































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء الثامن عشر
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	فائدة  : الموالاة ، هي المؤاخاة. والعاقدة، هي المخالفة
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	فصل  : قال رضي الله عنه ولأب ثلاثة أحوال، حال يرث فيها بالفرض المجرد وهي مع ذكور الولد أو ولد الابن ، يرث السدس
	فصل  : قال  : وللجد ثلاثة أحوال الأب الثلاثة، إلا أنه يسقط بالأب 
	فصل  : واختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم
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	مسألة  : فإن لم يفضل عن المفرض إلا السدس فهو له، ويسقط من معه 
	فائدة  : سميت (( أكدرية)) لتكديرها أصول زيد في الجد ، في الأشهر عنه
	فصل  : زوجة وأم وأخت وجد، للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة
	فصل  : زوجة وأخت وجد وجدة، فهي كالتي قبلها في فروعها، إلا في
	مسألة  : فإن لم يكن في الأكدرية زوج
	فائدة  : قوله  : وإن لم يكن فيها زوج، سميت الخرقاء
	فائدة  : لو عدم الجد من الأكدرية، سميت المباهلة
	مسألة  : وولد الب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا
	مسألة  : إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ تمام النصف، وما فضل فهو لهم
	فائدة  : قوله  : فإن كان جد، وأخت من أبوين ، وأخت من اب ، فالمال بينهم على أربعة
	مسألة  : فإن كان معهم أم فلها السدس ، وللجد ثلث الباقي
	فصل  : أم أو جدة وأختان وجد، المقاسة خير للجد، ويبقى خمسة على أربعة
	فصل  : بنت وأخ وجد، للبنت النصف ، والباقي بين الأخ والجد نصفين
	فصل  : بنتان أو أكثر ، أو بنت وبنت ابن وأخت وجد، للبنتين الثلثان، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة
	فصل  : زوج وأخت وجد، للزوج النصف ، والباقي بينهما على ثلاثة
	فصل  : زوجة وبنت وأخت وجد، الباقي بين الجد والأخت على ثلاثة
	فصل  : قال رضي الله عنه   : وللأم أربعة أحوال
	تنبيه  : ظاهر قوله  : وحال رابع ، وهي إذا لم يكن لولدها أب
	مسألة  : وعصبته عصبة أمه. وعنه، أنها هي عصبته
	مسألة  : فإذا خلف وخالا ، فلأمه الثلث
	فصل  : فإن لم يخلف إلا أمه ، فلها الثلث فرضا والباقي بالرد
	فصل  : ابن ملاعنة مات وترك بنتا وبنت ابن ومولى أمه، الباقي لمولى الأم في قول الجمهور
	فصل  : فإن لم يترك ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه ، لحقه الولد ونقضت القسمة
	فصل  : ولو كان المنفي باللعان توأمين، ولهما أخ آخر من الزوج لم ينفه، فمات أحد التوأمين
	فصل  : قولهم إن الأم عصبة ولدها .......إنما هو في الميراث خاصة
	مسألة  : وإذا مات ابن ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته
	فصل  : والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الزنا الملاعنة
	فصل  : قال رحمه الله  : وللجدات السدس_ واحدة كانت أو أكثر_ إذا تحاذين
	فصل  : ولا يزيد ميراثهن على السدس فرضا وإن كثرن
	فصل  : ولا خلاف بثين أهل العلم في توريث جدتين
	مسألة  : فإن كان بعضهن أقرب من من بعض فالميراث لأقربهن
	مسائل  : من ذلك أم أم وأم أم أب ، فالمال للأولى إلا في قول ابن مسعود هو بينهما
	مسألة  : ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم ألأم ، وأم الأب ، وأم الجد
	أمثلة ذلك أم أم وأم أب ، السدس بينهما إجماعا 
	مسألة  : والجدات المتحاذيات أم أم أم وام أم أب وأم أبي أب
	مسألة  : وترث الجدة وابنها حتى . وعنه ، لا ترث
	مسائل ذلك  : أم أب وأب ، والسدس لها والباقي للأب 
	مسألة  : فإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى 
	فائدة  : لو أدلت جدة بثلاث جهات ترث بها، لم يمكن أن يجتمع معها جدة أخرى وارثه
	مسألة  : قال رحمه الله  : وللبنت الواحدة النصف
	مسألة  : وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات
	مسألة  : فإن لم كانت بنت وبنات ابن
	فصل  : فإذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن فإنه يعصبهن فيما بقي
	مسألة  : وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن .....ذكر في فيعصبهن فيما بقي 
	مسألة  : وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن .....ذكر في فيعصبهن فيما بقي 
	فصل  : وحكم بنات ابن الابن مع بنات الابن حكم بنات الابن مع بنات الصلب
	فصل  : وفرض الأخوات من الأبوين كفرض البنات سواء، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن
	مسألة  : والأخوات مع البنات عصبة، يرثن ما فضل كالإخوة ، وليست لهن معهن فريضة مسماة
	فصل  : وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان او انثى ، فإن كانا اثنين فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية 
	فصل في الحجب  : قال رحمه الله  : يسقط الجد بالأب ، وكل جد بمن هو أقرب منه
	مسألة  : ويسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن ، وابنه والأب
	تنبيه  : ظاهر قوله في الحجب   : ويسقط ولد الأبوين بثلاثة
	مسألة  : ويسقط ولد الأم بأربعة ، وبالولد ذكرا كان أو انثى وولد الابن ، والأب والجد
	فصل  : واختلف أهل العلم في الكلالة 

