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املواريـــثصرة يف علــم لبــدايــة املخت  3 ا

 

 مقذمة 

 فضيلة الؼيخ وحيذ بً بالي

 

احلؿد هلل الواحد األحد، رشع لـا الدين قويام كظم به حقاتـا، وأعطاكا أحؽام كل يشء، 

 ؾه، وله الشؽر كؾه، وإلقه يرجع األمر كؾه.فؾه احلؿد ك

 والصالة والسالم عذ كبقـا حمؿد، وعذ آله وصحبه أمجعني، وبعد.

ذلك  فنن عؾم ادواريث عؾم عظقم، توىل اهلل ببقاكه ذم الؼرآن العظقم، وفصل لـا الـبي 

 ذم سـته الرشيػة.

 حؼوقفم كام رشع اهلل. بني لؾورثةقوهو عؾم سفل، يـبغي لطالب العؾم أن يتعؾؿه: ل

لؾشقخ: خالد بن حمؿود « البداية ادخترصة ذم عؾم ادواريث»وقد وقػت عذ رسالة 

اجلفـي وفؼه اهلل، فوجدهتا قد مجعت هذا العؾم ذم ضوابط كؾقة جامعة، تسفل عذ صالب 

 العؾم حػظ هذا العؾم ودراسته وففؿه، فلكصح صالب العؾم بحػظ هذا ادتن ذم بداية صؾبه

 لؾعؾم.

 وصذ اهلل عذ حمؿد، وعذ آله وصحبه وسؾم.

 وكتبه

 الػؼر إىل عػو ربه

 وحيذ بً عبذ الظالو بً بالي

 مـشلة عباس -كػر الشقخ -مرص

 هـ3311رمضان  7ذم 

 



ثـــم املواريــيف عل املختصرة ةــدايــالب  4 

 

 ةـــمقذم

 

الذي قدر عؾم  ،معقد من خؾق مـفا إلقفاهلل وارث األرض، ومن عؾقفا، واحلؿد 

صحبه الذين ، وعذ آله، والسالم عذ أرشف ادرسؾني و الصالة، وادواريث ذم كتابه ادبني

 .بعد، وبقـوهو ،كرشوا عؾم الرشيعة

اهلل أسلل أن ، وتذكرة لؾؿـتفي، وكتبته تلصقال لؾؿبتدي ،واريثففذا خمترص ذم عؾم اد

 .الػوز بلعذ جـاكه، وهجيعؾـا ممن يتعؾؿون العؾم ابتغاء مرضات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 .ٍـ62/8/1311يف  ُ: خالذ بً حمنود اجُلَينكتب (1)

 



املواريـــثصرة يف علــم لبــدايــة املخت  5 ا

 
 

 اإلرخ

 

 :أبواب مثاىيةفيُ و

 .احلؼوق ادتعؾؼة بالرتكة :الباب األول

 .اإلرث :الباب الجاىي

 .الورثــة :الباب الجالح

 .أصحاب الػروض :الشابعالباب 

 .احلجب :خلامعالباب ا

 .الرد :الباب الظادغ

 .مراث ذوي األرحام :الباب الظابع

 .قسؿة الرتكة :الباب الجامً

 

 

 

 

 

 

 



ثـــم املواريــيف عل املختصرة ةــدايــالب  7 

 

 

 األول الباب

 احلقوق املتعلقة بالرتكة

 

 :احلقوق املتعلقة بالرتكة مخظة :وفيُ ضابط واحذ

 .ممكة دمفقز ادقت .3

 .الديون ادتعؾؼة بعني الرتكة .2

 .الديون ادرسؾة .1

 .الوصقة .3

 .اإلرث .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



املواريـــثصرة يف علــم لبــدايــة املخت  8 ا

 

  9الباب الجاني

 اإلسخ

 

 و فيُ أسبعة ضوابط:

 الضابط األول: أسكاىُ ثالثة:

 مورث.-3

 رث.وا-2

 إرث.-1

 الضابط الجاىي: ػشوطُ ثالثة:

 موت ادورث.-3

 حقاة الوارث.-2

 سبب اإلرث.-1

 الضابط الجالح: أطبابُ ثالثة:

 كسب.-3 

 كؽاح.-2

 والء.-1

 الضابط الشابع: مواىعُ ثالثة: 

 اختالف الدين.-3

 الؼتل.-2

 الرق.-1

 

 

 

 



ثـــم املواريــيف عل املختصرة ةــدايــالب  9 

 

 الباب الجالح 

 ة ــالوسث

 وفيُ ثالثة ضوابط:

 الضابط األول: الورثة قسامن:

 أصحاب فروض.-3

 أصحاب عصبات.-2

 الضابط الجاىي: أصخاب الفشوض اثيا عؼش:

 زوجة.ال-2                                                                   الزوج.-3 

  ب.األ-3                                                                         األم.-1

 دة.اجل-6                                                                         اجلد.-5

 بـت  االبن. -8                                                                            بـت.ال-7

 خت ألب.األ-31                                                        خت الشؼقؼة.األ-9

 خت ألم.األ-32                                                                خ ألم.األ-33

 الضابط الجالح: أصخاب العصبات طتة عؼش:

 ابن االبن، وإن كزل. -2                                     بن.اال-3

 أبو األب، وإن عال.-3                                     ب.األ-1

 خت الشؼقؼة عصبة مع الػرع الوارث األكىى.األ-6                                 خ الشؼقق.األ-5

 خت ألب عصبة مع الػرع الوارث األكىى.األ-8                                خ ألب.األ-7

 األخ ألب.ابن -31                    ابن األخ الشؼقق.-9

 عم ألب.ال-32                        عم الشؼقق.ال-33

 العم ألب.ابن -33                   العم الشؼقق.ابن -31

 عتؼة.اد-36                                  عتق.اد-35

 

 



املواريـــثصرة يف علــم لبــدايــة املخت  01 ا

 

  9الباب الرابع

 أصخاب الفشوض

 

 :أحذ عؼش فصالو فيُ 

 .مراث الزوج :ولالفصل األ

 .ةمراث الزوج :الفصل الجاىي

 .ممراث األ :الفصل الجالح

 .مراث األب :الفصل الشابع

 .مراث اجلد :الفصل اخلامع

 .مراث اجلدة :الفصل الظادغ

 .مراث البـات :الفصل الظابع

 .مراث بـات االبن :الفصل الجامً

 .مراث األخوات الشؼقؼات :الفصل التاطع

 .األخوات ألبمراث  :لعاػشالفصل ا

 .األخوات ألم، ومراث اإلخوة :الفصل احلادي عؼش

 

 

 

 

 

 

 

 



ثـــم املواريــيف عل املختصرة ةــدايــالب  00 

 

 

  9الفصل األول  

 خ الضوج مريا

 

 :ضابطاٌوفيُ 

 .يرث الـصف ذم حالة عدم وجود فرع وارث :الضابط األول

 .يرث الربع ذم حالة وجود فرع وارث :الضابط الجاىي

 

 

 

 

 

 

  9الجاني الفصل

  ةخ الضودمريا

 

 :وفيُ ضابطاٌ

 .ذم حالة عدم وجود فرع وارث ربعرث الت :الضابط األول

 .ذم حالة وجود فرع وارث ىؿنرث الت :الضابط الجاىي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



املواريـــثصرة يف علــم لبــدايــة املخت  01 ا

 

 

  9الجالح الفصل

  ومرياخ األ

 

 :ضوابط ثالثةوفيُ 

 :بجالثة ػشوط لجلحشخ ات :الضابط األول

 .أال يوجد فرع وارث .3

 .اإلخوةأال يوجد مجع من  .2

 .أال تؽون إحدى العؿريتني .1

  :تنييف حال لظذغشخ ات :الضابط الجاىي

 .يوجد فرع وارث نأ-3

 .يوجد مجع من اإلخوة نأ-2

 .ثؾث الباقي إذا كاكت إحدى العؿريتنيترث  :الضابط الجالح

 

 

 

