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انسفن ونعوذ باهللا من رشور أ، غفرهتسنحمده ونستعينه ون، احلمد هللاإن 
وأشهد أن ال ، ومن يضلل فال هادي له، من هيده اهللا فال مضل له، وسيئات أعاملنا

صىل اهللا عليه وعىل ، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، إله إال اهللا وحده ال رشيك له
  :أما بعد، وسلم تسليًام كثًريا، آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

اجلهود املباركة التي  وتعددت تلكعلوم الرشعية فلقد تنوعت يف جماالت ال
ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف  حممد بن صالح العثيمنيقام هبا صاحب الفضيلة شيخنا 

ومن ذلك تأليفه ـ رمحه اهللا ، سبيل تقريب العلم لطالبه والعناية بنرشه وتدريسه
والثاين  ،»ل الفرائضيهست«ألول بعنوان كان ايف علم املواريث  نيباتك ـ ىلاعت

 .»تلخيص فقه الفرائض«بعنوان 
 ـ مؤلفات العلامء السابقنينم من املتون رشوحاته املتعددة لبعض وكذا 

رمحه ـ ثم وقع اختياره ، الفن املهم من العلوم الرشعية اذه يفـ رمحهم اهللا تعاىل 
وخصها بالرشح يف دروسه العلمية  »منظومة القالئد الربهانية«ىلع ـ ىلاعت  اهللا

 .يف جامعه بمدينة عنيزةـ رمحه اهللا تعاىل ـ لتي كان يعقدها ا
كان األول ، اثننيمن رشوحاته هلا سوى رشحني  صوتي ا لجسي ملغري أنه 

 .ـه١٤١٧وكان الثاين عام  ،ـه١٤١٠عام 
ة الفقيه الفريض حممد بن حجازي بن مأما صاحب هذه املنظومة فهو العالّ 

 هتهـ تغمده اهللا بواسع رمح١٢٠٥ملتوىف عام ا ،حممد الربهاين احللبي الشافعي
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 .ورضوانه وأسكنه فسيح جناته
 روحر ،إنه بالغ يف اختصارهاـ : عن منظومته هذهـ رمحه اهللا ـ وقد قال 

؛اه فسّام ـ مثل قالئد الدرر ـ وهي كذلك أوضحها حتى غدت حها وقأقواهلا ون
 .»ةالقالئد الربهاني«

 الفضيلة شيخنا جيهات التي قررها صاحبوإنفاًذا للقواعد والضوابط والتو
ا لتعميم ، حممد بن صالح العثيمني ـ رمحه اهللا تعاىل ـ إلخراج تراثه العلمي وسعيً

عهدت مؤسسة الشيخ حممد بن صالح  ،ـ بإذن اهللا تعاىل ـني الرشح نيالنفع هبذ
لمع لبن نافع العبديل ـ أثابه اهللا ـ لالعثيمني اخلريية إىل الشيخ الدكتور بندر 

 . فجزاه اهللا خًريااما للطباعة والنرش وختريج أحاديثهإلعدادمه
بحاص ان علميان كتبهام بقلمه صَّ ج يف خامتة الكتاب نَ درِ ثم إمتاًما للفائدة أُ 

 .الفضيلة شيخنا الشارح ـ رمحه اهللا تعاىل ـ
أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم موافًقا ـ ىلاعت ـ نسأل اهللا 

وأن جيزي فضيلة شيخنا عن اإلسالم واملسلمني خري  ،نافًعا لعبادههتاضرمل 
 .يف املهديني ـ إنه سميع قريب ـ هتله املثوبة واألجر ويعيل درجويضاعف اجلزاء 

خاتم النبيني وإمام املتقني وسيد ، اهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسوله وصىل
بعني هلم بإحسان إىل يوم األولني واآلخرين نبينا حممد وعىل آله وأصحابه والتا

 .الدين
 اللجنة العلمية                                                                    

 يف مؤسسة الشيخ حممد بن صالح العثيمني اخلريية
 ـه٢٢/٢/١٤٢٩                                                                     
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– 
  :نسبه ومولده

الورع الزاهد، حممد ، الفقيه املفّرس ، هو صاحب الفضيلة الشيخ العامل املحقق
  .بن صالح بن حممد بن سليامن بن عبد الرمحن آل عثيمني من الوهبة من بني متيما

يف ـه ١٣٤٧ ولد يف ليلة السابع والعرشين من شهر رمضان املبارك عام
  .يف اململكة العربية السعودية –إحدى مدن القصيم  –عنيزة 

  :نشأته العلمية
ليتعلم القرآن الكريم عند جّده من جهة  –رمحه اهللا تعاىل  –أحلقه والده 

وشيًئا ، ثمَّ تعلَّم الكتابة، - رمحه اهللا  –أمه املعلِّم عبد الرمحن بن سليامن  الدامغ 
دبية يف مدرسة األستاذ عبدالعزيز بن صالح والنصوص األ، من احلساب

وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة املعلِّم عيل بن عبد اهللا ، -حفظه اهللا  –الدامغ 
عنده عن ظهر قلب وملّا حيث حفظ القرآن الكريم  –رمحه اهللا  –الشحيتان 
  .ة عرشة من عمره بعدعباريتجاوز ال

العلم الرشعي، وكان  أقبل عىل طلب –رمحه اهللا  –وبتوجيه من والده 
س العلوم  –رمحه اهللا  –فضيلة الشيخ العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي  يدرِّ

 من طلبته الكبار؛ )١(اثننيوقد رتَّب ، الرشعية والعربية يف اجلامع الكبري بعنيزة
                                                        

 .رمحهام اهللا تعاىل عيل بن محد الصاحليو ،مها الشيخان حممد بن عبد العزيز املطوع)  ١(
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الشيخ حممد بن عبد العزيز  ةفانضم الشيخ إىل حلق، لتدريس املبتدئني من الطلبة
  .والنحو ما أدرك، والفقه، حتى أدرك من العلم يف التوحيدرمحه اهللا ـ املطوع  ـ 

، ثم جلس يف حلقة شيخه العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي رمحه اهللا
، والفقه، والتوحيد، والسرية النبوية، واحلديث، فدرس عليه يف التفسري

  .موحفظ خمترصات املتون يف هذه العلو، والنحو، والفرائض، واألصول
وه  –رمحه اهللا  –وُيعّد فضيلة الشيخ العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي 

وتأثر ، شيخه األول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفًة وطريقًة أكثر مما أخذ عن غريه
باعه للدليل، بمنهجه وتأصيله   .وطريقة تدريسه، واتِّ

ًيا ضاق –رمحه اهللا  –وعندما كان الشيخ عبد الرمحن بن عيل بن عودان 
 –كام قرأ عىل الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، يف عنيزة قرأ عليه يف علم الفرائض

  .يف النحو والبالغة أثناء وجوده مدّرًسا يف تلك املدينة –رمحه اهللا 
أن يلتحق  )١(وملا فتح املعهد العلمي يف الرياض أشار عليه بعُض إخوانه

فأذن  –رمحه اهللا  –عدي فاستأذن شيَخه العالمة عبد الرمحن بن نارص الس، هب
  .ـه١٣٧٣ – ١٣٧٢والتحق باملعهد عامي ، هل

خالل السنتني الّلتني انتظم فيهام يف معهد الرياض العلمي  –ولقد انتفع 
سون فيه حينذاك ومنهم – العالمة املفرسِّ الشيخ : بالعلامء الذين كانوا يدرِّ

والشيخ ، بن رشيد والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن نارص، حممد األمني الشنقيطي
ث عبد ال   .- رمحهم اهللا تعاىل  –يقيرف اإل نمحراملحدِّ

                                                        
 .هو الشيخ عيل بن محد الصاحلي رمحه اهللا تعاىل)  ١(
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ويف أثناء ذلك اتصل بسامحة الشيخ العّالمة عبد العزيز بن عبد اهللا ابن 
فقرأ عليه يف املسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ ، - رمحه اهللا  –باز 

 آراء فقهاء املذاهب وانتفع به يف علم احلديث والنظر يف، اإلسالم ابن تيمية
هخيش وه  –رمحه اهللا  –وُيعدُّ سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، واملقارنة بينها

ر به   .الثاين يف التحصيل والتأثُّ
هـ وصار َيدُرُس عىل شيخه العالمة عبد ١٣٧٤ثم عاد إىل عنيزة عام 

لتي أصبحت ا، ويتابع دراسته انتساًبا يف كلية الرشيعة، الرمحن بن نارص السعدي
  .حتى نال الشهادة العالية، جزًءا من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميّة

  :تدريسه
م فيه شيخه النّجابة ورسعة التحصيل العلمي فشّجعه عىل التدريس  توسَّ

  .هـ يف اجلامع الكبري بعنيزة١٣٧٠فبدأ التدريس عام ، وهو ما زال طالًبا يف حلقته
ج من املعهد ا ًسا يف املعهد العلمي وملّا خترَّ لعلمي يف الرياض ُعنيِّ مدرِّ

  .ـه١٣٧٤بعنيزة عام 
 –هـ تويف شيخه العّالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي ١٣٧٦ويف سنة 
، وإمامة العيدين فيها، فتوّىل بعده إمامة اجلامع الكبري يف عنيزة –رمحه اهللا تعاىل 

 –ع؛ وهي التي أسسها شيخه والتدريس يف مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجام
  .ـه١٣٥٩عام  –رمحه اهللا 

رمحه اهللا  -وصارت املكتبة ال تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ ، وملا كثر الطلبة
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س يف املسجد اجلامع نفسه – واجتمع إليه الطالب وتوافدوا من اململكة ، يدرِّ
وهؤالء يدرسون دراسة ، وغريها حتى كانوا يبلغون املئات يف بعض الدروس

ىتح ، إماًما وخطيًبا ومدرًسا، وبقي عىل ذلك، ال ملجرد االستامع، حتصيل جاد
  .- رمحه اهللا تعاىل  –وفاته 

ًسا يف املعهد العلمي من عام  ـه ١٣٩٨هـ إىل عام ١٣٧٤بقي الشيخ مدرِّ
عندما انتقل إىل التدريس يف كلية الرشيعة وأصول الدين بالقصيم التابعة 

رمحه  - وظل أستاًذا فيها حتى وفاته، ود اإلسالميةجلامعة اإلمام حممد بن سع
  .- اهللا تعاىل 

س يف املسجد احلرام واملسجد النبوي يف مواسم احلج ورمضان  وكان يدرِّ
  .- رمحه اهللا تعاىل –حتى وفاته ، ـه ١٤٠٢واإلجازات الصيفية منذ عام 

وهف ، أسلوب تعليمي فريد يف جودته ونجاحه –رمحه اهللا  –وللشيخ 
ة عالية ، طالبه ويتقبل أسئلتهم شقاني وُيلقي الدروس واملحارضات هبمَّ

  .مبتهًجا بنرشه للعلم وتقريبه إىل الناس، ونفٍس مطمئنة واثقة
  :آثاره العلمية

خالل أكثر من مخسني عاًما  –رمحه اهللا تعاىل  –ظهرت جهوده العظيمة 
لتوجيه وإلقاء من العطاء والبذل يف نرش العلم والتدريس والوعظ واإلرشاد وا

  .- سبحانه وتعاىل  –املحارضات والدعوة إىل اهللا 
ولقد اهتم بالتأليف وحترير الفتاوى واألجوبة التي متيَّزت بالتأصيل 
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 وصدرت له العرشات من الكتب والرسائل واملحارضات، العلمي الرصني
كام صدر له آالف الساعات ، والفتاوى واخلطب واللقاءات واملقاالت

لتي سجلت حمارضاته وخطبه ولقاءاته وبراجمه اإلذاعية ودروسه الصوتية ا
املتميزة للحديث الرشيف  العلمية يف تفسري القرآن الكريم والرشوحات

  .والسرية النبوية واملتون واملنظومات يف العلوم الرشعية والنحوية
اهللا رمحه  –وإنفاًذا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته 

، وفتاواه ولقاءاته، وخطبه، وحمارضاته، ودروسه، ورسائله، هتافلؤم رشنل – ىلاعت
 - بعون اهللا وتوفيقه  –تقوم مؤسسة الشيخ حممد بن صالح العثيمني اخلريية 

  .بواجب ورشف املسؤولية إلخراج كافة آثاره العلمية والعناية هبا
ةكبش ىلع  أنشئ له موقع خاص –رمحه اهللا تعاىل  –وبناًء عىل توجيهاته 

 –بعون اهللا تعاىل  –من أجل تعميم الفائدة املرجوة  ،)١(املعلومات الدولية
  .وتقديم مجيع آثاره العلمية من املؤلفات والتسجيالت الصوتية

  :أعامله وجهوده األخرى
إىل جانب تلك اجلهود املثمرة يف جماالت التدريس والتأليف واإلمامة 

كان لفضيلة الشيخ  –سبحانه وتعاىل  –هللا واخلطابة واإلفتاء والدعوة إىل ا
  :أعامل كثرية موفقة منها ما ييل

  .هـ إىل وفاته١٤٠٧عضًوا يف هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية من عام * 
                                                        

 )١ ( www.binothaimeen.com. 
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عضًوا يف املجلس العلمي بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف * 
  .ـه١٤٠٠ – ١٣٩٨العامني الدراسيني 

ا يف جملس كلية الرشيعة وأصول الدين بفرع جامعة اإلمام حممد بن عضوً * 
  .سعود اإلسالمية يف القصيم ورئيًسا لقسم العقيدة فيها

ويف آخر فرتة تدريسه باملعهد العلمي شارك يف عضوية جلنة اخلطط واملناهج * 
  .وأّلف عدًدا من الكتب املقررة هبا، للمعاهد العلمية

رمحه اهللا  –هـ إىل وفاته ١٣٩٢ية يف موسم احلج من عام عضًوا يف جلنة التوع* 
ويفتي يف ، حيث كان يلقي دروًسا وحمارضات يف مكة واملشاعر –ىلاعت 

  .املسائل واألحكام الرشعية
ترأس مجعية حتفيظ القرآن الكريم اخلريية يف عنيزة من تأسيسها عام * 

  .هـ إىل وفاته١٤٠٥
ة العربية السعودية عىل فئات متنوعة ألقى حمارضات عديدة داخل اململك* 

كام ألقى حمارضات عرب اهلاتف عىل جتمعات ومراكز إسالمية يف ، من الناس
  .جهات خمتلفة من العامل

من علامء اململكة الكبار الذين جييبون عىل أسئلة املستفرسين حول أحكام * 
ةك الدين وأصوله عقيدة ورشيعة، وذلك عرب الربامج اإلذاعية من اململ

  .»نور عىل الدرب«العربية السعودية وأشهرها برنامج 
  .نذر نفسه لإلجابة عىل أسئلة السائلني مهاتفه ومكاتبة ومشافهة* 
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  .أسبوعية وشهرية وسنوية، رتَّب لقاءات علمية جمدولة* 
  .شارك يف العديد من املؤمترات التي عقدت يف اململكة العربية السعودية* 
الرتبوي واجلانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطالب وإرشادهم وألنه هيتم بالسلوك * 

وعمل عىل استقطاهبم والصرب عىل ، إىل سلوك املنهج اجلاد يف طلب العلم وحتصيله
  .واالهتامم بأمورهم، تعليمهم وحتمل أسئلتهم املتعددة

أعامل عديدة يف ميادين اخلري وأبواب الّرب وجماالت  –رمحه اهللا  –وللشيخ * 
، وكتابة الوثائق والعقود بينهم والسعي يف حوائجهم، إىل الناس اإلحسان

  .وإسداء النصيحة هلم بصدق وإخالص
  :مكانته العلمية

من الراسخني يف العلم الذين  –رمحه اهللا تعاىل  –ُيَعدُّ فضيلة الشيخ 
تأصيًال وَمَلكة عظيمة يف معرفة الدليل واتباعه  –بمنّه وكرمه  –وهبهم اهللا 
وسرب أغوار اللغة العربية ، األحكام والفوائد من الكتاب والسنّة واستنباط

  .معاِينَ وإعراًبا وبالغة
وملا حتىلَّ به من صفات العلامء اجلليلة وأخالقهم احلميدة واجلمع بني 

ورزقه اهللا ، وقّدره اجلميع كل التقدير، العلم والعمل أحبَّه الناس حمبة عظيمة
وأقبلوا عىل دروسه وفتاواه وآثاره ، اراته الفقهيةالقبول لدهيم واطمأنوا الختي

  .ينهلون من معني علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه، العلمية
العاملية خلدمة اإلسالم عام  –رمحه اهللا  –وقد ُمنح جائزة امللك فيصل 

  :وجاء يف احليثيات التي أبدهتا جلنة االختيار ملنحه اجلائزة ما ييل، ـه١٤١٤



  

  ١٢   

ِّ  :أوالً  ورحابة الصدر، ، يه بأخالق العلامء الفاضلة التي من أبرزها الورعلحت
  .والنصح خلاصتهم وعامتهم، والعمل ملصلحة املسلمني، وقول احلق

  .انتفاع الكثريين بعلمه؛ تدريًسا وإفتاًء وتأليًفا :ثانيًا
  .إلقاؤه املحارضات العامة النافعة يف خمتلف مناطق اململكة :ثالثًا
  .ه املفيدة يف مؤمترات إسالمية كثريةمشاركت :رابًعا

، اتباعه أسلوًبا متميًزا يف الدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة :خامًسا
ا ملنهج السلف الصالح؛ فكًرا وسلوًكا   .وتقديمه مثًال حي 

  :عِقبُه
 ،وعبد الرمحن، عبد اهللا: وبنوه هم، وثالث من البنات، له مخسة من البنني

  .وعبد الرحيم، د العزيزوعب، وإبراهيم
  :وفاتـــــه

يف مدينة جّدة قبيل مغرب يوم األربعاء اخلامس عرش  –رمحه اهللا  –ُتويف 
وُصيلِّ عليه يف املسجد احلرام بعد صالة عرص ، ـه١٤٢١من شهر شوال عام 

ثم شّيعته تلك اآلالف من املصّلني واحلشود العظيمة يف مشاهد ، يوم اخلميس
  .كة املكرمةودفن يف م، مؤثرة

وبعد صالة اجلمعة من اليوم التايل ُصيلِّ عليه صالة الغائب يف مجيع مدن 
  .اململكة العربية السعودية

وَمنَّ عليه بمغفرته ، وأسكنه فسيح جناته، رحم اهللا شيخنا رمحة األبرار
  .وجزاه عام قّدم لإلسالم واملسلمني خًريا، ورضوانه

                                                                
 



  

  ١٣   


 





  

  ١٤   






 



  

  ١٥   


 

 

ـــُحمَ  اَل َقـــ -١ ـــُربْ الْ  وَ ُهـــ ٌد مَّ اِين َه
ِث ارِ وَ اْلـ يمِ دِ قَ الْ  دِ رْ فَ الْ  دِ احِ وَ الْ  -٢
ــ -٣ ــ مَّ ُث ــوَ  ةُ َال الصَّ ــأَ  مُ َال السَّ داَب
انِ َيــــعْ اْألَ  هِ بِ ْح َصــــوَ  هِ آلِــــوَ  -٤
ضِ ائِ رَ َفـي الْ ذِ بِـ مُ لْ عِ الْ َفـ ُد عْ بَ وَ  -٥
ادَ رَ يام وَ فِـ مِ ْلـعِ الْ  ُف ْص نِ  وَ هُ  ذْ إِ  -٦
ــــأَ وَ  -٧ عُ فَ ُريْ ا َســــَمــــ ُل وَّ أَ  هُ نَّ
ـــه لِ فِ وَ  -٨ ـــي َّ ـــاْألَ  ةِ ابَ َح صل مِ َال ْع
ــوَ  -٩ ــاإلِ  ُب هَ ْذ َم ــزَ  امِ َم ــٍد أَ ْي َىل ْج

ــَال  -١٠ ــام وَ يَّ  ِس ــوَ مُ  يْ عِ افِ الشَّ ُق افِ
ـــوَ  -١١ ـــظُ نْ مَ  هِ ذِ َه ـــوِ تَ ُحمْ  ةٌ وَم هْ َي
اَح ضِّ وَ ا مُ هَ ارِ َص تِ  اْخ ِيف  ُت غْ الَ بَ  - ١٢
»يـهْ انِ هَ ُربْ الْ  ُد ئِ َال قَ الْ «اه تُ يْ مَّ َس  -١٣
 لِ غِ تَ ْش مُ لْ لِ  عَ ـفْ و النَّ ُج رْ اهللا أَ وَ  - ١٤

ِّ ًدا لِـــــَمحْــــ  رآنِ ُقـــــالْ  لِ زِ نْـــــ مُ يبر
ِث ارِ وَ مَ ـاْلــــوَ  امِ َكــــْح اْألَ  عِ ارِ َشــــوَ 

ـــ ـــ الرَّ َىل َع ـــالْ  ولِ ُس ـــأَ  )١(ِيشِّ رَ ُق اَد ْمحَ
ـــــوَ  ـــــيهمُ عِ ابِ َت ـــــْح  اْإلِ َىل و َع انِ َس

ضِ ارِ َعــ مُ َال بِــ مِ ْلــعِ الْ  لِ َضــفْ أَ  نْ ِمــ
ــــِيف  ــــَربٍ  َخ ــــالنَّ  نِ  َع ــــمُ  يِّ بِ دانَ ْس

عُ زَ نْـــيُ ى وَ رَ وَ  اْلـــِيف  ومِ ُلـــعُ الْ  نَ ِمـــ
امِ َكـــــْح اْألَ  ةُ ورَ هُ ْشـــــٌب مَ اهِ َذ َمــــ
ــــــ ــــــا بِ َذ لِ َب ــــــ اعِ االتِّ َىل وْ أَ  انَ َك
ــــــ ــــــتِ  اْج ِيف وَ  هُ َل ــــــمُ  هِ ادِ َه ُق ابِ َط
ــــ هِ ولِ ُصــــ أُ َىل َعــــ هْ َيــــوِ طَ نْ ا مُ ِهبَ

ــــــ ــــــوَ قْ ا أَ رً رِّ ُحمَ ــــــاقِّ نَ ها مُ ـَاَل ًح
ــــامَّ ـــــل َ ــــبِ الِ طَ لِ  ْت َد  َغ ِ ا دَ يَه ــــا هْ نَي

 ــلِ ـمَ ـعَ ـي الْ ـي فِ لِ  ـَص لِ ـْخ يُ  نْ أَ ــا وَ ِهبَ 
 

                                                        

  .العريب: ةخسن يف) ١(



  

  ١٦   

 
  

ــــ -١٥ ــــوَّ أَ  أُ َد ُيْب َّ  تَ َام الً بِ ــــلع اَق
ىَفــلْ تُ  اةٍ َكــزَ اٍن وَ َجــوَ  هِ بِــ -١٦
ِيل َيـ ُج وْ الـزَّ  ةِ َج وْ الزَّ  ازِ هَ جلِ وَ  -١٧
 ـــْل قَ ــأَ فَ   ـٍث لْ ثُ بِ   ةٍ يَّ ِص وَ   مَّ ثُ  -١٨

َقـــــهْ رَ ٍة َكــــَكــــرْ  تِ ْنيِ َعــــبِ   اٍن ُوثِّ
ـــــ ـــــزٍ هِ ْج تَ بِ  مَّ ُث ـــــُق لِ يَ  ي ـــــرْ عُ  ي اَف

ــــْن ُمــــإِ  ا ُث لِ َســــرْ ٍن مُ يْ َد بِــــ مَّ وِرسً
ٍّ ْج ألَ   ـــــْل ــَض ــــا فَ مَ  ٍث إلرْ وَ  يـبـنـ

*      *      * 
 

 

َّ ثـُ  ْب ـَس نَ وَ  اٌح ـكَ نِ  ـةٌ ـالثَ ثَ  يَ هْ وَ  - ١٩  ـــْب ـبَ ـــا َس ـهَ نَ وْ دُ  يَس ــْلَ  الءٌ وَ  مــ
 

*       *       * 
 

ِّ ـَ الْ َىل عَ  َث رْ اإلِ  عُ نَ مْ يَ وَ  - ٢٠  يــــنِ دِ   ــالُف ــتِ واْخ   ــٌل ــتْ قَ وَ   قٌّ رِ   ــنيِ قـي

*       *       * 
 

 
 يــــُث رِ ــوْ ــهــا تَ ونَ ــا دُ ـه مَ ــانـُكَ رْ أَ   وُث رُ ــــوْ مَ  ٌث ُمورِّ  ٌث ارِ وَ وَ  - ٢١

*       *       * 



  

  ١٧   

 
ِث اقْ ــوَ ـمُ ُت الْ ــوْ مَ  ِث ارِ وَ الْ  ودِ ُج وُ  ُق قُّ ـَح تَ  ـيَ هْ وَ  - ٢٢  ِث ــوارُ ــا التَّ َض تَ رِّ

*       *       * 
 

ْد َجـوَ  ٌب أَ  هُ نُ ابْ ٌن وَ ابْ  ُث ارِ وَ الْ  -٢٣
 َىل دْ أَ  نْ ـا إِ مَ ـهُ لَ  نٌ ابْ وَ  )١(مُّ عَ الْ وَ  -٢٤

ـــــُه وَ   ـــــطْ مُ  ٌج وْ زَ َل ـــــِخ يُ ُق اْألَ َل ْد َع
ٌّ كُ  بِّ ــاألَ بِ   ىــلَ ـوْ ــمَ الْ ــو وَ ـمُ ـهُ نْ مِ  لـ

*       *       * 
 

ـــ ٌث ارِ وَ وَ  -٢٥ ـــاإلِ  نَ ِم مُّ األُ  اِث َن
 اقَ لَ طْ مُ  ُت ْخ األُ  ةُ دَّ اجلَْ  ةُ َج وْ الزَّ وَ  -٢٦

ــــبِ   ــــبِ وَ  ٌت نْ ــــ ُت نْ ــــ نٍ اْب ــــَهل مُّ ؤُ ا َت
 اــقَ قَّ ـَح تَ  ـْد قَ  ءُ َال ــوَ ـــا الْ ــهَ لَ  ـــنْ مَ وَ 

*       *       * 
 

اتَ بَ ثَ  ٌث رْ إِ  يِب ِص عْ التَّ وَ  ضِ رْ فَ الْ بِ  -٢٧
 هُ فُ عْ ِض  لٍّ كُ  ُف ْص نِ  ٌث لْ ثُ وَ  عٌ بْ رُ  -٢٨

ـــ  ـــكِ  الْ ِيف  ُض رْ فَ الْ َف ـــ اِب َت ـــأَ  ةٌ تَّ ِس ىَت
 ـــهُ رفُ صــَـْي مَ ــُر ذِ يْ ــادٍ غَ ـهَ ــتِ الْج وَ 

*       *       * 
                                                        

  .معلاف: ةخسن يف) ١(



  

  ١٨   

 
ِّ فَ  -٢٩ َّ لِ  ُف ْص نلا ْد قِ فُ  عُ رْ فَ الْ  نِ إِ  ِج وْ زل
ولـشــقيقٍة وأخــــٍت ألِب  -٣٠

ْد ِمــتَ اعْ فَ  نِ االْبــ ِت نْــمَّ بِ ُثــ ِت نْــبِ الْ وَ  
 ــْب َص ـعَ الْ  ــدِ ـقْ فَ  ــعْ َن مَ دْ ـــرَ ــفَ ا انْ ذَ إِ 

*       *       * 
 

 مْ ــدِ ا عُ ذَ ـــًدا إِ ــــاعِ ـــَص ـــٍة فَ َج وْ زْ وَ  مْ زِ ٍع لَ رْ فَ  عْ مَ  ِج وْ الزَّ  ُض رْ فَ  عُ بْ الرُّ وَ  - ٣١

*       *       * 
 

 اــرَ ـَض َح  ــْد ٍث قَ ارِ ٍج وَ وْ زَ  عِ ــرْ فَ  ــعْ مَ   راثَ كْ ـأَ فَ  ةٍ َج وْ زَ  ُض رْ فَ  نُ مْ الثُّ وَ  -٣٢

*       *       * 
 

َّ ا مِ ــًد ــاعِ َص فَ  اـتَ ــــوَ تَ اْس  ـْنيِ تَ نَ الثْ  انِ ثَ لُ الثُّ وَ  -٣٣  ىـتَ أَ  ــُف ْص النِّ  ــهُ لَ  نْ مـ

*       *       * 
 

ـــ اُعِدمَ  ُث يْ مِّ َح األُ  ُض رْ فَ  ُث لْ الثُّ وَ  - ٣٤ ـــوَ  عٌ رْ َف ـــُع إِ َمجْ ـــثُ ةٍ وَ وَ ْخ ـــ ُث ْل اَم



  

  ١٩   

ْنيِ تَ يَّ رِ َمــعُ  الْ ا ِيف هَ ـى َلــَقــبْ يَ  -٣٥
 مِ ةٍ ألُ ــــوَ ْخ إِ  معِ ـَْج  ُض رْ فَ وَ  -٣٦

ْنيِ َج وْ ِد الـــــزَّ َحـــــأَ ٍب وَ أَ  عَ َمـــــ
 ــمِ ـَقـسـي الْ فِ  ــمْ ـهُ نَ ـيْ ــاٍو بَ ـَس تَ  ــعَ مَ 

*       *       * 
 

ِت بِ اثْ  عِ رْ فَ الْ  عَ مَ  ِب ألَ لِ  ُس ْد السُّ وَ  - ٣٧
مُ ْعَد يُ  ُث يْ َح  بِّ األَ  ُل ثْ مِ  دُّ اجلَ وَ  -٣٨
مْ أُ وَ  ٍج وْ زَ  وْ أَ  ةِ َجـوْ الزَّ  عَ  مَ َال وَ  -٣٩
اَذ َكـ ٍت نْ بِ  عْ مَ  نِ االبْ  ِت بنْ لِ  وَ هْ وَ  - ٤٠
ــِال وَ  -٤١ ــتِ نْ بِ لِ  وْ أَ  مِّ األُ  نِ ْب ــَه اَد ا َغ
ــمُ  -٤٢ ــ نْ ًكا إِ َرتَ ْش ــارِ وَ  نَّ ُك اِت َث
ِب ألَ  ىبُعَد  مِّ األُ  ىبرقب ْب جِ اْح وَ  - ٤٣
ىبَ رْ قُ الْ ٍة بِـَهـى جِ َد ُبْعـ كَ اَذ كَ  -٤٤
 ــَال فَ  ٍث ارِ ــوَ  بِ َال  لٍ ْد مُ  لُّ كُ وَ  -٤٥

ــــــ  ــــــمَ  مٍّ ا ألُ َذ َك ــــــإ وْ أَ  هُ َع ةِ وَ ْخ
ــــَال  ــــإِ  عَ   َم ــــوَ ْخ ــــَام ةٍ َك يُْعَلمُ  َس
ـــ ـــثُ  ْل َب ـــعِ مِ اجلَْ  ُث ْل ـــ ي ـــ مِّ ألُ لِ مْ ؤَ ُي

ـــــ ـــــ عَ َم ـــــلِ  ةِ يقَ قِ الشَّ اذَ  ِب األَ  ِت بنْ
ــــــوَ  ةٍ دَّ َجــــــوَ  اَد اعِ َصــــــفَ  ةٍ َد اِح
ــــوَ  ــــتَ  ْد َق ــــ نَ يْ اوَ َس ــــاجلِ  نَ ِم اِت َه
ِب هَ ْذ املَــ يُح حِ َصــ وَ ْهــِســه وَ كْ  عَ َال 

ــــتَ  ــــ اُل نَ ــــجَّ  رَ يَام فِ ــــْج َح  وهُ ُح اَب
  ـُمــالٍض كَ ـــرْ فَ  ــمُ ـْس قَ وَ  ـــهُ لَ  َث رْ إِ 

*       *       * 
 

اطَ بَ ا َضـر  ُطـ لِ َام ْلـلِ  نْ مَ  لُّ كُ وَ  -٤٦
ُل ُض فْ يَ  ْد ا قَ مَ  ضِ رْ فَ الْ  َد عْ بَ  انَ كَ وَ  - ٤٧

ـــَح وَ   ـــثُ ْي ـــ َق رَ غْ تَ ام اْس ـــ ٌض رْ َف اطَ قَ َس
ــــ ــــ هُ َل ــــفَ املْ  ُب اِصــــعَ الْ  اكَ َذ َف ُل ضَّ



  

  ٢٠   

َّ بِـ ٌب اِص ا عَ مَّ إِ  وَ هْ وَ  -٤٨ وْ أَ  سِ فْ نلا
الوَ الْ  اِت ذَ  عْ مَ  ورُ كُ الذُّ  ُل وَّ األَ فَ  - ٤٩

ــــــجِ ( ــــــبُ  مْ اُهتُ َه ــــــأُ  ةٌ وَّ نُ ةْ وَّ ُب
ْب رَ ْقـاألَ  مَّ ثُ  ةِ هَ ي اجلِ ذِ بِ  أْ َد ابْ فَ  -٥٠
ِف ْصـالنِّ  اِت وَ ذَ  نْ ى ِمـثَ نْ  األُ اِين الثَّ وَ  - ٥١
ْل زَ نَ  ْذ اللِّ  نِ االبْ  نِ ابْ بِ  نِ االبْ  ُت نْ بِ وَ  - ٥٢
ــالثَّ وَ  -٥٣ ــاْألُ  ُث الِ ــلِ  ُت ْخ مِّ أُ  ْريِ َغ
َّ ثُ  نِ االبْ  ِت نْ بِ  عَ مَ وَ  -٥٤  ُب َص عَ الْ  مـ

ـــ وْ أَ  ْريِ غَ الْ بِـــ ـــ هِ ْريِ َغـــ عْ َم اوْ َكـــ َح َام َك
الِقـــ نُ يَام فِـــ مِّ األُ  نُ واْبـــ ُج وْ  الـــزَّ َال 

)  )١(ةْ َمـــــعْ و النَّ ذُ  ةٌ وَمـــــمُ عُ  ةٌ وَّ ُخــــأُ 
ْب ِصـــتُ  مْ كُ ْح اَفـــ ةِ وَّ قُ الْ بِـــ ُد ْعـــبَ وَ 
ــ ــذَ  عْ َم ــ رٍ َك ــاوَ َس ــوَ  الْ ا ِيف هَ ـى َل ِف ْص

ْل َصـَح  ْد َقـ ضٍ رْ َفـًال لِ ْهـأَ  نْ كُ تَ  مْ ـا لَ مَ 
ـــ ـــبِ  عْ َم ـــكْ أَ  وْ أَ  ِت نْ ـــ رَ َث ـــفَ ا الْ ا ذَ َي مِ ْه

  ُب ــجِ ـَح ـنْ ه مُ ـى بِ ـدلَ أَ  نْ ــمَ  عُ ـيمِ ــَج 

*       *       * 
 

ــوَ  -٥٥ ــ دٍّ َجــ لُّ ُك ُب ِجــَح نْ يَ  ٍب أَ بِ
ِب جِ اْح فَ  نِ االبْ بِ  نٍ ابْ  نِ ابْ  لُّ كُ وَ  - ٥٦
ـــوَ وَ  -٥٧ ـــبِ بِ  مِّ األُ  ُد َل ـــفُ  ٍت نْ الضِّ
ُب َجـُحتْ  ْنيِ تَ نَ ابْ بِـ نِ بْ اِال  ُت نْ بِ وَ  -٥٨
 ِب ألَ  ـــــٌت ْخ أُ  ْنيِ تَ يقَ ـقِ َش بِ وَ  -٥٩

ُب َجـــــُحتْ  مٍّ أُ بِـــــ ةٍ دَّ َجـــــ لُّ ُكـــــوَ  
ـــــاألُ وَ  خَّ األَ وَ  ـــــ َت ْخ ِب اْألَ وَ  نِ يْ َذ بِ
ـــبِ وَ  ـــاِال  ِت نْ ـــ دِّ َجـــبِ وَ  نِ ْب ـــ نْ َم َال َخ
ـــالَّ إِ  ـــ عَ  َم ـــ نِ اْب ـــ نٍ اْب ـــعَ ا يُ هَ ـَل ُب صِّ
ِّ ـعَ ــمُ الْ  خِ األَ  ـــنِ عَ  ةً دَ ـرَ ـــفْ مُ   ــِب صـ

*       *       * 
                                                        

  .هذا البيت ليس من نظم الربهاين، وإنام زاده شيخنا الشارح توضيًحا، ولذا ُوضع بني قوسني) ١(



  

  ٢١   

 
ــ نْ إِ وَ  -٦٠ ِب ِصــتُ  مٍّ أُ وَ  ِج وْ الــزَّ  عَ َم
 هْ كَ ـرِ َش  مٍّ أُ  الدِ وْ أَ  عْ مَ  هُ ـلْ عَ اْج فَ  -٦١

ـــــعَ  يِق قِ َشـــــ عْ َمـــــ مٍّ د أُ َال وْ أَ   ِب صِّ
ِ  َث لْ ثُ  يعِ ـمِ ـَج ى الْ ـلـعَ  ســمْ ـِاقْ وَ   هْ كَ الرتَّ

*       *       * 
 

ةِ وَ ْخ إِ  عْ مَ  ٍب أَ  نْ مِ  دٍّ َج  اُل وَ ْح أَ  -٦٢
ْد قِ فُ  ٌض رْ فَ  نْ إِ  ةَ وَ ْخ اإلِ  مُ اِس قَ يُ  -٦٣
اذَ إِ  ضِ رْ فَ الْ  نِ ى عَ قَ بْ ا يَ مَ  ُث لْ ثُ وَ  - ٦٤
اِث َنـ اإلِ ِيف وَ  لِ َام ـالْ  ُس ُد ُس  وْ أَ  -٦٥
 ُب ــجِ ـَح ـنْ  تَ َال فَ  مِّ اْألُ  عَ  مَ الَّ إِ  -٦٦

ــــــلِ   ــــــَمخْ  مٍّ أُ  ْريِ َغ ــــــالْ بِ  ةٌ َس ةِ دَّ ِع
دْ زِ َيــ ُث ُلــالثُّ  نِ إِ  َث ُلــالثُّ  ُذ ُخــأْ يَ  وْ أَ 
اَذ َخـــأَ  هُ نْـــعَ  ةِ مَ ْســـقِ الْ بِ  صِ َقـــنَ 
ـــيُ  ـــ دُّ َع ـــ خِ األَ َك ـــَد َل اِث ريَ مِ ـى ال
ُب ـتَّ رَ ـا مُ ــهَ ــلَ  ُث ــلُ ــالثُّ  لِ ــبَ  هِ ــبِ 

     *  *       * 
 

 اــَد بَ أَ  ــيـَق ـقِ الشَّ  ــهُ ـمَ ـهْ َس  ـطِ عْ أَ وَ   اَد جِ وُ  نْ إِ  ٍب أَ  نَ ابْ  هِ يْ لَ عَ  ْب ِس اْح وَ  - ٦٧

*       *       * 
 

الوَّ أَ  ٍت ْخ ألُ  دٍّ َج  عْ مَ  َض رْ  فَ َال  -٦٨
اهلَ  َف ْص ذا النِّ كَ  َس ْد السُّ  هُ لَ  ْض رِ افْ فَ - ٦٩

ــــــــــــــ ٌج وْ زَ وَ  مٌّ ا أُ ذَ  إِ ّال إِ   َّ َال صح
ــــَح  اُهلــــوْ عَ  ونُ ُكــــيَ  ةٍ عَ ْســــتِ ى لِ تَّ



  

  ٢٢   

 ـــهْ يَّ رِ ــَد كْ األَ  ـيَ ــهْ ـى فَ َض ـا مَ ـمَ كَ هْ ـيَّ عِ ـرْ الشَّ  ـةِ مَ ْس قِ الْ بِ  هِ ـطِ عْ أَ وَ  -٧٠

*       *       * 
 

ــُحم  مْ رُ َتــ نْ إِ  اِب َســحِ لْ لِ وَ  -٧١ َال صَّ
ـــإِ فَ  -٧٢ ـــ نِ َام ْســـا قِ هنَّ ـــُل لِ ا َخ َي ي
ِّ فَ  - ٧٣ ُّ سلـا ُّ  تــ ىترَ ًجا َـرَ َخمْ  سِ ـْد سلل
ىتَ ها أَ فُ عْ ِض  ٌف عْ ِض وَ  ٌس ْد ُس  وْ أَ  - ٧٤
ُل ُخ ْد ا َيـَهـيْ لَ عَ  ُل وْ َعـالْ  هِ ذِ هَ فَ  -٧٥
ــتَ نْ تَ فَ  -٧٦ ــِه ــفِ  ةُ تَّ ي السِّ ــه َت ىْرتَ ي
ـعَ  ةِ عَ بْ َسـًرا لِ تْ ا وِ هَ فُ عْ ِض وَ  -٧٧ َرشْ
ــفِ  َل وْ  َعــَال  عٌ َبــرْ أَ وَ  -٧٨ وُفــقْ ا يَ يَه
اَد غَ  ْنيِ نَ اثْ  نَ مِ  ِف ْص النِّ  ُج رَ ْخ مَ فَ  - ٧٩
هْ َيــنِ َام ثَ  نْ ِمـوَ  عٌ ْبـرُ  عٍ َبـرْ أَ  نْ ِمـ -٨٠
  الـَص َح  نْ إِ  ٍث ارِ وَ  لِّ كُ  ظُّ َح وَ  -٨١

ــ ِج رِ ْخ تَ اْســفَ   الوَّ أَ  وَل ُصــاألُ  عَ بْ السَّ
ــــَال ثَ  ــــنْ مِ  ةٌ َث ــــالَّ  )١(اَه ــــي تَ تِ وُل ُع

ىرَ َج  ٍث لْ ثُ  عْ مَ  عِ ــبْ رُّ ـللِ  اــهَ فُ عْ ـِض وَ 
ــ ــ ُج رَ َخمْ ــ سٍ ْد ُس ــثُ  عْ َم ــ نٍ ْم ــَي ىتَ ـا َف

ـــكَ  نْ إِ  ـــهَ وُضـــرُ فُ  ْت رَ ُث ـــا رَ ا َي ُل ُج
ـــــ عَ َىل ًعا إِ فْ َشـــــ ارَ ْتـــــوِ وَ  ةٍ ْرشَ

ــوَ  ــ ُف عْ ِض ــمْ ثُ ا بِ هَ فِ عْ ِض ــتَ انْ  هِ نِ )٢(َرشْ

ـــ عٌ ْبـــرُ وَ  نٌ ْمـــثُ  ُف ْصـــنِ  ٌث ْلـــثُ  مَّ ُث
ـــالثُّ وَ  ـــ ُث ْل ـــَال ثَ  نْ ِم ـــوَ  ةٍ َث ـــ ْد َق اَد َب
ــثُ  ــ نٌ ْم ــذِ َف ــاْألُ  يَ ي ِه ــانِ الثَّ  وُل ُص هْ َي
 المُ كَ  هُ نْ مِ  ـُد ْص قَ ـالْ ــا فَ هَ ــلِ ْص أَ  ـنْ مِ 

*       *       * 
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  ٢٣   

 
عْ قَ يَ  ٍف  صنْ َىل عَ  ْرسُ كَ الْ  نِ إِ  مَّ ثُ  -٨٢
ِيف  لُّ كُ الْ وَ  هِ لِ وْ  عَ ِيف  وْ أَ  لِ ْص  اْألَ ِيف  - ٨٣
ــكَ الْ وَ  حُّ ِصــا تَ ذً إِ  يَ ْهــفَ  -٨٤ اذَ إِ  ْرسُ
ــــقْ أَ  -٨٥ ــــبَ رْ أَ  هُ امُ َس َ  ةٌ َع ــــَمت ُل اُث
ْنيِ َلـــا ملامثِ  نَ ا ِمـــًد اِحـــوَ فَ  -٨٦
اَقـافَ وَ ا تَ َمـ ِب َرضْ  نْ الً مِ اِص َح وَ  - ٨٧
ـ ءُ زْ ُج  وُ هْ فَ  انٍ ثَ  لِّ يف كُ  -٨٨ مِ هْ السَّ
ْ  ُل اِص َح فَ - ٨٩  يُح حِ ْص التَّ  وَ هُ  ِب الرضَّ

ـــفْ وِ فَ   ـــتَ  نْ إِ  ْب اْرضِ  هُ َق ـــوَ  ٌق واُف عْ َق
ــ اكَ ذَ  ــى التَّ َد َل ــاكْ وَ  ْب اْرضِ  نِ ايُ َب ِف َت

ــ ــ انَ َك ــكْ  أَ َىل َع ــ رَ َث ــ نْ ِم ــ ٍف نْ ِص اَذ َف
ــــــوَ تَ  ــــــتَ  ٌق اُف ــــــ نٌ ايُ َب ُل اُخ َد َت

ـــــاْح  ـــــزَ وَ  ظْ َف ـــــاملنَ  َد ائِ ْنيِ بَ اِس
اَقـارَ فَ  ْد ا َقـمَ  ِب َرضْ  نْ مِ  وْ أَ  ِق فْ  الوِ ِيف 
ــاْرضِ فَ  ــ اْألَ ِيف  هُ ْب ــأَ  لِ ْص ــفَ ا الْ ذَ  اَي مِ ْه
 يــُح ـحِ َص  نْ ذَ إِ  ـمُ ْس قَ ــالْ فَ  ـهُ مْ ِس ـاقْ فَ 

*       *       * 
 

الَص َح  مٍ ْس قَ  َل بْ قَ  انٍ ثَ  ُت وْ مَ  نْ إِ  - ٩٠
مْ ِس ا قُ ا مَ هَ يْ لَ عَ  مْ ِس اقْ ا وَ َذ ى كَ رَ ْخ أُ - ٩١
ْت قَ افَ وَ  نْ ا إِ هَ قَ فْ  وَ وَىل  اْال ِيف  ْب اْرضِ فَ - ٩٢
ِب اْرضِ  فَ وَىل يف اْالُ  ءٌ َيشْ  هُ لَ  نْ مَ وَ - ٩٣
ـى ِيف رَ ْخ  االُ ِيف  ءٌ َيشْ  هُ لَ  نْ مَ وَ - ٩٤  ْامهَ  السِّ

ـــفَ   ـــلِ  وَ َىل وْ اْألُ  ِح حِّ َص َّ ـــاْج  انِ ثل َال َع
ــ ــ هُ َل ــوَىل اْألُ  نَ ِم ــ نْ إِ  َف ــقَ نْ يَ  مْ ـَل مْ ِس

ــــ ــــلَّ كُ  وْ أَ  هُ امَ هَ ِس ــــارَ فَ  نْ ا إِ َه ْت َق
ِب ِصـى تُ رَ ْخـاالُ  لِّ  ُكـِيف  وْ أَ  ِق فْ  وِ ِيف 

ــيُ  ــقِ فْ  وِ ِيف  وْ أَ  ْب ْرضَ ــَه ــا ذَ ا َي مْ َام ا اُهل



  

  ٢٤   

ــافْ وَ  -٩٥ ــثَ بِ  ْل َع ــ ٍث الِ ــ تَ َام َك امَ دَّ َق
 هْ َخ ــاِس  نَ وَىل ألُ لِ  ةٍ ورَ ُص  لُّ كُ وَ -٩٦

ــــ نْ إِ  ــــوَ  اَت َم ــــقَ  يُ ملَ  اُث ريَ املِ َام سَّ
ــهْ ْخ ـــاَس نَ ـمُ الْ  ـــةُ يـقَ ـرِ طَ  هِ ـذِ ــهَ فَ 

*       *       * 
 

ْ ِيف  - ٩٧ اَد بَ أَ  لٍّ كُ  مَ هْ َس  ْب اْرضِ  ةِ كَ   الرتِّ
ْ  نَ مِ  ْذ ُخ  وْ أَ  -٩٨ ِ ِيف  ةِ كَ الرتِّ  يِح  الرصَّ

اَد ِجـوُ  ْد ا َقـمَ  يِح حِ ْص  التَّ َىل عَ  مْ ِس اقْ وَ  
ِ بِ  َّ لِ  ــامِ هَ الــسِّ  ــةِ بَ ْس ـن  يــِح ـحِ ــْص تل

*       *       * 
 

ـِيف  وَ ُهـ ٌص ْقـنَ  دُّ الرَّ وَ  -٩٩ امِ هَ  السِّ
 ْنيِ مَ  ونَ دُ  ضِ رْ فَ ي الْ  ذِ َىل عَ  دْ دُ ارْ فَ - ١٠٠

ــــزِ   ــــ النُّ ِيف  ةٌ ادَ َي ــــقْ اْألَ وَ  ِب ُص امِ َس
ْنيِ َج وْ ى الـزَّ ــوَ ِس  ــهِ ِض ــرْ فَ  رِ ـْد ـقَ بِ 

*       *       * 
 

امِ َحـرْ ي اْألَ وِ َذ بِـ ادُ املـرَ  مَّ ثُ  -١٠١
ُف َال ِخـ مْ هِ ثِ رْ  إِ ى ِيف تَ أَ  ْد قَ وَ  -١٠٢
ـــبَ رْ أَ  -١٠٣ ـــوَ كَ  ةٌ َع ـــبَ الْ  دِ َل اِت نَ
ِت امَّ عَ الْ َكـوَ  ِت ْخـاْألُ  ُد لَ وَ وَ  -١٠٤

ـــ  ـــعْ ي التَّ وِ ذَ  ْريُ َغ ـــوَ  يِب ِص امِ هَ السِّ
ـــــوَ  ءِ َام َلـــــعُ لْ لِ  اُف نَ ْصـــــو أَ ُمهُ

ــــوَ  ــــاْألَ  طِ اقِ َس ــــوَ  ادِ َد ْج اِت دَّ اَجل
ِت اَال اَخلـــــوَ  مِّ َعـــــالْ  اِت نَـــــبَ كَ وَ 



  

  ٢٥   

 هْ ابَ ـرَ ـقَ  الْ َال  يـُل نزِ ـْالـتَّ  ــُح اجِ الــرَّ وَ  ـهْ ــابَ َج ا  النَّ ذَ  انِ بَ هَ ْذ مَ  يهِ فِ وَ  -١٠٥

*       *       * 
 

الـــمِ يــه عُ فِ  ـيــنُ ـقِ ـيَ الْ  ــلٍ ـمْ َح وَ  َال كِ ْش ى أُ ثَ نْ ُخ وَ  ودٍ قُ فْ مَ  لُّ كُ وَ  -١٠٦

*       *       * 
 

ْق رَ غَ الْ كَ  ءٍ َيشْ بِ  عٌ َمجْ  ْت مُ يَ  نْ إِ وَ  - ١٠٧
ضِ عْ بَ  نْ مِ  مْ هُ َض عْ بَ  ْث ورِّ  تُ َال فَ  - ١٠٨

  

ُيْعَلـُم َعـْنيُ َمـْن َسـَبْق  )١(َوَلـْم َيُكـنْ  
ــــاْقضِ  ــــَواُهْم َف اِث لِِس َ ــــالرتُّ َوبِ

 

*       *       * 
ــ -١٠٩ ــا وَ َذ َه ــدْ رَ وْ ا أَ َم ــفَ كِ  هُ ُت هْ اَي
ـعَ  ىْ نَـا اثْ اُهت يَ بْ أَ  ْت َد غَ  ْد قَ وَ  - ١١٠ َرشْ
ــوَ  -١١١ ــ ُد مْ َح ـاْل َّ  اَىل هللا َع مِ َام تــل
 ارِ تَ ى املْخ فَ طَ املْص  يِّ بِ  النَّ َىل عَ  -١١٢

ــــطَ لِ   ــــالْ  ِب الِ هْ اَيــــنَ عِ ي الْ ذِ وَ  نِّ َف
ـــ ـــةٍ مَ  عَ َم ـــمِ  ئ ـــَال قَ  ُل ْث ـــدُّ  دِ ئِ رْ رَ ال
ــــ عَ َمــــ هُ تُ َال َصــــ مَّ ُثــــ مِ َال السَّ

ارِ ـــــرَ بْ اْألَ  ــهِ ـــبِ ــْح َص وَ  ــــهِ آلِ وَ 
 

يخ حممد بن صالح العثيمـني بقلم فضيلة الش ،الربهانية متت منقولة من رشح
  ـه٢٦/١٢/١٣٩٧يف .رمحه اهللا تعاىل

                                                        
  .كي: ةخسن يف) ١(



  

  ٢٦   



  

  ٢٧   


 

  
 

 ،الة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلنيصالو ،احلمد هللا رب العاملني
 .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أمجعنيهب احصأو ،عىل آلهو ،دمحمانيبن 

وإن ، )١(فهذه املنظومة يف الفرائض اخرتناها عىل الرحبية :أما بعد
وفيها من ، كانت الرحبية أشهر منها؛ ألهنا أخرص من الرحبية وأمجع

ىلع اندنع ةل  ام – ىلاعت رمحه اهللا –األبواب التي تركها الرحبي  َّ ضفم اهلعج
اهحرش  نْ أن الرحبية اشتهرت؛ لكثرة مَ  –واهللا أعلم  –رهاظل وا. ةيبحرلا

ى عليها  .وكانت مشهورة بشهرة مؤلفها، وحشَّ
. ـه١٢٠٥ةنس يفوت  رمحه اهللا تعاىل يناهربلاف، ثم إن هذه املنظومة متأخرة

 .ال تقل عذوبة عن الرحبية، وأبياهتا عذبة، ةعماج اهرخأت عم يهف
هو حممد بن حجازي بن حممد الربهاين احللبي  :)الربهاين وه دمحم(
نم ، فقيه أصويل فريض نحوي رصيف ناظم، املعروف بابن الربهان، الشافعي

                                                        
رمحه اهللا ) ـه٥٧٧(ناظمها هو العالمة الشيخ حممد بن عيل أبو عبد اهللا الرحبي الشافعي تويف عام ) ١(

 ). ٢/١٧طبقات الشافعية (تعاىل، انظر 



  

  ٢٨   

 .»د الربهانيةئالالق«: اهامسوالتي  نظومة يف الفرائضهذه امل: آثاره
بدأ كتابه باحلمد كغريه من املؤلفني؛ اقتداًء  »ًداَمحْ «: ـ  رمحه اهللا ـ هلوق

 .وتربًكا بالثناء عىل اهللا عزَّ وجلَّ ، ب العزيزاتكلاب
والفعل هنا ، أمحد محًدا لريب: أي، مصدر لفعل حمذوف »ًداَمحْ «و

وإذا ناب املصدر مناب الفعل؛ فإنه ، حمذوف وجوًبا؛ ألن املصدر ناب عنه
: ومثل، فهذا مصدر حمذوف العامل وجوًبا »لبيك اللهم لبيك«: حيذف مثل

 .اسم مصدر مفعول مطلق حمذوف العامل وجوًبا: حانبس »سبحانك اللهم«
 .هو اخلالق املالك املَُدبِّر :الرب» يبرل«: هلوق
مث  ،تلقاه جربيل من اهللا، املنزل عىل حممد :أي »منزل القرآن«: هلوق

وسمي قرآًنا؛ ألنه يقرأ ويتىل، وألنه جمتمع بعضه ، ملسو هيلع هللا ىلص نزل به عىل قلب النبي
ومنه القرية ، ومن قرأ بمعنى مجع، ىلت ىنعمفهو مشتق من قرأ ب، إىل بعض

 .)١(سميت بذلك؛ ألهنا جيتمع فيها الناس

*     *     * 
  

 
 :- ىلاعت  –قال ، هذا يف القرآن الكريمتبث ، من أسامء اهللا» الواحد« :هلوق

             ]١٦: رفاغ[ . 
                                                        

 ).٦٢(ص» القاموس املحيط«و، )٤/٣٠(البن األثري » النهاية«)  ١(



  

  ٢٩   

هلدب  ولكن ورد –فيام أعلم  -مل يرد هذا يف أسامء اهللا» الفرد«: هلوق
    : - ىلاعت  –قال  الواحد واألحد    ]١: اإلخالص[. 

، لكنه جاء ما هو )١(كذلك مل يرد من أسامء اهللا عزَّ وجلَّ » القديم«: هلوق
 .]٣: احلديد[         : - ىلاعت  –خٌري منه يف قوله 

 ظفلولكنه ورد ب، مل يرد هبذا اللفظ من أسامء اهللا» الوارث«: هلوق
 : -ىلاعت  –هل وق يفاجلمع الدال عىل التعظيم          

 .]٥٨: القصص[
يعنـي أن املؤلـف أبـدى ، براعة استهالل» الوارث«: ويف قول املؤلف

 .براعة يف ذكر الوارث؛ ألن هذا الكتاب موضوعه علم املواريث
 –ىلاعت  –هللااف ، أي مبينها وواضعها: شارعها» وشارع األحكام«: هلوق

 .وهو الذي بينها هلم، وتعبدهم هبا، األحكام لعبادهالذي وضع  وه
وأحكام ، واملراد به هنا احلكم الرشعي، مكح عمج» واألحكام«: هلوق

 .وإما رشعية، إما كونية –ىلاعت  –اهللا 
 –هناحبس  –فلم يرتِض اهللا ، املواريث: ينعي» واملوارث«: وقوله

 : وقال ،ألحد قسمة هذه املواريث؛ بل هو الذي قسمها بنفسه  
                              

 .]١١: النساء[
                                                        

 ).٣٦ – ٣٤(لفضيلة شيخنا الشارح رمحه اهللا تعاىل، ص  »رشح السفارينية«: انظر)  ١(



  

  ٣٠   

  :يف اآلية الثانية وقال             
                   

                           
       ]١٤ – ١٣: النساء[. 

 : وقال يف اآلية الثالثة                 
 .] ١٧٦: النساء[

اهلعج ثيح ، بالفرائض –سبحانه  وتعاىل  –وهبذا يتبني عناية اهللا 
وبنيَّ أن ما سواها ، وتوعد عىل اعتدائها، وجعلها من حدوده، هنم ةضيرف

 .؛ فكانت جديرة بالعنايةهو الذي يبينها لنا –هناحبس  –وأن اهللا ، ضالل
*      *      * 

   
 

اللهـم : ، فـإذا قلـت )١(ثناؤه عىل عبده يف املأل األعىل :الصالة من اهللا
دمحم ىلع  ِّ  .)٢(للهم أثِن عليه يف املأل األعىلا: ىنعملاف، لص
والدعاء بالسـالم للنبـي ، السالمة من اآلفات :أي ،»والسالم«: هلوق

                                                        
 .عنه تعليًقا جمزوًما به) ٨/٥٣٢(» هحيحص«أخرجه البخاري يف : وهو قول أيب العالية الرياحي)  ١(
 .لفضيلة شيخنا الشارح رمحه اهللا )١/٢٥( "بلوغ املرام"انظر مزيد تفصيل لذلك يف رشح )  ٢(



  

  ٣١   

فأن يسلِّم اهللا بدنه من : أما يف الدنيا، دعاٌء له بالسالمة يف الدنيا واآلخرة ملسو هيلع هللا ىلص
ومن ذلك أيًضا سالمة رشيعتـه؛ ، أن يعتدي عليه أحد، أو يتسلط عليه أحد

ومـن ذلـك سـالمة : وربـام نتجـاوز ونقـول، هتمالس نم هألن سالمة رشيعت
 .فإن سالمة األتباع سالمة للمتبوع؛ ألهنم يذبون عن دينه وعن رشعه، أتباعه

مهيـلع  –والرسـل ، فالسالمة من هول يـوم القيامـة :وأما يف اآلخرة
 .اللهم سلِّم؛ اللهم سلِّم: يوم القيامة مكان دعاؤه –الصالة والسالم 

 .ظرف ملا يستقبل من الزمان: »اأبدً «: هلوق
اهللا تبارك وه والذي أرسله ، يعني املرسل» عىل الرسول«: هلوق
 : - ىلاعت  –كام قال ، وتعاىل       ...    ٧٩: النساء[ اآلية[. 

، ألن كل رسوٍل من البرشـ فهـو نبـي ؛ومل يقل النبي» الرسول«وقوله 
 .ألن الرسول من املالئكة ليس بنبّي  ؛رشوإنام قلنا من الب

وهم أفضل العرب نسًبا، ، املنتسب إىل قريش :ينعي» القريش« :هلوقو
، )١(ملسو هيلع هللا ىلصعـن رسـول اهللا   كام جاء ذلك يف احلديث، وأفضل قريش بنو هاشم
 .ملسو هيلع هللا ىلصوأفضل بني هاشم حممد 

وهو ، وَبعُث الرسول من هؤالء يدل عىل أن هؤالء أرشف اآلدميني نسبًا
                                                        

 واصطفى من قريش بني، واصطفى قريًشا من كنانة، طفى كنانة من ولد إسامعيلإن اهللا  اص«: ملسو هيلع هللا ىلصوهو قوله )  ١(
من حديث واثلة ) ٢٢٧٦(ح) ٤/١٧٨٢( ملسو هيلع هللا ىلصباب فضل نسب النبي ،  أخرجه مسلم يف الفضائل» مشاه

 .ابن األسقع ريض اهللا عنه  



  

  ٣٢   

 .)١(»خياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم«وهلذا جاء يف احلديث  ،كلذك
، وجاء ذكر هذا االسم )٢(ملسو هيلع هللا ىلصهو أحد أسامء الرسول » َداْمحَ أَ «: هلوق

 : فقال، بني إرسائيل –عليه الصالة والسالم  –ىسيع هب رشب امدنع    
                 ]٦: الصف[. 

