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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท รงเมตตา ปรานียงิ่ เสมอ

บทวาดวยเรื่องการแบงมรดก (อัลฟะเราะอิฎ)
ในบทนี้ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
1. ผูรับมรดกตามอัตราสวนทีถ่ ูกกําหนด (อัศหาบ อัลฟุรูฎ)
2. สวนที่เหลือ (อัลอะเศาะบะฮฺ)
3. การกัน้ สิทธิ์ (อัลหะญับ)
ความสําคัญของรายวิชาการแบงมรดก
วิชาการแบงมรดก เปนรายวิชาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง มีเกียรติอยางสูงสง และผลบุญ
ของมันยิ่งใหญนัก อันเนื่องมาจากความสําคัญของรายวิชานี้อัลลอฮฺไดทรงแบงจัดสรรดวยกับตัว
ของพระองคเอง ดังนั้นพระองคไดแจกแจงใหแกทายาทแตละคนที่จะไดรับมรดก โดยไดอธิบาย
รายละเอียดเอาไวสวนมากแลวจะปรากฏอยูในโองการตางๆ ที่เปนที่รูกัน เนื่องจากทรัพยสินและ
การแบงจัดสรรเปนศูนยรวมความละโมบของมวลมนุษย และเรื่องมรดกสวนมากแลวจะเกิดขึ้น
ระหวางผูชายกับผูหญิง ผูใหญกับเด็ก และผูที่ออนแอกับผูที่แข็งแรง ดังนั้นวิชานี้มีไวเพื่อไมให
มนุษยคิดวิเคราะหหรือแบงปนกันตามอารมณความรูสึก
ดวยเหตุผลดังกลาวอัลลอฮฺจึงไดจัดสรรดวยตัวพระองคเอง โดยไดอธิบายรายละเอียดไว
ในคัมภีรของพระองค และไดใหความเทาเทียมกันระหวางทายาทผูรับมรดกเพื่อใหดําเนินไปดวย
ความยุติธรรมและเกิดผลประโยชนซึ่งพระองคอัลลอฮฺทรงรอบรูดี
สภาพการณของมนุษย
สําหรับมนุษยมี 2 สภาพการณดวยกัน คือ สภาพตอนที่มีชีวิต และสภาพตอนที่เสียชีวิต
สําหรับวิชาการแบงมรดกสวนมากแลวเปนบทบัญญัติเกี่ยวของกับการตาย ดังนั้นวิชาการแบง
มรดกเปนครึ่งหนึ่งของวิชาความรู ซึ่งมนุษยชาติจําเปนตองเรียนรูใหเขาใจ
ในสมัยญาฮิลียะฮฺพวกเขาจะแบงมรดกแกผูใหญเทานั้นโดยไมแบงใหเด็ก จะแบงให
เฉพาะผูชายโดยไมแบงใหผูหญิง และในยุคญาฮิลียะฮฺรวมสมัยพวกเขาไดมอบใหผูหญิงในสิ่งที่
ไมเหมาะสมไมวาจะเปนตําแหนง หนาที่การงานและทรัพยสมบัติ ดังนั้นยิ่งเพิ่มทวีความชั่วมาก
ยิ่งขึ้นและความเสื่อมเสียไดแพรกระจาย
สํ า หรั บ ศาสนาอิ ส ลาม ได ใ ห เ กี ย รติ แ ก ผู ห ญิ ง และได ใ ห สิ ท ธิ ข องพวกเธอตามความ
เหมาะสมเหมือนกับที่ไดมอบใหแกบุรุษเพศ และไดมอบใหแตละบุคคลตามสิทธิที่ควรไดรับอยาง
มีดุลยภาพและยุติธรรม
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วิชาการแบงมรดก
เปนรายวิชาที่วาดวยการรูถึงวาใครเปนผูที่ควรไดรับมรดกและใครเปนผูไมสมควรไดรับ
