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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

3. การกันสิทธิในมรดก (อัล-หัจญบ)ุ 
  

การกันสิทธิ  (อัล-หัจญบุ)  หมายถึง   การกันมิใหผูเปน

ทายาทไดรับมรดกไมวาจากมรดกทั้งหมดหรือจากสวนแบงที่

ดีกวา 

การกันสิทธิ   นับเปนบทหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่งของวิชา

วาดวยเร่ืองมรดก  ผูที่ไมรูรายละเอียดบทนี้อาจจะทําใหเจาของ

สิทธิไมไดรับมรดกหรือสวนแบงอาจจะถูกจัดใหกับผูที่ไมมีสิทธิ  

ซึ่งทั้งสองประการเปนความผิดและเปนการอธรรม 

 

ทิศทางหรือฝงการสืบมรดกของผูรับมรดกแบบ

สวนที่เหลือ(อะเศาะบะฮฺ) 

1.  ลูกชายและทายาทลําดับรองลงไป 

2.  พี่นองชายรวมพอแม 

3.  พี่นองชายรวมพอ 

4.  ลูกชายของพี่นองชายรวมพอแม 
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5.  ลูกชายของพี่นองชายรวมพอ 

6.  ลุงและอารวมพอแมเดียวกับพอของผูตาย 

7.  ลุงและอารวมพอเดียวกับพอของผูตาย 

8.  ลูกชายของลุงและอารวมพอแม 

9.  ลูกชายของลุงและอารวมพอ 

กลุมบุคคลเหลานี้เมื่อผูรับสวนเหลือมีเพียงคนเดียว  

เขาจะไดรับทรัพยสินทั้งหมด  และเขาจะไดรับสวนที่เหลือจาก

สวนแบงที่ถูกกําหนดใหแกผูอ่ืน  ตัวอยางเชน  มีคนหนึ่งได

เสียชีวิตลงโดยไดทิ้งลูกชายของพี่ชายรวมพอแมเอาไว  กรณีนี้

เขาจะไดรับทรัพยสินทั้งหมด 

 

ลักษณะตางๆ ของบรรดาทายาท 

บรรดาทายาทเมื่ออยูรวมกันหลายๆ  คน มี 3 ลักษณะ 

ดังตอไปนี ้

1.  เมื่อทายาททั้งหมดที่มีอยูรวมกันเปนผูชายทุกคน ผู

ที่จะไดรับมรดกมีเพียง  3 คนเทานั้น ประกอบดวย  พอ ลูกชาย 

และสามี กรณีนี้มรดกจะถูกแบงออกเปน 12 สวน สําหรับพอจะ
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ไดรับ 1/6 คือ 2 สวน สามีไดรับ ¼ คือ 3 สวน และสวนที่เหลือ

อีก 7 สวนเปนของลูกชาย   

2.  เมื่อทายาททั้งหมดที่อยูรวมกันเปนผูหญิงทุกคน ผูที่

จะไดรับมรดกมีเพียง  5 คนเทานั้น  ประกอบดวย  ลูกสาว 

หลานสาว  แม ภรรยา และพี่นองสาวรวมพอแม  สวนที่เหลือจะ

ตกไป  กรณีนี้มรดกจะถูกแบงออกเปน  24 สวน สําหรับภรรยา

จะไดรับ 1/8 คือ 3 สวน แมจะไดรับ 1/6 คือ 4 สวน ลูกสาว ½ 

คือ 12 สวน และสวนที่เหลือ 1 สวนเปนของพี่นองสาวรวมพอ

แม  

3.  เมื่อทายาททั้งหมดที่อยูรวมกันเปนผูชายและผูหญิง 

ผูที่จะไดรับมรดกมีเพียง  5 คนเทานั้น ประกอบดวย แม พอ ลูก

ชาย ลูกสาว และสามีหรือภรรยา 

3.1  หากวาภรรยาอยูรวมกับพวกเขา   ในกรณีนี้มรดก

จะถูกแบงออกเปน  24 สวน สําหรับพอจะไดรับ  1/6 คือ 4 สวน 

แมไดรับ 1/6 คือ 4 สวน ภรรยาไดรับ 1/8 คือ 3 สวน และสวนที่

เหลือเปนของลูกชายและลูกสาว  โดยที่ลูกชายจะไดรับเทากับ

สวนไดของลูกสาวสองคน   
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3.2  หากวาสามีอยูรวมกับพวกเขา   ในกรณีนี้มรดกจะ