أو هبـام ، أو باعتبـار املفعـول، وهل اسم التفضيل هنـا باعتبـار الفاعـل
 مجيًعا؟

باعتبار اسم » أمحد«فإذا قلنا ، فرق بينهام كوهنا، هبام مجيًعا: واجلواب
باعتبـار اسـم الفاعـل؛ » أمحد«وإذا قلنا ، دماملفعول؛ صار أحق الناس أن ُحي 
وال ، أن الرسـول أمحـد النـاس هللاوال شـك ، صار أحق النـاس أن حيمـد هـو

 .)٣(شكَّ أن الرسول أحقُّ الناس أن حيمد عليه الصالة والسالم 
مـا احلكمـة أن  اهللا أجـرى عـىل لسـان عيسـى بـن مـريم أن : فإن قيـل

                                                        
اآلية  K  J  I  H     G  F  E  Z] : - ىلاعت  –باب قول اهللا ، أخرجه البخاري يف املناقب)  ١(

نم ) ٢٥٢٦(ح) ٤/١٩٥٨(باب خيار الناس ، ومسلم يف فضائل الصحابة، )٣٤٩٣(ح  )٦/٥٢٥(
 .حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه 

سّمى لنا رسول اهللا : ريض اهللا عنه   - فقد قال جبري بن مطعم ، أسامء متعددة –عليه الصالة والسالم  –وله )  ٢(
وأنا احلارش الذي حيرش ، وأنا املاحي الذي يمحو اهللا يب الكفر، ا أمحدوأن، أنا حممد«: فقال، نفسه أسامء ملسو هيلع هللا ىلص

 .  »والعاقب الذي ليس بعده نبّي ، الناس عىل قدميَّ 
باب يف ، ومسلم يف الفضائل، )٤٨٦٦(ح) ٨/٦٤٠(باب سورة الصف ، أخرجه البخاري يف التفسري

 ).٢٣٥٤(ح) ٤/١٨٢٨( ملسو هيلع هللا ىلصأسامئه 
 ).٢٨٤(القيم صنبال » جالء األفهام«: انظر)  ٣(



  

  ٣٣   

 ؟دمحم: ومل يقل، أمحد: يقول
 :روأمةثالث احلكمة يف ذلك : انلق

يف أمحد أبلغ  إظهار فضله بني بني إرسائيل؛ ألن ظهور الفضل :األول
لكن أمحد تدل عىل ، إذ حممد تدل عىل اسم املفعول فقط، من ظهوره يف حممد

لكـن أمحـد تـدل ، وحممد ال تدل عىل أنـه أفضـل، اسم الفاعل واسم املفعول
 .عىل أنه أفضل احلامدين

وجاء ، حيث جاء اسمه عىل لسان عيسى بأمحد، الفتنة واالبتالء :الثاين
املبّرش : وهلذا قال النصارى، وامتحاًنا للنصارى ابتالءً  ،اسمه املشهور به حممد

اقرؤوا اآلية إذا كنتم : فيقال هلم، فنحن اآلن ننتظر أمحد، به أمحد ال حممد
  وتروهنا دليالً ، تستدلون هبا               

 .....اآلية   ]إًذا هذا الرسول قد جاء ومع هذا مل تؤمنوا به]٦: الصف ،. 
ألنه إذا كان  ؛أقوى من دين النصارى :أي ،إشارة إىل أن دينه أقوى :الثالث

فيكون هذا االسم الدال عىل التفضيل إشارة إىل أن دينه ، فأمحد اسم تفضيل »أمحد«
ومبًرشا برسـول يـأيت مـن ( :ومل يقل، األديان األخرىنم وأحسن  م، وأفضل،أقو

 ).أمحد(كام يدل عليه ، ال تدل عىل األفضلية) دمحم(ألن  ؛))دمحم(بعدي اسمه 
 ؛وعال للعباد أنه حممود  اهللا جلَّ ليبّني  ؛هذه األمة هبفجاءت ) دمحم(وأما 

محًدا يرون أنه  :أي ،حيمده أتباعه :أي ،)دمحم(وهف ، إال أمته هدمحي ال هنأل
حيمده ) دمحم(وهف ، جامع بني أمرين ملسو هيلع هللا ىلص وال شك أن النبي، هل قحتسم



  

  ٣٤   

   كام قال اهللا تعاىل، وحيمده األولون واآلخرون يوم القيامة، سانال  

        ،   ه أفضل نألن دي ؛)أمحد(فهو يف ذكر عيسى له
    .ةيلضفعىل األ) لٌّ دا) (أمحد(كام أن اسمه  ،األديان

*      *      * 
    

 
 .أتباعه عىل دينه من أقاربه وغريهم :أي ،»آله«: هلوق
ومـاتوا ، هم الذين اجتمعوا به مـؤمنني بـه: أصحابه» وصحبه«: هلوق
 .وعطفها عىل اآلل من باب عطف اخلاص عىل العام، )١(عىل ذلك

وال ، والعني يف قومه هو الرجل الرشيف، نيع عمج: »األعيان«: وقوله
: ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقول النبي -ريض اهللا عنهم  –شكَّ أن أعيان هذه األمة هم الصحابة 

العقل عىل  ، ولداللة)٢(»ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، خري الناس قرين«
 .اخللق إال خرية ملسو هيلع هللا ىلصأهنم أفضل األمة؛ ألن اهللا مل يكن ليختار لنبيه حممد 

 .فدل السمع والعقل عىل أن الصحابة هم أفضل األمة
                                                        

رجح نبال » نزهة النظر«، و)٢/١٨٥(» رشح خمترص الروضة«، )٢/٩٢(لآلمدي » اإلحكام«: انظر)  ١(
 ).١٠٩(ص

، ومسلم )٢٦٥١(ح) ٥/٢٥٨(ال يشهد عىل شهادة جور إذا أشهد : باب –أخرجه البخاري يف الشهادات )  ٢(
 .حديث عمران بن حصني نم) ٢٥٣٥١(ح) ٤/١٩٦٤(باب فضل الصحابة  –يف فضائل الصحابة 

وعن أيب ، )٢٥٣٣(، ومسلم)٣٦٥١(ح) ٧/٣(أخرجه البخاري : عن عبد اهللا بن مسعود: ويف الباب
 ).٢٥٣٦(أخرجه مسلم أيًضا ، وعن عائشة، )٢٥٣٤(أخرجه مسلم : هريرة



  

  ٣٥   

، وســبَّ الرشــيعة ملسو هيلع هللا ىلصفإنــه قــد ســبَّ الرســول ، ومــن ســبَّ الصــحابة
؛ ألنه إذا سّب الصحابة؛ فإنه قـد ، وقدح فيها مهبـس وسّب اخلالق عزَّ وجلَّ

؛ ألن هؤالء هم أصـحابه الـذين هـم أخـص ملسو هيلع هللا ىلصوسّب حممًدا ، رهاظ وهامك 
صــار ، وإذا كــانوا عــىل وصــف يسء فــإن املــرء عــىل ديــن خليلــه، النــاس بــه

، صاحبهم سيًئا كام هم، وسّب للرشيعة؛ ألن الرشيعة إنام أتتنا مـن طـريقهم
 .ةعيرشلاب قثوي ال هنإف، نيبفإذا كانوا معي

اخللـق الـذين  أل اخللـق عنـده أسـووسّب للخالق حيث اختار ألفضـ
 .-والعياذ باهللا  –يستحقون السب والشتم واللعن 

ــون معظمــني هللا نيذــلاف ــف يكون  ،وللرســول ،يســبون الصــحابة كي
 .هذه  الوجوه األربعةـبوللمسلمني؟ هذا أعظم قدح 

امك  –هم أعيان األمة  –عليه الصالة والسالم  –إًذا أصحاب الرسول 
، وكــام أمجــع عــىل ذلــك الســلف واملؤمنــون بــاهللا -اهللا  رمحــه –قــال املؤلــف 

 :-رمحه اهللا –، كام قال السفاريني أهنم خري األمة عىل اإلطالق، ورسوله
 )١(ي الفضل واملعروف واإلصابهـف              هــباـحصلاك ةـي ا ألمـف سيـول

ــه ــول ؛رجلاــب» وتــابعيهمو«: وقول ــا عــىل الرس وعــىل : يــنعي، عطًف
 .ومهيعبات

                                                        
 ).١٥٦(رقم البيت ، فضيلة شيخنا الشارح رمحه اهللا تعاىلل) السفارينية رشح (انظر )  ١(



  

  ٣٦   

: ألن النـاس بالنسـبة للصـحابة ثالثـة أقسـام» عـىل اإلحسـان«: هلوق
 .وتابعون بإحسان، وتابعون بغري إحسان، خمالفون
 : ، قال تعاىلالتابعون بإحسان مه مهنع يضرملاف  

                     
    ]١٠٠: التوبة[. 

       :–ىلاعت  –قال ، وهؤالء األصناف الثالثة جاءوا يف سورة احلرش
                          

                       
                          

                     
                     

                        
        ]١٠ – ٨: احلرش. [ 

 ،والقول ،هم الذين حذوا حذوهم يف العقيدة: التابعون عىل اإلحسانو
 .لكن بابتداع ،هم الذين اتبعوهم. والذين مل يتبعوهم بإحسان ؛والعمل

ىتح ، هم الذين نظروا إىل طريقهم فخالفوهم قصًدا: والذين خالفوهم
 .إنك لن تعلم احلق إال بمخالفته ألهل السنة: املخالفني يقولإن بعض 

*      *      * 



  

  ٣٧   

   
 

، وآلـه ملسو هيلع هللا ىلصبعد احلمد والصالة والسالم عىل حممـد : أي» وبعد«: هلوق
 .والتابعني هلم ،وأصحابه
 :وأما بعد: رابطة جلواب رشط مقدر تقديره »الفاء«» ملعلاف«: هلوق
 .واملعنى هبذه الفرائض، اسم إشارة: ذي» بذي الفرائض«: هلوق

والفـرض هـو ، بمعنـى مفروضـة، ةـضيرف عـمج: اللغـة والفرائض يف
 .)١(القطع واحلز

ر رشًعا لوارث: واصطالًحا  .نصيب مقدَّ
ف؛ كالوصية مثالً خرج به ما قدِّ ، مقدر رشًعا: انلوقف  .ر بفعل املكلَّ

أو ، فإن الزكاة ربع العرش أو نصفه، لوارث خرجت به الزكاة: وقولنا
 .لكن لغري وارث، مقّدر رشًعا، هلك

  : - ىلاعت  –هلوقف         ]هذه ]١٢: النساء ،
  :، وقولهةضيرف               ]؛ هذه ]١١: النساء
  :، وأما قوله تعاىل؛ ألهنا نصيب مقدر رشًعا لوارثــ أيًضا ـــ  ةضيرف  

                 ر هلم يشء  .فهنا ما ُقدِّ
العلم بالفرائض من ، كش الب» بال معارض من أفضل العلم«: وقوله

                                                        
 ).٣/٤٣٣(البن األثري » ةياهنال«)  ١(



  

  ٣٨   

وإيصــاالً ، وحفًظــا لرشــيعة اهللا، أفضــل العلــوم؛ ألن فيهــا علــًام برشــيعة اهللا
 .وهلذا كانت من أفضل العلوم، ففيها ثالث فوائد، للحقوق إىل مستحقيها

هـيف سيل نكل ، وحفظ لرشيعة اهللا، الوضوء مثًال فيه علم برشيعة اهللا
 .فيها إيصال احلقوق إىل مستحقيها الفرائضنكل . إيصال للحقوق

*      *      * 
   

 
 .هذه للتعليل» إذ«: هلوق
 .يعود عىل علم الفرائض: »وه«: هلوقو

هــنكل »مســنًدا نصــف العلـم فــيام وردا يف خــرب عــن النبـي«: وقولـه  ،
هـنكل ، صاروا يوردونـه يف كتـبهم -رمحهم اهللا –إنام أهل الفرائض ، فيعض

هب  ُّ  .)١(جتحي ال فيعض
                                                        

والطرباين يف ، )٢٧١٩(ح) ٢/٩٠٨(باب احلث عىل تعليم الفرائض ، أخرجه ابن ماجه يف الفرائض)  ١(
، )٦/٢٠٨(والبيهقي ، )٤/٣٣٢(واحلاكم ، )٤/٦٧(والدارقطني ، )٥٢٩٣(ح) ٥/٢٧٢(» األوسط«

عن أيب ، عن األعرج، أبو الزنادانثدح ، رمع نب صفح قيرط نم) ١٢/٩٠(» تاريخ بغداد«واخلطيب يف 
، وهو ينسى، فإنه نصف العلم، وعلموها، تعلموا الفرائض، يا أبا هريرة«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : هريرة قال

ا»وهو أول يشء ينزع من أمتي امك ، فإنه مرتوك، حلال حفص بن عمر بن أيب العطاف، ، وإسناده ضعيف جد 
 ).٧٩(رجح نبال » التلخيص«يف 

 .»وليس بالقوّي ، تفرد به حفص بن عمر«: يقال البيهق
= فقد رماه حييى النيسابوري، بل واهٍ : تلق«: فقال) ٢/١٢٨(» خالصة البدر املنري«وتعقبه ابن امللقن يف 



  

  ٣٩   

اـم هـنم  ،فإنـه نصـف؛ ألن العلـم املتعلـق باملـال: وعىل تقـدير صـحته
صتـخي ففـي علـم الفـرائض علـم مـا ، ومنه ما خيتص باملوت، خيتص باحلياة

 .قي علم ما خيتص باألموال حال احلياةوالبا، باملوت من أحكام األموال
ليس كل ما أسند يكون صحيًحا؛ ألنه ال بد أن ينظر » مسنًدا«: وقوله
 .حتى حيكم عليه بالصحة أو عدمها، ويف اتصال سنده، يف رجاله

*      *      * 
  

 
، أن الفرائض )١(وهو حديث ضعيف، هذا أيًضا تبع للحديث األول

قد يكون علم ، وإذا كان ضعيًفا؛ فال ندري ما أول ما سريفع، أول ما سريفع
 ونحن إذا تأملنـا وجـدنا أن أول مـا حصـل فيـه، وقد يكون غريه، الفرائض

أمـا علـم ، فـإن النـاس اختلفـوا فيـه كثـًريا، اخلالف والنزاع هو علم العقائد
                                                                                                                                        

متعقبًا احلاكم عىل » تلخيص املستدرك«وقال الذهبي يف ، منكر احلديث: وقال البخاري، بالكذب=
 .»حفص واهٍ بمّرة: تلق«: هتوكس

، والبيهقي )٢٠٩١(ح ) ٣/٥٩٧(باب ما جاء يف تعليم الفرائض ، رجه الرتمذي يف الفرائضوأخ
عن أيب ، بشوح نب رهش نع، حدثنا عوف، حدثنا الفضل بن دهلم، من طريق حممد بن القاسم) ٦/٢٠٩(

 .هريرة خمتًرصا
 .»وغريه وحممد بن القاسم قد ضعَّفه أمحد بن حنبل... هذا حديث فيه اضطراب«: قال الرتمذي

 .واألكثرون عىل تضعيفه، وفيه شهر بن حوشب: تلق
 ).٣٨(تقدم خترجيه ص)  ١(



  

  ٤٠   

وهلذا كان اخلالف يف مسائل ، الفرائض فتكاد األمة جتمع عىل غالب مسائله
الفرائض أقل منه يف غريها؛ ألنـه قـد وضـحت أحكامـه يف الكتـاب والسـنة 

 .إيضاًحا كامالً 
*      *      * 

  
 

 .ذكر أن فيه خالًفا، وبعد أن ذكر املؤلف ما فيه من الفوائد
 .يف علم الفرائض: أي: »هيف«: هلوق
 .ملسو هيلع هللا ىلصيعني صحابة النبي » ةباحصلل«: هلوق
وسـمي اجلبـل ، اجلبـل: وهـو يف األصـل ،مجـع َعَلـم» األعالم«: هلوق

والصحابة أعالم؛ ألهنم ، ، والعامل علم؛ ألنه ُهيتدى به)١(علًام؛ ألنه هيتدى به
أن قــول  –رمحـه اهللا  –وهلـذا كــان الصـحيح عنـد اإلمــام أمحـد ، هيتـدى هبـم

ا ـا؛ عمـل ، أو خيالف غـريه، الصحايب حجة ما مل خيالف نص  فـإن خـالف نص 
 .)٢(غريه؛ طلب الرتجيح وإن خالفه، صنلاب

مع أهنا صيغة منتهى اجلموع وهي ممنوعة من ، ةنونم» مذاهٌب «: هلوق
 :كام قال ابن مالك، لكنها رصفت للرضورة، الرصف

                                                        
 ).َعلَم(مادة ) ٩/٣٧٣(» لسان العرب«)  ١(
 ).١٢٠(البن بدران ص» املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل«و، )١/٢٥(» إعالم املوقعني«)  ٢(



  

  ٤١   

 )١(ْف َرصِ نْال يَ  دْ قَ  وُف ْرصُ مَ ـالْ وَ  عِ نْاملُ  وْ ذُ          ْف رِ ـُص  ٍب ـاُس ـنَتَ  وْ أَ  ارٍ رَ ــطِ ْض ِال وَ 
أن اخلالف  –رمحه اهللا  –هر كالم املؤلف اظ»األحكام ةمشهور«: هلوق

ــري ــيس كــذلك، بــني الصــحابة يف هــذا البــاب كث فــإن اخلــالف يف علــم ، ول
وذلـك ألن الفـرائض ممـا ، الفرائض بني األمة عموًما قليٌل بالنسبة إىل غـريه

، فلهـذا كـان اخلـالف فيهـا قلـيالً ، بنيَّ أصوهلا بنفسه، بينه اهللا سبحانه وتعاىل
 .وجد خالفلكن مع ذلك ي

*      *      * 
  

 
هو من له أتباع ومذهٌب يعرف : ، اإلمام)٢(»مذهب اإلماِم زيد«: هلوق

ملـا عليـه النـاس اليـوم جيعلـون وصـف وليس كل عامل إماًمـا؛ خالًفـا  ،)٣(هب
فكل عامل لـه تأليفـات كثـرية يسـمونه ، يصفون به كل إنسان، اإلمام رخيًصا

 .وهذا ليس بصحيح، إماًما
                                                        

 .ال ينرصفباب ما ) ٦٧٧(رقم البيت : ألفية ابن مالك: انظر)  ١(
من علامء الصحابة ال سيام يف ، هو أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري اخلزرجي ريض اهللا عنه)  ٢(

لو ال أن زيد «: قال الزهري، وكان عمر ريض اهللا عنه يستخلفه عىل املدينة، وأحد كتّاب الوحي، الفرائض
، شيخ املقرئني«: عته الذهبي بقوله، ون»لرأيت أهنا ستذهب من الناس، ابن ثابت كتب الفرائض

 .ـه٤٥، مات سنة »والفرضيني
 ).٣٥١(ص» التقريب«، و)٢/٤٢٦(» السري«و، )١٠٠٨(ت) ٣/١١٥١(ميعن يبأل » معرفة الصحابة«

 ).١/٢١٤(» لسان العرب«)  ٣(



  

  ٤٢   

، تبعه أئمة يف أصول مذهبه يف الفرائضــ  ريض اهللا عنهــ وزيد بن ثابت 
، ودوابـن مسـع، وعـيل، وعـثامن، وعمـر، لكن إمامـة أيب بكـر ،وهلذا صار إماًما

 .ــ ريض اهللا عنهم أمجعنيــ وأشباههم أعظم وأكثر من إمامة زيد بن ثابت 
دـقف ، ولكـن الظهـور والبطـون خيتلـف، أظهـر: ينعي» أجىل«: وقوله

كام سيأيت يف باب ، ىلجوعند غريي ليس بأ، يكون مذهب فالن عندي أجىل
 .هيف فيعضــ  ريض اهللا عنهــ اجلد واإلخوة أن مذهب زيد 

كـان ، لسـبب كونـه أجـىل :أي: »لذا«» لذا باالتباع كان أوىل«: وقوله
سيــلف ! ولكـن هـذا عـىل اإلطـالق فيـه نظـر ظـاهر، أوىل باالّتبـاع مـن غـريه

بن ثابت يف علـم الفـرائض أوىل باالتبـاع مـن غـريه عـىل سـبيل امذهب زيد 
 .اإلطالق؛ بل غريه إذا كان أقرب إىل الدليل كان أوىل

*      *      * 
  

 
كلمة يـؤتى هبـا للداللـة عـىل أن مـا بعـدها سـبب ملـا : »اميسال«: هلوق

، ال سيام وأن الشـافعي موافـق لـه يف اجتهـاده، أنه أوىل باالتباع: ينعي ،اهلبق
أحد  -رمحه اهللا –عىل صحة مذهبه؛ ألن الشافعي  وموافقة الشافعي له تدل

ــ؛ فلهــذا إذا تَ )١(األئمــة األربعــة املشــهود هلــم باإلمامــة زيــَد ْبــَن ثابــت يف  عَ بِ
                                                        

، )١٠/٥(» السري«و، )١/٢٦٩(» العرب يف خرب من غرب«و، )٧/٢٠١(» اجلرح والتعديل«: انظر ترمجته يف)  ١(
 ).٦/٢٦(» األعالم«و، )٨٢٣(ص» التقريب«و، )١/٣٦١(» تذكرة احلفاظ«و



  

  ٤٣   

 .أصوله؛ دل هذا عىل صحة أصول زيِد ْبِن ثابت
أننـا ال  :يـنعي، وليس من باب االستدالل، وهذا من باب االستئناس

ن الشافعي وافقه؛ لكـن نسـتأنس إن مذهب زيد بن ثابت صحيح؛ أل: نقول
 .بموافقة الشافعي له عىل أنه صحيح

ــاده«: هــلوق ــاد يف اللغــة» ويف اجته ــر : االجته ــذل اجلهــد إلدراك أم ب
 .)١(شاق

 .)٢(بذل اجلهد للوصول إىل حكم رشعي: ويف االصطالح
حتـريًام أو  ،فاملجتهد هو الذي وصـل إىل حكـم رشعـي إجياًبـا أو نـدًبا

 .كراهة
*      *      * 

–   
ر، املشار إليه هذه املنظومة» وهذه«: هلوق ، وهل اإلشارة إىل أمـر مقـدَّ

 أو إىل أمر حمرر؟
ر :نقول ، إن كانت املقدمة بعد تصنيف الكتاب؛ فاإلشارة إىل يشء حمرَّ

ره يف ، قبـل تــأليف الكتـاب وإن كانـت املقدمـة ر قــدَّ فاإلشـارة إىل يشء مقـدَّ
ا كان فهو يشري إىل هذا النظم الذي بني أيدينا، ذهنه  .وأي 

                                                        
 ).دهج(مادة ) ٤٣(ص» املصباح املنري«)  ١(
 ).٩٧(لشيخنا الشارح ص» األصول من علم األصول«و، )٤/١٦٢(لآلمدي » اإلحكام«)  ٢(



  

  ٤٤   

 .ةعماج: ينعي» هيوتحم«: وقوله
 .حتتوي عىل أصول علم الفرائض: ينعي» عىل أصوله«: هلوق
، أن أصول الفـرائض منطويـة هبـذه املنظومـة: أي» هيوطنم اهب«: هلوق

 .اهيف ةعمتجم: أي
*      *      * 

  
 

، أننـي حرصـت غايـة احلـرص عـىل اختصـارها :أي ،»تغلاب«: هلوق
هـذه املنظومـة يف نم  ارً اصتخأكثر افإنني ال أعلم منظومة ، وصدق رمحه اهللا

 .ومائة بيت جامعة جلميع علم الفرائض ةرشعاثنتا ، علم الفرائض وأصوله
وهـم أربعـة أصـناف يف بيـت ، أنه ذكر من يرث الثلثـني: ويدل لذلك

 :واحد فقال
َّ اعِ َص فَ   اـــتَ وَ تَ اْس  نِ ـيْ تَ نَالثْ  نِ اْ ـــثَ لُ الثُّ وَ           )١(ىتَ أَ  ُف ْص النِّ هُ لَ  نْ ًدا ِمم

 .»بالغت يف اختصارها«: وهلذا قال، تصار بالغوهذا اخ
: ، أي)٢(التخلـيص: يـنعي: التحريـر» حمـرًرا أقواهلـا منقًحـا«: وقوله

 .وما أشبه ذلك، خملًصا أقواهلا من احلشو وذكر اخلالف
                                                        

 .من املنظومة) ٣٣(البيت رقم)  ١(
 ).حرر(مادة ) ٣/١٢٠(» لسان العرب«)  ٢(



  

  ٤٥   

 .)١(وهو املبالغة يف التحرير والتصفية، من التنقيح» منقًحا«: وقوله
*   *   * 

  

 
فإذا ألَّفوا كتاًبا فإهنم يسمونه ليتميز ، تسمية املؤلفات من دأب العلامء

 .هبذا االسم عن غريه
، كــان يســمي أمتعتــه ملسو هيلع هللا ىلصن رســول اهللا إــف، وهــذا لــه أصــل يف الســنة

 .وغري ذلك، وسالحه، وبغلته، يسمي بعريهف، وحيواناته
وأن ، ولكـن ينبغـي لإلنسـان أن يقـول احلـق، والتسمية تعنيِّ املسـمى
ىـتح ، فـإن بعـض النـاس يبـالغ يف التسـمية، يسمي الكتاب بام يطابق مسامه

فـإذا قرأتـه ، إنك إذا قرأت تسمية الكتاب تظن أنه أفضل كتاب ألَّفه النـاس
 .ه وبني تسميته كام بني السامء واألرضوأن بين، وجدته ليس بيشء

ف  ِّ ، معناه أهنا يتقلدها اإلنسان»القالئد الربهانية«: سامهرمحه اهللا لؤملاف
 .ويتحىل هبا
وال يشء أقــرب إىل اإلنســان مــن » غــدت لطالبيهــا دانيــة اــمل« :هــلوق

                                                        

 ).حقن(مادة ) ٢٣٧(ص» املصباح املنري«)  ١(



  

  ٤٦   

 .قالدته التي تقلَّدها يف عنقه
 .إن شاء اهللا .يتأيس امك اوقريبة لطالبيها؛ لوضوحه، وهذه الربهانية دانية

*      *      * 
  

 
ةـلالدلل ، عىل أنه مفعول مقدم» اهللا«ُنِصَب لفظ اجلاللة » واهللاَ«: هلوق

 .م اهللا تعاىل أوًال والتربك بذكر اس، عىل احلرص
ـ لِ غِ تَ ْش مُ لْ لِ  عَ فْ و النَُّج رْ أَ «: هـلوق ويرجـى أن يكـون املؤلـف جمـاب » اِهبَ
 .فينتفع هبا من اشتغل هبا، الدعوة
؛ ألن اإلخالص عليه مدار كل يشء، »لِ مَ عَ  الْ ِيف  ِيلْ  َص لِ ُخيْ  نْ أَ وَ «: هلوق

وجيعـل اهللا ، هـييثاب اإلنسان عل –عزَّ وجلَّ  –فالعلم الذي فيه إخالص هللا 
 .فيه خًريا كثًريا

 



  

  ٤٧   

 
 

  
  

 
واإلنسـان إذا مـات تعّلـق برتكتـه مخسـة ، هذه املقدمـة تتعلـق بالرتكـة

 :حقوق
ــاه، »نهرــك«هــلاثم ، مــا تعلــق بعــني الرتكــة: األول أن : والــرهن معن

: فيقـول، أوفنـي: فيـأيت صـاحب الـدين ويقـول، اإلنسان يكون عليه  الدين
فـإذا مـات ، فيعطيه رهنًا يرهنه بدينه، أعطني رهنًا: فيقول، ليس عندي يشء

ومل يكن عنده سواه فاآلن يتعلق بالرتكة حق ، هذا الراهن وترك هذا املرهون
 .املرهتن

ف سيارة مرهونـة، فإذا مات ميت ـف سـواها فإننـا نبـدأ ، وخلَّ ومل خيلِّ
وهلـذا ال جيـوز ملـن ، بإعطاء املرهتن حقه؛ ألن الرهن تعلق بعني هذه السيارة

 .قد تعلق فيها حق املرهتنأن يترصف فيها؛ ألنه ، عليه الدين
ةـمذب ال ، فنبدأ أوالً بام تعلق بعني الرتكة؛ ألنـه حـق تعلـق بعـني املـال

 .امليت
يعني لو كان اإلنسان امليت ، عني الرتكةبهذا مما يتعلق » وجانٍ «: هلوق



  

  ٤٨   

، فإنه خيري من له الدين ،ولزمه هبذه اجلناية مال، صخش ىلع ىنج دق دبع هل
، ويعطى صاحب اجلنايـة قيمتـه دبأو أن يباع الع ،ةيانبني متلك العبد عن اجل

ألن اجلناية تعلقت برقبة ؛هتميق هيلع  ياملجن ىطعيف، ديه صاحب العبدفأو ي
، وأوىل مـن املـرياث، وأوىل مـن الوصـية، فهو أوىل من  التجهيـز، هذا العبد

 .فيقدم حق املجني عليه عىل كل يشء
*      *      * 

 
 

يعني لو فرضنا أن هذا الرجل عنده أربعون ، أي توجد» ُتْلَفى«: هلوق
ط اهللا عليهـا آفـة أهلكتهـا إال شـاة واحـدة، شاة حال عليهـا احلـول ، ثـم سـلَّ

ومل نجد يف تركته إال هذه ، ثم مات صاحب الغنم، واحدة هذه زكاةوالشاة ال
ْين ، هذه الشاة تعلقت هبا الزكاة: نقول، الشاة فتقدم عىل كـل يشء؛ ألن الـدَّ

 .والزكاة دين هللا عزَّ وجلَّ ، تعلق بعني هذه الشاة
اـم دـعب يـنعي ، تدل عىل الرتتيـب )مث(» افرع قيلي زيهجتب مث«: هلوق

أجـرة ، مثـل قيمـة املـاء: جتهيـز امليـت: أي، زـيهجتلل يتأـن ةكرتيتعلق بعني ال
، أجرة احلامل إذا كان ال حيمـل إال بـأجرة، قيمة القرب، قيمة الكفن، الغاسل

 .كل ما يتعلق بتجهيز امليت فإنه يف املرتبة الثانية: أي
وال ينقص عـن ، بحيث ال يتجاوز به احلد: ينعي» افرع قيلي« :وقوله



  

  ٤٩   

اقترص عىل أدنى الواجب : كون بحسب مال امليت، فال نقولوي ،الذي يليق
لب ، فاخٍر غالٍ  ائت بكفنٍ : وال نقول، من أجل أن تويف الديون األخرى مثًال 

  .تيملاب قيلي ام بسحب
ملا مـات امليـت مل نجـد ، يف املثال الذي مّثلنا به أخًريا الذي هو الزكاةو

جتهيـز؛ فنبـدأ وإىل ، ج إىل كفـنوامليـت حيتـا، إال هذه الشاة التـي هـي الزكـاة
فإن مل يكن؛ ، وأما جتهيزه فيجب عىل من تلزمه نفقته، بالشاة ونعطيها الفقراء

 .فعىل بيت املال
أمــا ، هــو مــذهب الشــافعي –رمحــه اهللا  –وهـذا الــذي ذكــره املؤلــف 

، )١(ثـم مـا تعلـق بعـني الرتكـة، يقدم التجهيز: مذهب احلنابلة فهو بالعكس
 : وجهةولكل من القولني

إن احلق متعلق هبذه : فقال –رمحه اهللا  –أما وجهة ما ذهب إليه الشافعي 
أن هذا املال قـد تعلـق بـه حـق سـابق : ينعي فال بد أن ُتعطى من له احلّق ، العني

إن  مـث ،هـتكرتبفإن حق الراهن مثًال متقـدم عـىل تعلـق حـق امليـت ، عىل احلاجة
فصـار أوىل ، هبـذا الـرهن يف حـال حياتـهبأن يتعلق حق املـرهتن  قد َرِيضَ  امليت

ومــن بيــت مــال ، ر جتهيــز امليــت مــن أقاربــهفــرض أنــه تعــذَّ وــل مــعن ؛ ميدــقتلاب
هيلع بجيف  ـمثالً ـ  صاحب الرهنوه أول من جيب عليه  :فإننا نقول، املسلمني

 .رض كفايةف هنألأن جيهز امليت؛ 

                                                        
 ).٧/٤(»  املغني مع الرشح الكبري«)  ١(



  

  ٥٠   

ة امليت فهو رضوره إن التجهيز يتعلق ب: وأما مذهب احلنابلة فيقولون
ـا وأحاطـت الـديون : قالوا، مقدم والدليل عىل هـذا أن اإلنسـان إذا كـان حي 

ومـا إىل ، واألواين التـي حيتاجهـا للطـبخ، الثيـاب، بامله؛ فإنه تقدم رضورتـه
 .فتقدم رضورة امليت عىل املتعلق بعني الرتكة، وامليت كاحلي، ذلك

ام  –فيام نرى  –وإذا كان لكل واحد منهم وجهة؛ فاألقرب للصواب 
ومل  ،)١(»كفنـوه يف ثوبيـه«: قـال  ملسو هيلع هللا ىلصبدليل أن النبـي  ؛ذهب إليه اإلمام أمحد

فيكـون مؤنـة التجهيـز مقدمـة عـىل حقـوق  ؟هل عليـه ديـن أم ال :لصفتسي
وإن كـان هـذا  ،نينوـهرمن الثوبـان الحـتامل أن يكـون هـذا، ةكرتلاباملتعلق 

 .وحاجته مقدمة عىل ديونه، ؛ ألن هذا يتعلق بحاجة امليتاالحتامل بعيًدا
*      *      * 

  
 

ْوَجةِ «: هلوق يف الواقع أراد  ،هذه اجلملة معرتضة »...وجلهاِز الزَّ
وإنام ، جهاز الزوجة ال يؤخذ من ماهلا منها أن يبني أن -رمحه اهللا –املؤلف 

 .وإن كان معرسا فمن ماهلا، يؤخذ من مال زوجها إن كان موًرسا
فإن زوجها جيهزها ، هب زهإذا ماتت الزوجة وليس عندها مال جت :ينعي

                                                        

باب ما ، كتاب احلج: ؛ ومسلم)١٨٤٩(رقم، باب املحرم يموت بعرفة، كتاب احلج: أخرجه البخاري)  ١(
 ).١٢٠٦(رقم، يفعل باملحرم إذا مات



  

  ٥١   

     : ألن اهللا تعاىل قال، التجهيز هيلع بجي الف اوإن كان معًرس ، إن كان موًرسا
                 ]٧: الطالق[ 

تيب مث  ،الذين يلزمهم نفقتهاأقارهبا  ؟اهزيهجت ىلوتي نمف، فإن كان معًرسا
 .املال

ومل ، وليس عليهـا ديـن، امرأة خّلفت ماالً يكفي جلهازها :كلمثال ذ
أو جيهزهـا الـزوج ، لكن هل نجهزها ونحـرم الورثـة، يشءاهلام نيعب قلعتي 

 وماهلا املوجود للورثة؟
هـذا ، وماهلا املوجود يعطى الورثـة، جيهزها الزوج: عىل كالم املؤلف

ويسـقط ، أما إذا كان معًرسا؛ فإن املوجود من ماهلا جتهـز بـه، إذا كان موًرسا
 .حق الورثة

 –كام ترى  – رمحه اهللا يعفمذهب الشاف، وهذه حمل خالف بني العلامء
ز زوجته إذا ماتت من ماله  .أن الزوج جيب عليه أن جيهِّ

ـز : فيقولـونرمحهم اهللا أما مذهب احلنابلة  إن الـزوج ال يلزمـه أن جيهِّ
وملـا ماتـت ، زوجته؛ ألن إنفاق الزوج عىل الزوجة يف مقابلـة االسـتمتاع هبـا

ز مـن ماهلـا، انقطع االستمتاع هبا ويظهـر أثـر اخلـالف يف الصـورة ، إًذا فتجهَّ
 .التي تقدمت

الصواب فيها مع الشافعي؛ ألن التكفني ومؤونة : ولكن هذه املسألة
 : - ىلاعت  –وقد قال ، التجهيز من العرشة باملعروف         



  

  ٥٢   

ل زوجتك وكفنها؟ : وكل أحد ينتقد الزوج إذا قيل له إنام جيب ، ال: قالغسِّ
فكل الناس ، أما اآلن فال فائدة يل منها، ّيل نفقتها وهي حّية أستمتع هباع

 .يرون أن هذا من سوء املعارشة
*      *      * 

  
 

 .الدين املرسل: هذه املرتبة الثالثة
 .ومل يتعلق بعني الرتكة، لدين الذي ليس فيه رهنا: واملراد به
 .عني الرتكةبكل دين يتعلق بذمة املدين ال : فهو إًذا

وإمـا ، وهبذا تبني أن الديون التي عىل امليت إما أن تكون موثقة بـرهن
 .أن تكون غري موثقة
ــت وعليــه ديــن: مثــال ذلــك فيقــدم ، لكــن لــيس فيــه رهــن، مــات مّي

زناه، التجهيز وعليه دين قدره ، وبقي عندنا بعد التجهيز ألف ريال، فإذا جهَّ
 أو نقيض به الدين؟، فهل يكون األلف الذي تركه امليت للورثة، ألف ريال

 .وال يبقى للورثة يشء، نقيض به الدين
*      *      * 

 
 
 



  

  ٥٣   

  
 

نكل ، بعد ما نقيض الدين نأيت للوصية فنقدمها: املرتبة الرابعة هذهمث 
 :اشرتط املؤلف للوصية رشطني

 .أن تكون بالثلث فأقل: الرشط األول
 .واملراد باألجنبي هنا من ليس بوارث. أن تكون ألجنبي: الرشط الثاين

 ما هو الدليل عىل هذين الرشطني؟
ملا ذكر استحقاق  –يف آيات املواريث  –تبارك وتعاىل  –هلوق  الدليل

  : قال –الورثة              ]١٢: النساء[. 
  : وقال يف إرث املرأة من زوجها               

 .]١٢: النساء[
  : ن زوجتهوقال يف إرثه م              

   :، ويف الكاللة قال]١٢: النساء[                 
 .]١٢: النساء[

ويف كـالم املؤلـف قـدم ، وجتد يف اآلية أن اهللا قدم الوصية عـىل الـدين
 ، ملاذا؟الدين عىل الوصية

 .عبالنص واإلمجاأن الدين مقدم : اجلواب عن ذلك
نيدـلاب  ملسو هيلع هللا ىلصالنبـي ـىضقف قال ، فحديث عيل ريض اهللا عنه :أما النص



  

  ٥٤   

 .)١(ل الوصيةبق
 .فقد أمجع العلامء عىل أن الدين مقدم عىل الوصية :وأما اإلمجاع

  :فيقال :وأما النظر والقياس
والـدين هي تربع،  وإنامأن اهللا قدم الوصية؛ ألهنا ليست واجبة  :أوالً 

فُقّدمت ليعتني هبا ، فلام مل تكن واجبة فإنه ُخيشى أن يفّرط الورثة هبا ،واجب
 .ال ألهنا مقدمة عىل الدين، الورثة

لو فرضـنا أن الورثـة ال خيـافون اهللا  :ينعي، أن الدين له مطالب :ثانًيا
اـهل والوصـية لـيس ، ال؛ ألن له مطالًبـا: اجلوابفسكتوا فهل يسقط الدين؟ 

فربام يكون الورثة ال ، بلاطم اهل سيل هنإف، مطالب إذا مل يعَلم املوىص له هبا
 .فلهذا قدمت عىل الدين، خيافون اهللا وجيحدوهنا

والدين حق للحـي  ،لميت هو الذي أوىص هبالأن الوصية حق  :ثالًثا
أما الوصية فال يمكن إسقاطها ، ويسقط الدينالدائن يف الدين حماستي امبرف 

 . لهم إال إذا ردها املوىص لهال
، وقد اشرتط املؤلف يف الوصـية أن تكـون بالثلـث فأقـل لغـري وارث

حني عاده النبي  ريض اهللا عنه صوالدليل عىل ذلك حديث سعد بن أيب وقا
إين ذو مال وال يرثني إال ابنة يل أفأتصدق بثلثي مـايل؟ : وقال، هضرم يف ملسو هيلع هللا ىلص
والثلـث ، الثلث« :فالثلث؟ قال: قال ،»ال«: فالشطر؟ قال: قال، »ال«: قال

                                                        
، ما جاء يف مرياث اإلخوة من األب واألم باب، كتاب الفرائض، والرتمذي، )٥٩٦(رقم، أخرجه أمحد)  ١(

 ).٢٧١٥(رقم، باب الدين قبل الوصية، كتاب الوصايا: وابن ماجه، )٢٠٩٤(رقم
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طقف ثلثلاب هل ص، )١(»ريثك َّ  .خرف
فألنه لو أوىص للوارث لكان متعدًيا حلدود : وأما كوهنا لغري وارث

  :، وقد قال اهللا تعاىلاهللا          لنفرض أنه أوىص ، و
ه بثلث ماله يف مسألة يكون لألم فيها ال  .سدسألمِّ

لــألم يف هــذا املثــال ، وأخــوين شــقيقني ،إنســان هلــك عــن أم :هــلاثم
صار هلا ، فإذا أعطيناها الثلث الذي هو الوصية وأعطيناها السدس، السدس
وهذا تعـدٍّ حلـدود اهللا؛ ألن اهللا مل جيعـل ألم اإلنسـان بعـد موتـه إال ، النصف

 .هذا من جهة. أو فرع وارث، السدس إذا وجد مجع من اإلخوة
إن اهللا أعطى كل ذي حقٍّ حقـه «: قال ملسو هيلع هللا ىلصومن جهة أخرى أن النبي 

 .)٢(»فال وصية لوارث
ذ ـذ إال بإجـازة ، فتبنيَّ اآلن أن الوصية بام زاد عىل الثلث ال تنفَّ فـال تنفَّ

فـال ينفـذ الزائـد إال ، ال كل الوصية، والذي ال ينفذ الزائد ،الورثة املرشدين
 .ية للوارث حرامصواملرشدين، وأن البإجازة الورثة 

*      *      * 
                                                        

). ٢٧٤٢(ح) ٥/٣٦٣(باب أن يرتك ورثته أغنياء خٌري من أن يتكففوا الناس ، أخرجه البخاري يف الوصايا)  ١(
 ).١٦٢٨(ح) ٣/١٢٥٠(باب الوصية بالثلث ، ومسلم يف الوصية

والرتمذي يف ، )٣٥٦٥(ح) ٣/٢٩٦(باب يف تضمني العارية ، وأبوداود يف البيوع، )٥/٢٦٧(أخرجه أمحد )  ٢(
باب ال وصية ، وابن ماجه يف الوصايا، )٢١٢٠(ح) ٣/٦٢٠(باب ما جاء ال وصية لوارث ، الوصايا
نه ، نوإسناده حس، من حديث أيب أمامة الباهيل ريض اهللا عنه). ٢٧١٣(ح) ٢/٩٠٥(لوارث  وقد حسَّ

 .»هذا حديث حسن«: وقال الرتمذي، )٢٤٣١(ص» بلوغ املرام«اإلمام أمحد، كام يف 
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 .الباقي لإلرث: هذه املرتبة اخلامسة
نحن نعلم أنه لو استوعب الدين املتعلق بعـني الرتكـة  :فإذا قال قائل

ونعلـم أنـه لـو اسـتغرق جتهيـزه مجيـع ، ث يشءمجيع الرتكة مل يبق ألهل املريا
ونعلم أنه لو كان عليه ديـن بـال رهـن وهـو الـدين ، مل يبق للورثة يشء ،هلام

لكـن الوصـية ال تزيـد عـىل ، مل يبـق للورثـة يشء ،املرسل يستغرق مجيع ماله
 إهنا مقدمة عىل املرياث؟: فكيف ُيقال، الثلث

ملرياث يقسم عىل ما بقـي وا، ألن الوصية تؤخذ من رأس املال :نقول
 .يؤخذ مما بقي بعد الوصية :ينعي، بعد الوصية

 وأوىص بالثلث؟، وأخت شقيقة، هلك هالك عن زوج :ونرضب لذلك مثالً 
 .وللوصية الثلث، واألخت الشقيقة النصف، فمرياث الزوج النصف

ثم نقسم الباقي ، للوصية الثلث ثالثة: املسألة من تسعة: إذا قسمنا قلنا
فاآلن نقص . واألخت ثالثة، نعطي الزوج ثالثة، ًفا بني الزوج واألختأنصا

صـار لكـل ، فبعد أن كان لكـل واحـد مـنهام النصـف، حق الزوج واألخت
 .بل ُأعطي املوىص له الثلث كامالً ، والوصية ما نقصت، واحد الثلث

ولو أردنا أن نسوي بني الوصية واملرياث لكنـا نعطـي صـاحب الوصـية 
 .ةيوسلاب ويكون النقص داخًال عىل اجلميع، ي هؤالء ربعا وثمناونعط، الربع
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ولألخـت الشـقيقة ، للـزوج النصـف ثالثـة: املسألة من سـتة :ونقول
فهنـا دخـل ، فتعـول إىل ثامنيـة، اثنـان: وللمـوىص لـه الثلـث، النصف ثالثـة

اثنـني مـن : أعطينـا صـاحب الوصـية يف احلقيقـة الربـع، النقص عىل اجلميـع
وأعطينا األخت الشـقيقة ، ةينامث نم ةثالث: طينا الزوج ربًعا وثمنًاوأع، ةينامث

 .فدخل النقص عىل اجلميع. ةينامث نم ةثالث: ربًعا وثمنًا
فتبّني أننا نقدم الوصية عىل املرياث حيث نعطي املوىص له نصيبه مـن 

وحينئـٍذ يكــون ، ونقسـم بـني الورثـة عـىل مـا بقـي بعـد الوصـية، رأس املـال
بعدم التقديم؛ لدخل النقص  :ولو أننا قلنا، الورثة دون الوصيةالنقص عىل 
 .عىل اجلميع

 تكون بالثلث فأقل؟: ينعي ،الوصيةلثم ة بهل اهل: ةلأسم
تكـون ، إن كانـت يف مـرض موتـه املخـوف فهـي كالوصـية :اجلواب

أو يف  ،هـنم ئرـب وإن كانت يف صحته أو يف مرضٍ ، وارث ريغل لقأف ثلثلاب
 .ليس من الثلث، املال سفهي من رأ، مرض غري خموف

 .لو وهب ماله وهو صحيح شحيح فله ذلك: هلاثم
ة إن كـان يف الوقف كاهلبـ :نقول ؟هل الوقف كالوصية :لو قال قائل

نفـذ كـل مـا أوقـف  خمـوف،أو يف مـرض غـري  ،هنم ئربصحته أو يف مرض 
ذ ـفني ال، وإن كان يف مرض موته املخوف فهـو كالوصـية، هلام لك ناكولو 

  .منه إال الثلث
*       *      * 
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كل ما يتوصل به إىل يشء : والسبب يف اللغة، ببس عمج :األسباب
   : - ىلاعت  –ومنه قوله ، مقصود             

               ]بيشء يوصله إىل السامء: ، أي]١٥: احلج. 
مـا يلـزم مـن وجـوده الوجـود، : أما يف اصطالح األصوليني فالسبب

 .ومن عدمه العدم
وال يلزم ، أن الرشط يلزم من عدمه العدم :والفرق بينه وبني الرشط

 .من وجوده الوجود
 .وإال فكالمها يلزم من عدمه العدم، هذا هو الفرق

ول وقت الصالة سبب للوجـوب؛ ألن اإلنسـان لـو دخ :أرأيت مثالً 
، وجد له مانع يمنعه من وجوب الصـالة قبـل دخـول الوقـت مل جتـب عليـه

وإذا دخـل ، مل جتب عليها صالة الظهـر، لو حاضت املرأة قبل الزوال: ينعي
، وإذا عدم الوقـت ُعـدم الوجـوب، ببس تقولاف، الوقت؛ وجبت الصالة

 .وجد الوجوب، وإذا وجد الوقت
ومتـام ، سبب لوجـوب الزكـاة، ملك النصاب يف الزكاة :كذلك أيًضا

وهلــذا لــو كــان عنــد اإلنســان دون النصــاب ، احلــول رشط لوجــوب الزكــاة
ومىضـ عليـه وإذا كـان عنـده نصـاب ، فـال زكـاة عليـه، ومىض عليه أحـوال
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 .أحوال وجب عليه أن يزكي؛ ألن السبب موجود
 فام هي أسباب اإلرث؟

 .وينتفي بانتفائها، ث بوجودهاهي ما يوجد اإلر
 .ومن عدمها عدم اإلرث، أو ما يلزم من وجودها وجود اإلرث

 .هو انتقال املال من امليت إىل املوروث إىل احلي الوارث :واإلرث
*      *      * 

  
 

 .أسباب اإلرث ثالثة: يأ
فالزوجـة تـرث مـن ، بدأ املؤلف بالنكاح؛ ألنه يورث به مـن اجلـانبني

 .والزوج يرث من زوجته، زوجها
ى بالنسب؛ ألنه يورث به من اجلانبني أحياًنا ومـن جانـب واحـد ، وثنَّ

 .وأحياًنا ال يورث به، أحياًنا
وال ، فقد النسـب فإنه ال يورث به إال إذا، لتأخر رتبته، وثلَّث بالوالء

 .رهفلهذا أخَّ ، يورث به إال من جانب واحد
سـواٌء حصـل ، والنكاح الذي يورث به هـو عقـد الزوجيـة الصـحيح

 .ها أم مل يرهاآسواء رو ،وسواء حصلت خلوة أم مل حتصل ،مجاع أم مل حيصل
تتام أو ، هثرت اهنإف ؛فإذا عقد شخٌص عىل امرأة ومات عنها يف احلال
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 .إنه يرثها بمجرد العقدف، هي يف احلال
   :- ىلاعت  –هلوق : ودليل ذلك      ...... 

       ....  ]١٢: النساء[. 
وهـي تـرث مـن ، فبني اهللا يف هـذه اآليـة أن الـزوج يـرث مـن زوجتـه

 .زوجها
والعقـد ، ا من العقد الفاسداحرتازً » عقد الزوجية الصحيح«: وقولنا

 .الباطل
وـه : والعقد الفاسد، هو الذي أمجع العلامء عىل فساده: العقد الباطل

 .الذي اختلفوا يف فساده
وبعد ، وهو ال يدري، لو تزوج اإلنسان أخته من الرضاع: مثال األول

فإهنـا ال ترثـه؛ ألن العقـد باطـل ، أن مات عنها ثبت أهنـا أختـه مـن الرضـاع
 .ع املسلمنيامجإب

ــال الفاســد ــال ويل: ومث ــذا النكــاح فاســد، رجــٌل تــزوج امــرأة ب ، فه
َّ ، الختالف العلامء فيه ومـنهم مـن ، حه إذا كانت عاقلة بالغةحص نم مهنمف

 .أنه ال يصح: والصحيح. حصي ال: قال
ال هنإف  ؛أو ماتت عنه، ومات عنها، فهذا رجٌل عقد عىل امرأة بال ويل

 .وليس بصحيح، ن العقد فاسديثبت اإلرث بينهام؛ أل
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فـصن هلف ، إال أنه يفضل فيه  الذكر، وتقدم أنه يورث به من اجلانبني
وهلا منه الربـع إن ، هلا ولدكان والربع إن ، ما تركت امرأته إن مل يكن هلا ولد

 .والثمن إن كان له ولد، مل يكن له ولد
، البينونةوالزوج من زوجته ما مل حتصل ، إًذا ترث الزوجة من زوجها
 .فإن حصلت البينونة؛ فال مرياث

ا ويف أثناء العدة مات عنها -  اهنإف ، رجل طلق زوجته طالًقا رجعي 
 : يف الرجعيات –ىلاعت  –قال اهللا ، ترثه؛ ألهنا زوجة يف الواقع     

    ]٢٢٨: البقرة[. 
وهـو حـني طلقهـا ، دةرجل طلق زوجته ثالًثا ومـات وهـي يف العـ -

ولـو طلقهـا ، فإهنا ال تـرث؛ ألهنـا بانـت منـه، صحيح ليس يف مرض املوت
ال ألن آثـار  ؛هـثرت اـهنإف ؛وهو مريض مرض املوت املخـوف ثـم مـات عنهـا

 .ولكن ألنه متهم بقصد حرماهنا، النكاح باقية
: وقالـت الزوجـة للمـريض مرًضـا خموًفـا، وهلذا لو جاء الطلب منهـا

 .ثم مات قبل أن تنتهي العدة فإهنا ال ترث لعدم التهمة، اهقلطف ينقلط
ولو أن هذه املرأة التي طلقها زوجها يف مـرض موتـه املخـوف بـدون 

 انتهت عدهتا وتزوجها آخر؛ فهل ترث من األول أو ال؟، سؤاهلا
تـرث؛ ألن العلـة وهـي التهمـة : فبعض العلـامء قـال، هذا فيه خالف

لـئال تـرث زوجـني  ؛ال ترث: وبعضهم قال. بقصد حرماهنا مل تزل موجودة
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 .حصي الف ،والثاين لو مات عنها، الزوج األول، اثنني
أهنـا إذا تزوجـت؛ فإهنـا ال تـرث؛ لـئال يقـع إرثهـا : ومذهب احلنابلة

ـا مـع ، لزوجني اثنني وألهنـا ملـا تزوجـت كأهنـا قطعـت العالقـات قطًعـا تام 
 .الزوج األول

إنسانني وهي االتصال بني  :و القرابةوه ،النسب: الثاين من األسباب
 .سواٌء كانت قريبة أم بعيدة، بسبب الوالدة

، األخ يرث بالنسب، االبن يرث بالنسب، األب يرث بالنسب :فمثالً 
ا. العم بالنسب  .وهلم جر 

 .وحوايش، وفروع، أصول: وهذه القرابة تنقسم إىل ثالثة أقسام
، فهم األصول :مهنم ومن تفرعت، فهو من الفروع :فمن تفرع منك

 .فهم احلوايش :ومن تفرعوا من أصولك
 .وهلذا ال يمكن أن جتد القرابة خارجة عن هذه الثالثة

 : ، ودليله قوله تعاىلألصولا: أوًال           
                                  

              .  
 :يرث منهمو
 .وأيب أيب األب، وأيب األب، كاألب ؛ىثنأب لِ دْ كل ذكر مل يُ  -١

 .أما أبو األم فال يرث؛ ألنه أدىل بأنثى
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، فاملـال البـن العـم، وعـن أيب أم، فإذا مات ميـت عـن ابـن عـم بعيـد
 .وليس أليب األم يشء؛ ألنه أدىل بأنثى

 .بذكر قبله أنثى لِ دْ كل أنثى مل تُ  -٢
 .أم اجلد من قبل األب ترث، أم األب ترث، أم األم ترث، فاألم ترث

، وارث وهو غري، أما أم أيب األم فال ترث؛ ألهنا أدلت بذكر قبله أنثى
 –رمحهـم اهللا  –، لكن بعض أهل العلـم ومن أدىل بغري وارث فليس بوارث

إن من أدلت بأٍب أعىل من : وقال آخرون، إن من أدلت باجلد ال ترث: قالوا
وأم األب ، عندهم الـذي يـرث أم األم وإن علـت: ينعي ،ال ترث اهناجلد فإ

، كـلام بهذـموهذا ، أما أم أيب األب فال ترث، ثاناإل ضحوإن علت بم
وأم ، اإلنـاث ضـحتـرث أم األم وإن علـت بم: وأما مذهب احلنابلة فقالوا

 ضـحوإن علـت بم، اإلناث، وأم اجلـد أيب األب ضحمبوإن علت  األب 
اإلناث، ولكن مـذهب ضح ا ال ترث ولو بمهنإف، اإلناث، وأما أم أيب اجلد

جلد تـرث مـا إن أم أيب ا: يقولون ،الشافعي يف هذا أصح من مذهب احلنابلة
 .اإلناث ضحدامت بم

  : ودليله قوله تعاىل ،الفروع: ثانيًا       .  
  .ىثنأب لِ دْ كل من مل يُ يرث منهم و

ابن و، بنت االبن ترثو، ابن االبن يرثو، االبن يرثو، فالبنت ترث
 .ىثنأب دلتبنت البنت ال ترث؛ ألهنا أو، البنت ال يرث؛ ألنه أدىل بأنثى
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 ودليله قوله تعاىل  ،احلوايش: ثالثًا           
        وهم فروع األصول . 

 :ويرث منهم
 .أو ألم ،أو ألب ،أشقاء، سواء كانوا ذكوًرا أو إناًثا، خوة مطلًقااإل - ١
 .ِل بأنثىدْ كل ذكر مل يُ  -٢
بنـت األخـت ال تـرث؛ ألهنـا ، بن األخـت ال يـرث؛ ألنـه أدىل بـأنثىا

 .وليست من األخوات، ليست ذكًرا
، وأيًضا العـامت، العمة ال ترث، بنت العم ال ترث؛ ألهنا ليست ذكًرا

 .وبنات العم كلهن ال يرثن، وبنات األخت، واخلاالت وبنات األخ
وأختـه ، خ يـرثفـابن األ، وابن أخيه ،فلو هلك هالك عن بنت أخيه

 .ال ترث
، فيها أشياء خارجة عن العقل –مسائل املرياث  -: وهذه املسائل

 : - ىلاعت  –ولذلك قال اهللا                  
                  ]١١: النساء[. 