  9الفصل الرابع

 مرياخ األب

 :ضوابط ثالثةوفيُ 

 .رع وارث ذكرذم حالة وجود ف سدس رث الي :الضابط األول

 .ذم حالة وجود فرع وارث أكىى الباقي ، وسدسرث الي :الضابط الجاىي

 .ذم حالة عدم وجود فرع وارث باقي رث الي :لحالضابط الجا

 

 

 



ثـــم املواريــيف عل املختصرة ةــدايــالب  02 

 

 

 

  9الفصل اخلامص

 جلذمرياخ ا

 

 .مراث اجلد مىل مراث األب إال ذم العؿريتني :وفيُ ضابط واحذ

 

 

 

  9الشادض الفصل

 مرياخ اجلذة

 :وفيُ ضابطاٌ

 .إذا كاكت واحدة فؾفا السدس :الضابط األول

 :إرا ادتنعت أكجش مً واحذة فلًَ ثالخ حاالت :الضابط الجاىي

  .اقتسؿن السدس ،تساوين ذم الؼربإن ت .3

 .حتجب الؼربى البعدى ،تػاوتن ذم الؼربن إ .2

تني فتلخذ  ذات اجلف ،واحدةاألخرى بجفة ، وإحداهن إىل ادقت بجفتني إن أدلت .1

 .األخرى ثؾث السدس، وثؾىي السدس

 

  9الشابع الفصل

 مرياخ البيات

 :وفيُ ضابطاٌ

 .بالتعصقبيرثن الباقي معه  ،ذم حالة وجود األخ ادعصب :الضابط األول

إن كن ، وفؾفا الـصفإن كاكت واحدة  ،ذم حالة عدم وجود األخ ادعصب :الضابط الجاىي

 .انالىؾىأكىر فؾفن 

 



املواريـــثصرة يف علــم لبــدايــة املخت  03 ا

 

  9الجامو الفصل

 مرياخ بيات االبً

 

 :وفيُ ضابطاٌ

 .يرثن مراث البـات ذم حالة عدم وجود فرع وارث أعذ :الضابط األول

 :هلن ثالث حاالتذم حالة وجود فرع وارث أعذ  :الضابط الجاىي

 .ذم حالة وجود ذكر أعذ مـفن :احلجب .3

 .ذم حالة وجود أكىى أعذ مـفن :السدس .2

 .إال إذا وجد معصب ،أكىى أعذ مـفنذم حالة وجود أكىر من  :السؼوط .1

  

 

 

  9التاسع الفصل 

 مرياخ األخوات الؼقيقات

 

 :ضوابط ثالثةوفيُ 

 :  ىانالىؾإن كن أكىر فؾفن و  ،فؾفا الـصفبالػرض : إن كاكت واحدة يرثن  :الضابط األول

 :بىالثة رشوط

 .أال يوجد فرع وارث .3

 .أال يوجد أصل وارث ذكر .2

 .أال يوجد  معصب .1

 :يشثً الباقي بجالثة ػشوط :الجاىيط الضاب

 .ذكرأال يوجد فرع وارث  .3

 .أال يوجد أصل وارث ذكر .2

 



ثـــم املواريــيف عل املختصرة ةــدايــالب  04 

 .أال يوجد  معصب .1

 بجالثة ػشوط:للزكش مجل حظ األىجيني  بالتعصيبيشثً  :الضابط الجالح

 أال يوجد فرع وارث ذكر.-3

 .أال يوجد أصل وارث ذكر-2

 .يوجد  معصب نأ-1

  9العاطر الفصل

 األخوات ألبمرياخ 

 :وفيُ ضابطاٌ

أخوات و إخوة ذم حالة عدم وجود األخوات الشؼقؼاتيرثن مراث  :الضابط األول

 .أشؼاء

 :هلن ثالث حاالت أخوات أشؼاء، وإخوةذم حالة وجود  :الضابط الجاىي

 .أخ شؼققذم حالة وجود  :احلذب-1

 .أخت شؼقؼةذم حالة وجود  :الظذغ-6

 .إذا وجد معصب إال أخت شؼقؼةذم حالة وجود أكىر من  :الظقوط-1

 

