
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 )سلسلة أجوبة الشٌخ العالم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر

 على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "فمهً"(

 تورٌث ذوي األرحام: جواب سؤال

 Yuce Ulfaإلى 

 :السؤال

 عان، وربعد التحٌة، ٌا شٌخنا الجلٌل حفظن هللا السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،

"كل مال، منموال  :ما ٌلً 1ٔٔورد فً كتاب األموال فً دولة الخالفة فً الباب "مال من ال وارث له" ص 

كان، أو غٌر منمول، مات عنه أربابه، ولم ٌستحمّه وارث بفرض، وال تعصٌب، بؤن ٌكون الشخص لد مات، ولم 

أو أخوات، أو عصبات، فإن هذا المال ٌنتمل إلى ٌكن له ورثة، من زوجة، أو أوالد، أو آباء، أو أمهات، أو إخوة، 

وي األرحام عند عدم ذوي الفروض ن الحزب ٌتبنى عدم تورٌث ذأهل هذا ٌعنً  :" السإال هو.بٌت المال مٌراثا

من  ربالأال العصبات، ولكن ٌوجد من ذوي الفروض و ةورثله وال ٌوجد  ي إذا مات شخصأعدم العصبات؟ و

شٌئا من تركته؟  األرحام ووحالة هل ٌنتمل مال تَِرَكتِِه إلى بٌت المال مٌراثا وال ٌستحّك ذذوي األرحام، فً هذه ال

، فََكتَ فوإذا كان،  ٌٍْف، أَنَّ َرُجالا َرَمى َرُجالا بَِسْهٍم، فَمَتَلَهُ، َولَْم ٌَتُْرْن إالَّ َخاالا َب فٌِِه أَبُو كٌف بما روي َعْن َسْهِل ْبِن ُحنَ

ٌْدَةَ إلَى عُ  ٌِْه ُعَمرُ ُعبَ ِ  :َمَر، فََكتََب إلَ ُ َوَرُسولُهُ َمْولَى َمْن الَ َمْولَى لَهُ َواْلَخالُ »ٌَمُوُل  ملسو هيلع هللا ىلصإنًِّ َسِمْعت َرُسوَل اَّللَّ  اَّلله

ابن حبان( ولال الترمذي هذا حدٌث حسن ه وأحمد وج)رواه الترمذي والنسائً وابن ما «َواِرُث َمْن الَ َواِرَث لَهُ 

: َهذَا َحِدٌٌث َحَسٌن. ولَاَل التِّْرمِ . حبان صحٌح، وصححه ابن لال  ملسو هيلع هللا ىلصروى الممدام بن معدٌكرب، أن رسول هللا ِذيُّ

ًه )َوُربََما لَالَ » لَهُ  إِلَى هللِا ِوإِلَى َرُسْوِلِه( َوَمْن تََرَن َماالً فَِلَوَرثَتِِه َوأَنَا َواِرٌث َمْن اَل َواِرَث لَهُ أَْعِملُ  :َمْن تََرَن َكالً فَِإلَ

ه والطحاوي وابن حبان ج)رواه أحمد وأبو داود وابن ما «َوأَِرثُهُ َواْلَخاُل َواِرٌث َمْن الَ َواِرَث لَهُ ٌَْعِمُل َعْنهُ َوٌَِرثُهُ 

روى أبو عاصم عن أبن جرٌج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة مً وابن الجارود( وهالبٌالحاكم وو

)رواه الترمذي والدارلطنً( لال  «اَْلَخاُل َواِرٌث َمْن الَ َواِرًث لَهُ » :ملسو هيلع هللا ىلص لال رسول هللا :رضً هللا عنها لالت

ذه علٌه فإن هذوي األرحام، والخال من األحادٌث تثبط أن الخال وارث، و َوَهذَا َحِدٌٌث َحَسٌن َغِرٌٌب هذه الترمذي:

ثابت بن الدحداحة ولم ٌدع وارثا  ًتوف تورٌث ذوي األرحام. وروي عن واسع بن حبان لال:على حادٌث تدل األ