 .الوالء: الثالث من األسباب
ر املؤلف الوالء؛ ألنه متأخر عن السـببني السـابقني والـدليل عـىل ، أخَّ

إنـام «: -عليـه الصـالة والسـالم  –قول النبي : أن الوالء من أسباب اإلرث
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 .)١(»الوالء ملن أعتق
 .)٢(»الوالء حلمة كلحمة النسب«: وقوله

 .من ويل اليشء إذا تالهأو ، مأخوذة من الوالية :الوالء لغة
وعصـبته املتعصـبني ، قـتعمللتـبثت ةبوصع  :والوالء عند الفرضيني

 .مهسفنأب
إذا أعتقت امرأة عبًدا لـيس لـه : فمثًال . املعتق سواٌء كان ذكًرا أو أنثى

 .قرابة فإهنا ترثه؛ ألهنا معتقه
وليس له أحد من ، وإذا أعتق رجٌل عبًدا ومات هذا العبد الذي أعتقه

إنـام الـوالء ملـن « ملسو هيلع هللا ىلصفإن سـيده الـذي أعتقـه يرثـه؛ لقـول الرسـول ، رابةالق
 .)٣(»أعتق

                                                        
ومسلم يف ، )٤٥٦(ح) ١/٥٥٠(باب ذكر البيع والرشاء عىل املنرب يف املسجد ، أخرجه البخاري يف الصالة)  ١(

إنام الوالء ملن أعتَق باب ، يف العتق: ومسلم، )٤٥٦(ح ) ٢/١١٤١(باب إنام الوالء ملن أعتق ، العتق
 .من حديث عائشة ريض اهللا عنها) ١٥٠٤(ح، )٢/١١٤١(

دمحم نع ) ١٠/٢٩٢(والبيهقي ، )٤/٣٤١(ومن طريقه احلاكم ، )٢/٧٢(» مسنده«أخرجه الشافعي يف )  ٢(
، كالمها عن يعقوب بن إبراهيم، من طريق برش بن الوليد) ٤٩٥٠(ح) ١١/٣٢٥(وابن حبان ، ابن احلسن
 .عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر، هنع: بن احلسن قال حممد
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل «: قال احلاكم، عن عبد اهللا بن عمر، عن عبيد اهللا بن عمر، هنع: وقال برش
قال أبو بكر بن زياد «: وقال البيهقي، »بالدبوس: تلق«: وتعقبه الذهبي مشنًعا عليه بقوله، »خيرجاه

هقاس مث »وإنام رواه احلسن مرسالً ، هذا خطأ؛ ألن الثقات مل يرووه هكذا: ا احلديثالنيسابوري عقيب هذ
 .وقد روي من أوجه أُخر كلها ضعيفة: ثم قال، بسنده إىل احلسن مرسالً 

 .لكنه صح عن احلسن مرسالً ، احلديث معلول: تلق
 .انظر هامش رقم واحد من هذه الصفحة)  ٣(
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، فـابن املعتـق يـرث، وبنت معتقه، إذا هلك موىل معتق عن ابن معتقه
 .اهريغب ةبصاع لب، وبنت املعتق ال ترث؛ ألهنا ليست عصبًة بنفسها

 .واإلرث بالوالء إنام تثبت للمعتق وعصبته املتعصبني بأنفسهم
 ل يرث العتيق مواله إذا مل يوجد غريه؟وه

 :بنيَّ املؤلف هذا بقوله
 .ليس سواها من سبب: أي» ليس دوهنا سبب«: هلوق

وقـد دلَّ  ،وهذه الثالثة جممع عليها، ةثالثالفال يوجد أسباب إال هذه 
 .عليها القرآن والسنة كام تقدم

يفن ىلع  –رمحه اهللا  –وهلذا نص املؤلف ، ولكن ما سواها خمتلف فيه
 .ما سواها لينفي األقوال األخرى

 فام هي األسباب األخرى التي يورث هبا سوى هذه الثالثة؟
، إنه يرث املوىل من أسفل إذا مل يوجد عاصب :قال بعض أهل العلم

وأوىل مـن ، العتيق يرث معتقه إذا مل يوجد وارث؛ ألنه أوىل الناس بـه: ينعي
 .أن ننقل املال إىل بيت املال

 - مثًال  -، أو ألقي يف السوق، وهو طفل ضلَّ عن أهله :اللقيطكلذك 
مث ، وصار كولده، وقام بحضانته ونفقته، جده إنسان والتقطهوفهذا اللقيط 

 مات اللقيط فهل يرثه امللتقط؟
 .»ليس دوهنا سبب«: ال يرثه؛ ألنه قال: عىل كالم املؤلف :اجلواب
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ا نعطـي مـال اللقـيط هـذا وكوننـ، بل يرثه؛ ألنه أوىل الناس بـه: وقيل
وقام بحضانته وتربيته أوىل من كوننا نجعله يف بيت املال يرثـه ، الذي التقطه
، وهـو )١(وهـذا اختيـار شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه  اهللا، عامة املسلمني

 .وفيه حديث سيأيت ذكره، الصحيح
هذا الولد لـيس ، وأتت بولد –والعياذ باهللا  –امرأة زنت  :مثال ذلك

ال ، الولد للفراش« :ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقول النبي ه أب رشعي؛ ألن الزاين ليس أًبا رشعي 
فإن الذي يرثه ، إذا مات هذا الولد الذي جاء من الزناف، )٢(»وللعاهر احلجر

، إهنا ترثه مرياث أم فليس هلا إال الثلـث :وال نقول، ترث مجيع ماله، هو أمه
 .الفرتث كل امل، إهنا ترثه مرياث أم وأب: بل نقول

: وز املـرأة ثالثـة مواريـثـحت«: ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا جاء يف احلـديث عـن النبـي 
 .)٣(»وولدها الذي العنت عليه، ولقيطها، اهقيتع

                                                        
، ورواية عن اإلمام أمحد، وهو قول إسحاق بن راهويه، )١٩٥(ابن تيمية صلشيخ اإلسالم » االختيارات«)  ١(

 ).٤/١٧٩(البن القيم » هتذيب السنن«: انظر
باب الولد ، ، ومسلم يف الرضاع)٦٨١٨(ح) ١٢/١٢٧(باب للعاهر احلجر ، أخرجه البخاري يف احلدود)  ٢(

 .من حديث أيب هريرة ) ١٤٥٨(ح) ٢/١٠٨١(للفراش 
، والرتمذي يف الفرائض، )٢٩٠٦(ح) ٣/١٢٥(باب مرياث ابن املالعنة ، وداود يف الفرائضأخرجه أب)  ٣(

مرياث ، ، والنسائي يف الكربى يف الفرائض)٢١١٥(ح) ٣/٦١٥(باب ما جاء ما يرث النساء من الوالء 
) ٢/٩١٦(باب حتوز املرأة ثالث مواريث ، وابن ماجه يف الفرائض، )٦٣٦٠(ح) ٤/٧٨(ولد املالعنة 

 .من حديث واثلة بن األسقع) ٤٩٠، ٣/١٠٦(وأمحد ، )٢٧٤٢(ح
 .»ال نعرفه إ ال من حديث حممد بن حرب عىل هذا الوجه، هذا حديث حسن غريب«: قال الرتمذي

: وسئل عنه أبو حاتم فقال، »رظن هيف«: وقد قال البخاري. احلديث يف إسناده عمر بن رؤبة التغلبي: تلق
 ).٢١/٣٤٣(» هتذيب الكامل«: انظر، »ولكن صالح، ال: به حجة؟ قال تقوم: صالح احلديث، قيل له«
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 .هذا بالوالء، املعتق: أي: »اهقيتع« :هلوق
 .بااللتقاط؛ ألهنا أوىل الناس به: أي: »اهطيقل« :هلوق
ى ومعنـ، أيًضـا هـي التـي ترثـه: »ولـدها الـذي العنـت عليـه« :هلوق

، فـتالعن مـع زوجتـه، لـيس هـذا الولـد منـي: أن زوجها قال: هيلع تنعال
فيكون لألم فتحوز مرياثه فرًضا وتعصـيًبا؛ ألنـه لـيس لـه ، األبهنم ىفتناف 

 .عاصب سواها
ــواالة ،كــذلك املعاقــدة كــام كــانوا يفعلــون ذلــك يف ، واملحالفــة ،وامل

، وهـو ال ُيعلـم نسـبهفلو أن رجًال جمهـول النسـب قـدم إىل بالدنـا ، اجلاهلية
ومـات أحــدمها ومل ، والتــوارث ،والنرصـة ،فتعاقـد معـه إنســان عـىل الــوالء

 فهل يرثه اآلخر؟، يوجد له وارث
وعـىل القـول » لـيس دوهنـا سـبب«: ال؛ ألنـه قـال: عىل كالم املؤلف

وقد كان هـذا معمـوالً ، ملا بينهام من املواالة واملحالفة، يتوارثان، معن: الثاين
 .فجاء اإلسالم وجعل اإلرث له أسباب ثالثة، ةيلهابه يف اجل

أمـا لـو أبطلـه الرشـع عـىل وجـه ، لكن ذاك مل يبطله عىل وجـه رصيـح
 .قلنا ال مرياث فيهل، حيرص

أنـه  –رمحـه اهللا  –وهذا أيًضا مـن األسـباب التـي اختـار شـيخ اإلسـالم 
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 .ي هو بعيد؛ ألن إعطاء هذا القريب أوىل من إعطاء بيت املال الذ)١(يورث هبا
هـذا ، وما سواها لـيس بسـبب، أن أسباب املواريث ثالثة :واحلاصل
 .هو املجمع عليه

فإذا أثبتت األدلة أنه ، وأما املختلف فيه؛ فالواجب الرجوع إىل األدلة
 .وإال فال، ببس وهف ؛ببس

 

*      *      * 

                                                        
 ).١٩٥(ص» االختيارات«و، )٩٦ – ٣٥/٩٣(» جمموع الفتاوى«)  ١(



  

  ٧٠   

 
 

  
 

 .احلائل من الوصول إىل اليشء، املانع يف األصل
وال يلـزم مـن ، وهو الذي يلزم من وجـوده العـدم، عنام عمج: املوانع

 .دمه الوجودع
وصف علَّق به الشارع حرمان املتصف به من : واملانع يف باب املرياث

بمعنـى أن سـبب ، هي التي ترد عىل الوارث فتمنعه من اإلرث :أي .اإلرث
َم مـن ذلـك. فتمنع من اإلرث، لكن ترد عليه هذه املوانع، اإلرث قائم : فُعلِ

قم به سبب املرياث فال وأما من مل ي، أنه ال يمكن أن يوجد مانع بدون سبب
وال والء؛ ، وال نكـاح، فمثًال من ليس بينك وبينه قرابـة، هذا فيه مانع: يقال

 .فإنه ال ُيقال فيه مانع
فإذا وجدت األسـباب السـابقة الثالثـة فـَثم ، إًذا ال مانع إال مع سبب

 .وهكذا... زوج وال يرث، ابن وال يرث، يعني يكون أب وال يرث، املانع
: فــالرق معنــاه، مــأخوذ مــن االســرتقاق وهـو االســتعباد :»رق«هـلوق

يعنــي أن يكــون أن يكــون مــن قــام بــه ســبب اإلرث عبــًدا : العبوديــة يعنــي
 :والدليل عىل أن الرق مانع أمران، فال يرث، اإلنسان رقيًقا
 : فقال، أن اهللا جعل اإلرث للوارث بالم التمليك: األول    
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            ]وهذا يدل عىل أن الوارث ]١١: النساء ،
 .أهٌل للتملك
من باع عبًدا «: ملسو هيلع هللا ىلصوإنام ملكه لسيده؛ لقوله ، أن الرقيق ال يملك: ثانًيا

 .، هذا من جهة االستدالل)١(»له مال؛ فامله للذي باعه إال أن يشرتط املبتاع
فألننا لو أعطينا هـذا الرقيـق : ليوأما من جهة التعليل املبني عىل الدل

وسـيده ال نسـب بينـه وبـني ، لكنَّا قد أعطينا املـرياث حقيقـة لسـيِّده، املرياث
ثناه بدون سبب، وال والء، وال نكاح، امليت  .فورَّ

 :هلاثم
والزوجة يمكن أن تكون رقيقة ملن ال  –هلك هالك عن زوجة رقيقة 

رث؛ ألهنـا لـو ورثـت؛ لكـان هذه الزوجـة ال تـ –وخاف العنت ، جيد طوالً 
 .املال لسيدها

 :هلاثم
 .ال يرث؛ ألنه لو ورث؛ لكان املال لسيده، هلك هالك عن ابن رقيق

 .والرق مانع من اجلانبني سواء كان الوارث رقيًقا أو املوّرث
 .هو إزهاق الروح: والقتل، القتل :الثاين

                                                        
) ٥/٤٩(له ممر أو رشب يف حائط أو يف نخل  باب الرجل يكون، أخرجه البخاري يف الرشب واملساقاة)  ١(

من حديث عبد  اهللا ) ١٥٤٣(ح) ٣/١١٧٣(باب من باع نخًال عليها ثمر ، ومسلم يف البيوع، )٢٣٧٩(ح
 .ابن عمر ريض اهللا عنهام
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يـرث  ال لـتاقلاف، وهو جانـب القاتـل، والقتل مانع من جانب واحد
ثـه ، واملقتول يرث من القاتـل، من املقتول وهـذا يمكـن فـيام إذا أصـاب مورِّ

ومع الرسعة ، وعندما أصابه برأسه ركب سيارته وهرب، برصاصة يف رأسه
 .فريث املقتول وال يرث القاتل، فهنا مات القاتل قبل املقتول، انقلب ومات
ل من املقتول ال يرث القات«: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصما يروى عن النبي : والدليل

 .)١(»شيًئا
إال أن بعـض العلـامء ادعـى ، لكن هذا احلـديث لـيس لـه إسـناد قـائم

ل ـبمن تعجـل شـيًئا ق: اإلمجاع عىل أن القاتل ال يرث، ، وهناك قاعدة فقهية
 .هنامرحب بقوع هناأو

ثـه لـريث ، وألنه لو ورث القاتل؛ لكـان وسـيلة إىل قتـل الـوارث مورِّ

                                                        
نم ) ٩٧ – ٤/٩٦(، والدارقطني )٦٣٦٧(ح) ٤/٧٩(باب توريث القاتل ، أخرجه النسائي يف الكربى)  ١(

عن عمرو ، واملثنى بن الصباح: زاد الدارقطني، عن حييى بن سعيد وابن جريج، عياش طريق إسامعيل بن
 .عن جده، عن أبيه، ابن شعيب
 .وروايته عن غري الشاميني ضعيفة، إسامعيل بن عياش: ويف إسناده

 باب ديات األعضاء، فأخرجه أبوداود يف الديات، ولكنه قد توبع، وهذه منها، )١/٢٤٠(» امليزان«: انظر
نع ، عن سليامن بن موسى، من طريق حممد بن راشد، )٦/٢٢٠(والبيهقي ، )٤٥٦٤(ح) ٤/١٨٩(

، »إنه خطأ«: قال النسائي بعد أن أورده من الطريق األول. ويف متن هذا الطريق نكارة، عمرو بن شعيب به
» البلوغ«يف رجح نب ، وقال ا»وذكر له النسائي علة مؤّثرة«): ٢/٥٢٩(» املحرر«ولذا قال ابن عبداهلادي يف 

 .»والصواب وقفه عىل عمرو«): ٢٤٢(ص
» الدراية«و، )٢٣/٤٣٦(البن عبد الرب» التمهيد«: انظر. لكن يف أسانيدها مقال، واحلديث له شواهد: تلق

 ).٢/٢٦٠(رجح نبال 
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ا لل  .بابفمنع من املرياث سد 
أو شـبه ، وظاهر كالم املؤلف أنه ال فـرق بـني أن يكـون القتـل عمـًدا

 .عمد أو خطأ
، ريـبك رـجحأو ، فيـس :لثم، أن يقصد القتل بام يقتل غالًبا :دمعلاف

 .وما أشبه ذلك
ريغـص اـصع  :لـثم، أن يقصد اجلناية بـام ال يقتـل غالًبـا :شبه العمدو

 .ثم مات ،رضبه فانجرح
 ،كام لو أراد أن يقتل صـيًدا فأصـاب إنسـاًنا، القتلأالَّ يقصد  :واخلطأ

 فهل يرث أو ال يرث؟
لكن هـذا العمـوم ، كالم املؤلف يدل عىل أنه ال يرث يف كل األحوال

 .)١(فالصحيح أن الذي يمنع من املرياث هو القتل عمًدا، غري مراد
 .أن يتعمد قتله بغري حق: ينعي، قح ريغب :ونزيد رشًطا آخر

وذلـك لبعـد ، لقاتـل خطـًأ يـرث عـىل القـول الصـحيحاف: وعىل هـذا
فاملراد به القاتل الـذي ، ، إن صحَّ )٢(»ال يرث القاتل شيًئا«وحديث ، التهمة

ل اإلرث فيعاقب بحرمانه  .تعجَّ
 

                                                        
 ).٩/١٥٢(» املغني«: انظر)  ١(
 ).٧٢(تقدم خترجيه ص)  ٢(
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 :أمثلة عىل ذلك
فهـذا يـرث؛ ، فقتله أخـوه قصاًصـا بابنـه، رجل قتل ابن أخيه عمًدا -

 .قحب لتق هنأل
فشـارك النـاس يف ، هذا القريب وهـو حمصـنإنسان له قريب فزنى  -

 .فهذا يرث؛ ألنه بحق، رمجه
ســمًعا : فقــال، إنســان طلــب منــه أبــوه أن حيملــه مــن بلــد إىل آخــر -
، وأراد اهللا عليـه بحـادث فـامت األب، فركب سـيارته ومشـى بأبيـه، وطاعة

 فهل يرث أو ال يرث؟
دـصق اـم نـب عىل القول الصحيح أنه يرث؛ ألننا نعلم علم اليقـني أن اال

ولكن لُيعلم أنه يـرث . لكن هذا قضاء وقدر، بل قصده بِرُّ أبيه، قتل أبيه إطالًقا
 .قديمه، وأما الدية فال يرث منها :ينعي: وتالد ماله ،ال من الدية، من تالد ماله

والديـة ، هذا االبن الذي قتل أباه خطًأ تلزمـه الديـة ألبيـه :مثال ذلك
فإذا ضممنا الديـة مائـة بعـري إىل ، ريعب ةئام لبق نوكان عند أبيه م، ريعب ةئام

فـاالبن يـرث مـن املائـة األوىل التـي ، ماله األول مائـة بعـري أصـبحت مئتـني
 . بل املائة الثانية تكون للورثة اآلخرين، وال يرث من املائة الثانية، عنده

، ذكره ابن القيم ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء ذلك يف حديث رواه ابن ماجه عن النبي 
 )١(»وبه نأخذ«: ، وقال ملا ذكر ذلك»إعالم املوقعني«من كتاب  ملسو هيلع هللا ىلصهي يف فتاو

                                                        
 ).٤/٣٣٦(إعالم املوقعني : انظر)  ١(
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وإن ، وإن كان بحق يرث، فالقاتل إن كان متعمًدا ال يرث :وعىل هذا
: والثـاين، عىل املشـهور مـن املـذهب ال يرث: أحدمها: كان خطًأ ففيه قوالن

هـن وعـىل القـول بأ، وهـو الصـحيح -رمحه اهللا  –وبه قال اإلمام مالك  يرث
 .يرث فإنام يرث من ماله القديم دون الدية

لـب  :وقال بنو عمـه، إنه قتله خطأ: وقال، إذا قتل رجٌل رجًال : ةلأسم
عفدـي لو، ـ عىل القول الراجحـ يرث ىتح ، أطخ هلتقودعواه أنه ، قتله عمًدا

 فمن القول قوله؟، عن نفسه القصاص
عمـد؛ ألن هـذا أما عىل املذهب فإن القول قول من ادعـى ال :اجلواب
 .هو األصل

 .وهو الصحيح، أن القول قول من تشهد له القرائن :والقول الثاين
 .وهو أيًضا من موانع اإلرث. اختالف الدين :الثالث

 .وال الكافر املسلم، فال يرث املسلم الكافر
 –فأما القرآن فإن نوًحا قال لربه . والدليل عىل هذا من القرآن والسنة

 : - عزَّ وجلَّ            ]فقال اهللا تعاىل]٤٥: هود ، :    
    ]أن يكون من أهله؛ ألنه خمالف له يف  –ىلاعت  –فنفى اهللا  ]٤٦: هود

 .وابنه كافر به ،الدين، فإن نوًحا أحد الرسل الكرام
 ملسو هيلع هللا ىلصيـب أن الن» الصـحيحني«ففي حديث أسامة بن زيد يف  :أما السنة

 .الختالف الدين ؛)١(»وال الكافر املسلم، ال يرث املسلم الكافر«: قال
                                                        

، )٦٧٦٤(ح) ١٢/٥٠(، باب ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم، يف الفرائض» صحيح البخاري«  )١(
 ).١٦١٤(ح) ٣/١٢٣٣(ومسلم يف الفرائض 
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واملعنى يقتيض ذلك أيًضـا؛ ألن املـرياث إنـام ينتقـل مـن املـوروث إىل 
والكافر مع املسلم ليس بيـنهام مـواالة ، الوارث ملا بينهام من املواالة والقرابة

، بيـنهام عـداوة ديـنف، فكيف يـرث مالـه وهـو مسـلم وذاك كـافر، وال قرابة
 .وعداوة الدين من أشد ما يكون مباينة

 .واملسلم ال يرث الكافر، الكافر ال يرث املسلم :إًذا
، فهل يرثها أو ال؟ ال يرثها، رجٌل تزوج امرأة نرصانية وماتت :أمثلة

ين  .الختالف الدِّ
فهل يرث أحدمها اآلخر؟ عىل كالم  ،أخوان هيودي ونرصاين - 
والدليل عىل أن دينهام ، أحدمها اآلخر؛ ألن دينهام خمتلفال يرث : املؤلف

  : -ىلاعت  –هلوق ف لتخم           
           ]ولو كان دينهام واحًدا ما قال ، ]١١٣: البقرة

هذا باعتبار مضادة ، والقول بأن  الكفر ملة واحدة، القول أحدمها لآلخر هذا
 .والنصارى نصارى، فاليهود هيود، وأما بعضهم مع بعض فهم ملل، املسلمني
فلو هلـك هالـك عـن أخ ، اختالف الدين مانع من موانع اإلرث :إًذا

 .فاملال لألخ الشقيق، وعن ابن كافر، شقيق وهو مسلم
وال بـني ، وال بـني هيـودي ونرصـاين، رفاال توارث بني مسلم وكـ :إًذا

 .وثني ونرصاين
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بأن املرتد : وقال، املرتد: - رمحه اهللا  –استثنى شيخ اإلسالم ابن تيمية * 
كان الصحابة ، وعلل ذلك بأن الذين ارتدوا يف عهد الصحابة، يورث وال يرث

 – ، ويـرى)١(والصحابة ال ُجيمعون عىل خطأ، يورثون أقارهبم منهم بعد قتلهم
 .ثيدحلل صصخم –ريض اهللا عنهم  –أن عمل الصحابة  –رمحه اهللا 

ثه الكافر؛ صار ذلك أبعد عن حيلـة ربـام  ثنا املسلم من مورِّ وأيًضا إذا ورَّ
وهـذه وإن كانـت ، كام لو كان يبغض وارثه فريتـد؛ لـئال يرثـه، يتحيل هبا إنسان

 .قع من بعض الناسلكن ربام ت ة؛ ألنه ال يدري أهيام يموت أوًال،ديعب ةليح
وإىل مـا ذهـب إليـه الصـحابة؛ ، إن نظرنا إىل التعليـل: وعىل كل حال

 .إن قوله هو الصواب :انلق
واملرتـد ال ، وإن نظرنا إىل عموم حديث أسـامة؛ قلنـا ظـاهره العمـوم

 .شك أنه كافر
فـيام لـو كـان  –إىل هـذا القـول : أي -، وهذه املسألة ربام نحتاج إليهـا

ففي هـذه احلـال ، وله ذرية ضعفاء، ومات، ولكنه ال يصيلعندنا رجل ثري 
بأن نعطـيهم مـن هـذا : أي، ربام نقول بقول شيخ اإلسالم من أجل املصلحة

 .خري من كوننا نعطيهم من بيت املال العام–مال أبيهم  -: أي، املال
وأن ، املنـافَق  املرتـدعـم  –رمحـه اهللا  –واستثنى كذلك شيخ اإلسـالم 

 .قريبه الذمي وال عكس املسلم يرث من
                                                        

 ).١٨/٢٨٠(» اإلنصاف مع املقنع والرشح«: انظر. وهو رواية عن اإلمام أمحد، )١٩٦(ص» االختيارات«)  ١(
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 :نيتلأسم –رمحهم اهللا  –استثنى فقهاء احلنابلة * 
: ينعي، إنه يورث به مع اختالف الدين: فقالوا، الوالء: املسألة األوىل
واستدلوا ، فإن السيد يرثه، فامت العتيق، والعتيق مسلًام ، لو كان السيد كافًرا

، )١(»املسلم إال بالوالء وال الكافر، ال يرث املسلم الكافر«فيعض ثيدحب 
لكن هذا االستثناء ال يصح؛ ألنه شاذ خمالف ملا يف الصحيحني من حديث 

، ، فإن حديث أسامة عام يشمل الوالء وغريه- ريض اهللا عنه - أسامة بن زيد  
وال ، وال يف النسب، ال يف الوالء، والصحيح أنه ال إرث مع اختالف الدين

ن اإلرث يف الوالء أضعف من اإلرث يف وإذا كنا متفقني بأ ،يف النكاح
: وكيف نقول، ىوقفكيف نجعل اإلرث األضعف أقوى من األ، النسب

إن اختالف الدين مانع يف : وال نقول، اختالف الدين مانع يف النسب
فال يرث املسلم ، إن اختالف الدين مانع حتى يف الوالء: وهلذا نقول! الوالء؟

واحلديث ، وال بالعكس، وال بالنكاح، بسنوال بال، ال بالوالء، من الكافر
 .ال يقبل ملخالفته ملا يف الصحيحني، الذي فيه االستثناء شاذ

ثه ترغيبًا له : قالوا، الكافر إذا أسلم قبل قسمة الرتكة :املسألة الثانية نورِّ
، ولكن الصحيح أنه ال إرث للكافر ولو أسلم قبل قسمة )٢(يف اإلسالم

                                                        
، )٦٧٦٤(ح) ١٢/٥٠(، ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلمباب ، يف الفرائض» صحيح البخاري«)  ١(

 ).١٦١٤(ح) ٣/١٢٣٣(ومسلم يف الفرائض 
 ).٩/١٦٠(» املغني«)  ٢(
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 .)١(»وال الكافر املسلم، ال يرث املسلم الكافر«: ملسو هيلع هللا ىلصيب الرتكة؛ لعموم قول الن
به : وقوهلم ثه ترغيًبا له يف اإلسالم غري صحيح؛ ألنه يمكن أن نرغِّ نورِّ

 حيث نعطيه من الزكاة ، يف اإلسالم من طريق آخر         
؛ فقد أحلقنا الرضر سالما إذا أعطيناه ترغيًبا له يف اإل، ثم إنن]٦٠: التوبة[

به يف اإلسالم، نعمحيث اقتطعنا من ح، بالوارث اآلخر ، قه هلذا الذي نرغِّ
فهذا ربام يتوجه القول ، لو فرض أن هذا الذي أسلم ال يوجد وارث غريه

 .بأننا نعطيه من اإلرث؛ ألننا يف هذه احلال مل نظلم أحًدا
طـل يف القسـم ثم لو فتح هذا الباب؛ ألفىضـ إىل أن بعـض الورثـة يام

 .رجاء أن يسلم هذا القريب
وثالثـة عنـد ، اثنتان عىل املـذهب، لكن كل هذه االستثناءات اخلمسة

لكـن املنـافق إذا مل ، وكلهـا ضـعيفة؛ ألن حـديث أسـامة عـام، شيخ اإلسالم
، فريث من قريبه املسلم، وهو اإلسالم، هلاح رهاظب مكحن اننإف، هقافن رهظي

أنـه ال تـوارث بينـه وبـني : فالصـواب، علوم النفاقأما إذا كان م، وبالعكس
 .واهللا أعلم، قريبه املسلم

*      *      * 

                                                        
 ).٥٠(تقدم خترجيه ص)  ١(
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ومنـه قيـل ، جانب اليشء األقـوى: وهو يف اللغة، ع ركنمج: األركان
لزاوية البناء ركن؛ ألن أقوى جانب يف البناء هو الزاوية؛ ألن الزاويـة يسـند 

 .بعضها بعًضا
ماهية اليشء  :ينعي. فالركن ما ترتكب منه املاهية: وأما يف االصطالح
وســجود فالصــالة مـثًال تتكــون مـن قيــام وركـوع ، هلـا أجـزاء ترتكــب منهـا

 .وهي ماهية الصالة، وهذه أركان، وقعود
 .فام ترتكب منه املاهية؛ فهو األركان

 .املرياث له أركان ذكرها املؤلف
ث موروث«: وهي  .»وارث مورِّ

 .مورثهوهو احلي الباقي بعد : وارث
ث  .وهو امليت: مورِّ

 .وهو الرتكة: موروث
ب وهنـا أســقط املؤلـف حــرف العطــف للرضـورة؛ ألن الشــعر يوجــ

 .أو يثبت أشياء، لإلنسان أن يسقط أشياء
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ولـيس لـه ، وليس له زوجة، وليس له أقارب، فلو مات ميت: وارث

 .فإنه ال يثبت اإلرث، ىلوم
ث إن : فهل نقول، والشخص ميت، فلو كان هناك ابن لشخص: مورِّ

 .ه مفقودوأبو، فكيف يرث أباه، هذا االبن يرث أباه؟ ال؛ ألن أباه مفقود
ةكرت ف، ف ابنه وزوجتهوخلَّ ، فلو مات إنسان: َمْوُرْوث ِّ ، لخي مل نكل

وال يمكـن أن يـتم اإلرث ، فإنه ال يثبت اإلرث؛ ألنه ال يوجد يشء موروث
 .إال بذلك

 .فتبني هبذا أن أركان اإلرث ثالثة
لكـن املؤلــف ، والواقـع أن معرفتنــا لألركـان ليســت بـذاك الرضــورة

ألهنـا يف احلقيقـة إخبـار عـن الواقـع؛ ألنـه ال ، طـقف ليمكتذكرها من باب ال
ث ، ووارث يــرث مالــه، ميــت يمــوت: يــنعي ،يمكــن مــرياث إال بمــورِّ

 .فهذا بيان للواقع، املال الذي تركه :ينعي ،وموروث
 .لكن األسباب واملوانع والرشوط هي التي يرتتب عليها األحكام

 
*      *      * 

 



  

  ٨٢   

 
 

  
 

   :-ىلاعت  –هلوق هن مو، الَعالمة: وهو يف اللغة، مجع رشط: الرشوط
                                         ]أي]١٨: دمحم ، :
 .اهتامالع

وال يلـزم مـن ، فالرشط ما يلزم من عدمه العـدم :وأما يف االصطالح
 .وجوده الوجود

 .وسمي رشًطا؛ ألنه عالمة عىل صحة املرشوط
يلزم من عدمه عدم صحة ، الوضوء رشط لصحة الصالة: مثال ذلك

توضـأ اإلنسـان؛ مل جتـب  وـلف، وال يلزم من وجوده وجود الصـالة، الصالة
 .عليه الصالة حتى يدخل وقتها

 .ولو صىلَّ بدون وضوء وهو قادر عليه؛ مل تصح
 .وموانع تقدمت، وله أسباب، واملرياث له رشوط ال يتم إال هبا
 .وانتفت املوانع؛ فيلزم وجود املرشوط، فإذا وجدت األسباب والرشوط

 :وهي ثالثة، رخآلل اما يشرتط لكون اإلنسان وارثً : فرشوط اإلرث هي
أن نتحقـق أن الـوارث حـني  :يـنعي ،»حتقق وجود الـوارث«: األول
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ثه كان موجوًدا  .فإن مل يتحقق؛ فال مرياث، مات مورِّ
  : - ىلاعت  –والدليل عىل ذلك قوله         

  :وقوله ،]١٢: النساء[                   
  :وقوله ،]١١: النساء[                     

        ]املرياث بالالم  –عزَّ وجلَّ  –، فقد ذكر اهللا ]١٢: النساء
 .وغري املوجود ال يملك، لة عىل التمليكالدا

أو إحلاقـه : ، ينبغـي أن يقـال»حتقـق وجـود  املـرياث«: وقول املؤلـف
ا: ينعي، باألحياء كـأن يمـوت ميـت ، ولكنه يلحق باألحياء، قد ال يكون حي 

فاحلمل موجـود لكـن احليـاة مل تكـن؛ ، عن محل يرثه قبل أن تنفخ فيه الروح
وإن كان حني موت مورثه ، ريث إذا استهل صارًخاإال أنه ملحق باألحياء ف

 .مل تنفخ فيه الروح
ث: ينعي» موت املوّرث«: الثاين  .ال بد أن نتحقق موت املورِّ

 : - ىلاعت  –هلوق : والدليل          ]النساء :
١٢[ ،                ]١١: النساء[. 

 ومتى يرتك اإلنسان ماله؟
 .إًذا ال بد من حتقق موت املورث، هتوم دعب: اجلواب

 .ويكون حكًام ، لكن اعلم أن موت املورث يكون حتقيًقا
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إما باملشاهدة بأن نشاهد هذا : يكون بواحد من أمور ثالثة :قيقحتلاف
 .املوّرث سقط ميًتا

كـأن يعلـن خـرب ، يستفيض لدينا أن فالًنـا مـاتوإما باالستفاضة بأن 
وغالب ما نشـهد عليـه ، لدى الناس بأنه مات ضأو يستفي، فحصلاب هتوم

 .هو االستفاضة، باملوت
مثـل أن يكـون هـذان الـرجالن ، أو بشهادة عدلني يشهدان بأنه مـات

 .ويشهدان عىل ذلك، رفيقني له يف السفر فيموت
 .اآلن حتققنا موته: فنقول
إذا انتهت املدة املقـدرة للبحـث عنـه؛ ، املوت حكًام يف املفقود ويكون

 .لكن أحلقناه باألموات حكًام ، وإن كنا ال نتيقن، هتومب مكحن اننإف
وِملَ ، أن نعلم اجلهة املقتضية لإلرث: ينعي» اقتضاء التوارث«: الثالث
رث هل هذا ي: هل هو بالزوجية؟ أو بالنسب؟ أو بالوالء؟ يعني، كان وارًثا

هل يرث هذا ألنـه قريـب؟ هـل يـرث هـذا؛ ، أو ألنه زوجة، هذا؛ ألنه زوج
 .ألنه معتق؟ ال بد أن نعلم اجلهة املقتضية لإلرث
 وهل يشرتط أن نعلم نوع هذا االقتضاء؟

إن كان له وارث معلوم؛ فال بد أن نعلم اجلهة؛ ، ليصفت هيف :اجلواب
فال يكفـي أن يـأيت ، ب منهلكن ذاك املوجود أقر، ألنه قد يكون هذا ابن عم

حتـى يقـول يف أي درجـة هـل هـو ، أشهد أن هذا ابن عم هـذا: شاهد يقول
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 قريب الدرجة أو بعيد الدرجة؟
هـذا قريـب : بـأن يقـال ىـفتكأما إذا مل يكـن لـه وارث معلـوم؛ فإنـه يُ 

وألن إعطاء هذا الذي قيل إنه من أقاربه خٌري من ، ث؛ ألنه ال منازع لهوُيورَّ 
 .املال إىل بيت املالأن نرصف 

 بأي يشء نعلم اقتضاء التوارث؟ :فإذا قال قائل
ــاجلواب ــار أصــحاب النســب، نعلــم ذلــك باالستفاضــة: ف ، أو بأخب

ويتصل به يف اجلد ، بأن فالًنا قريب فالن: ونرجع إىل قول إنسان عدل منهم
 .فيعرف أنه ابن عمه، الرابع أو يف اجلد الثالث أو يف اجلد اخلامس

 ؟»اقتضاء التوارث«ما هو الدليل عىل اشرتاط : لفإن قي
هـنوك لـثم ، ألن الشارع علَّـق اإلرث عـىل أوصـاف معينـة: فاجلواب

ق عليهـا املـرياث إذا وهذه األوصاف التـي ُعلِّـ، أو معتًقا، أو ابن عم، زوًجا
انتفت؛ انتفى املرياث؛ ألن كل مرشوط يعلق عىل رشط؛ فإنـه ينتفـي بانتفـاء 

 .ذلك الرشط
 :لرشوط إًذا ثالثةاف

 .حتقق وجود الوارث بعد موت املوّرث: األول
 .أو إحلاقه باألموات كاملفقود، حتقق موت املوّرث: الثاين
 .العلم باجلهة املقتضية لإلرث: الثالث

*      *      * 
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، وإما ال ذكور وال إناث وهم اخلناثى، وإما إناث، الوارثون إما ذكور
 .واخلناثى ال بد أن نلحقهم إما بالذكور وإما باإلناث

وقـد سـبق ذكـر : -رمحـه اهللا –ون مـن الـذكور عـدهم املؤلـف الوارث
، وقواعـد يف الـذي يـرث مـن الفـروع، ذي يـرث مـن األصـولقواعـد يف الـ

 .)١(وقواعد يف الذي يرث من احلوايش
 .هذه القواعد السابقة أحسن بكثري مما عد املؤلف؛ ألهنا أخرص وأمجع

 .لكن نقول كام قال املؤلف إتباًعا لتأليفه
، ابـن ابـن االبـن، أي ابن االبن وإن نزل: »وابنه، الوارث ابن«: هلوق
ا، بن ابن االبنابن ا  .وهلم جر 

 .األبناء وأبناء األبناء وإن نزلوا :إًذا
 .لكن بحذف حرف العطف، معطوف عىل االبن: »أب«: هلوق
 .وهو اجلد الذي يأتيك من قبل األب، جد ألب :أي: »هل دٌّ َج وَ «: هلوق

ه وبني امليت نأما اجلد الذي يأتيك من قبل األم؛ فليس بوارث؛ ألن بي
 .امليت أنثىكل ذكر ليس بينه وبني ، بق أن الوارث من األصولوقد س، أنثى

                                                        
 ).٦٣، ٦١(ص: انظر)  ١(
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 .هذا اخلامس: »الزوج«: هلوق
واألخ ، فيشـمل األخ الشـقيق، أي األخ مطلًقا:»ومطلق األخ«: هلوق
 .واألخ ألم، ألب

 .أي معدود من الورثة) ُيَعد( :هلوق
*     *     * 

  
 

 .أما العّم ألّم فال يرث، أي العّم الشقيق أو ألب: »العم«: هلوق
وابن «: فيكون قوله، الضمري يعود عىل األخ والعمّ : »وابن هلام«: هلوق

 .ابن األخ وابن العم: يشمل اثنني» امهل
 .»إن أدىل باألب كلٌّ منهمو«: رتط املؤلف فقاللكن اش

، وابـن العـم، العـم: واملـراد، الضمري هنا ضمري مجع: »ومهنم«: هلوق
، فإذا أدىل هؤالء الثالثة باألب؛ فهم من الـوارثني، وابن األخ فصاروا ثالثة

 .وإن أدىل أحدهم باألم؛ فهو من غري الوارثني
ابـن أخ ، ابـن عـّم ألب، قيقـشابن عّم ، عّم ألب، عّم شقيق :فنقول

 .ابن أخ ألب، قيقش
ألم ال  وابـن العـم، يـرث؛ ألن يـديل بـأنثى مـن األم؛ فإنـه ال أما العم

 .ىثنأب يلدوابن األخ ألم ال يرث؛ ألنه يُ ، ىثنأب يلديرث؛ ألنه يُ 
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املـوىل : يـنعي، هو املعتق وعصبته املتعصبون بأنفسهم: »املوىل«: هلوق
 .وما تفرع منه الذكور

، وابـن االبـن، االبـن: هؤالء هم الوارثـون مـن الـذكور وهـم عرشـة
وابـن ، العم لغري أمو، واألخ مطلًقا، والزوج، واجلد من قبل األب، واألب

 .واملوىل، وابن األخ لغري أم، العم لغري أم
 ومل يقـل مـن ، »من يـرث مـن الـذكور«: تعبري املؤلف بقوله
أحلقوا الفرائض بأهلها فام «: ملسو هيلع هللا ىلصهلوق هيل لكن يرد ع، باهو الصو، الرجال

 ؟»فألوىل ذكر«: ومل يقل. )١(»بقي فألوىل رجل ذكر
وعىل هذا ، لقيل إن العلة الرجولة» فألوىل رجل«: ألنه لو قال: نقول

 .فالصغري ال يكون عاصًبا
لكن ال يشري إىل العلة ، لشمل الصغري والكبري »ألوىل ذكر«: ولو قال

الرجولة؛ ألن الرجل يستحق من املال أكثر من األنثى؛  يف كونه عاصًبا وهي
 .فكان الباقي له، وعليه مسئولية، ألن عليه نفقات
كـالم اهللا : بـل نقـول، إن هذا احلديث فيه تكـرار بـال فائـدة: فال يقال

 :ورسوله ال بد له من فائدة
والفائــدة يف ذكــر ، اإلشــارة إىل العلــة» الرجــل«الفائــدة يف ذكــر : إًذا

 .واهللا أعلم، إرادة العموم» ركالذ«
                                                        

، ، ومسلم يف الفرائض)٦٧٣٢(ح) ١٢/١١(باب مرياث الولد من أبيه وأمه ، أخرجه البخاري يف الفرائض) ١(
 .من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام، )١٦١٥(ح) ٣/١٢٣٣(اب أحلقوا الفرائض بأهلها ب
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لـرأي وجيوز عىل ا، مبتدأ مؤخر: »األم«و، خرب مقدم: »وارث«: هلوق

وإىل هـذا . فاعل أغنـى عـن اخلـرب: »األم«مبتدأ و:»وارث«الكويف أن يكون 
 :هلوق يف» األلفية«يشري ابن مالك يف 

 )١(دــشرـو الـائٌز أولـف وـوز نحـجيوقد                    ......................... 
 :فلنا فيها إًذا إعرابان

خًربا مقـدًما؛  »وارث«: ةوالوجه الثاين هنا أحسن؛ ألنه لو كانت كلم
 .واألم وارثة من اإلناث: ينعي، وارثة: أن يقولوللزم التأنيث 

ــذهب الكــوفيني ــار م ــذا نخت ــىل ه وذلــك ألن اخلــرب جــاء بلفــظ  ؛فع
 .مع أن املبتدأ مؤنث حقيقي، التذكري
   ،هي من ولدتك: »األم«: هلوق              

ألن الرضاع ليس من  ؛الرضاع  ال ،واملقصود هبا األم من النسب .]٢: جادلةامل[
 .أسباب اإلرث

 .هبلص نم تجرخ نم يه: »تنب«: هلوق
 .دصقت :أي) ُتَؤم(أو  .عبتت :ينعي: »وبنت ابن هلا َتُؤم«: هلوق

                                                        
 .باب االبتداء )١١٦(لفية ابن مالك رقم البيت أانظر )  ١(
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 .هذه ثالثة، وبنت االبن، والبنت، األم: إًذا
*     *     * 

  
 

 .هذه الرابعة: »الزوجة«: هلوق
لكن حذف حرف ،والزوجة واجلدة: األصل أن يقال: »اجلدة«: هلوق

 .العطف من أجل إقامة الوزن
 .أو ألم، بأو أل، أي سواٌء كانت شقيقة: »األخت مطلًقا«: هلوق
 .وهي املعتقة: »ومن هلا الوالء قد حتققا«: هلوق

، واجلـــدة، والزوجـــة، وبنـــت االبـــن، والبنـــت، األم: هـــؤالء ســـبع
 .وذات الوالء، واألخت

 .أما أدلة كون هؤالء وارثني؛ فهي واضحة من القرآن والسنة
 : - تبارك وتعاىل  –لقول اهللا  ؛األمأما               

 .]١١: النساء[
 : - ىلاعت  –هلوقل  ؛البنتو           ]١١: النساء[. 
ألهنـا داخلـة يف مسـمى البنـت باإلمجـاع؛ لكنهـا دوهنـا يف  ؛بنت االبـنو
 .املرتبة

   :ـ ىلاعت ـ هلوقل ؛الزوجةو         ]١٢: النساء[. 
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ةو  .ألهنا داخلة يف مسمى األم ؛اجلدَّ
  ـ ىلاعت ـ هلوقل ؛تاألخو               

 .]١٢: النساء[
               : ويف آخر السورة

 .]١٧٦: النساء[
هذه اسم  )َمن(، و)١(»إنام الوالء ملن أعتق«: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ؛الوالءو

 .موصول فتعم
*     *     * 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ).٦٤(تقدم خترجيه ص)  ١(



  

  ٩٢   

 
 

  
 

 .احلز والقطع: وهو يف اللغة، مجع فرض: الفروض
 .ر رشًعا لوارثالنصيب املقدَّ : واملراد به هنا

فإن العصبة نصيبهم غري ، خرج به العصبة :»مقدر بيصن«انلوقف 
 .مقدر

رة بفعل املكلف، خرج به الوصية :»رشًعا«وقولنا  ول امك ، فإهنا مقدَّ
نكل  ،مل يكن هذا من الفروض، هتوم دعب هلام عأوىص شخص آلخر برب

 .يسمى وصية
 ،فإن الزكاة نصيب مقدر رشًعا، خرج به الزكاة :»لوارث«وقولنا 

 .بل لألصناف الثامنية املعروفة، لكن لغري الوارثني
وتارة جيمع ، وتارة بالتعصيب، واعلم أن اإلرث يكون تارة بالفرض

 .فاألقسام أربعة، هام من وجهنيوتارة جيمع بين، بينهام من وجه واحد
 .وال يمكن أن يرث بالتعصيب، مرياثه بالفرض فقط :الزوجف
 .وال يمكن أن يرث بالفرض، مرياثه بالتعصيب فقط :االبنو

كاألب مع إناث الفروع؛  :وبالفرض والتعصيب من وجه واحد
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ولألب السدس فرًضا والباقي ، للبنت النصف: كهالك عن بنت وأب
 .تعصيًبا

تتام : ينعي، ؛ كزوج هو ابن عمالفرض والتعصيب من وجهنيوب
فهنا هذا الزوج ، وليس هلا وارث سواه، أنثى عن زوجها وهو ابن عمها

 .وبالتعصيب عىل أنه عاصب، يرث بالفرض عىل أنه زوج
 .وإذا كان الورثة ينقسمون إىل هذه األقسام؛ فال بد أن نعرف هذه األقسام

 .وستأيت، ةتس –عزَّ وجلَّ  -كتاب اهللا الفروض املقدرة يف :فنقول
 ؛دم املعمول عىل العاملق» بالفرض والتعصيب إرٌث ثبتا«: هلوق

 .أن اإلرث ثبت بالفرض والتعصيب :ينعي ،فادة احلرصإل
وذلك ألهنم  ؛هبذا احلرص ما أمجع عليه العلامء –رمحه اهللا  –ومراده 

 .اختلفوا يف اإلرث بالرحم
 ناك قسم ثالث يسمى ذوي األرحام؟أليس ه :فإن قال قائل

لكن إرث ذوي األرحام مبني عىل الفرض والتعصيب؛ ألن ، ىلب :انلق
وقد ترث ، وهذه الواسطة قد ترث بالفرض، ذا الرحم يرث بالواسطة

وإن كان بعض العلامء ذكره ، وعىل هذا فإنه ال خيرج من التقسيم، بيصعتلاب
 .لعلامء ال يرى اإلرث بالرحم املجّردةقسًام ثالثًا من أجل اخلالف؛ ألن بعض ا

: لو أورد مورد وقال» بالفرض والتعصيب إرث ثبتا«: فقول املؤلف
 ملاذا مل يذكر ذوي األرحام؟
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 :فاجلواب من وجهني
 .أن بعض العلامء ال يرى اإلرث بالرحم: الوجه األول
أن ذوي الرحم إذا ورثوا ال خيرجون عن اإلرث : الوجه الثاين

وهذا الغري إما أن يرث ، التعصيب؛ ألن إرثهم فرع عن غريهمبالفرض أو 
 .وإما أن يرث بالتعصيب، بالفرض

مع أنه شافعي املذهب ذكر يف هذا الكتاب  - رمحه اهللا –واملؤلف 
ال يرون إرث ذوي  –رمحهم اهللا  –مع أن الشافعية ، إرث ذوي األرحام

ذه املنظومة؛ ألنه فال ندري هل املؤلف أدخل ذوي األرحام يف ه، األرحام
ل ما ذكره أهل العلم اآلخرون، يرى إرثهم  .أو من أجل أن يكمِّ

حتى إرث ، ال خيرج اإلرث عن الفرض والتعصيب: وعىل كل حال
 .ذوي األرحام

والرفع فتكون ، النصب فتكون حاالً : جيوز فيها وجهان» ةتس«: هلوق
 .للعهد الذهني يف الكتاب )أل(ـ ف، واملراد بالكتاب هنا القرآن، خًربا

*     *     * 
  

 
ه  .ذكر الفروض الستة يف نصف بيت، الكالم كأنه عجني بيده! هللا درُّ

 .الربع واحد من أربعة: »ربع«: هلوق
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 .واحد من ثالثة: »وثلث«: هلوق
 .وضعفه الثلثان، نصفه السدس :الثلث: »نصف كلٍّ ضعفهُ «: هلوق
 .وضعفه النصف، نصفه الثمن: الربعو

، والثلثان، والسدس، والثلث، والنصف، والثمن، الربع: إًذا الفروض
 .اجلميع ستة

 .»والجتهاد غري ذي مرصفه«: وقوله
 .قد يرد باالجتهاد غري هذه: ينعي
 .ما سوى ذلك فمرجعه االجتهاد :ينعي، أي مرجعه :»هفرصم«: هلوق

نم  ،أو أقل ،أو أكثر ،سواء السدس، فهناك فرض يسمى ثلث الباقي
 وليس يف القرآن وال يف السنة؟، أين جاءنا هذا الفرض
 .أتانا من قبل االجتهاد :يقول املؤلف

ريض اهللا  –ثبت بقول الصحابة  –أعني ثلث الباقي  –وهذا الفرض 
 .-مهنع 

ــه ــىل اخــتالف بــني الصــحابة يف بــاب اجلــد ، وقســم آخــر من ــت ع ثب
 .واإلخوة

وأيـن ثلـث ، ففي العمريتني لألب ثلث البـاقي بعـد فـرض الـزوجني
 الباقي يف القرآن؟

 .دجوي ال :اجلواب
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للـزوج : ةتـس نـم ةلأـسملاف، وأب، وأم، فإذا هلكـت امـرأة عـن زوج
 .والباقي لألب، الباقي لألم ثلث: نقول، بقي األم واألب، النصف ثالثة

لكـن ثبـت باالجتهـاد؛ ، فثلث الباقي ليس موجوًدا يف القرآن والسـنة
: قـال، فحكـم هبـا هكـذا ريض اهللا عنـهألن هذه املسألة وقعت يف عهد عمر 

 .والباقي لألب، لألم ثلث الباقي
 .ثلث الباقي كام سيأيت، خوةيف باب اجلد واإل :وفيه أيًضا

 .وثالثة إخوة، وجد، فلو هلكت امرأة عن زوج
، ثلـث البـاقي: للجـد ثلثـه أي، ويبقى النصف، للزوج النصف :انلق

: أيًضا يقولون، ولكنه ضعيف، اآلراءنم عىل رأي  ،والباقي لإلخوة الثالثة
 .وال يف السنة، وإال فليس موجوًدا ال يف القرآن، هذا مصدره االجتهاد

 :أن الفروض املقدرة تنقسم إىل قسمني :واخلالصة
 .وهي ستة، صنلاب تبث ام :األول
 .وهو ثلث الباقي، ما ثبت باالجتهاد :والثاين

*      *      * 
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 :اعلم أن علامء الفرائض انقسموا يف تأليف الفرائض إىل قسمني
 .قسم سلك طريق القرآن
 .وقسم سلك طريًقا آخر

فيقـول ، أحوالـهأما الذي سلك طريق القـرآن؛ فإنـه يـذكر الـوارث و
. وتارًة تـرث ثلـث البـاقي، وتارًة ترث السدس، ترث الثلث األم تارةً : مثالً 

 .ويتكلم عىل ذلك
 .يذكر الوارث وأحواله –ىلاعت  –وهذه طريقة القرآن؛ ألن اهللا 

، َمن يرث النصف قسم، وقسم آخر راعوا الفروض فبوبوها عىل هذا
او، ومن يرث الثمن قسم، ومن يرث الربع قسم  وأهيام أحسن؟. هلّم جر 

وهـو أيًضـا ، األول؛ ألن طريقة القرآن ال يشء أحسن منهـا :اجلواب
أحرصـ للـذهن؛ ألن اإلنسـان يأخـذ الــوارث  وـهف مـع كونـه طريقـة القـرآن

 .ويعرف أحواله
، وتـارًة نجـدها يف السـدس، أما كون األم مثًال تارًة نجدها يف الثلـث

ومـرة مـن أهـل ، جة مرة مـع أهـل الربـعوكذلك الزو، وتارًة يف ثلث الباقي
ت الـذهن بـال ، والزوج واألخت والبنت وما أشـبه ذلـك، الثمن فهـذه ُتشـتِّ
ويمكن ، ومع هذا سوف ُنضطر إىل أن نميش عىل ما مشى عليه املؤلف، كش
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 .ةنستخلص خالصة ونعرف أحوال كل وارث عىل حدأن يف النهاية 
*     *     * 

  
 

َّ ، الزوج يف اللغة العربية يطلق عىل الذكر واألنثى» للزوج«: هلوق نكل
ولألنثـى ، وهي أن الزوج للـذكر، الفرضيني سلكوا اللغة األخرى الضعيفة

 .من أجل البيان واإليضاح، الزوجة
إن «: لكن اشرتط رشًطـا وهـو، يريد به الذكر» للزوج«املؤلف فقول 

 فام هو الفرع؟»  الفرع فقد
يعني من تفرعوا عنك ، والبنات وإن نزلوا، األبناء: سبق أن الفرع هم

 .من بنني أو بنات
واملؤلـف مل يقيـد الفـرع ، م الفـرع الـوارثدِ إًذا للزوج النصـف إذا ُعـ
، ن من ال يـرث لـيس لـه حكـمإإذ ، هذا القيد بكونه وارًثا؛ ألنه ال حيتاج إىل

 .فكيف حيجب؟ فاملراد به الفرع الوارث ،فإذا كان هو ال يرث
فللـزوج النصـف ، وأخيهـا ،فإذا ماتت امرأة عـن زوجهـا :وعىل هذا

 .لعدم الفرع الوارث
 وابن ابنها؟ ليس له النصف؛ لوجود الفـرع ،ماتت عن زوجهاولف  -
 .الوارث
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ا وابن بنتها؟ للـزوج النصـف؛ ألن الفـرع هنـا زوجهنع تتام أو  -
وهـذه ، والفرع الوارث كام تقدم من ليس بينه وبـني امليـت أنثـى، غري وارث

 .بينها وبني امليت أنثى
وهـو عـدم : ورشطـه واحـد، هذا الصـنف األول ممـن يـرث النصـف

 .الفرع الوارث
وهـي التـي لصـلب ، والنصـف للبنـت أيًضـا: يـنعي» والبنت«: هلوق
 .فلو هلك هالك عن بنت وعّم؛ فللبنت النصف، اناإلنس

؛ ألن بنت االبـن ال تأخـذ النصـف »مث«أتى بـ » ثم بنت االبن«: هلوق
 .مع وجود البنت

، إًذا بنت البن تأخذ النصف برشط أال يوجـد فـرع وارث أعـىل منهـا
 .وفيه رشط آخر سيأيت

*     *     * 
  

 
: واألخـت الشـقيقة، يعني والنصف أيًضا لشقيقة: »ولشقيقة«: هلوق

فـإن شـاركته يف أحـدمها؛ فليسـت ، هي التي شاركت أخاهـا يف األب واألم
 .ةقيقش

يف األب؛ فهي  وإن شاركته، فإن شاركته يف األم؛ فهي أخت من األم
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 .أخت من األب
 .هي من شاركت أخاها يف األب» وأخت ألب«: هلوق

 .أصحاب النصف مخسة :إًذا
 .وهو عدم الفرع الوارث، ورشطه واحد، الزوج: األول
 .البنت هلا النصف برشطني: الثاين
وهذا مأخوذ من قول ،  يكون معها نظرية هلاأالَّ  :أي، االنفراد: األول

 .»فردنإذا ان«: املؤلف
وهذا مأخوذ من قول املؤلف ، أالَّ يكون معها معصب: الرشط الثاين

أمثلـة . والعاصب كل ذكر من درجتها مساٍو هلـا وصـًفا ،»مع فقد العصب«
 :كلذل

وال ، للبنـت النصـف؛ ألهنـا انفـردت، وعـم ،تنب نع كلاه كله -
 .بصعم

لـيس هلـا النصـف؛ لوجـود ، وعـم ،وبنـت ،تـنب نـع كلاه كله -
 .ا وهو البنت الثانيةهتريظن

 .ليس هلا النصف؛ ألن معها عاصب، وابن ،تنب نع كله -
 :ترث النصف بثالثة رشوط، بنت االبن: الثالث
 .االنفراد: األول
إذا «وهذا والذي قبله موجود يف كالم املؤلـف ، عدم املعصب: الثاين
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 .»انفردن مع فقد العصب
 .أال يوجد فرع وارث أعىل منها: الثالث
 :أمثلة

 .هلا النصف، وعم، هلك هالك عن بنت ابن -
لـيس هلـا النصـف ، وعـم، وبنـت ابـن أخـرى، هلك عن بنـت ابـن -

 .لوجود نظريهتا
 .ليس هلا النصف؛ ألن معها معصًبا، وابن ابن، هلك عن بنت ابن -
ليس هلـا النصـف؛ لوجـود فـرع وارث ، وبنت ابن ،تنب نع كله -
 .أعىل منها
ليس هلا النصف لوجود فرع وارث أعىل  وبنت ابن؛، هلك عن ابن -

 .اهنم
للثانيـة النصـف؛ ألن ، وبنـت ابـن ابـن، تـنب تنب نع كلاه كله -

أال يوجد فـرع : ونحن نقول، بنت البنت التي أعىل منها درجة ليست بوارثة
 .وارث أعىل منها
 :ترث النصف بأربعة رشوط، األخت الشقيقة: الرابع
 .االنفراد :األول
 .بصعملعدم ا :الثاين
 .أال يوجد فرع وارث :الثالث



  

  ١٠٢   

 .أال يوجد ذكر من األصول وارث :الرابع
 :أمثلة

 .هلا النصف؛ ألن الرشوط تامة، هلك هالك عن شقيقة وعم -
 .ليس هلا النصف؛ لوجود نظريهتا، وشقيقة أخرى، ةقيقش نع كله - 
 .ليس هلا النصف؛ لوجود املعصب، وأخ شقيق، ةقيقش -
 .ليس هلا النصف؛ لوجود فرع وارث، ةقيقوش، وبنت ابن،تنب -
 .ليس هلا النصف؛ لوجود ذكر من األصول وارث، وأب، ةقيقش -

 :ترث النصف بخمسة رشوط، األخت ألب :اخلامس
 .االنفراد :األول
 .عدم املعصب :الثاين
 .عدم الفرع الوارث :الثالث
 .عدم األصل من الذكور وارث :الرابع

أال يوجـد شـقيق  :ىـنعمب، ر أو إناثعدم األشقاء من ذكو :اخلامس
وال شقيقة، أما أن ال يوجد مشارك فقد سبق أنه إذا وجد مشارك فـال تـرث 

، وإذا وجد معصـب فإهنـا ال تـرث النصـف، النصف وإنام ترث معه الثلثني
وإن ، وإن وجد فرع وارث فإن كان ذكًرا سقطت، وإنام ترث معه بالتعصيب

إن وجد أصـل مـن الـذكور وارث فـإن ف ،كانت أنثى ورثت معه بالتعصيب
، طقــست :وإن كــان اجلــد ففيــه اخلــالف فبعضــهم قــال ،كــان األب ســقطت
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 .طقست اوالصحيح أهن، يل يف ذلكصفت ىلع هعم ثرت :وبعضهم قال
 :أمثلة

هلـا النصـف؛ ألن الرشـوط ، وعـم، عـن أخـت ألب: كـلاه كله -
 .ةمات

املشـارك ليس هلا النصـف؛ لوجـود ، وأخت مثلها ،عن أخت ألب -
 .وهو أختها

 .ليس هلا النصف؛ لوجود املعصب، وأخ ألب ،عن أختها ألب -
 .ليس هلا النصف؛ لوجود الشقيقة، وأخت شقيقة ،عن أخت ألب - 

 

*       *       * 
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 .الزوج والزوجة: الذي يرث الربع صنفان
 متى يرث الزوج الربع؟

أنـه إذا : أي» مـع فـرع لـزم«: وإليه أشـار بقولـه، د فرع وارثجِ إذا وُ 
 .وجد فرع وارث؛ فللزوج الربع

 : - ىلاعت  –ودليل ذلك قوله              
     ]١٢: النساء[. 

وزوجـة «: والزوجة فرضها الربع برشط أال يوجد فرع وارث؛ لقوله
 .أي الفرع الوارث» فصاعًدا إذا ُعِدم

  : - ىلاعت  –ودليل ذلك قوله             
      ]١٢: النساء.[ 

، وعاملهـا حمـذوف، هـذه حـال صـاحبها حمـذوف» فصاعًدا«: وقوله
 .فذهب العدد صاعًدا: والتقدير

، واخلمــس، واألربــع، والــثالث، الثنتــان: فالــذي يصــعد يف الزوجــة
 .والتسع، والثامن، والسبع، والست
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 إن اإلنسان إذا طلق زوجته يف مرض موته املخوف؛ متهًام : قال العلامء
يف مـرض وعىل هذا فلو طلق زوجاته األربع  ،بقصد حرماهنا فإهنا ترث منه

مـث ، ثم عقد عىل أربع، وانتهت عدهتن وهو ال زال يف مرضه، موته املخوف
 .فريثه ثامن زوجات، مات

، ثم انتهـت عـدهتا، مثًال طلق واحدة من األربع اجلدد: والتسع أيًضا
 .ثم تزوج واحدة فصار اجلميع تسًعا
ير الـذهني ال يلـزم منـه الوقـوع والتصو، وعىل كلٍّ هذا تصوير ذهني

نـكل ، قد أصور مسـألة ذهنيـة تنطبـق عـىل القواعـد الرشـعية :ينعي، احلّيس 
وإال فمن يزوج إنساًنا عىل فراش املـوت أربـع زوجـات يف ، وقوًعا ال تكون

 .ةيضرف ةلأسملافعىل كل حاٍل و! ؟دحاآٍن و
 :أمثلة

ألن للمـرأة  فللزوج الربع؛، وابن من غريه، هلكت امرأة عن زوج -
 .فرًعا وارًثا وهو ابنها

وقـد ، فللزوج النصف، وابن له من غريها، هلكت امرأة عن زوج -
واملقصـود الفـرع الـوارث ، إنام هـو لزوجهـا، وجد فرع وارث لكن ليس هلا

 .تيملل
 .فللزوجة الثمن، وابن له من غريها، هلك زوج عن زوجة -

*      *      * 



  

  ١٠٦   

 
 

  
 
وهي الزوجة فأكثر برشط وجود ، الثمن ال يرثه إال صنف واحد فقط

  : - تبارك وتعاىل  –فرع وارث للزوج؛ لقول اهللا        
                      ]١٢: النساء[. 