และรูถึงปริมาณในการรับมรดกของทายาทแตละคน
เนื้อหาสารัตถะ อัตตะริกาต คือ สิ่งที่ผูตายไดละทิ้งไวไมวาจะเปนทรัพยสมบัติหรือ
สิ่งของตางๆ
ผลที่จะไดรับ ทายาทจะไดรับสิทธิตางๆ อยางถูกตองตามความเหมาะสม
อัตราสวนในการแบง (อัลฟะรีเฏาะฮฺ) หมายถึง สวนแบงที่ถูกกําหนดปริมาณตาม
บัญญัติศาสนาใหแกทายาทแตละคน อาทิ 1/3 , 1/4 เปนตน
สิทธิของผูตายที่เกี่ยวของกับมรดก
สิทธิของผูตายที่เกี่ยวของกับมรดกมีอยู 5 ประการ ใหดําเนินการตามลําดับหากมีกรณี
ตางๆ ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. เอาสวนหนึ่งจากมรดกมาจัดการเกี่ยวกับศพ เชน การหอศพ เปนตน
2. สิทธิตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวมรดก เชน หนี้สินจากการจํานอง เปนตน
3. ใชหนี้สินทั่วไป จะเปนหนี้สินที่มีพันธะกับอัลลอฮฺ เชน ซะกาต กัฟฟาเราะฮฺ และใน
ทํานองเดียวกับทั้งสองอยางนี้ หรือหนี้สินที่เกี่ยวโยงกับเพื่อนมนุษย เชน การยืม คาเชาบาน
และในทํานองเดียวกันนี้
4. ปฏิบัติตามพินัยกรรมที่ผูตายทําไว
5. เอาทรัพยสินที่เหลือทั้งหมดมาจัดแบงตามสัดสวนของผูมีสิทธิไดรับ และเรื่องนี้เปน
ประเด็นที่เราจะมาพูดในที่นี่
หลักการแบงมรดก
หลักการแบงมรดกมี 3 ประการ
1. อัลมุวัรริษ คือ ผูตาย
2. อัลวาริษ คือ ทายาทที่ยังมีชีวิตอยูหลังจากเจาของมรดกตาย
3. อัลเมารูษ คือ ทรัพยสินที่ผูตายทิ้งไว หรือมรดก

สาเหตุที่ทําใหมีสิทธิในการสืบมรดก
สาเหตุที่ทําใหมีสิทธิในการสืบมรดกมี 3 ประการ ดังตอไปนี้
1. การสมรส หมายถึง การสมรสที่ถูกตองตามหลักนิติบัญญัติอิสลาม ซึ่งเปนสาเหตุให
สามีสามารถสืบมรดกจากภรรยาได และภรรยาสามารถสืบมรดกจากสามีได เพียงแคการทํา
สัญญาการสมรสตามหลักการเทานั้น
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2. เชื้อสายวงศตระกูล เปนทายาทโดยชอบธรรมตามนิติบัญญัติอิสลาม หมายถึง เปน
เครือญาติในฐานะผูใหกําเนิด เชน บิดามารดา หรือในฐานะผูสืบสันดาน เชน บรรดาลูกหลาน
บรรดาเครือญาติรวมสายโลหิต เชน พี่นองชาย พี่นองหญิง ลุง อาชาย และบรรดาลูกๆ ของ
พวกเขา
3. นายทาส หมายถึง ผูที่มีทาสไวในครอบครองหลังจากนั้นไดปลอยเขาใหเปนอิสระ
เมื่อทาสที่เขาปลอยไดตายลง หากเขาไมมีทายาททางดานเชื้อสายหรือผูที่จะมาสืบมรดก ก็เปนที่
อนุญาตใหนายทาสรับมรดกของเขาได
เงื่อนไขในการสืบมรดก
สําหรับการสืบมรดกจากผูตายถูกวางเงื่อนไขไว 3 ประการ ดังตอไปนี้
1. เปนการตายอยางแทจริงของเจาของมรดก