ما  ،ٌا رسول هللا :فمال «؟هل ترن من أحد» يفسؤل عنه عاصم بن عد ملسو هيلع هللا ىلصوال عصبة فرفع شؤنه إلى رسول هللا 

ٌث: )لال السٌوطً فً جامع الحد «لبابة بن عبد المنذر ًماله إلى ابن أخته أب ملسو هيلع هللا ىلص هللافدفع رسول » .ترن أحدا

ي عن واسع بن حبان لال توفً ثابت بن الدحداحة وكان رجال أتٌا فً بنً روسعٌد بن منصور وسنده صحٌح( و

مٌراثه  ملسو هيلع هللا ىلصفدفع النبً » :لال .فلم ٌجدوا له وارثا «؟هل له من وارث» :ملسو هيلع هللا ىلصأنٌف أو فً بنً العجالن فمال النبً 

 .رزاق()مصنف عبد ال «بن أخته أبً لبابة بن عبد المنذراإلى 

ان هللا خٌرا، وجعل هللا النصر والتمكٌن على جزشٌخنا الجلٌل، و أشكرن كثٌرا على اهتمامن وجوابن ٌا

 .أختن أم فمٌه عبد الرحمن .معذرة عن طوال السإالٌدٌن آمٌن. و

 

 :الجواب

 :وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته

 :ما ٌلً لبل اإلجابة على هذا السإال ٌحسن أن نبٌن

 :إلى ثالثة ألسام ٌنمسم من لهم صلة لرابة بالمٌت فً علم الموارٌث



 

 .أصحاب الفروض وهم الذٌن لهم أنصبة ممدرة من المٌراث نص علٌها الشرع -ٔ

العصبات وهم الذٌن لٌس لهم أنصبة وفروض ممدرة من المٌراث ولكن الشرع نص علٌهم بؤخذ ما ٌبمى  -ٕ

 .من المٌراث

الخال  :وهم عشرة أصنافذوو األرحام وهم سائر األلارب الذٌن لٌسوا أصحاب فروض وال عصبات،  -ٖ

والخالة، والجد ألم، وولد البنت وولد األخت، وبنت األخ، وبنت العم، والعمة، والعم ألم، وابن األخ ألم ومن أدلى 

 .بؤحد منهم

وال خالف بٌن المسلمٌن فً أن أصحاب الفروض والعصبات ٌرثون لورود أدلة واضحة فً ذلن، فآٌات 

وأما ذوو األرحام فمد ولع خالف فً تورٌثهم  ...دلة واضحة على كونهم ٌرثونالموارٌث واألحادٌث الصحٌحة، أ

 ...صحابة والتابعٌن والفمهاء من بعدفً عهد ال

ومن التابعٌن  ...فممن لال بتورٌثهم من الصحابة علً وابن مسعود وابن عباس فً أشهر الرواٌات عنه

 ...شرٌح والحسن البصري

ومن التابعٌن سعٌد بن  ...ابة زٌد بن ثابت وابن عباس فً رواٌة عنهوممن لال بعدم تورٌثهم من الصح

 ...المسٌب وسعٌد بن جبٌر

ذوو األرحام أولى  :ولال أبو حنٌفة ...وذهب الشافعً إلى أنه ال مٌراث لهم وأن بٌت المال أولى منهم

 ...بالمٌراث من بٌت المال

 :ٌناوإنً أجٌبن وفك الراجح لدوهكذا فإن المسألة خالفٌة، 

نعم إن الحزب ٌتبنً الرأي المائل بعدم تورٌث ذوي األرحام عند انعدام أصحاب الفروض والعصبات،  -ٔ

ً النظام وٌظهر ذلن من النص الذي نملته السائلة من كتاب األموال فً دولة الخالفة، وأوضح منه هو ما جاء ف

 :صلة األرحام" من لوله" :االجتماعً تحت عنوان

والثانً أولو  .م األلارب لسمٌن أحدهما األلارب الذٌن ٌمكن أن ٌرثوا الشخص إذا مات)ولد جعل اإلسال