أن الزوجـات يشـرتكن يف الـثمن كـام : يـنعي ،»زوجة فأكثرا«: وقوله
 .ال يزيد الفرض بزيادهتن، يشرتكن يف الربع

جـود الفـرع ول، وابن؛ فللزوجة الثمن، فإذا هلك هالك عن زوجة -
 .والباقي لالبن، الوارث

 .ولو هلك عن زوجتني وابن؛ فلهام الثمن -
 .وابن؛ فلهن الثمن، ولو هلك عن ثالث زوجات -
 .فلهن الثمن، وابن، وعن أربع زوجات -

وهذا واحد مـن أربـع مسـائل  ،إًذا فرض الزوجات ال يزداد بزيادهتن
 .ال يزداد فيه الفرض بالزيادة
تـــنبللف ، اد صـــاحب الفـــرض؛ ازداد الفـــرضواألصـــل أنـــه إذا ز

، ولألختـني الثلثـان، ولألخـت الشـقيقة النصـف، وللبنتني الثلثان، النصف
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ولالثنني فأكثر الثلث؛ لكن هنـاك أربعـة ، وللواحد من اإلخوة ألم السدس
 :أصناف من الورثة ال يزداد الفرض بزيادهتم وهم

 .ال يزداد فرضهن بزيادهتن ،الزوجات -١
 .ال يزداد الفرض بزيادهتن،االبن مع البنت الواحدةبنات  -٢

 :أمثلة
 .فلبنت االبن السدس، وبنت ابن، إذا هلك هالك عن بنت -
 .هلك عن بنت وبنتي ابن؛ فلهام السدس -
 .وثالث بنات ابن؛ فلهن السدس، تنب نع كله -
 .األخوات ألب مع األخت الشقيقة -٣

 :أمثلة
 .خت ألب؛ فلألخت ألب السدسإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وأ - 
 .هلك عن أخت شقيقة وأختني ألب؛ فلهام السدس -
 .وثالث أخوات ألب؛ فلهن السدس، هلك عن أخت شقيقة -
والثنتـان فـأكثر السـدس ال يزيـد ، الواحدة هلا السـدس، اجلدات -٤

 .الفرض بزيادهتن
 .فهؤالء أربعة أصناف من الورثة ال يزيد الفرض بزيادهتم
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 .امرأتني: ينعي، ال مؤنث واحد، مؤنث واحدة »اثنتني«: هلوق
 . درجة ووصًفا »استوتا«: هلوق
حاًال  »صاعًدا«ب رُتعو ،العدد صاعًدا بهذف :ينعي »فصاعًدا«: هلوق

 .فذهب العدد صاعًدا :من فاعل حمذوف مع فعله يقولون تقديرها
 .فصاعًدا، واخلمس كالثنتني، واألربع كالثنتني، نيتنثلاك ةثالث: إًذا
مـث ، ألنه ال يمكن أن يكون زوجـان، خرج به الزوج» نيتنثال«: هلوق

 .الزوج مذكر غري مؤنث
األخـوات ، بنـات االبـن، البنـات: النصـف أربعـةفبقي من أصحاب 

 .واألخوات ألب، الشقيقات
 فمن الذي يرث الثلثني من هؤالء األصناف األربعة؟

: أي» الثنتني استوتا فصاعًدا ممن له النصف أتى«: ذكره املؤلف بقوله
إذا وجد اثنتان مستويتان فأكثر يف مسألة لو انفردت واحدة لورثت النصف؛ 

 .الثلثان صار للثنتني
 :ال بد أن نستذكر رشوط إرث الواحدة النصف :إًذا
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 .فللبنت النصف، وعم، تنب نع كلاه كله -
فلهـام الثلثـان؛ ألن البنتـني اآلن حلتـا حمـل ، وعـم، نيـتنب نع كله -
 .إًذا البنتان هلام الثلثان، فالبنت لو كانت موجودة لكان هلا النصف، البنت

 .ايوتسيليس هلام الثلثان؛ ألهنام مل تستويا فال بد أن ، نوبنت اب ،تنب -
إذا وجـدت بنـت ابـن أخـرى؛ ، فلبنت االبن النصف، وعم ،بنت ابن - 

 .تان استوتا يف حمل لو انفردت إحدامها لكان هلام النصفنألهنام اث ؛فلهام الثلثان
 .وعم؛ هلا النصف ،أخت شقيقة -
ثان؛ ألن الواحدة لو انفردت أخت شقيقة مع أخت شقيقة؛ هلام الثل -

 .لكان هلا النصف
 .هلا النصف، أخت ألب واحدة مع عم -
 .هلام الثلثان، أخت ألب مع أخت ألب -
لكن بدل االنفراد ، رشوط النصف التي تقدمت هي الرشوط هنا :إًذا

 .االشرتاك: نقول
 * 
 . ةلثامم تنبأن يكون معها : ينعي، االشرتاك -١
 .عدم املعصب -٢

 * 
– ــارك ــن ، مش ــت االب ــي بن وه



  

  ١١٠   

 .املساوية هلا
 .عدم املعصب -٢
 .أعىل منها عدم فرع وارث -٣

 * 
 .واملشارك أختها املامثلة، االشرتاك – ١
 .بصععدم امل – ٢
 .عدم الفرع الوارث -٣
 .من الذكور الوارث عدم األصل -٤

 * 
 .وهو أن يكون معها أخت مماثلة، االشرتاك -١
 .عدم املعصب -٢
 .عدم الفرع الوارث -٣
 .من الذكورالوارث عدم األصل  -٤
 .عدم األشقاء من ذكور أو إناث -٥
 :لئاسم انه

 ن املعصب هلؤالء اإلناث؟م: املسألة األوىل
 .كل ذكر مساٍو هلن درجة ووصًفا :اجلواب

ألنـه أنـزل مـنهن يف ، هن ابن االبـنبالبن وال يعصانه بفالبنات يعص



  

  ١١١   

 .الدرجة
هـنأل  ؛بـصعم ريـغ هـنإف، وابـن ابـن ابـن، بنات ابن نع كله ولف  -

 .أنزل منهن درجة
، جـت إليـهإال عنـد الرضـورة إذا احتا هوابن االبن ال يعصب من فوق

 .فإنه غري معصٍب  ةجاحا بدون مأ
 :املسألة الثانية

أن هلـؤالء املتعـدد مـن النسـاء  ىلع :أي ،ما هو الدليل عىل هذا التقييد
 الثلثني؟ 

 : - تبارك وتعاىل  –أما دليل البنتني؛ فقول اهللا  :فاجلواب    
                هذا إذا اجتمع ذكور وإناث      

                          ]١١: النساء[. 
  وكلمة       وهي من املتشابه ال شك؛ ألن ، فيها إشكال

فليس للبنتني الثلثان؛ ألنه ، ة أنه لو مات عن بنتني وعمظاهر اآلية الكريم
  : قال     ولو مات عن ، ، ولو مات عن ثالث بنات؛ فلهن الثلثان

 .واحدة فلها النصف
وأن مـا فـوق ، إًذا اآلية الكريمة أفصـحت بـأن الواحـدة هلـا النصـف

 .الثنتني هلن الثلثان
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لعج  –ىلاعت  –ن أكثر من النصف؛ ألن اهللا هل: نقول، ابنتان فقط: إًذا
ولـيس هلـام ، فال بد أن يكون ما زاد عىل الواحدة خمالًفا هلا، النصف للواحدة

 ويبقـى الفـرض هنـا فرًضـا، عىل اثنتنيالثلثان؛ ألن اهللا جعل الثلثني ملن زاد 
فنعطي الثنتني سبعة مـن اثنـي عرشـ؛ ألهنـا لـو كانـت ، بني الثلثني والنصف

ولو كانت واحـدة نعطيهـا سـتة مـن ، نتني نعطيها ثامنية من اثني عرشفوق اث
فيبقـى هـذا فرًضـا بـني ، نعطي الثنتني سـبعة مـن اثنـي عرشـ: إًذا، اثني عرش

إلمجـاع العلـامء عـىل أنـه ال يوجـد فـرض بـني ، وهذا ممتنع، النصف والثلثني
 .النصف والثلثني

ال يمكـن أن نلحـق  هـنإف، إذا مل يكن فرض بني الثلثني والنصـف :إًذا
ــان ، الواحــدة تأخــذ النصــف، الثنتــني بالواحــدة؛ ألن هــذا إجحــاف والثنت

فيبقـى عنــدنا إشــكال يف  ،وال يمكـن أن نلحقهــا بــالثنتني ،تأخـذان النصــف
 :اآلية

 :يف اجلواب عن ذلك: -رمحهم اهللا تعاىل  –فقال العلامء 
وإن «: ن معنى اآليةوأ، زائدة     :عى أن قولهأن بعضهم ادَّ  :أوالً 

 .»كن نساًء اثنتني
ا؛ ألنـه ال يوجـد زيـادة يف األسـامء أبـًدا؛ ألن  وهذا القول ضعيف جد 

احلرف قد يأيت زائًدا؛ ألن  ، هذا أصله يف اللغة العربية، االسم لفظ جاء ملعنى
 .إًذا بطل القول بالزيادة، هسفن يف ال، احلرف معناه يف غريه
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وهـو أن مـا ، ئد؛ لزم القول بمقتضاها املفهـوميإنه ليس بزا :فإذا قلنا
 .نقص عن الثالث ليس من الثلثني

وهـو ، هذا الذي نأخذه باملفهوم عارضه نص منطـوق بالسـنة :فيقال
 .)١(»أعطى ابنتي سعد الثلثني ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي «

 إًذا ما الفائدة من ذكر الفوق؟ :فإذا قال قائل
ذا زادتا عىل اثنتـني فلهـام أكثـر الفائدة أال يظن الظان أن البنتني إ :انلق

 .وهذا ثانًيا. يشمل إىل مائة بنت أو أكثر» فوق«من الثلثني؛ ألن كلمة 
 : قال يف آخر السورة يف األختني –ىلاعت  –أن اهللا  :ثالثًا    

             ]ني الثلثني، فجعل لألختني الثنت]١٧٦: النساء ،
 .وليست صلة األُخّوة أقوى من صلة البنوة

فالثنتان من البنات من ، فإذا كان الثنتان من األختني يستحقان الثلثني
 .وهذا قياس أولوي ال إشكال فيه، باب أوىل بال شك

حيث عرضت هذه ، وأخت ،وبنت ابن ،ثبت يف السنة؛ يف بنت :رابًعا
النصـف ولألخـت ، للبنت النصف: القف، املسألة عىل أيب موسى األشعري

                                                        
، )٢٨٩١(ح) ٣/١٢٠(باب ما جاء يف مرياث الصلب ، وأبوداود يف الفرائض، )٣/٣٥٢(أخرجه أمحد )  ١(

، وابن ماجه يف الفرائض، )٢٠٩٢(ح) ٣/٥٩٨(باب ما جاء يف مرياث البنات ، الفرائضوالرتمذي يف 
  .من حديث جابر بن عبد اهللا ) ٢٧٢٠(ح) ٢/٩٠٨(باب فرائض الصلب 

  .»ال نعرفه إال من حديث عبد اهللا بن حممد بن عقيل، هذا حديث حسن صحيح«: قال الرتمذي
  .وحديثه حسن إذا توبع، هب ربتعي نكل، وعبد اهللا بن حممد بن عقيل ضعيف: تلق
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ائـت : ثم قال للسـائل –ولألخت النصف تعصيًبا ، للبنت النصف فرًضا –
فذهب الرجل إىل ، ظن ا منه أنه عىل صواب، ابن مسعود فسيوافقني عىل ذلك
، للبنـت النصـف: إن أبـا موسـى قـال: وقـال، ابن مسعود وقـال لـه القضـية

فقــال ابــن ، افقني عــىل ذلــكوائــت ابــن مســعود فســيو، ولألخــت النصــف
يعني لو وافقته لكنت ضاال   -، لقد ضللت إًذا وما أنا من املهتدين«: مسعود

، للبنـت النصـف ملسو هيلع هللا ىلصألقضني فيها بقضاء رسول اهللا «: ثم قـال –غري مهتٍد 
 .)١(»وما بقي فلألخت، ولبنت االبن السدس تكملة الثلثني

تـان فقـط الثلثـني؛ فـإذا كانـت الفريضـة للبنـت وبنـت االبـن ومهـا اثن
 .فالبنتان من باب أوىل

 .فاألدلة أربعة عىل أن للبنتني الثلثني
 هذا يف البنات؟ :إذا قال قائل

    : ألن اهللا قال ؛بل يف البنات وبنات االبن ،ليس يف البنات ،ال: انلق
           واألوالد هنا يشمل أوالد الصلب وإن نزلوا
 : فيكون قوله، اإلمجاعب             شامًال لبنات الصلب

 .وبنات االبن

                                                        
، ١/٣٨٩(وأمحد ، )٦٧٣٦(ح) ١٢/١٧(باب مرياث ابنة ابن مع ابنة ، أخرجه البخاري يف الفرائض)  ١(

والرتمذي يف ، )٢٨٩٠(ح) ٣/١٢٠(باب ما جاء يف مرياث الصلب ، وأبوداود يف الفرائض، )٤٦٤
وابن ماجه يف ، )٢٠٩٣(ح) ٣/٥٩٩( باب ما جاء يف مرياث ابنة االبن مع ابنة الصلب، الفرائض
  ).٢٧٢١(ح) ٢/٩٠٩(باب فرائض الصلب ، الفرائض



  

  ١١٥   

  :فدليلهام كام يف آخر سورة النساء :أما األختان     
                                

                                 
 .]١٧٦: النساء[

 .هذا دليل من يرث الثلثني
 الثلثني؟ ما الدليل عىل إرث األختني ألٍب  :فإذا قال قائل

فيدخلن يف عموم ، أن األخوات ألب أخوات باالتفاق :فاجلواب
 : هلوق                       ...    ]١٧٦: النساء[. 

*      *      * 
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واإلخوة  ،األم: رثةوهو فرض صنفني من الو، الثلث واحد من ثالثة

 .من األم
 :أما األم فرتثه بثالثة رشوط

 .عدم الفرع الوارث» حيث عدما فرع«هلوق : األول
واملـراد ، عدم اجلمع مـن اإلخـوة: ينعي» ومجع إخوة«: الرشط الثاين

، فـاألخوان كالثالثـة، وليس املراد به الثالثة، ما زاد عىل الواحد: انه عمجلاب
 .وكاألربعة

أو        ذكوًرا ، أو ألم، أو ألب، سواٌء كانوا أشقاء» ع إخوةمج«: وقوله
 .أو جمتمعني، إناًثا

وهذا مفهوم مـن ، أال تكون املسألة إحدى العمريتني: الرشط الثالث
 .»وثلث ما يبقى هلا يف العمريتني«: هلوق

 : -تبارك وتعاىل  –والدليل قول اهللا          
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               ]١١: النساء[. 
 : هــلوق: الرشــط األولدليــل             الفــرع  هــذا عــدم

 .الوارث
 : هلوق: الرشط الثايندليل                اهموهفم

 .إن مل يكن له إخوة؛ فلها الثلث
 :أمثلة

دـجوي ال ، فلـألم الثلـث لـتامم الرشـوط، وأب، هلك هالك عن أم -
 .وليست املسألة إحدى العمريتني، وال مجع من اإلخوة، فرع وارث

 .هلا الثلث لتامم الرشوط، وأخ من أم، هلك هالك عن أم -
وأال يوجـد فـرع ، اشرتاطكم أال يوجد مجع من اإلخوة: إذا قال قائل
لكـن اشـرتاطكم أال تكـون ، منصـوص عليـه يف القـرآن، وارث هذا واضح

 املسألة إحدى العمريتني من أين أتيتم به؟
 ،ريض اهللا عنـهخلطـاب أتينا به من سنة اخلليفة الراشد عمر بن ا: انلق

 .ومن القياس اجليل، ومن اإلشارة إىل ذلك يف القرآن
 أوالً ما مها العمريتان؟: فنقول

 ،أب: يـهف» مع أب وأحد الزوجني«: بيَّنهام املؤلف بقولهالعمريتان 
 .وزوجة ،وأم ،أبأو ، وزوج ،وأم
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ن أول من قىض هبام عمـر بـن اخلطـاب ريض اهللا أل ؛نيتيرمعلاب اتيمس
، بل وقعتا يف عهد عمـر، وال يف عهد أيب بكر ،ملسو هيلع هللا ىلصومل يقعا يف عهد النبي  هنع

أن الزوج أو الزوجة بمنزلة صاحب الـدين يعطـى  ريض اهللا عنهفرأى عمر 
مـسقيف ، ثم يقسم الباقي بعد هذا الفرض الذي جعلناه بمنزلـة الـدين، هقح

أو الزوجـة  ،الـزوج حقـهفإذا ُأعطي ، عىل األم واألب كأهنام ورثاه منفردين
حقها؛ فلألم ثلث الباقي؛ ألن الذي أخذه الزوج أو الزوجة ُأخذ وكأنه دين 

 .فيكون لألم ثلث الباقي، فالباقي يقسم بني األم واألب أثالًثا، عىل امليت
وعامة ، عامة الصحابةووافقه عليه  ريض اهللا عنهرمع ه هذا الذي سنَّ

 .وافقوا عىل هذه القسمة األمة بعدهم
 : -ىلاعت  –قال اهللا . اإلشارة إليها يف القرآن :ثانيًا          

             ]١١: النساء[. 
فكان يف ذلك إشارة ، فاشرتط اهللا تعاىل إلرث أمه الثلث أن يرثه أبواه

 .إىل أنه إذا مل يرثه أبواه فاحلكم خيتلف
 .بل ورثه أبواه وأحد الزوجني، ني مل يرثه أبواهويف العمريت

 : هلوقف، وأيًضا فيها إشارة أخرى             ]النساء :
فيها إشارة إىل أنه إذا كان املال بني األم واألب؛ فلألم الثلث والباقي  ،]١١

: أي ،لألم الثلث فيكون، األم واألب: بعد فرض الزوجني وِرثه األبوان



  

  ١١٩   

 .ثلث ما ورثاه
 .وهذه إشارة ظاهرة يف القرآن الكريم

أنـه إذا اجتمـع ذكـٌر  :أن نقول القاعدة الفرضـية :القياس اجليل: ثالًثا
ــق التعصــيب ــن طري ــان ع ــاويان يرث ــى متس ــرض ، وأنث ــق الف ــن طري أو ع

 .والتعصيب؛ فإن للذكر مثل حظ األُنثيني
، إًذا أب وأم كـأخ وأخـت، ألخأٌخ وأخت؛ لألخت الثلث والباقي لـ

 .ةثالث نم ثلث، يكون لألم نصف ما لألب
 .َدلَّ عىل أن مرياث األم ثلث الباقي ثالثة أمور :إًذا

ودلَّ عليهـا ، ُسنَّة اخللفاء الراشـدين دلـت عليهـا السـنة: لو قال قائل
 القرآن؟
 لكن دلـت السـنة عـىل، القرآن مل يدل عىل هذا احلكم رصًحيا، معن :انلقل

 –هـلوقب ، وال سيام أبو بكر وعمر فـإن سـنتهام متبعـة، أنه سنة اخللفاء الراشدين
 .)١(»عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين«:  - عليه الصالة والسالم 

                                                        
وابن ، )٤/١٢٦(وأمحد ، )٤٦٠٧(ح) ٢٠١ – ٤/٢٠٠(باب يف لزوم السنة ، أخرجه أبوداود يف السنة)  ١(

  .من حديث العرباض بن سارية  - ) ٥(رقم) ١/١٧٨(كام يف اإلحسان  –حبان 
عن البزار أنه ) ٢/١١٦٥(» جامع بيان العلم«، ونقل ابن عبد الرب يف »ةلعهل سيل ، حيحص«: قال احلاكم

وه «: ، وأقره ابن عبد الرب فقال»حديث عرباض بن سارية يف اخللفاء الراشدين حديث ثابت صحيح«: قال
نع ) ٢/١٠٩(» جامع العلوم واحلكم«ونقل ابن رجب يف ، »حديث عرباض حديث ثابت، كام قال البزار

  .»هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميني«: هلوقأيب نعيم 



  

  ١٢٠   

 . )١(»إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا«: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
دلَّ القرآن عىل اعتباره  –عليه الصالة والسالم  –ثم إن ما قاله الرسول 

                 ]٧: احلرش[. 
، اخللفاء الراشدون حجـة دل عليـه الكتـاب والسـنة هُ َّنكون ما َس  :إًذا

ـًدا بالكتـاب والسـنة  حيـث إنـه، وحينئذ يكون قضاء عمر يف العمـريتني مؤيَّ
 .مهتأحد اخللفاء الراشدين الذين تتبع سن

 كيف نقسم العمريتني؟
 .هلك هالك عن زوج وأم وأب :املسألة األوىل
، ولـألم ثلـث البـاقي واحـد، للـزوج النصـف ثالثـة: املسألة من ستة
 .والباقي لألب اثنان
 .ولألب ثلثا الباقي، لألم ثلث الباقي: ملاذا مل تقل :فإذا قال قائل

ــاجلواب ــدل ]١١: النســاء[       : ألن اهللا قــال :ف ، ف
 .وال نقول لألب الثلثان، هذا عىل أننا نقول لألب الباقي

 .وأب، وأم، هلك هالك عن زوجة :املسألة  الثانية
ولـألم ثلـث البـاقي واحـد، ، للزوجة الربـع واحـد: املسألة من أربعة

املشـاركة زوجـة  فمرياث األب فيام إذا كانت، ولألب الباقي اثنان من أربعة
                                                        

من حديث أيب ) ٦٨١(ح) ٤٧٣ – ١/٤٧٢(باب قضاء الصالة الفائتة ، أخرجه مسلم يف املساجد)  ١(
  .مطوالً  قتادة 



  

  ١٢١   

ومـرياث األب فـيام إذا كــان املشـارك زوًجــا ، ومـرياث األم الربــع، النصـف
 .ومرياث األم السدس، الثلث

*      *      * 
   

 
 .والثلث أيًضا فرض جلمع اإلخوة من األم: ينعي

تبارك  –دليل ذلك قول اهللا . واملراد باجلمع هنا ما زاد عىل الواحد
     : -وتعاىل                   

                         ]١٢: النساء[ ،
 يوجد فرع أال: ولكن سبق لنا أن اإلخوة من األم ال يرثون إال برشط

 .ل وارثوال ذكر من األصو، وارث
ــوا بتحقــق الرشــطني؛ فــإن للواحــد الســدس ــى ورث وللجامعــة ، فمت

 :لث ثالثة رشوطوعىل هذا فيشرتط إلرث اإلخوة من األم الث، الثلث
 .أال يوجد فرع وارث :األول
 .أال يوجد ذكر من األصول وارث :الثاين
 .أن يكونوا مجًعا :الثالث

وإن وجد ذكر من ، فإن وجد فرع وارث؛ سقطوا وإن كانت بنًتا
 .وإن مل يكونوا مجًعا؛ فليس هلم الثلث بل السدس، األصول وارث سقطوا



  

  ١٢٢   

 :أمثلة
 .موع، أموأخ من ، تنب نع كلاه كله -

والعـم ، واألخ من األم يسقط لوجود الفرع الـوارث، للبنت النصف
 .له الباقي تعصيًبا

 .وأخ شقيق، وأخوين من أم، هلك هالك عن أيب أب -
ويسقط األخوين من األم ، أليب األب السدس فرًضا والباقي تعصيًبا

 واألخ الشقيق؛ ألنه ال يمكن أن يرث أحد من احلوايش مع وجود ذكـر مـن
 .أو ذكر من الفروع، األصول

أنه ال يمكن أن يرث أحد من احلـوايش «: وهذه من قواعد التعصيب
 .»مع وجود ذكر من األصول أو الفروع –أو األعامم ، اإلخوة –

 .وأخ شقيق، وأم، هلك هالك عن أخوين من أم -
ولألخوين من األم الثلث لتامم ، لألم السدس لوجود مجع من اإلخوة

 .باقي وهو النصف لألخ الشقيقوال، الرشوط
 إذا ورث االثنان فأكثر الثلث هل مها سواء أو ال؟

: ينعي» مع تساو بينهم يف القسم«: وهلذا قال املؤلف، هم سواء: نقول
 .ال يفضل الذكر عىل األنثى يف باب اإلخوة من األم

فلـألخ : وعم شقيق، وأخت من أم، فلو هلك هالك عن أخ من أم -
 .ال يفضل الذكر عىل األنثى، ت من األم الثلث بالسويةمن األم واألخ



  

  ١٢٣   

 : - تبارك وتعاىل  –الدليل قول اهللا          
                             

         ]كام قال يف ، للذكر مثل حظ األنثيني: ومل يقل. ]١٢: النساء
 .اإلخوة األشقاء أو ألب

 : ففي اإلخوة األشقاء أو ألب قال            
         ]١٧٦: النساء[. 

 : األم قاللكن يف اإلخوة من        وإطالق الرشكة ،
 .يقتيض التسوية

 .ة يقتيض التسويةيوإطالق البين، إطالق الرشكة: وهذه قاعدة فقهية
وفيهم ذكور وإناث فهم ، أنتم رشكاء يف هذا: فإذا قلت جلامعة أمامك

والصـغري ، الـذكر واألنثـى، ةيوـسلاب مـهف، هـذا بيـنكم: وإذا قلت، ةيوسلاب
 .ريبكلوا

*     *     * 



  

  ١٢٤   

 
 

  
 

 :السدس واحد من ستة
، وبنـت االبـن، واجلـد، واألم، األب: وأصحاب السدس سبعة وهم

 .واجلدة، خ ألمواأل، واألخت ألب
 .»والسدس لألب«. باألب –رمحه اهللا  –بدأ املؤلف 

وال ، مهزة وصـل »اثبت«و، جمرور »الفرع«» مع الفرع اثبِت «: وقوله
 .ولذلك يصعب االنتقال من الكرس إىل الفتح،اهحتف نم دب

 .الفرع الوارث: أي ،أثبت السدس لألب مع الفرع: لكن املعنى
 .فلألب السدس، فإن وجد فرع وارث مع األب

 : - تبارك وتعاىل  –والدليل قول اهللا           
                               

                            ]١١: النساء[ .
 .هذا الفرع الوارث

، فإذا هلك عن أب وابن؛ فلألب السـدس لوجـود الفـرع الـوارث -
 .فلألب السدس لوجود الفرع الوارث، ولو هلك عن أب وبنت



  

  ١٢٥   

 .الفرع الوارث لعدم، فلألم الثلث، ولو هلك عن أب وأم -
ثم إن كـان الفـرع ، أن يوجد فرع وارث، رشط إرث األب السدس :إًذا

، وإن كـان أنثـى؛ فلـألب السـدس، الوارث ذكًرا فليس لألب سـوى السـدس
 .فريث األب هنا بالفرض والتعصيب، وإن بقي يشٌء أخذه تعصيبًا

 .اقسم هذه املسألة للبنت النصف والباقي لألب :فإن قال قائل
 فرًضاللبنت النصف ولألب السدس : هل انلقف ،صناعةً  هذا خطأٌ  :انلق

 .كالمها واحد ما دام الباقي لألب: فقال، والباقي تعصيبًا
نحن امتثلنا أمر : والباقي تعصيًبا؟ نقول، السدس فرًضا: تقول ذااملف

 ألن اهللا قال ، اهللا عزَّ وجلَّ                  
    ، ولألب السدس فرًضا  ،فنعطي البنت النصف، ام فرض اهللابفنبدأ

 .والباقي تعصيًبا
 :إن لألب ثالث حاالت: وهلذا قال الفرضيون

 .أن يرث بالتعصيب فقط: احلال األوىل
 .أن يرث بالفرض فقط: احلال الثانية
 .التعصيبأن يرث بالفرض و: احلال الثالثة

 .إذا مل يوجد فرع وارث :فريث بالتعصيب فقط
 .إذا وجد فرع وارث وكان ذكًرا :وبالفرض فقط



  

  ١٢٦   

 .نييثنأإذا وجد فرع وارث وكان أنثى أو : وبالفرض والتعصيب
أي : كذا السدس يكون ألم معه :أي ،»كذا ألم معه أو إخوة«: وقوله

 .مع الفرع الوارث
 .ثنان فأكثرواجلمع ا، عمج: »أو إخوة«: هلوق

ٍّ هنا مانعة ُخ ) أو(ـف  ومانعة اجلمع هي التي متنع فيهـا ، عمج ةعنام ال ول
 ومانعة، عمًرا فتكرم واحًدا فقط أكرم زيًدا أو: لثم ،مجع ما بعدها وما قبلها

ولكن أحدمها يكفي مثـل . خلو هي التي ال يمتنع مجع ما بعدها مع ما قبلها
 .ثأو فرع وار ،هذه املسألة مجع إخوة

أو مجـٌع مـن ، إًذا السدس لألم برشط أن يوجد فـرع وارث ولـو أنثـى
 .اإلخوة

 : -ىلاعت  –والدليل قوله                 
         ]هذا اشرتاط الفرع الوارث . ]١١: النساء           

    ]هذا اشرتاط مجع من اإلخوة]١١: النساء ،. 
 ،فإذا وجد مجع من اإلخوة مع األم؛ فلها السدس سواء كانوا وارثـني

 .وهو الذي عليه أكثر أهل العلم .أم غري وارثني
إذا كان اإلخوة غري «: -  رمحه اهللا –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أم وأب ، هذا نقسم املسألة عىل كالمه وعىل ،»جبونوارثني فإهنم ال حي



  

  ١٢٧   

رهاظ يعم : قال فإن والباقي لألب ،نقسم لألم الثلث، نان شقيقاوأخو
 : أما القرآن فقوله تعاىل، القرآن والقياس               

     . فيكف . فألمه الثلث إًذا. وورثه أبواه، وهنا ليس له ولد
 : قرأ آخر اآليةا، غفر اهللا لك ورمحك: نعطيها السدس؟ قلنا له      

        ،اهلبق امب لصتم اهدعب اموهذه للرتتيب  »الفاء«و ،
إن كان له إخوة فألمه ، ففي احلال التي يرثه أبواه: ينعي، ومفرع عليه

أليس لو كان : قال ،عندي قياس :قال ، فإنكل األحواليف لب ، السدس
 ال حيجبان؟ أهنام  مانع من موانع اإلرث الثالثةاماألخوان فيه
فلـألم ، خوان الشقيقان كافرين ال يصليان مثًال لو كان األ، ىلب: نقول

أما ، فكان وجوده كالعدم، هيف ىنعمل بجح، فصوبألن املحجوب  ؛الثلث
وال يمكن أن يتساوى من ، بوصف يف غريه املحجوب بشخص فقد حجب

فـال يمكـن أن ، لـباق ريـغ هـيف فـصوببج ألن من ُح ، هيف فصوب بجُح 
فالصـواب يف ، يكون من حجب بوصف يف غريه كمن حجـب بوصـف فيـه

حيجبـون ،  بـاألبنيوأن اإلخوة املحجوب، مع اجلمهور كش البهذه املسألة 
  .السدس إىلم من الثلث األ

وأخوين مـن أم؛ كـان لـألم ، وأب، هالك عن أم وعىل هذا فلو هلك
 .وإنام كان هلا السدس لوجود مجع من اإلخوة، والباقي لألب، السدس



  

  ١٢٨   

ىل بوارث دوارث أ: يقال» أوالدها عقوا هبا«: يقال وهذا من الغرائب
وهـذا مـدٍل ، جـب املـديلحيهـب ىل دمع أن الغالب أن امل –املدىل به  –وحجبه 

من أدىل  َب جَ من الوارث الذي َح : وهو أن تقول: اهبزغليف  ،حجب املدىل به
 ؟هب

مـن الثلـث إىل السـدس وهـم ألم احجبـوا اإلخوة من األم : اجلواب
  .ريمن أدىل به؟ فكثب َب جِ من الوارث الذي ُح : تلق ول نكل ،مدلون هبا

 .هذان صنفان من أصحاب السدس
*     *     * 

  
  

 
 .وجد فرع وارث فريث السدس إذا: أي» واجلد مثل األب«: هلوق

ــأيت للجــد ــثالث ت ــارة: أي، وأحــوال األب ال ــالفرض ت ــرث ب ــه ي ، أن
 .وهبام تارة، وبالتعصيب تارة

، أي حيـث يعـدم »حيـث ُيعـدم«: لكن اشرتط املؤلف يف اجلد رشًطا
، وألب اجلـد أال يوجـد جـد، أال يوجـد أب: وهذا رشط إلرث اجلد ،األب

إذا كان مثله، هذه قاعدة  وذلك ألن كل واحد من األصول حيجب من فوقه
 .يف احلجب



  

  ١٢٩   

 .فاألم حتجب اجلدة وال حتجب اجلد؛ ألن اجلدة مثل األم
 .واألب حيجب اجلد وال حيجب اجلدة؛ ألهنا ليست مثله

 :واستثنى املؤلف مسألتني
ال يكون اجلد مثل : أي» ال مع إخوة كام سُيعلم«: قال :املسألة األوىل

وهلـذا ، بمثال فقط؛ ألنه سيأيت البحـث فيـهونأيت . األب إذا كان هناك إخوة
 .»كام سُيعلم«: قال

ــألخ ، املــال لــألب. وأخ شــقيق، هلــك هالــك عــن أب - وال يشء ل
 .الشقيق

، املـال بيـنهام عـىل كـالم املؤلـف، وأخ شـقيق، دج نع كلاه كله -
 .والصحيح أنه يسقط األخ

 .نيتيرمعلوال يف ا: ينعي» ...وال مع  الزوجة«: قال: املسألة الثانية
، إن لألم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة: ففي العمريتني قلنا

 .ال ثلث الباقي، لألم الثلث كامالً : لكن يف اجلد
 :مثال ذلك

 .وأبيها، وأمها، هلكت امرأة عن زوجها
ولـألم ثلـث البـاقي واحـد، ، للـزوج النصـف ثالثـة: املسألة من ستة
 .ولألب الباقي اثنني
 :املسألة من ستة: وزوجها؛ لقلنا، وجدها، رأة عن أمهاولو هلكت ام



  

  ١٣٠   

 .والباقي واحد للجد، ولألم الثلث اثنان، للزوج النصف ثالثة
، فهنا مل يكن اجلد مثل األب؛ ألن األم اآلن ورثـت ثلـث املـال كـامالً 

 .ومع األب ترث الباقي
فصار اجلد ليس كاألب يف العمريتني؛ ألنه ال يمكن للجد أن يـزاحم 

وال يالقـي ، م وهي أقرب منه إىل امليت؛ ألن امليت يالقيهـا يف أول درجـةاأل
فهي أقرب ، ال يمكن أن تزامحها: هل فلذلك نقول، اجلد إال يف الدرجة الثانية

 .فتعطى نصيبها كامًال وأنت لك الباقي، وألصق بامليت منك، كنم
*      *      * 

  
 

 .أي السدس: »وهو«: هلوق
 .وهذا هو الصنف الرابع ممن يرث السدس: »لبنت االبن«: هلوق
 .وحدها: أي: »تنب عم«: هلوق

 .متى أخذت البنت النصف؛ كان لبنت االبن السدس تكملة الثلثني: أي
 :السدس برشطني فبنت االبن ترث

 .أن يأخذ من فوقها من الفروع النصف :األول
ب :الثاين  .أال يوجد معصِّ

 



  

  ١٣١   

 :مثال ذلك
ولبنـت ، فالبنت هلا النصف لـتامم الرشـوط، وعم، وبنت ابن، تنب -

 .لتامم الرشوط ؛االبن السدس تكملة الثلثني
ال تأخـذ السـدس؛ ألنـه سـبق أنـه إذا وجـد فـرع ، وبنـت ابـن، ابـن -
 .ر أسقط من حتتهوارث ذك
ال تأخذ السدس؛ ألن من فوقها مل يرث النصـف ، وبنت ابن، بنتان -

 .بل ورث الثلثني
لوجـود  ؛ال تأخـذ السـدس، وابن ابن يف درجتهـا، وبنت ابن، تنب -
ب  .املعصِّ
 ):هيبنت(

هـذا عـىل سـبيل املثـال ال » وهو لبنت االبن مع بنـت«: قوله رمحه اهللا
أن يأخذ من فوقهـا مـن : انلق انأل، كالم املؤلف وما ذكرناه أعم من، احلرص

 .بنت االبن مع البنت؛ ألنه أعم: وهذا أوىل من أن نقول، الفروع النصف
 :فمثالً 

، فلبنـت االبـن النصـف، وبنت ابن ابـن، لو هلك هالك عن بنت ابن
 .وبنت ابن االبن هلا السدس تكملة الثلثني
 وهل يشرتط أال يوجد مشارك؟

، ن بنات االبن إذا ورث من فوقهن من الفروع النصفأل ؛ال :اجلواب



  

  ١٣٢   

. وال يـنقص بنقصـهن، فال يزيد بزيـادهتن، ال يزيد وال ينقص، هلن السدس
 .فيكون هلن السدس تكملة الثلثني سواء كانت واحدة أو عًرشا أو مائة
 .)١(وهذا أحد املواضع األربعة التي يستوي فيها الواحد واملتعدد

*      *      * 
 

 
 .هي األخت ألب: »بنت األب«: هلوق
 .أن السدس لألخوات من األب مع الشقيقة الواحدة: ينعي

 :فرشط إرث األخوات ألب السدس اثنان
 .ة النصفأن ترث الشقيق :األول
ب :الثاين  .أال يوجد معصِّ

 :مثال ذلك
، فلألخت الشقيقة النصف، وأخت ألب ،هلك هالك عن أخت شقيقة
 .ولألخت ألب السدس تكملة الثلثني
فالواحدة من األخوات ألب واملتعددات ، وال يشرتط أال يوجد مشارك

 .سواء
نم نيتخأللف ، وأختني من أب ،فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة

                                                        
  .) ١٠٨(انظر ص )  ١(



  

  ١٣٣   

 .السدس تكملة الثلثني األب
وقد ، وهذا أحد املواضع األربعة التي يستوي فيها الواحد واملتعدد

 .تقدم ذكرها
 أين الدليل عىل ما ذكرتم من هذا اإلرث؟: فإن قال قائل

 .الدليل من القرآن والسنة :انلق
 : - ىلاعت  -هلوقف :أما القرآن                      

 .]١١: النساء[
فإذا كان قد جعل للثنتني فأكثر ، فجعل للنساء من األوالد الثلثني

، فإننا ال يمكن أن نزيد عن الثلثني للبنات إذا أخذت البنت النصف، الثلثني
السدس : وهلذا نقول، والذي يبقى من الثلثني إذا ذهب النصف السدس

ىل أننا ال نعطيهن زيادة عىل السدس؛ ألننا لو أعطيناهن إشارة إ، تكملة الثلثني
 .زيادة عىل السدس لورث النساء من األوالد أكثر من الثلثني

حني عرضت عليه مسألة قىض فيها أبو  فألن ابن مسعود  :وأما السنة
، للبنت النصف« :قال أبو موسى، وأخت شقيقة، وبنت ابن، تنب يف ىسوم

وائت ابن مسعود : ثم قال للسائل، لبنت االبنوال يشء ، ولألخت النصف
وأخربه بفتوى أيب ، فذهب السائل البن مسعود، »فسيوافقني عىل ذلك

 –لقد ضللت إًذا وما أنا من املهتدين : ريض اهللا عنهفقال ابن مسعود ، ىسوم
تنبلل «: ملسو هيلع هللا ىلصألقضني فيها بقضاء رسول اهللا  –يعني إن وافقته فهذا ضالل 



  

  ١٣٤   

 .)١(»وما بقي لألخت، ن السدس تكملة الثلثنيولبنت االب، النصف
وأخرب أن هذا قضاء ، فأعطى بنت االبن السدس تكملة الثلثني

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .هذا دليل إرث بنات االبن مع البنت

 :أما األخوات ألب مع األخت الشقيقة
 : - ىلاعت  –قال اهللا ، داللة ذلك يف القرآن :فنقول     

                                   
                          ]١٧٦: النساء[. 

، يبقى من الثلثني السدس، أعطينا األخت الشقيقة النصففنحن إذا 
وال نعطيها زيادة عىل ، فال نعطي األخت ألب إال السدس تكملة الثلثني

، ولو أعطيناها زيادة عىل ذلك لكنا وّرثنا األخوات أكثر من الثلثني. ذلك
 .وهذا خالف نّص القرآن

ًسا؟ ملاذا ال وهذه سد، ملاذا تعطون الشقيقة نصًفا: فإذا قال قائل
 جتعلوهنام سواء؟

والفرق أن ، لظهور الفرق بينهام، ال يمكن أن نجعلهام سواءً  :انلق
وال يمكن أن نسوي األدنى ، األخت الشقيقة أقوى صلة من األخت ألب

                                                        
  .)١١٥(تقدم خترجيه ص)  ١(



  

  ١٣٥   

 .باألعىل أبًدا
 إًذا كيف فضلتم بالنصف؟ :فإن قيل

، فصحيث أعطيت البنت الن، قياًسا عىل البنت مع بنت االبن :انلق
 .وبنت االبن السدس تكملة الثلثني

*     *     * 
  

 
 .هو األخ من األم» ابن األم«: هلوق
 .من األم األخت: أي بنت األم وهي: »اهتنبل«: هلوق

وصار السدس أيًضا لألخ من األم أو : ينعي، أي صار: »غدا«: وقوله
 .لألخت من األم

 : -ىلاعت  –ودليل ذلك قوله                
               ]١٢: النساء[. 

 :ط إلرث األخ من األم أو األخت من األم السدس ثالثة رشوطويشرت
 .أال يوجد فرع وارث :األول
 .أال يوجد أصل من الذكور وارث :الثاين
 .االنفراد: الثالث

فإذا فقد االنفراد بحيث حصل تعدد مع وجود الرشطني اآلخرين 



  

  ١٣٦   

 : -ىلاعت  -صار هلام الثلث؛ لقوله                
    ]١٢: النساء[. 

 .أو ابن؛ سقط اإلخوة من األم، وإن وجد فرع وارث كبنت
 .وإن وجد أصل من الذكور وارث سقط اإلخوة أيًضا

 :أمثلة
والباقي ، للبنت النصف. وعم، وبنت، هلك هالك عن أخ من أم - 

 .رثويسقط األخ من األم لوجود الفرع الوا، معلل
 :وأخوين شقيقني، وأخوين من أم، وأم، هلك هالك عن زوج - 

واإلخوة ، ولإلخوة من األم الثلث للتعدد، ولألم السدس، فللزوج النصف
أحلقوا الفرائض بأهلها فام بقي فهو «: قال ملسو هيلع هللا ىلصاألشقاء يسقطون؛ ألن النبي 

 .)١(»ألوىل رجل ذكر
 .ن هلم مرياثومل يبق يشء فال يكو، وهنا أحلقنا الفرائض بأهلها

حال من ) صاعًدا( ،ةفطاع »الفاء« »ٍة واحدٍة فصاعًداوجدَّ «: وقوله
والسدس جلدة : أي، فذهب العدد صاعًدا: التقدير ،فاعل لفعل حمذوف

 .واحدة فصاعًدا
واحدة «وظاهر كالم املؤلف أنه يصعد إىل ألف جدة؛ ألنه يقول 

                                                        
كتاب : ومسلم، )٦٧٣٢(رقم، باب مرياث الولد من أبيه وأمه، كتاب الفرائض: أخرجه البخاري ) ١(

  .)١٦١٥(رقم، باب أحلقوا الفرائض بأهلها، الفرائض



  

  ١٣٧   

 –ذي ذهب إليه املؤلف وهذا ال، وهذا ما له هناية إىل ألف جدة ،»فصاعًدا
 ،والثالث ،واجلدتان ،اجلدة ترثأن نكم يف ،هو مذهب الشافعي –رمحه اهللا 
أال : هلن السدس لكن برشط، والعرش ،والسبع ،والست ،واخلمس ،واألربع

 .فإن وجد دوهنن أم؛ فال إرث هلن، يوجد دوهنن أمّ 
وأم  ،بوأم األ، أم األم: ال يرث إال ثالث جداتفأما عند احلنابلة 

 .أب األب
وعنده أن . وأم األب فقط، أم األم: وعند املالكية ال ترث إال جدتان
أعىل من اجلد  وعندنا من أدلت بأٍب ، من أدلت بأب أعىل من األب ال ترث

لكن مذهب الشافعي ، وأظن مذهب أيب حنيفة كمذهب الشافعي، ال ترث
وهي ، ي وارثةأن كل جدة أدلت بوارث فه، أصح املذاهب –رمحه اهللا  –

 .قبله أنثىكل جدة سوى من أدلت بذكر 
فليس هلن مرياث؛ ألن ، وثالث جدات، فلو هلك هالك عن أم

 .دوهنن أم
وإن كن ، فإن كانت واحدة؛ فلها السدس، فإذا مل يوجد دوهنن أم

 اثنتني فأكثر فكيف يوزع السدس بينهن؟
 :ذكره يف البيت اآليت: اجلواب

*     *     * 
 



  

  ١٣٨   

  
 

، يقسم السدس بينهن عىل وجه االشرتاك :ينعي ،»مشرتًكا«: هلوق
فإذا كن جدتني فالسدس بينهام ، ال تفضل إحداهن عىل األخرى: أي

 .أربع جدات بينهن أرباًعا، بينهن أثالًثاثالث جدات ، أنصاًفا
أال «: هذا الرشط هو ما أرشنا إليه وهو» إن كن وارثات«: وقوله

 .»يوجد دوهنن أم
كن يف درجة واحدة من : ينعي» وقد تساوين من اجلهات«: هلوق
 .واجلد ،واألب ،أي األم: واجلهات، اجلهات

فأم اجلد ال ترث؛  وأم جد؛، وأم أب، إذا هلك هالك عن أم أم: فمثًال 
 .وهنا أم اجلد أبعد» وقد تساوين«: ألن املؤلف يقول

س بينهن أثالًثا؛ دسلاف، وأم جد، وأم أم أب، هلك عن أم أم أم - 
 .أم أب أب: فنقول فيها. ألهنن متساويات؛ ألن اجلد بمثابًة أب أب

*     *     * 
  

 
فاحجب هبا اجلدة ، جهة األم إذا كانت اجلدة القريبة من: ينعي

 .البعيدة من جهة األب



  

  ١٣٩   

 .فتحجب أم أم األب، فالقريبة هي أم األم، وأم أم أب، أم أم: هلاثم
 .)١(جعل للجدة السدس إذا مل يكن دوهنا أم ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل أن النبي 

 .جبها األم؛ ألهنا أقربوإنام حت
 .اجلدة القربى حتجب اجلدة الُبعدى :فبالقياس نقول

أحلقوا الفرائض «: قال ملسو هيلع هللا ىلص هو أن الرسول: آخر بالقياس ودليل
فدل هذا عىل . ألقرب رجل ذكر: أي )٢(»بأهلها فام بقي فألوىل رجل ذكر
 .اعتبار القرب يف باب الفرائض

لعجف )٣(»البنت السدسأعطى بنت االبن مع « ملسو هيلع هللا ىلصالنبي : وأيًضا  ،
 .األحظ للبنت؛ ألهنا أقرب

 .فالقرب يف الفرائض معترب
 .فاملال ألم األم، وأم أم أب، وعىل هذا فإذا كان أم أم
                                                        

ما لك يف كتاب اهللا : فقال، جاءت اجلدة إىل أيب بكر فسألته مرياثها: يف حديث قبيصة بن ذؤيب قال)  ١(
: فقال املغرية بن شعبة، فارجعي حتى أسأل الناس، وما علمُت لِك يف سنة رسول اهللا شيئًا، يشء

هل معك غريك؟ فقام حممد بن مسلمة األنصاري : فقال، أعطاها السدس ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا حرضت 
ثم جاءت اجلدة األخرى إىل عمر بن : قال، فأنفذه هلا أبو بكر، مثل ما قال املغرية بن شعبة: فقال

فإن اجتمعتا فهو ، ولكن هو ذاك السدس، ما لِك يف كتاب اهللا يشء: اخلطاب فسألته مرياثها فقال
كام خلت به فهو هلاكنيب   .»ام، وأيُّ

والرتمذي يف ، )٢٨٩٤(ح) ٣/١٢١(باب يف اجلدة ، وأبوداود يف الفرائض، )٤/٢٢٥(أخرجه أمحد 
باب مرياث ، وابن ماجه يف الفرائض، )٢١٠٠(ح) ٣/٦٠٤(باب ما جاء يف مرياث اجلدة ، الفرائض

  .»هذا حديث حسن صحيح«: قال الرتمذي). ٢٧٢٤(ح) ٢/٩٠٩(اجلدة 
  .)١٣٧(تقدم خترجيه ص)  ٢(
  .)١١٥(تقدم خترجيه ص)  ٣(



  

  ١٤٠   

، هذا هو الصحيح، فاملال ألم األب؛ ألهنا أقرب، وأم أب، أم أم أم - 
 ال: ينعي» ال عكسه وهو صحيح املذهب«: قال –عفا اهللا عنه  –لكن املؤلف 

فالقريبة إذا كانت من جهة األم حتجب البعيدة ، حتجب قربى األب بعدى األم
 .والقريبة من جهة األب ال حتجب البعيدة من جهة األم، من جهة األب

 :هلاثم
إن األوىل ال : لكن املؤلف يقول، فاألوىل أقرب. وأم أم أم، أم أب
 .بل يتساوين كأهنن يف منزلة واحدة، حتجب الثانية

نها وبني يب سيل، ألن اجلدة ألم بالتسلسل بإناث :يقول: والدليل
ىنعمب ، فإهنا ليست رًمحا ؛أما أم األب، كلها رحم واحد أم أم أم، امليت ذكر

فلهذا ال ، فكانت أم األم ألصق بامليت من أم األب، أن بينها وبني امليت ذكًرا
 .حتجب القريبة من األب البعيدة من األم

ا لكن هذا القول ضعيٌف   .جد 
 :وهذه املسألة فيها عند الشافعية قوالن

وهو » وهو صحيح املذهب«: فقال، الذي صححه املؤلف :أحدمها
 .أن البعيدة من جهة األم ال حتجبها القريبة من جهة األب

، أن القريبة من جهة األب حتجب البعيدة من جهة األم :والقول الثاين
أمحد بن وهو مذهب اإلمام ، وهذا القول هو الصحيح الذي تؤيده األدلة

 .حنبل رمحه اهللا



  

  ١٤١   

، مّطردة» أن القريبة حتجب البعيدة«: وعىل هذا فالقاعدة التي ذكرناها
إال أن تكون القريبة من جهة األب فإهنا ال حتجب : وعىل كالم املؤلف
 .البعيدة من جهة األم

 .وأم أم أم أم، فإذا هلك هالك عن أم أم أب
. مع أن التي من جهة األب أقرب ،س بينهامالسد: فعىل كالم املؤلف

 .وعىل القول الراجح أن القريبة من جهة األب حتجب البعيدة من جهة األم
*     *     * 

  
 

لك ، إذا كانوا يف جهة واحدة، جلهة ُحتجب بالقريبةالبعيدة من ا: ينعي
 .اجلدتني يف جهة األم مثالً 

 .املال لألوىل؛ ألهنا أقرب، وأم أم أم، أم أم
 .وأم أم أب؛ املال لألوىل، أم أب

تناك  اإذ: ينعي» ىبرقلاب ةهج ىكذاك بعد«: وهذا معنى قوله
ى العلامء عىل هذا وقد مش، فالقريبة حتجب البعيدة، اجلدات يف جهة واحدة

 .وال إشكال فيه، قوالً واحًدا
 :وعىل هذا نأخذ قواعد

فالقريبة حتجب البعيدة قوالً ، إذا كانت اجلدات يف جهة واحدة -١



  

  ١٤٢   

 .واحًدا
فإهنا حتجب البعيدة ، والقريبة من جهة األم، إذا كن يف جهتني -٢

 .قوالً واحًدا
ىل القول الراجح والبعيدة من جهة األم؛ فع، إذا كن يف جهتني -٣

وعىل كالم املؤلف ال حتجبها القريبة من جهة ، البعيدة من جهة األم حمجوبة
 .هذا هو الضابط. األب ويكن متساويات

 هل يمكن أن ترث جدتان مًعا يف مسألة واحدة؟ :فإن قيل
 .وأم أب، أم أم: واملثال ،نكمي معن :فاجلواب

 وهل يمكن أن ترث ثالث جدات مًعا؟
وأم أم األم هذه ، وأم أم األب، أم اجلد: واملثال ،نكمي :اجلواب

 .الثالث يف مرتبة واحدة فريثن
 وهل يزيد السهم بزيادهتن؟

وهذا أحد املواضع األربعة التي يستوي فيها الواحد ، ال: اجلواب
 .واملتعدد، وقد تقدم ذكرها

*     *     * 
 
 
 



  

  ١٤٣   

  
 

كل من أدىل بغري وارث فليس له إرث؛ ألن من أدىل ، هذه قاعدة عامة
 .فالفرع من باب أوىل، وإذا كان األصل ال إرث له، هعرف وهف صخشب

 .ال ترث؛ ألهنا أدلت بغري وارث، أم أب األم
 .هنا أدلت بوارثترث؛ أل، أم أم األم

، وأخ شقيق، وأختني من أم، وأم، وهلذا لو هلكت امرأة عن زوج
 .وأخت شقيقة

ولألم السدس واحد، ولألختني ، للزوج النصف ثالثة :املسألة من ستة
 .واألخت الشقيقة واألخ الشقيق ال يرثان شيئًا. من األم الثلث اثنان

لِك النصف  ولكان، لوال أخوك لورثت: ونقول لألخت الشقيقة
شؤوم، األخ امل: وهذا يسمى عند الفرضيني، وتعول املسألة إىل تسعة

 !لكن هذه تعبريات، واحلقيقة أنه ال شؤم
رمحه ــ ولكن ذكرها ابن رجب ، هناك قاعدة أخرى مل يذكرها املؤلف

كل من أدىل بشخص حجبه ذلك الشخص إن كان املديل يقوم «: وهيــ اهللا 
، فاجلد حمجوب باألب؛ ألنه يديل به، أب وجد: مثالً ف )١(»همدع دنع هماقم

 .يستحق إرثه عند عدمه: أي. ويقوم مقامه عند عدمه
                                                        

  .ةئقاعدة الثامنة واألربعون بعد املال) ٣٢٠(القواعد البن رجب ص: انظر)  ١(



  

  ١٤٤   

 .ابن االبن حمجوب؛ ألنه يقوم مقامه عند عدمه، ابن وابن ابن - 
 .ال حيجبها؛ ألن األخ من األم ال يقوم مقامها عند عدمها، أم وأخ من األم - 
، لو عدم؛ مل تقم اجلدة مقامه ال تسقط؛ ألن األب، أم أب وأب - 
 .)وأم دُّ َج (ومثلها 

بجحت اهنإف ، وابن ،إن هذه القاعدة تنتقض ببنت ابن :وقد يقال
، إذ لو عدم االبن لورثت النصف، باالبن مع أهنا ال تقوم مقامه عند عدمه

وإال فالقاعدة التي ذكرها ابن ، هذه املسألة تستثنى من القاعدة: فنقول
من أدىل بواسطة حجبته تلك الواسطة برشط أن يقوم  إن«: فقال، رجب

 .ةحيحص» املديل مكان املدىل به عند عدمه
 .»وقسم فرض كمال«: وقوله

 .وجيوز ِقسم، جيوز َقسم
 .تقسيم الفروض كمل :ينعي، فهو من التقسيم، أما عىل قولنا َقسم

 :فهو من األقسام؛ ألنه قال، ِقْسم :وأما عىل
 .............................          ث ثبتاب إرـرض والتعصيـفلاب

: وعىل هذا فيكون قوله، بالفرض والتعصيب: فجعل اإلرث قسمني
 .حيحص »ِقسم فرضٍ «و

مجعت يف قول الناظم باحلروف ، أصحاب الفروض إمجاالً  ):فائدة(
 .األبجدية



  

  ١٤٥   

 )١(»زـدبا ـبه«ل ـمــرتبًـا خـذه وقـ     ضبـط ذوي الفروض من هذا الرجز       
اثنان أصحاب  »الباء«وهم أصحاب النصف، و، ةسمخ »اهلاء«ـ ف
، أربعة أصحاب الثلثني »الدال«و، واحد أصحاب الثمن »األلف«الربع، و

، سبعة أصحاب السدس »الزاي«و، اثنان أصحاب الثلث »الباء«و
 .هؤالء هم أصحاب الفروض، واحد وعرشون: واملجموع

بحاص نع ملكتي مسق ، نيمسق فيهم إىلوقد انقسم الفرضيون 
 .وقسم يتكلم عن الفروض ومن يرث هبا، الفرض وعن مجيع أحواله

وألن هذه طريقة القرآن؛ ألنه إذا ، ىل؛ ألنه أمجعوْ  أَ وَىل والطريق األُ 
 .ذكر وارًثا؛ ذكر مجيع أحواله فهي أنفع

*     *     * 

                                                        
  .)٤٩(العذب الفائض رشح عمدة الفرائض ص: انظر)  ١(



  

  ١٤٦   

 
 

مأخوذ من الَعْصِب وهو الشّد؛ كعصابة الرأس وهي ما  :التعصيب
 .يشّده اإلنسان عىل رأسه من سري أو نحوه

 .»كل من يرث بال تقدير«: ويف اصطالح الفرضيني
أحلقوا الفرائض «: -عليه الصالة والسالم  –كام قال النبي : وحكمه

 .)١(»بأهلها فام بقي فألوىل رجل ذكر
ومع ذي فرض ، إذا نفرد؛ أخذ املال بجهة واحدة :وعىل هذا فنقول

 .وإذا استغرقت الفروض الرتكة سقط، يقب ام ذخأي
احرتاًزا من الزوج ابن » إذا انفرد أخذ املال بجهة واحدة«: وقولنا

وليس هلا عاصب سواه أخذ ، فالزوج ابن العم إذا ماتت عنه بنت عمه، العم
وجهة التعصيب؛ ألنه ابن ، جهة الفرض؛ ألنه زوج :نيتهجب نكل، املال كله

 .فهذا ال يدخل يف احلد. مع
صاحب الفرض إذا مل يوجد إال هو ُيَردُّ عليه فريث املال : فإن قيل
ا: كله؟ فنقول كام هلك زيد عن ابن ، لكن ابن العم. هذا أخذه فرًضا ورد 

 .فإنه يأخذ املال كله بجهة واحدة، همع
 :أمثلة عىل ذلك

 .فله مجيع املال، هلك هالك عن أخ شقيق - 
                                                        

  .)١٣٧(تقدم خترجيه ص)  ١(



  

  ١٤٧   

 .والباقي لألخ الشقيق، للبنت النصف .وأخ شقيق ،تنب نع كله - 
للزوج النصف،  .وابن عم ،وأخت شقيقة ،هلكت امرأة عن زوج - 

 .وابن العم يسقط، ولألخت الشقيقة النصف
*     *     * 

  
– 

 
ا«: هلوق  .مجيًعا :أي» ُطر 
 .أخذ :أي» اطبض«: هلوق

 َّ  .العاصب بحكمه - رمحه اهللا  –املؤلف  فرع
ا ضبَطا« :هلوقف  .هذا إذا انفرد؛ أخذ املال كله» وكل من للامل طر 

هذا سقوطه إذا استغرقت » وحيثام استغرق فرض سقطًا«: وقوله
 .الفروض الرتكة
هذا إذا بقي يشء بعد » وكان بعد الفرض ما قد يفضل له«: وقوله

 .الفروض أخذه
 .وهذا معنى قولنا املتقدم

ل«: وقوله  .»فذاك العاصب املفضَّ
العاصب بالنفس؛ ألنه مفضل عىل العاصب  –رمحه اهللا  –ل مراده ه



  

  ١٤٨   

 أو املفضل عىل صاحب الفرض؟، والعاصب مع الغري ،ريغلاب
فإن أراد الثاين؛ فليس بصحيح؛ ألن صاحب الفرض مفّضل ، لمتحي

هذا من حيث  )١(»فام بقي فألوىل رجل ذكر«: ملسو هيلع هللا ىلصعىل العاصب؛ لقول النبي 
 .الدليل

وصاحب الفرض ال ، كم؛ ألنه قد ال يرث شيًئاوكذلك من حيث احل
 .يمكن أن يسقط بأي حال من األحوال إذا كان له فرض يف هذه املسألة

والعاصب مع ، وإن أراد األول وهو أنه مفضل عىل العاصب بالغري
والعاصب مع الغري ، الغري فصحيح؛ ألن العاصب بالغري ال يمكن أن ينفرد

، والذي يمكن أن ينفرد ويأخذ املال كله. ال بد أن يكون معه صاحب فرض
هو العاصب : وإذا استغرقت الفروض الرتكة سقط، ومع ذي فرض ما بقي

 .سفنلاب
*     *     * 

  
 

م املؤلف   :صب إىل ثالثة أقسامالعا –رمحه اهللا  –َقسَّ
 : ووجه االنحصار، وعاصب مع غريه، وعاصب بغريه، هسفنب بصاع
 .التتبع

                                                        
  .)٣٧(تقدم خترجيه ص)  ١(



  

  ١٤٩   

واألخ ، األخ الشقيق: لثم، يعني ال حيتاج إىل أحد: هسفنب بصاعلاف
وابن األخ ألب، ، وابن األخ الشقيق، والعم ألب، والعم الشقيق، ألب

 .واملعتق، وابن العم ألب، وابن العم الشقيق
ولوال هذا ، هو الذي ال يكون عاصًبا إال بغريه :ريغلاب بصاعوال

والبنت عاصبة ، االبن عاصب بالنفس، بنت وابن :لثم، الغري مل يكن عاصًبا
 .لكانت صاحبة فرض –االبن  –فلوال أخوها ، ريغلاب

 ،وال عاصًبا بغريه، هو الذي ليس عاصًبا بنفسه :عاصب مع الغريوال
، بنت وأخت شقيقة: لثم، اجتمع مع غريهامل  :ينعي، لكن مع الغري

وليست ، لوجود الفرع الوارث، فاألخت الشقيقة ليست صاحبة فرض
، عاصبة بالنفس؛ ألنه ال يوجد أحد من النساء عاصبة بالنفس إال املعتقة

، فهي إًذا عاصبة مع الغري، وليست عاصبة بالغري؛ ألنه ال يوجد معها أخ
 .وات النصف من الفروعالجتامعها مع غريها من ذ :ينعي

*     *     * 
  

 
 :أن العاصب بالنفس صنفان –رمحه اهللا  –ذكر 

فكل الذكور ، وابن األم ،ما عدا الزوج ،الذكور: الصنف األول
 .واألخ من األم ،الزوج: رثني عصبة بالنفس ما عدا اثنني مهاالوا



  

  ١٥٠   

فهذا ، املعتقة :ينعي» ذات الوالء«وهلذا قال  ،املعتقة: الصنف الثاين
 .هو ضابط العاصب بالنفس

 .مجيع الذكور إال الزوج واألخ من األم -١
 .مجيع اإلناث ليس فيهن عاصب بالنفس إال املعتقة -٢

*     *     * 
 :نظًام  وقد قيل

 
 :يعني جهات العصوبة مخس: »مهتاهج«
. وجيوز اإلدراج إذا ُبنيِّ ، هذه اجلهات زيدت يف كالم الناظم إدراًجاو

 .نيسوقوهذا مبني حيث وضع بني 
 .أبو أب، أب، يدخل فيها كل ذكر من األصول وارث: »ةأبوَّ «
ةٌ «  .ابن ابن ابن، ابن ابن، ابن، يدخل فيها كل ذكر من الفروع وارث: »بنوَّ
ىلعف ، يدخل فيها كل ذكر من اإلخوة ما عدا األخ من األم: »ةأخوَّ «

 .وأبناؤهم وإن نزلوا ،هذا يدخل فيها اإلخوة األشقاء أو ألب
 .ابن أخ ألب، ابن أخ شقيق، أخ ألب، قيقشأخ 
لكن برشط ، يدخل فيها كل أخ ألبيك أو جدك وإن عال: »ةمومع«

 .وأبناؤهم وإن نزلوا، أن يكون شقيًقا أو ألب
 .أخو جدك، أخو أبيك: لثم



  

