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َ ق   َاجَر تيحَاجريضي 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني، وعلى 

 آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد: فهاكم املفاتيح الفَرضيَّة على باب اخلالصة اإلرثية، وهو اجلزء األول 

ول من خالصة الدروس اإلرثية، أرجو أن يفتح اهلل هبا الفرائض؛ ألنه مقف
بأقفال: منها: النسب ودرجاته، كجهات القرابة، واملراد بالنسب اإلدالء، 
فيشمل األسباب الثالثة، ومنها: قواعده األساسية ومهماته، كاألحوال 

 األربعينية، ومنها: احلساب وقواعدها، كالنسب األربع وأحكامها.
إىل وهذا الكتاب كاحلاشية يقتصر على شرح مواضع رأيتها شديدة احلاجة 

فتحا للباب، وتنبيها على املهم، وتتميما للفائدة، وبعدا عن احلشو الشرح، 
ويربط بني املنت والرحبية؛ ألن املنت معاَصر سهل الدراسة وسريع والتطويل، 

الفهم؛ فرأيت أن أجعل كالشرح للرحبية، وألن الرحبية قدمية سهلة احلفظ 
ويشرح أيضا ما كان منت، ومشهورة عند العلماء؛ فقصدت أن تصري كالنظم لل

شديد االحتياج إىل الشرح من ألفاظها، فإن مل يوجد منها مطابق صراحة 
 .فريبطه بالربهانية، فإن مل يوجد فبغريمها من الكتب املعتمدة

وقد اختلفت طرق الفرضيني يف شرح هذا الفن فمن بني مطول أمل ومن بني 
بذكر ما ال حيتاج إليه موجز أخل فالسبيل أن جنري القصد وندع التطويل 

واإلخالل برتك نص ما حيتاج إليه فإن خري األمور أوسطها، وقد جعلت اللفظ 
املقصود بالشرح بني هذين القوسني )( مشكوال، وكذا جعلت األدلة والشواهد 

 مشكولة، وبدأت بتاريخ املواريث، ليكون الطالب على إملام مبا مضي.
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خَاجَااَ ث َت َ 
َيبَق هَاإلسَلم:أ(َاجَيياثَ ث َاجع

 عرف العرب قبل اإلسالم كغريهم من األمم املرياث، وكانوا يورثون بأحد أمرين:
األول: النسب، ونقصد به القرابة النسبية اليت تربط األفراد. ويورثون به الذكر 
البالغ، وحيرمون النساء واألطفال دون احللم، فال مرياث لألم والزوجة وال للبنت 

 واألخت.
 غري النسب، ويشمل ثالثة أسباب هي:والثاين 

التبين، وكان معروفا يف اجلاهلية، يعمد أحدهم إىل ابن غريه فيتبناه برضاه  -1
ومبوافقة مواليه، وأكثر ما حيدث ذلك للتخفيف على عائالت فقرية من عول 

، زيدا بن حارثة وأصبح يدعى زيدا بن حممد، وتبىن أبنائها. وقد تبىن النيب 
 ساملا.أبو حذيفة 

املواالة، وتسمى أيضا التحالف، وهو أن يتحالف ويتعاهد رجالن على أن  -2
ينصر أحدمها اآلخر ويرث، فإذا اتفقا على نسبة معينة كالنصف والربع يأخذه 

 احلي من مال امليت، وإذا مل يتفقا على شيء ورثه احلي سدس تركة امليت.
طيع أحدهم أن يوصي مباله  الوصية، عرفها العرب يف جاهليتهم، فكان يست -3

كله أو جزء منه ألحد أقاربه أو ألجنيب عنه، دون رقابة عليه ودون حدود حتده 
 وكثريا ما أدى ذلك إىل جور شديد.