أما الذٌن لهم حك اإلرث فهم أصحاب الفروض والعصبات، أما ذوو األرحام فهم غٌر هإالء، وهم من ال  .األرحام

لد البنت وولد األخت، الخال والخالة، والجد ألم، وو :وهم عشرة أصناف .سهم لهم فً المٌراث ولٌسوا بعصبة

وهؤالء لم ٌجعل هللا لهم نصٌباً  .وبنت األخ، وبنت العم، والعمة، والعم ألم، وابن األخ ألم ومن أدلى بؤحد منهم

 ً  .فنحن نتبنى هذا الرأي لرجحان أدلته عندناانتهى،  (.فً مٌراث الشخص مطلما

مٌراثه مستحك لبٌت مال  ن، فإه وارث من أصحاب الفروض والعصباتفإذا مات شخص ولٌس ل -ٕ

 :والدلٌل على ذلن ، أي أن بٌت مال المسلمٌن هو وارثه،المسلمٌن

َجاهُ  - ٌِْن َولَْم ٌَُخّرِ ٌَْخ َعْن َراِشِد ْبِن َسْعٍد،  :أخرج الحاكم فً المستدرن ولال َهذَا َحِدٌٌث َصِحٌٌح َعلَى َشْرِط الشَّ

ِ، َعِن اْلمِ  ًّ ُ َعْنهُ لَالَ َعْن أَبًِ َعاِمٍر اْلَهْوَزنِ ًَ اَّللَّ ِ َرِض ِ  :ْمدَاِم اْلِكْنِدّي أَنَا َمْولَى َمْن اَل َمْولَى لَهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصلَاَل َرُسوُل اَّللَّ

 «...أَِرُث َمالَهُ 

-  ِ ِ، َعِن اْلِمْمدَاِم، َعْن َرُسوِل اَّللَّ ًّ  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج ابن حبان فً صحٌحه عن َراِشِد ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبًِ َعاِمٍر اْلَهْوَزنِ

ٌْنَا، َوَمْن تََرَن َمااًل فَِلَوَرثَتِِه، َوأَنَا َواِرُث َمْن اَل َواِرَث لَهُ » :لَالَ   .«...َمْن تََرَن َكالا فَِإلَ

ِ لَالَ  - ًّ ِ، َعِن اْلِمْمدَاِم الشَّاِم ًّ ُل لَاَل َرُسو :وأخرج ابن ماجه فً سننه َعْن َراِشِد ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبًِ َعاِمٍر اْلَهْوَزنِ

 ِ  «...أَنَا َواِرُث َمْن اَل َواِرَث لَهُ، أَْعِمُل َعْنهُ َوأَِرثُهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَّ

فهذه األحادٌث صرٌحة، وواضحة الداللة، فً أن الشخص إذا مات ولٌس له وارث، فإن وارثه ٌكون هو 

الخلٌفة، وأصبح ألنّه ولً المإمنٌن كافة، ومولى من ال مولى له، ومن بعده انتملت الوالٌة إلى  ،ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 



 

ووراثة الخلٌفة ال تكون لنفسه، الخلٌفة هو ولً المإمنٌن كافة، ومولى من ال مولى له، ووارث من ال وارث له، 

، وبذلن ٌتحول مٌراث من ال وارث له، من األمالن الخاصة، إلى ملكٌة الدولة، وٌوضع وإنّما لبٌت مال المسلمٌن

 .وٌتصرف فٌه الخلٌفة وفك ما ٌراه فً مصالح المسلمٌن فً بٌت المال، فً دٌوان الفًء والخراج،

أما لماذا ٌتبنى الحزب أن ذوي األرحام ال ٌرثون، فذلن ألن أدلة المٌراث من الكتاب والسنة جاءت  -ٖ

 :مفصلة ومبٌِّنة أحكام المٌراث ومستحمٌه وهم

ُ فًِ أَ ﴿ ، ومن هذه األدلة لوله تعالى:أصحاب الفروض - ٌِْن فَِإْن كُنه ٌُوِصٌُكُم اَّلله ْواَلِدُكْم ِللذهَكِر ِمثُْل َحّظِ اأْلُْنثٌََ