ถูกแบงออกเปน 12 สวน สําหรับพอจะไดรับ 1/6 คือ 2 สวน แม

ไดรับ 1/6 คือ 2 สวน สามีไดรับ 1/4 คือ 3 สวน และสวนที่เหลือ

เปนของลูกชายและลูกสาว  โดยที่ลูกชายจะไดรับเทากับสวนได

ของลูกสาวสองคน 

 

ประเภทตางๆ ของการกันสิทธ ิ

การกันสิทธิแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การกันสิทธิดวยกับคุณลักษณะ 

 หมายถึง การที่ทายาทมีคุณลักษณะที่ตองหามมิใหรับ

มรดก กลาวคือ  ดวยการเปนทาส  การฆาตกรรมเจาของทรัพย  

การมีศาสนาที่ตางกับเจาของทรัพย  ซึ่งมันจะครอบคลุมถึง

ทายาททั้งหมด  ดังนั้น  บุคคลที่มีคุณลักษณะหนึ่งลักษณะใด

จากที่กลาวมาเขาจะไมมีสิทธิรับมรดก  และการมีเขาอยูก็

เหมือนกับการไมมีเขา  (กลาวคือ  ไมไดสงผลอะไรตอการแบง

มรดก)  
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2. การกันสิทธิดวยกับบุคคล 

 การกันสิทธิดวยกับบุคคล -คือเปาหมายของบทนี-้  

หมายถึง การที่ทายาทบางคนถูกกันสิทธิดวยกับอีกบางคน 

 การกันสิทธิลักษณะดังกลาวไดแบงออกเปน 2 

ประเภท  

1. การกันสิทธเิพียงบางสวน (หัจญบ ุนุกศอน) 

2. การกันสิทธิแบบเบ็ดเสร็จ (หัจญบุ หิรมาน)  

 

หนึ่ง การกันเพียงบางสวน (หัจญบุ นกุศอน) 

หมายถึง การที่ทายาทคนหนึ่งถูกกันสิทธิจากสวนแบง

ที่ดีกวา โดยไดรับมรดกดวยกับปริมาณที่นอยลงอันเนื่องมาจาก

มีผูกันสิทธิ ซึ่งมันจะเกิดข้ึนไดกับทายาททุกคน 

การกันเพียงบางสวนถูกแบงออกเปน 2 ประเภท  

1. การกันสิทธิเพียงบางสวนอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนยาย (อัล-อินติกอล) มีอยู 4 ลกัษณะดวยกัน ดังนี้ 

1.1  การเปล่ียนจากรับอัตราสวนที่ถูกกําหนด (ฟรฎ)ไป

รับสวนที่มีปริมาณนอยกวา  พวกเขามีจํานวน  5 คน  

ประกอบดวย สามี ภรรยา แม หลานสาว และพี่นองสาวรวมพอ 
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เชน กรณีที่สามีเปล่ียนจากการรับ  ½ ไปเปน ¼ ของมรดก เปน

ตน 

1.2  การเปล่ียนจากรับสวนที่เหลือ (อะเศาะบะฮฺ )ไปรับ

อัตราสวนที่ถูกกําหนด (ฟรฎ)ในปริมาณที่นอยกวา  ซึ่งในกรณีนี้

มีเฉพาะพอและปูเทานั้น 

1.3  การเปล่ียนจากรับอัตราสวนที่ถูกกําหนด (ฟรฎ)ไป

รับสวนที่เหลือ (อะเศาะบะฮฺ )ในปริมาณที่นอยกวา  กรณีนี้เปน

สิทธิของผูที่รับ ½ ของมรดก ประกอบดวยลูกสาว หลานสาว พี่

นองสาวรวมพอแม  และพี่นองสาวรวมพอ  เมื่อบุคคลกลุมนี้รับ

มรดกรวมกับพี่นองชายของพวกเขา 

1.4  การเปล่ียนจากรับสวนที่เหลือ (อะเศาะบะฮฺ )ไปรับ

สวนที่เหลือ(อะเศาะบะฮฺ)ในปริมาณที่นอยกวา  ซึ่งจะเกิดข้ึนกับ

ผูที่รับสวนที่เหลือพรอมกับผูอ่ืน ดังนั้น พี่นองสาวรวมพอแมหรือ

พี่นองสาวรวมพอเมื่อรับมรดกรวมกับลูกสาวหรือหลานสาวของ

ผูตายจะไดรับสวนที่เหลือคือ ½ ของมรดก และหากพวกนางรับ

รวมกับพี่นองชายของพวกนาง  นางจะไดรับจากสวนที่เหลือ

รวมกัน โดยที่ผูชายจะไดรับเทากับสวนไดของผูหญิงสองคน 
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2. การกันสิทธิเพียงบางสวนอันเนื่องมาจากการ