 

  9احلادي عظر الفصل

 األخوات ألوو مرياخ اإلخوة

 :ضوابطثالثة و فيُ 

 :ال يشثوٌ إال بؼشطني :الضابط األول

 .أال يوجد فرع وارث .3

 .أال يوجد أصل وارث ذكر .2

 أو أكىى. ،سواء كان ذكرا ،السدس إن كان واحدا  فؾه :الضابط الجاىي

 .لؾذكر مىل األكىى ،الىؾث احد فؾفمإن كاكوا أكىر من و :الضابط الجالح

 



املواريـــثصرة يف علــم لبــدايــة املخت  05 ا

 

 

  9امصالباب اخل

 احلذب

 :فصول أسبعةفيُ و

 .أكواع احلجــب :الفصل األول

 .ادحجوبون من الرجال :الفصل الجاىي

 .ادحجوبات من الـساء :الفصل الجالح

 .قواعد ذم احلجب :الفصل الشابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ثـــم املواريــيف عل املختصرة ةــدايــالب  07 

 

 

 الفصل األول9

 أىواع احلذــب

 طبعة  ضوابط: وفيُ

 الضابط األول: احلذب ىوعاٌ:

 حجب بالوصف.-3 

 حجب بالشخص.-2

 الضابط الجاىي: احلذب بالوصف يلوٌ بجالثة أػياء:

 اختالف الدين.-3 

 ؼتل.ال-2

 رق.ال-1

 الضابط الجالح: احلذب بالؼخص قظناٌ:

 أشخاص حيجبون حجب حرمان..3

 أشخاص ال حيجبون حجب حرمان. .2

 الضابط الشابع: الزيً ال حيذبوٌ حذب حشماٌ ثالثة:

 بـاء.األ-3

 بوان.األ-2

 زوجان.ال-1

 الضابط اخلامع: الزيً  حيذبوٌ حذب حشماٌ قظناٌ:

 أحد عرش ذكرا..3

 مخس كسوة. .2

 الضابط الظادغ: الزيً  حيذبوٌ حذب حشماٌ مً الزكوس أحذ عؼش: 

 االبن.ابن -2                                                 د.اجل-3 

 



املواريـــثصرة يف علــم لبــدايــة املخت  08 ا

 خ ألب.األ-3                                                .خ الشؼققاأل-1

 األخ ألب.ابن -6                                          األخ الشؼقق.ابن -5

 عم ألب.ال-8                                                عم الشؼقق.ال-7

 العم ألب.ابن -31                                        العم الشؼقق.ابن -9

 خ ألم.األ-33

 الضابط الظابع: الالتي حيذنب حذب حشماٌ مً اليظاء مخظة:

 بـت االبن. -2                                                              دة.اجل-3

 خت ألب.األ-3                                      خت الشؼقؼة.األ-1

 خت ألم. األ-5

 



ثـــم املواريــيف عل املختصرة ةــدايــالب  09 

 

 

 الفصل الجاني9

 احملذوبوٌ مً الشدال

 

 فيُ أحذ عؼش ضابطا:و

 الضابط األول: اجلذ  حيذب باثيني:

 د األقرب. اجل-2                                          ب.األ-3 

 الضابط الجاىي: ابً االبً حيذب باثيني:

 االبن األقرب. ابن .2                                          بن.اال-3 

 الضابط الجالح: األخ الؼقيق حيذب بأسبعة:

 د.اجل-2                                          ب.األ-3

 ابن االبن. .3                                          بن.اال-1

 الضابط الشابع: األخ ألب حيذب بظتة:

 د.اجل-2                                          ب.األ-3

 االبن.ابن -3                                          بن.اال-1

 خت الشؼقؼة عصبة مع الغر.األ-6                                   خ الشؼقق.األ-5

 :ع: ابً األخ الؼقيق حيذب بجناىيةالضابط اخلام

 د.اجل-2                                          ب.األ-3 

 ابن االبن. .3                                          بن.اال-1

 خت الشؼقؼة عصبة مع الغر.األ-6                                      خ الشؼقق.األ-5

