بحث حمكَّم

�أحكام مرياث ذوي الأرحام
يف ال�شريعة الإ�سالمية
�إعداد
د .ح�سن تي�سري عبدالرحيم �شموط
�أ�ستاذ الفقه امل�ساعد يف كلية ال�شريعة يف جامعة جر�ش اخلا�صة يف اململكة الأردنية الها�شمية

�أحكام مرياث ذوي الأرحام يف ال�شريعة الإ�سالمية

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف املر�سلني� ،سيدنا حممد
النبي الأمي وعلى �آله و�صحبه و�سلم �أجمعني� ،أما بعد.
ف� ّإن علم الفرائ�ض من العلوم التي �رشعها اهلل تعالى ،ولأهمية هذا العلم،
نَّبي اهلل تعالى �أنواع الورثة وحاالتهم ،وبني مقدار ن�صاب كل وارث ،ومل يرتك
ذلك الجتهاد العلماء ،فال يجوز لأي �شخ�ص �أن يطالب بتغيري تلك الأن�صبة� ،أو �أن
يدخل وارثاً دون �أن يكون له م�ستند �رشعي .ومن امل�سائل التي اختلف فيها الفقهاء:
مو�ضوع مرياث ذوي الأرحام ،فهل لذوي الأرحام مرياث �إن مل يكن للميت وارث
ذو فر�ض �أو تع�صيب؟
ولأهمية هذه امل�س�ألة ،ولت�شابك فروعها ،كان اختياري لهذا املو�ضوع ،وكان هذا
البحث�" :أحكام مرياث ذوي الأرحام يف ال�رشيعة الإ�سالمية".
وتكمن �أهمية هذا البحث :يف معرفة �إن كان لذوي الأرحام مرياث� ،أو �أن
مال امليت ي�ؤول �إلى بيت مال امل�سلمني ،كما تكمن �أهميته يف عر�ض اخلالف بني
العلماء يف طريقة توريث ذوي الأرحام،
وقد ق�سمت البحث �إلى مقدمة و�أربعة مطالب وخامتة.
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د .ح�سن تي�سري عبدالرحيم �شموط
املطلب الأول :معنى ذوي الأرحام لغة وا�صطالح ًا
الفرع الأول :املعنى اللغوي:

ال َّرحِ ُم يف اللغة :بيت منبت الولد ووعا�ؤه يف البطن ،والرحم� :أ�سباب القرابة،
و�أ�صلها الرحم التي هي منبت الولد .ويطلق الرحم �أي�ضاً على القرابة ،قال ابن
الأثري :ذوو الرحم هم الأقارب ،ويقع على كل من يجمع بينك وبينه ن�سب ،ويطلق
يف الفرائ�ض على الأقارب من جهة الن�ساء((( ،وجمع رحم �أرحام ،ومنه قوله
تعالى :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ((( (الن�ساء.)1:
الفرع الثاين :املعنى اال�صطالحي:

�أما يف ا�صطالح الفقهاء ،فذو الرحم هو" :كل قريب لي�س بذي �سهم وال ع�صبة،
�أي لي�س ذا فر�ض مقدر يف كتاب اهلل تعالى �أو �سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أو
�إجماع الأمة"(((.
وقد ق�سم الفقهاء الورثة �إلى ثالثة �أق�سام:
الق�سم الأول :من له ن�صيب مقدر ،ف�سمي �صاحب فر�ض؛ لأن الفر�ض يف اللغة:
التقدير� .أما الق�سم الثاين :فهو من ي�أخذ املال �إذا انفرد ،وي�أخذ ما بقي مع ذي الفر�ض،
وهو الع�صبة .و�أما الق�سم الثالث :فهو من ال فر�ض له وال تع�صيب ،وهو ذو الرحم(((.
((( ابن منظور ،جمال الدين حممد بن مكرم ،ل�سان العرب ( ،)233/12دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الأولى 1990م.
((( ابن منظور ،ل�سان العرب ( ،)234-233/12الزبيدي ،حمب الدين �أبوالفي�ض ال�سيد حممد مرت�ضى ،تاج العرو�س
من جواهر القامو�س ( ،)307-306/8دار ليبيا للن�شر والتوزيع ،ليبيا ،الفريوز�آبادي ،جمد الدين ،القامو�س املحيط
( ،)118/4دار احلديث ،القاهرة.
((( اجلرجاين ،ال�سيد ال�شريف علي بن حممد� ،شرح ال�سراجية� ،ص� ،163ضبط وتعليق حممد حميي الدين ،مطبعة م�صطفى
البابي احللبي و�أوالده مب�صر ،البهوتي ،من�صور بن يون�س بن �إدري�س ،ك�شاف القناع عن منت الإقناع ( ،)455/4عامل الكتب
ببريوت.
((( الزرك�شي� ،شم�س الدين حممد بن عبداهلل� ،شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلرقي ( ،)486/4حتقيق عبداهلل بن
عبدالرحمن اجلربين ،مكتبة العبيكان ،الطبعة الأولى1993 ،م.
العدد  - 54ربيع الآخر 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

243

�أحكام مرياث ذوي الأرحام يف ال�شريعة الإ�سالمية
املطلب الثاين :حكم توريث ذوي الأرحام
الفرع الأول� :آراء الفقهاء

اختلف الفقهاء يف حكم توريث ذوي الأرحام على �أقوال:
 القول الأول :وجوب توريث ذوي الأرحام �إن مل يكن للميت وارث ذو�سهم �أو ع�صبة �سوى الزوجني .وذهب �إلى هذا القول احلنفية((( واحلنابلة((( ،ومن
ال�صحابة عمر بن اخلطاب وعلي بن �أبي طالب و�أبو عبيدة عامر بن اجلراح وعبداهلل
ابن م�سعود ومعاذ بن جبل ،و�أبو الدرداء ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني وبه قال �رشيح
وعمر بن عبدالعزيز وعطاء وطاوو�س وعلقمة وم�رسوق(((.
 القول الثاين :عدم توريث ذوي الأرحام �إن مل يكن للميت من يرثه من ن�سب�أو والء ،بل يذهب ماله �إلى بيت مال امل�سلمني ،ف�إن مل يوجد بيت مال للم�سلمني
فللفقراء .وقد ذهب �إليه زيد بن ثابت((( ر�ضي اهلل عنه ،وذهب �إليه املالكية يف قول(((،
((( ال�سرخ�سي� ،شم�س الدين �أبو بكر حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل ،املب�سوط ( ،)3/30دار املعرفة ببريوت ،ابن عابدين،
حممد �أمني ،رد املحتار على الدر املختار حا�شية ابن عابدين ( ،)792-791/6دار الفكر ببريوت1992 ،م ،ابن جنيم ،زين
الدين بن �إبراهيم بن حممد بن حممد بن بكر ،البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ( ،)578/8دار املعرفة ببريوت .نظام،
ال�شيخ نظام و�آخرون ،الفتاوى الهندية ( ،)458/6دار الفكر ببريوت1991 ،م.
((( ابن قدامة� ،أبو حممد عبداهلل بن �أحمد بن حممود ،املغني ( )83/7دار الكتب العلمية ببريوت ،التنوخي ،زين الدين
املنجى ،املمتع يف �شرح املقنع ( ،)377/4حتقيق :د.عبدامللك بن عبداهلل  ،دار خ�ضر ،الطبعة الأولى 1997م ،البهوتي،
َّ
ك�شاف القناع ( ،)455/4ابن مفلح� ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل ،املبدع يف �شرح املقنع ( ،)192/6املكتب الإ�سالمي
ببريوت1400 ،هـ .ابن قدامة� ،أبو حممد عبداهلل بن �أحمد ،الكايف يف فقه الإمام املبجل �أحمد بن حنبل (،)549/2
حتقيق (زهري ال�شاوي�ش) ،املكتب الإ�سالمي ببريوت ،الطبعة اخلام�سة 1988م.
((( انظر :املباركفوري ،حممد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ،حتفة الأحوذي ب�شرح جامع الرتمذي ( ،)236/6دار الكتب
العلمية ببريوت ،ابن قدامة ،املغني ( ،)83/7البهوتي ،ك�شاف القناع ،455/4ابن مفلح ،الفروع.)193-192/6
((( جاء يف امل�ستدرك على ال�صحيحني" :عن خارجة بن زيد بن ثابت عن �أبيه قال :ال ترث العمة �أخت الأب للأب والأم،
وال اخلالة ،وال من هو �أبعد ن�سباً من املتوفى" ثم قال احلاكم عن هذه الرواية ":هذا حديث �صحيح على �شرط
ال�شيخني ومل يخرجاه" ،انظر :احلاكم� ،أبوعبداهلل حممد بن عبداهلل ،امل�ستدرك على ال�صحيحني ( ،)382/4حتقيق:
م�صطفى عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة الأولى1990 ،م.
((( اخلر�شي� ،أبوعبداهلل حممد� ،شرح اخلر�شي على خمت�صر خليل ( ،)208/8دار �صادر ببريوت ،ابن عبدالرب� ،أبوعمر
يو�سف بن عبداهلل بن حممد ،اال�ستذكار ( ،)481-480/15حتقيق وتعليق :د.عبداملعطي قلعجي ،دار قتيبة ودار الوعي
بدم�شق ،القرايف� ،شهاب الدين �أحمد بن �إدري�س ،الذخرية ( ،)53/13دار الغرب الإ�سالمي ببريوت ،الطبعة الأولى
1994م ،احلطاب� ،أبوعبداهلل حممد بن حممد بن عبدالرحمن ،مواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر خليل ( ،)594/8دار
الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة الأولى 1995م.
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وال�شافعية يف قول(.((1
يقول احلطاب" :قال يف الإر�شاد( :((1واملذهب �أن ما �أبقت الفرو�ض فلأولى
ع�صبة ،ف�إن مل يكن فللموايل ،ف�إن مل يكن فلبيت املال ،ف�إن عدم فللفقراء
وامل�ساكني"( ،((1وقال �أي�ضاً" :قال ابن الغر�س يف (�أحكام القر�آن) يف قوله تعالى:
ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ (الن�ساء�" :)11:إن ما ف�ضل عن الورثة يكون
لبيت املال ،ف�إن مل يكن بيت مال امل�سلمني ،ف�إلى الفقراء"(.((1
 القول الثالث� :أن ذوي الأرحام ال يرثون مع وجود بيت مال امل�سلمني ،ف�إنانعدم بيت مال امل�سلمني باجلور من الوالة ،وف�ساد الزمان ،و�رصف املال لغري
م�ستحقيه ،وجب حينئذ توريث ذوي الأرحام .وذهب �إلى هذا القول :املت�أخرون
من املالكية( ،((1وال�شافعية يف القول املعتمد(.((1
يقول الد�سوقي من املالكية ":قوله" :وقيد بع�ض �أئمتنا ذلك"� ،أي عدم الرد
وعدم الدفع لذوي الأرحام .قوله" :مبا �إذا كان الإمام عد ًال" �أي ي�رصف بيت املال
يف م�صارفه ال�رشعية .قوله" :ويدفع لذوي الأرحام" �أي �إن مل يكن هناك ذو �سهام
( ((1الغزايل� ،أبو حامد حممد بن حممد بن حممد ،الو�سيط يف املذهب ( ،)333/4حتقيق� :أحمد حممود �إبراهيم
وحممد حممد تامر ،دار ال�سالم يف القاهرة ،الطبعة الأولى 1417هـ ،ال�شريازي� ،أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن علي بن
يو�سف ،التنبيه يف الفقه ال�شافعي �ص ،154حتقيق :عماد الدين �أحمد حيدر  ،عامل الكتب ببريوت ،الطبعة الأولى
1403هـ ،النووي� ،أبو زكريا يحيى بن �شرف ،رو�ضة الطالبني ،)8/5حتقيق :عادل عبداملوجود ،وعلي معو�ض ،دار الكتب
العلمية ببريوت.
( ((1هو �إر�شاد ال�سالك �إلى �أ�شرف امل�سالك يف فقه الإمام مالك ،لعبد الرحمن بن حممد بن ع�سكر �شهاب الدين البغدادي
املالكي ،انظر :مقدمة كتاب �إر�شاد ال�سالك �إلى �أ�شرف امل�سالك �ص ،1طبعة ال�شركة الإفريقية للطباعة والن�شر.
( ((1احلطاب ،مواهب اجلليل ( .)594/8
( ((1احلطاب ،مواهب اجلليل (.)594/8
( ((1احلطاب ،مواهب اجلليل ( ،)594-593/8الد�سوقي ،حممد عرفة ،حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري( ،)468/4دار
الفكر ببريوت ،النفراوي� ،أحمد بن غنيم بن �سامل ،الفواكه الدواين على ر�سالة ابن �أبي زيد القريواين ( ،)256/2دار
الفكر ببريوت1415 ،هـ.
( ((1الرملي� ،شم�س الدين حممد بن �أبي العبا�س �أحمد بن حمزة بن �شهاب ،نهاية املحتاج �إلى �شرح املنهاج ( ،)11/6دار
الفكر ببريوت ،الطبعة الأخرية1984 ،م ،املاوردي� ،أبواحل�سن علي بن حممد بن حبيب ،احلاوي الكبري (،)223/10
حتقيق :د.حممد مطرجي و�آخرين ،دار الفكر ببريوت1994 ،م ،النووي ،رو�ضة الطالبني (.)8/5
العدد  - 54ربيع الآخر 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