ٌِْه ِلُكّلِ َوا ٌِْن فَلَُهنه ثُلُثَا َما تََرَن َوإِْن َكانَْت َواِحدَةً فَلََها النِّْصُف َوأِلَبََو َ ا تََرَن إِْن نَِساًء فَْوَق اثْنَت ِحٍد ِمْنُهَما السُّدُُس ِممه

ِه السُّدُُس ِمْن بَ َكاَن لَهُ َولَدٌ فَإِ  ِه الثُّلُُث فَِإْن َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ فَِِلُّمِ ْعِد َوِصٌهٍة ٌُوِصً ْن لَْم ٌَُكْن لَهُ َولَدٌ َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فَِِلُّمِ

ٌْن ا ولكم نِْصُف َما تََرَن أَْزَواُجُكْم إِْن لَْم ٌَ ﴿ :ولوله تعالى ﴾...بَِها أَْو دَ بُُع ِممه ُكْن لَُهنه َولَدٌ فَِإْن َكاَن لَُهنه َولَدٌ فَلَُكُم الرُّ

ا تََرْكتُْم إِْن لَْم ٌَُكْن لَُكْم َولَدٌ  بُُع ِممه ٌٍْن َولَُهنه الرُّ  فَِإْن َكاَن لَُكْم َولَدٌ فَلَُهنه الثُُّمُن تََرْكَن ِمْن بَْعِد َوِصٌهٍة ٌُوِصٌَن بَِها أَْو دَ

ا  ٌٍْن َوإِْن َكاَن َرُجٌل ٌُوَرُث َكاَللَةً أَِو اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ ِممه أَْو أُْخٌت فَِلُكّلِ َواِحٍد تََرْكتُْم ِمْن بَْعِد َوِصٌهٍة تُوُصوَن بَِها أَْو دَ

ٌْنٍ ِمْنُهَما السُّدُُس فَِإْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن ذَِلَن فَُهْم ُشَرَكاُء فًِ الثُّلُِث ِمْن بَْعِد وَ   ﴾...ِصٌهٍة ٌُوَصى بَِها أَْو دَ

ُ َعْنُهَما، لال  فٌما أخرجه البخاري ملسو هيلع هللا ىلص، ومن هذه األدلة لوله والعصبات - ًَ اَّللَّ ومسلم عن اْبِن َعبَّاٍس َرِض

 ِ ًّ ًَ فَِِلَْولَى َرُجٍل ذََكرٍ » :لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِ ن العصبات، جاء فً فتح م أي أللرب وارث «أَْلِحمُوا الفََرائَِض بِأَْهِلَها، فََما بَِم

ًُّ اْلَمْعنَى أَْلَرُب رجل من اْلعصبَةالباري ) َجاَل ِمَن اْلعََصبَِة  ،لَاَل اْلَخطَّابِ َولَاَل بن بَطَّاٍل اْلُمَرادُ بِؤَْولَى َرُجٍل أَنَّ الّرِ

 (...َحكَّ دُوَن َمْن ُهَو أَْبعَدُ فَإِِن اْستََوْوا اْشتََرُكوابَْعدَ أَْهِل اْلفُُروِض إِذَا َكاَن فٌِِهْم َمْن ُهَو أَْلَرُب إِلَى اْلَمٌِِّت اْستَ 

ا من المٌراث، ولد أكد النبً  هذا المعنى فً الحدٌث الذي رواه  ملسو هيلع هللا ىلصولم ترد أدلة تجعل لذوي األرحام نصٌبا

ِ لَالَ الترمذي عن  ًّ ِ  :أَبًِ أَُماَمةَ البَاِهِل ِة الَودَاعِ ٌَمُوُل فًِ ُخْطبَتِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ َ تَبَاَرَن » :ِه َعاَم َحجَّ إِنه اَّلله

، وهذا الحدٌث فً خطبة حجة الوداع، وهً من آخر ما «َوتَعَالَى لَْد أَْعَطى ِلُكّلِ ِذي َحّكٍ َحمههُ، فاََل َوِصٌهةَ ِلَواِرثٍ 