 خت ألب عصبة مع الغر.األ-8                                     خ ألب.األ-7

 :بً األخ ألب حيذب بتظعةالضابط الظادغ: ا

 د.اجل-2                                          ب.األ-3

 



املواريـــثصرة يف علــم لبــدايــة املخت  11 ا

 االبن.ابن -3                                               بن.اال-1

 خت الشؼقؼة عصبة مع الغر.األ-6                                     خ الشؼقق.األ-5

 خت ألب عصبة مع الغر.األ-8                                        خ ألب.األ-7

 األخ الشؼقق.ابن -9

 الضابط الظابع: العه الؼقيق حيذب بعؼشة :

 د.اجل-2                                          ب.األ-3 

 االبن.ن اب-3                                          بن.اال-1

 خت الشؼقؼة عصبة مع الغر.األ-6                                خ الشؼقق.األ-5

 خت ألب عصبة مع الغر.األ-8                                  خ ألب.األ-7

 األخ ألب.ابن -31                         األخ الشؼقق.ابن -9

 الضابط الجامً: العه ألب حيذب بأحذ عؼش:

 د.اجل-2                                          ب.األ-3 

 االبن.ابن -3                                          بن.اال-1

 خت الشؼقؼة عصبة مع الغر.األ-6                                خ الشؼقق.األ-5

 خت ألب عصبة مع الغر.األ-8                                      خ ألب.األ-7

 األخ ألب.ابن -31                           األخ الشؼققابن -9

 عم الشؼقق.ال-33

 الضابط التاطع: ابً العه الؼقيق حيذب باثين عؼش:

 د.اجل-2                                          ب.األ-3

 بن االبن.ا .3                                          بن.الا-1

 خت الشؼقؼة عصبة مع الغر.األ-6                               خ الشؼقق.األ-5

 ألخت ألب عصبة مع الغر. .8                                          خ ألب.األ-7

 األخ ألب.ابن -31                          األخ الشؼقق.ابن -9

 عم ألب.ال-32                            عم الشؼقق.ال-33

 



ثـــم املواريــيف عل املختصرة ةــدايــالب  10 

 الضابط العاػش: ابً العه ألب حيذب بجالثة عؼش :

 د.اجل-2                                                   ب.األ-3 

 االبن.ابن -3                                                    بن.اال-1

 خت الشؼقؼة عصبة مع الغر.األ-6                                          خ الشؼقق.األ-5

 ألخت ألب عصبة مع الغر. .8                                                    خ ألب.األ-7

 األخ ألب.ابن -31                                   األخ الشؼقق.ابن -9

 عم ألب.ال-32                                        عم الشؼقق.ال-33

 العم الشؼقق.ابن -31

 الضابط احلادي عؼش: األخ ألو حيذب بظتة :

 د.اجل-2                                                    ب.األ-3 

 االبن.ابن -3                                                     بن.اال-1

 االبن.بـت-6                                                      البـت. 5

 

 

 



املواريـــثصرة يف علــم لبــدايــة املخت  11 ا

 

 

 الفصل الجالح9

 احملذوبات مً اليظاء

 

 فيُ مخظة ضوابط:و

 لضابط األول: اجلذة حتذب  باثيتني:ا

 دة الؼربى.اجل-2                                                                               م.األ-3

 الضابط الجاىي: بيت االبً  حتذب باثيني:

 يؽن هلن معصب. بـتان فلكىر، إن  ملال-2                                                بن.اال-3

 الضابط الجالح: األخت الؼقيقة  حتذب بأسبعة :

 د.اجل-2                                                   ب.األ-3 

 ابن االبن. -3                                                             بن.اال-1

 الضابط الشابع: األخت ألب حتذب بظبعة :

 د.اجل-2                                                         ب.األ-3

 االبن.ابن -3                                                         بن.اال-1

 خت الشؼقؼة عصبة مع الغر.األ-6                                              خ الشؼقق.األ-5

 كىر إن  مل يؽن هلن معصب.ختان الشؼقؼتان فلاأل-7

 الضابط اخلامع: األخت ألو حتذب بظتة :