2. การมีชีวิตอยูอยางแทจริงของทายาท ขณะที่เจาของมรดกตาย
3. รูถึงสาเหตุที่จําเปนในการสืบมรดก จะดวยดวยเชื้อสาย การสมรส หรือนายทาส
สาเหตุที่ถูกตัดสิทธิจากมรดก
สาเหตุที่ถูกตัดสิทธิในมรดกมี 3 ประการ ดังตอไปนี้
1. การเปนทาส เพราะวาทาสไมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไมมีการรับมรดก เพราะแทจริง
เขาเปนกรรมสิทธิ์ของนาย
2. การฆาโดยปราศจากความชอบธรรม ในกรณีนี้ผูฆาจะไมมีสิทธิในการรับมรดก ไมวา
จะเปนการฆาโดยเจตนา หรือฆาผิดพลาดโดยไมไดเจตนา
3. การนับถือศาสนาที่ตางกัน กลาวคือ มุสลิมจะไมรับมรดกจากผูที่ไมใชมุสลิม และผูที่
ไมใชมุสลิมก็ไมมีสิทธิรับมรดกจากผูที่เปนมุสลิม
จากอุสามะฮฺ บิน ซัยดฺ เราะฏิยัลลอฮุอันฮุมา แทจริงทานบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา
َ ُ ْ ُ ُ َ
ُ ُ َ
َ ِاﻟﻤ ْﺴﻠ
«ـﻢ
 َوﻻ اﻟﺎﻜﻓ ِﺮ،ـﻢ اﻟﺎﻜﻓ َِﺮ
ِ»ﻻ ﻳ ِﺮث اﻟﻤﺴﻠ
ความหมาย: “มุสลิมจะไมรับมรดกจากกาฟร (ผูที่ไมใชมุสลิม) และ
กาฟ ร ก็ ไ ม รั บ มรดกจากผู ที่ เ ป น มุ ส ลิ ม ” (บั น ทึ ก โดยอั ล บุ ค อรี ยฺ
หมายเลขหะดีษ 6764 และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 1614)

บทบัญญัติวา ดวยเรื่องการรับมรดกกรณีผูที่หยาราง
1. กรณีที่ภรรยาถูกหยาแบบคืนดีกันได (ร็อจญอีย) สามารถรับมรดกระหวางนางกับสามี
ของนางได ตราบใดที่นางยังอยูระหวางระยะเวลารอใหขาดจากกัน (อิดดะฮฺ)
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2.
กรณีที่ภรรยาถูกหยาแบบเด็ดขาด (บาอิน) โดยที่สามีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
สมบูรณ ไมอนุญาตใหทั้งสองฝายรับมรดกระหวางกัน แตในกรณีที่สามีเจ็บปวยและเกรงวาจะ
เสียชีวิตลงในการเจ็บปวยดังกลาว โดยไมมีไดเจตนาจะกันภรรยามิใหไดรับมรดกในกรณีนี้นางจะ
ไมไดรับมรดกเชนกัน แตหากสามีเจตนาจะกันภรรยามิใหไดรับมรดกในกรณีนี้อนุญาตใหภรรยา
รับมรดกของสามีได
ประเภทของการสืบมรดก
การสืบมรดกแบงออกเปน 2 ประเภท
1. สื บมรดกด ว ยกับอั ต ราส วนที่ ถูก กํา หนด หมายถึง การที่ ท ายาทไดสืบมรดกตาม
ปริมาณหรืออัตราสวนที่ศาสนากําหนดไว เชน 1/2 หรือ 1/4 เปนตน
2. สืบมรดกดวยกับสวนที่เหลือ หมายถึง การที่ทายาทไดสืบมรดกตามปริมาณหรือ
อัตราสวนโดยที่ศาสนาไมไดกําหนดไว
อัตราสวนที่ศาสนากําหนดที่มีปรากฏในอัลกุรอานมี 6 รูปแบบ
อัตราสวนที่ศาสนากําหนดมีดังนี้ 1/2 1/4 1/8 2/3 1/3 1/6 สวน 1/3 จากสวนที่เหลือ
มาจากการวินิจฉัย (อิจญติฮาด)