	باب العصبات 
	وهم عشرة ، الابن ، وابنه والأب وأبوه والأخ وابنه إلا من الأم والعم وابنه كذلك ومولى النعمة ومولاة النعمة
	تنبيه  : ظاهر قوله  : ثم الجد ، وإن علا ثم الأخ من الأبوين
	فوائد تتعلق بتوضيح مفهوخم قوله ذكر ترتيب العصابات   : لا يرث أب اعلى مع مع بنى أب أقرب منه
	مسألة  : فإذا انقرض العصبة من النسب ، وورث المولى المعتق ، ثم عصباته
	فائدة  : قوله  : وإذا انقرض العصبة من النسب ، ورث المولى المعتق ، ثم عصباته من بعده . يعني
	مسألة  : وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ، فيمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم
	مسألة  : وابن ابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه وبنات عم أبيه
	مسألة  : ومتى كان بعض الأعمام زوجا او أخا لأم ، أخذ فرضه
	فائدة  : قوله ومتى كان بعض بني العمام زوجا ، او أخا من ام ، أخذ فرضه
	فصل  : فإن كان معهما أخ لأب ، فللأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب
	فصل  : فإن كان ابنا عم أحدهما أخ لأم وبنت او بنت ابن
	فصل  : فحصل خلاف ابن مسعود في مسائل ست
	فصل  : ابن ابن عم هو اخ لأم ، وابن ابن عم آخر
	فصل  : ابنا عم أحدهما زوج ، للزوج النصف ، والباقي بينهما نصفين عند الجميع
	فصل  : أخوان من ام أحدهما ابن عم ، فالثلث بينهما والباقي لابن العم
	فصل  : ثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم وثلاثة بني عم أحدهم اخ لأم
	مسألة  : وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة، بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه، وما بقي للعصبة 
	مسألة  : وإن استغرقت الفروض المال فلا شيئ للعصبة
	فصل  : ولو كان مكان ولد الأبوين فيهذه المسألة عصبة من ولد الأب سقطوا
	فصل  : وتسمى هذه المسألة المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين
	فصل  : إذا قيل   : امرأة خلفت أما وابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم وثلاثة مفترقين
	ومن مسائل ذلك  : زوج وأم واختام لأم وأخ لأبوين
	مسألة  : ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة، وسميت ذات الفروخ
	فائدة  : قوله   : ولو كان مكانهم اخوات لأبوين أو لأب ، عالت إلى عشرة _ بلا نزاع_ وسميت ذات الفروخ
	فصل  : ومعنى العول ازدحام الفرائض بحيث لا يتسع لها المال
	فصل  : حصل خلاف ابن عباس للصاحبة في خمس مسائل اشتهر قوله فيها
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	مسألة  : الفروض ستة ..... وهي نوعان ، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
	فائدة  : قوله  : فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان ، فهي من ستة
	مسألة  : قال وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثنى عشر ، وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر
	فائدة  : قوله  : وإذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة، فهي من اثني عشر ، وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر
	مسألة  : وإن اجتمع من الثمن سدس أو ثلثان، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين
	مسائل ذلك  : امراة وأبوان وبنت أو بنون وبنات
	فصل  : ولا يمكن أن يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا ، إلا على قول ابن مسعود
	فصل في الرد  : إذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة، رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة
	مسألة  : وإن اختلف أجناسهم ، فخذ عدد سهامهم من اصل ستة، فاجعله أصل مسالتهم
	مسألة  : فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم
	مسألة  : فإن كان معهم مسألته، وقسمت الباقي على مسألة الرد
	فصل  : ومتى كان مع أحد الزوجين واحد منفرد ممن يرد عليه، فإنه يأخذ الفاضل عن الزوج
	فائدة  : إذا لم نقل بالرد، كان الفاضل لبيت المال، وكذلك مال من مات ولا وارث له