َب(َ ياحهَأحك مَاجَيياثَهع َاإلسَلم:
جاء اإلسالم فوجد العرب يورثون بالنسب لكنهم يقصرون ذلك على البالغني 

ور واإلناث مبنيا على ضوابط سنعرفها إن شاء اهلل من الذكور فجعله عاما للذك
يف موضعها بعون اهلل تعاىل ولكن ذلك على سبيل التدرج رمحة باألمة ومل يكن 
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دفعة، وورث الزوجات وموايل العتق كذلك ومل يورث بالقرابات غري الشرعية  
كاليت ترتتب على الزنا مثال. وأول ما نزل يف ذلك على رأي بعض املفسرين 

له تعاىل: ﴿لِلرَِّجاِل َنِصيٌب ِمَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ رَبُوَن َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِمَّا تَ َرَك قو 
 [.7اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ رَبُوَن ِمَّا َقلَّ ِمْنُه أَْو َكثُ َر َنِصيًبا َمْفُروًضا﴾ النساء: 

قوله تعاىل: ﴿َوَما  سكت اإلسالم قليال على التبين مث منعه، وذلك يف -1
َجَعَل أَْدِعَياءَُكْم أَبْ َناءَُكْم َذِلُكْم قَ ْوُلُكْم بَِأفْ َواِهُكْم َواللَُّه يَ ُقوُل احلَْقَّ َوُهَو يَ ْهِدي 

ِبيَل ) ( اْدُعوُهْم آِلَبَائِِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد اللَِّه فَِإْن ملَْ تَ ْعَلُموا َآبَاَءُهْم 4السَّ
يِن َوَمَوالِيُكم﴾ ااألحزاب: فَِإْخَواُنُكْم يف  [ فبطل بذلك التبين وما 5-4 الدِّ

 يتعلق به من أحكام منها املرياث.
أقر اإلسالم يف البداية التوارث باحلِْلف واملواالة، قال تعاىل: ﴿َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا  -2

أمَْيَاُنُكْم َفَآتُوُهْم َنِصيبَ ُهم﴾  َمَوايلَ ِمَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ رَبُوَن َوالَِّذيَن َعاَقَدتْ 
 [.33النساء: 

نسخ ذلك على رأي اجلمهور إىل التوارث باهلجرة واملؤاخاة اليت جعلها  -3
بني املهاجرين واألنصار يف بداية األمر؛ إذ كانت اهلجرة واجبة،  الرسول 

وذلك يف قوله تعاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم يف 
ِذيَن آَمُنوا ومََلْ َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أُولَِئَك بَ ْعُضُهْم أَْولَِياُء بَ ْعٍض َوالَّ 
 [.72يُ َهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َواَليَِتِهْم ِمْن َشْيٍء َحَّتَّ يُ َهاِجُروا﴾ ااأْلَنْ َفاِل: 

نسخ ذلك إىل وجوب الوصية للوالدين واألقربني، وذلك يف قوله تعاىل:  -4
رًا اْلَوِصيَُّة لِْلواِلَدْيِن  ﴿ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ

ا َعَلى اْلُمتَِّقنَي﴾ االبقرة:  [ وقد كانت كما ذكرنا 181َواأْلَقْ رَِبنَي بِاْلَمْعُروِف َحقًّ
يف اجلاهلية تطوعية ال حدود هلا ال من حيث األشخاص وال من حيث املقدار، 
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وإذا كان اإلسالم يف بدايته أوجبها بقوله )كتب( وبنين أشخاصها على 
إلمجال؛ فإنه أوكل مقدارها إىل اجتهاد امليت ونظر املوصي بشرط العدل الذي ا

 ال وكس فيه وال شطط، وذلك قوله تعاىل: )باملعروف(.
إنَّ اللََّه أَْعَطى : »نسخ وجوب الوصية بآيات املواريث، فلما نزلت قال  -5

 بة.أي: واج« ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه َأاَل اَل َوِصيََّة ِلَواِرثٍ 
هكذا تدرجت أحكام املواريث يف اإلسالم، فألغي ما كان سيئا، وأبقي ما كان 
نافعا وعدل بعضها وفرض أحكاما جديدة ال عهد للعرب هبا، فجاء بأحكام 
عادلة ثابتة مستمرة إىل يوم القيامة مبنية على مصاحل اليت يعلمها اهلل الذي 

 [.14للَِّطيُف اخْلَِبري﴾ اامللك: خلقهم: ﴿ َأاَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو ا
ومن األمور اليت كانت موجودة يف بعض القبائل العربية قبل اإلسالم أن  -6

