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لُْهُم َمَكاَن َمْن َأْدلَْوا بِهِ   َنزِّ

 

هِ   وا بًاًاِ الًاًاُ َبا  ًاًاَ كًاًاَ ًَاًاو قًاًاَ  إِْرثًاًاو َحجًاًاَ ًاًاْ

   َ ْ  ِبنًاًاْ  َجَ ًَاًاَ
ِ  ِبنًاًاْ ج َِنًاًاْ  ُأمْ  ْبنِ ٱَك

 

   ْ َج  ًاًاَ ةًاًاق مْ  َحعًاًاَ  ًاًاَ
نًاًاْ ًاًاو لًاًاِ ْ  بًاًاِ ًَاًاَ  جًاًاَ ًاًاَ

  

  (1):الشرح

لى قول وكيفية توريثهم ع يف كيفية توريث ذوي األرحام؛ بسم هللا الرمحن الرحيم، قال 
لُْهُم َمَكاَن َمْن : )ومعىن التنزيل قال الناظم  ،أهنم يرثون ابلتنزيل :وهو الراجح ،اجلمهور َنزِّ

 فكأن   ،لثانيةا البنت للمور ِّث هي اي أدىل هبذالبنت األوىل ال ،بنت بنت :فمثلا ( َأْدلَْوا بِهِ 
  .امليت عندان بنت

ل منزلة ز  ن   فت    ،ي أدىل هبا هو العمذعم الالبنت  ،مثال آخر: لو هلك هالك عن بنت عم
  .العم

    اليت من ذوي األرحام    ، البنت هذهلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق :مثال اثلث
  .هو األخ الشقيق الوارث ن  كأ  األخ الشقيق، فنقول:   :الذي أدىل هبا للميت

ثنتني ٱلال ز ِّ ن   ن    ؛وبنت عم ألب ،ولو هلك هالك مثلا عن بنت عم شقيقمثال رابع: 
 وهكذا.  وعم ألب، ،هلك هالك عن عم شقيق نا نقول:كأنف، هبم امنزلة من أدلو 
لُْهُم َمَكاَن َمنْ قال: )لذلك  فالذي أدلوا به العم الشقيق، فكأن امليت العم ( َأْدلَْوا بِهِ  َنزِّ

 بنت لو هلك هالك عن بنت :مثل ،احلجبيف و  ،يف التوريث( إِْرثو َحَجْ َو الشقيق، قال:)

 (. َقَكَبا َ الُوا بِهِ ) :قال بنت، وبنت بنت بنت بنت،

مثال احلجب     هنا مث لاهلالك ن أ( فكُأمْ  بْنِ ٱَكَِنِْ  بِنْ ج َجَ ََْ  بِنَْ  ل: )مث بدأ ميث ِّ 
  .م حمجوب لوجود الفرع الوارثخ ألاأل ؛مأل اا خأو  اا بنت الذي مات حل ف كأن      

 َ ْ  َجَ ََْ  بِنْ و لَِ مْ قال: ) ،ثال آخرمبل ومث  
َج
بنت ، األبل منزلة نز  العمة ت   (َحَعةق

هذا شرح كن ل ،بيانإن شاء هللا وسيأيت . وهكذا ،وابن عم أب فعندان ،عمابن ل منزلة نز  عم ت  
 لألبيات.

                                                             

 ه. 17/06/1439 اٱلثننيدرس يوم (  1)



2 

 من ذوي األرحام ال كل واحد    :يعين ؛أمومةو  ،وأبوة ،بنوة :وجهات ذي األرحام ثالثة
جهته    أم  أب :مثل   ، واجلد الساقط فمثلا بنت البنت جهتها بنوة ،ذه اجلهاتهخيلو من 
  وهكذا. واجلدات الساقطات، اخلالة واخلال :واألمومة مثل األبوة،

  ؟ثومن نور ِّ  ،ممن نقد ِّ  ،وسيأيت ترتيب هذه اجلهات
 

  :يكون كاآليت إذا قلنا ابلتنزيل وطريقة توريث ذوي األرحام
 ال خيلو توريثهم من حالني:

  .أال يكون مع ذوي األرحام أحد الزوجني احلال األوىل:
  .أن يكون معهم أحد الزوجني احلال الثانية:

 
  ينقسمون إىل أقسام: معهم أحد الزوجني   :وهي أال يكون     واحلال األوىل

  .أن يكون الوارث من ذوي الرحم واحداا  القسم األول:
 ،الفلها مجيع امل :لو هلك هالك عن بنت بنت :ومثل ،فلها مجيع املال :عمة :مثل

  .ورداا  فرضاا 
ين: ال يع    ،إرثهم ستوىٱ، وأن يكون من يرث ابلرحم أكثر من واحد والقسم الثاين:

  .فيكون املال بينهم ابلسوية ،ومن أدىل هبم واحداا     خيتلف إرثهم
لو  :مثلو  ،لسويةابفيكون املال بينهم  :لو هلك هالك عن ثلث بنات بنات :مثل

 .املال بينهم ابلسوية مخسة أبناء بنات: هلك هالك عن
ولكن سبق أحدهم يف القرب  ،إذا كانوا أكثر من واحد وجهة واحدة :لثالثاوالقسم 
  .إىل من يرث
كأنه   ،به او هلم منزلة من أدلفننز ِّ  ،بنٱبن ٱلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت  :مثل

، بنت عندان بنت هو الذي يرث. للميت فاألقرب ،بنٱبن ٱوبنت هلك هالك عن بنت لو 
 بن.ٱبن ٱ وعندان بنت بنت

 ولكن ،اا به واحد اومن أدلو  ،هة واحدةاجلو  ،إذا كانوا أكثر من واحد :الرابع والقسم
  .به او لهم ممن أدثر إاختلف 
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ألب، وواحدة شقيقة، وواحدة  ،مواحدة أل ،لو هلك هالك عن ثلث خاالت :مثل
ل تنز   :فعندان خالة على من هو من ذوي الرحم، قسمفي   ،الذي أدىل هبم مات كأن    :فاحلكم

يت أخت ألب    ال فت أخت شقيقة،خل   أخت، فكأن هنا هذه اخلالة حتولت إىل منزلة األم
 ، وأخت ألم.هي اخلالة ألب   

األخ     ت الش              قيق     ة  خ     ذ 
واألخ     ت ألب  خ     ذ  ،النص              ف
واألخ     ت ألم  خ     ذ  ،الس                   دس

خالة لل ثلثة أسهمفيكون  ؛السدس
  اخلالة ألب سهم، واخلالة ألم سهم.الشقيقة، و 
 
 

 وسيأيت إن شاء هللا بقية األقسام.
 

 

 5 6  من األمنزلتهم م لتنزيال 
 1 6/1 أخت ألم  خالة ألم
 1 6/1 أخت ألب  خالة ألب
 3 2/1 أخت ش  خالة ش
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 األم