	باب تصحيح المسائل
	إذا لم ينقسم سهم فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة ، فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة
	مسألة  : وإن انكسر على الفريقين أو أكثر لم يخل من أربعة أقسام
	فائدة  : قوله : فإن تباينت ، ضربت بعضها في بعض ، فما بلغ ضربته في المسألة وعولها
	فصل : فإن أردت أن تعرف ما لأحدهم قبل التصحيح ، فاضرب سهام فريقه في الفريق الآخر
	فائدة  : فإن كان الكسر على ثلاثة احياز نظرت، فإن كانت متاثلة
	فصل  : في معرفة الموافقة ومالناسبة والمباينة

	باب المناسخات
	ومعناها أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته. ولها ثلاثة أحوال
	فائدة  : قوله : ومعناها، أن يموت بعض الورثة قبل قسم تركته 
	فصل  : وربما اختلف الحكم بكون الميت الول رجلا أو رجلا امراة، فيحتاج إلى السؤال عن ذلك
	مسألة  : فإن مات ثلث جمعت سهامه مما صحت منه الوليان، وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأول

	باب قسم التركات
	إذا خلف تركة معلومة فامكنك نسبة نصيب كل وارث من المسألة ، فإعطه مثل تلك النسبة من التركة
	فائدتان  : إحداهما، لو قال قائل  : إنما يرثني أربعة بنين ، ولي تركة ، اخذ الأكبر دينارا وخمس ما بقي
	الثانية  : لو قال إنسان لمريض  : أوص. فقال  : إنما يرثني امرأتاك ، وجدتاك ، وأختاك ، وعمتاك ، وخالتاك
	فصل  : فإن كانت المسألة من الأعداد الصم لم يكن يمكن العمل بالطريق الأول
	مسألة  : وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسالة الولى، ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسالته
	مسألة  : وإن أردت القسمة لعى قراريط الدينار فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة ، واعمل على ما قلنا
	مسألة  : وإن كانت التركة سهاما من عقار ، كثلث وربع ونحو ذلك
	فصل في المجهولات  : زوج وأم وأختان لأب وأم ، وأخذ الزوج بميراثه خمسة وأربعين دينارا ، كم جميع التركه

	باب ذوي الأرحام
	وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة
	تنبيه  : تقدم في آخر كاتب الفرائض رواية، أن ذوي الرحام لا يرثون ألبته
	فصل  : والرد وكذلك المولى المعتق وعصباته يقدمون على ذوي الأرحام
	مسألة  : ويورثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث بمنزلة من ادلى به ، فيجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم 
	فائدة :هل عمة الأب لأبوين أو لأب ، كجد ؟ أو كعم لأب من الأبوين؟ أو كأب الجد
	مسائل ذلك : بنت بنت وبنت بنت ابن، المال بينهما على أربعة
	مسألة : فإن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه، فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم وأنثاهم سواء
	مسائل ذلك : ابن أخت معه أخته ، أو ابن بنت معه أخته ، المال بينهما نصفين عند من سوى
	فصل : إذا كان معك أولاد بنات أو أخوات، قسمت المال بين أمهاتهن على عددهن
	مسائل من ذلك : بنت ابن بنت وابن بنت بنت ، قول من سوى المال بينهما نصفين
	فصل : بنت وبنت ابن، هي من أربعة عند المنزلين جميعهم
	فصل : ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات
	مسائل : من ذلك، ست بنات ثلاث أخوات مفترقات ، المال بين الأخوات على خمسة 
	فصل : فإن كن ثلاث بنات ثلاث إخوة مفترقين
	مسائل من ذلك : ست بنات ستة إخوة مفترقين، لولد الأم الثلث والباقي لولد الأبوين
	فصل : بنت أخ لأم وبنت ابن أخ لأب ، للأولى السدس، والباقي للثانية عند المنزلين
	مسألة : وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك
	مسألة : فإن خلف ثلاثة اخوال مفترقين
	مسألة : فإن كان معهم أبو أم اسقطهم ، كما يسقط الأب الإخوة
	فصل : ثلاثة أخوال مفترقين معهم أخواتهم وعم وعمة من أم
	فصل : خالة وابن عمة، للخالة الثلث، والباقي لابن العمة
	فصل : خالة وخال وأبو أم ، المال لأبي الأم
	فصل : عمة وابنة أخ، المال للعمة عند من نزلها أبا ، ولابنة الأخ عند من نزلها عما
	مسألة : وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين، فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها
	ومن مسائل ذلك : بنت عم لأبوين وبنت عم لأب ، المال للأولى
	مسألة : فإن أدلى جماعة منهم بجماعة، قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء ، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به
	فصل : فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله في قول جميع من ورثهم
	مسألة : والجهات أربع، الأبوة، والأمومة، والبنوة، والأخوة
	مسائل من هذا ، بنت بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت أخ
	فائدة : البنوة جهة واحدة
	فصل : في عمات الأبوين وأخوالهما وخالانهما : مذهبنا تقديم الأسبق إلى الوارث إن كانا من جهة واحدة
	ومن مسائل ذلك  : ثلاث خالات أم مفترقات، وثلاثة أعمام أم مفترقين وثلاث خالات أب .....
	مسألة : ومن أمت بقرابتين ورث بهما
	مسألة : فإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول
	مسألة : ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحد وشبهها