245

�أحكام مرياث ذوي الأرحام يف ال�شريعة الإ�سالمية

يرد عليهم فالرد على ذوي ال�سهام مقدم على توريث ذوي الأرحام"( .((1ويقول
احلطاب" :قال ابن يون�س" :ف�إن مل يكن بيت مال ف�أولو الأرحام؛ ملا يف ذلك من
الآثار املتقدمة ،وال �سيما �إذا كانوا ذوي حاجة ،فيجب اليوم �أن يتفق على توريثهم،
و�إمنا تكلم مالك و�أ�صحابه �إذا كان للم�سلمني بيت مال؛ لأن بيت املال يقوم مقام
الع�صبة �إذا مل يكن ع�صبة� ،أال ترى �أن الرجل لو قتل قتي ًال خط�أ ،ومل يكن له ع�صبة
وال قولٍ وجب �أن يعقل عنه من بيت املال ،فكذلك يكون مرياثه لبيت املال ،و�إذا
مل يكن بيت مال �أو كان بيت مال ال يو�صل �إليه �شيء منه ،و�إمنا ي�رصف يف غري
وجهه؛ فيجب �أن يكون مرياثه لذوي رحمه الذين لي�سوا بع�صبة �إذا مل يكن له
ع�صبة وال موالٍ  ،و�إلى هذا ر�أيت كثريا من فقهائنا وم�شايخنا يذهبون يف زماننا
هذا ،ولو �أدرك مالك و�أ�صحابه مثل زماننا هذا جلعل املرياث لذوي الأرحام �إذا
انفردوا "( .((1وقال احلطاب يف ال�صفحة نف�سها" :وذكر ال�شيخ �سليمان البحريي
يف (�رشح الإر�شاد)( ((1عن (املعتمد) نحو عبارة (العمدة)( ،((1ثم قال :وحكى
�صاحب (عيون امل�سائل)( :((2اتفق �شيوخ املذهب بعد املئتني على توريث ذوي
الأرحام"( .((2ويقول املاوردي من ال�شافعية" :وهذا قول �أجمع عليه املح�صلون
( ((1الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي (.)468/4
( ((1احلطاب ،مواهب اجلليل (.)594/8
( ((1هو �سليمان بن �شعيب بن خ�ضر البحريي ثم القاهري الأزهري املالكي .ولد تقريبا بعد �سنة �ست وثالثني وثمامنئة،
وقدم القاهرة وهو كبري ،و�شرح كتاب �إر�شاد ال�سالك �إلى �أ�شرف امل�سالك ،انظر :ال�سخاوي� ،شم�س الدين حممد بن عبد
الرحمن ،ال�ضوء الالمع لأهل القرن التا�سع ( ،)264/3دار اجليل ببريوت ،الطبعة الأولى 1992م.
( ((1املعتمد يف الفقه املالكي ،والعمدة يف الفقه املالكي ،لعبد الرحمن بن حممد بن ع�سكر �شهاب الدين البغدادي املالكي،
انظر :مقدمة كتاب �إر�شاد ال�سالك �إلى �أ�شرف امل�سالك �ص.4
( ((2عيون امل�سائل ،ت�أليف القا�ضى �أبي حممد عبد الوهاب بن على بن ن�صر بن �أحمد بن احل�سني بن هارون بن مالك
البغدادي الفقيه املالكى املعروف بابن طوق الثعلبي ولد �سنة  362وتوفى �سنة  422مب�صر� .صنف التلقني يف الفروع،
اجلوهرة يف املذاهب الع�شرة� ،شرح املدونة ،عيون امل�سائل .انظر :البغدادي� ،إ�سماعيل با�شا ،هدية العارفني يف �أ�سماء
امل�ؤلفني و�آثار امل�صنفني ( ،)207/2دار �إحياء الرتاث العربي ببريوت.
( ((2احلطاب ،مواهب اجلليل (.)594/8
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من �أ�صحابنا"( ،((2وقال النووي" :والثاين� :أنه يرد وي�رصف �إلى ذوي الأرحام؛ لأن
املال م�رصوف �إليهم �أو �إلى بيت املال بالإجماع .ف�إذا تعذر �أحدهما ،تعني الآخر،
وبه �أفتى �أكابر املت�أخرين .قلت :وهذا الثاين هو الأ�صح �أو ال�صحيح عند حمققي
�أ�صحابنا"(.((2
ور ّد الإمام املاوردي رحمه اهلل على من قال من ال�شافعية بعدم توريث ذوي
الأرحام عند انعدام بيت مال امل�سلمني بردود كثرية منها�" :أن بيت املال �إمنا كان �أحق
مبرياثه من ذوي الأرحام؛ لأن بيت املال يعقل عنه ،ف�صار مرياثه له ،فلما ُعدم بيت
املال ،و�سقط العقل عنه ،وجب �أن ي�سقط املرياث منه"(.((2
خال�صة الأقوال:

بعد هذا اال�ستعرا�ض للأقوال والنقوالت يتبني للباحث �أن م�س�ألة مرياث ذوي
الأرحام مرت مبرحلتني:
 املرحلة الأولى :وهي مرحلة وجود بيت مال للم�سلمني وما يقوم به من دوريف املجتمع ،فكانت �آراء الفقهاء يف امل�س�ألة على النحو الآتي:
 -1ر�أي احلنفية واحلنابلة الذاهبني �إلى توريث ذوي الأرحام.
 -2ر�أي املالكية وال�شافعية الذاهبني �إلى عدم توريث ذوي الأرحام ،بل يذهب
املرياث �إلى بيت مال امل�سلمني.
 املرحلة الثانية :وهي مرحلة انعدام بيت مال امل�سلمني� ،أو عدم وجود �إمامعادل ،وهنا اتفق مت�أخرو املالكية وال�شافعية مع احلنفية واحلنابلة على توريث
( ((2املاوردي ،احلاوي الكبري(.)231/10
( ((2النووي ،رو�ضة الطالبني (.)8/5
( ((2املاوردي ،احلاوي الكبري (.)232/10
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ذوي الأرحام.
وب�سبب انعدام بيت مال امل�سلمني يف هذا الع�رص يف كثري من بالد امل�سلمني،
قد يظن البع�ض �أن ال ثمرة للخالف الفقهي يف امل�س�ألة ،لكن -بحثاً عن التجرد يف
�إ�صدار الأحكام ،وو�صوال �إلى احلق ،-ال بد من بحث امل�س�ألة ،فرمبا يعود بيت املال
يف وقت من الأوقات.
الفرع الثاين :الأدلة التي ا�ستدل بها الفقهاء:
�أو ًال� :أدلة القائلني بعدم توريث ذوي الأرحام:

 -1عن �رشحبيل بن م�سلم اخلوالين �أنّه �سمع �أبا �أمامة يقول� :شهدت ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يف حجة الوداع ف�سمعته يقول�" :إن اهلل قد �أعطى كل ذي حق
حقه ،فال و�صية لوارث"(.((2
وجه الداللة :نَّبي احلديث �أن اهلل قد حدد الورثة واملواريث ،مبعنى � ّأن فيه �إ�شارة
�إلى � ّأن يف القر�آن كل املواريث ،ولي�س يف القر�آن لذوي الأرحام �شيء ،فال مرياث
لهم حينئذ(.((2
َ -2ع ْن َع َطاءِ ْب ِن َي َ�سا ٍر َق َال� :أَتَى َر ُج ٌل م ِْن َ�أ ْه ِل ا ْل َعا ِليَ ِة َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه
َالَ :يا َر ُ�س َ
و�سلم َفق َ
ول اللهَّ ِ�ِ ،إ َّن َر ُج ًال َه َل َك َوتَ َر َك َع َّم ًة َوخَ الَ ًة ،ا ْن َطل ِْق تَقْ�سِ ْم ِم َرياثَ ُه.
َف َت ِب َع ُه َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َع َلى حِ َما ٍر َو َق َالَ " :يا َر ِّبَ ،ر ُج ٌل تَ َر َك َع َّم ًة
(� ((2أخرجه البيهقي يف �سننه الكربى ،كتاب الفرائ�ض ،باب من ال يرث من ذوي الأرحام ( ،)212/6و�أخرجه �أبوداود يف
�سننه ،كتاب الو�صايا ،باب ما جاء يف الو�صية للوارث ( ،)127/2و�أخرجه الرتمذي يف �سننه ،كتاب الو�صايا ،باب ما
جاء ال و�صية للوارث ( ،)434-433/4و�أخرجه الن�سائي يف �سننه الكربى ،كتاب الو�صايا ،باب �إبطال الو�صية للوارث
( ،)107/4و�أخرجه ابن ماجه يف �سننه ،كتاب الو�صايا ،باب ال و�صية لوارث (.)905/2
واحلديث �صحيح ،ح�سنه ابن حجر رحمه اهلل ،انظر :ابن حجر� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد ،التلخي�ص
احلبري يف تخريج �أحاديث الرافعي الكبري ( ،)202/3دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة الأولى1989 ،م ،و�صححه
الألباين رحمه اهلل ،انظر :الألباين ،حممد نا�صر الدين� ،صحيح �سنن الرتمذي ( ،)744/2مكتب الرتبية العربي
لدول اخلليج العربي ،الطبعة الأولى1988 ،م.
( ((2املاوردي ،احلاوي الكبري (.)225/10
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َوخَ الَ ًة" .ثُ َّم َ�سا َر ُه َن َّي ًة ،ثُ َّم َق َالَ " :يا َر ِّبَ ،ر ُج ٌل تَ َر َك َع َّم ًة َوخَ الَ ًة" .ثُ َّم َ�سا َر ُه َن َّي ًة ثُ َّم
َق َالَ " :يا َر ِّبَ ،ر ُج ٌل تَ َر َك َع َّم ًة َوخَ الَ ًة"ُ .ث َّم َق َالَ " :ال �أُ َرى ُي ْن َز ُل َع َل َّي �شي ٌءَ ،ال �شَ ْي َء
لَ ُه َما" ،ويف رواية �أخرىّ �" :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ركب �إلى قباء ي�ستخري اهلل
يف العمة واخلالة ،فنزل �أن ال مرياث لهما"(.((2
وجه الداللة� :أن العمة واخلالة من ذوي الأرحام ،وقد بني احلديث �رصاح ًة � ْأن ال
مرياث لهما ،بل �أكد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه مل ينزل عليه يف حقهما �شيء ،وهذا
يدل على �أن ال مرياث لهما ،وكان رده �صلى اهلل عليه و�سلم جواباً ل�س�ؤال �سائل ،فلما بني
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم � ّأن اهلل مل ينزل عليه يف �أمرهم �شيئاً ،علمنا �أنهم ال يرثون.
 -3عن عمران بن �سليم� :أن رج ًال مات عن مال له ،ف�أتت ابنة �أخته ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ت�س�أله املرياث ،فقال" :ال �شيء لك ،اللهم من منعت ممنوع،
اللهم من منعت ممنوع"(.((2
وجه الداللة� :أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مل يعط ابنة �أخت امليت من مرياث
خالها ،كونها من ذوي الأرحام ،و�رصح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنها ممنوعة من
املرياث ،فدل ذلك على �أن ال مرياث لذوي الأرحام ،ولو كان لها مرياث لو َّرثها
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
 -4قالوا� :إن اهلل ن�ص يف �آيات املواريث على بيان �أ�صحاب الفرو�ض والع�صبات،
(� ((2أخرجه البيهقي يف �سننه الكربى ،كتاب الفرائ�ض ،باب من ال يرث من ذوي الأرحام ( ،)212/6و�أخرجه ابن �أبي �شيبة
يف م�صنفه ( ،)377/7و�أخرجه الدارقطني يف �سننه ،كتاب الفرائ�ض وال�سري  ،)80/4و�أخرجه احلاكم يف م�ستدركه،
كتاب الفرائ�ض ( ،)381/4و�أخرجه �أبوداود يف مرا�سيله ،انظر� ،أبوداود� ،سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين ،املرا�سيل
�ص( ،263حتقيق �شعيب الأرنا�ؤوط) ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ببريوت ،الطبعة الأولى1408 ،هـ.
واحلديث �ضعيف� ،ضعفه ابن حجر وال�شوكاين وحكما على جميع طرقه بال�ضعف ،انظر :ابن حجر ،التلخي�ص احلبري
( ،)184/3ال�شوكاين ،حممد بن علي بن حممد ،نيل الأوطار ( ،)180/6دار اجليل ببريوت1973 ،م.
(� ((2أخرجه �سعيد بن من�صور يف �سننه ،احلديث ( )168يف الق�سم الأول من اجلزء الثالث �ص.71
واحلديث �ضعيف لأنه مر�سل ،ف�إن عمران بن �سليم راوي احلديث لي�س �صحابياً ،و�إمنا هو تابعي تولى ق�ضاء حم�ص
يف ال�شام ،انظر يف ترجمته� :أبوحامت ،عبدالرحمن بن �أبي حامت ،اجلرح والتعديل ( ،)299/6مطبعة جمل�س دائرة
املعارف العثمانية ،الطبعة الأولى1952 ،م.
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ومل يذكر لذوي الأرحام �شيئاً(.((2
 -5قالواّ � :إن م�شاركة الأنثى لأخيها �أثبت لها يف املرياث من انفرادها ،فبنات
االبن ي�سقطن مع وجود البنني ،و�إن �شاركهن ذكر ورثن و�رصن به ع�صبة ،فلما
كانت بنات الإخوة والأعمام ي�سقطن مع وجود �إخوتهن ،كان �أولى �أن ي�سقطن
بانفرادهن(.((3
ثاني ًا� :أدلة القائلني بتوريث ذوي الأرحام:

 -1قوله تعالى :ﮋﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ ﰀﮊ(الأنفال :الآية.)75:
وجه الداللة� :أن الآية بينت � ّأن ذوي الأرحام �أولى مبرياث بع�ضهم فيما كتب اهلل
تعالى وحكم به ،وقد �رشع اهلل لهم املرياث بدون متييز بني ذي رحم له فر�ض �أو
تع�صيب ،وبني ذي رحم لي�س له �شيء منهما ،فيكون ثابتاً للكل بهذه الآية(.((3
 -2قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ (الن�ساء :الآية.)7
وجه الداللةّ � :أن ا�سم القرابة يطلق على ذوي الأرحام ،وقد بني اهلل يف الآية � ّأن
لهم ن�صيباً يف الرتكة ،فريث الأقربون من ذوي الأرحام بع�ضهم بع�ضاً(.((3
 -3عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنّه قال" :اللهَّ ُ
ِث لَ ُه"(.((3
َو َر ُ�سولُ ُه َم ْولَى َم ْن َال َم ْولَى لَ ُهَ ،والخْ َ ُال َوار ُ
ِث َم ْن َال َوار َ
( ((2ال�سرخ�سي ،املب�سوط (.)3/30
( ((3املاوردي ،احلاوي الكبري (.)226/10
( ((3اجلرجاين� ،شرح ال�سراجية �ص.165-164
( ((3ابن ر�شد� ،أبوالوليد حممد بن �أحمد بن حممد القرطبي ،بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ( ،)277/2دار الفكر ببريوت.
(� ((3أخرجه �أبوداود يف �سننه ،كتاب الفرائ�ض ،باب مرياث ذوي الأرحام ( ،)123/3و�أخرجه الرتمذي يف �سننه ،كتاب
الفرائ�ض ،باب ما جاء يف مرياث اخلال ( ،)422-421/4و�أخرجه الن�سائي يف �سننه ،كتب الفرائ�ض ،باب توريث اخلال
( )76/4و�أخرجه �أحمد يف م�سنده ( ،)131/4و�أخرجه البيهقي يف �سننه الكربى ،كتاب الفرائ�ض ،باب من قال بتوريث
ذوي الأرحام (.)351/6
واحلديث �صحيح ،قال عنه الرتمذي :حديث ح�سن �صحيح ،انظر� :سنن الرتمذي ،كتاب الفرائ�ض ،باب ما جاء يف
مرياث اخلال ( ،)422/4و�صححه الألباين ،انظر :الألباين ،حممد نا�صر الدين� ،إرواء الغليل يف تخريج �أحاديث منار
ال�سبيل ( ،)141/6املكتب الإ�سالمي ببريوت ،الطبعة الثانية1985 ،م.
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وجه الداللة� :أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بينّ � ّأن اخلال يرث �إذا انقطع
الورثة من �أ�صحاب الفر�ض �أو التع�صيب ،واخلال من ذوي الأرحام؛ فدل ذلك
على توريثهم؛ و�إنْ ال ،مل ا�ستحق اخلال املرياث ،مع �أنه لي�س �صاحب فر�ض �أو
تع�صيب.
ات َر ُج ٌل م ِْن خُ َزا َع َةَ ،ف ُ�أت َِى ال َّن ِب ُّى � -صلى اهلل
عن ا ْب ِن بُ َر ْي َد َة َع ْن �أَ ِبي ِه َق َالَ :م َ
ِ -4
عليه و�سلم -بمِ ِ َريا ِث ِه َفق َ
َال" :ا ْل َتمِ ُ�سوا لَ ُه َوا ِر ًثا �أَ ْو َذا َرحِ ٍم"َ .ف َل ْم َيجِ دُوا لَ ُه َوا ِر ًثا َو َال َذا
َال َر ُ�س ُ
َرحِ ٍمَ ،فق َ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم�" :أَ ْع ُطو ُه ا ْل ُك رْ َب م ِْن خُ َزا َع َة"(.((3
وجه الداللة� :أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم طلب من ال�صحابة �أن يبحثوا عن
وارث له �أو ذي رحم ،ولو مل يكن لذوي الأرحام مرياث ملا طلب منهم البحث عن
ذي رحم.
اتَ ،ف َ�س�أَ َل ال َّن ِب ُّى �صلى اهلل عليه
َ -5ع ْن َوا�سِ ِع ْب ِن َح َّب َان� :أَ َّن ثَا ِب َت ْب َن َّ
اح َم َ
الد ْح َد ِ
ِث؟ َف َل ْم َيجِ دُوا لَ ُه َوا ِر ًثاَ ،ف َد َف َع ال َّن ِب ّى�صلى اهلل عليه و�سلم ِم َرياثَ ُه
و�سلمَ :ه ْل لَ ُه َوار ٌ
�إِلَى ا ْب ِن �أُخْ ِت ِه َو ُه َو َ�أبُو لُ َبابَ َة ْب ُن َع ْبدِ المْ ُ ْنذِ ِر(.((3
املرياث بعد
وجه الداللةّ � :أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أعطى ابن �أخت امليت
َ
�أن مل يجد له وارثاً ،وهو من ذوي الأرحام ،وهذا مما يدل على توريثهم.
 -6عن الرباء بن عازب ر�ضي اهلل عنه يف حديث طويل وفيه قوله �صلى اهلل عليه
(� ((3أخرجه �أبوداود يف �سننه ،كتاب الفرائ�ض ،باب يف مرياث ذوي الأرحام ( ،)123/3و�أخرجه �أحمد يف م�سنده (،)347/5
و�أخرجه الن�سائي يف �سننه الكربى ،كتاب الفرائ�ض ،باب توريث ذوي الأرحام دون املوايل( ،)85/4و�أخرجه البخاري
يف التاريخ الكبري ،انظر :البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل ،التاريخ الكبري (( ،)253/2حتقيق ال�سيد ها�شم الندوي) ،دار
الفكر ببريوت.
واحلديث �ضعيف� ،ضعفه ال�شوكاين ،انظر :ال�شوكاين ،نيل الأوطار ( ،)182/6و�ضعفه الألباين ،انظر :الألباين ،حممد
نا�صر الدين� ،ضعيف �سنن �أبي داود �ص ،286املكتب الإ�سالمي ببريوت ،الطبعة الأولى 1991م.
(� ((3أخرجه الدارمي يف �سننه ،)292/2( ،و�أخرجه البيهقي يف �سننه الكربى ،كتاب الفرائ�ض ،باب من قال بتوريث ذوي
الأرحام ( ،)354/6و�أخرجه �سعيد بن من�صور يف �سننه ،احلديث (.)164
واحلديث �ضعيف ،قال عنه البيهقي �إنه منقطع  ،انظر :البيهقي يف �سننه الكربى ،كتاب الفرائ�ض ،باب من قال بتوريث
ذوي الأرحام ( ،)354/6و�ضعفه الألباين ،انظر :الألباين� ،إرواء الغليل (.)141/6
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و�سلم" :اخلالة مبنزلة الأم"(.((3
وجه الداللةّ � :أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم جعل اخلالة يف منزلة الأم يف �صلة
الرحم ،والن�ص عام ،في�شمل املرياث وغريه يف حال عدم وجود الأم ،لذا تعطى
اخلالة من املرياث يف حالة عدم وجود الورثة.
 -7عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال :دعا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الأن�صار فقال:
"هل فيكم �أحد من غريكم؟" .قالوا :ال� ،إال ابن �أخت لنا .فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم" :ابن �أخت القوم منهم"(.((3
وجه الداللةّ � :أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم جعل ابن �أخت القوم منهم ،وهو
ن�ص عام ي�شمل املرياث وغريه ،وابن الأخت من ذوي الأرحام.
 -8بع�ض الآثار عن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم؛ �أنهم �أنزلوا بنت البنت مبنزلة
البنت ،وبنت الأخ مبنزلة الأخ ،وبنت الأخت مبنزلة الأخت ،والعمة منزلة الأب،
واخلالة منزلة الأم(.((3
� -8أن ذا الرحم �ساوى النا�س يف الإ�سالم ،ولكنه زاد عليهم بالقرابة ،فكان �أولى
مبال امليت من بيت مال امل�سلمني(.((3
(� ((3أخرج البخاري هذه الرواية بهذا اللفظ ،كتاب ال�صلح ،باب كيف يكتب هذا ما �صالح فالن بن فالن وفالن بن فالن؟
و�إن مل ين�سبه �إلى قبيلته �أو ن�سبه (.)960/2
�أما عند غري البخاري فقد ورد احلديث بروايات خمتلفة �صحيحة ،منها ":خْ َ
الا َل ُة َوا ِل َد ٌة" ،ومنها� ":إمنا اخلالة �أم" ،انظر
يف التعليق على تلك الروايات :ابن حجر ،التلخي�ص احلبري ( ،)38-37/4فقد �صحح ابن حجر جميع تلك الروايات.
(� ((3أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب املناقب ،باب ابن �أخت القوم ومولى القوم منهم ( ،)1294/3و�أخرجه م�سلم يف
�صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب �إعطاء امل�ؤلفة قلوبهم على الإ�سالم (.)733/2
( ((3ثبتت هذه الرواية عن جمموعة من ال�صحابة كعمر بن اخلطاب وعلي بن �أبي طالب ،وعبداهلل بن م�سعود ر�ضي
اهلل عنهم �أجمعني� .أخرجها الإمام مالك يف املوط�أ ،كتاب الفرائ�ض ،باب مرياث العمة ( ،)100/3و�أخرجها البيهقي
يف �سننه ،كتاب الفرائ�ض ،باب من قال بتوريث ذوي الأرحام ( ،)357-356/6و�أخرجها عبدالرزاق يف م�صنفه ،كتاب
الفرائ�ض ،باب اخلالة والعمة ومرياث القرابة (.)283/10
والأثر �صحيح� ،صححه ابن الرتكماين ،انظر :ابن الرتكماين ،عالء الدين بن علي بن عثمان املارديني ،اجلوهر النقي
 ،)217/6دار الفكر ببريوت ،و�صححه الألباين رحمه اهلل ،انظر :الألباين� ،إرواء الغليل (.)142/6
( ((3ابن قدامة ،املغني (.)85/7
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� -9أن ذا الرحم �أحق يف احلياة ب�صدقته و�صلته ،وبعد املوت بو�صيته ،ف�أ�شبه
ذوي الفرو�ض والع�صبات املحجوبني �إذا مل يكن من يحجبهم(.((4
الفرع الثالث :مناق�شة الأدلة:
امل�س�ألة الأولى :مناق�شة �أدلة القائلني بعدم توريث ذوي الأرحام:

 -1حديث �رشحبيل بن م�سلم :ميكن الإجابة عن هذا احلديث ب� ّأن توريث ذوي
الأرحام ثابت بالأحاديث التي ُذكِ رت يف توريث ذوي الأرحام ،وتبعاً لذلك يدخل
ذوو الأرحام بعموم قوله �صلى اهلل عليه و�سلم�" :إن اهلل �أعطى كل ذي حق حقه"،
فحق ذوي الأرحام �أن يرثوا �إذا مل يكن للميت وارث ذو فر�ض �أو ع�صبة.
 -2حديث عطاء بن ي�سار :يجاب عنه ب�أنه حديث �ضعيف ال ي�صح عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم( ،((4وعلى فر�ض �صحته فيجاب عنه ب�أن املق�صود باحلديث �أن
ال مرياث لهما مع ذوي الفرو�ض والع�صبات(.((4
 -3حديث عمران بن �سليم :يجاب عنه ب�أنه حديث ال ي�صح عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم( ،((4وعلى فر�ض �صحته فاحلديث مل يبني �إن كان امليت قد انقطع عنه
الورثة �أو ال ،فرمبا كان للميت ورثة؟ �أ�صحاب الفرو�ض �أو الع�صبات ممن يحجبون
ابنة �أخته.
� -4أما القولّ � :إن �آيات املواريث مل تذكر مرياث ذوي الأرحام ،فاجلواب عنه
ب� ّأن الن�ص بتوريثهم جاء يف ال�سنة النبوية ،وال�سنة حجة يف الت�رشيع.
 -5و�أما القولّ � :إن العمة وابنة الأخ ال ترثان مع وجود �أخويهما ،وبالتايل ال
( ((4ابن قدامة ،املغني (.)85/7
(� ((4سبق تخريجه.
( ((4ابن قدامة ،املغني (.)85/7
(� ((4سبق تخريجه.
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ترثان منفردتني ،فيجاب عنه ب�أنهما ال ترثان مع �أخويهما لأنه �أقوى منهما ،وال يلزم
من ذلك عدم �إرثهما منفردتني(.((4
امل�س�ألة الثانية :مناق�شة �أدلة القائلني بتوريث ذوي الأرحام:

 -1قوله تعالى :ﮋﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﮊ(الأنفال :الآية.)75
يجاب عن اال�ستدالل بهذه الآية من عدة وجوه(:((4
�أ� -أن املق�صود بالآية ن�سخ التوارث باحللف �أو الهجرة ،ومل ُيرد بها �أعيان من
ي�ستحق املرياث.
ب -قوله تعالى :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝﮊ دليل على �أن ما �سوى ذلك البع�ض غري
املذكورين يف �آيات املواريث لي�س ب�أولى ،ل ّأن التبعي�ض مينع من اال�ستيعاب.
ج� -أن اهلل بني �أن ذلك يف كتاب اهلل ،فكان ذلك مق�صوراً على ما فيه ،ولي�س لهم
فيه ذكر ،فدل على �أنه لي�س لهم يف املرياث حق.
د� -أن قوله تعالى�" :أولى" حممول على ما �سوى املرياث من احل�ضانة وما جرى
جمراها دون املرياث� ،إذ لي�س يف الآية ذكر ما هم به �أولى.
� -2أما حديث" :اخلال وارث من ال وارث له" فاجلواب عنه �أن املق�صود به �أن
من لي�س له �إال اخلال فال وارث له ،كما يقال :اجلوع طعام من ال طعام له ،وال�صرب
حيلة من ال حيلة له� ،أو �أنه �أراد باخلال ال�سلطان(.((4
 -3و�أما حديث بُريدة ،فيجاب عنه ب�أن احلديث �ضعيف ال ي�صح عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم( ،((4وعلى فر�ض �صحته ف�إن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم م ّيز بني
( ((4ابن قدامة ،املغني (.)85/7
( ((4املاوردي ،احلاوي الكبري (.)226/10
( ((4ابن قدامة ،املغني ( ،)84/7املاوردي ،احلاوي الكبري (.)227/10
(� ((4سبق تخريجه.
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الوارث وذي الرحم ،فدل على �أنه غري وارث ،ثم دفع مرياثه �إلى الكبري من قومه،
ولي�س ذلك مبرياث م�ستحق(.((4
� -4أما حديث وا�سع بن حبان :فالإجابة عنه ب� ّأن احلديث �ضعيف ال ي�صح
اال�ستدالل به(.((4
� -5أما حديث" :اخلالة مبنزلة الأم" ،فيجاب عنه ب�أنه حممول على ما �سوى
املرياث من احل�ضانة ،فاخلالة لي�ست كالأم – عند عدمها – يف املرياث �إذا كان
هناك وارث ،فالأم ال حتجب ،و�أما اخلالة فال ترث اتفاقاً بوجود وارث ذي فر�ض
�أو ع�صبة(.((5
 -6و�أما اال�ستدالل بحديث "ابن �أخت القوم منهم" فيجاب عنه ب�أن املراد
به �أن ابن �أخت القوم منهم يف املعاونة واالنت�صار والرب وال�شفقة ونحو ذلك ال
يف املرياث .بل �إن احلكمة يف ذكر ذلك �إبطال ما كانوا عليه يف اجلاهلية من عدم
االلتفات �إلى �أوالد البنات ف�ضال عن �أوالد الأخوات ،ف�أراد بهذا الكالم التحري�ض
على الألفة بني الأقارب(.((5
� -7أما قولهم� :إنهم �ساووا جميع امل�سلمني وف�ضلوهم بالرحم ،فهو ا�ستدالل
يف�سد ببنت املولى؛ لأنها قد ف�ضلتهم مع امل�ساواة وال تقدم عليهم ،على �أن امل�سلمني
ف�ضلوهم بالتع�صيب لأنهم يعقلون ،فكانوا �أولى باملرياث(.((5

( ((4املاوردي ،احلاوي الكبري (.)228-227/10
(� ((4سبق تخريجه.
( ((5املاوردي ،احلاوي الكبري (.)228/10
( ((5ابن حجر� ،أبو الف�ضل علي بن �أحمد ،فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري ( ،)49/12حتقيق :حممد ف�ؤاد عبدالباقي،
دار املعرفة ببريوت1379 ،هـ.
( ((5املاوردي ،احلاوي الكبري (.)228/10
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الفرع الرابع :الر�أي املختار:

لدي ر�أي احلنفية واحلنابلة
بعد هذا اال�ستعرا�ض للأدلة ،ومناق�شتها ،يرتجح ّ
القائل بتوريث ذوي الأرحام �إن مل يكن هناك وارث بالفر�ض �أو التع�صيب ،وذلك
للأ�سباب التالية:
� -1أن الأدلة التي ا�ستدل بها املانعون من توريث ذوي الأرحام �ضعيفة ال ت�صلح
لال�ستدالل.
� -2أن هذه الآية من :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ(الأنفال:
الآية .)75عامة ت�شمل املرياث وغريه ،فالأولوية بني الأقارب تكون يف كل �شيء
على الإطالق ،فتكون يف التكافل والن�رصة ،والتعاون ،والنفقة ،والإرث� ،أي �إنها
تكون يف احلياة وبعد املمات عم ًال ب�إطالق اللفظ ،والأولى العمل بهذه الآية مع �آيات
املواريث دون القول بالن�سخ �أو التقييد ،فاجلمع بني تلك الآيات �أولى ،فيقال� :إن
�آيات املواريث ُيعمل بها فيمن ن�صت عليه من الوارثني ،حتى �إذا مل يكن للمتوفى
قريب وارث منهم وال من الع�صبات؛ و ُوجد قريب له من دونهم؛ كان له الإرث،
فيطبق كل من الن�صني يف نطاقه دون تعار�ض بينهما(.((5
 -3ما قيل عن حديث" :اخلال وارث من ال وارث له" ،فيجاب عنه ب� ّأن الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم �سماه وارثاً ،والأ�صل حمل الألفاظ على احلقيقة ،كذلك ف� ّإن
هذا الأ�سلوب ي�ستخدم للإثبات ،كقولنا :يا عماد من ال عماد له ،ويا ذخر من ال
ذخر له(.((5
لذا يتبني لنا �صحة ما قاله احلنفية واحلنابلة يف امل�س�ألة ،وبخا�صة يف ع�رصنا احلايل،
( ((5الدريني ،حممد فتحي ،املناهج الأ�صولية يف االجتهاد بالر�أي� ،ص ،107-15و�أي�ضاً �ص ،122-121م�ؤ�س�سة الر�سالة
ببريوت ،الطبعة الثالثة1997 ،م.
( ((5ابن قدامة ،املغني (.)84/7
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فقد انعدم وجود بيت مال امل�سلمني يف �أكرث بالد امل�سلمني ،وال جمال للت�رصف يف
املال �إال بجعله يف ذوي الأرحام؛ لأنهم �أ�صحاب احلق فيه �إذا مل يوجد وارث من
ذوي الفرو�ض �أو الع�صبات.
املطلب الثالث� :أ�صناف ذوي الأرحام

اختلف الفقهاء يف حتديد �أ�صناف ذوي الأرحام ،فمنهم من جعلهم �أربعة ،ومنهم
من جعلهم �سبعة ،ومنهم من جعلهم ع�رشة ،ومنهم من جعلهم �أحد ع�رش �صنفاً،
ومنهم من جعلهم �أكرث من ذلك .واحلقيقة �أن تعداد ذوي الأرحام عند جميعهم
واحد ،ولكن اخلالف يف ت�صنيفهم و�ضبطهم حتت �أ�صناف معينة حمددة ،ويرجع
هذا الت�صنيف �إلى حماولة ح�رص ذوي الأرحام للت�سهيل على النا�س يف معرفة من
يرث ومن يحجب منهم ،ومعرفة من �أولى باملرياث من غريه.
فجعل ال�رسخ�سي ذوي الأرحام �سبعة �أ�صناف هم(:((5
�-1أوالد البنات.
 -2بنات الإخوة و�أوالد الأخوات.
-3الأجداد الفوا�سد واجلدات الفا�سدات(.((5
-4العم لأم والعمة لأب �أو لأم واخلال واخلاالت.
�-5أوالد من ُذكِ ر يف الطبقة الرابعة.
�-6أعمام الأب وعمات الأب و�أخوال الأب وخاالت الأب.
�-7أوالد من ُذكِ ر يف الطبقة ال�ساد�سة.
( ((5ال�سرخ�سي ،املب�سوط (.)6/30
( ((5اجلد الفا�سد �أو اجلد ال�ساقط :من يت�صل �إلى امليت ب�أم .واجلدة الفا�سدة �أو اجلدة ال�ساقطة :من يدخل يف ن�سبتها
�إلى امليت �أب بني �أمني .انظر :ال�سرخ�سي ،املب�سوط ( ،)24/30ال�شرواين ،عبداحلميد ،حوا�شي ال�شرواين (،)394/6
دار الفكر ببريوت.
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�أما الرملي و�أبو َّ
اخلطاب فجعال ذوي الأرحام ع�رشة �أ�صناف هم(:((5
�-2أبو الأم وكل جد وجدة �ساقطني.
�-2أوالد البنات.
� -3أوالد الأخوات.
 -4بنات الإخوة.
� -5أبناء الإخوة لأم.
 -6العم لأم .
 -7بنات الأعمام.
 -8العمات.
 -9الأخوال.
 -10اخلاالت.
و�أ�ضافوا �إليهم من �أدلى بهم �إلى امليت من �آبائهم و�أوالدهم.
�أما ابن قدامة فجعلهم �أحد ع�رش �صنفاً ،هم(:((5
� -1أوالد البنات.
� -2أوالد الأخوات.
 -3بنات الإخوة.
� -4أوالد الإخوة لأم.
 -5العمات من جميع اجلهات.
 -6العم من الأم.
( ((5الرملي ،نهاية املحتاج ( ،)14-13/6الكلوذاين� ،أبواخلطاب حمفوظ بن �أحمد بن احل�سن ،التهذيب يف علم
الفرائ�ض والو�صايا �ص ،160حتقيق وتعليق (حممد �أحمد اخلويل) ،مكتبة العبيكان بالريا�ض ،الطبعة الأولى
1995م.
( ((5ابن قدامة ،املغني (.)83-82/7
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 -7الأخوال.
 -8اخلاالت.
 -9بنات الأعمام.
 -10اجلد �أبو الأم.
 -11كل جدة �أدلت ب�أب بني �أمني� ،أو ب�أب �أعلى من اجلد.
�أما �صاحب كتاب (�رشح ال�رساجية) ،فقد جعلهم �أربعة �أ�صناف(:((5
 ال�صنف الأول :من ينت�سب �إلى امليت ،وهم �أوالد البنات و�إن نزلوا ذكوراًكانوا �أم �إناثاً ،ويدخل معهم �أوالد بنات االبن.
 ال�صنف الثاين :من ينت�سب �إليهم امليت ،وهم :الأجداد واجلدات الفا�سدونو�إن علوا.
 ال�صنف الثالث :من ينت�سب �إلى �أبوي امليت ،وهم:� -1أبناء الأخوات و�إن نزلوا ،ذكوراً كانوا �أم �إناثاً ،و�سواء �أكانت الأخوات
�شقيقات �أم �أخوات لأب �أم �أخوات لأم.
 -2بنات الإخوة و�إن نزلن� ،سواء �أكان الإخوة من �أبوين �أم من �أحدهما.
� -3أبناء الإخوة لأم و�إن نزلوا ،وقيد الإخوة هنا بالأم ،ل ّأن �أبناء الإخوة الأ�شقاء
و�أبناء الإخوة لأب من الع�صبات.
 ال�صنف الرابع :من ينت�سب �إلى جدي امليت �أو جداته ممن لي�سوا �أ�صحابفرو�ض وال ع�صبة ،كالأخوال واخلاالت ،والأعمام لأم ،والعمات ،وفروع ه�ؤالء
جميعاً.
وقد ذكر ال�سباعي ترتيباً جيداً لهذا ال�صنف الرابع ،فق�سمهم �إلى ثالث مراتب،
( ((5اجلرجاين� ،شرح ال�سراجية �ص.167-166
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وكل مرتبة �إلى طبقات عدة(:((6
 املرتبة الأولى :مرتبة فروع جد �أو جدة امليت. املرتبة الثانية :مرتبة فروع جد �أو جدة �أب امليت �أو �أمه. املرتبة الثالثة :مرتبة فروع جد �أو جدة جد امليت �أو جدته.وكل مرتبة من تلك املراتب تنق�سم �إلى ثالث طبقات:
-1الطبقة الأولى :وهم الفروع املبا�رشون.
-2الطبقة الثانية :وهم فروع الفروع املبا�رشون.
-3الطبقة الثالثة :هم فروع فروع الفروع املبا�رشون.
املطلب الرابع :كيفية توريث ذوي الأرحام
الفرع الأول� :آراء الفقهاء يف كيفية توريث ذوي الأرحام
امل�س�ألة الأولى :حترير حمل النزاع:

�أو ًال :ال خالف بني الفقهاء القائلني بتوريث ذوي الأرحام �أنهم ال يرثون مع
وجود �صاحب فر�ض �أو تع�صيب� ،إال �إذا كان �صاحب الفر�ض �أحد الزوجني،
فريثون معه؛ ل ّأن �صاحب الفر�ض ي�أخذ ن�صيبه فر�ضاً والباقي رداً� ،أما العا�صب ف�إنه
ي�أخذ الباقي من املرياث(.((6
ثانياً :ال خالف بني الفقهاء القائلني بتوريث ذوي الأرحام� ،أن ذا الرحم �إذا انفرد
( ((6ميكن الرجوع �إلى كتاب ال�سباعي ملزيد من التف�صيل ،انظر :ال�سباعي ،م�صطفى وعبدالرحمن ال�صابوين ،الأحوال
ال�شخ�صية يف الأهلية والو�صية والرتكات �ص ،630-628مطبعة جامعة دم�شق بدم�شق ،الطبعة الثالثة1970 ،م.
( ((6الزيلعي ،فخرالدين عثمان بن علي ،تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق ( ،)242/6دار الكتاب الإ�سالمي ببريوت،
الطبعة الثانية ،ابن عابدين ،حا�شية ابن عابدين ( ،)791/6النووي ،رو�ضة الطالبني ( ،)8/5ال�شربيني ،حممد
اخلطيب ،مغني املحتاج �إلى معرفة �ألفاظ املنهاج ( ،)7/3دار الفكر ببريوت ،ابن قدامة ،الكايف ( ،)549/2ابن مفلح،
الفروع (.)192/6
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ف�إنه يرث كل املال تع�صيباً� ،سواء �أكان ذكراً �أم �أنثى(.((6
ثالثاً :ال خالف بني الفقهاء القائلني بتوريث ذوي الأرحام �أنهم ال يحجبون
بوجود �أحد الزوجني ،ف ُيعطى الوارث من الزوجني ن�صيبه ،ثم يوزع الباقي على
ذوي الأرحام(.((6
رابعاً� :أما �إذا تعدد الورثة من ذوي الأرحام ،فقد اختلف الفقهاء يف كيفية
توريثهم على ثالث طرق:
 الطريقة الأولى :طريقة �أهل التنزيل ،وهي �إنزال كل واحد من ذوي الأرحاممنزلة من �أدلى به من الورثة من ع�صبة �أو ذي فر�ض ،فتجعل هذه الطريقة �أوالد
البنات و�أوالد الأخوات مبنزلة �أمهاتهم ،وجتعل بنات الإخوة وبنات الأعمام و�أوالد
الإخوة لأم مبنزلة �آبائهم ،وهكذا .وقد ذهب �إلى هذا القول عمر وعلي وابن م�سعود
– ر�ضي اهلل عنهم  ،-وعلقمة وم�رسوق وال�شعبي والنخعي ،والثوري وابن �أبي
ليلى ،و�رشيك ،ومن ذهب �إلى توريثهم من املالكية وال�شافعية واحلنابلة (.((6
 الطريقة الثانية :طريقة �أهل القرابة ،وهي تقدمي الأقرب فالأقرب �إلى امليت منذوي الأرحام ،وذهب �أبو حنيفة و�أ�صحابه �إلى هذا القول ،لكنهم اختلفوا بينهم يف
بع�ض التف�صيالت(.((6
 الطريقة الثالثة :طريقة �أهل الرحم ،وهي امل�ساواة بني جميع ذوي الأرحام يف( ((6الباجوري ،ال�شيخ �إبراهيم ،حا�شية الباجوري على �شرح ال�شن�شوري على منت الرحبية �ص ،232املطبعة الأزهرية
بالقاهرة ،الطبعة الثانية1929 ،م ،ابن عابدين ،حا�شية ابن عابدين ( ،)792-791/6البهوتي ،ك�شاف القناع (،)456/4
الرملي ،حممد بن �أحمد ،غاية البيان �شرح زبد ابن ر�سالن �ص ،242دار املعرفة ببريوت ،الدمياطي� ،أبو بكر ابن
ال�سيد حممد �شطا� ،إعانة الطالبني حا�شية على حل �ألفاظ فتح املعني ل�شرح قرة العني مبهمات الدين ( ،)226/3دار
الفكر ببريوت.
( ((6نظام ،الفتاوى الهندية (  ،)459/6ابن عابدين ،حا�شية ابن عابدين ( ،)792-791/6ابن قدامة ،املغني (.)205/6
( ((6الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي ( ،)468/4املاوردي ،احلاوي الكبري ( ،)273-282/ 10الرملي ،نهاية املحتاج (،)13/6
ابن قدامة ،املغني (� ،)86/7أبو َّ
اخلطاب ،التهذيب يف علم الفرائ�ض �ص ،166-165ال�شن�شوري ،عبداهلل بن بهاء الدين
حممد بن عبداهلل العجمي ،فتح القريب املجيب ب�شرح كتاب الرتتيب ( ،)107-106/2مطبعة التقدم العلمية1345 ،هـ.
( ((6ال�سرخ�سي ،املب�سوط ( ،)4/30ابن عابدين ،حا�شية ابن عابدين ( ،)792/6ابن جنيم ،البحر الرائق ( ،)578/8نظام،
الفتاوى الهندية (.)459/6
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التوريث ال فرق بني قريبهم وبعيدهم ،وال بني ذكرهم و�أنثاهم ،بل ي�أخذ جميع
الورثة من ذوي الأرحام املرياث بال�سوية ،وذهب �إلى هذا القول ح�سن بن مي�سرّ ،
ونوح بن ذراح(.((6
امل�س�ألة الثانية :الأدلة:
�أو ًال� :أدلة طريقة �أهل التنزيل:

ا�ستدل �أ�صحاب الطريقة بالأدلة التالية:
 -1قوله �صلى اهلل عليه و�سلم" :اخلالة مبنزلة الأم"(.((6
وجه الداللة� :أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم جعل اخلالة مبنزلة الأم يف الرب
وال�صلة ،وي�شمل �أي�ضاً جعلها مبنزلة الأم يف املرياث.
 -2ما روي عن عمر وعلي وعبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنهم �أنهم نزلوا بنت
البنت مبنزلة البنت ،وبنت الأخ مبنزلة الأخ ،وبنت الأخت والعمة منزلة الأب،
واخلالة منزلة الأم(.((6
 -3ذوو املرياث فرع يف املرياث على غريهم ،فوجب �إحلاقهم مبن هم فرع له(.((6
ثاني ًا� :أدلة طريقة �أهل القرابة:

يرى �أ�صحاب هذه الطريقة � ّأن ذوي الأرحام يرثون على �سبيل التع�صيب من
وجه� ،إذ يقدم الأقرب فالأقرب ،فوجب �أن يعتربوا يف التوريث بالع�صبات من كل
وجه ،وقد قدم يف الع�صبات من كل وجه بنو �أبناء امليت على اجلد �أبي الأب و�سائر
( ((6نقل ال�سرخ�سي هذا القول عن هذين ال�شخ�صني (ح�سن بن مي�سر ونوح بن ذراح) ،وبحثت عن ترجمة لهما فلم
�أجد ،انظر :ال�سرخ�سي ،املب�سوط ( ،)4/30وانظر :اجلمل ،ال�شيخ �سليمان ،حا�شية اجلمل على املنهج ( ،)557/7دار
الفكر ببريوت.
(� ((6سبق تخريجه.
(� ((6صحيح� ،سبق تخريجه.
( ((6ابن قدامة ،املغني (.)87/7
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الع�صبات ،فكذا يف ذوي الأرحام ،يقدم �أوالد البنات على اجلد �أبي الأم(.((7
ثالث ًا� :أدلة طريقة �أهل الرحم:

