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิง  และบรรดา

ทายาทคนอ่ืนที่มีสิทธิรับสวนที่เหลือไมใหพวกเขาไดรับมรดก

ตามไปดวย 

เชนเดียวกับการที่พี่นองสาวรวมพอไดรับมรดกสวนที่

เหลือรวมกับผูอ่ืน   นางก็มีฐานะด่ังพี่นองชายรวมพอที่สามารถ

กันสิทธิบรรดาลูกๆ  ของพี่นอง  และบรรดาผูที่รับสวนที่เหลือ

หลังจากนั้นไมใหพวกเขาไดรับมรดกตามไปดวย 

   

 2.  ผูรับมรดกสวนที่เหลืออันเนื่องมาจากสาเหตุ   

ประกอบดวย นายทาส(ผูปลอยทาสใหเปนไท)ทั้งที่เปน

ผูชายหรือผูหญิง  และทายาทของนายทาสที่สามารถรับมรดก

แบบสวนที่เหลือโดยตัวของพวกเขาเอง (ตามขอ 1.1 ขางตน) 

ب  اا  ببا  رض ا  بنهدا قال: قال رسول ا  ا� ا  
َدا اَِقَ : «بغمه وسغ   ََ ِغهَها  يل

َ
ََ اَِ وا الَفَراِِ قو ِِ ه

ل
ل
َ
ٍل  أ  رَجو

َ
ول�
َ
َو أل هو ََ

 َذَترٍ ». مرفق بغمه
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ความหมาย  จากอิบนุ อับบาส  เราะฏิยัลลอฮุอันฮุมา  กลาววา  

ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   กลาววา   “จง

แบงอัตราสวนที่ถูกกําหนดใหถึงเจาของผูมีสิทธิ์   ดังนั้น สวนที่

คงเหลือจงใหแกผูชายที่มีความใกลชิดมากที่สุด ”  ( บันทึก

โดยอัล-บุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ  6732  และมุสลิม หมายเลข

หะดีษ 1615) 

 

 


