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 بَاُب الَهْدَمى، َوالغَْرقَى، َونَْحِوِهمْ 

  ْ َ ْ م  َ ْو  ََََ غََََ ْدٍم أَََِ ََََ  ْْ َََْو  َوإِْن يََََ

 

   ْ َ َََ ََِِ َََ رَََ    ََِْ لج مََََََِ ِِث   مَََ  َ ْو حَََ

   ِ ََِ ِأ ِ و مِ َََََج لو حَََ َََ  ََْ َ ََو ْْ ي ََو  َََ ْل ي َََ  َوِ

 

   ِ ْْ ًَامَََِِ
ََََق  َََِ ْ  ًَامَََِِ َا َد َََو َت َ ََََ  ف

 و  
ِنََََِ ْل َ  َََََ غََََو ََنََََج ْل  َََََ ََََِو  َومََََو ج

 

 و  
ََِ  ِ ََ و مِ َََََج ِ ي ْد و مِ َََََج ََ َام مِ  َفَغ َََ

  (2)(1):الشرح 

بَاُب ) :قولُه( بَاُب الَهْدَمى، َوالغَْرقَى، َونَْحِوِهمْ : )تعاىل هللا رمحه قال الرحيم، الرمحن هللا ِبْسمِ  

 يف ابلسيارات كاالصطدام  وحنوِه كاجلدار:  هدم عليهم وقع الذين(: الَهْدَمى: )يعين( الَهْدَمى، َوالغَْرقَى
 - الطائرة وطوكسق كاحلريق،(  َونَْحِوِهمْ ) ابملاء، غرقًا ميوت الذي(: َوالغَْرقَى) اهلدم، من فيعترب احلايل، الوقت

 : قولني على بعض من بعضهم توريث يف العلماء اختلف وقد وهكذا، وموهتم - مثلً 
 وإىل بينهما، وارثت فل: اللحق من السابق يُ ْعلم ومل مجيًعا، ماات اثنني، متوارثني كاان  إذا أنه :األول القول 

 . الصحابة بعض عن وُرِوي   والشافعية، واملالكية احلنفية ذهب القول هذا
 احلنابلة؛  قول وهو: يورَّثون أهنم :الثاين والقول 

ْْ َ ْدمٍ : )قال لذلك  شافعي   ألنه ذلك، إىل  الناظم ذهب توريثهم بعدم القول وإىل ْو  اثنان: يعين( َوإِْن َي

(  ِميعَ جَ ـال َعم   َحاِدث   َأو  : )قال اثلث ومثال ،(َ ْو َ َ ْ  ) عليهم، يقعُ (: أَِغْ م  ) يتوارثون، هم ممن اً فصاعد
  ؛(َحَرق  ـالـكَ : )قال اً وأيض الطائرة، كسقوط
  ،اً فصاعد اثنان مات: األول فالشرط 
ِأِِ  : )بقوله إليه أشار الثاين الشرط  َ ََلو َحِ و مِ ج َْ ْْ يو َ  من والً أ مات الذي من يُعلم ال: أي( َوََِْل َي و

  الثاين،

 ِعدَّة: واألحوال

  ،أن يعلم موهتم مجيعاً دفعة واحدًة فل توارث بينهم :األول احلال 
  ،ذاك ِمنْ  هذا نْ م   يُعلم فل مات ذلك بعد مث ِبعْيِنه ال لكن وفاته، أتخرت آخر فيه أن يُعلم أن :الثاين 
  خالد؟ مأ زيد هو هل هو من نسي يومني أو يوم بعد لكن زيد، وأنه املتأخر يُعلم أن :الثالثةواحلالة  

                                                             
 ه. 11/03/1439 األربعاءيوم  ( 1)

 https://youtu.be/ghPEJikSUpI : طبيقيت (2)

https://youtu.be/ghPEJikSUpI
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م يُعلم أن: الرابعة احلالة  تقدِ 
ُ
ر ال ِمن   امل   الناس، كبقية  يورَّث هذا: يُنسى وال ُمت أ خِ 

 ذلك يف كمواحل ،اً مجيع مبوهتم اللحق، من السابق يُعلم ال: املصنف ذكرها اليت وهي: اخلامسة واحلالة 
ََََق َفَت : )قال ِِ ْ  ًَام َا َد َِ  ) ،اً ميت: أي( َو ِِ ْْ ًَام  :قال نصنع؟ كيف  بعًضا، بعضهم يرث ال: يعين( ِ 

ََْل َ َ َِنَََِ و ) َغو ََْل َ َََنج ِو َ ج  ،وات ليس بينهم صلة توريث من نكاح أو والء أو نسبكأن األم:  يعين( َومو

( ِ ِ ِ يَ و مِ ج ْد و مِ ج ََ  . الراجح القول هو: يعين( َ و َفَغَ ََام مِ

 له وجيعلون منه، الثاين ويُور ِثون مات، األول أنَّ  ي فِرضون: توريثهم فطريقة احلنابلة، وهم ورثهم م نْ  وأمَّا 
 األب مسألة :أوىل مسألة فُتجعل وزيد، األب مات لو: مثل القدمي، املال: يعين، التلد مسألة :ُتسمى أوىل مسألة
 األب، وهو معه، مات نم ِسوى ورثته على الرتكة وتُ ْقس م اجلديد، املال: يعين الطريف مسألة لزيد جيعلون مث التلد

 امليت سهام بني نرريُ  املسألتني هاتني ويف ط رِيف، لألب وجُيعل ِتلد، لزيد وجُيعل املسألة هذه تُعاد ذلك بعد مث
 ُيضرب ،تلدمسألة ال س ْهم جزء هو: خرج فما األربع، ابلنسب فيهما رنريو  الطريف، من مسألته أصل مع الثاين

 فإذا ،سألة التلدجزء سهم م يف ُيضرب التليد من متوىف كل  س ْهم ذلك بعد مث اجلامعة، فهو: خ ر ج   وما أصلها، يف
 السهم، جزء فهو: جخر  فما مسألته، أصل على نقسمه مث ،جزء سهم مسألة التلد يف نضربه الثاين امليت إىل أتينا

 .اجلامعة هذه جنمع مث ،هسهم مسألت جزء يف يضرب وارث كل  سهم: الثانية املسألة ذلك بعد مث
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