يرى �أ�صحاب هذه الطريقة �أن ذوي الأرحام مت�ساوون يف �أ�صل الرحم ،وهي
�سبب �إرثهم وا�ستحقاقهم ،فوجب �أن يت�ساووا يف مقدار الإرث(.((7
امل�س�ألة الثالثة :الرتجيح

لدي طريقة �أهل التنزيل يف توريث ذوي
بعد هذا اال�ستعرا�ض للأدلة يرتجح ّ
الأرحام ،وهو ما ذهب �إليه جمهور �أهل العلم ،وذلك لثبوت هذا الأمر عن كثري
من ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،كعمر بن اخلطاب وعلي بن �أبي طالب وعبد اهلل
بن م�سعود ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني ،يقول ابن حجر" :وكان ابن م�سعود ينزل كل
ذي رحم منزلة من يجر �إليه ،و�أخرج ب�سند �صحيح عن ابن م�سعود �أنه جعل العمة
كالأب ،واخلالة كالأم ،فق�سم املال بينهما �أثالثاً"(.((7
الفرع الثاين� :أمثلة على كيفية توريث ذوي الأرحام

بعد �أن رجحنا م�رشوعية توريث ذوي الأرحام ،و�أن طريقة توريثهم هي طريقة
�أهل التنزيل ،ال بد من ذكر بع�ض الأمثلة مل�سائل ذكرها الفقهاء يت�ضح من خاللها
الفرق بني طريقتي �أهل القرابة و�أهل التنزيل ،و�س�أقوم بعر�ض امل�سائل من خالل
جدول قمت برتتيبه وو�ضعه بطريقة ت�سهل على طالب العلم معرفة الطريقتني
والتمييز بينهما ،ومل �أذكر �أمثلة لطريقة �أهل الرحم لأنها وا�ضحة ،لأنهم يق�سمون
املال بني ذوي الرحم دون النظر �إلى درجة القرابة �أومن �أدلى به(:((7
( ((7اجلرجاين� ،شرح ال�سراجية �ص.168
( ((7ال�سرخ�سي ،املب�سوط ( ،)4/30ابن جنيم ،البحر الرائق (.)579/8
( ((7ابن حجر ،فتح الباري (.)30/12
( ((7مت ا�ستخراج الأمثلة بالرجوع �إلى املراجع التالية :املاوردي ،احلاوي الكبري (� ،)381-373/10أبو َّ
اخلطاب ،التهذيب
يف علم الفرائ�ض �ص ،209-168اجلرجاين� ،شرح ال�سراجية �ص.204-169
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اجلدول رقم ()1
ال�صنف الأول
وهم �أوالد البنات و�أوالد بنات
االبن:
�-1إذا اختلف درجات قربهم من
امليت.

�أوالدهم باملرياث �أقربهم �إلى امليت ،يجعلون املال بينهم ،ك�أن امليت ترك بنتاً
كبنت البنت ف�إنها �أولى من بنت وبنت ابن.
بنت االبن ،لأنّ بنت البنت تديل
�إلى امليت بوا�سطة ،وبنت بنت االبن
بوا�سطتني.
ولد الوارث �أولى باملرياث من ولد ترث بنت بنت االبن وال يرث ابن بنت
ذوي الرحم ،باملرياث من ابن بنت البنت ،لأن بنت بنت االبن تديل ببنت
البنت ،لأنّ الأولى ولد بنت االبن االبن التي هي من �أ�صحاب الفرو�ض،
وهي �صاحبة فر�ض ،والثاين ولد وابن بنت البنت يدلى ببنت البنت وهي
غري وارثة بفر�ض �أو تع�صيب.
بنت البنت وهي ذات رحم.

� -3إذا ا�ستوت درجاتهم يف القرب
من امليت ومل يكن هنا ولد وارث،
�أو كانوا كلهم يدلون بوارث،
كبنت ابن بنت ،وابن بنت بنت� ،أو
ابن بنت ،وبنت بنت.

هم يورثون كل �شخ�ص ح�سب من �أدلى
به ،فبنت ابن البنت تعامل معاملة ابن
البنت ،وابن بنت البنت يعامل معاملة
بنت البنت ،في�أخذون مرياثهم ،للذكر
مثل حظ الأنثيني.

� -2إذا ا�ستووا يف الدرجة ،ب�أن
يدلوا كلهم �إلى امليت بدرجتني
�أو �أكرث ،مث ً
ال :بنت بنت االبن،
وابن بنت البنت.
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اختلف �أ�صحاب �أبي حنيفة يف كيفية
توريثهم على طريقتني:
�أ -ر�أى �أبو يو�سف واحل�سن بن
زياد اعتبار �أبدان الفروع املت�ساوية
يف الدرجات ،ويق�سم املال عليهم
باعتبار حال ذكورتهم و�أنوثتهم،
ف�إن كانت الفروع ذكورا فقط� ،أو
�إناثا فقط ت�ساووا يف الق�سمة ،و�إن
كانوا خمتلطني فللذكر مثل حظ
الأنثيني.
ب -ر�أى حممد بن احل�سن اعتبار
�أبدان الفروع يف الذكورة والأنوثة،
�إن اتفقت �صفة الأ�صول يف الذكورة
والأنوثة موافقا لر�أي �أبي يو�سف،
و�أما �إن اختلفت �أ�صولهم فالعربة
بالأ�صول ،ويعطى الفروع مرياث
الأ�صول.
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اجلدول رقم ()2
ال�صنف الثاين

�أهل القرابة

وي�������ش���م���ل الأج������������داد واجل��������دات �أوالهم باملرياث �أقربهم �إلى امليت
من �أي جهة كان� ،سواء من جهة
الفا�سدين:
� -1إذا اختلفت درجات قربهم من الأب �أم من جهة الأم ،ف�أبو الأم �أولى
امليت ،مثل �أبي الأم و�أبي �أم الأم ،من �أبي �أم الأم ،و�أبو �أم الأب �أولى من
�أو �أبي �أم الأب و�أبي �أم �أم الأب� .أبي �أم الأب.
� -2إذا ا�ستوت درجاتهم يف القرب من يديل للميت بوارث �أولى ممن ال
من امليت ،مثل �أبي �أم الأم ،و�أبي يديل بوارث ،ف�أبو �أم الأم �أولى من
�أبي �أبي الأم ،لأن الأول يديل بوارث
�أبي الأم.
وهو اجلدة ال�صحيحة ،والثاين
يديل بغري وارث وهو اجلد الفا�سد،
�أي �أبو الأم الذي ال يرث مع �أم الأم،
فكانت �أم الأم �أقوى.
� -3إذا ا�ستوت درجاتهم يف القرب
من امليت ،ولي�س فيهم من يديل
بوارث ،ك�أبي �أبي �أم الأب و�أم �أبي
�أم الأب� ،أو كان كل منهم يديل،
بوارث ك�أبي �أم �أبي �أبي الأب،
و�أبي �أم �أم �أم الأب ،واحتدت �صفة
الإدالء يف الذكورة والأنوثة.
� -4إذا ا�ستوت درجاتهم يف القرب
من امليت ،ولي�س فيهم من يديل
بوارث ،مع االختالف يف �صفة
املدلى به يف الذكورة والأنوثة.
� -5إذا اختلفوا يف القرابة مع
ا�ستوائهم يف الدرجة ،ب�أن كان
�أحدهم من جهة الأب ،والآخر
من جهة الأم ،ك�أم �أبي �أم �أبي
الأب ،و�أم �أبي �أبي �أبي الأم.

�أهل التنزيل
يجعلون �أبي الأم مبنزلة الأم ،و�أبي �أم
الأم مبنزلة �أم الأم ،فريث �أبو الأم ،وال
يرث �أبو �أم الأم ،لأن الأم حتجب �أم الأم.
ويجعلون �أبا �أم الأب مبنزلة �أم الأب،
و�أبا �أم �أم الأب مبنزلة �أم الأب �أي�ضاً،
فريثان بالت�ساوي.
�أبو �أم الأم يديل ب�أم الأم ،و�أبو �أبي الأم
يديل ب�أبي الأم ،فال مرياث لأبي �أبي
الأم ،لأن اجلد من جهة الأم ال مرياث
له ،ويرث �أبو �أم الأم لأن �أم الأم جدة
�صحيحة ترث.

تق�سم الرتكة حينئذ باعتبار �صفة يعامل كل واحد منهم بح�سب من �أدلى
�أبدان الفروع ،للذكر مثل حظ به ،ف�أبو �أبي �أبي �أم الأب ،و�أم �أبي �أم الأب
يعامالن معاملة �أم الأب� ،أما �أبو �أم �أبي
الأنثيني.
�أبي الأب فيدلى ب�أبي الأب ،و�أبو �أم �أم �أم
�أم الأب يديل ب�أم الأب.
تق�سم الرتكة على �أول بطن اختلف ،يرث كل منهم بح�سب من يديل به.
كما يف ال�صنف الأول؛ للذكر مثل
حظ الأنثيني ،ثم يجعل الذكور
طائفة ،والإناث طائفة.
يجعل الذين يدلون بالأب يف مقامه ،تديل �أم �أبي �أم �أبي الأب ب�أبي الأب
والذين يدلون بالأم يف مقامها ،وت�أخذ ن�صيبه ،وتدلى �أم �أبي �أبي �أبي
فالثلثان لقرابة الأب وهو ن�صيبه ،الأم ب�أبي الأم وال يرث ،لأنه جد فا�سد.
والثلث لن�صيب الأم وهو ن�صيبها.
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�أحكام مرياث ذوي الأرحام يف ال�شريعة الإ�سالمية
اجلدول رقم ()3
ال�صنف الثالث