  ١٥١   

ذو اإلعتاق؛  :أي ،فذو النعمة، العتق :ينعي ،النعمة: »ذوا النِّعمة«
   : - ىلاعت  –لقول اهللا                  ]األحزاب :

 .أنعم عليه بالعتق ملسو هيلع هللا ىلص، والنبي ]٣٧
، املعتق وعصبته املتعصبون بأنفسهم» ذو النعمة«: انلوق يف لخديف

 .فاجلهات إًذا مخس
وأما الرتتيب بني هؤالء العصبة فقد ذكره يف ، هذه جهات العصوبة

 .يتالبيت اآل
*     *     * 

  
 

ةبوصع الف ، إذا وجد يف اجلهة عاصب: أي» فابدأ بذي اجلهة«: هلوق
 .ملن دوهنا من اجلهات

 .ن جهة األبوة بعد جهة البنوةالعصوبة لالبن؛ أل، فابن وأب - 
وال ، العصوبة أليب األب؛ ألنه يف جهة األبوة، وأخ ،باألأبو  - 

 .عصوبة يف جهة مع وجود عاصب فيمن فوقها
العصوبة البن ابن األخ الشقيق ، وعم شقيق، ابن ابن ابن أخ شقيق - 
ة مقدمة عىل جهة العمومة، النازل  .وال عصوبة للعم معه؛ ألن جهة األخوَّ

العصوبة البن العم النازل؛ ألنه ، ومعتق، ابن ابن ابن عم شقيق - 



  

  ١٥٢   

 .أو ألن جهة العمومة مقدمة عىل جهة الوالء، أسبق جهة
تبني أنه إذا وجد عاصبان فأكثر يف جهتني؛ فالعاصب هو األسبق  :إًذا

 .ةهج
إذا كانوا يف : أي ،»ثم األقرب«: فقال: أما إذا كانوا يف جهة واحدة

 .األقرب إىل امليت: أي، فانظر لألقربجهة واحدة 
 .واجلهة واحدة، العصوبة لالبن؛ ألنه أقرب منزلة، ابن ابن وابن - 
 .ال عصوبة للجد؛ ألن األب أقرب منزلة، أب وجد - 
العصوبة البن األخ الشقيق؛ ، وابن ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق - 

 .ألنه أقرب منزلة
 بة البن األخ ألب؛ ألنهوابن ابن أخ ألب؛ العصو، ابن أخ ألب - 

 .ةلزنم ربأق
العصوبة البن األخ ألب؛ ألنه ، وابن ابن ابن أخ ألب، قيقش مع - 

 .أسبق جهة
العصوبة البن العم ، وابن ابن ابن ابن عم شقيق، عم أب شقيق - 

وعم األب ، نه يصل إىل امليت بدرجة واحدةإإذ ، الشقيق؛ ألنه أقرب منزلة
 .اتالشقيق يصل إىل امليت بدرج

كيف يرث ابن ابن العم : يقول، وهلذا بعض الطلبة يشكل عليه األمر
 مع وجود عم أب مبارشة؟، النازل



  

  ١٥٣   

وهلذا ، الذي جيتمع بك يف اجلد أقرب منزلة، وجهه واضح :فنقول
؛ »ال يرث بنو أب أعىل مع بني أب أقرب وإن نزلوا«: عبارة زاد املستقنع

 .ألهنم أقرب إىل امليت
 .العربة بالقرب فيمن جيتمع بك قبل اآلخر: وعىل هذا فنقول

 »وبعد بالقوة فاحكم تصب«: وقوله
ويف منزلة واحدة فمن ، إذا كانوا يف جهة واحدة :هذه املرتبة الثالثة

 نقدم؟
 .واألقوى الشقيق عىل الذي ألب، نقدم األقوى صلة بامليت :نقول

 .العصب لألخ الشقيق، أخ شقيق وأخ ألب - 
 .العصب البن األخ الشقيق، ابن أخ ألبو، ابن أخ شقيق - 
 .هنا خيتلف اجلواب باختالف اإلعراب. وأخ ألب، ابن أٍخ شقيق - 

 .فالعصوبة لألول، ابن أٍخ شقيق وأٍخ ألب: إذا قلت
 .يناثلل ةبوصعلاف، وأٌخ ألب، ابن أخ شقيق: وإذا قلت

وابن أٍخ : (فيكون التقدير) أخ شقيق(ىلع ةفوطعم ) أٍخ ألب(ألن 
فهو البن األخ الشقيق؛ ) قيقش ابن أخٍ (و) ابن أخ ألب(وإذا اجتمع ) ألب

فمن األقرب؟  ،وابن أخ، وإذا اجتمع أخ) ابنُ (ىلع ة فوطعم) أٌخ (كلذك 
 .م عىل القوةدفقرب املنزلة مق، األقرب منزلة األخ

خوة والعمومة اإل: ومها: لكن اعلم أن القوة ال تكون إال يف جهتني



  

  ١٥٤   

 .وايشوهم احل :وأبناؤمها
 :يف هذا، يف منظومته يف الفرائض –رمحه اهللا  – )١(قال اجلعربي

ا التقـوَبعْ          هِ ــم بُِقْربِ ــُم ثــِة التقديــهجل اـــبف  )٢(الَ ـــوِة اْجعَ ــقلاـــديَم بــَدُمهَ
 

*      *      * 
  

 
 .وهو العاصب بالغري، يعني من أقسام العصبة» والثاين«: هلوق

 .ذكر مجيع العصبة بالغري يف بيت واحد –رمحه اهللا  –واملؤلف 
، األخت الشقيقة، بنت االبن، البنت: األنثى من ذوات النصف أربع

 .األخت ألب
 :ساٍو هلا يف الوصف يعنيمع ذكر م ،أو اجلامعة ،فالواحدة منهن

 .تكون عصبة بالغري، وقوة ،درجة
، أخت شقيقة مع أخ شقيق، بنت ابن مع ابن ابن، بنت مع ابن: لثم

 .أخت ألب مع أخ ألب
فليس للبنت النصف؛ ألهنا ، فإذا هلك هالك عن ابن وبنت - 

                                                        
يف تويف رمحه اهللا تعاىل ، صاحب اجلعربية يف الفرائض، يعالشاف صالح بن تامر بن حامد اجلعربيالقايض  وه)  ١(

  ).٢/٣٥٥والدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة ، ١/١١٣معجم املحدثني (انظر ، ـه٧٠٦ربيع األول سنة 
  .)٧٥(ص» العذب الفائض«: انظر)  ٢(



  

  ١٥٥   

 .فيكون املال بينهام للذكر مثل حظ األنثيني، صارت عاصبة بالغري
 .هنا ال تعصيب؛ لعدم التساوي يف املنزلة، ابن ابن وبنت - 
 .لعدم التساوي يف املنزلة، بيصعت ال، بنت وابن ابن - 
وابن عم يكون معصًبا هلا؛ ألنه مساٍو هلا يف الوصف فهو ، بنت ابن - 

 .واحدةمن جهة البنوة واملنزلة 
 .ال تعصيب؛ لعدم التساوي يف املنزلة، وابن ابن ابن، بنت ابن - 
 .وكذا أخت ألب مع أخ ألب، ةبصاع، شقيقة وأخ شقيقأخت  - 
كله : هلاثم ،العصبة بالغري أقوى من العصبة مع الغري: )دةئاف(

،وأخ ش، ةقيقوأخت ش ،تنب :نع كلاه اهبصعي  ةفهنا األخت الشقيق قيق
 .األخ الشقيق عصبة بالغري

*     *     * 
  

 
 .»مع ذكر مساوٍ «: هلوق نم، هذا كأنه استثناء مما سبق

بها ابن االبن «: االبن قاعدهتاتنبف  إذا استغرق من فوقها الثلثني؛ عصَّ
 .»الذي يف درجتها أو أنزل منها

 :هلاثم
وبنت االبن ، نتني الثلثانبلل انهف، وابن ابن ابن، وبنت ابن، بنتان



  

  ١٥٦   

 .وابن االبن األنزل منها هلام الباقي بالتعصيب
إذا : هذا قريب من قولنا» ما مل تكن أهالً لفرض قد حصل«: وقوله

استغرق من فوقها الثلثني؛ ألنه إذا مل يستغرق من فوقها الثلثني؛ ستأخذ 
الثلثني  أو السدس تكملة، إما النصف إذا مل يكن فيه بنات، الفرض فرًضا
 .إذا كان فيه بنت

ب أمه ، وأخته ،وجدته ،وخالته ،وعمته ،فصار ابن االبن هذا يعصِّ
 ،لكن يعّصب كل أنثى يف درجته، وال يعصب بنته؛ ألهنا أنزل منه فتسقط به
  .أو أعىل منه إذا استغرق من فوقهن الثلثني

*     *     * 
  
  

 
 .العصبة مع الغري: هذا القسم الثالث

مع البنت أو البنات ، هي الشقيقة أو ألب: »ماألخت لغري أ«: هلوق
 .أو بنات االبن ،رثكأف

      ووجد أخت شقيقة ، أو بنت ابن أو أكثر ،فإذا وجد بنت أو أكثر
. أو أخت ألب؛ صارت األخت الشقيقة أو األخت ألب عصبة مع الغري

 :ويمكن أن نحرص هذه يف مسائل خاصة
 .بنت وأخت ألب، أو بنت وأخت شقيقة



  

  ١٥٧   

 .بنت ابن وأخت ألب، أو ابن وأخت شقيقةتنب 
 .فالعصبة مع الغري تنحرص يف هذه املسائل األربع

 .بنتان وأخت شقيقة: ومثلها
 .»الخ....ومع بنت االبن ثم العصب«: وقوله

وهي أن كل من أدىل بعاصب فإن : هذه قاعدة مفهومة مما سبق
، وأم اجلد ،بأم األ: يستثنى من ذلك عىل مذهب احلنابلة، العاصب يسقطه

أو لوجود  ،ومع ذلك ال ينحجبان بوجود األب، فإهنام مدليتان باألب واجلد
ألن أم ، فتكون هذه القاعدة ليست عىل إطالقها عىل القول الراجح، اجلد

ثم العصب مجيع : نعم لو قال، األب ترث معها وهو عاصب وهي مدلية به
 .حصل »من أدىل به منحجب إذا كان مثله

وأم األب ال حتجب باألب، ، أب األب حيجب باألب: وعىل هذا
، وابن االبن يسقط باالبن؛ ألنه مدٍل به، فاجلد يسقط باألب؛ ألنه مدٍل به

وابن األخ ألب ، وابن األخ الشقيق يسقط باألخ الشقيق؛ ألنه مدٍل به
 .يسقط باألخ ألب؛ ألنه مدٍل به

وال  ،هب طكل من أدىل بعاصب فإنه يسق: فضابط املؤلف ال ينعكس
 .وليس كل من أدىل بغري عاصب ال يسقط به: ينعي، سكع

هي يف احلقيقة ، هذه القاعدة التي ذكرها املؤلف :فاحلاصل أن نقول
ب األسبق يوهو أنه يقدم يف التعص، جزٌء من القواعد التي ذكرناها فيام سبق

فهذه القواعد تغني عن الضابط الذي قاله ، ثم األقوى، ثم األقرب، ةهج
 .املؤلف؛ ألنه غري مطرد
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 .ومنه احلجاب املانع من رؤية ما وراءه، املنع :احلجب لغة
 .منع الوارث من اإلرث أو بعضه :ويف االصطالح

 .الوارث يكون وارًثا إذا قام به سبب اإلرث» منع الوارث«: انلوقف
 .كاألب ُيسقط اجلد، هذا حجب حرمان» من اإلرث«: وقولنا
كالفرع الوارث حيجب ، هذا حجب نقصان» أو بعضه«: انلوقو

واألم من الثلث ، والزوجة من الربع إىل الثمن، الزوج من النصف إىل الربع
 .إىل السدس

 :واحلجب نوعان: - رمحهم اهللا تعاىل  – قال العلامء
 .فصوب بجح -١
 .صخشب بجح -٢

 فهو أن يتصف الوارث بأحد موانع اإلرث: أما احلجب بالوصف
 .واختالف الدين، والقتل، وهي الرق: الثالثة السابقة

فهذا األب حمجوب من املرياث ، إذا مات إنسان عن أب رقيق :فمثالً 
 .بوصف الرق

 .فهذا حمجوب من املرياث بوصف القتل، وإذا مات عن أب قاتل - 
فهذا حمجوب من املرياث بوصف اختالف ، وإذا مات عن أٍب كافر - 
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 .الدين
 ،فال حيجب غريه ال حرماًنا، لوصف وجوده كالعدمواملحجوب با

 .وال نقصاًنا
فلألم الثلث مع ، وابن ال يصيل ،وأب ،إذا هلك هالك عن أم :فمثالً 

 .لكنه غري وارث الختالف الدين، أن الفرع موجود
مع أن األب مقدم ، فاملرياث للعم، وعم مؤمن ،هلك عن أب كافر - 

 .مل يكن حاجًبا لغريه، حمجوًبا بالوصف لكن ملا كان، عىل العم يف املرياث
 املحجوب بالوصف هل يتبعَّض احلجب يف حقه؟* 

ض احلجب :اجلواب بجحي لب ، أما يف القتل واختالف الدين فإنه ال يتبعَّ
 .ةيلكلاب

ض  ،وبعضه حر ،فإذا كان العبد بعضه رقيق، وأما يف الرق فإنه يتبعَّ
 .ورث بجزئه احلر

، و أن يكون أحد الورثة حيجب اآلخرينهف :أما احلجب بالشخص* 
 .وإما من بعض اإلرث، إما بالكلية

وحجب االبن البن االبن ، فحجب االبن للزوج من بعض اإلرث
 .ةيلكلاب

 .واملحجوب بالشخص حيجب غريه فليس وجوده كالعدم
فاإلخوة هنا حمجوبون ، خوةإو ،وأب ،هلك عن أم :مثال ذلك
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ىلع ، األم من الثلث إىل السدس ومع ذلك حيجبون، باألب حجب شخص
 .القول الراجح

 :قواعد يف احلجب بالشخص* 
 ،»األدنى حيجب من فوقه إذا كان من جنسه« :يف األصول :أوالً 

أما اجلد فال حيجب أم اجلد؛ ، واجلد حيجب أبا اجلد، كاألب حيجب اجلد
 .اهسنج نم سيل هنأل

 .األم حتجب اجلدة؛ ألهنا من جنسهاو
أو  ،سواء كان من جنسه، كل ذكر حيجب من حتته« :لفروعيف ا :ثانيًا

 .»هسنج ريغ نم
 .وحيجب بنت االبن، فاالبن حيجب ابن االبن

 .» ...ر كل ذك«والبنت ال حتجب؛ ألننا قلنا 
كل ذكر من األصول والفروع « .مع األصول والفروع :يف احلوايش :ثالثًا

 .»حيجب كل واحد من احلوايش
 .فاألب حيجب، قيقشوأخ  ،أٌب  :فإذا وجد

ا، بجحي دجلاف، وأخ شقيق ،دج  .وهلم جر 
تخألا ف، وهكذا نقول يف احلوايش مع الفروع؛ كابن وأخت شقيقة

 .الشقيقة حمجوبة باالبن
، فإننا ننزله عىل مسألة التعصيب: أما بالنسبة للحوايش فيام بينهم* 
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هنإف  وكل من كان أقرب؛، فكل من كان أسبق جهة؛ فإنه حيجب األبعد
 .وكل من كان أقوى؛ فإنه حيجب األضعف، حيجب األبعد

 .األخ الشقيق حيجب األخ ألب؛ ألنه أقوى: فمثالً 
 .ألنه أقرب ؛واألخ ألب حيجب ابن األخ الشقيق

*     *     * 
  
  

 
 .عىل القواعد السابقة - رمحه اهللا  – نطبق كالم املؤلف

هذا ينطبق » وكل جدة بأم حتجب، وكل جد بأب ينحجب«: هلوقف
 .»كل أدنى حيجب من فوقه إذا كان من جنسه«: القاعدة وهيىلع 

 .األب أدنى واجلد من جنسه فينحجب به، فاألب واجلد - 
 .األم أدنى واجلدة من جنسها فتنحجب هبا، األم واجلدة - 

 :يف الفروع
االبن ذكر فيحجب ابن االبن؛ » وكل ابن ابن باالبن فاحجب«: قال

 .»هتحت نم بجحي كل ذكر«: ألن القاعدة يف الفروع
 .األخ واألخت من احلوايش »واألخ واألخت بذين واألب«: وقوله
ومها ذكور من ، االبن وابن االبن: املشار إليه: »نيذب« :وقوله
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أن احلوايش «: فينطبق عىل القاعدة وهي، واألب ذكر من األصول ،الفروع
 .»حمجوبون بكل ذكر من الفروع أو األصول

إن شاء  –يتأيس و، ومل يذكر اجلد» ن واألبيذب«: لكن املؤلف يقول
رنا؛ وللمؤلف فيه رأي غري الذي قرَّ ، يف باب مرياث اجلد مع اإلخوة –اهللا 

 ِّ  .وكالم الصحابة، ر ما دل عليه الكتاب والسنةرقن نحن نكل
*     *     * 

  
 

ال«: هلوق  .»وولد األم ببنت فضَّ
وهل اإلناث حيجبن  ،سبق أن الذكور من الفروع حيجبون احلوايش

 احلوايش؟
 .إال اإلخوة من األم ،اإلناث من الفروع ال حيجبن احلوايش :اجلواب

الوولد «: وهذا ما أشار إليه  املؤلف بقوله  .»األم ببنت فضِّ
ال«: وقوله وعىل ولد األب؛ ألن ولد ، عىل ولد األبوين: أي: »ُفضِّ

 .األبوين وولد األب ال ُحيَْجُبون بالبنت
ل » وبنت االبن«: وقوله ِّ ولد األم ببنت االبن؛ ألن  - أيًضا -ضف ينعي

 .بنت االبن من إناث الفروع
ويعني بذلك ، دجلاب الخ نم طقسي ينعي» الخ نم دٍّ وبجَ «: وقوله
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 .أنه يسقط باجلد، ولد األم
*     *     * 

  
 

، بنت االبن مع البنتني حتجب: أي» وبنت االبن بابنتني حتجب«: هلوق
، بل ال حظَّ هلا من املرياث، وال ُيعد هذا حجًبا، أهنا ال ُحتجب: والصواب

، الفروع هلن الثلثانوإناث ، ليس ألجل البنتني؛ لكن ألجل استغراق الثلثني
لكان » طقست«: ولو قال، حماست» بجحت« - رمحه اهللا  –وهلذا يف قوله 

 مرياث إن بنت االبن إذا استغرق من فوقها الثلثني؛ فإنه ال: فيقال، أحسن
 .إهنا حمجوبة :وال يقال، اهل

بنت االبن إذا استغرق من فوقها » إال مع ابن ابٍن هلا يعصب«: وقوله
ب وهو الذكر الذي يف ، الثلثني؛ فإنه ال مرياث هلا إال مع وجود معصِّ

 .درجتها أو أنزل منها
 .وابن ابن، وبنت ابن، نيتنب نع كلاه كله :مثال ذلك

االبن لو كانت وحدها ال يشء هلا؛ لكن مع أخيها  وبنت، للبنتني الثلثان
اهب –ابن االبن  – ِّ  .فرتث الباقي مع ابن االبن للذكر مثل حظِّ األنثيني، صعي

 .وعم شقيق، وبنت ابن، نيتنب نع كلاه كله - 
وبنت االبن ال يشء هلا؛ ألن من فوقها استغرق ، للبنتني الثلثان
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ًبا  .بيصعتلاب معلل يقوالبا، الثلثني ومل نجد هلا معصِّ
 .قيقش وابن ابن ابن عمٍّ ، وبنت ابن، نيتنب نع كلاه كله - 
، وبنت االبن تسقط؛ ألن من فوقها استغرق الثلثني، للبنتني الثلثان - 

ب الذي يف درجتها أو أنزل منها والباقي البن ابن ابن ، ولعدم وجود املعصِّ
 .العم

، مع بنت ابن ابن ابننكل ، لو فرض أن ابن ابن العم النازل موجودف
ب، فللبنتني الثلثان ، والباقي لبنت االبن وابن االبن؛ ألنه وجد هلا معصِّ

 .وابن العم النازل ليس له يشء
 .»األخ املبارك«وهذا عند الفرضيني يسمى بـ 

ب بنت االبن وهو أنزل  :إذا قال قائل*  ابن االبن النازل كيف يعصِّ
 ؟اهنم

ب من تساويهإذا كان ا: فاجلواب أن نقول فأوىل أن  ،بن االبن يعصِّ
ب من هو أنزل منها؛ ألهنا إذا كانت ترث بالتعصيب مع املساوي اهنإف  ،يعصِّ

 .ترث بالتعصيب مع النازل من باب أوىل
له  ،وابن ابن ابن، وبنت ابن ابن ،لو مات ميت عن بنتني :ثم نقول

ب بنت االبن النازلة التي تساويه أم ال؟  يعصِّ
بها باإلمجاعي :اجلواب فكيف تكون بنت االبن النازلة هذه ترث ، عصِّ

هذا بعيد يف ، وال ترث العمة أو اخلالة، بالتعصيب مع ابن عمها أو أخيها
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أن بنت االبن التي : وهلذا كان القول الراجح الذي ال شكَّ فيه، النظر
بها، استغرق من فوقها الثلثني ألن  ؛إذا كان هناك ذكٌر أنزل منها؛ فإنه يعصِّ

ب من تساويه الثابت باإلمجاع بها أوىل من كونه يعصِّ  .كونه يعصِّ
*     *     * 

  
 
 .كذلك تسقط أخت األب بالشقيقتني

. وعم شقيق، وأخت ألب، عن أختني شقيقتني فإذا هلك هالك
الستغراق ، واألخت ألب تسقط، والباقي للعم الشقيق، فللشقيقتني الثلثان
 .من فوقها الثلثني

بها عمها؛ ألنه ليس من جنسها  ،هو عم وهي أخت، وهنا ال يعصِّ
ب«: لكن املؤلف يقول  .»مفردة عن األخ املعصِّ

ب هو األخ ألب بها فإذا، واألخ املعصِّ ، كان معها أخ ألب؛ فإنه يعصِّ
ب«: وهنا مل يقل املؤلف  ،»األخ املعصب«بل قال  ،»مع ابن ابن هلا معصِّ

وهلذا األخت ألب إذا استغرقت الشقيقتان الثلثني ، األخ ألب خاصة :ينعي
بها إال األخ ألب فقط  ؛وهذا احرتاًزا من ابن األخ فإنه ال يعصبها .ال يعصِّ

إن بنت االبن العليا يعصبها : ألست تقول: قد يقول قائلف ،ألنه أنزل منها
 ابن االبن النازل إذا استغرق من فوقها الثلثني؟
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ألن احلوايش ال يرث منهم من ، لكن الفرق ظاهر، ىلب :فاجلواب
نثري نهنإف ، وأما البنات وبنات االبن، اإلناث إال األخوات دون بنات األخ

 .فهذا هو الفرق، وإن نزلن
 :وهلذا

 .وعم شقيق، وأخت ألب، إذا هلك هالك عن بنتني
 .والباقي لألخت ألب؛ ألهنا عاصبة مع الغري، فللبنتني الثلثان

 ،وأخت ألب، فإذا كان معها أخ ألب كام لو هلك هالك عن بنتني
 .وأخ ألب

 .فللبنتني الثلثان والباقي هلام بالتعصيب
*      *      * 
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كة ك فيها أحد مع أحد :ينعي، مفعولاسم  :املرشَّ ويقال ، الذي ُرشِّ

ويقال ، ويقال احلجرية، ألماملشرتكة؛ الشرتاك أوالد األبوين مع أوالد ا
ي  .اجعل أبانا حجًرا يف اليم: ة؛ ألنه يروى أن الذين سألوا قالوااليمِّ

 .أبانا كان محاًراأن به : ألهنم قالوا، اِحلَامرّية: ويقال
وال ، واألسامء ال يشرتط فيها املطابقة من كل وجه، سامءفاملهم أن هلا أ

 .االختصاص من كل وجه
هذه أركان ، ك فيها أوالد األبوين مع أوالد األمفاملرشكة هي التي ُرشِّ 

 .املرشكة
وإخوهتا ، وإخوهتا من األم، وأمها، أن متوت امرأة عن زوجها: هلاثم

 .هؤالء أربعة، األشقاء العصبة
 .الشقيق العاصب: أي» هلعجاف«: وقوله
 .مهثلث اجعله مشارًكا ألوالد األم يف :ينعي» مع أوالد أم رشكه«:وقوله
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 :وهلذا قال
 ةــكرتـع ثلث الـم عىل اجلميـواقس..........................                     

اقسم ، واإلخوة من األم، يعني اإلخوة األشقاء: »عىل اجلميع«: هلوق
 .ةكعليهم ثلث الرت

وأخوين ، وأخوين من أم، وأم، هلكت امرأة عن زوج: مثال ذلك
 .نيقيقش

  : -ىلاعت  –للزوج النصف ثالثة؛ لقوله  :املسألة من ستة
                 ]والزوجة ليس هلا ولد  ،]١٢: النساء

 .انه
 : -ىلاعت  –ه ولألم السدس واحد؛ لقول         

      ]واثنان شقيقان، اثنان من أم: ، واإلخوة هنا أربعة]١١: النساء. 
 : -ىلاعت  –ولإلخوة من األم الثلث؛ لقول اهللا      

                              
           ]فيسقط اإلخوة ، ، ومل يبق يشء]١٢: النساء

 .األشقاء
 .ملسو هيلع هللا ىلصوقد دلَّ عىل هذه القسمة كتاب اهللا وسنة رسوله 

 .فكام يف اآليات املتقدمة: أما كتاب اهللا
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أحلقوا الفرائض بأهلها فام بقي فهو «: ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال النبي : ةوأما السن
، فإذا أحلقنا الفرائض بأهلها الثابتة يف كتاب اهللا؛ مل يبق )١(»ألوىل رجل ذكر

 .أنتم عصبة ومل يبق لكم يشء: وعىل هذا فنقول لإلخوة األشقاء، يشء
 فنحن أقوى منهم، وهؤالء أدلوا بأم، نحن أدلينا بأبوين :فإذا قالوا

 ؟تيملاب ةلص
ومن أجل ذلك سقطتم؛ ألنكم ملا كنتم أقوى صلة بامليت ، معن :انلق

مكل قح الف ، والعاصب أقوى من غريه فتسقطون، من هؤالء رصتم عصبة
 .ملسو هيلع هللا ىلصيف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا 

كة ليس له وه إًذا هذا  مقتىض الدليل؛ أن الشقيق العاصب يف املرشَّ
ولو أننا رجعنا إىل ، ولن نحيد عنه، هللا ورسولهوهذا مقتىض حكم ا، يشء

 –العقل يف هذه املسألة لكنا كرجوع األشعرية إىل عقوهلم يف صفات اهللا 
وهذه صفة ال ، هذه صفة تليق باهللا عقًال فنثبتها: حيث قالوا -عزَّ وجلَّ 

 .تليق به عقًال فال نثبتها
عجري ةيدقعل الرشعية الفقهية كاألحكام ا إن األحكام :نقول أيًضا

 .فيها إىل الكتاب والسنة فقط
رناه هو مقتىض الدليل وهو الذي ذهب إليه اإلمام ، وهذا الذي قرَّ

                                                        
  .)١٣٧(تقدم خترجيه ص)  ١(
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يرى  –رمحه اهللا  –؛ لكن املؤلف )١(وأصحابه - رمحه اهللا  –أمحد بن حنبل 
: إهنم أدلوا بقرابتني: قالوا، وكذا من قال بالترشيك، وحجته، خالف ذلك
 .كلهم ألم واوجعل، لغوا قرابة األبأف، ألبوقرابة ا، قرابة األم

 :- رمحه اهللا  –ويف هذا يقول الرحبي 
  )٢(ًرا يف اليمِّ ـاُهم حجـل أبـواجع              ألمِّ       م ـهلك  م ـاجعلهُ ـــف

، إن جعلناه حجًرا يف اليم! اليم؟ يف كيف نجعل أباهم حجًرا
 .شاًهبا ألبيهجعلناهم هم أحجاًرا أيًضا؛ ألن االبن يكون م

وهي أن قوًما ، وهبذا نعرف أن القضية التي تروى يف كتب الفرائض
أبانا  أنَّ  يا أمري املؤمنني هب: وقالوا، ةكيف املرشَّ  ريض اهللا عنهترافعوا إىل عمر 

ريض – أن هذه القصة مكذوبة؛ ألهنم لو قالوا لعمر - أنا ظني  - ، كان محاًرا
ألوجعهم رضًبا؛ ألن هذا من أكرب العقوق ، اًراأبانا كان محأنَّ به : - اهللا عنه

هب أبانا كان معدوًما لكان : لو قالواو. هب أيب كان محاًرا: أن يقول اإلنسان
: - املعروف بشدته يف دين اهللا  –أما أن يقولوا أمام أمري املؤمنني عمر ، أهون
ل عىل بطالن وهذا مما يد، فال أظن أن هذا يكون أبًدا، أبانا كان محاًراأنَّ به 

 .ر ريض اهللا عنهنسبتها إىل عم
                                                        

  .)٥/٥٠١(ص» حاشية ابن عابدين«: انظر. ، وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا)٩/٢٧(» املغني«)  ١(
  .)٤٥(ص» الرحبية مع حاشية ابن قاسم«)  ٢(



  

  ١٧١   

 :فصار يف املسألة قوالن
أن جيعل ثلث اإلخوة من األم رشكة بني اإلخوة من أم  :القول األول
 .واإلخوة األشقاء

وهذا مقتىض الدليل من ، أن يسقط اإلخوة األشقاء :والقول الثاين
 .ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهللا وسنة رسوله 

فهل نجعلهام كاإلخوة ، أختان شقيقتانإذا كان بدل اإلخوة األشقاء * 
 األشقاء؟

للزوج النصف : املسألة من ستة: بل نقسم كام ييل فنقول، ال :اجلواب
ولألختني ، ولإلخوة من األم الثلث اثنان، ولألم السدس واحد، ةثالث

 .الشقيقتني الثلثان أربعة فتعول إىل عرشة
 : - ارك وتعاىل بت –وهنا لألختني الشقيقتني الثلثان؛ لقول اهللا   

                                     
               ]١٧٦: النساء[. 

، ودخل النقص عىل اجلميع، ت املسألة إىل عرشةأعطينامها الثلثني فعال
والعاصب ال حظَّ له ، لكن إذا كانا أخوين فهام عاصبان، هذا مقتىض النص

 .إذا استغرقت الفروض الرتكة
، زوج وأم وأخ من أم وعرشة إخوة أشقاء :لو كانت املسألةو* 



  

  ١٧٢   

ولألم ، للزوج النصف ثالثة: املسألة من ستة: لكانت القسمة كام ييل
ويبقى واحد للعرشة إخوة ، ولألخ من األم السدس واحد، السدس واحد

بل أعطينا عرشة من األشقاء ، وهنا ال نجعلهم رشكة، األشقاء باالتفاق
وهنا مل نعترب اإلخوة ، وأعطينا واحًدا من اإلخوة من األم واحًدا، واحًدا

أحد نيب نينث األشقاء إخوة من أم؛ ألننا لو اعتربناهم إخوة من أم لقسمنا اال
 .وهنا مل نصنع كذلك، عرش نفًسا

وهذا أكرب دليل عىل تناقض القائلني بالترشيك؛ ألننا نقول إذا 
فليفضلهم بالكل باالتفاق؛ ألنه إنام ، فضلهم األخ من األم يف اجلزء باتفاقنا
فليفضل االثنان الكل الثلث؛ ألهنا ، فضلهم باجلزء لكونه فريضة السدس

 .ةضيرف
فاحلكم واحد؛ ألن اجلدة يف هذا تأخذ ما ، بدل األم جدةلو كان * 
 .تأخذه األم

وصورة مع ، صورة مع األم: كة صورتانرشَّ وعىل هذا فيكون للمُ 
 .اجلدة

*      *      * 
 
 



  

  ١٧٣   

 
 

 .وأيب أب األب، كأيب األب ،من ليس بينه وبني امليت أنثى :املراد باجلد
 .أو اإلخوة ألب ،اإلخوة األشقاء :اإلخوةواملراد ب

وهو من ذوي ، وذلك ألن اجلد الذي بينه وبني امليت أنثى ال يرث
وألن اإلخوة من األم ال يرثون مع اجلد الذي ليس بينه وبني امليت ، األرحام

 .أنثى
 فكيف التوريث؟، وأخ شقيق ،فإذا هلك هالك عن جد

، لإلخوة سواء كانوا أشقاءوال مرياث ، يسقط األخ الشقيق :اجلواب
 .َأْم ألم مع وجود اجلد الذي ليس بينه وبني امليت أنثى، َأْم ألب

وهو قول إمام ، هذا هو القول الراجح الذي دلَّ عليه القرآن والسنة
وذكره ، ريض اهللا عنه أيب بكر الصديقعليه الصالة والسالم األمة بعد نبينا 

وهو مذهب ، ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي عن ثالث عرشة من  رمحه اهللا البخاري
، وكثري من العلامء )٢(، ورواية عن اإلمام أمحد)١(أيب حنيفة رمحه اهللاإلمام 

 –وشيخنا عبد العزيز بن باز ، املحققني؛ كشيخنا عبد الرمحن السعدي
 .وغريهم –رمحهم اهللا 

ىمس  –سبحانه وتعاىل  –فإن اهللا ، أما الداللة عليه من الكتاب والسنة
                                                        

  .)٥/٤٩٨(» حاشية ابن عابدين«)  ١(
  .»وهو الصواب: تلق، وهو أظهر: قال يف الفروع«: وقال) ٧/٣٠٥(اإلنصاف «)  ٢(



  

  ١٧٤   

           : فقال ،ااجلد أبً     ]٧٨: احلج[ ،
 .ديعب دج وه لب ،وإبراهيم ليس أًبا هلم، وهذه األمة ملسو هيلع هللا ىلصواخلطاب للرسول 

 : - ىلاعت  –وقال                                
 .]٣٨: فسوي[

وإبراهيم ليس أباه الذي ، والقائل هو يوسف عليه الصالة والسالم
 .يعقوبثنان مها إسحاق وبل بينه وبينه ا ،هل دلوُ 

مسق  –سبحانه وتعاىل  –فإن اهللا : أما وجه الداللة من جهة أخرى
التي  تلك التفاصيل ،وال رسوله يف السنة ،ومل يذكر اهللا يف القرآن، املواريث

ولو كانت من رشيعة اهللا؛ لوجب أن ، ذكرها من يورث اإلخوة مع اجلد
ركذي مل ، تكون موجودة يف القرآن والسنة؛ ألهنا من دين اهللا  َّ منها وال املف

   : - ىلاعت  –يقول اهللا ، قسمة واحدة؛ ُعلم أهنا ليست بصواب
      ]ىلاعت  –، وقال ]٨٩: النحل -:        

           ]تبارك وتعاىل  –ويقول ، ]١: هود   
           ]٣ ،٢: تلصف[. 

فدل ذلك ، وال يف السنة ،وهذه التفاصيل التي ستأيت مل تكن يف القرآن
ا  .إذ ما من حق إال جاء به الكتاب والسنة، عىل أهنا ليست حق 

 )١(»املوقعنيإعالم «ومن أراد مزيد بحث يف ذلك؛ فلريجع إىل كتاب 
فهو كتاب عظيم ذكر هذه ، الذي مل يؤلف مثله يف بابه، رمحه اهللا البن القيم

                                                        
  .)١٦٤ - ٣/١٥١(إعالم املوقعني )  ١(



  

  ١٧٥   

له َنَفٌس طويل يف  –رمحه اهللا  –وابن القيم ، وغريها من املسائل ةلأاملس
 .املسائل التي يريد أن يبحث فيها

وليس ، وحينئٍذ فالصواب أن نقول لإلخوة ال مقام لكم فارجعوا
 .وننتهي، وال حق يف الرتكة، لكم مرياث

 .املؤلف أما عىل القول بالترشيك فلننظر إىل كالم
*      *      * 

 
 
 
  

 




 
احرتاًزا من اجلد من أم؛ ألنه ال يرث حيث إن بينه » من أب«: هلوق

 .وبني امليت أنثى
 .أو ألب ،األشقاء: ة لغري أم صنفاناإلخو» مع إخوة لغري أم«: وقوله

 .فإن اجلد حيجبهم وال يرثون معه، وخرج به اإلخوة ألم
 .مخسة أحوال باحلرص: أي» مخسة بالعدة«: وقوله
مخس؛ ألن أحوال : الصواب من حيث اللغة العربية» ةسمخ«: وقوله
ىثوهي مذكرة لفًظا مؤن، مجع حال  واملؤنث يكون العدد فيه مذكًرا يف، ة معنً
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 - رمحه اهللا –لكن لعل املؤلف ، ومؤنًثا يف املذكر من ثالثة إىل تسعة ،املؤنث
 .أو من أجل إقامة البيت، أتى بالتاء هنا إما باعتبار لغة ضعيفة

أن يكون كأٍخ  :ينعي» يقاسم اإلخوة إن فرض فقد« :احلال األوىل
 .منهم يف املقاسمة برشط أال يوجد صاحب فرض يف املسألة

ولألخ  ،للجد نصف املال ،يقسم املال بينهام، وأخ شقيق ،دج: هلاثم
 .الشقيق نصف املال

ولألخت ، للجد ثلثاه، يقتسامن املال أثالًثا، جد وأخت شقيقة - 
 .الشقيقة ثلثه

، وإذا قاسم أخذ مخسني، مساقي انه، جد وثالث أخوات شقيقات - 
سمخ ان واحد من مخسة؛ ألنه هو عن اثنني فيكون عند، ولكل أخت ُمخس

 .والثالث لكل واحدة مخس، اجلد عن ثنتني له مخسان، أخوات
 .واألختان هلام النصف، له النصف ،مساقي، جد وأختان - 
، ولكل واحدة سهم، له سهامن ،مساقي، وأربع أخوات ،دج - 

 .وتكون املسألة من ستة
املقاسمة إذا كانت : ينعي» أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد« :احلال الثانية

 .والباقي لإلخوة، قصه عن الثلث أخذ الثلثنت
 :األمثلة

يأخذ الثلث؛ ألنه لو قاسم ألخذ الربع؛ ، وثالث إخوة أشقاء ،دج - 



  

  ١٧٧   

، ويبقى الثلثان لإلخوة الثالثة، فال يقاسم بل يأخذ الثلث، ألن معه ثالثة
 .لكل واحد ثلث

، يأخذ الثلث؛ ألنه لو قاسم لنقص عن الثلث، ومخس أخوات ،دج - 
وإذا أخذ ، ولكل أخت سهم، قاسم لكانت املسألة من سبعة له سهامنولو 

ذخأيف ، أكثر من اثنني من سبعة، واثنان من ستة، الثلث؛ صار له اثنان من ستة
 .والباقي لألخوات، الثلث

 :إًذا إذا مل يكن معه صاحب فرض؛ فمرياثه واحد من أمرين
 .إما املقاسمة بأن جيعل كواحد من اإلخوة

 .أو الثلث
ثلث هل رثكألاف ، أنه متى كان اإلخوة أكثر من مثليه :والضابط يف هذا

 .ومتى كانوا أقل؛ فاألكثر له املقاسمة، املال
ذكرها املؤلف ، إذا كان معه صاحب فرض؛ فله ثالث حاالت* 

 : هلوقب
 نقـــص بالقسمـــة عنــه أخــــذا         وثلــث ما يبقـى عــن الفـرض إذا

 .............أو سدس املال
هذا الباقي : ثم نقول، نبدأ أوالً بإعطاء صاحب الفرض فرضه :ينعي

 .ثالث حاالتأو املقاسمة؟ هذه ، أو سدس املال، ثلث الباقي: هل األكثر
 .أو املقاسمة، سدس املال أو ،فنعطيه األكثر من ثلث الباقي



  

  ١٧٨   

 .وأخ شقيق ،وجد ،هلك هالك عن زوجة - 
ويبقى ثالثة ، لزوجة نصيبها الربع واحدنعطي ا، املسألة من أربعة

 فهل نعطي اجلد ثلث الباقي أو املقاسمة؟
وإذا أعطيناه ثلث الباقي ، إذا قاسم يأتيه من الثالثة واحد ونصف

 .فإًذا املقاسمة أكثر، يأتيه واحد
 .وثالثة إخوة أشقاء ،وجد ،هلك هالك عن زوجة - 

اميأف ةثالث ىقبي ، واحدنعطي الزوجة نصيبها الربع ، املسألة من أربعة
 أكثر للجد ثلث الباقي أو املقاسمة؟

وإذا أخذ ، ثلث الباقي؛ ألنه لو قاسم سيأتيه واحد إال ربع :اجلواب
 .سيأتيه الربع، ثلث الباقي

والباقي اثنان لإلخوة ، وللجد ثلث الباقي، فنقول للزوجة الربع
 .الثالثة األشقاء

 .ةقوأخت شقي ،وجد ،نيتنب نع كلاه كله - 
واألحظ . والباقي اثنان، للبنتني الثلثان أربعة، نجعل املسألة من ستة

ولو أخذ سدس املال ، للجد هنا املقاسمة؛ ألنه إذا قسم أخذ واحًدا وثلثًا
 .ولو أخذ ثلث الباقي؛ ألخذ واحًدا إال ثلًثا، ألخذ واحًدا

 :وأخوهيا الشقيقني ،وجدها ،هلكت امرأة عن زوجها - 
 .ويبقى ثالثة، ة للزوج النصف ثالثةاملسألة من ست
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وثلث الباقي؛ ألننا لو ، واملقاسمة ،ويستوي للجد هنا سدس املال
، ولو أعطيناه ثلث الباقي؛ ألخذ واحًدا، ألخذ واحًدا ؛أعطيناه سدس املال

 .ولو قاسم؛ ألخذ واحًدا فتستوي الثالثة
؟ هل أقول ، يقابلثلث ا :أو أقول، للجد سدس املال :لكن كيف نعربِّ

 املقاسمة؟ :أو أقول
، دمنا قلنا اجلد كاألخ امف، املقاسمة؛ ألهنا أقرب للعدل :نقول :اجلواب

 .وهذا ليس منه، فنعرب باملقاسمة أوىل؛ ألن ثلث الباقي مل يثبت إال يف العمريتني
 * 

يف هل ، إذا كانت الفروض أقل من النصف: الضابط األول  َّ ظح الف
 .فيبقى له ثلث الباقي واملقاسمة، املالسدس 

إذا كانت الفروض أكثر من النصف؛ فال حظَّ له يف : الضابط الثاين
 .فيبقى له سدس املال أو املقاسمة، ثلث الباقي

، فهنا قد تستوي الثالثة، إذا كانت الفروض النصف: الضابط الثالث
 .الوقد يكون السدس أفضل حسب احل، وقد يكون ثلث الباقي أفضل

 إذا كان الفرض قد استغرق املال كله إال السدس فلمن يكون؟: ةلأسم
 :هلاثم
 .وأخ شقيق، وجد، وأم، نيتنب نع كلاه كله - 

يقب . ولألم السدس واحد، للبنتني الثلثان أربعة، املسألة من ستة



  

  ١٨٠   

ولو أخذ ثلث الباقي ألتاه ، واحد َمن نعطيه؟ لو قاسم يأتيه ثلث الواحد
وإذا أخذ سدس املال ، ا أخذ سدس املال ألتاه ثلث واحدوإذ، ثلث واحد

 .ويقال لألخ ال يشء لك، فيأخذ سدس املال، ألتاه واحد كامل
ألننا إذا قلنا ، وهذا أكرب دليل عىل أن القول بترشيكه معهم ضعيف

 .بالترشيك فال بد أن نّرشك اجلد يف السدس الباقي؛ فالقول الضعيف ضعيف
*      *      * 


  

 


 
أن له مع : أي، يعد كاألخ أن اجلد إذا كان معه إناث؛ فإنه :معناه

 .اإلناث مثل حظ األنثيني
 .وهلام النصف ،له النصف :ففي جد وأختني

وهُلم ، وهلام ثالثة أمخاس، له اخلمسان ،وثالث أخوات ،ويف جد
ا  ..جر 

 .أن اجلد مع األخوات كاألخ مع األخوات :ينعي
، األمأنه ال يعد كاإلخوة مع  :أي). إال مع األم فال تنحجب به( :هلوق

 .بل هلا الثلث كامالً ، فال حيجبها من الثلث إىل السدس
 .وأم، وأخ شقيق، دج نع كلاه كله :هلاثم



  

  ١٨١   

ولألخ ، للجد واحد، والباقي بني اجلد واألخ الشقيق، لألم الثلث
 .الشقيق واحد

فهنا مل يكن اجلد ، فلألم السدس، وأم ،ولو كان هناك أخوان شقيقان
 .األم من الثلث إىل السدس أنه مل حيجب :ىنعمب، كاألخ

*      *      * 
 



  

  ١٨٢   

 
 

  
 

أن حيسب أوالد األِب أوالَد : ومعناها، املعاّدة مفاعلة من العدد
ثم بعد ذلك يقتسم اإلخوة ، من أجل أن نضيِّق عىل اجلد، مع اجلدأبوين 

 .األشقاء وألب املال كأنه ال جد معهم
 :مثال ذلك

 .وأخ ألب، وأخ شقيق، دج نع كلاه كله - 
ا: لو كانت املسألة هل  :ينعي، لكان للجد املقاسمة ،وأًخا شقيًقا ،جد 

 .النصف
ألننا حسبنا األخ يأخذ الثلث؛ ، وأخ ألب، وأخ شقيق، دج نكل

ثم بعد ذلك نعامل ، فيأخذ الثلث، الشقيق واألخ ألب كأهنام شقيقان
 .اإلخوة معاملة من مل يكن معهم جد

، فاملال لألخ الشقيق، وأخ ألب ،فلو هلك هالك عن أخ شقيق - 
أنت : ثم نقول لألخ ألب، وإن شئت املقاسمة، للجد الثلث: وحينئٍذ نقول

هذا : ونقول. األخ ألب مع األخ الشقيق ال يرثو، أخ من أب مع أخ شقيق
فاآلن عقوبتك أن ، جزاء العاق أنت عققت جدك وضيقت عليه مع أخيك

، واعلم أنه ال حاجة للمعادة إذا كان األحظ نخرجك وال نجعل لك إرًثا
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 .للجد سوى القسمة
فصار األخ الشقيق مع املعاّدة أكثر إرًثا من اجلد؛ ألنه ورث اثنني من 

 .واجلد واحد من ثالثة، ةثالث
 .وثالثة إخوة من أب ،وأخ شقيق ،دج نع كلاه كله - 

فيكون ، وأربعة إخوة أشقاء ،نفرض املسألة أوالً  كأنه مات عن جدٍّ 
نعاملكم أهيا اإلخوة : ويبقى ثلثان ونقول، األحظ له ثلث املال فيأخذه

 .معاملة اإلخوة إذا مل يكن معهم جد
فاملال لألخ  ،وثالثة إخوة ألب ،فلو هلك هالك عن أخ شقيق - 
 .بويطرد اإلخوة أل، فيأخذ األخ الشقيق ما بقي بعد الثلث وهو ثلثان، الشقيق

 !بأي كتاب أم بأية سنة هذا؟
 .ثم هذا من أكرب العقوق، ملسو هيلع هللا ىلصأين هذا يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

ون اإلخوة ألب وك، اجلد نسبته لإلخوة األشقاء أو ألب أنه جدهم
 !قطائع رحم، ثم بعد ذلك يطردهم األخ الشقيق، يضيقون عليه وينّزلون مرياثه

واإلخوة ألب ، األخ الشقيق قطع جده حيث حسب عليه اإلخوة ألب
 .فكانت قطيعة فوق قطيعة، قطعوا جدهم حيث حرموه من املقاسمة وهي أحظ له

عف توريث اإلخوة وهلذا نرى أن مسألة املعاّدة ازدادت ضعًفا إىل ض
 .فهي مسألة ضعيفة ال تنبني عىل أي قاعدة من قواعد الرشع، مع اجلد
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 .إهنا نسبٌة إىل رجل ُيقال له أكدر: األكدرية قيل
وهذا . ألهنا كّدرت قواعد زيد بن ثابت يف باب اجلد واإلخوة: وقيل
 .)١(املعنى أحسن

يف باب اجلد واإلخوة من ثالثة  فهي قد كدرت قواعد زيد بن ثابت
 :وجوه

 .وهنا فرض هلا، أنه ال يفرض لألخت الشقيقة مع اجلد :أوالً 
 .ل إال فيهاوأنه ال يوجد يف مسائل اجلد واإلخوة ع :ثانيًا
أنه إذا مل يبق إال السدس يف باب اجلد واإلخوة؛ أخذه اجلد  :ثالثًا

 .وسقط اإلخوة إال فيها
دقف ، زيد بن ثابت يف باب اجلد واإلخوة ثم إهنا كام كدرت قواعد

 :كدرت أيًضا قواعد الفرائض كلها من وجهني
وهذا ال يمكن؛ ألن ، أنه فرض لألخت الشقيقة مع اجلد :األول

 .يوجد أصل من الذكور وارثرشط إرث األخت الشقيقة النصف أالَّ 
وهذا ال يوجد له ، بيصعتلاب مث ،أهنا ورثت أوالً بالفرض :الثاين

أو ، أو بالتعصيب وحده ،ري يف الفرائض؛ ألنه إما أن يرث بالفرض وحدهظن

                                                        
  .)٧/٣٠٦(» اإلنصاف«)  ١(
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زوج هو ابن عم يرث  :لثم ،يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهتني
 .ويرث بالعصوبة، بالزوجية

*      *      * 
 
 
  

 



 

أن نكمي ال ، يف أول األمر وابتداء األمر :ينعي» ...الَ َفْرَض «: هلوق
فاألكدرية يفرض لألخت . يوجد فرض لألخت مع اجلد إال يف األكدرية

 .ابتداًء مع اجلد
 :صورة املسألة

 .وأخت شقيقة، وجد، وزوج، هلكت امرأة عن أم
 .ولألم الثلث اثنان، للزوج النصف ثالثة :املسألة من ستة

مقتىض القواعد السابقة أن يأخذه اجلد وتسقط األخت؛ ، بقي واحد
أنه إذا مل يبق إال السدس؛ أخذه اجلد : اعدة يف باب اجلد واإلخوةألن الق

 .وسقط اإلخوة
فتعول إىل ، ولألخت النصف عائالً ، للجد السدس :لكن هنا نقول

وللجد واحد، ، ولألم اثنان، للزوج ثالثة: وتصح املسألة منها، ةعست
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نا ذكر أ: ثم يرجع اجلد إىل األخت الشقيقة ويقول، ولألخت الشقيقة ثالثة
هبيصن ، ونضم نصيبي مع نصيبك ،وللذكر مثل حظِّ األنثيني ،وأنت أنثى

فاجلميع أربعة ورؤوسهام ثالثة؛ ألن اجلد عن ، ونصيبها ثالثة، واحد
فنرضب الرؤوس ثالثة يف ، نقسم أربعة عىل ثالثة ال ينقسم ويباين، رأسني

به مرضوًبا ثم نعطي كل واحد نصي، تبلغ سبعة وعرشين، عول املسألة تسعة
ولألم اثنان يف ثالثة ، للزوج ثالثة يف ثالثة تسعة: فنقول، بجزء السهم ثالثة

وهلذا يلغز هبا .ولألخت الشقيقة أربعة، ةينامث دجلل ،بقي اثنا عرش ةتس
، ثلث الباقي: والثاين. فورث أحدهم الثلثميًتا أربعة ورثوا : ويقال

 .والرابع الباقي، ثلث باقي الباقي: والثالث
 .من سبعة وعرشينأهنا صحت : فاجلواب

). ٤(ولألخت ) ١٢(يقبف ، )٦(، لألم )١٨(يقبف ) ٩(للزوج : انلق
 ).٨(واجلد له الباقي 

 .لكن لو كان بدل اجلد أب* 
فللزوج  ،وأخت شقيقة ،وأب ،وأم ،هلك هالك عن زوج: هلاثم

 أم وهذه املسألة هل هي من العمريتني، ولألم الثلث اثنان، النصف ثالثة
 .ألن األخت الشقيقة تسقط باإلمجاع ؛ال؟ اجلواب هي من العمريتني

 ،وأم ،زوج: ولألكدرية صورتان، اهتافلألكدرية أركان جيب مراع
 .وأخت ألب ،وجد ،وأم ،وزوج، وأخت شقيقة ،وجد
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افهذه املسألة مكدَّ  وقد تقدم أهنا كدرت قواعد زيد بن ثابت ، رة جد 
 .رت قواعد الفرائض كلهاوكدّ ، يف باب اجلد واإلخوة

 :وقسمتها عىل القول الراجح
 .وال يشء لألخت، والباقي للجد، ولألم الثلث، للزوج النصف

 .ال حيتاج لتعب وال كلفة، وهذا القول الراجح مريح
وهذا هو األصل يف علم ، وهنا انتهى باب الفرائض من حيث الفقه* 

وهلذا لو جاءك إنسان ، طقف ةلأما احلساب فإنه وسي، الفرائض أن نعرفه فقًها
نيتخألل : فقلت مثالً ، وعن عم، هلك هالك عن أختني شقيقتني: وقال

نكل ، فهذا من حيث الصناعة ال يصح، وللعم الثلث، الشقيقتني الثلثان
ها ما شئت، العامي ال هيمه الصناعة : وهلذا لو قلت له، بل هيمه القسمة وسمِّ

 .اقي للعم فال بأسوالب، لألختني الشقيقتني الثلثان
*     *     * 

 



  

  ١٨٨   

 
 

 
  

 

 

احلساب الذي يتوصل به اإلنسان إىل قسمة  :املراد باحلساب هنا
 .وليس احلساب العام، املواريث بني مستحقيها

، واحلقيقة أن هذا الباب ليس من األمور املقصودة يف علم الفرائض
عرف خمرج ولكنه وسيلة إىل إعطاء كل ذي حق حقه؛ ألنك ال يمكن أن ت
فهو وسيلة ، الفروض وتصحيح املسائل إال إذا عرفت هذا الباب وما بعده

ىنغتسي هنأل  ؛-ريض اهللا عنهم -وهلذا ال جتده يف كالم الصحابة ، ةياغ ال
وما أشبه ، ولفالن الربع، ولفالن النصف، لفالن السدس: عنه بأن تقول

الفروض إال بمعرفة  ولكن ملا كان قد ال يصل اإلنسان إىل معرفة هذه، ذلك
 .احلساب واألصول اضطر علامء الفرائض إىل ذكر هذا الباب

ا بالفرائض من غري  :وهلذا نقول يمكن أن يكون اإلنسان ملًام إملاًما قوي 
 .أن يعرف احلساب

ل :أي» إن ترم حمّصالً «: هلوق  :ينعي، إذا أردت أن تدرك املحصَّ
 .»فاستخرج السبع األصول أوال«، املحصول

 :أي األصول السبعة قسامن» فإهنا قسامن«: وقوله



  

  ١٨٩   

 .وقسم ال يعول، قسم يعول
واثنا ، وثامنية، وستة، وأربعة، وثالثة، اثنان: السبعة هي واألصول

 .وأربعة وعرشون، رشع
، ثالثة من هذه السبعة تعول :ينعي» ثالثة منها التي تعول«: وقوله

 .وأربعة ال تعول
 .املسألة عىل أصلها أن ُتزاد فروض: ومعنى العول

للزوج ، وأختني شقيقتني ،زوج: الستة تعول إىل سبعة يف :فمثالً 
 .ولألختني الشقيقتني الثلثان، النصف

نصف وثلثان كيف نعمل؟ ال يوجد يف النظر مسألة فيها نصف 
فصن نكل ، ثلث وثلثان صحيح، لكن نصف ونصف صحيح، وثلثان

 .وثلثان ال يمكن
يمكن يوجد النصف : فنقول، الً يسمى العولهذا الزائد نعمل له عم

 .والثلثان أربعة فتكون الستة سبعة، ةثالث
، وثلث ،وثلثان ،فصن اهيف، وأختان من أم ،وأختان شقيقتان ،زوج - 

. وهو العول، هنا نعمل عملية يمكن أن يوجد فيها نصف وثلثان وثلث
، ثلثان أربعةوللشقيقتني ال، للزوج النصف ثالثة: املسألة من ستة: فنقول

ا، اجلميع تسعة، ولألخوات ألم الثلث اثنان، اجلميع سبعة  .وهلم َجر 
*     *     * 



  

  ١٩٠   

 
– 

 

 

يكون خمرًجا للسدس؛ ألن أقل ، يعني العدد ستة: »الست«: هلوق
 .عدد يمكن أن خيرج منه السدس صحيًحا هو الستة

 .وعليه فكل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة
 .والباقي لالبن ،لألم السدس، فيها سدس فقط .أم وابن - 
 .نبالل يقاوالب، فقط، للجدة السدسفيها سدس  .وابن ،جدة - 
 .ةتس نميهف ، فيها سدس .وأخوان ،أم - 

ا أو فيها سدس ، فكل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة، وهُلم جر 
والذي يداخل السدس النصف ، وفرض يداخل السدس فهي من ستة

 .والثلثان والثلث
 .ةتس نم يهف ،فيها سدس .وابن ،أم - 
، لألم السدس ،ةتس نم يهف، فيها سدس .وأخوين من أم وعم ،أم - 

 .والباقي للعم، ولألخوين من أم الثلث
 ،ألن النصف يدخل يف السدس ؛ةتس نم .وعم ،وزوج ،جدة - 

 .والباقي للعم، والزوج النصف، فاجلدة هلا السدس
 األن فيها سدًس  ؛ةتس نم. وعم ،وأختان شقيقتان ،أخ من أم - 
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 .نيوثلث
 .معللوالباقي ،  الثلثاننيوللشقيقت، لألخ من أم السدس

 .اثنا عرش: ضعف الستة» وضعفها«: هلوق
عم عبرلاك ، االثنا عرش ال يمكن أن تكون إال يف فرضني متباينني

 .فهذه ثالث صور، والربع مع السدس، والربع مع الثلثني، الثلث
نم ، هذه فيها ربع وفيها ثلث، وعم ،وأم ،هلك هالك عن زوجة - 

وأقل عدد . ج الربع من أربعةوخمر، اثني عرش؛ ألن خمرج الثلث من ثالثة
ألنك ترضب ثالثة يف أربعة تبلغ ، يمكن أن جيتمع فيه ثلث وربع هو اثنا عرش

 .اثني عرش
هيف ، وعم ،وأختني شقيقتني ،كرجل هلك عن زوجة: ربع وثلثان - 

 .والعم ليس له فرض، وثلثان للشقيقتني، ربع للزوجة
ون فيه ربع وذلك ألن أقل عدد يمكن أن يك، هذه من اثني عرش

وأربعة ، وثلثان هو اثنا عرش؛ ألنه مأخوذ من رضب ثالثة خمرج الثلثني
 .ثالثة يف أربعة باثني عرش، خمرج الربع

والباقي ، ولألختني الشقيقتني الثلثان ثامنية، للزوجة الربع ثالثة
 .واحد للعم

، للزوج الربع، وابن ،وأم ،هلك هالك عن زوج: ربع وسدس - 
 .نبالل يقابلوا، ولألم السدس
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 .أو السدس ،مع الثلث :ينعي» أو سدس«: هلوق
 .وكأنه رمحه اهللا مل يذكر الثلثني؛ ألن خمرج الثلثني وخمرج الثلث واحد

 .أربعة وعرشون: ضعف ضعف الستة» وضعف ضعفها«: وقوله
متى وجدت ثمنًا مع » أتى خمرج سدس مع ثمن يا فتى«: وقوله

 .ثني من أربعة وعرشينلث عم نمث، سدس فمن أربعة وعرشين
وإنام أتى بصورة واحدة ، مل يأت بكل الصور - رمحه اهللا  -واملؤلف 

وليته أضاف إىل ذلك الثلثني فإنه يمكن اجتامع ، وهي السدس مع الثمن
 .الثمن مع الثلثني

الثمن مع السدس من أربعة وعرشين؛ ألن الثمن من ثامنية  :إًذا
فنرضب نصف  ،يتوافقان يف النصفنكل  ،والسدس من ستة ومها متباينان

، أربعة وعرشون: ةينامث يف ةثالث، أحدمها يف اآلخر تبلغ أربعة وعرشين
 .أربعة وعرشون :أربعة يف ستة
 :األمثلة

، املسألة فيها ثمن للزوجة، وابن ،وجدة ،هلك هالك عن زوجة - 
 .واالبن ليس له فرض بل تعصيب، وسدس للجدة

فنرضب نصف الستة يف ، النصفوبني الثمن والسدس توافق يف 
 .أو نصف الثامنية يف ستة تبلغ أربعة وعرشين، ةينامث

 .نبالل والباقي، هذه سبعة، أربعة وللجدة السدس، للزوجة الثمن ثالثة
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للزوجة الثمن ، وعم ،وبنتني ،هلك هالك عن زوجة: ثمن وثلثان - 
 .والباقي مخسة للعم، وللبنتني الثلثان ستة عرش، ةثالث

وعىل هذا فالشيخ ال خياطب هبذا ، خياطب الفتى، »ىتف اي«: وقوله
فال حيتاج أن نعلِّمه أن ، اخلطاب؛ ألن الشيخ بلغ شأًوا كبًريا يف العلم

 .الثمن من أربعة وعرشينالسدس مع 
 –وهلذا قال ناظم ، الفتى هو من اتصف بالفتوة معنًى: أو نقول

 :-مفردات مذهب اإلمام أمحد 
            )١( 

لكن الفتى يطلق عىل اإلنسان الذي له فتّوة ، مع أنه شيخها يف الواقع
   .وقّوة              ]٦٠: األنبياء[. 