من جعل هللا سبحانه لهم لبل موته، وهو فً موضوع اإلرث، ومنه ٌتبٌن أن مستحمً المٌراث هم  ملسو هيلع هللا ىلصتكلم به النبً 

ا فً المٌراث وفك ما جاء فً كتاب هللا تبارن وتعالى وما جاء فً سنة رسول هللا  ، وهم أصحاب الفروض ملسو هيلع هللا ىلصحمولا

ا من المٌراث  .والعصبات، وال ٌدخل فٌهم ذوو األرحام حٌث لم ٌجعل هللا سبحانه لهم نصٌبا

لهم حك فً المٌراث، فهً لٌست كذلن، أما ما جاء فً السإال من رواٌات بؤن ذوي األرحام  -ٗ

 :وسنستعرضها كما ٌلً

ٌٍْف لَالَ روى الترمذي فً سننه   -أ َكتََب َمِعً ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب إِلَى أَبًِ  :َعْن أَبًِ أَُماَمةَ ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنَ

ٌْدَةَ  ِ  :ُعبَ ُ َوَرُسولُهُ َمْولَى َمْن الَ » :لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل اَّللَّ لكن هنان ...« َمْولَى لَهُ، َوالَخاُل َواِرُث َمْن اَل َواِرَث لَهُ اَّلله

ِ  :فمد روى  أبو داود فً سننه َعِن اْلِمْمدَاِم، لَالَ  رواٌة أخرى تبٌن العلة، ًه » :ملسو هيلع هللا ىلصلَاَل َرُسوُل اَّللَّ « َمْن تََرَن َكالا فَِإلَ

ِ َوإِلَى َرُسوِلِه، َوَمنْ » :َوُربََّما لَالَ  تََرَن َمااًل فَِلَوَرثَتِِه، َوأَنَا َواِرُث َمْن اَل َواِرَث لَهُ، أَْعِمُل لَهُ َوأَِرثُهُ، َواْلَخاُل  إِلَى اَّلله

ٌعمل »، وبالجمع بٌن الحدٌثٌن ٌتبٌن أن الخال الممصود هنا هو الذي «َواِرُث َمْن اَل َواِرَث لَهُ، ٌَْعِمُل َعْنهُ َوٌَِرثُهُ 

العاللة هم العصبات فمط، وأما غٌرهم من اإلخوة من األم وسائر ذوي األرحام و)أي ٌكون من عاللته، « عنه

والعاللة هم عصبة الرجل، وهم أخوته وأعمامه وأوالدهم  .والزوج وكل من عدا العصبات فإنهم لٌسوا من العاللة

إخوته  :هم عشٌرته وعاللة الرجل، الخطؤ حٌث تدفعها العاللة وحدها وهم الذٌن ٌدفعون دٌة المتل ...وأن سفلوا

 .باب لمن تدفع الدٌة - ( العموبات...وأعمامه وأوالد عمه حتى الجد الثالث

وعلٌه فإن الخال الممصود فً الحدٌث هو الذي  ٌكون من العصبة كؤن ٌتزوج رجل من ابنة عمه فٌكون خال 

من مات ولم ٌكن له ورثة  ولده ابن عمه أي من العصبة ولٌس فمط من ذوي األرحام، أي أن الحدٌث ٌدل على أن

 هذه الحالة فال خالف. وأْن تَِرَث العصبةُ فًمن أصحاب الفروض وكان له خال من عصبته فإنه ٌرث، 
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 :جاء فً سنن سعٌد بن منصور وفً كنز العمال عن دمحم بن ٌحٌى بن حبان عن عمه واسع بن حبان لال -ب

هل فسؤل عنه عاصم بن عدى  ملسو هيلع هللا ىلص فع شؤنه إلى رسول هللافر ولم ٌدع وارثا وال عصبةتوفى ثابت بن الدحداحة »

ولال « ماله إلى ابن أخته أبى لبابة بن عبد المنذر ملسو هيلع هللا ىلصفدفع رسول هللا  ترن من أحد فمال ٌا رسول هللا ما ترن أحدا

