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 َباُب َأْسَباِب الِميَراِث  

14 -    َ يَْْراِث الَْْ َ    َْْ اُب  ِْْ بَْْ   َْْ ْ َأسْْْْْْْ

 

  ْ َْْ ِْْ َ ا ْْ ُ  الْْ  ْْ ُْْا َ بْْ يْْ
ِْْ بْْ ُْْ ُف يْْ ُْْ  كْْ

ا   َوَوَ    - 15  َْْ وْْ ِْْ َِ اْْ ْْْ ْ  َوهْْ َْْ  ء  َوَاسْْْْْ

 

   ْ َْْ ب َْْ ِْْ  سْْْ َ اِ ي َْْ م ْْْ ث
ِْْ َ  ل ُْْ َاه ْْْ ه َْْ ا ب َْْ   

 : (1)الشَّرُْح 

 فمن  ميت  مات   إذا  أي:  (َباُب َأْسَباِب الِميَراِث ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 
 منه؟  إرثه سبب وما ، يرثه الذي

 ذكرها.  اآليت  التوارث   أسباب   من  شيء   فيه  ليس  ألنه  ؛ترثه  ال  :صديقك   مات   لو   فمثلا 
 الذي املال وهي وتركة؛ ،امليت وهو  ث؛ر ِ وَ وم   ، احلي وهو وارث؛ ثلثة: املرياث  وأركان

   امليت. فهخلَّ 
 أمور:  أربعة من االنتهاء بعد إال الورثة بني الرتكة قسمت   ال امليت مات  وإذا

 مبال.  ذلك  كان  إذا قربه  وحفر وْحله كتغسيله  امليت؛ جتهيز مؤنة األول: األمر
   فيها. كرهن  ابلرتكة؛  املتعلق ينالدَّ  :وهو الثان  األمر إىل ننتقل ذلك  بعد مث
  ؛هلل حقاا  كانت  سواء ،املطلقة الديون وهي الثالث:  األمر إىل ننتقل ذلك  بعد مث
  الديون أو امليت، مال من رجهان   كفارة  أو مال من نذر عليه كان  فإذا ،والكفارات  كالنذور
 سيأيت. كما  الرتكة قسمة قبل أوالا  نقضيها اآلدميني حبق املتعلقة

 الوصية.  خرجفن   الوصية؛ الرابع: األمر
 نقسم الذين الورثة  وهؤالء الورثة، على الرتكة نقسم األربعة األمور هذه أخرجنا فإذا 
 من  يرث   األصناف  هذه  إحدى  فيه  توفرت   حي  إنسان  كلف  ،أصناف  ثلثة   هم  :كةالرت   عليهم
  ، الناس يعين: (َأْسَباُب ِ يَراِث الَ َ  ) بقوله: ذلك  إىل للا رْحه املصنف وأشار امليت، ذلك 
 . أسباب  ثلثة أي: (َ  ْ َ َ  )

ُف ُيِبيُا َ ب ُ  الِ َ اَ  ْ )   هذه إحدى فيه توفرت  إذا اإلرث  صاحبه من أيخذ كل    يعين: (ُك
 الثلثة.  األسباب 
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َِ اَِوا   )  قال:   : األول  السبب  حيصل  مل  ولو   الصحيح   الزوجية  عقد  :ابلنكاح  واملراد  (َوْه
  ولو   منه  ترث   مات؛   دقيقة  بعد  أو   ساعة  وبعد  زوجته  على  الشخص  عقد  فإذا  ، خلوة  وال  وطء

 وطء. حيصل مل
 رقيقه على املعتق نعمة سببها عصوبة ابلوالء: واملراد( ء  َوَوَ  ) قال: :الثان والسبب

  هم بعده من أبنفسهم تعصبونامل  تهوعصب املعتق فإن  ورثة  له  وليس العبد مات  فإذا  ابلعتق،
 .املرياث  هذا يرثون الذين

  سنة  عشرين بعد مث ،عبده السيد أعتق سنة وبعد ،سيده عند عبداا  أن لو ذلك: مثال
  فالذي  ، الورثة من أحد  له وليس ومات  رايل، مليون عنده  عبداا  كان  الذي املعَتق هذا أصبح

َا»  :ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  قال  لذلك   ابلعتق،  عليه  إحسانه  على  مكافأة  أعتقه،  الذي   سيده  :يرثه   اْلَوََلء    ِإَّنم
 . (1)«َأْعَتقَ  ِلَمنْ 

  وهم -  أصول إىل: تنقسم القرابة وهذه  قرابة؛  أي: (َوَاَسْ  ) قال: : الثالث السبب
  واإلخوة  األعمام وهم -  وحواشي ، - نزلوا  وإن  األبناء  وهم -  فروع وإىل ، - علو وإن  اآلابء

-. 
  كما  - بعضاا  بعضهم حيجب مل إن يرثونه حواشي أو  آابء أو أبناء وله ميت مات  فإذا

 .- احلجب  ابب  يف للا  شاء  إن سيأيت
 الثلثة:  األسباب  هذه على واألدلة

  ،[12  ]النساء:  ﴾َوَلُوْم اِْصُف َ ا َتَرَك َأْزَواُجُومْ ﴿  وجل:  عز  للا   قول  الزوجية   سبب  دليل
ا َتَرْكُتمْ ﴿ سبحانه: وقال ُبُع ِ م  َ  الرُّ  .[ 12 ]النساء: ﴾َوَلُه

َا» السابق: احلديث الوالء: سبب ودليل  .«َأْعَتقَ  ِلَمنْ  اْلَوََلء   ِإَّنم
ُاُس ﴿  قال:   للا  األصول  يف   :القرابة  ودليل ُِّ َواِحٍا ِ نُْهَما السُّ ُو

  ، [11  ]النساء:   ﴾َوِِلََبَ ْيِ  لِ
ُ  ﴿ واحلواشي: ،[11 ]النساء: ﴾ُي ِصيُوُم اهَّللُ فِِ َأْوَ ِدُكم﴿ يقول: للا والفروع َوإِْن َكاَن َ ُج

 

 . ( من حديث عائشة رضي للا عنها 1504( من حديث ابن عمر رضي للا عنهما، ومسلم )2156البخاري )واه  ر (  1) 
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  رَج ل    َفِِلَْوَل »  :ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  قول  واألعمام:  [12  ]النساء:  ﴾َأْو ُأْخت  ُي َ ُث َكَ َلًة َأِو اْ َرَأة  َوَلُ  َأخ   
 . (1) «ذََكر  

َ  ) قال:  من يرث  ال فاجلار (لِْثَمَ اِ يِ  َسَبْ  ) الثلثة، األسباب  هذه أي: (َ ا َبْهَاُه
 وهكذا.  ، أجريه عند يرث  ال والعامل صديقه، من يرث  ال والصديق مثلا، جاره

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 

 

 ا. مرضي للا عنه ابن عباس ( من حديث 1615( ومسلم )6737واه البخاري )ر ( 1) 