	باب ميراث الحمل
	إذا مات عن حمل يرثه وطالب بقية الورثة بالقسمة ، وقفت له نصب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر 
	فائدة : الحمل يرث في الجملة ، بلا نزاع
	فائدة : قوله : وقفت له نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر ، وإلا وقفت نصيب انثيين
	فصل : واختلف القائلون بالوقف فيما يوقف
	مسألة : فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه ورددت الباقي إلى مستحقه
	مسائل من ذلك : امرأة حامل وبنت، للمرأة الثمن ، وللبنت خمس الباقي
	فصل : قال الشيخ رحمه الله : وإذا استهل المولود صارخا ورث وورث
	مسألة : وإن خرج بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث
	مسألة : وإن ولدت توامين فاستهل أحدهما وأشكل ، أقرع بينهما
	تنبيه : قوله : وإن ولدت توأمين ، فاستهل أحدهما وأشكل ، اقرع بينهما
	ومن مسائل ذلك : رجل خلف أمه وأخاه وأم ولد حاملا منه، فولدت توامين ذكرا فولدت توأمين ذكرا وأنثى...
	فصل : إذا ولدت الحامل توأمين ، فسمع الاستهلال من أحدهما ثم سمع مرة أخرى من أحدهما ثم سمع مرة أخرى...
	من مسائل ذلك : أم  حامل وأخت لأب وعم، ولدت الأم بنتين، فاستهلت إحداهما ثم سمع الاستهلال مرة أخرى...
	فصل : وربما كان الحمل لا يرث إلا أن يكون ذكرا 
	فصل : وربما الحمل لا يرث إلا أن يكون أنثى 
	فائدتان : إحداهما ، لو مات كافر عن حمل منه، لم يرثه الحمل
	الثانية : إذا مات كافر عن حمل من كافر غيره، فأسلمت أمه قبل وضعه
	تنبيه يتعلق بذكر ما فسر به أصحاب الإمام أحمد النصوص التي اوردها عن مو الكافر عن حمل منه
	فائدتان : إحداهما ، لو زوج أمته بحر فأحبلها ، فقال السيد : إن كان حملك ذكرا، فأنت وهو رقيقان ، وإلا فأنتما حران
	الثانية : لو خلف ورثة ، وأمه مزوجة

	باب ميراث المفقود
	وهو نوعان أحدهما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كالتاجر
	فائدة : نقل الميموني في عبد مفقود : الظاهر انه كالحر
	مسألة : وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته، وقف للمفقود نصيبه من ميراثه ودفع إلى كل وراث....
	مسألة : ولباقي الورثة أن يصطلحوا على مازاد عن نصبيه فيقسموه
	مسائل في ذلك : زوج وأم وأخت وجد وأخ مفقود ، مسألة الموت من السعة وعشرين
	فوائد الاولى ، إذا قدم المفقود بعد قسم ماله، أخذ ما وجده بعينه
	الثانية : لو جعل لأسير من وقف شيئ ، تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعده جميعا
	الثالثة : المشكل نسبة كالمفقود
	الرابعة : قال ....... : والعمل في المفقودين أو أكثر ، بتنزيلهم بعدد أحوالهم ، لا غير
	فصل : والأسير كالمفقود إذا انقطع خبره

	باب ميراث الخنثى 
	وهو الذي له ذكر وفرج امرأة
	مسألة : ويعتبر بمباله
	فصل : فإن بال منهما جميعا اعتبر بأسبقهما 
	مسألة : فإن مات له من يرثه و كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير...
	مسألة : فإذا كان ابن، وبنت وولد خنثى جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان ، وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة
	تنبيه : مراده بقوله : أعطي نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى
	فصل : فإن كان الخنثى يرث في حال دون حال
	فصل : قال الخبرى : اعلم ان الذين يكونون خناثي من الورثة ستة
	مسألة : فإن كانا خنثيين أو اكثر نزلتهم بعدد أحوالهم
	فوائد الأولى، لو أعطيت الخناثي اليقين قبل اليأس من انكشاف حالهم
	الثانية : لو صالح الخنثى المشكل من معه على ما وقف له، صح إن كان بعد البولغ
	الثالثة : قال المصنف  : لقد وجدنا في عصرنا شيئا لم يذكره الفرضيون
	فصل : قال شيخنا  : قد وجدنا في عصرنا شيئا شبيها لم يذكره الفرضيون ولم يسمعوا به

	باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
	إذا مات متوارثان كالغرقى والهدمى، وجهل أولهما موتا، واختلف وارثهما في السابق منهما
	فائدة : لو علم السابق منهما موتا، ثم نسي أو جهلوا عينه
	فوائد الولى، لو عين الورثة موت أحدهما وشكوا ، هل مات الآخر قبله أو بعده
	الثانية : لو تحقق موتهما معا ، لم يتوارثا اتفاقا
	الثالثة : وهي غريبة ، لو مات أخوان عند الزوال، أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب
	مسألة : قال : فلو غرق أخوان، أحدهما مولى زيد، والآخر مولى عمرو
	فصل : وإن علم أنهما ماتا في حال واحدة، لم يرث أحدهما صاحبه وورث كل واحد الأحياء من ورثته

	باب ميراث أهل الملل
	لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه لا إرث بينهما بالولاء
	مسألة : إلا أن يسلم قبل قسم الميراث فيرثه وعنه، لا يرث
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره أنه سواء كان المسلم زوجة أو غيرها ممن يرث
	مسألة : وإن عتق عبد بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث، وجها واحدا
	فائدة : قال في........ : ولو وجدت الحرية عقب موت الموروث أو معه
	فصل : ولو ملك ابن عنه فدبره، فعتق بموته لم يرث، لأنه رقيق حين الموت
	مسألة : ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم
	مسألة : وهم ثلاث ملل، اليهوية، والنصرانية ودين سائرهم
	مسألة : وإن اختلفت أديانهم لم يتوارثوا
	تنبيه : ولا يرث الخلاف هنا مبنى على الخلاف في الملل
	مسألة : ولا يرث حربي ذميا ، ولا ذمي حربيا
	فصل : فأما المستأمن فيرثه أهل الحرب وأهل دار الإسلام
	فائدة : يرث الحربي المستأمن، وعكسه، ويرث الذمي المستأمن، عكسه
	مسألة : والمرتد لا يرث أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث
	فصل : والزنديق كالمرتد فيما ذكرنا
	مسألة : وإن مات على ردته فماله فئ. وعنه ، أنه لورثته من المسلمين
	فصل : قد ذكرنا أن الزنديق كالمرتد ، لا يرث ولا يورث
	فائدتان : إحداهما، الزنديق وهو المنافق كالمرتد
	الثانية : كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة، فماله فيء
	فصل : وارتداد الزوجين معا كارتداد أحدهما
	فصل : قال الشيخ رضي الله عنه : وإن أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم
	فائدة : حكم ما إذا أولد المسلم ذات محرم وغيرها، بشبه تثبت النسب، حكم المجوس في إرثهم بجميع قراباتهم
	فصل : والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان ويصح الإرث بهما ست
	مسألة : إذا خلف أمه، وهي أخته من أبيه، وعما 
	مسألة : ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم، ولا بنكاح لا يقرون عليه لو اسلموا
	فصل : وإذا مات ذمي لا وارث له كان ماله فيئا
	مسائل من هذا الباب : مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتا ، ثم مات عنها 
	فصل : وإن وطئ مسلم بعض محارمه بشبة، أو اشتراها وهو لا يعرفها، فوطئها ،وولدت له
	فصل : في التزويج في المرض والصحة : حكم النكاح في الصحة والمرض سواء في صحة العقد وتوريث كل واحد منهما من صاحبه 
	فصل : ولا فرق في ميراثه الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده
	فصل : فأما النكاح الفاسد فلا يثبت به التوارث بين الزوجين
	فصل : فإن تزوج امرأة في عقد ، واثنتين في عقد ، وثلاثا في عقد ولم يعلم السابق