 د.اجل-2                                                      ب.األ-3

 االبن.ابن -3                                                      بن.اال-1

 بـت االبن.-6                                                      بـت.ال-5
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 الفصل الرابع9

 قواعذ يف احلذب

 

 فيُ أسبعة ضوابط:و

 كل وارث من األصول حيجب من فوقه إذا كان من جـسه. الضابط األول:

 كل ذكر وارث من الػروع حيجب من حتته سواء كان من جـسه أو ال. الضابط الجاىي:

 ل والػروع حيجب احلوايش الذكور مـفم، واإلكاث.كل ذكر من األصو الضابط الجالح:

 كل ذكر من احلوايش حيجب من دوكه ما مل يؽن صاحب فرض. الضابط الشابع:
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 الباب الشادض9

 الشد

 

 فيُ ثالثة ضوابط:و

 ػشوط الشد ثالثة: الضابط األول:

 أن يوجد صاحب فرض. .3

  يوجد صاحب عصبة.اال-2

 أن يتبؼى يشء من الرتكة. .1

 الضابط الجاىي: يف حالة عذو ودود أحذ الضودني.

 .الورثة عدد من ادسللة أصل يؽون واحد فرض أصحاب كاكوا إذا •

 ة من عدد السفام.ادسلل أصل يؽون متعددة فروض أصحاب كاكوا إذا أما •

 الضابط الجالح: يف حالة ودود أحذ الضودني.

 ويرد الزوجني، أحد مؼام من ادسللة أصل يؽون واحد فرض أصحاب كاكوا إذا •

 .الزوجني أحد عدا الورثة عذ الباقي

 .تباين حيدث أن وإما متاثل، حيدث أن فنما متعددة فروض أصحاب كاكوا إذا أما •
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 الباب الشابع9

 مرياخ روي األسحاو

 

 فيُ ضابطاٌ:و

 ال يرثون إال برشصني: الضابط األول:

 عدم وجود صاحب فرض. .3

 جود صاحب عصبة.عدم و .2

 يرث الرمحي مراث أقراب وارث له. الضابط الجاىي:
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 الباب الجامو9

 قظنة الرتكة

 

 فيُ ضابط واحذ: كيفية توصيع الرتكة:و

 رأس ادسللة.÷ ققؿة السفم = الرتكة  .3

 عدد أسفؿه.×  كصقب كل وارث = ققؿة السفم  .2

 

 مت اللتاب

 العليه احلليهاحلنذ هلل و
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 لفهرضا

 الصفخة املوضوع

 3 بالي وب ذوحي يخظفضيلة ال مقذمــة

 4 مقذمــة.

 5 اإلرخ

 6 احلقوق املتعلقة بالرتكة. الباب األول9

 7 اإلرخ. الباب الجاني9

 8 الورثــة. الباب الجالح9

 904 01 أصخاب الفروض. الباب الرابع9

 00 مرياخ الزوج. الفصل األول9

 00 مرياخ الزودة. الفصل الجاني9

 01 مرياخ األم. الفصل الجالح9

 01 مرياخ األب. الفصل الرابع9

 02 مرياخ اجلذ. الفصل اخلامص9

 02 مرياخ اجلذة. الفصل الشادض9

 02 مرياخ البهات. الفصل الشابع9

 03 مرياخ بهات االبو. الفصل الجامو9

 904 03 مرياخ األخوات الظقيقات. الفصل التاسع9

 04 مرياخ األخوات ألب. الفصل العاطر9

 04 مرياخ اإلخوة واألخوات ألم. الفصل احلادي عظر9

 912 05 احلذب. الباب اخلامص9

 907 06 أنواع احلذــب. األول9الفصل 

 910 08 احملذوبوى مو الردال. الفصل الجاني9

 11 احملذوبات مو الهشاء. الفصل الجالح9

 12 قواعذ يف احلذب. الفصل الرابع9

 13 الرد. الباب الشادض9

 14 مرياخ روي األرحام. الباب الشابع9

 15 قشنة الرتكة. الباب الجامو9

 16 رضالفه

 

 