*      *      * 
  

 
 : وهي، املشار إليه األصول الثالثة التي ذكرها» هذه«: هلوق

 .وضعف ضعفها، وضعفها، الستة
 .اثنا عرش: ضعف الستة

                                                        
للشيخ حممد العمري املقديس املتوىف ) ٤٠(ص» نظم املفيد األمحد يف مفردات اإلمام أمحدال«:  انظر)  ١(

  .رمحه اهللا تعاىل ـه٨٢٠
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 .أربعة وعرشون: وضعف ضعفها
 .فهذه يدخل عليها العول

 .رمن عال يعول إذا زاد وجا :غةً ل العولو
 .زيادة السهام عىل املسألة :واصطالًحا

ويف البيت الثاين َسّامك ، يف البيت األول َسّامك فتى، »يا رجل«: وقوله
 .ال أظن أن املؤلف يقصد التفريق ،وعىل كل حال، رجًال من أجل الروي

تن يعني إذا كا »هذه العول عليها يدخل إذا كثرت فروضها«: هلوق
إذ لو مل نقل به لظلمنا ، فروضها أكثر من أصل املسألة فال بد من العول

 .بعض الورثة وعدلنا يف بعض
 : والواجب العدل يف اجلميع؛ ألن اهللا تعاىل قال        

           ]دبالف وإذا سلكنا سبيل العدل  ،]٩٠: النحل
 .من العول

- ذكروا األثر الوارد عن عمر ، العولوكثري من الفرضيني إذا ذكروا 
 ،ثم مجع الصحابة واستشارهم، أن أول مسألة عالت يف عهده -  ريض اهللا عنه
 .وقال بالعول

لكن كوننا نأخذ بالعول من كالم اهللا أقطع للنزاع ، ونِعم االستدالل
، ن الصحابة كابن عباس ريض اهللا عنهر من نازعه موهلذا نازع عم، كش الب
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 .لكننا إذا أخذناه من القرآن انتهى اإلشكال
   

 
 .أي يف العول: »هيف«: هلوق
 .أي تتابع: »ترتى«: هلوق
، ةينامثوإىل ، فتعول إىل سبعة، شفًعا ووتًرا: لستة تعول إىل عرشةاف

 .وإىل عرشة، وإىل تسعة
إىل : وتعول إىل شفع مرتني. وتسعة ،إىل سبعة: فتعول إىل وتر مرتني

 .وعرشة ،ةينامث
للزوج ، املسألة من ستة. وأختني شقيقتني ،يف زوج: فتعول إىل سبعة

 .الثلثان أربعة ولألختني الشقيقتني، النصف ثالثة
لوهنا إىل سبعة :فإن قال قائل موها إىل سبعة تُ لْ إذا أعَ  مكنأل ،كيف تعوِّ

والنصف من السبعة ، نقصتم ما فرض اهللا للزوج؛ ألن اهللا فرض له النصف
وفرض اهللا لألختني ، وأنتم اآلن أعطيتموه ثالثة فقط، ثالثة ونصف

 ؟امهومتصقن دقف ،وأنتم اآلن أعطيتموها أربعة من سبعة، الثلثني
 : فقال ،أن اهللا تعاىل أمر بالعدل :فاجلواب        

      ]وهنا ال يمكننا أن نحكم بني الزوج واألختني ]٥٨: النساء ،
 ،للزوج النصف ثالثة من ستة: بالعدل إال إذا قلنا بالعول؛ ألنك لو قلت
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لألختني الثلثان : ولو قلت، فصار اجلور عليهن ،تني النصفخألل يقب
وال يمكن أن نجعل ماالً بني ، بقي اثنان فصار اجلور عىل الزوج، أربعة
أن نجعل النقص عىل أحدمها ب ،ب كل واحد منهاميصن صقني نيصخش

، يف حق األختني َت زفأنت إن أعطيت الزوج النصف كامًال ُج ، دون اآلخر
وعىل هذا فال ، يف حق الزوج َت زتني الثلثني كامًال ُج وإن أعطيت األخ

 .وال انفكاك عنه، يمكن إال القول بالعول
 ،واألختني الثلثني عائالً ، نعطي الزوج نصفه عائالً : وحينئٍذ نقول

 .َفَتعدل بينهام
إىل سبعة  األن واحدً  ؛ونقص يف هذا املثال نصيب كل واحد السبع

أننا إذا أعطينا الزوج النصف من سبعة له ، ويتبني لك هذا وضوًحا، السبعُ 
 .واآلن أعطيناه ثالثة فنقص من حقه نصف من سبعة أنصاف، ثالثة ونصف

 .وأم ،وأختني شقيقتني ،يف زوج :وتعول إىل ثامنية
، وللشقيقتني الثلثان أربعة، للزوج النصف ثالثة، املسألة من ستة
 .حد الربعونقص من كل وا، فهذه ثامنية، ولألم السدس واحد

 .وأم ،وُأخت من أم ،وُأختني شقيقتني ،يف زوج :وتعول إىل تسعة
ولألختني الشقيقتني الثلثان ، للزوج النصف ثالثة، املسألة من ستة

م السدس واحد، من أربعة ، فهذه تسعة، ولألخت ألم السدس واحد، ولألُ
ةعست ونسبة الثالثة إىل ال ،ونقص من كل واحد الثلث؛ ألهنا عالت بثالثة
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 .الثلث
 .وأختني من أم، وأم، وُأختني شقيقتني، يف زوج :وتعول إىل عرشة

ولألختني الشقيقتني الثلثان ، املسألة من ستة؛ للزوج النصف ثالثة
 .فهذه عرشة، ولألختني من أم الثلث اثنان، ولألم السدس واحد، أربعة

 ،بأن نجعل بدل األختني الشقيقتني أختني ألب :هناك صورة أخرى
 .وأن نجعل بدل األم جدة

ونقص من كل واحد بنسبة زيادة العول ، هذا أعىل نقص يف العول - 
 .فنقص من كل واحد مخسان، عن أصل املسألة

وإذا أردت أن تعرف نسبة النقص من العول فانسب ما عالت به إىل 
 .فام حصل من النسبة فهو نسبة النقص ،ما عالت إليه

 .ص كل واحد السبعقن :نقول، فإذا عالت إىل سبعة
ألن اثنني بالنسبة إىل  ؛نقص كل واحد الربع، وإذا عالت إىل ثامنية

 .ثامنية الربع
ا، الثلث، وإذا عالت إىل تسعة  .وهُلم جر 

 :واخلالصة
وتسمى إذا عالت ، وعرشة، وتسعة، وثامنية، أن الستة تعول إىل سبعة

 .لكثرة أفراخها، باخلاء» أم الفروخ«إىل عرشة 
     **     * 
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وهو اثنا عرش تعول وتًرا ، يعني ضعف الستة» وضعفها وتًرا«: هلوق
وإىل مخسة ، فتعول إىل ثالثة عرش: ، وعىل هذا»رشع ةعبس«ا إىل فقط ال شفعً 

 .وإىل سبعة عرش، رشع
 .وأم ،وبنتني ،يف زوج: فتعول إىل ثالثة عرش

ولألم ، وللبنتني الثلثان ثامنية، للزوج الربع ثالثة، من اثني عرش املسألة
 .رشع ةثالث نم واحدٌ  ونقص من كل واحدٍ  ؛فهذه ثالثة عرش، السدس اثنان
: فنقول، فيام لو أضفنا يف املثال السابق األب: إىل مخسة عرش وتعول

ولألم ، وللبنتني الثلثان ثامنية، املسألة من اثني عرش للزوج الربع ثالثة
 .فهذه مخسة عرش، ولألب السدس اثنان، السدس اثنان

وثامن ، فيام لو هلك هالك عن ثالث زوجات: وتعول إىل سبعة عرش
 .وجدتني، وأربع أخوات من أم، أخوات شقيقات

لكل واحدة ، ةثالث عبرللزوجات الثالث ال، املسألة من اثني عرش
ولألربع أخوات ، حدة واحدالكل و، ولألخوات الشقيقات ثامنية، واحد

وللجدتني السدس اثنان لكل ، لكل واحدة واحد، من األم الثلث أربعة
 .فهذه سبعة عرش، واحدة واحد

ألن كل  ؛»أم الفروج«ويسميها الفرضيون ، يف هذا املثال كلهن إناث
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 .الوارثات فيها ذوات فرج
، الدينارية الصغرى إذا كانت الرتكة سبعة عرش ديناًرا: وتسمى أيًضا

لكل  ،ديناًرا سبع عرشة امرأة من وجوه شتى ورثن سبعة عرش: يقال
 .واحدة دينار
ضعف ضعف الستة أربعة . »وضعف ضعفها بثمنه انترش«: وقوله
 .وعرشون

إال مرة اشتهرت بني الناس بأهنا ال تعول : أي» بثمنه انترش«: وقوله
 .واحدة بالثمن إىل سبعة وعرشين

 :صورهتا
 .وزوجة، وأم ،وأب، نيتنب نع كلاه كله - 

ولألم السدس ، للبنتني الثلثان ستة عرش، املسألة من أربعة وعرشين
 .فهذه سبعة وعرشون، وللزوجة الثمن ثالثة، ولألب السدس أربعة، أربعة

 .ةوهذه تسمى البخيلة؛ ألهنا ال تعول إال مرة واحد
هي بخيلة وكريمة؛ ألن النقص الذي دخل عىل الورثة : ونحن نقول

 .ليلق
ها يف العول الستة، هذه األصول الثالثة التي تعول انث ثم اال، أعمُّ

 .ثم األربعة وعرشون، رشع
*     *     * 
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امك ، وكان عليه أن يذكر املسائل، الفروض - رمحه اهللا  - ذكر املؤلف 
 .قال يف األول

 .............................             لـخدي اـول عليهــذه العــهف
 ،وثالثة، أربع ال عول فيها يقفو اثنان: فلو قال املؤلف رمحه اهللا

 .واألمر يف هذا سهل، لكن هو ذكر الفروض. ربعة وثامنية لكان أوىلوأ
 .إًذا ثامنية ال تعول، الثمن خمرجه ثامنية
 .إًذا أربعة ال تعول، الربع خمرجه أربعة
 .إًذا ثالثة ال تعول، الثلث خمرجه ثالثة
 .إًذا اثنان ال تعول، النصف خمرجه اثنان
أن تتساوى الفروض  :ىنعمب ؟فهل تكون عادلة ،وإذا كانت ال تعول

أو تكون ، أو ناقصة بأن تكون فروضها أنقص من أصلها، وأصل املسألة
 ناقصة وعادلة؟

 :رظني
للزوج النصف ، املسألة من اثنني، وعم ،يف زوج: اثنان تكون ناقصة

 .فهذه ناقصة ألن فروضها أقل من أصلها، والباقي للعم، واحد
للزوج النصف ، ملسألة من اثننيا، وأخت شقيقة ،يف زوج: وتكون عادلة
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 .فهذه عادلة حيث ساوت فروضها أصلها، وللشقيقة النصف واحد، واحد
 :الثالثة تكون ناقصة وعادلة* 
 .والباقي للعم، لألم واحد، املسألة من ثالثة، وعم ،يف أم :ةصقان

املسألة من ثالثة، لألختني ، وأختني من أم، يف أختني شقيقتني :عادلة
 .ولألختني من أم الثلث فقط، الثلثان اثنانالشقيقتني 
وكل مسألة فيها ربع أو ثمن ال تكون ، ال تكون إال ناقصة األربعة* 
 .إال ناقصة

للزوج الربع واحد، ، املسألة من أربعة، وبنت ،يف زوج :ةصقان
 .والباقي للبنت

، للزوج الربع واحد، املسألة من أربعة، وعم ،وبنت ،ويف زوج
 .والباقي للعم، اثننيوللبنت النصف 

املسألة من ، يف بنت وزوجة، كذلك ال تكون إال ناقصة الثامنية* 
 .وللزوجة الثمن واحد، للبنت النصف أربعة، ةينامث

، وثالثة، اثنان: وهي، أن األصول التي ال تعول أربعة :ةصالخلاف
 .وثامنية، وأربعة

واثنان ، ةيناموهذه منها اثنان ال تكون إال ناقصة ومها أصل أربعة وث
 .تكون ناقصة وعادلة ومها أصل اثنني وثالثة
*     *     * 
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–  

 
فكل مسألة فيها نصف وباقي » فمخرج النصف من اثنني غدا«: هلوق

 .وكل مسألة فيها نصفان فهي من اثنني، فهي من اثنني
وكل مسألة فيها ثلثان فقط، أو ، وكل مسألة فيها ثلث فهي من ثالثة

 .ثلثان وثلث فهي من ثالثة
 .وللعم الباقي، للزوج النصف، وعم ،كزوج :نصف وباقي

ولألخت ، للزوج النصف واحد، وأخت شقيقة ،كزوج: نصفان
 .واحد الشقيقة النصف

 .الباقيوللعم ، املسألة من ثالثة؛ لألم الثلث واحد، وعم ،كأم: ثلث
 .وللعم الباقي، وعم؛ لألختني الشقيقتني الثلثان ،نيتقيقش نيتخأك: ثلثان

لألختني الشقيقتني ، وأختني من أم، نيتقيقش نيتخأك :ثلثان وثلث
 .ولألختني من أم الثلث واحد، الثلثان اثنان

 .وكل مسألة فيها ربع فهي من أربعة إذا مل يكن فيها إال الربع
 .أو مع النصف، وكل مسألة فيها ثمن فهي من ثامنية سواء كان وحده

 .فهذه هي األصول الثانية
*     *     * 



  

  ٢٠٣   

  
 

إن حصال من «نصيب كل وارث  :ينعي، بيصن :ىنعمب» ظح«: هلوق
 .»أصلها، فالقصد منه كمال
 :وهذا كقول الرحبي

 ل احلساب ربحــرك تطويـتـف           ن من أصلها َتِصحُّ ـكـوإن ت
وإال ، إذا حصل نصيب كل وارث من أصل املسألة ُكفينا :ينعي

 .وهو الباب الذي سيأيت، اضطررنا إىل تصحيح املسائل
لكل املسألة من ثالثة للبنتني الثلثان ، وعم ،فإذا هلك هالك عن بنتني

فهنا حصل نصيب كل وارث من أصل املسألة ، والباقي للعم، واحدة واحد
 .إىل حسابفال حيتاج 
للبنات الثالث اثنان ، املسألة من ثالثة، وعم ،ثالث بنات نكل

فهنا اثنان ما تنقسم عىل ثالثة فال بد إًذا من تصحيح، وحينئذ ، والباقي للعم
إذا مل ينقسم سهام الورثة : متى نحتاج إىل التصحيح؟ نقول: إذا قال قائل

 .عليهم فإننا نحتاج إىل التصحيح
 :وهلذا قال املؤلف

 من أصلها فالقصد منه كمال           الــوحظ كل وارث إن حص
وإن مل حيصل فحينئذ نحتاج إىل التصحيح؛ ألن الواجب أن : ينعي

 .نعطي كل واحد نصيبه بال كرس
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وذلك أن الورثة إن انقسمت عليهم سهامهم ، مسائل املواريث: ينعي
 :قبس اميف مبدون كرس فكام قال الناظ

 
 .وال حاجة أن نعمل أي عمل آخر

، وأربع أخوات من أم، وثامن أخوات شقيقات، ففي ثالث زوجات
، للزوجات الربع ثالثة لكل واحدة واحد، املسألة من اثني عرش، وجدتني

ولألربع أخوات من ، ل واحدة واحدولألخوات الشقيقات الثلثان ثامنية لك
وللجدتني السدس اثنان لكل واحدة ، أم الثلث أربعة لكل واحدة واحد

 .واحد وتعول إىل سبعة عرش
 .ألن كل واحد من الورثة أخذ نصيبه بال كرس ؛فهنا انتهى العمل

 ،وعم ،وبنت ،لكن أحياًنا ال ينقسم؛ كام لو هلك هالك عن زوجتني
والباقي ، وللبنت النصف أربعة، للزوجتني الثمن واحد ،ةينامث نم ةلأسملاف
 .معلل

 واحد وعددها اثنتان فال امهبيصنف، فهنا نصيب الزوجتني غري منقسم
 .ولو أردنا أن نقسم سيكون لكل واحدة نصف واحد، مسقني

أن يوجد كرس يف نصيب ، وهذا ال يمكن يف علم الفرائض اصطالًحا
 .أحد من الورثة
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 .وهو التصحيح، عمل آخرإًذا ال بد من 
والفرق . حتصيل أقل عدد ينقسم عىل الورثة بال كرس، وه: والتصحيح

أن التأصيل هو حتصيل أقل عدد خيرج منه : بينه وبني التأصيل الذي سبق
 .فرض املسألة أو فروضها بال كرس

 :ةصالخلاف
ت املسألة من أصلها وانقسمت سهام الورثة عليهم بال  أنه إذا صحَّ

 .لكن إذا كان يف نصيب أحد الورثة كرس فإننا نصحح، تهى العملكرس ان
*     *     * 

 
 
– 

 



 

 :هذا معطوف عىل قوله» ....ثم إن الكرس«: هلوق
 من أصلها فالقصد منه كمال  وحظ كل وارث إن حصال

هقفوف «يعني إن حصل كرس عىل صنف واحد » ثم إن الكرس«: ثم قال
 .»ارضب إن توافق وقع

معطوف » أو يف عوله«: وقوله، متعلق بارضب :»يف األصل«: هلوق
 .»يف األصل«ىلع 
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 ،يف األصل :أيوارضب الكل يف ذاك،  :ينعي» والكل يف ذاك«: هلوق
 .أو العول

 لدى التباين ارضب واكتِف .....                 .............................
 ....................................                    .........فهي إًذا تصح

وربع ، فنصف الواحد كرس، العدد غري الصحيح :الكرس يعني
أو  ،أو ربع واحد ،فإذا وجدنا بعض الورثة له نصف واحد، الواحد كرس
ح ،ثلث واحد  .أو ما أشبه ذلك فمعناه ال بد أن نصحِّ

 .أو عىل صنفني فأكثر، وهذا الكرس إما أن يكون عىل صنف واحد
 .)١(وهو الزوجتان، الكرس عىل صنف واحد، جتان وابنزو :مثال ذلك

 
١٦ ٨  ×  ٢ 
 ٢/١ ١ هج ٢

 ١٤ ٧ ابن

                                                        

، وللزوجة )ج(فريمز للزوج ، اصطلح الفرضيون بأن يكون العمل يف الشباك بالرمز؛ لالختصار)  ١(
، )بخ(، ولألخ ألب )هق(ولألخت الشقيقة ، )ق(، ولألخ الشقيق )ده(، وللجدة )د(، وللجد )هج(

، أو زوجة، ، وإذا كان يف املسألة زوج)متخ(ولألخت ألم ، )مخ(، ولألخ ألم )بتخ(ولألخت ألب 
باأللف إن كان امليت ) اه(و، إن كانت امليت الزوجة) ـه(الولد  ءفإن كانوا منهام كتب بإزا، وأوالد
، بإزائه إشارة إىل موته) ت(ميت بحرف ، ولل)غ(وإن مل يكن األوالد منهام كتب بإزاء الولد ، الزوج

  ).١٠٤(تسهيل الفرائض لفضيلة شيخنا الشارح ص: انظر ).تت(ولو كان امليت أنثى وضع 
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 .الزوجتان واألبناء، الكرس عىل صنفني ،وزوجتان وثالثة أبناء - 
٤٨ ٨  ×  ٦ 
 ٦/٣ ١ هج ٢
 ٤٢/١٤ ٧ نب ٣

فارضب هذا الصنف بأصل ، فإذا كان الكرس عىل صنف واحد
وعند القسم يرضب سهم كل ، هلا إن عالتأو يف عو، املسألة إن مل تعل

 .وارث من املسألة بام رضبتها به خيرج نصيبه
 .وأختان من أم، وأربع أخوات شقيقات، ثالث جدات: مثال ذلك

ولألخوات الشقيقات ، للجدات السدس واحد: املسألة من ستة
 والكرس هنا. اثنان فتعول إىل سبعة الثلث ولألختني من األم، الثلثان أربعة

 .عىل صنف واحد وهو اجلدات
فنرضب رؤوس الصنف بعول املسألة سبعة تبلغ واحًدا وعرشين 

، للجدات من األصل واحد يف ثالثة بثالثة لكل واحدة واحد، ومنها تصح
، ولألخوات الشقيقات أربعة يف ثالثة باثني عرش لكل واحدة ثالثة

 .لكل واحدة ثالثة، ولألخوات من أم اثنان يف ثالثة بستة
٢١ ٦/٧ =×       ٣ 

 ٣/١ ١ هد ٣
 ١٢/٣ ٤/١ هق ٤
 ٦/٣ ٢/١ متخ ٢
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إذا كان الكرس عىل صنف واحد نرضب رؤوس هذا الصنف  :فإًذا
 .وبعوهلا إن عالت، بأصل املسألة إن مل تعل

 ).إلخ...فوفقه ارضب: (.... هلوق
اجلدات رؤوسهن ثالث ف، واملثال املتقدم مباينة، بدأ املؤلف باملوافقة

 .ألن الواحد يباين كل عدد، همهن واحد مباينوس
وثامن ، هلك هالك عن جدة واحدة: ول امك، إذا كان هناك موافقة

 .وُأختني من أم، أخوات شقيقات
١٤ ٦/٧ ×٢ 
 ٢ ١ ده
 ٨/١ ٤ ه ق ٨
 ٤/٢ ٢/١ متخ ٢

 

ولألخوات من األم ، للجدة السدس واحد منقسم :ةتس نم ةلأسملاف
لشقيقات أربعة غري منقسم؛ فننظر بني السهام أربعة ول، الثلث اثنان منقسم

لقألاب ذخأنف ، والرؤوس ثامنية نجد أهنام يتفقان يف الربع ويتفقان يف النصف
وكلام كان ، ألننا إذا أخذنا باألقل صار ما تصح منه املسألة أقل ؛وهو الربع

 .أقل فهو أوىل بال شك
ونرضبه يف سبعة ، نياثن –عدد رؤوس األخوات  –فنأخذ ربع الثامنية 

لكل ، وللشقيقات أربعة يف اثنني بثامنية، للجدة واحد يف اثنني باثنني، بأربعة عرش
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 .لكل واحدة اثنان، اثنان يف اثنني بأربعة، ولألخوات من أم، واحدة واحد
ففي  املثال ، عند التباين نرضب كامل الرؤوس يف أصل املسألة أو عوهلا

املسألة من ستة، للجدة السدس : فنقول، ونقسم االسابق نجعل األخوات سبعً 
 .ولألختني من أم الثلث اثنان، ولألخوات الشقيقات الثلثان أربعة، واحد

منقسم؛ ألن ريغ فهنا األخوات الشقيقات نصيبهن أربعة وهن سبعة 
 فامذا نعمل؟ ،ألهنام ال يتفقان يف جزء من األجزاء، األربعة والسبعة بينهام تباين

يف عول املسألة سبعة،  –أي رؤوس األخوات  –نه نرضب رؤوس
، للجدة واحد يف سبعة بسبعة، سبعة يف سبعة بتسعة وأربعني ومنه تصح

وللشقيقات أربعة يف سبعة ، اثنان يف سبعة بأربعة عرش، ولألختني من أم
 .بثامنية وعرشين لكل واحدة أربعة

 ٤٩ ٦/٧ × ٧ 
 ٧ ١ هد
 ٢٨/٧ ٤ هق ٧
 ١٤/٧ ٢/١ متخ ٢

 : هلذا قالو
 والكل يف             ذاك لــدى التبـاين ارضب واكتِف .............. ..........

 ...............................   ......           ..............فهي إًذا تصح
 :مثال آخر للتباين

 .وعم ،ومخس أخوات من أم ،هلك هالك عن زوج - 
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ولألخوات من أم الثلث ، ةثللزوج النصف ثال، املسألة من ستة
 .وللعم الباقي واحد، اثنان

فإذا كان تباين ، نيابم هنكل ،فهنا نصيب األخوات غري منقسم عليهن
للزوج ، ومنه تصح، فنرضب الرؤوس كلها يف أصل املسألة ستة تبلغ ثالثني

، ولألخوات من األم اثنان يف مخسة بعرشة، رشع ةسمخب ةسمخ يف ةثالث
 .ةسمخب ةسمخ وللعم واحد يف

٣٠ ٦ × ٥ 
 ١٥ ٣ ج
 ١٠/٢ ٢ متخ ٥
 ٥ ١ مع

*     *     * 


– 
 

 

لكن بعض الفرضيني ، وكالمها صحيح، قيرف: ويقال، فنص: يقال
 .فنص: وبعضهم يقول، قيرف: يقول

ال  ،بالنسبة للنظر بني الرؤوس والرؤوس: أي» أقسامه أربعة«: هلوق
فلتخي ال فإن النظر بني الرؤوس والسهام ، بالنظر ملا بني الرؤوس والسهام
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 .أو تباين، ن توافقفليس فيه إال قسام، أو فريقني ،ه االنكسار عىل فريقيف
 ،لكن إذا كان عىل فريقني فبعد النظر األول وهو بني الرؤوس والسهام

 .ننظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع
 .وهو أن يتساوى العددان كثالثة وثالثة: »لثامت«: هلوق
 ،والثلث ، جزء من األجزاء كالنصفوهو أن يتفقا يف: »توافق«: هلوق
وال بد أن يزيد األصغر منهام ، وما أشبه ذلك ،والُعرش ،واخلمس ،والربع

 .كأربعة وستة، عىل النصف
لثم ، وهو أن ال يتفق العددان يف جزء من األجزاء: »نيابت«: هلوق

. والثاين له ثلث، أحد العددين له نصف، وواحد وثلث، واحد ونصف
ا، أربعة ومخسة، ثالثة وأربعة  .وهلم جر 

 . فهام متبايناننيكل عددين متوالي
ويكون أحد ، وهو أن يتفقا يف جزء من األجزاء: »تداخل«: هلوق

 ..العددين من النصف فأقل
 :فامذا نعمل؟ ذكره يف األبيات اآلتية

*     *     * 
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، احفظ واحًدا من املامثلني: أي »ا من املامثلني احفظفواحدً «: هلوق
 .مخسة ومخسة نكتفي بواحد، فإذا كان ثالثة وثالثة نكتفي بواحد

للزوجات الربع ، املسألة من أربعة، وأربعة أعامم ،ففي أربع زوجات
نثبت الرؤوس ، لرؤوس والسهام تباينوبني ا، ولألعامم الباقي ثالثة، واحد

أربع زوجات وأربعة أعامم بينها متاثل ، ثم ننظر بينها بالنسب األربع، اهلك
وعىل هذا فيكون جزء السهم أربعة نرضبه يف ، نحفظ واحًدا ونلغي الثاين

 .ومنها تصح، رشع ةتس: أربعة
ائد وز: ولو قال، يعني وزائد املتداخلني» وزائد املناسبني«: وقوله

ليبني للطالب أنه ، لكنه أراد أن يأيت بلفظ جديد، املداخلني الستقام البيت
فنستفيد فائدة جديدة وهي أن التداخل يعرب ، تناسب بدل تداخل: قد يقال

 .عنه بالتناسب اصطالًحا
عرشة ومخسة ، أربعة وثامنية نحفظ ثامنية، فاثنان وأربعة نحفظ أربعة

 .نحفظ العرشة
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ذخ : يعني يف املوافقة »ن رضب ما توافقا يف الوفقوحاصال م«: هلوق
فأربعة وستة بينهام توافق يف  ،احلاصل من رضب الَوفق يف كامل اآلخر

أو ثالثة يف ، اثنني يف ستة، نرضب َوفق أحدمها يف كامل اآلخر، النصف
 .وهي اثنا عرش، أربعة النتيجة واحدة

ألن  ؛نياب :ينعي: فارق» أو من رضب ما قد فارقا يف كل ثان«: وقوله
، ثالثة يف أربعة تباين، نرضب كل واحد يف كامل اآلخر، املتباينني متفارقان

 .ألن أي عددين متواليني فهام متباينان، تسعة عرش وعرشين تباين
ية يسمى جزء لاحلاصل من هذه العم: أي» فهو جزء السهم«: هلوق

 .السهم؛ ألن سهم كل وارث يرضب هبذا اجلزء
أو : وهو، كالم املؤلف هنا فيه نقص» به يف األصلرضاف«: هلوق

أو يف العول إن كانت ، العول فارضبه يف األصل إن مل تكن املسألة عائلة
 .»يف األصل أو يف عوله«: كام يف البيت الثاين، ةلئاع

 .أيا: ويقال، اي: يقال ءحرف ندا »أيا«» أيا ذا الفهم«: وقوله
 .الفهم أيا صاحب :ينعي، بحاص ىنعمب »ذا«و

أيا  :ينعي» أيا ذا الفهم«: نبهك فقال، وملا كانت املسألة حتتاج إىل فهم
 .صاحب الفهم افهم وانتبه

: -كام تقدم  –والتصحيح ، حاصل الرضب مما سبق هو التصحيح
 .حتصيل أقل عدد ينقسم عىل الورثة بال كرس
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ةي ليعني إذا قسمت بعد هذه العم: »فالَقسم إًذا صحيح«: هلوق
 .حيحص مسقلاف

فإن ، أن جتمع نصيب كل وارث إىل اآلخر: وعالمة صحته أيًضا
ت منه املسألة فالَقسم صحيح وإن مل يطابق فالقسم غلط ، طابق ما صحَّ

 .وجيب أن تراجع
*     *     * 

 :أمثلة للنسب األربع
املسألة من ، وثالثة أبناء ،هلك هالك عن ثالث زوجات :مثال التامثل

 .والباقي سبعة لألبناء، الثمن واحدللزوجات ، ةينامث
فنجد ثالث زوجات نصيبهن واحد ال ، ننظر بني كل فريق وسهامه

وكذلك األبناء سبعة عىل ثالثة ، فنثبت كامل الرؤوس ثالثة، ينقسم ويباين
 .ال ينقسم ويباين فنثبت كامل الرؤوس ثالثة

نيابت وهي التامثل وال، ة بالنسب األربعتثم ننظر بني الرؤوس املثب
 .والتوافق والتداخل

نكتفي بأحدمها ويكون هو جزء سهم ، فنجد النسبة بينهام متاثل
 .املسألة نرضبه يف أصلها تبلغ أربعة وعرشين ومنه تصح
واألبناء هلم سبعة ، للزوجات واحد يف ثالثة بثالثة لكل واحدة واحد

 .يف ثالثة بواحد وعرشين لكل واحد سبعة
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 :مثال التداخل
لُألختني ، ةثالث نم ةلأسملاف، وثامنية أعامم ،عن أختني ألمكلاه كله 

لألعامم اثنان ال ينقسم عليهم والباقي ، الثلث واحد ال ينقسم ويباين
ثم ننظر بينها وبني ، فنرد رؤوس األعامم إىل نصفها أربعة، ويوافق بالنصف

رؤوس األُختني ألم نجدمها متداخلني فنكتفي باألكرب وهو رؤوس 
، ومنه تصح، ثم نرضبه يف أصل املسألة ثالثة تبلغ اثني عرش، األعامم

ولألعامم اثنان يف ، لألختني ألم واحد يف أربعة بأربعة لكل واحدة اثنان
 .أربعة بثامنية لكل واحد واحد

 :مثال التوافق
 .وستة أعامم، وثالث جدات، هلك هالك عن ثامن بنات

جدات السدس واحد، ولل، للبنات الثلثان أربعة: املسألة من ستة
 .ولألعامم الباقي واحد

بني الرؤوس والسهام بنسبتني مها التباين  –النظر األول  –رظننف 
فنرد ، فبني رؤوس البنات الثامن وسهامهن أربعة توافق بالربع، والتوافق

واجلدات بني رؤوسهن الثالث وسهامهن واحد  ،الرؤوس إىل وفقها اثنان
واألعامم بينهم وسهامهم تباين فنثبت  ،ةثالث فنثبت الرؤوس، نيابت

 .الرؤوس ستة
وفق  –فبني اثنني ، بني الرؤوس والرؤوس –النظر الثاين  –رظنن مث 
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 نيبو، فنرضب اثنني يف ثالثة تبلغ ستة، والثالثة تباين –رؤوس البنات 
وهو جزء . متاثل فنكتفي بواحد –وهي رؤوس األعامم  –الستة والستة 

يطعن مث ، املسألة ستة تبلغ ستة وثالثني ومنه تصح السهم نرضبه يف أصل
 .كل واحد نصيبه من أصل املسألة مرضوًبا يف جزء السهم ستة

وللجدات ، للبنات أربعة يف ستة بأربعة وعرشين لكل واحدة ثالثة
 .لكل واحدة ثالثة، واحد يف ستة بستة

 .لكل واحد واحد، ولألعامم الستة واحد يف ستة بستة
 :نمثال التباي

 .ومخسة أعامم، وجدتني، هلك هالك عن ثالث بنات
، وللجدتني السدس واحد، للبنات الثلثان أربعة، املسألة من ستة
 .ولألعامم الباقي واحد

البنات وسهامهن ، بني الرؤوس والسهام –النظر األول  –رظننف 
 .بينهن تباين فنثبت كامل الرؤوس

واألعامم بينهم وسهامهم  ،واجلدتان بينهام تباين فنثبت كامل الرؤوس
 .تباين فنثبت كامل الرؤوس

، فننظر بني رؤوس البنات ثالثة، النظر الثاين بني الرؤوس والرؤوس
ةتسب ةثالث يفنيورؤوس اجلدتني اثنان فنجد بينهام تباين فنرضب اثن مث ،  
فنرضب مخسة يف ستة ، ننظر بني الستة وبني رؤوس األعامم اخلمسة تباين
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ثم نرضبه يف أصل املسألة ثالثني يف ستة بامئة ، وهو جزء السهمنيثالث غلبت 
 .ومنه تصح، وثامنني

ثم نعطي كل واحد نصيبه من أصل املسألة مرضوًبا يف جزء السهم 
 :كام هو موضح يف الشباك اآليت

١٨٠ ٦ × ٣٠ 
 ١٢٠/٤٠ ٤ بنات ٣
 ٣٠/١٥ ١ نيتدج ٢
 ٣٠/٦ ١ أعامم ٥

 :واخلالصة
 فريق واحد فالواجب أن ننظر بني هذا الفريق إذا كان االنكسار عىل

 ،ففي املوافقة نرد الفريق إىل وفقه، فإما أن تكون موافقة أو مباينة ،وسهامه
 .ومنه تصح ،ثم نرضبه يف أصل املسألة أو عوهلا

ويف املباينة نرضب رؤوس الفريق كلها يف أصل املسألة أو عوهلا فام 
 .حصت هنم غلب

 :ر عىل أكثر من فريق فلنا نظرانوأما إذا كان االنكسا
فام وافقت رؤوسه ، بني الرؤوس والسهام باملوافقة أو املباينة: النظر األول

وبعد ، وما باينت رؤوسه سهامه أثبتنا مجيع الرؤوس، سهامه أثبتنا وفق الرؤوس
 ،املامثلة :وهي ،أن نثبت ذلك ننظر بني الرؤوس املثبتة بواحد من النسب األربع
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ل أقل عدد ينقسم عليه، وهذا جزء ، واملداخلة ،واملوافقة ،ةواملباين ثم نحصِّ
 .حصت هنمف ،غلب امف، السهم نرضبه يف أصل املسألة أو عوهلا

أخذه مرضوًبا يف  –أصل املسألة  –ثم من له يشء من املسألة األوىل 
 .وبذلك تصح املسألة، جزء السهم

 ،ب كل واحد يف اآلخررضن اننإف ،وأما إذا كان مباينة بني املثبتات
، ثم احلاصل من الرضب نرضبه يف رقم ثالثة ،رقم اثننيو ،رقم واحد :لثم

وال يكون ، وتسمى هذه املسألة صامء ،ثم احلاصل نرضبه برقم أربعة
 .االنكسار عىل أكثر من أربع ُفُرق

 .فأربعة مع ثامنية نأخذ بالثامنية، وإذا كانت مداخلة نكتفي باألكرب
 .اثلة نكتفي بواحدوإذا كانت مم

 :ةلأسم
ملاذا ال ننظر بني الرؤوس والسهام بالنسب األربع فيام إذا : إذا قال قائل

 كان االنكسار عىل فريق واحد؟
ال ننظر بينهم بالنسب األربع؛ ألنه إذا كانت مماثلة فهي : اجلواب

، كثالث زوجات هلن ثالثة أسهم هذا منقسم ،منقسمة ليس فيها إشكال
وإن كان األكرب ، املداخلة ألنه إن كان األكرب السهام فهي منقسمة وال نعترب

ولذلك ال نعترب النسب األربع إال فيام بني الرؤوس ، الرؤوس فهي موافقة
 .ضعب عم اهضعب

*     *     * 
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 .اإلزالة أو ما يشبه النقل: مفاعلة من النسخ وهو يف اللغة: املناسخة
 .أزالته :أي ،الظل نسخت الشمس: فعىل املعنى األول يقال
وليس نقالً ، هتلقن :أي ،نسخت الكتاب: وعىل املعنى الثاين ُيقال

 .ولكن يشبه النقل، حقيقي ا
 .ر قبل قسمة الرتكةأن يموت وارث فأكث: ويف االصطالح

أو  ،واملناسخة نحتاج إليها احتياًجا واضًحا إذا كانت الرتكة عقاًرا
أو هذه العامرة ، هذا البستان :، فمثًال ألن العقار يبقى، فيها يشء من العقار

فال بد أن يشرتك الناس وحيصل النزاع، فنحتاج ، تنتقل من وارث إىل وارث
 .إىل ختليص هذا االشرتاك باملناسخة

إذ يمكن أن ُتقسم يف  ،أعياًنا ونقوًدا فأمرها سهلأما إذا كانت الرتكة 
ف ، فمثًال إذا مات ميت عن أخت شقيقة وعم، أول يوم يموت امليت وخلَّ

، فهذه سهلة وال حيتاج إىل مناسخة، ومات العم قبل قسمة الرتكة، نينويلم
 .ومليون لورثة  العم وتنتهي املسألة،  مليون لألخت: فنقول

، وخّلف تركة مقدارها عرشة ماليني، رجل له عرشة أبناء: مثال آخر
 ؛ةخسانمللةجاح ال انهف ، ثم مات أحد األبناء قبل قسمة الرتكة عن ورثة

مث  ،ونأخذ نصيب الذي مات ،ألننا نعطي كل واحد نصيبه من هذه املاليني



  

  ٢٢٠   

 .وكل واحد من اآلخرين له مسألة، نقسمه عىل ورثته
نكمي نكل ، )١(املناسخة من أصعب أبواب الفرائض :قال الفرضيون

باك  .االستعانة عليها بالشُّ
باك مسقت مث ، عبارة عن مربعات توضع فيها أسامء الورثة :والشُّ
مث ، وتأخذ شباكني مستطيلني أحدمها للورثة والثاين للسهام، املسألة األوىل

لورثة يف الثانية هم تأيت املسألة الثانية فتضع هلا أيًضا جدولني ما مل يكن ا
 .الورثة يف األوىل

 .أن تضع لكل وارث مربًعا مستقالً  :فالشباك ،وعىل كل حال
وإال فهي يف ، ولذلك الذي يعرف الشباك هتون عليه مسألة املناسخة

 .احلقيقة صعبة
وإنام ذكر منها ، مل يذكرها املؤلف عىل سبيل االستيعاب: املناسخات

 :ساموهي ثالثة أق، قسًام واحًدا
 .أن يكون ورثة الثاين هم بقية ورثة األول بدون اختالف: القسم األول

 .وال حاجة إىل عمل مناسخة، فهنا تقسم الرتكة عىل من بقي
 :مثال ذلك

ثم ماتوا واحًدا بعد واحد حتى مل يبق إال ، هلك هالك عن عرشة أبناء

                                                        
  ).٤/٤٤٣(» كشاف القناع«: انظر)  ١(



  

  ٢٢١   

 .فالرتكة تكون للثاين وال حاجة إىل عمل مناسخة، واحد
 .أن يكون ورثة كلِّ ميت ال يرثون غريه: يناثلالقسم ا

ح مسألة امليت األول ونعرف سهام كل وارث منها مث ، فهنا نصحِّ
ح املسألة الثانية أو ، فإما أن تنقسم، ثم نقسم سهام امليت عىل مسألته، نصحِّ

 .أو تباين، توافق
أو كان تداخل ، وتنقسم إذا كان نصيبه مساوًيا ملسألته –فإن انقسمت 

ت الثانية مما صحت منه األوىل -وتكون سهامه أكثر من مسألته وال ، صحَّ
 .حاجة لعمل مسألة أخرى

وفق مسألته ورضبناه يف املسألة األوىل واحلاصل  اأخذن، وإن وافقت
 .بالرضب يسمى اجلامعة

 .وإن باينت رضبنا سهامه كلها يف املسألة األوىل
   ،ذه مرضوًبا يف الثانيةمن له يشء من األوىل أخ :وعند القسم نقول

، ومن له يشء من الثانية أخذه مرضوًبا يف سهام موّرثه عند التباين، أو وفقها
 .وتنتهي املسألة، أو يف وفقه عند التوافق

 :مثال ذلك
ومل تقسم الرتكة حتى ، وأخت ألب ،وأم ،هلك هالك عن زوج
 .وعم ،وأم ،ماتت األخت ألب عن زوج

للزوج النصف  ،املسألة من ستة، األوىلنصّحح املسألة  :فاجلواب



  

  ٢٢٢   

مث ، فتعول إىل ثامنية ،ولألخت ألب النصف ثالثة، ثناناولألم الثلث ، ةثالث
ح املسألة الثانية  فاملسألة من ستة للزوج  - وهي مسألة األخت ألب –نصحِّ

 .وللعم الباقي، ولألم الثلث اثنان، النصف ثالثة
، سهامه من األوىل ثالثة، هثم نقسم سهام امليت الثاين عىل مسألت

فنرضب ، ثالثة عىل ستة ال تنقسم وبينهام موافقة يف الثلث، ومسألته من ستة
. ومنه تصح، وهي اجلامعة١٦=٨×٢ىل يف وفق الثانية تبلغ ستة عرش األو

 .ثم من له يشء من املسألة األوىل أخذه مرضوًبا يف وفق املسألة الثانية
 .٤=٢×٢، ولألم ٦=٢×٣للزوج 

 –ن له يشء من املسألة الثانية أخذه مرضوًبا يف وفق سهام موّرثة وم
 .-وهو واحد وفق السهام الثالثة 

 .رشع ةتس ، اجلميع١=١×١، وللعم ٢=١×٢، ولألم ٣=١×٣للزوج 
 
 
 
 
 
 



  

  ٢٢٣   

 :مثال آخر
ثم مل تقسم الرتكة حتى مات أحد األبناء ، هلك هالك عن ثالثة أبناء

 .عن ثالثة أبناء
ح  ِّ مث ، فاملسألة من ثالثة لكل ابن واحد، املسألة األوىلحصن انهف

مسألته من ثالثة وسهامه واحد ال ، نقسم سهام امليت الثاين عىل مسألته
، فنرضب مسألته يف املسألة األوىل تبلغ تسعة وهي اجلامعة، ينقسم ويباين

 .فتكون املسألة الثانية بمنزلة جزء السهم يف باب التصحيح
ومن له ، يشء من األوىل أخذه مرضوًبا يف الثانية وعند القسم من له

 .يشء من الثانية أخذه مرضوًبا يف سهام مورثه
ولألبناء الذين مات ، لالبنني لكل واحد واحد مرضوًبا يف ثالثة :فنقول

 .فيكون املجموع تسعة، أبوهم عنهم لكل واحد واحد مرضوًبا يف واحد
 
 
 
 
 
 
 



  

  ٢٢٤   

 
نأخذ مسألة األول ونصححها ونعرف ، إذا مات ميت من الورثة

ح مسألة الثاين، نصيب الثاين منها ، هتلأسم ىلع هماهس مسقن مث، ثم نصحِّ
ت منه األوىل ت الثانية مما صحَّ  .فإن انقسمت سهامه عىل مسألته صحَّ

فإن وافقت رضبنا وفقها يف ، وإن مل تنقسم فإما أن تباين أو توافق
 .وإن باينت رضبنا مجيعها يف األوىل، ةينالثا

من له يشء من األوىل أخذه مرضوًبا يف الثانية عند : ثم عند القسم
 .التباين أو يف وفقها عند التوافق

ثه عند التباين أو  ومن له يشء من الثانية أخذه مرضوًبا يف سهام مورِّ
 .يف وفقه عند التوافق

 :ويمكن اختصار ذلك بالنقاط اآلتية
ح املسألة األوىل -١  .ونعرف سهام الثاين منها، نصحِّ
ح مسألة امليت الثاين -٢  .نصحِّ
 :ال خيلو من ثالث حاالت وحينئذ، نقسم سهامه من األوىل عليها - ٣

 .أن ينقسم فال حيتاج إىل عمل مسألة أخرى –أ 
 .أن يباين فنرضب املسألة الثانية –ب 
 .وما حصل فهو اجلامعة، ةينأن يوافق فنرضب املسألة يف وفق الثا - ـج
من له يشء من األوىل أخذه مرضوًبا يف الثانية عند : عند القسم -٤



  

  ٢٢٥   

 .أو يف وفقها عند التوافق، التباين
ومن له يشء من ، أخذه مرضوًبا فيام رضبته فيها: وإن شئت فقل

 .أو يف وفقه عند التوافق، الثانية أخذه مرضوًبا يف سهام مورثه عند التباين
 .إال فخطأو ،فإن طابق فصحيح ،عمع العدد املوزَّ ُجي  -٥

 :مثال املوافقة
ومل ، وسبعة أعامم، وثالث جدات، هلك هالك عن ثالث زوجات

 .تقسم الرتكة حتى ماتت إحدى اجلدات عن أربعة أبناء
 :احلل

 ١  ٢  
 )٧٢ )٤(  )٣٦ 
 ١٨/٦   ٩/٣ هج ٣

   تت ٢ ده
 ٤   ٢ ده
 ٤   ٢ ده
 ٤٢/٦   ٢١/٣ أعامم ٧

 ٤/١ ٤/١ نب ٤  
 
 



  

  ٢٢٦   

 :مثال آخر
مات االبن األول عن ، أبناء ةوثالث، هلك هالك عن ثالث بنات

 .أبناء ةوالثالث عن زوجة وثالث، والثاين عن أم وعم، زوجة وابن
 

 :احلل
 

 ٤ 
٩ 

 ١ 
٨ 

٣ 
٣٦ 

 ٨ 
٣ 

١ 
١٠٨ 

 ١ 
٢٤ 

 
١٠٨ 

 ٣٦/١٢   ٣٦/١٢   ١٢/٤   ٣/١ بنات٣
         ت ٢ ابن
      ت ٨   ٢ ابن
   ت ٢٤   ٨   ٢ ابن
 ٣   ٣   ١ ١ هج  
 ٢١   ٢١   ٧ ٧ ابن  
 ٨   ٨ ١ أم     
 ١٦   ١٦ ٢ مع     
 ٣ ٣ هج        
 ٢١/٧ ٢١/٧ نب٣        

 
 
 



  

  ٢٢٧   

 
أن يكون ورثة الثاين هم بقية ورثة األول مع : الصورة األوىل

 .االختالف
: ينعي. أن يكون ورثة الثاين من ورثة األول وغريهم: الصورة الثانية

 .وورثة مستقلني، أن ورثة الثاين خليط من ورثة األول
ال ينعي ، هذا القسم ال بد لكل مسألة من مسائل األموات من جامعة

، ةعماج نم تيم لكل دب ال لب ،يمكن أن نجمع األموات يف جامعة واحدة
 :يلي ام لمعن هيلعف

 .امليت األولةلأسم مسقن  -١
 .نعرف سهام األموات اآلخرين منها -٢

فإننا نقسم سهام ) ٤(رقم) ٣(رقم) ٢(رقم) ١(فإذا ماتوا رقم 
فإن انقسمت ، فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق، هتلأسم ىلع) ١(رقم

ت منه األوىل ت الثانية مما صحَّ ، وإن وافقت رددنا مسألته إىل وفقها، صحَّ
ثم نرضهبا يف املسألة األوىل واحلاصل هو ، يع املسألةوإن باينت أثبتنا مج

من له يشء من املسألة األوىل أخذه مرضوًبا يف الثانية أو : ونقول، اجلامعة
 .ومن له يشء من الثانية أخذه مرضوًبا يف سهام موروثه أو وفقه، وفقها

يف ان لونعمل كام عم، هتلأسم ىلع) ٢(نقسم سهام امليت رقم -٣
من اجلامعة الثانية ) ٣(ثم نقسم سهام امليت رقم، ةعماج لاألول ونحصِّ 



  

  ٢٢٨   

ل جامعة امليت ثم نقسم سهام ، وهذه اجلامعة الثالثة، وننظر كام سبق ونحصِّ
ل جامعه، هتلأسم ىلع اهنم) ٤(رقم  .فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق ثم نحصِّ

لك فصار هذا القسم الثالث ينفرد عن القسمني األوليني بأن يعمل ل
 .ةلقتسم ةعماج تيم

وهي أن ، أفال يمكن أن نعمل هذه العملية يف القسم الثاين: فإن قيل
 .يموت كل واحد عن ورثة مستقلني

لكن تطول املسألة وال شكَّ أنه إذا أمكن االختصار ، نكمي: فاجلواب
وهذا يسميه الفرضيون االختصار قبل العمل أنك حتذف اجلوامع ، فهو أوىل

 .واحدة يف القسم الثاين وجتعلها جامعة
، من له يشء من األوىل أخذه مرضوًبا يف الثانية أو وفقها: وعند القسم

ثه أو وفقه  .ومن له يشء من الثانية أخذه مرضوًبا يف سهام مورِّ
 :أمثلة لذلك
مث ، وابن من غريها ،وبنتني ،هلك هالك عن زوجة: املثال األول

 .يقب نمع ةثم الثاني، ماتت إحدى البنتني عمن بقي
 )٢١(  )١( )٧(  )٦(  
 ١٩٢ ٣  ١٩٢ ٦  ٣٢ 
 ٥٢ ١ أم ٣١ ١ أم ٤ هج

      تت ٧ اه تنب
   تت ٦٣ ٣ هق ٧ اه تنب

 ١٤٠ ٢ بخ ٩٨ ٢ بخ ١٤ ابن غ

 



  

  ٢٢٩   

ح األوىل ونعرف سهم امليت منها: القاعدة ح الثانية، نصحِّ مث ، ونصحِّ
ت الثاننفإن ا، نقسم سهمه من األوىل عليها هنم ت قسم صحَّ َّ حص امم ةي
، وإن مل ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق، األوىل وال حاجة إىل أي عمل

فنرضب املسألة الثانية ، نيابت) ٧(و) ٦(فاملسألة املتقدمة مباينة؛ ألن بني الــ 
 .وهي اجلامعة ١٩٢=٣٢ ×٦يف املسألة األوىل 
ومن له ، ةينمن له يشء من األوىل أخذه مرضوًبا يف الثا: عند القسم

ثه ومن له يشء من املسألتني ، يشء من الثانية أخذه مرضوًبا يف سهام مورِّ
وعند التوافق من له يشء من األوىل أخذه مرضوًبا ، له منهام ونعطيه ام عمجن

ثه، يف وفق الثانية  .ومن له يشء من الثانية أخذه مرضوًبا يف وفق سهام مورِّ
 ؛)١(ىل أخذه مرضوًبا يف واحدمن له يشء من األو: وعند االنقسام

ومن له يشء من الثانية أخذه مرضوًبا يف اجلزء الذي وافق ، مسقنم هنأل
 .السهام
 
 
 
 
 
 



  

  ٢٣٠   

ثم مات االبن عن ، وابن ،وأم ،وأب ،هلك هالك عن زوج: املثال الثاين
 .وبنت االبن ،ثم ماتت اجلدة عن ابن االبن، وبنت ،وابن ،واجلدة ،األب

 :احلل
 )٥١(  )٤( )٥(  )١٨(  
 ٨٦٤ ٤  ٢١٦ ١٨  ١٢ 
 ٢٧٦   ٦٩ ٣ أب ٣ ج
 ١٩٥ ١ ج ٣٦   ٢ أب
   تت ٥١ ٣ ده ٢ أم
      ت ٥ نب

 ١٣١ ١ بنت ابن ٢٠ ٤ تنب  
 ٢٦٢ ٢ نب نب ٤٠ ٨ نب  

 
 
 
 
 
 



  

  ٢٣١   

 :املثال الثالث
 .ثم توفيت األم عن بنتيها وشقيق، أم وشقيقتنيوهلك هالك عن زوجة 

 :احلل
 )٢(  )٣(  
 ٣٩ ٣  ١٣ 
 ٩   ٣ هج
   تت ٢ أم
 ١٤ ١ تنب ٤ هق
 ١٤ ١ تنب ٤ هق

 ٢ ١ ق  

 
 
 
 
 



  

  ٢٣٢   

 :املثال الرابع
ثم مات أحد األبناء ، وثالثة أبناء ،وأب ،وأم ،هلكت امرأة عن زوج

، وابني ابن ،)وهو األب(ثم ماتت اجلدة عن زوج ، وابنني ،وجدة ،عن أب
 .يقب نمع تتام :أي

 :احلل
 )٤١(  )٨( )٥(  )٦(  
 ١٧٢٨ ٨  ٢١٦ ٦  ٣٦ 
 ٤٧٢   ٥٩ ١ أب ٩ ج
   تت ٤١ ١ ده ٦ أم
 ٣٧٠ ٢ ج ٣٦   ٦ أب
      ت ٥ نب
 ٣٦٣ ٣ نب نب ٣٠   ٥ نب
 ٣٦٣ ٣ نب نب ٣٠   ٥ نب

 ٨٠   ١٠ ٢ نب  
 ٨٠   ١٠ ٢ نب  

 
 
 
 
 
 



  

  ٢٣٣   

 :املثال اخلامس
ثم ماتت إحدى البنتني عمن بقي ، هلك هالك عن أب وأم وبنتني

 ).جد وجدة وأخت شقيقة(وهم 
 :احلل
ا ألب: أوالً   .إذا كان امليت ذكًرا وكان األب جد 

 ٩      
 )١(  )١(  )٣(  
 ٥٤ ١٨ ١٨ ٦  ٦ 
 ١٩ ١٠ ٨ ٥ د ١ أب
 ١٢ ٣ ٤ ١ ده ١ أم
     تت ٢ تنب
 ٢٣ ٥ ٦ × هق ٢ تنب

                          
 عىل القول الراجح                         

 

 عىل القول املرجوح                                                                                                      

 .إذا كان امليت أنثى: ثانيًا
 )١(  )٣(  
 ١٨ ٦  ٦ 
 ٣  × ١ أب
 ٤ ١ )أم أم(ده  ١ أم
   ت ٢ تنب
 ٩ ٣ هق ٢ تنب

 ٢ ٢ مع  



  

  ٢٣٤   

 
ك هالك عن ثالث أخوات شقيقات وزوج وأم ومخسة إخوة من له

 .بنات ٣أبناء و ٣ثم مل تقسم الرتكة حتى مات الزوج عن ، األم
وماتت ، ومل تقسم حتى مات أحد أبناء الزوج عن زوجة وبنتني وجد

 .إحدى الشقيقات عن زوج وبنتني وابن
 :احلل

 )٥(  )٣( )٥(  )٢٠(  )٤(  
 ١٨٠٠ ٢٤  ٦٠٠ ١٦  ٩  ١٥٠ 
      تت   ٢٠ هق
 ٢٤٠   ٨٠     ٢٠ هق
 ٢٤٠   ٨٠     ٢٠ هق
        ت ٤٥ ج
 ١٨٠   ٦٠     ١٥ أم
 ٣٦٠/٧٢   ١٢٠/٢٤     ٣٠/٦ مخ ٥

   ت ٤٠   ٢ نب  
 ١٢٠   ٤٠   ٢ نب  
 ١٢٠   ٤٠   ٢ نب  
 ١٨٠/٦٠   ٦٠/٢٠   ٣/١ بنات٣  
 ٦٠   ٢٠ ٤ ج    
 ٤٥   ١٥ ٣ تنب    
 ٤٥   ١٥ ٣ تنب    
 ٩٠   ٣٠ ٦ نب    
 ١٥ ٣ هج       
 ٤٠ ٨ تنب       
 ٤٠ ٨ تنب       
 ٢٥ ٥ د       

 



  

  ٢٣٥   

 
 
  

 




 
وهذان الوجهان عىل رأي ، أو فاعل مقدم، مبتدأ» موُت «: هلوق

 .الكوفيني بناًء عىل جواز مواالة حرف الرشط لالسم
ه ما بعده والتقديروعىل رأي البرصيني فاعل لفعل حمذ إن «: وف يفرسِّ

 .»حصل موت ثاٍن قبل قسم
وهو إذا وقع اسم بعد أداة رشط  –فاآلراء يف مثل هذا الرتكيب 

 .ةثالث –مرفوع 
 .واألول هو األسهل أن نقول مبتدأ وخرب

 : ىلاعت هلوق لثم، وله يف القرآن أمثلة        
، أو فاعل لفعل حمذوف عىل قول، ء فاعل مقدم عىل قولامسلاف ]١:االنشقاق[

 .أو مبتدأ وخربه انشقت عىل قول
 .من الورثة ينعي» ثانٍ «: وقوله

 .أي قبل قسم تركة األول
 .وقرن باأللف لإلطالق ،فعل ماضٍ : »الصح«: هلوق
ح األوىل«: هلوق ا: أي» فصحِّ ح األوىل تصحيًحا تام  كأن مل يمت ، صحِّ



  

  ٢٣٦   

 .أو ناقصة ،أو عادلة ،سواًء كانت عائلة أحد من الورثة
دق . والتصحيح تقدم أنه حتصيل أقل عدد ينقسم عىل الورثة بال كرس

 .فاملعترب التصحيح، وال تصح إال من مائة، تكون أصلها ستة
 .للميت الثاين :أي» ين اجعالاوللث«: هلوق

وحيتمل أن ، األلف هنا حيتمل أن تكون لإلطالق» اجعال«: وقوله
ن ِعَوًضا عن نون التوكيد؛ ألن نون التوكيد اخلفيفة جيوز أن حتذف وكت

ض عنها ألف  .ويعوَّ
 :)١(ـ يف األلفية ـ قال ابن مالك

 اــن قِفَ ــي قِفَ ـول فـقت اـمك اــوقفً      اـــــٍح ألفـــتف دـــعب اـــهنلدـــــوأب
حة» أخرى كذا«: هلوق بمعنى اجعل لألول ، يعني أخرى مصحَّ
ةحةلأسم  َّ حة، حصم  .وللثاين مسألة مصحَّ
 .أي سهمه من األوىل، اقسم للميت الثاين ما قسم له من األوىل: ينعي
وعىل ، أنه قد ينقسم –رمحه اهللا  –أفادنا املؤلف » فإن مل ينقسم«: هلوق

، هذا فإذا انقسمت سهامه من األوىل عىل مسألته فال حاجة إىل أي عمل
 .ت منه األوىلوتصح املسألة الثانية مما صحَّ 

 :إن وافقت قال، فإن مل ينقسم فإما أن توافق أو تباين
 .وفق املسألة الثانية: أي* »فارضب يف األوىل وفقها«* 

                                                        
  .باب نونا التوكيد )٦٥٠(األلفية البيت رقم : انظر)  ١(
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اهيفف  ،ومسألته من أربعة ،إذا كانت سهام امليت ستة: مثال ذلك
 .ثم نرضهبا يف األوىل ،فنرد املسألة األربعة إىل اثنني، موافقة بالنصف

فارضب كل املسألة الثانية ، تنياب :أي» لها إن فارقتك أو«: هلوق
 .فهذه مباينة ،كام لو كانت السهام أربعة واملسألة من مخسة، باملسألة األوىل

وهذا يكون يف العصبة؛ ألنك إذا جعلت الورثة عصبة سهل عليك 
ر مسألة مباينة  .ومسألة منقسمة ،ومسألة موافقة ،أن تصوِّ

 .حيحصتلانتهى الناظم من كيفية ا
*      *      * 

 
 
 

 



 
أو يف ، من له يشء من األوىل أخذه مرضوًبا يف وفق الثانية عند املوافقة

 .كل األخرى عند املباينة
 .تصب الطريق الصحيح للمناسخات :أي» ُتصب«: هلوق
 .من مسألة امليت الثاين :ينعي» من له يشء من األخرى«: هلوق
أخذه مرضوًبا يف سهام  :ينعي» يف السهام يرضب أو يف وفقها«: هلوق

ثه عند التباين  .أو يف وفقها عند التوافق، مورِّ
 .»ذا«نم بل اهلامم بدل ، ليست مضافة إىل السهام »ذا«: »يا ذا اهلامم«: هلوق



  

  ٢٣٨   

فإذا مات ، ةأننا نجعل لكل ميت جامع –رمحه اهللا  –وأفاد املؤلف 
وإذا مات ثالثة ، وإذا مات اثنان نجعل جامعتني، واحد نجعل جامعة
 .وهلم جّرا، نجعل ثالث جوامع

لكن تقدم أن هناك اختصاًرا قبل ، وهذا يصح عىل كل األقسام الثالثة
 .العمل

إذا كان ورثة الثاين هم بقية ورثة األول بدون ، ففي القسم األول
كأنه مات األول عن  :ينعي، كأن مل يمت أحد يقب نم ىلع اهمسقن ،اختالف