บรรดาทายาทผูชายที่มีสิทธิ์รับมรดก
บรรดาทายาทผูชายที่มีสิทธิ์รับมรดกโดยแยกรายละเอียดออกเปนจํานวน 15 จําพวก มี
ดังตอไปนี้
1. ลูกชายของผูตาย
2. หลานชายของผูตาย (ลูกชายของลูกชาย) และทายาทชายที่ลําดับรองลงไป
3. พอของผูตาย
4. ปูของผูตาย และทายาทชายที่สูงขึ้นไป
5. พี่นองชายรวมพอแมกับผูตาย
6. พี่นองชายรวมพอกับผูตาย
7. พี่นองชายรวมแมกับผูตาย
8. ลูกชายของพี่นองชายรวมพอแมกับผูตาย
9. ลูกชายของพี่นองชายรวมพอกับผูตาย และทายาทชายที่ลําดับรองลงไป
10. สามีของผูตาย
11. ลุงและอารวมพอแมกับพอของผูตาย และทายาทชายที่สูงขึ้นไป
12. ลุงและอารวมพอกับพอของผูตาย และทายาทชายที่สูงขึ้นไป
13. ลูกชายของลุงและอารวมพอแมกับพอของผูตาย
14. ลูกชายของลุงและอารวมพอกับพอของผูตาย และทายาทชายที่ลําดับรองลงไป
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15. นายซึ่งเปนผูปลอยทาสใหเปนอิสระ
บรรดาผู ชายที่ นอกเหนื อจากที่ไดก ลาวมาถือเปน “ซะวิล อัรฺหาม” (ญาติ ทั่ว ไป) เช น
บรรดานาหรืออา ลูกชายของพี่นองชายรวมแม ลุงรวมแม ลูกของลุงรวมแม และในทํานอง
เดียวกันกับพวกเขาเหลานี้
บรรดาทายาทผูหญิงที่มีสิทธิ์รับมรดก
บรรดาทายาทผูหญิงที่มีสิทธิ์รับมรดกโดยแยกรายละเอียดออกเปนจํานวน 11 จําพวก มี
ดังตอไปนี้
1. ลูกสาวของผูตาย
2. หลานสาวของผูตาย (ลูกสาวของลูกชาย) และทายาทชายที่ลําดับรองลงไป
3. แมของผูตาย
4. ยายทางดานแมของผูตาย และทายาทหญิงที่สูงขึ้นไป
5. ยาของผูตาย (แมของพอ) และทายาทหญิงที่สูงขึ้นไป
6. ยาของผูตาย (แมของพอของพอ)
7. พี่นองสาวรวมพอแมกับผูตาย
8. พี่นองสาวรวมพอกับผูตาย
9. พี่นองสาวรวมแมกับผูตาย
10. ภรรยาของผูตาย
11. นายหญิงซึ่งเปนผูปลอยทาสใหเปนอิสระ
บรรดาผูหญิงที่กลาวมาทั้งหมดเปนผูมีสิทธิรับมรดก นอกจากบรรดาผูหญิงที่เปนเครือ
ญาติใกลชิด เชน บรรดาปา บรรดานา และในทํานองเดียวกันกับพวกนางเหลานั้น
อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา
K J I H G F E D C B AI

HU T S R Q P O N M L
ความหมาย “สําหรับบรรดาผูชายนั้นมีสวนไดรับจากสิ่งที่ผูเปนบิดามารดาทั้ง
สอง และบรรดาเครือญาติที่ใกลชิดไดทิ้งไว และสําหรับบรรดาผูหญิงก็มีสวน
ไดรับจากสิ่งที่ผูเปนบิดามารดาทั้งสอง และบรรดาเครือญาติที่ใกลชิดไดทิ้งไว
ซึ่งสิ่งนั้นจะนอยหรือมากก็ตาม เปนสัดสวนไดรับตามที่ถูกกําหนดอัตราสวน
ไว” (อันนิสาอฺ : 7)
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