	باب ميراث المطلقة
	إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف طلاقا بائنا قطع التوارث بينهما
	مسألة : وإن كان الطلاق رجعيا لم يقطعه ما دامت في العدة
	مسألة : وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنها لو سألته أن يطلقها طلقة فطلقها ثلاثا
	فادتان : إحداهما ، لو خالعته فهو كطلاق الصحيح
	الثانية : لو قذفها في صحته ولا عنها في مرضه مطلقا
	مسألة: فإن طلق الزوج المسلم امرأته الذمية أو الأمة في المرض طلاقا بائنا، ثم أسلمت الذمية وعتقت الأمة، ثم مات في عدتهما 
	فصل: فإن قال لهما: أنتما طالقتان غدا
	مسألة: وإن قال سيد الأمة: أنت حرة غدا
	فصل: إذا قال لامرأته في صحته: إذا مرضت فأنت طالق
	مسألة: وإن كان كتهما بقصد حرمانها الميراث
	فوائد الأولى: قوله: وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث، ورثته ما دامت في العدة
	الثانية: لو وكل في صحته من يبينها متى شاء ، فأبانها في مرضه
	الثالثة: قوله: أو علقه على فعل لا بد لها منه
	مسألة: وإن علق طلاقها على فعل لا بد لها منه
	مسألة: وهل ترثه بعد العدة ، أو ترثه المطلقة قبل الدخول
	مسألة: وإن تزوجت في عدتها لم ترثه
	مسألة: وإن تزوجت في عدتها لم ترثه
	فصل: إذا طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول في المرض
	فصل: إذا طلق المدخول بها طلاقا رجعيا ثم مرض في عدتها ، ومات بعد انقضائها
	فصل: وإذا طلقها في مرضه ، فارتدت ثم أسلمت ، ثم مات في عدتها ، ففيه وجهان
	تنبيه: مفهوم قوله: فإن أكره. أنها لو كانت مطاوعة أنها لاترث 
	مسألة: وإن فعلت المرأة في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها 
	فصل: وإن أعتقت فاختارت نفسها 
	مسألة: وإن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن ، فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها
	مسألة: وإذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن، ثم تزوج أربعا سواهن، فالميراث للزوجات
	فصل: ولو طلق أربعا بعد دخوله بهن في مرضه ، وقال قد أخبرنني بانقضاء عدتهن. وكذبنه
	تنبيه: أفادنا المصنف رحمه الله تعالى ، بقوله: وتزوج أبعا سواهن ، فالميراث للزوجات 
	فوائد إحداها: لو طلق واحدة من أربع ، وتزوج واحدة بعد انقضاء عدتها ، ثم مات واشتبهت المطلقة
	فوائد إحداها: لو طلق واحدة من أربع ، وتزوج واحدة بعد انقضاء عدتها ، ثم مات واشتبهت المطلقة
	الثانية: لو ادعت المرأة أن زوجها أبانها ، وحجد الزوج ثم مات
	الثالثة: لو قبلها مرض الموت ثم مات لم ترثه
	فصل: إذا قال الرجل لنسائه: إحداكن طالق. يعني واحدة بعينها، طلقت وحدها
	فصل: ولو كان له امرأتان ، فطلق إحداهما، ثم ماتت إحداهما، ثم مات، أقرع بينهما،
	فصل: ولو كان له أربع نسوة، فطلق إحداهن غير معينة ، ثم نكح خامسة بعد انقضاء عدتها ، ثم مات ولم يبين
	فصل في الاشتراك في الطهر : إذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد وطا يلحق النسب من مثله، فأتت بولد يمكن أن يكون منهما
	مسألة: إذا ألحق باثنين، فمات وترك أما حرة، فلها الثلث، والباقي لهما
	فصل: وإذا كان المدعون ثلاثة، فمات أحدهما وترك ابنا وألفا ، ثم مات الثاني وترك ابنا وألفين، ...
	فصل: ولو ادعى اثنان غلاما ، فألحقته القافة بهما ، ثم مات أحدهما وترك ألفا وعما وبنات، ثم مات الآخر وترك ألفين وابن ابن....

