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 كتاب املواريث
َُهذا هو القسم السابع واألخري من أقسام الفقه وفروعه فيما ذكره  "املواريث: السابع" :قوله رمحه هللا َ َ

 .ف يف هذا املختصر البديعِّاملؤل
ََ ذكرها ِّ ويف العد"وفروع الفقه عشرة": يف بداية كتابه قال يف تقسيمه -رمحه هللا  - أن املؤلف ْظِوالح َ َ

َّسبب أنالوسبعة،  َه دمج بعض األبوابََ َ ِواجتماع وفراق":  فعلى سبيل املثال قال رمحه هللا؛َ  جعلهما "ٌ
ًقسما واحدا ًا قسما واحدام جعله"ٍوجناWت ومعاص": قالو .ً ًا قسما م جعله"وأكل وشرب": قالو .ً

 :ًواحدا، فتلخص لنا سبعة أقسام
 .اتعباد: القسم األول
 .معامالت: القسم الثاين

 .ِاجتماع وفراق: م الثالثالقس
 .ٍجناWت ومعاص: القسم الرابع

 .استخراج ذلك: القسم اخلامس
 .أكل وشرب: القسم السادس

 .مواريث: القسم السابع الذي حنن فيه
 .من املال واحلقوق بعد موتهامليت  ما يرتكه :يَِّالرتكة، وهتقسيم ُ مجع مرياث، وهو :واملواريث

َ يستوعب أحكام املواريث، إمنا ذكر مهمات يف هذا الباب تفيد املبتدئ، وال مل -رمحه هللا  -ف ِّواملؤل َ َ
 .يبلغ qا الناظر أحكام الباب على وجه الكمال

 أقسام الورثة
 .َمن هلم احلق يف املرياث:  أي"َُّوالوراث": رمحه هللاقوله 

 . xلنظر إىل أسباب املرياث"ثالثة": قوله رمحه هللا
 .َمن يرث xلفرض، وهذا أول األقسام:  أي"ذو فرض" :قوله رمحه هللا
ََوالعصبات": قوله رمحه هللا  .قساماألzين هو ، هذا "َ
 . هذا هو zلث األقسام"وذوو األرحام": قوله رمحه هللا

َّفاألقسام فيما يتعل َ والعصبات، وذوو األرحام،ُُ ذوو الفروض:َُّق xلوراث همَ ََْ َ َ َ. 
 مرياث أصحاب الفروض

َبدأ بذوي الفروض .صاحب فرض:  أي"ذو فرض":  رمحه هللاقوله َّدده الشارع من  والفرض هو ما ح.ََ
ًصاحب الفرض هو من له نصيب مقدر شرعا يف املرياثو. ِالنصيب للوارث ْ َ َّ. 

 .َُّهذا القسم من الوراث:  أي"ُوتعم" :قوله رمحه هللا
 مرياث الزوج
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َ، فذكر أحوال الزوج"ُالزوج، وله النصف، ومع الولد الربع": قوله رمحه هللا َ َ َّ أن له النصف حال االنفراد، :َ
ْولكم﴿:  كما قال هللا تعاىل؛ُوله الربع مع وجود الولد ُ َ ُنصف َ ْ َتـرك َما ِ َ ْأزواجكم َ ُ ُ َ ْ ْإن َ ْيكن َْمل ِ ٌولد ََُّهلن َُ ْفإن ََ َِ 

َكان ٌولد ََُّهلن َ ُفـلكم ََ ُ َ ُالربع َ َتـركن اَِّمم ُُّ َْ  ].١٢: النساء[ ﴾َ
 مرياث الزوجة

 . يف حال عدم الولد:أي "ُوهلا الربع والزوجة": قوله رمحه هللا
ُأن نصيبها الربع والثمن يف احلالني، ولو تعدد :  أي"ولو تعددت ُومع الولد الثمن" :قوله رمحه هللا ُ
ُالربع ََُّهلنَو﴿:  أكثر من زوجة، ودليل ذلك قوله تعاىلَّولو كن: عددهن، أي ْتـركتم َِّمما ُُّ ُ َْ ْإن َ ْيكن َْمل ِ ْلكم َُ ُ َ 

ٌولد ْفإن ََ َكان َِ ْلكم َ ُ ٌولد َ َّفـلهن ََ ُ َ ُالثمن َ ُ ْتـركتم َِّمما ُّ ُ ْ َ  ].١٢: النساء[ ﴾َ
 مرياث األب

 . األب هو األصل املباشر"واألب": قوله رمحه هللا
ُمع ذكور الولد له السدس": قوله رمحه هللا ُ وجود األبناء له السدس، سواء كانوا األبناء مع: ، أي"ُ

 .املباشرين، أو أبناء األبناء
 مرياث اجلد

ً كذلك له السدس يف املرياث من ابن ابنه مطلقا، سواء كان له ُّواجلد:  أي" كذلكُّواجلد" :قوله رمحه هللا ُ
ِله ولد فإنه يرث الباقي xلتعصيب كما سيأيتْ، لكن إن مل يكن ولد أو مل يكن له ولد َ ِ ّ. 

 


