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 بَاُب ِميَراِث ذَِوي األَْرَحامِ 

الشَّْرحُ 
(1)

:ُ

املراد بذوي األرحام  (بَاُب ِميَراِث ذَِوي األَْرَحامِ ) :بسم هللا الرمحن الرحيم، قال 
غري و العمة و  مثال ذلك: كاخلالة ؛عند الفرضيني: كل قريب ليس من ذوي الفروض أو العصبة

 . ذلك كما سيأيت
 
 :يف توريثهم على قولني ختلف العلماءٱو

الشافعية  وأحد قويل ،واملالكية ،ذهب احلنابلةوإىل هذا القول  ؛أهنم يرثون القول األول:
 . إذا انتظم بيت املال

  :منها ،ستدلوا على ذلك بعدة أدلةٱو
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿سبحانه: قوله 

 ،[7 ]سورة النساء: ﴾يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم

 ،مرأة إذا مل يكن ذو فرض أو تعصيب فإنه يرثٱرجل و لكل :أي ﴾حن﴿ :الشاهد
  .كان من ذوي األرحامولو  

من األدلة و  ،(2)«الَخاُل َواِرُث َمْن اَل َواِرَث َلهُ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب أيضاً:  األدلةومن 
  .(3)«ْبُن ُأْخِت الَقْوِم مِنُْهمْ ٱ»أيضاً كما يف الصحيح: 

                                                             

 ه. 16/06/1439رس األحد ( د1)
وقال: ( 8069) «المستدرك»ورواه احلاكم يف  ،«هذا حديث حسن صحيح»: وقال ،(2103) يف سننه الرتمذي رواه (2)

 والخال مولى من ال»( بلفظ: 2900)أبو داوود اه ورو . «هولم يخرجا ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»

  .«يرث ماله ويفك عانه ،مولى له
 .من حديث أنس بن مالك  ،(1059ومسلم ) ،(6762رواه البخاري ) (3)

ُ  ٱإِْن َلْم َيُكْن ُذْو َفْرٍض   ْو ُمَعصِِِِِّّّّّ 

 

ْ  َفٱ   اَأْوَجبُو َذِوي األَْرَحاِم ُحْكمًا ْخصُِِِِّّّّ

ْوا  ِِِِّّّ ِ   ْن َأْ لَِِِّّّ اَن مَِِِّّّ كَِِِّّّ ُم مَِِِّّّ َُِِِّّّ لِِِّّّْ  ْ  نَِِِّّّ

 

وا  ِِِِّّّ ِ   الُِِِّّّ َ ا  َِِِّّّ كَِِِّّّ بًِِِّّّا َُِِِّّّ َِِِّّّْ  إِْرثًِِِّّّا َوحَِِِّّّ
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بيت ل هأما إذا ذهب مال   ،اإلسالم والقرابة :يرث جبهتني األرحاموألن القريب من ذوي 
 واإلسالم.القرابة مجعوا  األرحام او فذو  ،اإلسالم :املال   املال فسبب إعطاء بيت املال  

ينظم  مل  رحيبولذا ال ــ يف املشهور عنهم ةوالشافعي ،وإليه ذهب احلنفية ؛والقول الثاين
وجد له ي وإمنا مال امليت إذا مل ،إىل أن ذوي األرحام ال يرثون: ـذوي األرحام ابب له أبيااتً يف 

  .يصرف يف مصاحل املسلمنيل ،دفع إىل بيت املالوارث في  
 َفِِلَْوَلى َرُجٍل َذَكرٍ  ،ِحُقوا الَفَرائَِض بَِأْهلَِهالأَ »: ملسو هيلع هللا ىلص بقول النيبستدلوا ٱو

َ
 (1)«َفَما َبِقي

  .يصرف إىل بيت املال وارثفإذا مل يبق 
 . وغريه  اإلسالموإليه ذهب شيخ  ؛توريث ذوي األرحام :والراجح

 
 لتوريثهم شرطني:  واشرتطٱومن يرى توريثهم 

 .عدم وجود أهل الفروض غري الزوجني الشرط األول:
 عدم وجود معص  ب. الشرط الثاين:

م وجود عد :يعين (لَْم َيُكْن ُذْو َفْرضٍ إِْن ) بقوله: وهلذه الشرطني أشار الناظم 

ُ  ٱد عليهما، قال: )ر  ألن الزوجني ال يـ   ،أصحاب الفروض غري الزوجني وجود  عدم( ْو ُمَعص 
  .املعصب

ذوي  ص  ( يعين: خ  اَأْوَجبُو َذِوي األَْرَحاِم ُحْكمًا ْخُصْ  فَٱ): قال ؟ماذا نفعل

  .توريثهم واجب إذا توفر الشرطان السابقان :يعين (اَأْوَجبُو ُحْكمًا) ابإلرث، األرحام
 

حىت  ـوسنذكر هذه األصناف  ،وأما من يرث من ذوي األرحام فهم أحد عشر صنفاً 
  :وأصحاب العصبة وضد ذلك ،ذلك د  بذكر أصحاب الفروض وض   ـ يسهل عليكم

، وممن يرث يف الفرض أو التعصيب كما كأب األم  ؛األجداد الساقطون :الصنف األول
 . فأبو األم إذاً من ذي األرحام ،أبو األب :سبق

                                                             

 .من حديث ٱبن عباس  ،(1615ومسلم ) ،(6737رواه البخاري ) (1)
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الذي ف ؛أم أب أم :رذك بينهماوهي كل أنثيني  ؛اجلدات الساقطات الصنف الثاين:
  .ا أم أب أم فالأم   ،وأم أم األب ،يرث من أصحاب الفروض: أم األم

  .نتهينا اآلن من أصحاب الفروضٱ
 ال يرثون ناءبنات األبأوالد و  ،فأوالد البنات :ـ ننتقل اآلن إىل العصبة ـ الثالث لصنفا

ت يرث بذوي بن بنٱ ،أوالدها ال يرثون ،فعندان البنت ترث يف الفروض ؛من ذوي األرحام ألهنم
 :بنٱلنت اببن ٱ ،ترث يف الفروض بنٱلاوعندان بنت  .من ذوي األرحام وبنت البنت األرحام،

 .من ذوي األرحام :بنٱبنت بنت و  ،من ذوي األرحام
 

  :هة األخرى يف العصباتمث ننتقل إىل اجل
ت بن أخٱلفرض، ابفاألخت ترث  ؛أوالد األخوات من ذوي األرحام :رابعالصنف ال

  خت ما ترث.األما يرث، بنت 
 ،يرث بنهٱ ،عندان األخ الشقيق يرث ؛خوة األشقاء أو ألببنات اإل الصنف اخلامس:

  من ذوي األرحام. :أخ ألب ، بنتمن ذوي األرحام :أما بنت أخ شقيق
بنت أخ ألم أو  من ذوي األرحام، :بن أخ ألمٱف ؛ألم وةخأوالد اإل الصنف السادس:

  .من أصحاب الفروض ـ كما سبق ـ أما أخ ألم وأخت ألم من ذوي األرحام،  :أخت ألم
 

  :وة إىل األعمامخمث ننتقل من اإل
بن ٱ، عصبة :فالعم ؛من ذوي األرحام فبنات األعمام األشقاء أو ألب الصنف السابع:

  ألب: من ذوي األرحام. عم، بنت من ذوي األرحام :عصبة، بنت عم شقيق :عم
بن عم ألم: من ٱفعم األم: من ذوي األرحام،  ؛واوإن نزلألم  عماماأل الصنف الثامن:

  ذوي األرحام، بنت عم ألم: من ذوي األرحام.
  .ذوي األرحاماخلاالت واألخوال من  الصنف التاسع:

  .العمات العاشر:الصنف 
جدة و  ،وخالة اخلالة ،عمة العمة :مثل ؛كل من أدىل مبن سبق  احلادي عشر:الصنف 
  ، وجد اجلد الفاسد، وهكذا.اجلدة الفاسدة
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مه قس   اء ي  بعض العلم نأل ،أسهل كثري يف معرفة ذوي األرحام وهذا الرتتيب يكون لكم
يف ذهنه أهل  جيمعاإلنسان  يصريفروع اجلد، األبناء، لكن على هذا التقسيم  ،فروع األب :إىل

 ا حممد.على نبين موسل   وصلىأعلم وهللا  .وخيرج ذوي األرحام ،وأهل التعصيب ،الفروض


