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انِِع اإِلْرِث ب    و   اُب م 

اِث و    - 16   ََ  
   اَََنََِ

ر  مََِ لََْ ََا ُع اَ َََ  ََ نََْ   ََ  ي

 

ِث و       ََََ     ََََ َََََِ  ْ ِن مََََِ  احََََِ  

ََِ   رِ   - 17  ََ ََْ ا ََ ََْ ن و  ََ  ََ قََ ََ ِ قٌّ و   ُف ِديََ

 

   ََ اَََ ََ  ََِ ََ ِ ف  ََ ََا     ك  اَ َََ َْ فََ  ََ  ََْ مََ   افََْ

 : (1)الشَّرُْح 

انِِع اإِلْرِث ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ  و  أي: أن من حصل له سبب   (ب اُب م 
من أسباب اإلرث لكن حصل له مانع مينعه من اإلرث، بني بعد ذلك أنه ليس كل من توفرت 

ْلر  ِم   )فيه أسباب اإلرث يرث، فقال: بل قد حيصل له مانع، لذا قال:  ي ْن  ُع اَ ا و 

اِث   .- نكاح، والء، نسب  - أي: بعد استحقاقه اإلرث لتوفر أسبابه السابقة (اَِن   
ِث )قال:           َِ ِن ِمْ   اِح    : أي: مانع من إحدى املوانع الثالثة (و 

نقص   : ، والرق- أي: عبداً  -فلو كان أحد الورثة رقيقًا  (ِرقٌّ )قال:  : املانع األول
 . حكمي يلحق ابإلنسان سببه الكفر ابهلل

 ،مثال ذلك: لو أن شخصًا تويف عن زوجة وبنت وابن رقيق، فاالبن الرقيق ال يرث 
 وجوده كعدمه. 

ْ  ن )قال:  :واملانع الثاين ق  واملراد ابلقتل هنا: كل ما أوجب دية أو قصاصاً أو كفارة،   (و 
يدخل فيه القتل  «أو كفارة»أي: قتاًل عمًدا،  «قصاصاً كل ما أوجب » :فعلى هذا التعريف

 . يدخل فيه شبه العمد واخلطأ «أو دية»اخلطأ، 
 .ال يرث   ؛مل يرث، وهذا ابإلمجاع، وإذا قتله خطئاً أو شبه عمد   ؛فلو قتل رجل أابه عمداً 

مثال ذلك: لو أن ابنًا ذهب أببيه يف سيارة إىل مكة للعمرة فحدث يف السيارة خلل 
هذا االبن البار أببيه الذي ذهب به إىل مكة   :قلبت السيارة ومات األب فعلى هذا القولفان

 . ال يرث، وأبناؤه الذين امتنعوا من بره ابلذهاب به إىل مكة يرثون
وذهب املالكية إىل أنه ال يرث من دية اخلطأ، ويرث من بقية ماله، وهذا هو الراجح  

، وكذا الزوجة  يه عقوق االبن وكذا البنت خلدمة والديها مثالً ألننا لو قلنا ابلقول األول لرتتب عل 
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للزوج والعكس، فقد حيصل قتل خطأ ال سيما يف السيارات فيمنع من املرياث، وهذا خالف  
 مقاصد الشريعة، فجزاء احملسن اإلحسان ال احلرمان.

اْ  ِ   )قال:  : املانع الثالث يَِرُث املُْسِلُم الَكاِفَر َوالَ  »اَل : ملسو هيلع هللا ىلصلقول النيب  ؛(ِدي ِ  ُف و 
 . (1) الَكاِفُر املُْسِلَم« 

ف مخسة أبناء، وأربعة منهم كفار؛ فهؤالء ال مثال ذلك: لو أن أاًب مسلمًا تويف وخلَّ 
 .يرثون ويكون مجيع املال لالبن املسلم وهكذا

 :يعين ،ال يرث وال حيجب غريه ؛وجوده كعدمهفوهذه املوانع إن وجدت يف أحد الورثة 
لق بعد  .كأنه مل ُي 

 واالبن القاتل وجوده كعدمه.  ،أتخذ الزوجة الربع  :فلو هلك هالك عن زوجة وابن قاتل
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
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