ทับซอนกัน (อัล-อิซดิหาม) มีอยู 3 ลักษณะดวยกัน ดังนี้ 

2.1  การทับซอนกันของผูรับตามอัตราสวนที่ถูกกําหนด

(ฟรฎ ) ซึ่งลักษณะนี้จะเกิดข้ึนกับบุคคล  7 คนดวยกัน  อัน

ประกอบดวย  ปู ภรรยา  บรรดาลูกสาว  บรรดาหลานสาว  พี่

นองสาวรวมพอแม  พี่นองสาวรวมพอ  และพี่นองรวมแม  อาทิ

เชน การแทรกของลูกสาว  2 คน หรือพี่นองสาว 2 หรือมากกวา

นั้น ซึ่งพวกนางจะไดรับ 2/3 ของมรดก   

2.2  การทับซอนกันของผูรับสวนที่เหลือ (อะเศาะบะฮฺ ) 

ซึ่งลักษณะนี้จะเกิดข้ึนกับบรรดาผูรับสวนที่เหลือทั้งหมด  เชน 

บรรดาลูกชาย  บรรดาพี่นองชาย  บรรดาลุงอา  และในทํานอง

เดียวกันนี้ อาทิเชน การแทรกของลูกชาย  2 คน หรือพี่นองชาย 

2 หรือมากกวานั้น 

2.3  การทับซอนกันของผูรับแบบ  อัล -เอาลฺ  ( การ

เพิ่มข้ึนของฐานปญหาที่ทําใหสวนแบงลดลง ) ซึ่งลักษณะนี้จะ

เกิดข้ึนกับบรรดาผูรับตามอัตราสวนที่ถูกกําหนด  เมื่อพวกเขา

ตางก็เบียดกัน 
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สอง การกันสิทธิแบบเบ็ดเสร็จ (หัจญบุ หิรมาน) 

หมายถึง การที่ทายาทคนหนึ่งกันสิทธิอีกคนไมใหไดรับ

มรดกเลย มันจะเกิดข้ึนกับบรรดาทายาททั้งหมดยกเวนบุคคล 6 

คน ประกอบดวย พอ แม สามี ภรรยา ลูกชาย และลูกสาว 

 

กฎเกณฑของการกันสิทธิแบบเบ็ดเสร็จดวยกับบุคคล 

1.  บรรดาทายาททั้งหมดที่เปนตนตระกูล  (พอหรือปู ) 

จะกันสิทธิผูที่อยูระดับสูงข้ึนไปที่เปนเพศเดียวกัน เชน พอจะกัน

สิทธิบรรดาปู  หรือแมจะกันสิทธิบรรดายา /ยาย และในทํานอง

เดียวกันนี้ 

 

2.  บรรดาทายาทที่เปนผูชายผูสืบสายตระกูลจะกัน

สิทธิผูที่อยูระดับรองลงไปไมวาจะเปนเพศเดียวกันหรือไมก็ตาม  

เชน ลูกชายจะกันสิทธิบรรดาหลานชายและหลานสาว  และลูก

สาวจากผูสืบสายตระกูลจะไมไปกันสิทธิผูที่อยูในระดับรองลง

ไปนอกจากในกรณีที่พวกนางรับ  2/3 ของมรดก  และเมื่อนั้น

พวกนางก็จะกันสิทธิผูหญิงที่อยูในระดับรองลงไปจากพวกนาง
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ได  นอกจากจะไดรับแบบอะเศาะบะฮฺพรอมกับผูชาย  ดังนั้น  

พวกเขาก็จะไดรับสวนที่เหลือดวย   

 

3.  บรรดาทายาททั้งหมดที่เปนตนตระกูล (อุศูล )และ

เปนผูสืบสายตระกูล (ฟุรูอฺ )จะกันสิทธิบรรดาญาติผูรวม

สายเลือดคนอ่ืนๆ  (หะวาชี ) โดยไมยกเวนวาเปนผูชายหรือ

ผูหญิง 

บรรดาญาติผูรวมสายเลือด (หะวาชี)นั้น ประกอบดวย  

พี่นองชายและพี่นองหญิงรวมพอแม  หรือรวมพอและบรรดาลูก

ชายของพวกเขา พี่นองรวมแม ลุงอารวมพอแมหรือรวมพอและ

บรรดาลูกชายของพวกเขา  สวนบรรดาผูหญิงที่เปนตนตระกูล

หรือเปนผูสืบสายตระกูลจะไมไปกันสิทธิบรรดาญาติผูรวม

สายเลือดนอกจากบรรดาผูหญิงที่เปนผูสืบสายตระกูลเทานั้น  

อาทิเชน  บรรดาลูกสาวและบรรดาหลานสาวจะกันสิทธิพี่นอง

รวมแม   

 