�أهل القرابة

�أهل التنزيل

وهم �أوالد الأخوات وبنات الإخوة �أوالهم باملرياث الأقرب �إلى امليت ،بنت الأخت تديل بالأخت ،وابن بنت
فبنت الأخت �أولى من ابن بنت الأخ ،الأخ يديل بالأخ ،فريثان؛ للذكر مثل
مطلقاً ،وبنو الإخوة لأم:
حظ الأنثيني.
 -1عند اختالفهم يف الدرجة ،لأنها �أقرب.
مثل بنت الأخت وابن بنت الأخ.
� -2إذا ا�ستووا يف درجة القرابة ،ولد الع�صبة �أولى باملرياث من ولد بنت ابن الأخ تديل بابن �أخ وت�أخذ
مثل بنت ابن �أخ ،وابن بنت �أخت ،ذوي الرحم ،فاملال كله لبنت ابن ن�صيبه ،وابن بنت الأخت يديل ببنت
كالهما �شقيق �أو لأب� ،أو �أحدهما الأخ لأنها ولد الع�صبة الذي هو ابن �أخت وي�أخذ ن�صيبها.
الأخ
�شقيق والآخر لأب.
 -3بنت ابن الأخ وابن بنت الأخت �أ -عند �أبي يو�سف يرثان؛ للذكر مثل بنت ابن الأخ تديل بابن الأخ ،وابن بنت
الأنثيني باعتبار الأبدان ،لأن الأ�صل الأخت يديل ببنت الأخت ،فريثان معاً
لأم.
تف�ضيل الذكر على الأنثى ،وترك ن�صيب من �أدلى بهما.
هذا الأ�صل يف الإخوة والأخوات لأم
بالن�ص خالف القيا�س.
ب -عند حممد املال بينهما �أن�صافاً
باعتبار الأ�صول.
� -4إذا ا�ستووا يف درجة القرابة
ولي�س فيهم ولد ع�صبة� ،أو
كانوا كلهم �أوالد ع�صبة� ،أو كان
بع�ضهم �أوالد ع�صبة وبع�ضهم
�أ�صحاب فرو�ض ،مثل بنت بنت
الأخ ،وابن بنت الأخ� ،أو بنت الأخ
لأب وبنت الأخ لأم.
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�أ -ذهب �أبو يو�سف �إلى �أن من كان
�أ�صله �أخاً �شقيقاً يقدم على من كان
�أخاً لأب فقط� ،أو من كان لأم فقط،
فبنت بنت �أخ �شقيق �أولى عنده من
بنت بنت �أخ لأب ،ومن كان �أ�صله �أخاً
لأب �أولى ممن كان �أ�صله �أخاً لأم.
ب -وذهب حممد �إلى تق�سيم املال
على الإخوة والأخوات مع اعتبار
عدد الفروع واجلهات يف الأ�صول،
فما �أ�صاب كل فريق من تلك
الأ�صول يق�سم بني فروعهم كما يف
ال�صنف الأول.
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القاعدة عندهم �أنّ ك ً
ال منهم يرث
ح�سب املدلى به ،فبنت بنت الأخ تديل
ببنت الأخ ،وابن بنت الأخ يديل ببنت
الأخ.
�أما بنت الأخ ال�شقيق فتديل بالأخ
ال�شقيق ،وبنت الأخ لأم تديل بالأخ لأم.

د .ح�سن تي�سري عبدالرحيم �شموط
اجلدول رقم ()4
ال�صنف الرابع

�أهل القرابة

�أهل التنزيل

الأقوى يف القرابة �أولى باملرياث ،فمن كان لأب و�أم
�أولى ممن كان لأب فقط ،ومن كان لأب �أولى ممن
كان لأم ،لأنّ القرابة من جهتني �أقوى ،وقرابة الأب
�أقوى من قرابة الأم .فالعمة لأب و�أم �أولى من العمة
لأب.

يعامل الورثة معاملة
من �أدلى به ،فالعمة
لأب و�أم تديل ب�أب،
والعمة لأب تديل ب�أب
�أي�ضاً ،فريثان معاً
وتق�سم بينهما.

وي�شمل من ينتمي �إلى امليت �أو
جدتيه ،وينق�سمون �إلى� :أو ًال:
العمات مطلقاً ،والأعمام لأم،
والأخوال واخلاالت:
� -1إذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم
متحداً ،ب�أن كان الكل من جانب
واحد ،مثل عمة لأب و�أم ،وعمة لأب.
� -2إذا ا�ستوت قرابتهم ،ب�أن كانوا العربة بالق�سمة حينئذ بالأبدان ،فللذكر مثل حظ
كلهم من �أب �أو �أم� ،أو من �أب و�أم ،الأنثيني.
وكانوا ذكوراً و�إناثاً ،مثل عم وعمة
لأم� ،أو خال وخالة كالهما لأب و�أم.

العم والعمة لأم يدليان
ب�أب وي�أخذان ن�صيبه،
واخلال واخلالة يدليان
ب�أم وي�أخذان ن�صيبها.

� -3إذا اختلف حيز قرابتهم ،ب�أن ال عربة لقوة القرابة بني املختلفني يف حيزها ،العمة تديل ب�أب وت�أخذ
تكون قرابة �أحدهم من جهة فالعمة ت�أخذ ن�صيب الأب ،واخلالة ت�أخذ ن�صيب ن�صيبه ،واخلالة تديل
الأب ،وقرابة الآخر من جهة الأم ،الأم ،ثم يق�سم بينهم �إذا تعددوا ،كما لو احتد حيز ب�أم وت�أخذ ن�صيبها.
قرابتهم.
مثل عمة لأب و�أم وخالة لأم.
ثانياً� :أوالد العمات والأعمام �أوالهم باملرياث �أقربهم �إلى امليت ،فبنت العمة �أولى تديل بنت العمة
بالعمة ،وتديل بنت
باملرياث من بنت بنت العمة.
لأم ،واخلاالت والأخوال:
بنت العمة ببنت العمة.
� -1إذا اختلفت درجاتهم بالن�سبة
للميت ،مثل بنت العمة وبنت
بنت العمة.
� -2إذا ا�ستوت درجات قربهم من من كان له قوة القرابة �أولى باملرياث ،فمن كان لأب كلهم يدلون بالعمة
امليت ،وكان حيز قرابتهم متحداً ،و�أم �أولى ممن كان لأب فقط ،ومن كان لأب �أولى فريثون جميعاً ،كل
ب�أن كان قرابة الكل من جانب ممن كان لأم فقط .فاملال كله البن عمته لأب و�أم .ح�سب قرابته.
�أبي امليت �أو من جانب �أمه ،مثل
ثالث �أوالد عمات خمتلفات.
� -3إذا ا�ستووا يف الدرجة ولد الع�صبة �أولى ممن ال يكون ولد ع�صبة ،فبنت بنت العم تديل بالعم،
وابن العمة بالعمة،
والقرابة ،وكان حيز قرابتهم العمة �أولى من ابن العمة لأنها ولد ع�صبة.
فرتث بنت العم ،وال
متحداً ،مثل بنت عم وابن عمة
يرث ابن العمة.
لأب و�أم �أو لأب.
� -4إذا ا�ستووا يف الدرجة
واختلفوا يف حيز قرابتهم ،ب�أن
كان بع�ضهم من جانب الأب
وبع�ضهم من جانب الأم ،مثل
بنت عم لأم وبنت خال �شقيق.

ال اعتبار لقوة القرابة وال لولد الع�صبة ،ولكن
الثلثني ملن يديل بقرابة الأب لقيامهم مقامه ،والثلث
ملن يديل بقرابة الأم لقيامهم مقامها ،وما �أ�صاب
كل فريق يق�سم على �أبدان فروعهم ،مع اعتبار عدد
اجلهات يف الفروع عند �أبي يو�سف ،وعند حممد يق�سم
املال على �أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع
واجلهات يف الأ�صول ،فتعطى بنت العم لأم الثلثني،
وتعطى بنت اخلال ال�شقيق الثلث ،لقرابة الأم.

تديل بنت عم لأم
ب�أب ،وبنت خال �شقيق
تديل ب�أم ،فتعطى بنت
العم لأم ن�صيب الأب،
وتعطى بنت اخلال
ال�شقيق ن�صيب الأم.
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�أحكام مرياث ذوي الأرحام يف ال�شريعة الإ�سالمية
اخلامتة

بعد هذا اال�ستعرا�ض للبحث تو�صل الباحث للنتائج التالية:
� -1أن ذوي الأرحام هم كل قريب لي�س بذي فر�ض وال ع�صبة.
� -2أن اخلالف يف توريث ذوي الأرحام م َّر مبرحلتني ،املرحلة الأولى :وهي
مرحلة وجود بيت مال للم�سلمني وما يقوم به من دور يف املجتمع ،وهنا اختلف
الفقهاء على قولني :الأول :ر�أي احلنفية واحلنابلة الذاهب �إلى توريث ذوي الأرحام,
والثاين :ر�أي املالكية وال�شافعية الذاهب �إلى عدم توريث ذوي الأرحام ،بل يذهب
املرياث �إلى بيت مال امل�سلمني.
 املرحلة الثانية :وهي مرحلة انعدام بيت مال امل�سلمني� ،أو عدم وجود �إمام عادل،وهنا اتفق مت�أخروا املالكية وال�شافعية مع احلنفية واحلنابلة يف توريث ذوي الأرحام.
رجح قول من ذهب �إلى توريث ذوي الأرحام لقوة �أدلتهم.
� -3أن الباحث ّ
� -4أنه ال خالف بني الفقهاء الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام �أنهم ال يرثون يف
حالة وجود �صاحب فر�ض �أو تع�صيب.
� -5أنه ال خالف بني الفقهاء الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام �أن ذا الرحم �إذا
انفرد ف�إنه يرث كل املال� ،سواء �أكان ذكرا �أم �أنثى.
� -6أنه ال خالف بني الفقهاء القائلني بتوريث ذوي الأرحام �أنهم ال يحجبون
بوجود �أحد الزوجني ،فيعطى الوارث من الزوجني ن�صيبه ،ثم يوزع الباقي على
ذوي الأرحام.
� -7أن الفقهاء اختلفوا يف كيفية توريث ذوي الأرحام ،ورجح الباحث طريقة
�أهل التنزيل ،وهي �إنزال كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من �أدلى به من الورثة.
وختاماً� ،أرجو �أن �أكون قد وفقت يف هذا البحث ،ف�إن �أ�صبت فمن اهلل �سبحانه
وتعالى ،و�إن �أخط�أت ف�أرجو من اهلل العفو واملغفرة.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
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