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َجالِ    َباُب الَواِرثِيَن ِمَن الرِّ

َر     - 18 اِل َ  ووووووَ جووَ ج الوورِّ
َِ اووِ و  َوالووَواِرثووُ

 

َر     ُرواووَ   ُم ووووو  ووَ ووِ ُوو  و  مووَ اُمعووُ هووَ  َأسووووو 

َ اَل   - 19  ا  وووَ هوووَ ِن موووَ ووو  ُن االِبووو  ُن َوابووو   االِبووو 

 

   َ ِ   ووووَ ُل َو ِ َو لووووَ  َواألَُب َوالوووو ووووَ

ا  - 20  ا وووَ اِ   وووَ ن  َأاِّ الووو وووِ وووَ
 َواألَُخ موووِ

 

ا  ر   ووووَ ِل الوووو ووووُ َ َل ااُ بووووِ و  َأ وووو   قووووَ

 : (1)الشَّرُْح 

َجالِ ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ   قريب  رجل  كل  ليس  (َباُب الَواِرثِيَن ِمَن الرِّ
 .واحد ابب   يف للا  رْحه الناظم وحصرها أصناف،  عشرة هم يرث   الذي وإمنا ؛يرث  للميت

 ،ذكراا  كان   وإن  يرث  ال ألم العم ابن وكذلك  ذكراا، كان   وإن يرث  ال البنت  ابن فمثلا 
 يرث؟ الذي فمن

َجاِل َ َ َر   )  للا:   رْحه   قال ج الرِّ
َِ اِ  الرجال   من  املواريث   علم  يف   والوارثون  أي:  (َوالَواِرُثو

َهاُمُعو  ) أصناف، عشرة هم ُروَا   ) أصنافهم، أي: (َأس   ُ َ ِ َر   ) العلماء، عند (َم  عندهم (ُم  
 ومستفيضة.

 موانع من مانع له حصل إذا إال يرث، للميت ابن فكل (االِب نُ ) قال: األول الصنف 
َِٰدُكۡم ُُُِفُيُُّلَلُُُٱُُيُوِصيُكمُُ}  يقول:  وجل  عز  وللا   الدين،   اختلف   أو  القتل  أو  كالرق  ؛اإلرث  ۡوَل

َ
  { أ

َْوَل  الَفَرائ ض   تَ رََكت   َفَما» :ملسو هيلع هللا ىلص  النيب ويقول ،[11 ]النساء:   .(2) « ذََكر   رَج ل   َفِل 
َها َ َ اَل )  قال:  الثاين  صنفوال    ،ابن  ابن  ابن  ابن  أو  ابن،  ابن  وابن  أي:  (َواب ُن ااِلب ِن َم  
َِٰدُكۡم ُُُِفُيُُّلَلُُُٱُُيُوِصيُكمُُ}   سبحانه:  قوله  يف  يدخل  وهو  وهكذا، ۡوَل

َ
  نزلوا  وإن  :يعين  [11  ]النساء:  {أ

  الذكور. من

 ذلك: على والدليل يرث، األدىن امليت فأبو (َواألَُب )  قال: الثالث  والصنف
بََوۡيهُِ}

َ
 األب. فيه فيدخل {َوِِل
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رج  يرث، األب  قبل من للميت الذي واجلد أي: (َوالَ َو َللُ ) قال:  الرابع  والصنف  وُي 
 الذي وإمنا يرث، ال ضاا أي أم أب وأب  يرث، ما األم فأبو األم، قبل من الذي اجلد بذلك 
 على والدليل األب، أبو أو أب، أب  ،األب  :يعين األب، أبو وأبو  اجلد وأبو األب  يرث:
بََوۡيهُِ} ذلك:

َ
 .األب  قبل من عل وإن اجلد فيه  ويدخل {َوِِل
 أحد حيجبهم ال :- أصول والثاين ،فروع األول - عل وإن واألب  نزل وإن واالبن

 حيجبون.  بل مطلقاا،
 ألب،  واألخ  الشقيق،  األخ  :يعين  (َواألَُخ ِمن  َأاِّ الِ َ اِ  َ اَ ا)  قال:   اخلامس  والصنف 

 . للا  إبذن احلجب ابب  يف سيأيت كما  أحد حجبهم إذا إال يرثون وكلهم ألم، واألخ
َ َل ااُ بِِل الُ ر  َ ا)  النساء   سورة   يف  وجل  عز   للا  فذكر  اإلخوة،   مرياث   بيان   يف  أي:  (َقو  َأ  

 اإلخوة مرياث  النساء سورة يف آية آخر ويف ألم، اإلخوة مرياث  اريث املو  من الثانية اآلية يف
 .ألب  اإلخوة فيهم ويدخل األشقاء

ُُإِۡخَوةُ ََُكنُويا ُُِإَون} :األشقاء اإلخوة مرياث  ففي يءُ ُر َِجال   ويدخل [176 ]النساء: {َونَِسا
 ألب.  األخوة فيهم

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


