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 الش يخ طالب من مجموعة علهيا يقوم

 �� التيليجرام قناة ��
 هنا اضغط لالشرتاك ِعْلِميَّة؛ فَ َواِئد
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ا  ُب املُنااسا ات  َبا
1

 

ن  
ِ
ا ه    وا ما ُر قاب لا الق س  اُمت  آ خا ه    ي ه ما ر ف  سا اع  ابا وا سا ح  احل  ح    فاصا

ا  ى َكا را ً ُآخ  أََلا س  ُ ما ل  َلا عا اج  ا     وا را اا قُد   مي يُل ف  ا التَّف ص  قاد  بُّي  

َناَسَخةِ )قال رمحه هللا: ، بسم هللا الرمحن الرحيم
ُ
 (ََبُب امل

iالنسخ لغة: هو اإلزالة والنقل 

ال نن ويف اصطالح الفرضيني: أن ميوت أحد الورثة قبل قسمة الرتكة، وعليه فينتقل هذا امل
ا كما سيأيتi واملناسخات هل  -تنتقل-أوالده إىل أوالد أوالده، وهذا وجه تسميتها َبملناسخة 

 أصناف، كل حالة هلا طريقة يف احلل الستخراج السهام: ثالث حاالت، يعين: كأهنا ثالث

نع احلالة األوىل: أن يكون ورثة امليت الثاين هم بقية ورثة األول، 
وهذه احلالة هي أسهل حاالت املناسخات، تساوي إرثهما ننه ،

نثال ذلك: لو هلك هالك عن: تسعة أبناء فلم تقسم الرتكة 
حىت نات ننهم ستة؛ فاحلكم يف ذلك: توزَّع سهام امليت األول 

 -ثل هذا املثالالذي هو األب أو األم يف ن -

 iعلى األوالد األحياء فقط وهم الثالثة 

 

 

واحلالة الثانية: أن يكون ورثة كل نيت ال يرثون غريه، يعين: غري نورثهم الذي نات بعد 
لذلك قال رمحه هللا: )َوِإْن مَيُْت آَخُر قَ ْبَل  -وسيأيت إبذن هللا كيفية قسمة ذلك-األول، 
( نثل: لو هلك هالك عن: ثالثة أبناء، فلم تقسم الرتكة حىت نات الثالثة هؤالء، الِقْسَمهْ 

ِح احِلَساَب(: لتصحيح املسائل، )َواْعِرْف َسْهَمُه( يعين: سهم كل  فماذا نعمل؟ قال: )َفَصحِ 

                                                           
1
 ه81/8/8341 

   3 
  × ابن

  × ابن

  × ابن

 1  ابن
 1  ابن
 1  ابن
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قسم يُ لث، )َنْسألًة ُأْخَرى( نستقلة نيت كما سيأيت، )َواْجعْل َلُه( أي: امليت الثاين أو الثا
iَنا( أي: فيما تقدم يف َبب احلساب واملسائل َ الت َّْفِصيُل ِفيَما ُقدِ   فيها الورثة، )َكَما َقْد بُ نيِ 

 

 