	باب الإقرار بمشارك في الميراث
	إذا أقر الورثة كلهم بوارث فصدقهم، أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه ، سواء كان الورثة ..
	فائدة: قوله: إذا أقر الورثة كلهم_ يعني ولو كان الوارث واحدا_ بوارث للميت_ سواء كان من حرة أو امة
	فصل: في شروط الإقرار بالنسب: لا يخلو إما أن يقر على نفسه خاصة، أو عليه وعلى غيره
	فائدة: يعتبر إقرار الزوج والموالي المعتق إذا كانا من الورثة، ولو كانت بنتا صح لإرثها ، ولو كانت بنتا صح لأرثها بفرض ورد
	فصل: وإن كان أحد الولدين غير وارث ، فلا عبرة به
	مسألة: وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحبه
	تنبيه: مراده بقوله: وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه
	فائدة: لو صدقة بعض الورثة إذا بلغ أو عقل ثبت نسبه
	مسألة: وعلى المقر أن يدفع إليه فضل ما يده عن ميراثه
	فصل: إذا خلف ابنا واحد افأقر بأخ من أبيه، فادفع إليه نصف ما يده 
	مسألة: فإن لم يكن في يد المقر فضل، فلا شيئ الإقرار في مسألة الإنكار ، وتدفع إلى المقر من مسألة الإقرار
	مسألة: وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل فتصادقا ثبت نسبهما
	تنبيه: محل الخلاف إذا لم يكونا توأمين
	مسألة: فإن أقر بأحدهما بعد الارخر ، أعطي الأول نصف ما في يده
	مسألة: وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته
	مسائل من هذا الباب: إذا خلف ثلاثة بنين، فأقر أحدهم بأخ وأخت، فصدقه أحد أخويه في الأخ ، .....
	تنبيه: قوله: وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت
	فصل: إذا خلف بنتا وأختا، فأقرتا بصغيرة ، فقالت البنت: هي أخت ....
	فصل: إذا خلف ابنا ، فأقر بأخ ثم جحده ، لم يقبل جحده، ولزمه أن يدفع إليه نصف ما بيده
	فصل: إذا مات رجل وخلف ابنين ، فمات أحدهما وترك بنتا، فأقر الباقي بأخ له من أبيه
	مسألة: إذا قال: مات أبي وأنت أخي . فقال: هو أبي ولست بأخي. لم يقبل إنكاره
	فائدة: وكذا الحكم لو قال: مات أبونا ونحن ابناه
	مسألة: فإن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها . فقال: لست بزوجها . فهل  يقبل إنكاره؟ 
	فصل: إذا أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العول ، كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ
	مسألة: فإن كان معهم أختان من أم
	فصل: امرأة وعم ووصى لرجل بثلث ماله، فأقرت المرأة والعم أنه أخو الميت فصدقهما

	باب ميراث القاتل 
	كل قتل مضمون أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول، سواء كان القتل عمدا أو خطأ ، بمباشرة..
	مسألة: فأما لا يضمن بشي من هذا كالقتل قصاصا أو دفعا عن نفسه ...
	فصل: أربعة إخوة قتل أكبرهم الثاني، ثم قتل الثالث الأصغر، سقط القصاص عن الأكبر

	باب ميراث المعتق بعضه
	لا يرث العبد ولا يورث، سواء كان قنا، أو مدبرا ، أو مكاتبا، أو أم ولد
	فصل: والمدبر وأم الولد كالقن
	مسألة: فأما المعتق بعضه، فما كسبه بجزئه الحر، فهو لورثته، ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية
	تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن إرث المعتق بعضه له خاصة
	فائدة: لو كان أحد الأخوين حرا والآخر نصفه حر
	مسألة: وإن كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حر، كالأخوين، فهل تكمل الحرية فيمهما
	مسائل ذلك: ابن نصفه حر ، له نصف المال ، فإن كان ابن آخر نصفه حر
	فائدة: يرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرية منهما
	فصل: ابن نصفه حر وابن حر ، المال بينهما نصفين في قول الجميع
	فصل: بنت نصفها حر، لها الربع ، والباقي للعصبة