 .آخر واحد
 .وجيوز أن نعمل الذي قال املؤلف لكنه تطويل

وهم غري  ،إذا كان ورثة كل ميت ال يرثون غريه :ويف القسم الثاين
 .فهنا نجعل املسائل كأهنا فرق انكرست عليهم سهامهم، ورثة األولني

، ةعماج تيم لكل وجيوز أن نعمل كام قال املؤلف؛ بحيث نجعل
 .لكن العمل الذي ذكرنا أكثر اختصاًرا ،والنتيجة واحدة
 :وهلذا قال

 راث مل يقسامـات وامليــإن م             اـــمدـقت اـمك ثــلاـثب لــوافع
*     *     * 
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 .أراد املؤلف أن نجعل لكل ميت جامعة يف مجيع األحوال
 .كل صورة ناسخة ملا قبلها :ينعي» وكل صورة لألوىل ناسخة«: هلوق
 –رمحه اهللا  - كام ذكرها املؤلف : أي» فهذه طريقة املناسخة«: هلوق

صح األحوال كلها وت، وهو مل يذكر إال الطريق التي تستعمل يف احلال الثالثة
 .ينبغي االختصار إذا أمكن: لكن العلامء قالوا، اهيف
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 :املسألة األوىل

ثم مات الزوج عن ، وأخت شقيقة ،وأم ،هلكت امرأة عن زوج
 .وابنتني ،وعن أبوين ،)وهي األخت هنا(زوجة 

 

 :احلل
 

 )١(  )٩(  
 ٧٢ ٢٧  ٨ 
   ت ٣ ج
 ١٨   ٢ مأ
 ٣٠ ٣ هج ٣ هق

 ٤ ٤ أب  
 ٤ ٤ أم  
 ٨ ٨ تنب  
 ٨ ٨ تنب  

 
 
 
 



  

  ٢٤١   

 :املسألة الثانية
ثم مات ، وأختني ألم ،وأختني شقيقتني ،وأم ،هلكت امرأة عن زوج

 .أبناء ةوثالث ،وزوجة ،الزوج عن أبوين
 

 :احلل
 

 )٣(   )٢٤(  
 ٢٤٠ ٧٢ ٢٤  ١٠ 
 ٢٤    ١ أم
    ت ٣ ج
 ٤٨    ٢ هق
 ٤٨    ٢ هق
 ٤٨/٢٤    ٢ متخ ٢

 ١٢ ١٢ ٤ أب  
 ١٢ ١٢ ٤ أم  
 ٩ ٩ ٣ هج  
 ٣٩/١٣ ٣٩/١٣ ١٣ نب٣  

 
 
 



  

  ٢٤٢   

 :املسألة الثالثة
مث ، ثم ماتت إحدامها عمن بقي، وبنتني ،هلك هالك عن أبوين

، وأخت شقيقة ،)هي البنت(وبنت ابن  ،)هو األب(ماتت اجلدة عن زوج 
 .وابن ،ثم ماتت البنت عن جد

 

 :احلل
 

 )٤(  )٣( ١  )١( )١(  )٣(  
 ٥٤ ٦  ١٨ ٤  ١٨ ٦  ٦ 
 ٣١ ١ د ٩ ١ ج ٨ ٥ د ١ أب
      تت ٤ ١ ده ١ أم
         تت ٢ تنب
   تت ٨ ٢ بنت ابن ٦ × هق ٢ تنب

 ٣   ١ ١ هق     
 ٢٠ ٥ نب        
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 :املسألة الرابعة
اهن عن ثم ماتت إحد، بنات ٣و ،أبناء ٣و ،ةجوهلك هالك عن ز

 .اهيوشقيقت ،زوج
 )٧(  )٢٤(  
 ١٧٢٨ ٢٤  ٧٢ 
 ٢٤٤ ٤ أم ٩ هج
 ١٠٥٠/٣٥٠ ٦/٢ ق٣ ٤٢/١٤ نب٣
   تت ٧ تنب
 ١٧٥ ١ هق ٧ تنب
 ١٧٥ ١ هق ٧ تنب

 ٨٤ ١٢ ج  

 
 
 
 
 
 
 



  

  ٢٤٤   

 :املسألة اخلامسة
ثم ماتت إحداهن عن أم ، بنات ٣و، أبناء ٣و ،ةجوهلك هالك عن ز

 .وبنت ،وابن ،)هي الزوجة(
 

 :احلل
 
 )٧(  )١٨(  
 ١٢٩٦ ١٨  ٧٢ 
 ١٨٣ ٣ أم ٩ هج
 ٧٥٦/٢٥٢   ٤٢/١٤ نب ٣
   تت ٧ تنب
 ١٢٦   ٧ تنب
 ١٢٦   ٧ تنب

 ٧٠ ١٠ ابن  
 ٣٥ ٥ تنب  

 
 
 
 
 



  

  ٢٤٥   

 :املسألة السادسة
ثم مات أحد األبناء عن ، بنات ٣و ،أبناء ٣و ،هلك هالك عن زوجة

 .وعمن بقي ،وبنت ،وزوجة ،)هي الزوجة(أم 
 

 :احلل
 

 )١(  )١٢(  
 ٨٦٤ ١٦٨  ٧٢ 
 ١٣٦ ٢٨ أم ٩ هج
   ت ١٤ ابن
 ١٧٨ ١٠ ق ١٤ ابن
 ١٧٨ ١٠ ق ١٤ ابن

 ٢٦٧/٨٩ ١٥/٣ هق٣ ٢١/٧ بنات ٣
 ٢١ ٢١ هج  
 ٨٤ ٨٤ تنب  

 
 
 
 
 



  

  ٢٤٦   

 :املسألة السابعة
ثم مات األب عن زوجة ، وأب ،وأم ،هلك هالك عن أربع زوجات

 .وأب ،وزوج ،ت الزوجة عن أمتام مث، وأب ،وأم ،)هي األم(
 )١(  )٦( )١(  )١(  
 ٩٦ ٦  ١٦ ٤  ١٦ 
 ٢٤   ٤/١   ٤/١ هج ٤

 ٤٨   ٨  ت ٨ أب
   تت ١ ١ هج ٤ أم
 ٦   ١ ١ أم  
 ١٢   ٢ ٢ أب  
 ١ ١ أم     
 ٢ ٢ أب     
 ٣ ٣ ج     

 
 
 
 
 



  

  ٢٤٧   

 :املسألة الثامنة
تني عن أب ثم ماتت إحدى البن، هلكت امرأة عن بنتني وزوج وأم

ثم مات أحد األبناء عن ، أبناء ٣وزوج و) هي األم(وجدة ) هو الزوج(
 ٥ومات الثاين عن زوجة و) هي األم(وجدة ) هو الزوج(زوجة وبنت وأب 

 ).هي األم(وجدة ) هو الزوج(أبناء وأب 
 :احلل

 )١(  )١( )٥(  )٢٤( )١(  )٩(  
 ٢٨٠٨ ١٢٠  ٢٨٠٨ ٢٤  ١١٧ ٣٦  ١٣ 
         تت ٤ تنب
 ٨٦٤   ٨٦٤   ٣٦   ٤ تنب

 ٧٩٢   ٧٩٢   ٣٣ ٦ أب ٣ ج
 ٦١٦ ٢٠ ده ٥٩٦ ٤ ده ٢٤ ٦ ده ٣ أم
 ٢٦١ ٢٠ أب ٢٤١ ٥ أب ٩ ٩ ج  
      ت ٥ ٥ نب  
   ت ١٢٠   ٥ ٥ نب  
 ١٢٠   ١٢٠   ٥ ٥ نب  
 ١٥   ١٥ ٣ هج     
 ٦٠   ٦٠ ١٢ تنب     
 ١٥ ١٥ هج        
 ٦٥ ٦٥ نب ٥        



  

  ٢٤٨   

 
وهو ثمرة علم الفرائض ، هذا الباب هو املقصود من علم الفرائض

لكن املقصود ، أما مسألة احلساب فهي وسيلة، أن تعلم كيف تقسم الرتكات
 .اهمسقت فيك

توزيعها عىل مستحقيها بحيث يكون لكل واحد : وقسمة الرتكات
 .منهم قسمه الذي خيتص به

وعنده ستة  ،وأخ من أم ،وأم ،إذا هلك هالك عن زوج :فمثالً 
ولألخ ، ولألم الثلث اثنان، للزوج النصف ثالثة: املسألة من ستة، نييالم

 ؟مسقن فيك، من أم السدس واحد
 .ولألخ من األم مليون، ولألم مليونان، للزوج ثالثة ماليني: نقول

 .هذا هو املقصود أن تعرف نصيب كل واحد من الرتكة
أو  ،أو حق ،ما خيلِّفه امليت من مال وهي، ةكرت عمج: والرتكات

 .اختصاص
 .واملنفعة ،والدين ،يشمل العني: املالو
 .والدين كالثابت له يف ذمم الناس، كالسيارة مثالً  :نيعلاف

 .كمنفعة البيت الذي استأجره وقد بقي من املدة يشء :واملنفعة
 .بأنه يورث :وحق القذف إن قلنا، وحق اخليار، كحق الشفعة: واحلق

ككلب الصيد ، املال الذي خيتص به صاحبه وال يملكه:واالختصاص
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وال حيل ألحد أن يعتدي عليه، ولكنه ال  ،فإن اإلنسان خيتص به، مثالً 
 .ألنه ال يباع وال يشرتى ؛ُيملك

وقسمتها ال بد أن تكون عىل حسب ما جاءت به ، هذه هي الرتكات
 اريث الرشيعة؛ ألن اهللا عزَّ وجلَّ قال يف آيات املو       

                    
                         

              ]١٤ – ١٣: النساء[. 
وهلذا ال نرى أحًدا أضل ممن يسوي بني املرأة والرجل يف باب 

  : املرياث؛ ألن اهللا قال يف املواريث               
              ]فام خالف هذه القسمة  ]١٧٦: النساء

 .وال أحد أضل ممن خالف قسمة اهللا عزَّ وجلَّ ، فهو ضالل
 .ذكر املؤلف منها طريقني، وقسمة الرتكات هلا ستة طرق

*     *     * 
– 

 
 .وهو طريق الرضب والَقسم: هذا هو الطريق األول

ثم تقسم احلاصل ، أن ترضب سهم كل وارث من املسألة يف الرتكة



  

  ٢٥٠   

ت منه املسألة  .فام خرج فهو نصيبه، عىل ما صحَّ
 .أي كلٍّ من الورثة» يف الرتكة ارضب سهم كلٍّ «: هلوق
 .هذه تكميل للبيت» أبدا«: هلوق
 .تصحيح املسائل» م عىل التصحيحواقس«: هلوق
واقسمه عىل ، وجد برضب السهام يف الرتكة» وجدادق ام «: هلوق
 :طقف نيئيش نم ةنوكم ةيلمعلاف، املسألة

 .رضب سهم كل وارث يف الرتكة
ت منه  .قسم ما حصل بالرضب عىل املسألة أو ما صحَّ

 .وبذلك يتبني ما لكل وارث من الرتكة
 :مثال ذلك

 ).٦٠٠(والرتكة ، وأب ،وأم ،تنبنع كلاه كله 
ولألب ، ولألم السدس واحد، للبنت النصف ثالثة، املسألة من ستة

 .الباقي اثنان
ت ، نرضب سهم كل وارث يف الرتكة ثم نقسم احلاصل عىل ما صحَّ

 .منه املسألة
 اففي املثال السابق نرضب سهم البنت ثالثة يف الرتكة ستامئة تبلغ ألفً 

 .عىل املسألة ستة تبلغ ثالثامئة فهو نصيبها من الرتكةوثامنامئة نقسمها 
ونفعل كذلك يف سهم األم واحد نرضبه يف الرتكة ستامئة تبلغ ستامئة 
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 .فهو نصيبها من الرتكة، نقسمها عىل املسألة ستة تبلغ مائة
 نيومائت اوكذا األب سهمه اثنان نرضبه يف الرتكة ستامئة تبلغ ألفً 

 .فهو نصيبه من الرتكة، ة تبلغ مائتانعىل املسألة ست، اهمسقن
 :مثال آخر

 ).١٤٠٠(والرتكة ، هلكت امرأة عن زوج وأختني شقيقتني
ولألختني الشقيقتني الثلثان ، للزوج النصف ثالثة، املسألة من ستة

 .فتعول إىل سبعة، أربعة
ت ، نرضب سهم كل وارث يف الرتكة ثم نقسم احلاصل عىل ما صحَّ

 .منه املسألة
اهمسقن ) ٤٢٠٠(غلبت ) ١٤٠٠(سهم الزوج ثالثة يف الرتكة فنرضب 

 .وهو نصيبه من الرتكة) ٦٠٠(عىل املسألة سبعة تبلغ 
غلبت ) ١٤٠٠(ونرضب سهم األختني الشقيقتني أربعة يف الرتكة 

 .وهو نصيبهام من الرتكة) ٨٠٠(نقسمها عىل املسألة سبعة تبلغ ) ٥٦٠٠(
  :مثال ثالث

  .ثالثة آالف) ٣.٠٠٠(والرتكة ، من أم،  أخٍ و، وأم، هلك هالك عن زوج
ولألخ من أم ، ولألم الثلث اثنان، للزوج النصف ثالثة، املسألة من ستة

  .السدس واحد
  .٩٠٠٠=٣٠٠٠ ×٣فنرضب سهم الزوج ثالثة يف الرتكة 
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٣٠٠٠×  ٣ 
٦ 

٣٠٠٠×  ٢ 
٦ 

٣٠٠٠×  ١ 
٦ 

  .وهو نصيبه من الرتكة، )١٥٠٠=(٦÷٩٠٠٠ثم نقسمه عىل أصل املسألة 
ىلع همسقن مث ، ٦٠٠٠=  ٣٠٠٠×٢ ونرضب سهم األم اثنان يف الرتكة

  .وهو نصيبها من الرتكة ١٠٠٠=٦÷٦٠٠٠أصل املسألة 
  .٣٠٠٠=٣٠٠٠ ×١ونرضب سهم األخ من أم 

  .وهو نصيبه من الرتكة ٥٠٠=٦÷٣٠٠٠ثم نقسمه عىل أصل املسألة 
 )٣٠٠٠( )٦( 
 ١٥٠٠ ٣ زوج
 ١٠٠٠ ٢ أم

 ٥٠٠ ١ أخ من أم
 

 للزوج ١٥٠٠=                                                                    ٠٠=                    

 
 لألم ١٠٠٠=                                                                    ٠٠=                    

   
 لألخ من األم ٥٠٠=                                                                    ٠٠=                    



  

  ٢٥٣   

 :ةلأسم
واملعروف أن باب الفرائض  –الورثة كرس  إذا حصل يف نصيب أحد

ل املسألة إىل أضالعها  ،–ال يقبل فيه  الكرس  وهي األعداد التي  –فإنك حتوِّ
ثم تعمل العمل الذي تقدم،  ،–إذا رضبت بعضها ببعض خرجت املسألة 

، ثم تقسم احلاصل عىل الضلع األصغر ترضب سهم كل وارث يف الرتكة
وإن مل يبق يشء فاقسم احلاصل الصحيح عىل ، فإن بقي يشء فضعه حتته

وإن مل يبق يشء فهو نصيبه ضعه ، فإن بقي يشء فضعه حتته، الضلع األكرب
 .حتت الرتكة

 :مثال ذلك
 .والرتكة تسعون، وأم ،وُأختني شقيقتني ،هلك هالك عن زوج

ولألختني الشقيقتني الثلثان ، زوج النصف ثالثةلل: املسألة من ستة
 .تعول إىل ثامنية، ولألم السدس واحد، أربعة

 .٨÷)٩٠ ×٣( : نصيب الزوج
٢٧٠=٩٠×٣ 

٣٣.٧٥=٨÷٢٧٠ 
 .رسك انعم رهظف

 ٤، ٢ومها ، )٨(فهنا نأيت بأضالع 
مث ١٣٥=٢÷٢٧٠: عىل الضلع األصغر) ٢٧٠(ثم نقسم احلاصل   ،



  

  ٢٥٤   

، ثم نجعل الناتج ٣٣.٣=٤÷١٣٥: لع األكربعىل الض) ١٣٥(نقسم الناتج 
 .والكرس حتت الضلع الذي خرج بالقسمة عليه، الصحيح حتت الرتكة

 .وثالثة أرباع، فصار للزوج ثالثة وثالثون
* 
ىلع ) ١٨٠(مسقنف ، فظهر الكرس، ٢٢.٥=٨÷١٨٠، ١٨٠=٩٠ ×٢

الضلع األكرب  ثم نقسم الناتج عىل، ٩٠=٢÷١٨٠: الضلع األصغر
والكرس وهو ، حتت الرتكة) ٢٢(، فنضع العدد الصحيح ٢٢.٥=٤÷٩٠

 .النصف حتت الضلع األكرب الذي خرج بالقسمة عليه
 * 
عىل الضلع األصغر ) ٩٠(مسقنف ، ١١.٢٥=٨÷٩٠،   ٩٠=٩٠×١

عضنف  ١١.٢٥=٤÷٤٥ثم نقسم الناتج عىل الضلع األكرب ، ٤٥=٢÷٩٠
 .والكرس وهو الربع حتت الضلع األكرب، حتت الرتكة) ١١(العدد الصحيح 

) ٢(م ضن مث، ٢=٤÷٨، )٤(ثم نجمع ما حتت الضلع ونقسمه عىل 
 ).٩٠(وتبلغ ، إىل ما حتت الرتكة فتصح القسمة

*     *     * 
 
 



  

  ٢٥٥   

– 
 

 .الثاين من طرق قسمة الرتكات وهو طريق النسبةهذا الطريق 
أي يف القسم الرصيح اخلايل من » خذ من الرتكة من الرصيح«: هلوق
 .خذ من الرتكة مثل نسبة السهام، الغلط
ت منه املسألة» بنسبة السهام للتصحيح«: هلوق فإذا ، أي ملا صحَّ
ةتس نم ت َّ ت من سبٍع ، وكان ألحدهم اثنان فيصري له الثلث حص وإذا صحَّ

 .وعىل هذا فقس، وعرشين وكان ألحدهم ثالثة فالتسع
 :مثال ذلك

 .وأخ من أم ،وأم ،هلكت امرأة عن زوج
واألم هلا الثلث ، للزوج النصف فنعطيه نصف الرتكة، املسألة من ستة
 .سدس الرتكة واألخ من األم له السدس نعطيه، نعطيها ثلث الرتكة
 .»أن تعطي كل وارث من الرتكة مثل نسبته من املسألة«: فالقاعدة
 :مثال آخر

 .وأختني شقيقتني ،هلك هالك عن زوج
ولألختني الشقيقتني الثلثان ، للزوج النصف ثالثة، املسألة من ستة

 .فتعول إىل سبعة ،أربعة
نم ة ولألختني الشقيقتني أربع، للزوج ثالثة من سبعة: وهنا نقول



  

  ٢٥٦   

ولو ، وقلنا ذلك ألن املسألة عالت، أي ثالثة أسباع وأربعة أسباع، ةعبس
   ، أي ثالثة من عرشة، عالت الستة إىل عرشة لقلنا للزوج ثالثة أعشار

 .وهلّم جّرا
 :مثال ذلك

والرتكة ، وأخوين من أم ،وأم ،وأخت شقيقة ،هلك هالك عن زوج
)٤٥٠.( 

 .املسألة من ستة
ولألم السدس ، الشقيقة النصف ثالثة ولألخت، للزوج النصف ثالثة

 .فتعول إىل تسعة، ولألخوين من أم الثلث اثنان، واحد
فتعطيه مثل نسبته من الرتكة فيأخذ ، للزوج بالنسبة للتسعة ثلث

 .وكذا األخت الشقيقة، )١٥٠(الثلث 
 ).٥٠(وكذا لألخوين من أم لكل واحد ، )٥٠(ولألم التسع 

*     *     * 
 
 
 
 
 



  

  ٢٥٧   

 
– 

 
ومعلوم أنه إذا نقصت  ،هو أن تنقص الفروض عن املسألة :الرد

تنب يفف ، بصاعلألن الباقي يأخذه ا ؛الفروض عن املسألة وثم عاصب فال رد
والباقي ، وبنت االبن هلا السدس، فالبنت هلا النصف، وبنت ابن وعم ال رد

 لكن إذا مل يكن عاصب ونقصت الفروض عن املسألة فامذا نعمل؟، بصاعلل
فإذا هلك هالك عن بنت ، يرد الزائد إىل بيت املال :قال بعض العلامء
ولبنت االبن ، ةثالث فللبنت النص، املسألة من ستة: وبنت ابن فقط قلنا

ثلث : أي ،ويبقى معنا اثنان من ستة، السدس تكملة الثلثني هذه أربعة
 .يرصف إىل بيت املال
    : يقولـ ىلاعت ـ ألن اهللا  ؛بل يرد إىل أصحاب الفروض :وقال آخرون

                    ]ونحن إذا ، ]٧٥: األنفال
وإذا أعطيناه هؤالء املوجودين ، رددناه إىل بيت املال انتفع به البعيد والقريب

وهذا القول هو مقتىض ، والقريب أوىل باملعروف، من الورثة صار للقريب
ألنه إذا كان أصحاب الفروض ؛ وهو مقتىض العدل، األدلة الرشعية

 ؟...ها عن املسألة بنقصها عنزادون يف نقصُينقصون بزيادهتا عىل املسألة يُ 
فاخلالصة أن الرد هو أن تنقص السهام عن املسألة ويلزم من نقصاهنا 

 .أن يزاد



  

  ٢٥٨   

 

– 
 

 .دون كذب: أي» دون مني«: هلوق
حكاه ابن ، عامجإلاب فالزوجان ال يرد عليهام: »سوى الزوجني«: هلوق

  ألن أصل الرد مأخوذ من قوله ؛ضئاف قدامة يف املغني وصاحب العذب ال

   :ـ  ىلاعتـ                        والزوج بالنسبة
 –بل يرد عىل كل ذي فرض ، رد عليهلزوجته ليس من ذوي األرحام فال ي

 .إال الزوجني –أي كل صاحب فرض 
واعلم أنه إذا كان املردود من جنس واحد فمسألتهم من عدد 

 .واألخوان جنس واحد، رؤوسهم فالبنات جنس واحد
وليس له  ،مات إنسان عن عرش أخوات شقيقات: مثال ذلك

 .س واحدفاملسألة من عرشة؛ ألن املردود عليهم من جن ،بصاع
 :انظر اجلدول التايل

 

 ١٠ 
 ١٠/١ هق ١٠

أو عن ثالث أخوات  ،ةسمخ نم ةلأسملاف، ولو مات عن مخس بنات
فالقاعدة يف تأصيل مسائل الرد إذا كانوا ، فمن واحد، أو عن أم ،ةثالث نمف



  

  ٢٥٩   

وإذا كانوا من أجناس فأصل ، من جنس واحد فمسألتهم من عدد رؤوسهم
ُترد إىل العدد : أي ،ينتهي عليه الفروضام ىل مسألتهم من ستة وُتقسم ع
 .الذي تنتهي فيه الفروض

 
 .وجده، وأخت ألب، هلك هالك عن أخت شقيقة -١

ولألخت ألب ، لألخت الشقيقة النصف ثالثة، املسألة من ستة
وبدالً  من ، وَنُردُّ املسألة إىل مخسة، وللجدة السدس واحد، السدس واحد

فيكون لألخت الشقيقة ثالثة ، ةسمخ نم اهمسقن ةتسأن نقسمها من أصل 
وللجدة ، ولألخت ألب مخس أكثر من السدس، أكثر من النصف، أمخاس

 .أكثر من السدس، سمخ
لألم الثلث ، هلك هالك عن أم وأخ من أم فاملسألة من ستة -٢
ففي األول لو كان ، وترد إىل ثالثة، ولألخ من األم السدس واحد، اثنان
والباقي  ،ولألخ من أم السدس واحد ،لكان لألم الثلث اثنان بصاع مهعم
دعب نكل  ،ولألخ من أم سدٌس حقيقة ،فيكون لألم ثلث حقيقةٌ  ،بصاعلل

 .ولألخ من أم الثلث ،الرد كان لألم الثلثان
للبنت النصف  ،ةتس نم ةلأسملاف ،هلك هالك عن بنت وبنت ابن -٣

 .وترد إىل أربعة ، واحدولبنت االبن السدس تكملة الثلثني ،ةثالث



  

  ٢٦٠   

 
ةلأسملاف ، وأخت ألم ،وأخت ألب ،هلك هالك عن أخت شقيقة -٤

ولألخت ألب السدس تكملة الثلثني ، للشقيقة النصف ثالثة ،ةتس نم
 .وتعود بالرد إىل مخسة، ولألخت ألم السدس واحد ،واحد

 ٦/٥ 
 ٣ هق
 ١ بتخ
 ١ متخ

 

 .ومخسة ،وأربعة ،وثالثة ،ُتردُّ إىل اثنني: اعلم أن مسائل الرد
للجدة السدس  ،ةتس نم ةلأسملاف ،وأم ألم، ةدج :الرد إىل اثنني مثال

ليس هلا إال واحد، ولألخ من األم السدس واحد، وترد إىل اثنني فاجلدة 
أو  ،وسواء كان معها فرع وارث ،سواء كانت واحدة أم متعددة ،السدس

 .مجع من اإلخوة أو ال
 :وأخ من أم، أم :الرد إىل ثالثة مثال

ولألخ من أم السدس واحد، وترد ، لألم الثلث اثنان، املسألة من ستة
 .املسألة إىل ثالثة

، وبنت ابن فاملسألة من ستة للبنت النصف، تنب :الرد إىل أربعة مثال



  

  ٢٦١   

 .ولبنت االبن السدس واحد وترد إىل أربعة
ةلأس ملاف، وأخت ألم، وأخت ألب، أخت شقيقة: مثال الرد إىل مخسة

ولألخت ألب السدس واحد، ولألخت ، للشقيقة النصف ثالثة، ةتس نم
ولألخت ، ألخت الشقيقة ثالثة أمخاسلألم السدس واحد وُترد إىل مخسة ف

 .ولألخت ألم مخس، ألب مخس
 

سبق أن مسائل الرد تكون من عدد الرؤوس وذلك فيام إذا كان 
وأما إذا ، ام إذا اختلفت األجناسأو من ستة في، املردود عليهم جنًسا واحًدا

ةلأسم ححص مث ، كان يف املسألة أحد الزوجني فصحح أوالً مسألة الزوجية
 .ثم اقسم الباقي بعد فرض الزوجية عىل مسألة الرد، الرد

فإما أن ، وإن  مل ينقسم، فإن انقسم فتصح املسألتان من عدد واحد
، د يف كامل مسألة الزوجيةفإن وافق فارضب وفق مسألة الر، يوافق أو يباين

، وإن باين فارضب كامل مسألة الرد يف كامل مسألة الزوجية ومنه تصح
 ،أو وفقها ،الزوج نصيبه من مسألة الزوجية مرضوًبا يف مسألة الرد فأعطِ 

فرض وأعِط كل واحٍد من مسألة الرد نصيبه مرضوًبا يف الباقي بعد 
 .قيقة تشبه املناسخةفهي يف احل. وبذلك تصح ،أو وفقه ،الزوجية

فنعمل أوالً ، وأخ من أم ،وأم ،هلك هالك عن زوجة: مثال ذلك
ثم نصحح مسألة الرد، ، فللزوجة الربع واحد ،مسألة الزوجية ونصححها

فرتد إىل ثالثة ، ولألخ من أم السدس واحد، لألم الثلث اثنان، ةتس نم يهف



  

  ٢٦٢   

دعب يقب ام ةثالث ن فتكون م، وهو منقسم، والباقي بعد فرض الزوجة ثالثة
فرض الزوجة ثالث فتصح املسألة مما صحت منه مسألة الزوجية للزوجة 

 .ولألم اثنان ولألخ من أم واحد، واحد
 

 )١(     
 ٤ ٦/٣   ٤ 
 ١    ١ هج
  أم

 ٢ ٢ أم  ٣
 ١ ١ مخ  مخ

 



  

  ٢٦٣   

 
 

 .وهو يف اللغة القرابة، األرحام مجع رحم
 .ومعنى يف االصطالح ،هلم معنى يف الرشعوذوو األرحام 

 .فهم كل من بينك وبينه قرابة إىل اجلد الرابع فام دون :أما يف الرشع
وأعامم جد األب من ، وأعامم اجلد، وأعامم األب، واألعامم، فاإلخوان
ال نكل ، ومن فوق اجلد الرابع فليسوا بأقارب وإن كان فيهم قرابة، األقارب

ون من األقار  .ب األدننيُيعدُّ
كل قريب ليس له فرض وال  :فذوو األرحام: وأما يف االصطالح

 .بيصعت
 .والقرابة أصول وفروع وحوايش
 :فذوو األرحام من األصول هم

 .وأيب اجلدة ،كأيب األم، كل جد بينه وبني امليت أنثى -١
وأم أيب  ،كأم أيب األم، كل جدة أدلت بذكر بينه وبني امليت أنثى -٢
 .اجلدة

، هذا املذهب. كأم أيب اجلد، كل جدة أدلت بأب أعىل من اجلد - ٣
 .أن هذه من ذوات الفروض؛ ألهنا مدلية بوارث فرتث كأم اجلد :والصواب

 



  

  ٢٦٤   

 :مه وذوو األرحام من الفروع
 .وأوالد بنات االبن ،كأوالد البنات ،كل من أدىل بأنثى

 :وذوو األرحام من احلوايش هم
 ،وبنات األخ ،واخلالة ،ةمعلاك ،مجيع اإلناث سوى األخوات -١

 .وبنات العم ،وبنات األخت
 ،وبنته كابن األخت، كل من أدىل بأنثى سوى اإلخوة من األم -٢

 .والعم ألم واخلال
 .كابن األخ ألم وبنته، فروع اإلخوة من األم -٣

 .وكل من أدىل بأحد من ذوي األرحام فهو منهم
*      *      * 

– 
 

 ألن املعنى نقل عن املعنى األصيل ؛املعنى: ومل يقل» ثم املراد«: هلوق
 .وهذا يرد يف التفسري كثًريا، إىل هذا املعنى االصطالحي

 .ما دلت عليه الكلمة: واملعنى، ةملكلاب مما أراده املتكل: فاملراد
، خرج به الزوجان إذا مل يكن بينهام قرابة»بذوي األرحام«: وقوله

 .بل من أصحاب الفروض، ألهنام ليسا من ذوي األرحام
نم هنكل ، ألنه ليس بينه وبني العتيق قرابة، املوىل –أيًضا  –وخرج به 



  

  ٢٦٥   

 .ذوي التعصيب
 .الذين يرثون بال تقدير وهم» غري ذوي التعصيب«: هلوق
 .وهم من يرثون نصيًبا مقدًرا رشًعا ،الفروض :أي» والسهام«: هلوق

*      *      * 
– 

 
، اختلفوا يف توريث ذوي األرحام –رمحهم اهللا  –ء يعني أن العلام

، فالذين قالوا ال يرثون :ومنهم من قال، بتوريثهم :فمنهم من قال
 : - ىلاعت –استدلوا بقوله  ؛بالتوريث               

      ]ليلدب ، ية تأثًريا يف التوريثفإن لألول، فإذا كانوا أوىل ]٧٥: األنفال
 .)١(»وما بقي فألوىل رجل ذكر« :ملسو هيلع هللا ىلصهلوق 

وعموم قوله ، )٢(»اخلال وارث من ال وارث له« :ملسو هيلع هللا ىلصومن السنة قوله 
 .)٤(»ابن أخت القوم منهم« ملسو هيلع هللا ىلصوعموم قوله ، )٣(»اخلالة بمنزلة األم« ملسو هيلع هللا ىلص

                                                        
كتاب : ، ومسلم)٦٧٣٢(رقم ، باب مرياث الولد من أبيه وأمه، كتاب الفرائض: أخرجه البخاري)  ١(

 .)١٦١٥(رقم ، باب أحلقوا الفرائض بأهلها، الفرائض
 .)٢١٠٤(رقم ، باب ما جاء يف مرياث اخلال، كتاب الفرائض: أخرجه الرتمذي)  ٢(
 .)٢٧٠٠(رقم ، هذا ما صالح فالن بن فالنباب كيف يكتب ، كتاب الصلح: أخرجه البخاري)  ٣(
، )٦٧٦٢(رقم ، باب موىل القوم من أنفسهم وابن األخت منهم، كتاب الفرائض: أخرجه البخاري)  ٤(

 .)١٠٥٩(رقم ، باب إعطاء املؤلفة قلوهبم عىل اإلسالم، كتاب الزكاة: ومسلم
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 .فهذه األحاديث تشري إىل مرياث ذوي األرحام
إن رصف مال هذا امليت إىل أقاربه أوىل  :واوأما الدليل العقيل فقال

فكوننا نعطي مال هذا امليت ، من رصفه إىل بيت املال الذي ينتفع به البعيد
وقد ال يصل إىل  ،عطائه لبيت املال الذي لعامة املسلمنيإأقاربه أوىل من 
 .أقاربه منه يشء

 إن اهللا تعاىل جعل املرياث: وأما القائلون بعدم توريثهم فقالوا
وهؤالء ليسوا بأصحاب فروض وال ، ألصحاب الفروض والتعصيب

 .يرصف مال امليت إىل بيت املال وحينئذٍ ، فليس هلم حظ من املرياث، بيصعت
لكن يشرتط إلرثهم رشطان ، والقول األول أصح وأهنم يرثون

 :عدميان
فإن وجد صاحب ، أن ال يوجد صاحب فرض ُيَردُّ عليه :الرشط األول

 .ألن الرد مقدم عىل ذوي األرحام، فال إرث لذوي األرحام فرض يرد عليه
فإن ذوي  ،أو الزوجة ،كالزوج ،وإن وجد صاحب فرض ال يرد عليه

 .األرحام يرثون
فال إرث  -بصاع–فإن وجد  ،أن ال يوجد عاصب :الرشط الثاين

 .لذوي األرحام
 : ىلاعت هلوقل ؛فإذا تم الرشطان ورث ذوو األرحام     

            ،وال شكَّ أن ذوي األرحام من األقارب ،
بل ربام ال يكون ، وإذا جعلنا مال امليت يف بيت املال صار لألقارب واألباعد



  

  ٢٦٧   

 .لألقارب يشء إذا مل يكونوا من أهل بيت املال
وهم أصناف « :واملؤلف رمحه اهللا قسمهم إىل أربعة أصناف فقال

 .»إلخ... أربعة
*      *      * 

– 
 

وهذا الصنف هم ذوو األرحام من الفروع » كولد البنات« :هلوق
 .وهذا يشمل الذكر واألنثى، كل من أدىل بأنثى: طباض يف لخدي

 .أنثىكل جد بينه وبني امليت : ساقط األجداد» ساقط األجداد«: وقوله
وأبو أم ، بينه وبني امليت أنثى ،وأبو أم األب ساقط ،أبو األم: هلاثم

 .اجلد ساقط كذلك
 :الساقط من اجلدات» واجلدات«: وقوله

ألهنا أدلت بواحد  ؛كأم أيب األم ،ىثنكل جدة أدلت بذكر قبله أ :أوالً 
ألهنا أدلت بأيب األم وأبو ، وهذه اجلدة ال ترث باالتفاق، من ذوي األرحام

 .األم من ذوي  األرحام فتكون هي من ذوي األرحام
كأم أيب  ،عىل ما ذهب إليه احلنابلة، من أدلت بأٍب أعىل من اجلد :ثانيًا
بهذم ىلع  - أيًضا–من األرحام  هذه ،األب أيب وكأم أيب أيب ،أب األب
 .احلنابلة
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، كأم أيب اجلد، دجلاب :ينعي ،كل جدة أدلت بأب أعىل من األب :ثالثًا
 ،- رمحه اهللا– األب من ذوي األرحام عىل مذهب اإلمام مالك أم أيب: ينعي

 ،-رمحه اهللا – وليست من ذوي األرحام عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
 ،من الوارثات بالفرض -رمحه اهللا  –الشافعي مام اإلوهاتان اجلدتان عند 

 ،قبله أنثى ليس عنده جدة ساقطة إال من أدلت بأٍب  - رمحه اهللا  -يعفاشلاف 
وما ذهب إليه  ة،طقاس ال ةوما عداها فإهنا وارث، فإن هذه من ذوي األرحام

وقد تقدم أن اجلدات كلهن وارثات إال  ،هو الصواب - رمحه اهللا  -الشافعي 
 .أدلت بذكر قبله أنثى نم

*     *     * 
– 

 
 .هذا هو الصنف الثالث وهم ذوو األرحام من احلوايش

. كل من أدىل بأنثى احلوايشطباض يف لخدي » ولد األخت«: هلوق
 .كل أنثى سوى األخوات :طباض يف لخدي» كالعامت«: هلوقو

يدخل يف ضابط كل أنثى سوى » كبنات العم واخلاالت«: هلوقو
 .وهؤالء من فروع اجلد ،األخوات

*      *      * 
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– 
 

لكن ما ذكرنا من  ،املؤلف رمحه اهللا ذكر أمثلة تدل عىل ضوابط
 .الضوابط أحسن وأوضح

، يا ذا النجابة: أصلها: »ذا النجابة«، »وفيه مذهبان ذا النجابة«: هلوق
كرم : اهانعم ةباجنلوا ،يا أهيا النجيب: ينعي، )النداء(» اي«اهنم تفذحف 
يف : أي» والراجح التنزيل ال القرابة« :وقوله .وهلا عدة معانٍ ، األصل والفهم

 وتوريث ذوي األرحام مذهبان عىل اخلالف السابق هل يرث ذوو األرحام أ
 .أهنم يرثون :ال يرثون؟ والصواب
 هل يرثون بالتنزيل أو بالقرابة؟: اخلالف الثاين

، يرثون بالقرابة :ومنهم من يقول، ليزنتليرثون با :منهم من يقول
؛ يقولون األقرب إىل امليت هم الذين يرثون. فالقائلون بأهنم يرثون بالقرابة

وألصق الناس به ، فمن كان ألصق بامليت فهو به أوىل، ألهنم يرثون بالرحم
وبنت بنت ابن ، فلو هلك عن بنت بنت بنٍت ، فعىل هذا املذهب، أقرهبم إليه
 .ثانية؛ ألهنا أقرب إىل امليت الوارثفاملال لل

هلم منزلة من أدلوا بهن :ونلوقي ليزنتلاب اولاوالذين ق وكلٌّ يرث . نزِّ
فمن كان أقرب . مطلًقا: وقيل، إذا كانوا يف جهة واحدة مرياث من أدىل به

وال ينظر هل هو من ، م ينزلون منزلة الورثةهنأل، فهو أحق، إىل الوارث
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أن من كان : يف التنزيل -أيًضا –والقول الثاين ، نيتهأو من ج ،جهة واحدة
وإن كانوا يف جهات ، إن كانوا يف جهة واحدة، أقرب إىل الوارث فهو أحق

ثم إذا وصلوا إىل الوارث ننظر إىل الورثة ، فإهنم يصلون إىل الوارث، متعددة
ىل ثم يعود كل نصيب إىل من أد، قسم املال بينهمنو، الذين أدلوا هبم هؤالء

ام مسقن مث ، كأهنم هم الوارثون، أننا نقسم املال بني املدىل هبم: ينعي، هب
 .كأنه مات عنهم، حصل لكل واحد عىل من أدىل به

 .وبنت بنت ،، وعمةهلك هالك عن خال :مثال ذلك
يلد توالعمة عىل اخلالف هل ، تنبلابوبنت البنت ، اخلال مدٍل باألمف

 .فلتلكن احلكم ال خي ب،ألابباجلد أم 
يأخذه واحد ولألم السدس  ،بنت البنت هذخأت، ةثالث فللبنت النصف

 .ةتس نم ةلأسملاف .فرًضا والباقي تعصيبًااثنان وللعمة السدس  ،اخلال
 :انظر اجلدول التايل

  ٦ 
 ١ أم خال
 ٢ األب أو اجلد ةمع
 ٣ تنب تنب تنب
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 .وبنوة ،وأمومة ،أبوة: طقفاملشهور من املذهب أن اجلهات ثالث ف

: هلاثم، يدخل فيها كل من أدىل من الفروع من ذوي األرحام :فالبنوة -١
 .بنت البنت

 ،فاألخوات ،يدخل فيها كل من جاء من جهة األم :واألمومة -٢
أن اإلخوة ألم داخلون  :والراجح، وأيب األم ،وخاالت األم ،واخلاالت

 .وا باألمألهنم أدل ؛يف األمومة ال يف األبوة
بنات األخوات : لثم، يدخل فيها كل من أدىل من قبل األب :األبوة -٣

 .وبنات األعامم، والعامت، واألخوات الشقيقات ألب، الشقيقات من األب
إذ ينبني عليها أن ذوي األرحام إن كانوا يف  ؛ومعرفة اجلهات مهمة

حلق كل واحد أ ،وإن كانوا يف جهتني فأكثر، فإن األقرب حيجب األبعد ،ةهج
 .فال يسقط األبعد يف جهة باألقرب يف جهة أخرى، بمن أدىل به وإن َبُعد

 ،وأبوة ،بنوة :إن جهات ذوي األرحام: وقال بعض أهل العلم
 .كام مشى عليه املؤلف ، وعمومة ،وأخوة

 .يدخل فيها كل من يرث من الفروع من ذوي األرحام :فالبنوة
 .ن جهة األبوةم يتأي نم لك اهيف لخدي :واألبوة

 .يدخل فيها كل من يأيت من جهة األخوة :واألخوة
 .يدخل فيها كل من يأيت من جهة األعامم :والعمومة
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 .يدخل فيها كل من يأيت من جهة األم :واألمومة
، وأبوة، بنوة: وهذا هو األقرب فكام جعلنا العصبات مخس جهات

 .هاتج سمخوالء فكذلك نجعل ذوي األرحام و، وعمومة، وأخوة
وعن ، الذي هو أخوها، وابن بنت، تنب تنب نع كلاه كله: مثال

وللعمة السدس ، للخالة السدس واحد: ةتس نم ةلأسملاف .وعمة، ةلاخ
والبن البنت وبنت البنت النصف؛ ألهنام مدليان ، فرًضا والباقي تعصيًبا

 .والبنت الواحدة ليس هلا إال النصف، ببنت واحدة
ن أقدر ك: قولنلبنت كيف يرثان النصف؟ وبنت ا، لكن ابن البنت

ركذل لف ،وبنت ،فإذا ماتت عن ابن ،امهنع تتام اهنأك أمهام البنت التي هي
واملشهور من مذهب احلنابلة أن الذكر واألنثى سواء يف ، مثل حظ األنثيني

وعىل هذا فبنت البنت وابن البنت يكون نصيبهام ، باب ذوي األرحام
 .النصف أنصاًفا
عىل أنثاهم إن أدلوا  مصحيح أن ذوي األرحام يفضل ذكرهولكن ال

عىل أنثاهم  مهوإن أدلوا بمن ال يفضل ذكر ،بمن يفضل ذكرهم عىل أنثاهم
 .واألنثى سواء ركذلاف

، فعىل مذهب القرابة ،وابن أخت ،ابن بنت :فإذا هلك هالك عن
نبال لي وعىل مذهب التنز، عىل األخوة ةألن البنوة مقدم ؛املال البن البنت
ألنه لو هلك امليت عن ، والبن األخت الباقي بالتعصيب ،البنت النصف
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ل املديل ، ولألخت الباقي تعصيًبا ،لكان للبنت النصف ،بنت وأخت فينزَّ
 .بالوارث منزلة الوارث

لون منزلته ؛التنزيل: والراجح  .ألن ذوي األرحام فرٌع عمن أدلوا به فينزَّ
 )أمثلة(
فعىل القول الراجح  ،وابني أخت ،أمهلك هالك عن أيب  -١
كله امنأكف  ،وابنا األخت بمنزلة األخت ،أبو األم بمنزلة األم :الصحيح
فاألم هلا ، وهذه املسألة فيها رد، فاقسم عىل األم واألخت ،وأخت ،عن أم
 .وابنا األخت النصف ،الثلث

، ةولألخت النصف ثالث، لألم الثلث اثنان :املسألة من ستة ،وأخت ،فأم
والبني األخت نصيب األخت ، م نصيب األم اثنانفأليب األ ،وتعود إىل مخسة

 .ومنه تصح ،فنرضب رؤوسهم اثنني يف مخسة بعرشين ،ثالثة ال ينقسم ويباين
، وثالث خاالت متفرقات ،ثالث عامت متفرقات :نع كلاه كله - ٢

 ،وأم ،أبفكأنام مات عن  ،واخلاالت منزلة األم ،فالعامت ينزلن منزلة األب
 ،ةتس نم حصت ومسألة اخلاالت ،فلألم الثلث ،واألب ،فاقسم عىل األم

هذه ، ولألخت ألب السدس تكملة الثلثني واحد ،للشقيقة النصف ثالثة
 .د إىل مخسةروت ،ولألخت ألم السدس واحد ،أربعة

فكأن امليت  ،وعمة ألم ،وعمة ألب ،ةقيقش ةمع :والعامت املتفرقات
ةمعلل ةتس نم مهتلأسمف ، وأخت ألم ،وأخت ألب ،مات عن أخت شقيقة
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وللعمة  ،وللعمة لألب السدس تكملة للثلثني واحد ،الشقيقة النصف ثالثة
 .وُتَردُّ إىل مخسة ،ألم السدس أيًضا

ة سواخلمسة واخلم ،وهذه من مخسة ،واملسألة األوىل أصلها من ثالثة
للخاالت ، رشع ةفنرضب مخسة يف ثالثة بخمس ،متامثالت فنكتفي بواحدة

. وللخالة ألم واحد ،وللخالة ألب واحد، مخسة للخالة الشقيقة ثالثة
 .وللعمة ألم اثنان، وللعمة ألب اثنان، وللعامت عرشة للعمة الشقيقة ستة

أخ شقيق،  تنبو ،وابن أخت شقيقة ،هلك هالك عن ابن أخ ألم -٣
 ،ألم ة األخلزنمب ألم فابن األخ ،هب يلدفننزل كل واحد منهم منزلة من يُ 

فكأن امليت  ،الشقيق بمنزلة الشقيق تنبو ،وابن الشقيقة بمنزلة الشقيقة
فاملسألة من ستة لألخ ألم . وأخ ألم ،وأخت شقيقة ،مات عن أخ شقيق

والباقي بني األخ الشقيق واألخت الشقيقة للذكر مثل حظ  ،السدس واحد
فلألخ ألم  ،رشع فارضب ثالثة يف ستة تكن ثامنية ،األنثيني ال ينقسم ويباين
يكون لألخ الشقيق منها  –اخلمسة عرش  –والباقي  ،منها ثالثة يأخذها ابنه

 .والشقيقة مخسة يأخذها ابنها ،عرشة يأخذها ابنه
                  ١٨ ٦ ×          ٣ 

 ٣ ١ مخ مخ نب
  هق هق نب

٥ ٥ 
 ١٠ ق ق تنب
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، م كأنه مات عنهمهنيب هبيصن مسقاإذا أدىل مجاعٌة بوارث ف :القاعدة
ثهم مجيًعا ،فإن سقط بعضهم ببعض فأسقطه كثالثة أبناء  ،وإن مل يسقط فورِّ

ثم ُيقسم مرياثها بينهم كأهنا ، بنت نجعلهم بمنزلة البنت فيأخذون مرياثها
 .فلو ماتت عن ثالثة أبناء فام هلا بينهم أثالًثا، مهنع تتام

ر كأن ا ،بنت ابنابن و، تنبابن نع كلاه كله  -٤  يت ماتملنقدِّ
ولبنت االبن  ،كيف يكون مرياثها؟ للبنت النصف، عن بنت وبنت ابن
 .السدس تكملة الثلثني

 ،بنت أخ شقيقابن و ،وبنت ابن ،تنب تنب نع كلاه كله -٥
نم ةلأسملاف . فاقسم املسألة عىل املدىل هبم. وبنت أخ ألم ،وبنت أخ ألب

، ثني واحدولبنت االبن السدس تكملة الثل ،ستة للبنت النصف ثالثة
وبنت األخ  ،وبنت األخ ألم حمجوبة بالبنت. والباقي لألخ الشقيق اثنان
 .ألب حيجبها  األخ الشقيق

 .وبنت أخ ألم ،وبنت أخ شقيق ،تنب تنب نع كلاه كله -٦
وأخ من  ،وأخ شقيق ،تنب :نقسم املال عىل املدىل هبم كأنه مات عن: أوالً 

 .واألخ ألم يسقط بالبنت ،ي تعصيبًاولألخ الشقيق الباق، فللبنت النصف ،أم
وبنت البنت أعطها  ،ألنه أدىل بغري وارث ؛إًذا ابن األخ ألم ال يرث

 .وبنت األخ الشقيق الباقي وهكذا ،النصف
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 :وقيل ،ألهنا أخت عمك ؛إهنا مدلية باألب :العمة قيل: األوىل

وبينها ليس من  والصلة بينك، ألن اجلد هو الذي جيمع بينك وبينها ؛دجلاب
 .ونرضب لذلك مثاالً يظهر به أثر خالف ،ولكن من جهة جدك ،أبيكةهج 

 .وعمه ،بنت أٍخ شقيق :نع كلاه كله ول: ذلك مثال
ألن األب  ؛العمة بمنزلة األب سقطت بنت األخ الشقيق :فإذا قلنا

 -عىل القول الراجح   –العمة بمنزلة اجلد  :وإذا قلنا ،يسقط األخ الشقيق
 .، وعىل القول الثاين يقتسامنالشقيق ط بنت األخقست

وابن  ،وأدلوا بوارثني كبنت بنت ،مثالً  ةإذا كانوا يف جهٍة واحدة كالبنو
فكل هؤالء اخلمسة من  ،وأبناء بنت أخرى ،وعمه ،وابن بنت أخرى ،تنب

والعمة بمنزلة األب، أو ، نيتنب :كأنه مات عن :فنقسم املسألة ،ذوي األرحام
فكأنه مات عن . وهنا ال خيتلف احلكم –عىل اخلالف يف ذلك  –اجلد ةلزنمب 

وللجد السدس فرًضا والباقي  ،للبنتني الثلثان :ةتس نم ةلأسملاف. بنتني وجد
 .وألبناء البنت األخرى الثلث، فالثلثان لبنت البنت ،تعصيبًا

 .بنت بنت ومخسة أبناء بنت ابن وبنت أخ شقيق: نع كله: مثال آخر
  ٦ 

 ٣ تنب تنب تنب
 ١ بنت ابن ٥ أبناء بنت ابن ٥

 ٢ أخ ش بنت أخ ش
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– 
 

الذي انقطعت أخباره فال يدرى أحي  املفقود هو »وكل مفقود«: هلوق
هو أو ميت، كإنسان وقع يف بلده قتال، ثم فقد بعد هذه املعركة، وال ندري 

 ؟أحي هو أو ميت
 ، وال يدرى أحي هو أو ميت؟دْ قِ من فُ  دَ قِ وكقوم غرقت هبم السفينة وفُ 

أحي هو  ريوكإنسان يسافر إىل بالد بعيدة، وانقطعت أخباره، وال ند
 .ت؟ هذا هو املفقودأو مي

 فامذا نعمل إذا فقدناه؟
نرضب له مدة يغلب عىل الظن أنه ميت، ومدة يغلب عىل  :اجلواب

 هل هي اجتهادية، أو توقيفية؟ ،الظن أنه حي، وهذه املدة اختلف العلامء
إهنا اجتهادية، : إهنا توقيفية، ومنهم من قال: منهم من قال :اجلواب

، والصحيح أهنا اجتهادية وليس وعىل هذا فيتحرى احلاكم يف املدة ةيفيقوت ت
 .التي لو كان حيًا لعلم
قسموا حال  –رمحهم اهللا  –من الفقهاء : إهنا توقيفية، أي: فالذين قالوا
 :املفقود إىل قسمني

ظاهره  ظاهره السالمة، وقسم فقد عىل وجهٍ  قسم فقد عىل وجهٍ 
 .مكْ ُح  مٍ ْس قِ  لِّ كُ لِ اهلالك، وَ 
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كإنسان سافر سفرًا : ظاهره السالمة د عىل وجهٍ قف نم :مثال ذلك
 .معتادًا يف طريق آمن ثم فقد، هذا ظاهره السالمة

هذا . كرجل خرج يف احلرب جماهدًا ثم فقد: والذي ظاهره اهلالك
 .ظاهره اهلالك

إذا فقد ما ظاهره السالمة انتظر به متامه تسعني سنة منذ  :قال الفقهاء
ن سنة، وإذا كان له تسعون وة انتظر به عرشولد، فإذا فقد وله سبعون سن

 .جيتهد القايض: سنة، قالوا
وإذا فقد ما ظاهره اهلالك انتظر به أربع سنني منذ فقد، وسيأيت أن هذا 

أنه إذا فقد رجالن : القول ضعيف؛ وذلك ألنه متناقض، ومن مجلة تناقضه
هتبيغ رهاظ  :ظاهر غيبته اهلالك، واآلخر: كل له ثامن وثامنون سنة، أحدمها

السالمة، فينتظر الذي ظاهر غيبته السالمة سنتان، وبالذي ظاهر غيبته 
اهلالك أربع سنني، مع أن األمر يقتيض العكس، فالقول الصحيح يف هذه 

أن األمر راجع إىل اجتهاد احلاكم، سواء كان ظاهر غيبته السالمة، : املسألة
حممول عىل أن هذا هو  أو ظاهر غيبته اهلالك، وما ورد عن الصحابة فهو

وهو  –الذي أداه اجتهادهم إليه يف ذلك الوقت، وإذا قلنا هبذا القول 
باختالف املفقود، وباختالف البلد،  مدة االنتظار ختتلف ، فإن-الراجح 

 .والزمن، والسلطان، والتنظيم ودقته
من الناس من يكون من عامة الناس إذا فقد ال  :باختالف املفقود

 .تاج يف التثبت عنه مدة طويلةيفقد، هذا حي
ورجل آخر غني معروف فقد، هذا ال حيتاج يف البحث عنه إىل مدة 
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 .السلطان، وصاحب علم معروف: طويلة؛ ألنه لو كان حيًا لعلم، ومثله
وكذلك خيتلف باختالف البلدان، فبعض البالد مضبوطة حمكمة، ال 

اهيف لخدت ةلم يمكن أن يدخل إنسان إال وقد عرفوه، وبالد أخرى مه
 .السباع، وكل أحد

 .فالثاين حيتاج إىل طول مدة، واألول ال حيتاج إىل مدة طويلة
وعىل هذا نقول الصواب يف هذه املسألة أن املفقود ينتظر به مدة يغلب 
عىل الظن أنه مات فيها، وهذه املدة ال تقدر رشعًا، وإنام تقدر باجتهاد من 

 .احلاكم
 ؟اهمامت لبق هلام مسقن لهف ،فإذا انتظرنا هذه املدة

 .ثم حينئٍذ نحكم بموته ،ال نحكم بموته حتى متيض املدة: واجلواب
 أو ظني؟ ،وهل احلكم بموته بعد انتهاء املدة قطعي

وربام يأيت  ،بل نحكم بظننا أنه ميت ،ألننا ال ندري ؛ينظ :اجلواب
 .بعد يوم أو يومني

نه قد يكون مات قبل أن أل ؛فقبل متام مدة احلكم بحياته حكًام ظنياً 
 .رهش هيلع يضمي

احلكم ببقائه قبل متام املدة من باب احلكم باألصل، واحلكم  :إذاً 
بموته بعد انقضاء املدة من باب احلكم بالظاهر؛ ألن ظاهر احلال أال يبقى 

 .بعد هذه املدة
فقبل متام املدة  ،ومرًة بالظاهر ،ففي مسألة املفقود عملنا مرة باألصل

لو مات أحٌد ممن يرث منه قبل متام : األصل بقاؤه، ويتفرع عىل هذا :انلق
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 هل نجعل للمفقود مرياثًا؟ ،املدة
ألننا مل نحكم بموته إىل اآلن، ولو مات أحد يرث منه  ؛معن :اجلواب

 عوم فقود شيئًا؛ ألننا حكمنا بموته ظاهًرا،ملل يقبن الف، املفقود بعد متام املدة
 .ألنه ال قطع يف هذه املسألة ؛هو عىل سبيل الظن ،و هذاأ ،ذلك ُحْكُمنا هبذا
وإذا كانت املسألة ظنية نعمل باليقني، فإذا مات مورثه قبل  :قال العلامء

فلو هلك هالك عن أخوين أحدمها  م املدة املرضوبة ورثناه احتياًطا،امت
وكان موته قبل متام املدة فنعطي األخ املوجود النصف، عمالً  ،مفقود

 .لصألاب
مات شخص عن أخوين أحدمها مفقود بعد متام املدة  :مثال آخر

فإذا تبني يف املسألة األوىل أن املفقود مات قبل . فنعطيه املال كله ،املرضوبة
اآلن ال يوجد إال أنت  :ونقول ،فنرد النصف إىل األخ املوجود ،موت أخيه

 .فخذ النصف
 .أخاه مجيع املالوبالعكس، لو أنه أتى بعد أن متت املدة أعطينا 

 :ولنا يف املفقود نظران* 
 .ومن معه ،يف إرثه هو: النظر األول
 .يف اإلرث منه: النظر الثاين

وهل نورث  ؟هثَ رِّ وَ وموروث، فهل نُ  ،ومشارك ،ألن املفقود وارث
 من معه إرثًا كامًال، وهل نورث ورثته ملاله؟

ميض املدة أو قبل ميض املدة إذا مات أحد، فإما أن يكون قبل  :نقول
امإف  ،بعده، وهذا ننظر يف إرثه، وإرث من معه، فإذا مات للمفقود موروث
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 .أو بعده ،قبل ميض املدة أن يكون
فإذا مات وله موروث كأخيه،  ،ولنفرض أننا رضبنا مخس سنوات

خمس سنوات، فإن كان بفإما أن يكون قبل ميض مخس سنوات أو بعدها 
لمفقود؛ ألننا قد حكمنا بموته، وامليت بعد ميض مخس سنوات فال مرياث ل

سمخ يضم لبق  :ال يرث، وإن كان موت مورثه قبل ميض املدة، أي
 .سنوات، فهنا نورث املفقود، ألننا مل نحكم بموته

 أليس هناك احتامل أنه قد مات من اليوم الذي فقد فيه؟: فإن قال قائل
،  :اجلواب هول، ففي هذه ننا مل نحكم بموته إىل اآلن؛ ألنه جمكلىلب

يف هذه احلال إما أن نعلم أنه مل يمت إال بعد قريبه، واحلال يرث من قريبه، 
أو نعلم أنه مات قبله، أو نعلم أنه مات ومل نعلم أنه قبله أو بعده، أو نشك 

 :فاألحوال إذًا أربعة، يف األمر
ورضبنا له مخس سنوات، فامت قريبه بعد أربع  ،رجل فقد :هلاثم

ثه، ففي هذه احلال إما أن نعلم أنه مات بعد أن مات مورثه، سنوات، فنور
فتبقى املسألة بحاهلا؛ ألنه تبني أنه وارث، أو نعلم أنه مات قبل قريبه، بأن 
نعلم أنه مات بعد ميض سنتني من فقده، فنرد املرياث الذي أخذناه له إىل 

 .مستحقه من ورثة أخيه
خر، فنجعل للمفقود النصف، أخاه مات عنه، وعن أخ آ فإذا قدرنا أنَّ 

 .ثم تبني أن املفقود مات قبل موت أخيه، فنرد النصف إىل أخيه احلي
إن : أو نعلم أنه مات، لكن ال نعلم هل هو قبله أو بعده، فهل نقول

 مرياثه يرجع إىل ورثة أخيه، أو إىل مرياثه هو؟
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ف يكون لورثة املفقود، وإن قِّ الصحيح أن املرياث الذي وُ  :نقول
 .لمنا أنه ميت؛ ألن األصل بقاء حياته، وهذا هو الصحيحع

إنه يرجع إىل ورثة األول؛ ألننا علمنا أنه مات، واملوت يمنع  :وقيل
 .استحقاقه، ومل نتيقن أن موته كان بعد موت أخيه حتى نعطيه املرياث

 .وهذا التعليل عليل؛ ألن األصل أننا نورثه وأنه حي
امت ففقود رضبنا له مخس سنوات، أو أن نبقى شاكني، هذا رجل م

أخوه بعد ميض أربع سنوات، وبقينا جاهلني بحال املفقود، ال ندري هل هو 
 أو ميت؟ ،يح

بموته، فهل نرد ما ورثه من أخيه إىل  انإذا مىض مخس سنوات حكمف
 ما ورثه من أخيه يكون لورثته هو؟: ورثة أخيه، أو نقول

 :فيه خالف - أيضًا  - هذا 
 .إنه يرد إىل ورثة أخيه؛ ألننا حكمنا بموته: لاق نم مهنمف

إنه يرد إىل ورثته؛ ألنه مل حيكم بموته إال بعد موت : ومنهم من قال
 .أخيه، وهذا القول هو الصحيح

 :تالاح لورثة املفقود يف ثالثاملوقوف وعىل هذا فيكون املال 
 .إذا علمنا أن موته بعد موت مورثه :احلال األوىل
 .إذا علمنا أنه مات ومل نعلم أنه قبل أو بعد :احلال الثانية
إذا جهلنا حاله، ففي هذه احلال يكون املوقوف لورثة  :احلال الثالثة

 .املفقود
إذا علمنا أنه مات قبل مورثه، فاملال لورثة وهي ما : أما احلال الرابعةو
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 .هبيرق
 :الورثة الذين يشاركهم املفقود ينقسمون إىل ثالثة أقسامأقسام 