لم ٌدع وارثاً وال عنه السٌوطً فً جامع الحدٌث "سنده صحٌح"، فواضح من هذه الرواٌة أن ثابت بن الدحداحة 

ً للمٌراثعصب ا فً  ملسو هيلع هللا ىلص، وأن النبً ة، أي لم ٌترن مستحما هو الذي دفع ماله إلى ابن أخته ال أنه أعطاه حما

من حك التصرف بهذا المال، فهذا  ملسو هيلع هللا ىلصبوصفه إماماً فأعطى المال ابن أخته بما ُجعل له  ملسو هيلع هللا ىلصأي تصرف المٌراث، 

وهذا واضح  .الً على أنهم ٌرثونالحدٌث دلٌل على أن ذوي األرحام لٌسوا أصحاب حك فً المٌراث ولٌس دلٌ

 .(ولم ٌدع وارثا وال عصبة) :فً أول الرواٌة

أخرج  :)ال مٌراث لهما(، والحدٌث بتمامه ملسو هيلع هللا ىلصسئل عن مٌراث العمة والخالة، فمال  ملسو هيلع هللا ىلصوٌإكد ذلن أن الرسول 

ْسنَادِ  ُ َعْنُهَما، لَالَ َعِن اْبِن عَُمرَ  :الحاكم فً المستدرن على الصحٌحٌن ولال َهذَا َحِدٌٌث َصِحٌُح اإْلِ ًَ اَّللَّ أَْلبََل  :، َرِض

 ِ ٌُْرُهَما، لَالَ  :َعلَى ِحَماٍر فَلَِمٌَهُ َرُجٌل، فَمَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اَّللَّ تَهُ َوَخالَتَهُ اَل َواِرَث لَهُ َغ ِ َرُجٌل تََرَن َعمَّ فََرفََع  :ٌَا َرُسوَل اَّللَّ

ٌُْرُهَمااللهُهمه رَ » :َرأَْسهُ إِلَى السََّماِء، فَمَالَ  تَهُ َوَخالَتَهُ اَل َواِرَث لَهُ َغ ٌَْن السهائُِل؟» :ثُمَّ لَالَ « ُجٌل تََرَن َعمه َها أَنَا  :لَالَ  «أَ

 .من أهل المٌراث ملسو هيلع هللا ىلصوالعمة والخالة من أولً األرحام ومع ذلن فلم ٌجعلهما الرسول « اَل ِمٌَراَث لَُهَما» :ذَا، لَالَ 

ى أن المٌت إن لم ٌكن له ورثة من أصحاب الفروض وال من العصبات لكن حدٌث أبً لبابة ٌرشد إل -ج

أي لٌس فرضاً أن توضع كلها فً بٌت المال إن كلها أو بعضها،  فٌعطً الخلٌفة لذوي األرحام من تركة المٌت،

 وهذا ال ٌتعارض مع لولنا فً األموال من أن مال المٌت ٌكون فً بٌت المال إن لم ٌكن .كان للمٌت ذوو رحم

للمٌت ورثة من أصحاب الفروض أو العصبات، وذلن ألن الخلٌفة هو الذي ٌتصرف بهذه األموال وفك ما ٌراه 

فله أن ٌعطً من تركة المٌت ألرحامه إن لم ٌكن له ورثة من أصحاب الفروض  من مصلحة للمسلمٌن،

ذي ال ورثة له من أصحاب فإن مال المٌت ال فإذا انعدم بٌت مال المسلمٌن لعدم وجود الخلٌفة، .والعصبات

 .هذا المال ٌدفع إلى ذوي أرحامه، فهم أولى بماله من غٌرهم عند فمد اإلمام الفروض والعصبات،

 .وهللا أعلم وأحكم ،مسألة تورٌث ذوي األرحامهذا هو الراجح فً 

 

 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 هـٖٙٗٔمن رمضان  ٕٓ
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 :مٌر على الفٌسبونرابط الجواب من صفحة األ
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