	باب الولاء
	مسألة: كل من أعتق عبدا ، أو عتق عليه برحم، أو كتابة، أو تديبر ،....، فله عليه الولاء
	فصل: وإن أعتق حربي حربيا فله عليه الولاء
	فائدة: إذا كاتب المكاتب عبدا ، فأدى إليه وعتق قبل أدائه ، أو اعتقه بمال، وقلنا: له ذلك
	تنبيه: شمل قوله: كل من أعتق عبدا عبدا أو عتق عليه، فله عليه الولاء...
	فائدة: لو أعتق القن عبدا مما ملكه 
	مسألة: او عتق برحم
	فصل: وإن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال، عتق والولاء لسيده
	مسألة: إو استيلاد ، أو وصية بعتقه
	فصل: ومن أوصى أن يعتق عنه بعد موته ، فأعتق، فالولاء له
	فصل: ويثبت الولاء للمعتق على المعتق
	مسألة: ويرث به عند عدم العصبة من النسب
	مسألة: ثم يرث به عصابته الأقرب فالأقرب
	فصل: ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام
	مسألة: وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة، أن ولاءه لهم
	مسألة: ومن كان أحد أبويه الحرين حر الأصل ، فلا ولاء عليه
	فائدة: لو كانت أمه عتيقة وأبوه مجهول النسب ، فلا ولاء عليه
	مسألة: ومن أعتق سائبة ، أو في زكاته، أو نذره ، أو كفارته، ففيه روايتان
	فصل: فإن أعتق من زكاته، وعن كفارتهأو نذره
	فائدتان: إحداهما، على القول بشراء الرقاب، لو قل المال عن شراء رقبة كاملة
	الثانية: لو خلف المعتق بنتا مع سيده، وقلنا : له الولاء . فالمال بينهما نصفان
	مسألة: ومن أعتقه عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت ، فالولاء للمعتق
	مسألة: وإن أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه
	مسألة: وإذا قال: أعتق عبدك عني، وعلى ثمنه. ففعل ، فالثمن عليه، والولاء للمعتق
	فائدة: لو قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه
	مسألة: ولو قال: أعتقه والثمن على . فعل ، قالثمن عليه ، والولاء للمعتق
	مسألة: وإن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عني، وعلى ثمنه . ففعل ، فهل يصح
	تنبيه: حكي الخلاف في المحرر والفروع ، والشرح وشرح ابن منجي وجهين
	مسألة: وإن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به
	مسألة: فإن كان للسيد عصبة على دين المعتق ورثة دون سيده
	فصل: قال الشيخ رحمه الله: ولا يرث النساء من الولاء، إلا ما أعتقن أو أعتق....
	ومن مسائل ذلك: رجل مات وخلف ابن معتقه وبنت معتقه
	تنبيه: يستثنى من عموم كلام المصنف عتيق ابن الملاعنة
	فائدة: لو تزوجت امرأة بمن أعتقه فأحبلها 
	مسألة: ولا يرث من الولاء ذو فرض ، إلا الأب والجد ، يرثان السدس مع الابن
	مسألة: والجد يرث الثلث مع الإخوة إن كان أحظ له
	فصل: فإن ترك جد مولاه وعم مولاه فهو للجد
	مسألة: والولاء لا يورث ، وإنما يورث به
	مسألة: والولاء لا يورث ، وإنما يورث به
	مسألة: ولا يباع ولا يوهب
	مسألة: وهو للكبر، فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين، فمات أحد الابنين عن ابن، ثم مات المولى فالميراث لابن معتقه
	مسألة: وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما ، عتق عليهما بالملك ثم اشترى عبدا فأعتقه ، ثم مات .....
	فصل: إذا خلف الميت بنت مولاه وملى أبيه ، فماله لبيت المال
	فصل: امرأة حرة لا ولاء عليها ، وأبواها رقيقان، أعتق إنسان أباها ويتصور هذا في موضعين
	فائدة: قوله: وإذا ماتت امرأة، وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها، فولاؤه لا بنها_ وكذلك الإرث....
	تنبيه: قوله: فولاؤه لابنها ، وعقله على عصبتها
	فائدة: لو أعتق سائبة، أو في زكاة، أو نذر ، أو كفارة، أو قال: لا ولاء....
	فصل: في جر الولاء: قال الشيخ رضي الله عنه: كل من باشر العتق أو عتق عليه لا ينتقل....
	فصل: وحكم المكاتب يتزوج في كتابته فيولد له، ثم يعتق ، حكم العبد القن في جر الولاء
	فصل: وإذا انجر الولاء إلى موالي الأب ثم انقرضوا ، عاد الولاء إلى بيت...
	فصل: ولا ينجر الولاء إلا بشروط ثلاثة
	مسألة: وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم، في أصح الروايتين
	فصل: إذا تزوج معتق بمعتقه فأولدها ولدين، فولاؤهما لمولى أبيهما
	مسألة: وإن اشترى الابن أباه ، عتق عليه ، وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاءه لموالى أمه 
	مسألة: وإن اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه
	فصل: وإن تزوج ولد المعتقة معتقة، وأولدها ولدا ، فاشترى جده، عتق ....
	فصل: وإن تزوج عبد بمعتقه فأولدها ولدا ، فتزوج الولد بمعتقه رجل....
	فائدتان: إحداهما لو مات الأب والجد
	الثانية: قوله: ومثله لو أعتق الحربي عبدا ، ثم سبى العبد معتقه...
	فصل: ولو تزوج معتق بمعتقه فأولدها بنتا، وتزوج عبد بمعتقه فأولدها ابنا ، فتزوج هذا الابن...
	مسألة: وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصابتها ومولاها
	فصل: فإن كان المولي حيا، وهو رجل عاقل موسر
	فصل: ولا يرث المولي من أسفل معتقه
	فصل في دور الولاء: قال الشيخ رضي الله عنه إذا اشترى ابن وبنت معتقه ...
	فصل: فإن اكنت المسألة بحالها ، إلا أن مكان الابن بنت، فاشترت أباها
	فصل: فإن اشترى ثلاث بنات أمهاتهن معتقات أباهن أثلاثا
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