 .كامًال  اال ينقصهم املفقود شيئًا، فهؤالء يعطون مرياثً  :سم األولالق
 .ينقصهم املفقود :القسم الثاين
 .ال يرثون مع املفقود شيًئا :القسم الثالث

، وأما الذي عطى حقه كامًال يف افأما الذي ال ينقصهم املفقود شيئً 
ث ري ال ينقصه املفقود إن كان موجودًا فيعطى األقل من حقيه، وأما الذي

 .مع وجود املفقود فال يعطى شيًئا
 .، وعم شقيق، وابن مفقودة، وزوجةدج نع كلاه كله :مثال ذلك

اهبيصن ىطعتف  ،- وجوده وعدمه  -  ة ال ينقصها املفقود شيًئادجلاف
 .كامًال 

بالنسبة للعم ال نعطيه شيئًا؛ ووالزوج ينقصهم املفقود يف حال حياته، 
 .فال يشء للعم، وإن كان مفقودًا فللعم الباقي ألنه إذا كان االبن موجوداً 
 :انظر اجلدول التايل

 ١٢ ٢ ١ 
 )٦( )١٢(  

 ٣ ٣ ٣ ج
 ٢ ١ ٢ ده

  ٢  قيقش مع
   ٧ ابن مفقود

 )٧(املوقوف  موت حياة 
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أم  ،من ال يعرف أذكر هو وه: اخلنثى املشكل» وخنثى أشكال«: هلوق
أو ال يكون ، عالمتا الذكور واإلناث من غري متيز وذلك بأن يكون فيه ؟أنثى

 .لكن يف البهائم كثري –وهللا احلمد  –وهو قليل يف بني آدم . فيه عالمة أحدمها
ويبول منهام  ،ذكر وفرج :ينعي، فإذا كان للخنثى آلُة ذكر وآلة أنثى

وكان الذكر  ،فلو بال من الفرج وحده كان أنثى، فهذا خنثى مشكل، مجيًعا
لكن إذا بال  ،وكان الفرج زائًدا ،ولو بال من الذكر وحده كان ذكًرا ،ازائدً 

 .منهام مجيًعا فهو مشكل
بل خمرج  ،وليس له ذكر وال فرج ،وقد وجد إنسان له خمرج واحد

 ،ألن الدبر يكون يف  الذكر واألنثى ؛فهذا خنثى مشكل –دبر فقط  –واحد 
 .والفارق هو الفرج ذكًرا أو أنثى

وليس له  ،خص له دبر وله مثانة يرِشُح منها البول رشًحاوُوِجَد ش
ة يف حمل القبل ،وال عضٌو زائد ،ةحتف وإذا أتاه  ،بل عبارة عن يشء مثل الرصُّ

 .ألنه ليس له آلة ذكر وال أنثى ؛فهذا خنثى مشكل ،البول صار يرشح كالعرق
ةحتف هل لب  ،وليس له دبر وال ُقُبل، وجد ثالث له خمرج بني القبل والدبر

 .فهذا خنثى مشكل أيًضا. زابني فخذيه يصب منها البول وخيرج منها  الُرب 
ما يأكله بعد أن متتص  أيقتي هنكل ،ووجد شخص ليس له قبل وال دبر

 .املعدة منافعه فهذا أيًضا خنثى مشكل
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 .خيلق ما يشاء وخيتار -ىلاعت  - وكل هذه موجودة واهللا 
 ف يرثون؟يكف ،لكشم ىثنخ مهنإ :هؤالء نقول

 :نقول هذا له حاالت
أو بكونه ذكًرا ، أو بكونه أنثى فقط، إما أن يرث بكونه ذكًرا فقط

 .أو بكونه ذكًرا وأنثى مع اتفاق املرياث، وأنثى مع اختالف املرياث
فإذا كان يرث بكونه . يعامل باألقل يف مجيع احلاالت :فاألحوال أربع

 .نيقيلاب، فال يرث شيًئا حتى يتبني. ذكًرا ال أنثى
فال نعطي هذا الوارث  ،فإن كان يف الورثة من حيجبه لو كان ذكًرا

وإذا كان يرث بكونه ، به اخلنثى شيًئا حتى يتبني أمرهجالذي حيتمل أن حي
 .لكن يعامل الورثة باليقني ،أنثى ال ذكًرا ال نعطيه شيًئا

فإن كان يف الورثة من ال يرث لو كان هذا اخلنثى أنثى فال يعطى 
 ،فنعطيه حقه كامالً ، وإذا مل يرث بكونه ذكًرا وأنثى بدون اختالف ،شيًئا

 .كأخ من أم خنثى
ا ،وال أًما ،أًبا اخلنثى املشكل ال يكون): فائدة( وال  ،وال جدة ،وال جد 
ا ،وال زوجة؛ ألنه لو كان أًبا ،زوًجا  .لكان ذكًرا أو أنثى ،أو جدة ،أو أًما أو جد 

 .هتحكألنه ال جتوز منا ؛زوجة وال ،وال يكون زوًجا
 

 :وأما إرث احلمل فال خيلو من حالني» ومحل«: هلوق
فيوقف للحمل األكثر  ،أن خيتلف بالذكورة واألنوثة كاألوالد :إحدامها
 .أو أنثيني ،من إرث ذكرين



  

  ٢٨٦   

ذلك أنه متى استغرقت الفروض أقل من الثلث فإرث وضابط 
وإن ، ن الثلث فإرث األنثيني أكثروإن استغرقت أكثر م ،الذكرين أكثر

وهذا . قدر الثلث استوى له مرياث الذكرين واألنثينيبكانت الفروض 
أما إذا كان يرث ، بالفرضالضابط فيام إذا كان احلمل يرث مع األنوثة 

 .كل حال أو يستويانبفإن إرث الذكرين أكثر  ،بيصعتلاب
ثة كأوالد األم فوقف له أن ال خيتلف إرثه للذكورة واألنو :احلال الثانية

 .رمها ما شئت من ذكور وإناثوقدّ  ،إرث اثنني
 :لكن ال يرث إال برشطني ،ويعامل باليقني، احلمل يرثف

ثه: الرشط األول  .أن نتحقق وجوَده حني موت مورِّ
 .صارًخا رشط الحق وهو أن يستهلَّ : والرشط الثاين

 :ونتحقق وجوده حني موت مورثه بأحد أمرين
 .فهنا نتيقن أنه موجود، ن تلده ألقل من ستة أشهر بعد موتهأ: األول

ثم ولد احلمل بعد موته بخمسة أشهر  ،فإذا مات إنسان عن محل يرثه
ثه ،وعاش تناك ول ىتح  ،فهنا نعلم علم اليقني أنه موجود حني موت مورِّ

امعَ  ج :ينعي ،األنثى ُجتَ ، رهشألن أقل زمن يعيش فيه احلمل ستة أ ؛عماوُجتَ  ةمزوَّ
ث بشهر عىل األقل  .فإذا ولد خلمسة أشهر علمنا أنه قد نشأ قبل موت املورِّ

فهذا يرث  ،أن تضعه ألقل من أربع سنوات من موت مورثه: الثاين
ث  .برشط أن ال توطأ بعد موت املورِّ
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، كإنسان مات عن أمه وهي مع زوٍج  ،فإذا مات ميت عن امرأة يرثه محلها
 .ألنه أخوه من أمه ؛مل الذي يف بطن أمه يرثهحلاف، وعن أخت شقيقة مثالً 

ث وزوجها ال  فهذه املرأة ولدت قبل متام أربع سنوات من موت املورِّ
 .جيامعها، فريث محلها

وبعد تسعة أشهر ، إذا ولدته بعد سبعة أشهر من موته يرث :فمثالً 
وبعد أربع ال ، وبعد ثالث يرث، وبعد سنتني يرث، وبعد سنة يرث، يرث
ألن أكثر مدة احلمل أربع  ؛إًذا من أربع سنوات فأقل يرث ملاذا؟. يرث

فإذا كانت ال توطأ وولدت ألقل من أربع سنوات علمنا أن هذا . سنوات
فالبد أن هذا ، ألن املرأة مل توطأ، احلمل كان موجوًدا قبل موت املورث
وأما بعد أربع سنوات فال ترث؛ ، احلمل كان موجوًدا قبل موت املورث

فال يمكن أن تأيت بحمل بعد أربع  ،أكثر مدة احلمل أربع سنوات ألن
ره الفقهاء رمحهم اهللا اهذا م ،سنوات أكثر  مدة احلمل أربع : قالوا، قدَّ
ولكن األطباء يف العرص احلارض يقولون إنه ال يمكن أن يبقى أربع  ،سنوات

قهاء وحينئٍذ تبقى مشكلة بني ف، بل ال بد أن يموت ،سنوات يف بطن أمه
فإذا  ،ال يمكن أن يعيش :ألن فقهاء الطب يقولون ؛وفقهاء الطب ،الرشيعة

ولدت ألكثر من أربع سنوات وعاش علمنا أن هذا احلمل ليس له إال تسعة 
فال يمكن أن  ،إنك كاذبة :انلقل ،هنا ال ُجتامعإ :ولو قالت ،أشهًرا ونحوها

ا يف بطنها يمكن أن يبقى  :لونولكن الفقهاء يقو ؛يعيش أربع سنوات حي 
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أو ست  ،يمكن أن يبقى مخس سنوات :بل قال بعض الفقهاء، أربع سنوات
 .وأن من احلمل من خرج وله أسنان ،أو سبع سنوات ،سنوات

أو كالم الفقهاء؟  ،ففي هذه املسألة هل نعترب كالم األطباء العرصيني
بأن  :ينعي ،نطبإال إذا ُأطِّلع عىل احلمل أنه مات يف ال ،طبًعا كالم الفقهاء
 ،لكن ما دام األمر مل يقع، هذا يشء آخر ،وتبني أنه ميت ،سلطنا عليه أجهزة

عة ال علامء الطب ما مل نتيقن بواسطة الوسائل يفاملعترب كالم علامء الرش
 .احلديثة أنه ميت

 كيف نعامل هذا احلمل؟
 فإن كان هذا احلمل يرث لو كان ذكًرا ،نعامل احلمل باليقني :اجلواب

ف له مرياث ذكر ،ال أنثى وإن كان يرث باألنوثة أكثر فنوقف له ، فنوقِّ
 .مرياث أنثى

ف له مرياث واحد أو متعدد؟  وهل نوقِّ
ولكنه بالنسبة للواحد  ،واالثنني كثري ،من املعلوم أن الواحد هو الغالب

 .قليل إال أنه ليس نادًرا
بيصن هل فقو نف ،فلام مل يكن نادًرا وهي أن نعمل باألحوط :قالوا

وال نوقف له ، أو نصيب أنثيني إذا كان هذا أحظ، ذكرين إذا كان هذا أحظ
 .ألنه نادر ؛مرياث ثالثة

 ،وعندنا أغلب، بلاغلاب لمعن :وعىل كل حال فالفقهاء يقولون
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 .والنادر ثالثة فأكثر، والغالب اثنان، فاألغلب واحد. ونادر ،وغالب
ونوقف األكثر من  ،طسولاب ذخأن لب ،وال باألغلب ،فال نأخذ بالنادر

 .أو أنثيني ،إرث ذكرين
 .وزوجة حامل ،وبنت ،هلك هالك عن ابنني: مثال

 ،لوجود االبنني ؛بكل حال حتى لو كان احلمل ميًتا، فللزوجة الثمن
 .ويبقى سبعة

رنا أن احلمل ذكر واحد تكون السبعة لألوالد للذكر مثل ظح  فإذا قدَّ
 .ةعبس عيمجلاف ،وواحد للبنت ،واثنان للحمل ،ناألنثيني أربعة للموجودي

أو إرث  ،أو إرث أنثى واحدة ،وهل نوقف للحمل إرث ذكر واحد
 أو إرث ذكرين؟ ،ذكر وأنثى
ر أن امليت مات عن ، نوقف إرث ذكرين: جلوابا وعىل هذا فنقدِّ
 .وبنت ،وأربعة أبناء ،زوجة

واألبناء أربعة  ،ةفاملسألة من ثامنية للزوجة الثمن واحد، والباقي سبع
فنرضب  ،تسعة ال ينقسم ويباينىلع ةعبس ، والبنت واحدة رؤوسهم تسعة

فنعطي الزوجة  ،ومنه تصح )اثنني وسبعني( ٧٢=٩ ×٨ غلبت ةينامث يف ةعست
واألبناء هلم سبعة يف تسعة بثالث  ،ثالثة مرضوبة يف تسعة بسبعة وعرشين

، نوقف أربعة أسهم للحملو، ونعطي كل ذكر سهمني واألنثى سهًام ، وستني
وقد  ،وقد يكون ذكًرا وأنثى ،وقد يكون ذكًرا ،ثم ننظر احلمل فقد يكون أنثى

 .ولكل حاٍل ُحْكم، وقد خيرج ميتًا ،وقد يكون أنثيني ،يكون ذكرين
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 .واحلرقى ،ىمدهلاك» الغرقى ونحوهم«: هلوق

 ،وغرق ،كهدم ،كل مجاعة متوارثني ماتوا بحادث عام: واملراد هبم
 .ونحو ذلك ،وحرق

كقوم  ،وما أشبه ذلك ،وحريق ،فإذا مات قوم بحادث عام كغرق
وال ندري أهيم مات  ،وهلكوا ،فجاء السيل فاجرتفهم ،نزلوا يف بطن الوادي

ث  ؟وال نعلم أهيم األول ،أو أصيبوا بحادث مروري فامتوا ؟أوالً  فهل نورِّ
 بعضهم من بعض أو ال؟

 
أنه مل  :ىنعمب، م وقع يف حال واحدةهتومأن نعلم أن  :احلال األوىل
    : قال اهللا تعاىلفالقرآن أما ، واقعبدليل القرآن والسنة وال، يسبق بعضهم بعًضا

          قوابوهؤالء  ،فهؤالء ماتوا، اٍق بواحلي ،
فال فرائض إال بعد ، )١(»اهلهأبالفرائض  واقحلأ«ويف احلديث الصحيح 

                                                        
 .)١٣٧(ص هجيرخت قبس)  ١(
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فإذا علمنا أهنم ماتوا مجيًعا يف حلظة واحدة ، وال أهل إال يف حال حياة، موت
 .فال توارث بينهم

بأن ، فهذه ال إشكال فيها ،علم املتأخر منهام بعينهنأن  :احلال الثانية
 .الوارث هو املتأخر
 .، ولكن ال نعلم عينهدمقتم امهأن نعلم أن أحد :احلال الثالثة
 .ولكن ننسى ما علمناه من قبل ،هنأن نعلم عي :احلال الرابعة

 .جهل كيف وقع األمرنأن  :احلال اخلامسة
 .ففي هذه األحوال الثالث األخرية خالف بني العلامء

إذا رجعنا إىل رشوط اإلرث وجدنا أن القول الراجح أنه ال توارث ف
فإذا ركب مخسة ، ونبل يرثهم الورثة اآلخر ،فال يرث بعضهم بعًضا ،مهنيب
م األول؟ ،خوة يف سفينة وغرقواإ  وال ندري أهيُّ

 .خوة للورثة اآلخرينمرياث هؤالء اإل :فنقول
هذا هو القول  ،فإذا كان هلم أعامم فمرياث هؤالء اإلخوة ألعاممهم

ث؛ الراجح ا وهن ،ألن من رشط املرياث أن نعلم حياة الوارث بعد موت املورِّ
احتامل آخر أهنم و ،فهناك احتامل أهنم ماتوا مجيًعا ،ألهنم ماتوا مجيًعا ؛ملعن مل

اخلمسة فإن وجدنا واحًدا من هؤالء ، ملعن مل نكل ،ماتوا واحًدا بعد واحد
 .األخ وال إرث لألعامم مع ،ألنه أخ ؛حي ا وهلم أعامم فاملرياث هلذا الواحد



  

  ٢٩٢   

فإذا مات رقم . ت عن أخيهأنك تقدر كل واحد ما: والقول الثاين
وإذا مات رقم اثنني أعطهم مرياثه، ، واحد عن أربعة إخوة فأعطهم مرياثه

ثناه الذي ورث من أخيه، لكن غري الذي ورث من أخيه لصار  ،ألننا لو ورَّ
وفيه ، ةقشم هيف، وهذا القول مع ضعفه، لكن نعطي مال هذا لذاك، رهناك دو
، والثاين عرشة ماليني ،ك عرشة رياالتفقد يكون أحد اإلخوة يمل، حرمان

 :ولذلك كان القول الراجح ما مشى عليه املؤلف وهو مذهب الشافعي
ث بَ وَ فال تُ  َ بِ وَ      ضِ عْ بَ  نْ مِ  مْ هُ َض عْ رِّ ِ  اِث الرتُّ  ضِ اقْ فَ  مْ اهُ وَ ِس ل

. وهذا هو الصحيح ،سوى هؤالء الغرقىحكم باملرياث ملن اينعي 
 .ية رمحه اهللاوهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيم

*      *      * 
– 

 
فجميع أبواب املواريث اشتملت عليها هذه املنظومة  ،صدق رمحه اهللا
 :لرحبية من وجهنياملباركة وهي تفوق ا
 .وهذا يوفر وقًتا للطالب ،قلة أبياهتا: الوجه األول
حبية: الوجه الثاين فهي أغزر علًام وأقل ، أن فيها بحوًثا ال توجد يف الرَّ

 .»لطالب الفن وذي العناية«: وهلذا قال ،كام  
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 .وزن البيتلهبمزة القطع » ينثأ«: هلوق
 .أي من بني سائر الرسل» املصطفى« :هلوق

هذا إذا مجعت املصطفى مع ، من بني سائر البرش: أي» املختار«: وقوله
 .وأما إذا افرتقت فاملصطفى هو املختار، املختار

 .صفوة اليشء: أي، واملصطفى مأخوذ من الصفوة
فكل أتباعه عىل ، الصواب أن املراد هبم املؤمنون من ُأمته» وآله«: هلوق

 .هه فهم آلندي
 .الذين اجتمعوا به مؤمنني به وماتوا عىل ذلك: أي» وصحبه«: هلوق
ريخ مه  -ريض اهللا عنهم  - ألن أصحابه . رب عمج» األبرار«: هلوق

 .ملسو هيلع هللا ىلصهذه األمة كام ثبت ذلك عن النبي 
ونسأل اهللا تعاىل أن جيعل فيام علمنا خًريا ننتفع  ،واحلمد هللا عىل التامم

 .وننفع به غرينا ،هب
  .وصحبه أمجعني ،وعىل آله ،عبده ورسوله نبينا حممد وصىل اهللا وسلم وبارك عىل

*     *     * 
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ومعرفة كيفيتها من ، اعلم أن قسمة الرتكات هي ثمرة علم الفرائض
فنقول  ،وقد أحببنا إيراد يشء مما َمنَّ اهللا به ،باب ما ال يتم الواجب إال به

 :هللااب نينيعتسم
 

وذلك بأن تنسب ما لكل ، وهو أسهل الطرق، طريق النسبة: أحدها
 ،ففي زوج، بمثل تلك النسبة ،وتعطيه من الرتكة ،وارث من املسألة إليها

للزوج ثالثة من مخسة عرش وهي مخس ، والرتكة عرشون .وبنتني ،وأبوين
ولكل واحد من األبوين اثنان ، املسألة فيأخذ بمثل نسبته من الرتكة أربعة

لكل واحد ثلثا مخس الرتكة ثالثة ف ،من مخسة عرش ومها ثلثا مخس املسألة
وللبنتني ثامنية من مخسة عرش وهي ثلث ومخس املسألة فلهام ، دراهم إال ثلثا

 .من الرتكة كذلك أحد عرش إال ثلثا
وتقسم احلاصل عىل  ،أن ترضب السهام يف الرتكة: الثاينالطريق 

ت منه وإذا  ،للزوج ثالثة يف عرشين بستني :ففي املثال، املسألة أو ما صحَّ
ولكل واحد من ، قسمتها عىل املسألة مخسة عرش خرج أربعة فهي نصيبه

وبعد قسمتها عىل اخلمسة عرش خيرج  ،األبوين اثنان يف عرشين بأربعني
وإذا رضبت سهام البنتني يف ، نصيب كل واحد من الرتكة ثالثة إال ثلثا
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 من الرتكة أحد وبقسمتها عىل املسألة يتبني أن نصيبهام ،ئة وستنيالرتكة بلغ م
، وكيفية وضعها يف الشباك أن تضع من اليمني أوالً أسامء الورثة، عرش إال ثلثا

ت املسألة منه وتضع ما لكل واحد من املسألة أو  ،ثم الرتكة، يليه ما صحَّ
فإن كان يف نصيب أحد من الرتكة كرس كام يف املثال جعلت ، الرتكة بإزائه

هلا  إىل العدد أو األعداد التي إذا رضبت أحدها يف املسألة أضالًعا بأن حتوِّ
فأضالع مسألتنا هذه ثالثة ومخسة فتضع األكرب منهام ، اآلخر خرجت املسألة

فإذا متت األضالع فارضب ، مما ييل الرتكة واألصغر بالطرف من جهة اليسار
 ،ثم اقسم احلاصل عىل الضلع األصغر ،سهم كل واحد من املسألة يف الرتكة

، وإال وضعت الكرس حتته ،أو بياًضا ،بق كرس جعلت ما حتته إما صفًرافإن مل ي
وتفعل فيه فعلك يف هذا  ،وأما الصحيح فتقسمه عىل الضلع اآلخر الذي يليه

 .ويكون نصيب الوارث ،إىل أن يصل العدد إىل الرتكة فتضعه حتتها
: ففي املثال نقول، واعلم أن كل ضلع بالنسبة ملا فوقه كواحد منه

َقْسِمها عىل  ،وج من املسألة ثالثة مرضوبة يف الرتكة عرشين يبلغ ستنيزلل وبِ
فاقسم العرشين عىل الضلع األكرب مخسة ، الضلع األصغر خيرج عرشون

وإذا رضبت نصيب كل ، خيرج أربعة وهي عدد صحيح تضعه حتت الرتكة
 ،فتقسمها عىل الضلع األصغر ،واحد من األبوين يف الرتكة خرج له أربعون

مسقت مث  ،فيخرج ثالثة عرش صحيحة وواحد كرس فتضعه حتت الضلع
 خيرج اثنان صحيحان فتضعهام ربكالثالثة عرش الصحيحة عىل الضلع األ

وإذا أعدت نظرك إىل ، وثالثة منكرسة تضعها حتت الضلع، حتت الرتكة
ىلع اهمسقاف  ،سهام البنتني وهي ثامنية فرضبتها يف الرتكة بلغت مائة وستني
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ضلع األصغر خيرج ثالثة ومخسون وواحد كرس، فضع الكرس حتت ال
ثم اقسم الصحيح عىل الضلع األكرب خيرج عرشة صحيحة  ،املقسوم عليه

وكيفية اختيار صحتها ، وثالثة كرس تضعها حتت الضلع ،تضعها حتت الرتكة
وتقسم احلاصل عىل الضلع، ثم تضم  ،أن جتمع كل عدد حتت الضلعني

فتضم احلاصل يف الضلع األصغر إىل  ،ة إىل ما قبلهاحلاصل من القسم
فإن قابل  ،احلاصل يف الضلع األكرب، ثم احلاصل من اجلميع إىل الرتكة

 .الرتكة فالقسم صحيح وإال فال
اجلدول اآليت أنَّا هذا يف دجتف ، وهاك جدول شباك يسهل علينا ذلك

فضممنامها إىل  ،ثم قسمناه عليه فخرج اثنان، مجعنا ما حتت الضلع األصغر
ثم قسمنا املجموع عليه فخرج اثنان ضممنامها إىل ما  ،ما حتت الضلع األكرب

ا هبذه الطريق فقط، فخرجت الرتكة ،حتت الرتكة  ،وهذا العمل ليس خمتص 
 .بل سرتى أمامك ما له عرى وثيقة فيه

 ٣ ٥ ٢٠ ١٥ ت
 ٠ ٠ ٤ ٣ ج
 ٢ ١ ٥ ٤ تنب
 ٢ ١ ٥ ٤ تنب

 ١ ٣ ٢ ٢ أم
 ١ ٣ ٢ ٢ أب

 ٢ ٢ ٢٠ ١٥ 
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ثم ترضب اخلارج يف  ،أن تقسم الرتكة عىل املسألة: الطريق الثالث
، ففي املثال حيصل من قسم الرتكة عىل املسألة واحد وثلث، سهم كل وارث

ولكل واحد من األبوين ، للزوج ثالثة مرضوبة يف واحد وثلث تبلغ أربعة
ولكل ، د ثالثة إال ثلثايبلغ احلاصل لكل واح ا،اثنان مرضوبان يف واحد وثلث

 .احلاصل مخسة وثلث لكل واحدة، واحدة من البنات أربعة يف واحد وثلث
 ،وإن كان بني املسألة والرتكة موافقة رددت كال منهام إىل وفقها

، إن بني املسألة والرتكة موافقة باخلمس: فتقول يف املثال، وجعلته كاألصل
، خيرج واحد وثلث) ةثالث(ةلأس فنقسم مخس الرتكة وهو أربعة عىل مخس امل

يتأتى يف الطريق الثاين، ) أعني رد كل منهام إىل وفقه إن كان(ومثل ذلك 
فترضب سهام الزوج ثالثة يف وفق الرتكة أربعة يبلغ اثني عرش، فاقسمه عىل 

 .وهكذا، وفق املسألة ثالثة خيرج أربعة
وارث عىل  ثم سهام كل ،أن تقسم املسألة عىل الرتكة: الطريق الرابع

نكل  ،ففي املثال إذا قسمت املسألة عىل الرتكة وال يمكن قسمها هنا، اخلارج
 ،للزوج ثالثة مقسومة عىل ثالثة أرباع: فنقول ،ننسبها فتكون ثالثة أرباعها

، فام هو العدد الذي تكون الثالثة ثالثة أرباعه؟ هو األربعة إذن فله أربعة
وإذا تأملت عدًدا ، عىل ثالثة أرباع ولكل واحد من األبوين اثنان مقسومة

كذلك لكل واحد من ، تكون االثنان ثالثة أرباعه وجدته ثالثة إال ثلثا
ولكل واحدة من البنتني أربعة، فانظر عدًدا تكون ، الرتكة هذا املقدار



  

  ٣٠١   

 .األربعة ثالثة أرباعه جتده مخسة وثلثا، فهو نصيب كل واحدة
 نصيب كل وارث ثم الرتكة أن تقسم املسألة عىل :الطريق اخلامس

ففي املثال اقسم مخسة عرش عىل نصيب الزوج منها ثالثة خيرج ، عىل اخلارج
وإذا قسمت الرتكة عىل هذا اخلارج صار حاصل القسمة أربعة فهو ، ةسمخ
أما نصيب كل واحد من األبوين فيخرج من قسم املسألة عىل نصيب ، هبيصن

، ة عليها خرج ثالثة إال ثلثاوإذا قسمت الرتك، كل واحد سبعة ونصف
فإذا قسمت  ،مخسة عرش عىل اثنني بسبعة ونصف: وكيفية ذلك أن نقول

ولكل واحدة من البنتني ، العرشين عليها حصل لكل واحد ثالثة إال ثلثا
وإذا قسمت الرتكة عىل هذا ، أربعة خيرج بقسم املسألة عليها أربعة إال ربعا

 .العدد خرج مخسة وثلث
وذلك بأن تقسم مصح املسألة عىل ، طريق القرياط: ادسالطريق الس

أو ، خمرج القرياط وهو أربعة وعرشون يف اصطالح املرصيني ومن وافقهم
واملشهور األول والعمل عىل كل  ،عرشون يف اصطالح أهل العراق

فعىل األول نقسم املسألة ، فإن هذا جمرد اصطالح ال خيل باملقصود، حيحص
ال مث ، وعىل الثاين نجعلها عرشين سهام، ونعرف مالهأربعة وعرشين سهًام 

ت منه أقل أو ال، فههنا حالتان ا أن يكون ما صحَّ  :خيلو إمَّ
فإن نسبة اخلمسة عرش إىل ، أن يكون أقل كام يف املثال: احلالة األوىل

هل نم مث ، وبسطهام مخسة من ثامنية حتفظه معك ،خمرج القرياط نصف وثمن



  

  ٣٠٢   

ألهنا خمرج النصف  ؛ب يف خمرج الكرس، وهو هنا ثامنيةيشء من املسألة يرض
فللزوج ثالثة يف ثامنية بأربعة وعرشين،  ،ثم يقسم عىل بسط الكرس، والثمن

ولألم اثنان ، وإذا قسمتها عىل البسط خرج مخسة إال ُمخًسا من خمرج القرياط
ا يف ثامنية بستة عرش فاقسمها عىل اخلمسة خيرج ثالثة ومخس وهذا هو سهمه

ولكل ، وتعمل يف نصيب األب عملك يف نصيب األم، من خمرج القرياط
وإذا قسمت هذا ، واحدة من البنتني أربعة مرضوبة يف ثامنية باثنني وثالثني

من خمرج مهس ستة ومخسا خرج احلاصل عىل اخلمسة بلغ احلاصل بالقسمة 
رج القرياط، واألحسن يف هذا املثال أن نميش عىل رأي العراقيني يف خم

يكون نسبة املسألة إىل خمرج القرياط نصًفا فالقرياط ليكون موافًقا للرتكة 
فترضب سهام كل وارث يف  ،وبسطهام ثالثة ،وربًعا، وخمرجهام أربعة

، واحلاصل هو نصيبه من خمرج القرياط ،ثم تقسمه عىل البسط، املخرج
وهكذا  ،ربعةفللزوج ثالثة يف أربعة باثني عرش اقسمها عىل البسط خيرج له أ

 .بقية الورثة
ت منه املسألة أكثر من خمرج القرياط: احلالة الثانية  ،أن يكون ما صحَّ

 :ثم ال خيلو من أمرين، فتقسمه عىل خمرج القرياط أربعة وعرشين
 :أي ،فإن كان احلاصل بالقسمة عدًدا ناطًقا، أن يفنيه بال كرس :األول

اه إىل أضالعه، فإما أن تكون نللَّ يتحصل من رضب أحد عددين يف اآلخر َح 
فمسألتهم من اثني عرش،  ،وأربعة أعامم ،وثالث بنات ،اثنني كام يف زوج



  

  ٣٠٣   

فاقسمها عىل خمرج القرياط يكن احلاصل  ،وتصح من مائة وأربعة وأربعني
نضعهام وضع األضالع  ،وثالثة ،وضلعاه اثنان ،وهي عدد ذو أضالع، ةتس

ل وارث نصيبه من القرياط كام أعطيته من ثم أعط ك، السابقة يف املثال األول
 :وهاك هذه الصورة يف الشباك ،الرتكة يف املثال السابق
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  ٣٠٤   

ففي أربع ، أيًضاوإما أن تكون األضالع أكثر فتضعها مجيعها 
 ،نقسم املسألة من أربعة وعرشين ،ومخسة أبناء ،وثالث جدات ،زوجات

فنرضب الرؤوس ، أيًضا ورءوسهم متباينة ،وسهام كل فريق منكرس عليهم
نم حصتف ، وما حصل فجزء السهم نرضبه يف أصل املسألة ،ضعبب اهضعب

ل ستون، وإذا قسمناه عىل خمرج القرياط حص، أربعني وأربعامئة وألف
أننا إذا رضبنا بعض هذا العدد  :وبيان ذلك ،وستة ،ومخسة ،وأضالعها اثنان

ببعض حصلت الستون التي هي حاصل قسمة مصح املسألة عىل خمرج 
القرياط، فنقول اثنان يف مخسة تبلغ عرشة، فإذا رضبناها بستة صار احلاصل 

مسقن ،اهلبق  وصورة القسم يف هذه الصورة كام سبق يف الصورة التي، نيتس
 :وهاك صورة هذه يف الشباك ،ما لكل وارث عىل تلك األضالع كام سبق
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  ٣٠٥   

ت منه املسألة عدًدا صامًتا  :ىنعمب ،وإن كان احلاصل بقسمة ما صحَّ
أنه ال يتحصل من رضب أحد عددين يف آخر وضعته كله كضلع واحد، فلو 

 ،كانت مسألتهم من أربعة وعرشين ،وسبعة أبناء ،وجدة ،كان الورثة زوجة
، يف رؤوس األبناء السبعة لرضبنا املسألة ؛وتصح من مائة وثامنية وستني

) أربعة وعرشين(وإذا قسمت هذا احلاصل من الرضب عىل خمرج القرياط 
ل من رضب أحد صصار احلاصل بالقسمة سبعة، وهي عدد صامت ال يتح

عددين يف اآلخر، ولذلك مل يكن هناك أضالع نوزعها عىل جداول ختتص 
م كل وارث كام ونقسم عليه سه ،ولكننا نضع هذا العدد موضع ضلع ،اهب

 .وهاك صورة هلذا املثال يف شباك، سبق لك يف غري مثال
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  ٣٠٦   

فطريق ذلك أن تنسب املنكرس وهو ما ، أن يفنيه ويبقى: األمر الثاين
، فأي جزء كان )أربعة وعرشين(عد املنقسم صحيًحا إىل خمرج القرياط ب ىقبي

له ترضب مصح املسألة يف خمرجه ثم تقسم احلاصل عىل خمرج القرياط، وتفعل 
ثم ترضب سهام كل وارث فيام رضبت فيه  ،يف اخلارج كام سبق ذلك يف األمثلة

 :هذا املثال كام ترى يف، وتقسم احلاصل عىل أضالع القراريط ،مصح املسألة
وتعول بثمنها  ،فمسألتهم من أربعة وعرشين ،وأبوين ،وبنتني ،زوجة

فإذا قسمنا سبعة وعرشين عىل خمرج القرياط صار ، إىل سبعة وعرشين
وبقي املنكرس ثالثة وهي ثمن خمرج القرياط أربعة  ،احلاصل بالقسمة واحًدا

رشع ةتس غلبي  فنرضب مصح املسألة فيه ،وخمرج الثمن من ثامنية، وعرشين
 ،وثالثة، وإذا قسمتها عىل خمرج القرياط خرج تسعة وضلعاها ثالثة، ومائتني

إال أننا نرضبه أوالً يف خمرج الثمن،  ،فنقسم نصيب كل وارث عليهام كام سبق
فللزوجة من أصل املسألة ثالثة مرضوبة يف خمرج الثمن بأربعة وعرشين، 

نية بالقسمة، فاقسمها عىل الضلع وإذا قسمتها عىل الضلع األصغر خرج ثام
واثنان كًرسا نضعهام  ،الثاين خيرج اثنان صحيحان، فتضعهام حتت القرياط

 :الشباك وهكذا كل وارث كام تراه يف، حتت الضلع
 ٣ ٣ ٢٤ ٢١٦ ٢٧ ت
  ٢ ٢ ٢٤ ٣ هج
 ١  ٧ ٦٤ ٨ تنب
 ١  ٧ ٦٤ ٨ تنب
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  ٣٠٧   

حت منه املسألةيف  -٢ وبيان  ،بيان معرفة نصيب كل واحد مما صَّ
أن ترضب نصيبه من قبل التصحيح يف رؤوس غريه إن كانت مباينة  :ذلك

فإن كان ، له، أو وفقها إن كانت موافقة، أو ماله وحده فقط إن كان منقسًام 
 .بينه وبني رؤوس غريه مداخلة رضبته يف أقل جزء يتفقان فيه

، نوعامَّ  ،وأربع بنات ،وثالث جدات ،زوجاتأربع  :مثال ذلك
، وتصح من ثامنية وثامنني ومائتني ،أصل املسألة من أربعة وعرشين

للزوجات ثالثة مرضوبة يف رؤوس اجلدات ثالثة بتسعة وهي نصيب كل 
وال يف رؤوس البنات ، واحدة، وال ترضب يف رؤوس األعامم ملداخلتها هلام

أو البنات للمامثلة  ،بة يف رؤوس الزوجاتللمامثلة، وللجدات أربعة مرضو
وهي نصيب كل واحدة، وترضب وفق  ،دون األعامم للمداخلة بستة عرش

وإذا رضبتها يف رؤوس ، رؤوس البنات يف رؤوس اجلدات تبلغ اثني عرش
أما سهام ، الزوجات بلغت ثامنية وأربعني وهي نصيب كل واحدة منهن

ات ثم يف وفق سهام الزوجات العمني فهي واحد مرضوب يف رؤوس اجلد
 .وهي نصيب كل واحد منهام ،أو البنات يبلغ ستة

وهو  ،أو األنوثة ،اخلنثى املشكل من مل يكن فرج خيتص بالذكورة -٣
 :نوعان

فإن كان إرثه ال خيتلف بالذكورة  ،ال يرجى زوال إشكاله :األول
 ،إلخوة ألموا ،وذوو األرحام ،املعتق :وهم أربعة أصناف، واألنوثة ُأعطيه



  

  ٣٠٨   

وإن كان ال يرث ، أو األب إذا كان واحًدا مع إناث الفروع ،وولد األبوين
وإن كان ال يرث إال بتقدير أنوثته ، إال إذا كان ذكًرا أعطي نصف مرياثه

وإن كان يرث هبام متفاضًال ُأعطي نصف مرياث ، ُأعطي نصف مرياث أنثى
 ؛خرية تشمل حالنيلكن األ ،فهذه أربع أحوال، ونصف مرياث أنثى ،ذكر

 .أو بالعكس ،ألنه إما أن يكون اإلرث بكونه ذكًرا أكثر
أن ترضب إحدى املسألتني يف مجيع األخرى إن  :وكيفية عمل ذلك

وبالكربى مع  ،وتكتفي بإحدامها مع التامثل ،أو وفقها إن كان ،ةنيابم تناك
وهف غل ب امف ،التناسب، ثم ترضب احلاصل بعد هذا العمل يف حايل اخلنثى

 .ومنه تصح ،اجلامعة
 :وأما القسمة فلها ثالث صفات

رضب سهم كل وارث نمث  ،أن تقسم اجلامعة عىل كل مسألة :األوىل
 ،فلو ورثه زوج، ونقسمه عىل احلالني ،من املسألة يف اخلارج عليها بالقسمة

إن قدر ذكًرا صحت املسألة  ،وولد أب خنثى ،وأخت من أم، وأخت شقيقة
ت من ثامنية، وبني املسألتني مباينةوإ ،ةعبس نم فإذا رضبنا  ،ن قدر أنثى صحَّ

وإذا رضب يف حايل اخلنثى ، إحدامها يف األخرى بلغ احلاصل ستة ومخسني
وإذا قسمتها عىل مسألة الذكورية ، وهذا هو اجلامعة ،بلغ اثني عرش ومائة

وعىل مسألة األنوثية خرج أربعة عرش، فإذا رضبت ما  ،خرج ستة عرش
وإذا  ،للزوج من مسألة الذكورية يف اخلارج عليها حصل ثامنية وأربعون



  

  ٣٠٩   

وإذا ، رضبت ما له من مسألة األنوثية يف اخلارج عليها حصل اثنان وأربعون
ضممتها إىل ثامنية وأربعني صارا تسعني فاقسمها عىل احلالني خيرج مخسة 

ا  وأم، وتعمل يف األخت الشقيقة عملك يف نصيب الزوج ،وأربعون
األخت ألم فلها من مسألة الذكورية واحد مرضوب يف العدد فوقها ستة 

، يبلغ ستة عرش، ومن مسألة األنوثة واحد يف أربعة عرش بأربعة عرش ،رشع
وللخنثى من األنوثية واحد ، وإذا قسمتها عىل االثنني خرج مخسة عرش

تمسق وإذا ، وال يشء له من الذكورية ،مرضوب يف أربعة عرش بأربعة عرش
 :ما له عىل اثنني حصل سبعة كام ترى يف الصورة يف الشباك

 

 ١٦ ١٤  

 ١١٢ ٧ ٨ ت

 ٤٥ ٣ ٣ ج

 ٤٥ ٣ ٣ ق

 ١٥ ١ ١ متخ

 ٧  ١ بثخ
 

أن نرضب سهم كل وارث من مسألة يف املسألة : الصفة الثانية
للزوج من مسألة الذكورية ثالثة مرضوبة يف مسألة : فنقول، األخرى

أربعة وعرشين، وله من مسألة األنوثية ثالثة مرضوبة يف األنوثية ثامنية ب



  

  ٣١٠   

وإذا ضم حاصل هذا الرضب ، بإحدى وعرشين) ةعبس(مسألة الذكورية 
واألخت ، إىل احلاصل من مسألة الذكورة بلغ مخسة وأربعني وهي نصيبه

وأما األخت لألم فلها واحد من مسألة الذكورية مرضوب يف ، الشقيقة مثله
األنوثية واحد مرضوب يف ةلأسم وهلا من ، ةينامثب) ةينامث(مسألة األنوثية 

وللخنثى من األنوثية واحد ، مسألة الذكورية سبعة واجلميع مخسة عرش
 .وال يشء له من الذكورية ،مرضوب يف مسألة الذكورية بسبعة

ونجمع  ،أن ننسب ما لكل وارث من مسألة إليها: الصفة الثالثة
: فنقول، ونقسم احلاصل عىل حالني ،ىل اجلامعةثم ننسبه إ ،احلاصل بالنسبة

واجلميع  .ومن األنوثية ثالثة من ثامنية ،للزوج من الذكورية ثالثة من سبعة
مال كامل إال سبًعا وثالثة أثامن سبع فأعطه من اجلامعة مثل هذه النسبة 

وإذا قسمته عىل احلالني حصل مخسة ، يكن تسعني من مائة وعرشين
عضوي ال نكل ، الصفتان كاألوىل يف وضعهام يف اجلدولوهاتان ، وأربعون

 .اخلارج بالقسمة عىل يشء من املسألتني
فإن كان ال خيتلف  ،من  يرجى زوال إشكاله: النوع الثاين من اخلنثى
وهو ما يكون  ،وإال عومل ومن معه باليقني، إرثه بالذكورة واألنوثة ُأعطيه

 .لكل واحد عىل كل حال
صفة يف النوع األول إال أننا هنا ال نرضب املسألتني وكيفية العمل كال

ويف حقه  ،إن اليقني يف حق الورثة أن يكون أنثى: ففي املثال نقول ،نيلاح يف
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ثالثة من األنوثة مرضوبة  ،والشقيقة ،فلكل واحد من الزوج ،أن يكون ذكًرا
ولألخت ألم واحد من األنوثة مرضوب يف ، يف الذكورة بإحدى وعرشين

أو  ،فإن تبني أنثى أخذها ،ةعبس فقن لب ،وال يشء للخنثى، ورة بسبعةالذك
وإن مل  ،ولألخت لألم واحد، ا فلكل واحد من الزوج والشقيقة ثالثةذكرً 

وقسمت  ،يتضح رضبت حاصل رضب إحدى املسألتني يف األخرى بحالني
 :وإليك الصورة يف الشباك، قبس امك

 

 ٧   

 ٥٦ ٧ ٨ ت
 ٢١ ٣ ٣ ج

 ٢١ ٣ ٣ ق

 ٧ ١ ١ متخ

   ١ بثخ
 

فكلام زاد واحًدا ، واعلم أنه متى تعدد اخلنثى تعددت أحواله
 ،ولألربعة ستة عرش ،وللثالثة ثامن ،فلالثنني أربع حاالت، فضاعف العدد

أنك إذا عرفت أن للخنثى الواحد  :ووجه ذلك، وللخمسة اثنان وثالثون
يف اهبرضاف  ،تبلغ أربعةفارضهبا يف حالني ُأخريني للخنثى الثاين  ،نيلاح

 ،فارضهبا يف حايل الرابع تبلغ ستة عرش ،حايل اخلنثى الثالث تبلغ ثامنية
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 .وهكذا ،وبرضهبا يف حايل اخلامس تبلغ اثنني وثالثني
 ،وجدة ،زوجة :وصورهتا، يف عمل مسألة فيها مناسخة وخنثى -٤
 ،تومل تقسم الرتكة حتى ماتت البنت عن بن، وبنت ،وولد خنثى ،وعم

فتعمل املسألة األوىل عىل أن اخلثنى فيها يرجى ، وعم ،وزوج ،وولد خنثى
مسألة ذكوريته من أربع : فتقولوهي احلالة األوىل يف العمل، ، اتضاحه

ومسألة أنوثيته من أربعة وعرشين غري ، وعرشين وتصح من اثنني وسبعني
ثة جداول وال بد من ثال، منكرسة، وبني املسألتني تناسب فتكتفي بالكربى

وثالث عىل أنه يرجى اتضاحه، ثم بعد هذا  ،وآخر ألنوثيته ،واحد لذكوريته
، ثم تصححها مع سهام مورثه ،تعمل مسألة الثاين عىل أن اخلنثى فيها ذكًرا

ثم تضع اجلامعة عىل أنه ، ثم تصححها مع سهام مورثه ،ثم عىل أنه أنثى
 .ىجري ال مث ،يرجى اتضاحه
ث تباين ،كًرا من أربعةمسألة كونه ذ :فنقول  ،وبينها وبني سهام املورِّ

، وهي مصح املسألتني ،وبرضب بعضهام باآلخر حيصل ثامن وثامنون ومائتان
وحمصل  ،وتباين سهام مورثه أيًضا ،أما مسألة أنوثيته فهي من اثني عرش

دعب مث ، وهي مصح املسألتني ،رضب أحدمها باآلخر أربعة وستون وثامنامئة
مث ، جلامعة عىل أنه يرجى اتضاحه وهي أربعة وستون وثامنامئةذلك تضع ا

وقد وضع ، عىل أنه ال يرجى وهي ضعفها ثامن وعرشون وسبعامئة وألف
وعىل اجلدول الثاين وفق ، عىل اجلدول األول وفق املسألة الثانية وهي ثالثة

ىث وعىل اجلدول الثالث مسألة امليت الثاين بتقدير خنثاه أن، مسألة األوىل
، وعىل اجلدول الرابع والسادس سهام امليت الثاين من املسألة األوىل، وذكًرا
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وعىل اجلدول اخلامس وفق مسألة الذكورية من امليت الثاين ملسألة أنوثيته 
وعىل اجلدول السابع وفق مسألة األنوثية من امليت الثاين ، بعد التصحيح
أما اجلدول التاسع ، تا اخلنثىوأما اجلدول الثامن فعليه حال، ملسألة الذكورية

 :كام هو أمامك يف الشباك ،فهو حاصل رضب اجلامعة يف حايل اخلنثى
   ١٢        
 ٢ ١ ١٧ ٣ ١٧  ٤ ١ ٣  
 ١٧٢٨ ٨٦٤ ٨٦٤ ١٢ ٢٨٨ ٤  ٧٢ ٧٢ ٢٤ ت
 ٢١٦ ١٠٨ ١٠٨  ٣٦   ٩ ٩ ٣ هج
 ٢٨٨ ١٤٤ ١٤٤  ٤٨   ١٢ ١٢ ٤ ده
          ١ مع

 ٥٧٦ ٢٨٨ ٢٨٨  ٩٦   ٢٤ ٣٤ ٨ ولدخنثى
       ت ١٧ ١٧ ٨ تنب

 ١١٩ ٥١ ٦٨ ٤ ١٧ ١ تنب    
 ١٧٠ ٦٨ ٦٨ ٤ ٣٤ ٢ ولدخنثى    
 ١٠٢ ٥١ ٥١ ٣ ١٧ ١ ج    
 ١١٧  ١٣ ١   مع    

أمامـك حتـت فإنـه كـان معمـوالً عـىل احلالـة  ىأما الشباك الذي يرتاء
 فبعد العمل، هالثانية التي نقدر فيها اخلثنى يف املسألة األوىل ال يرجى اتضاح

السابق يف مسألة امليت األول نرضب احلاصل من رضب إحدى املسألتني يف 
نـم تـنبلل اـم مـسقن مـث ، األخرى يف حايل اخلنثـى ونعـرف مـا لكـل وارث
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ومــا تــراه يف  ،قبــس امــك اــهنيبوننظــر  ،املســألة األوىل عــىل مصــحح مســألتها
ذه املســألة إال أن الشـباك األول يف اجلــداول هــو بنفســه مـا تــراه يف شــباك هــ
وهنا كان عـىل ، اجلدول الثالث كان يف املسألة األوىل عىل أنه يرجى اتضاحه

:كام يظهر بتأمل هذا الشباك ،أنه ال يرجى اتضاحه 
   ١٢        
 ٢ ١ ٤١ ٣ ٤١  ٤ ١ ٣  
 ٣٤٥٦ ١٧٢٨ ١٧٢٨ ١٢ ٥٧٦ ٤  ١٤٤ ٧٢ ٢٤ ت
 ٤٣٢ ٢١٦ ٢١٦  ٧٢   ١٨ ٩ ٣ هج
 ٥٧٦ ٢٨٨ ٢٨٨  ٩٦   ٢٤ ١٢ ٤ ده
 ٧٢ ٣٦ ٣٦  ١٢   ٣  ١ مع

 ١٣٩٢ ٦٩٦ ٦٩٦  ٢٣٢   ٥٨ ٣٤ ٨ ولدخنثى
       ت ٤١ ١٧ ٨ تنب

 ٢٨٧ ١٢٣ ١٦٤ ٤ ٤١ ١ تنب    
 ٤١٠ ١٦٤ ١٦٤ ٤ ٨٢ ٢ ىثنخ ولد    
 ٢٤٦ ١٢٣ ١٢٣ ٣ ٤١ ١ ج    
 ٤١  ٤١ ١   مع    
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 )دنزينب وه(هلك عبد اهللا عن ابنتيه 
 )ليىل وعائشة(وعن ابنتي ابنه عّيل ومها 

 )عمرة وحفصة وصفية(وعن بنات ابنه فهد 
 )ورقية سلمى وأسامء(ابنه خالد  اتوعن بن

 بنتي عباس) سودة وميمونة(وعن بنتي ابن ابن ابنه عيل 
 بنتي زيد) عصامء وفاطمة(وعن بنتي ابن ابنه عّيل 

 ةمطاف تنب) ايه(وعن بنت بنت ابن ابنه عّيل 
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أوالد عمرو بن ) عبد الرمحن وبكرة وخدجية(أوالد ابن ابن ابنه عيل  وعن
 زيد

 بنت عثامن) نورة(وعن بنت ابن ابنه فهد 
 بنت عبد الرمحن) رّيا(وعن بنت ابن ابن ابن ابنه عّيل 

 ركب تنب) رقية(ابنه خالد وعن بنت 
 بنتي احلارث) أسامء ومليا(وعن بنتي ابن ابنه خالد 

 الثلثان) زينب وهند ( هيتنبال تركة عبد اهللا من ثالثة :أيهتكرت مسقتف 
) بن عمرو بن زيد بن عيل عبد الرمحن(والباقي البن ابن ابن ابنه عّيل وهو 

) رقية(ـ أمه  ٢) نورة(ـ زوجته  ١من بنات االبن وهن  ه،ومن يف درجته أو فوق
) عصامء وفاطمة(ـ عمتاه  ٧ـ  ٦) بكرة وخدجية(أختاه  ٥ـ  ٤) عمرة(هتدج ـ  ٣
اتلاخ ـ ١٣ـ١٢) ليىل وعائشة(ـ عمتا أبيه ١١ـ١٠) سلمى وأسامء(اه تلاخ ـ ٩ـ  ٨

ـ ابنتا  ١٧ـ  ١٦) سودة وميمونة(ـ ابنتا عمه  ١٥ـ  ١٤) حفصة وصفية(أبيه 
 ).أسامء ومليا(هلاخ 

نم اهنأل ) ةمطاف(هتمع تنب ) ايه(وال ، شيًئا ألهنا حمجوبة به) ريا(وال ترث بنته 
 .ذوي األرحام

  ـه١٥/٦/١٤١٣:يف ،حممد الصالح العثيمنيهبتك 
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 .وهو عدم الفرع الوارث: لزوج برشط واحدا -١
 .)٢(، وعدم املعصب)١(عدم املشارك :البنت برشطني -٢
وعدم املعصب، وعدم ، عدم املشارك: بنت االبن بثالثة رشوط -٣

 .أعىل منها )٣(فرع وارث
، وعدم املعصب، عدم املشارك: األخت الشقيقة بأربعة رشوط -٤

 .)٤(رث من الذكوروعدم األصل الوا، عدم الفرع الوارث
وعدم املعصب، وعدم ، عدم املشارك: األخت ألب بخمسة رشوط - ٥

 .وعدم الشقيق والشقيقة، وعدم األصل الوارث من الذكور، الفرع الوارث
 

 .وهو وجود الفرع الوارث :الزوج برشط واحد -١
 .وهو عدم الفرع الوارث :الزوجة أو الزوجات برشط واحد -٢

 
 .وهو وجود الفرع الوارث: الزوجة أو الزوجات برشط واحد

                                                        
  .-  الشارح  – ًة ووصًفاكل أنثى مساوية هلا درج: املشارك)  ١(
  .-  الشارح  – كل ذكر مساو هلا درجًة ووصًفا: املعصب)  ٢(
  .- الشارح  – من ليس بينه وبني امليت أنثى: الفرع الوارث)  ٣(
  .-  الشارح  – كل من ليس بينه وبني امليت أنثى: األصل الوارث من الذكور)  ٤(
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 .وعدم املعصب، التعدد: البنات برشطني -١
وعدم فرع ، وعدم املعصب، التعدد: بنات االبن بثالثة رشوط -٢

 .وارث أعىل منهن
، املعصب التعدد، وعدم: األخوات الشقيقات بأربعة رشوط -٣

 .وعدم األصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث
وعدم وعدم املعصب، ، التعدد: األخوات من األب بخمسة رشوط - ٤

 .وعدم الشقيق والشقيقة، وعدم األصل الوارث من الذكور، الفرع الوارث
 

أو وعدم مجع من اإلخوة ، عدم الفرع الوارث: األم بثالثة رشوط -١
 : تكون املسألة إحدى العمريتني ومهاوأالَّ ، األخوات

ولألم ، للزوج النصف ثالثة: املسألة من ستة. وأب ،وأم ،زوج –أ 
 .ولألب الباقي اثنان، ثلث الباقي واحد

للزوجة الربع واحد، : املسألة من أربعة. وأب ،وأم ،زوجة –ب 
 .ولألم ثلث الباقي واحد، ولألب الباقي اثنان

التعدد، وعدم الفرع الوارث، : خوة من األم بثالثة رشوطاإل -٢
 .وعدم األصل الوارث من الذكور

وال مع األصل الوارث من ، وال إرث هلم مطلًقا مع الفرع الوارث
 .الذكور
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 .وهو جود الفرع الوارث :األب برشط واحد -١
ع من اإلخوة أو أو مج، وجود الفرع الوارث: األم بأحد رشطني -٢
 .األخوات
وعدم أصل ، وجود الفرع الوارث: بثالثة رشوط )١(الوارث اجلد - ٣

 .وعدم اإلخوة أو األخوات األشقاء أو ألب، وارث من الذكور أقرب منه
وهو عدم أنثى وارثة : أو اجلدات برشط واحد )٢(اجلدة الوارثة -٤

 .من األصول أقرب منها
وعدم ، عدم املعصب: مع بثالثة رشوطبنات االبن الواحدة أو اجل - ٥

 .يستغرق من فوقهن الثلثني وأالَّ ، فرع وارث من الذكور أعىل منهن
عدم الفرع : األخوات ألب الواحدة أو اجلمع بخمسة رشوط -٦
وعدم األشقاء ، وعدم املعصب، وعدم األصل الوارث من الذكور، الوارث
 .وأالّ تستغرق الشقيقات الثلثني، الذكور
، وعدم الفرع الوارث، عدم التعدد: إلخوة من األم بثالثة رشوطا -٧

 .وعدم األصل الوارث من الذكور
*      *      * 

                                                        
  .-  الشارح  – من ليس بينه وبني امليت أنثى :اجلد الوارث)  ١(
  .-  الشارح  –ينها وبني امليت ذكر مسبوق بأنثى ب سيل نم :اجلدة الوارثة)  ٢(
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 :يمكن تقسيم الفرائض باعتبار كل وارث عىل حدة كام ييل

 
 .ربع مع وجودهوال، النصف مع عدم الفرع الوارث :للزوج

 .والثمن مع وجوده، الربع مع عدم الفرع الوارث :ةجوزلل
 

والسدس ، السدس فرًضا بدون زيادة مع ذكور الفرع الوارث :لألب
والتعصيب فقط مع عدم ، فرًضا وما بقي تعصيًبا مع إناث الفرع الوارث

 .الفرع الوارث
، ن اإلخوة أو األخواتأو مجع م ،السدس مع الفرع الوارث :لألم

 .وثلث الباقي يف العمريتني، والثلث مع عدمهم
 

 :مرياث اجلد الوارث كمرياث األب إال يف مسألتني
ومع األب ثلث ، فإن لألم مع اجلد ثلث املال ،العمريتان :األوىل

 .الباقي بعد فرض الزوجني
 ،فإهنم ال يسقطون باجلد ،أو ألب ،مع اإلخوة األشقاء :الثانية

 .أهنم يسقطون باجلدِّ كام يسقطون باألب: والقول الصحيح، ويسقطون باألب
السدس إذا مل يكن أحد من إناث األصول : ومرياث اجلدة أو اجلدات
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 .أقرب منهن
 

وللثنتني  ،للواحدة النصف، يرثن بالفرض فقط إذا مل يكن معهن معصب
 .فأكثر الثلثان
 .للذكر مثل حظ األنثيني ،ثن بالتعصيب بالغري إذا كان معهن معصبوير

 
 .كمرياث البنات إذا مل يكن فوقهن أحد من الفروع مرياث بنات االبن

فإن كان فوقهن أحد من الفروع فإن كان ذكًرا أسقطهن وإن كانت 
نهعم نك وهلن السدس تكملة الثلثني إذا مل ي، أنثى واحدة؛ فلها النصف

  ،سقطن إن مل يعصبهن ابن ابن بدرجتهن ،وإن كانتا اثنتني فأكثر، بصعم
 .أو أنزل منهن

 
 ،للواحدة النصف ،فقط إن مل يكن معهن معصب يرثن بالفرض
 .وللثنتني فأكثر الثلثان

ويرثن بالتعصيب مع الغري ، ويرثن بالتعصيب بالغري مع األخ الشقيق
 .أو بنات االبن ،رث بالفرض من البناتي نم عم

 
مرياث األخوات ألب كمرياث الشقيقات إذا عدم الشقيق والشقيقة، 
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وإن وجدت شقيقة واحدة فلهن السدس تكملة  ،فإن وجد شقيق سقطن به
سقطن إن مل  ،وإن وجد شقيقتان فأكثر ،الثلثني إذا مل يكن معهن معصب

 .بصعم دجوي
 

وللجمع الثلث الذكر واألنثى ، يرثون بالفرض فقط للواحد السدس
 .سواء

 
 كتبه الفقري إىل اهللا تعاىل                                                 

 ـه٢٦/٦/١٤١٢حممد الصالح العثيمني يف 
 

*      *      * 



  

  ٣٢٥   

 

 
 

 ٣ ميدقت
 ٥ حممد بن صالح العثيمنينبذة خمترصة عن العالمة 

 ١٣ من منظومة القالئد بخط الشارح) ١ص(صورة 
 ١٤ صورة من الصفحة األخرية

 ١٥ متن القالئد الربهانية
 ٢٧ الرشح

 ٢٧ التعريف بالناظم
 ٣٢ »أمحد«ـب  ملسو هيلع هللا ىلصتسمية النبي 

 ٣٧ فضل علم الفرائض
 ٤٧ ةمدقم

 ٤٧ احلقوق املتعلقة بالرتكة
 ٤٧ الرهن
 ٤٨ تيجتهيز امل
 ٥٣ الوصية

 ٥٨ باب أسباب اإلرث
 ٥٩ النكاح
 ٦٢ النسب
 ٦٤ الوالء

 ٧٠ باب موانع اإلرث



  

  ٣٢٦   

 ٧٠ الرق
 ٧١ القتل

 ٧٥ اختالف الدين
 ٨٠ باب أركان اإلرث
 ٨٢ باب رشوط اإلرث
 ٨٢ حتقق وجود الوارث

 ٨٣ موت املورث
 ٨٤ اقتضاء التوارث

 ٨٦ باب من يرث من الذكور
 ٨٩ من اإلناثباب من يرث 

 ٩٢ باب الفروض املقدرة يف كتاب اهللا تعاىل
 ٩٧ باب من يرث النصف
 ١٠٤ باب من يرث الربع
 ١٠٦ باب من يرث الثمن
 ١٠٨ باب من يرث الثلثني
 ١١٦ باب من يرث الثلث

 ١١٧ العمريتان
 ١٢٤ باب من يرث السدس

 ١٤٦ باب التعصيب
 ١٥٨ باب احلجب



  

  ٣٢٧   

 ١٦٧ باب املرشكة
 ١٧٣ مرياث اجلد واإلخوة باب

 ١٨٢ فصل يف املعادة
 ١٨٤ باب األكدرية

 ١٨٨ باب احلساب وأصول املسائل والعول
 ٢٠٤ باب تصحيح املسائل

 ٢١٩ باب املناسخة
 ٢٤٨ باب قسمة الرتكات
 ٢٦٣ باب ذوي األرحام

 ٢٧١ جهات ذوي  األرحام
 ٢٧٧ باب مرياث املفقود واخلنثى املشكل واحلمل

 ٢٩٠ مرياث الغرقى ونحوهمباب 
 ٢٩٥ مالحق الكتاب
 ٢٩٥ قسمة الرتكات: امللحق األول
 ٣١٧ : امللحق الثاين

 ٣١٩ أ ـ أصحاب
 ٣٢٢ ب ـ تقسيم الفرائض باعتبار كل وارث عىل حده

 ٣٢٥ الفهرس
 

 