4.  บรรดาผูรวมสายเลือดสวนหนึ่งจะกันสิทธิอีกสวน

หนึ่ง หากคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาไดรับสวนที่เหลือเขาก็จะไป
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กันสิทธิตอผูที่อยูระดับตํ่ากวา  ในดานทิศทางหรือฝงการสืบ

มรดก(อัล-ญิฮะฮฺ) ความใกลชิด(อัล-กุรบฺ) หรือความเขมขนทาง

สายเลือด (อัล-กูวะฮฺ) 

อาทิเชน พี่นองชายรวมพอจะถูกกันสิทธิใหตกไปโดยพี่

นองชายรวมพอแมและพี่นองสาวรวมพอแมที่รับสวนเหลือ

รวมกับผูอ่ืน  

และลูกชายของพี่นองชายรวมพอแมถูกกันสิทธิใหตก

ไปโดยพี่นองชายรวมพอแม  และพี่นองสาวรวมพอแมที่รับสวน

เหลือรวมกับผูอ่ืน  และพี่นองชายรวมพอ  และพี่นองสาวรวมพอ

ที่รับสวนเหลือรวมกับผูอ่ืน และลูกชายของพี่นองชายรวมพอจะ

ถูกกันสิทธิใหตกไปโดยบุคคลทั้งส่ีกลุมที่ไดกลาวผานมา  และ

ถูกกันสิทธิโดยลูกชายของพี่นองชายรวมพอแมดวยเชนกัน 

ลุงและอารวมพอแมจะถูกกันสิทธิใหตกไปโดยบุคคล

ทั้งหาที่ไดกลาวผานมา  และถูกกันสิทธิโดยลูกชายของพี่

นองชายรวมพอ  

ลุงและอารวมพอจะถูกกันสิทธิใหตกไปโดยบุคคลทั้ง

หกที่ไดกลาวผานมา และถูกกันสิทธิโดยลุงและอารวมพอแม 
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ลูกชายของลุงและอารวมพอแมจะถูกกันสิทธิใหตกไป

โดยบุคคลทั้งเจ็ดที่ไดกลาวผานมา  และถูกกันสิทธิโดยลุงและ

อารวมพอ 

ลูกชายของลุงและอารวมพอจะถูกกันสิทธิใหตกไปโดย

บุคคลทั้งแปดที่ไดกลาวผานมา  และถูกกันสิทธิโดยลูกชายของ

ลุงและอารวมพอแม  

  สวนพี่นองรวมแมจะถูกกันสิทธิใหตกไปโดยทายาทผู

สืบสายตระกูลและทายาทผูชายที่เปนตนตระกูล 

 

5.  ทายาทที่เปนตนตระกูลจะไมถูกกันสิทธินอกจาก

โดยผูเปนตนตระกูลดวยกัน  และทายาทผูสืบสายตระกูลจะไม

ถูกกันสิทธินอกจากโดยผูสืบสายตระกูลดวยกันด่ังที่กลาวผาน

มาแลว  สวนบรรดาญาติผูรวมสายเลือดจะถูกกันสิทธิโดย

ทายาททั้งที่เปนตนตระกูล  และทายาทผูสืบสายตระกูล  และยัง

ถูกกันสิทธิโดยผูรวมสายเลือดดวยกัน   

 

6.  บรรดาทายาทที่กันสิทธิแบบเบ็ดเสร็จแบงออกเปน 

4 ประเภท 
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6.1  กลุมที่กันสิทธิผูอ่ืนแตจะไมถูกกันสิทธ ิ

ประกอบดวย พอ แม ลูกชาย และลูกสาว 

6.2  กลุมที่ถูกกันสิทธิแตจะไมกันสิทธิผูอ่ืน 

ประกอบดวย บรรดาพี่นองรวมแม 

6.3  กลุมที่จะไมกันสิทธิและจะไมถูกกันสิทธ ิ

ประกอบดวย สามี และภรรยา 

6.4  กลุมที่กันสิทธิและถูกกันสิทธ ิประกอบดวย 

บรรดาทายาทที่เหลือทั้งหมด   

 

7.  นายทาสไมวาเปนผูชายหรือผูหญิงจะถูกกันสิทธิ

โดยบรรดาเครือญาติที่ใกลชิดที่รับมรดกสวนที่เหลือ

(อะเศาะบะฮฺ) 

     

 