زوجة األب بعد موته تدخل يف الرتكة؛ أي: يرثها االبن األكرب، فإذا كان له 
رغبة يف الزواج هبا تزوجها ولو كانت كارهة، وإال زوجها من شاء، وعالمة مرياثه 

 ن يلقي ثوبه عليها، فإن مل يكن للميت ابن كبري فعل ذلك أحد أوليائه.إياها أ
َزن" قال أوس بن َحَجر:  فإذا تزوج االبن امرأة أبيه قيل له "الَضي ْ

 َِ ةةةةةةةيا ةةةةةةةُيَُ ْثكا ةةةةةةةِيُ َردةةةةةةةيُكْمَرايةْ َوااْجرا  دسد
 

لدةةةةةةةةةةة َف  اهديةةةةةةةةةةةهدَضاةةةةةةةةةةةيةْ ا فَخا َراُكلُُّكةةةةةةةةةةةْمَيد
 

 أبيه وامرأة ابنه.شبَّههم باجملوس يتزوج الرجل منهم امرأة 
وعند ما نزل قوله تعاىل: ﴿َواَل تَ ْنِكُحوا َما َنَكَح َآبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َقْد 

[ وقوله سبحانه: ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل حيَِلُّ َلُكْم 22َسَلَف...﴾ االنساء: 
نع ذلك وفرق بني رجال حتتهم [ م11َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًها...﴾ االنساء: 

 ( بتلخيص وزيادة يسرية.17-12زوجات آبائهم. املواريث والوصايا )
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َاجَق   

يوا،َ َد َاجظِ جد َ الاى َإدَِل َُ ْ واا ا َواَلا ِتقديوا، َُ َجدْل َوااْجعا قد اُ  ْيوا، َد َاْجعا جا َ ابِّ َهللد  ُ َْ ٌا اجْة
َاجَْ َأاْشيافد َ الاى ُم َوااجِسَلا ُِ ٌْ دهدَوااجِلَلا َواصا َآجدهد َوا الاى   َِ ٌا  َُ ِا  َسايِّ د َُْيسالديوا،

. عديوا َا َأاْج
َجدُكهَِّ َرديهد َاْجخاْاضا كُِّو َا َواُت ، َاْجراياائدضد َ دْلما َتُةقايُِّب صا ف َُخَلا َُدُ ْوسف َرةا اذدهد واهةاْعُ :

َ، جد َهد جِتْ  َد َاْجرا ئدضا ،َواتُةْعطداَاْج اْذلا ،َواُتسا ُِّهَ دَا ضا اَاجطِلا ا دَجدُكهَِّ اائدض  َخا ئدض 
ي  َ ق   َاجخَلص َاإلَ 

)احلَْْمُد( أي: الثناء وقوله: )لِلَِّه( أي للمعبود حبق )َربِّ اْلَعاَلِمنَي( : مالك 
اخلالئق أمجعني )َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي( أى: باحلفظ يف الدنيا وبالفوز يف اآلخرة )َواَل 

َُعْدَواَن(: يقال ال عدوان على فالن ال سبيل وال سلطان عليه ويف التنزيل العزيز
[ )َوَصْحِبِه( أي: 113ِإِن انْ تَ َهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنَي﴾ االبقرة: ﴿فَ 

املهاجرين واألنصار. )َوآلِِه( أي: أتباعه ولو عصاة ألن العاصي أحوج إىل 
الدعاء من غريه )ُخاَلَصٌة(، اخلالصة: زبدة الشيء وخالصة الكالم ما 

عن الزوائد والفضول وما يستخرج من املادة  استخلص فيه معىن العبارة جمردا
ُن(: أي: تعطي  حاويا خلصائصها )ِعْلَم اْلَفرَاِئِض(: العلم بقسمة املواريث )ُُتَكِّ
ما يصح به الفعل، وهو هنا اخلوض يف علم الفرائض، والتمكن ضد التعذر 

ضة األدب )اخْلَْوَض(: أي: الشروع فيه )الرِّيَاَضة(، والرياضة عند أهل احلق: ريا
وهو اخلروج عن طبع النفس، ورياضة الطلب وهو صحة املراد به. التوقيف 

(. )َوتُ ْعِطي( أي: املشتغل هبا، )اْلَبْذَل(: مبىن العطية، )اْلَفاِئَض(: 1/184)
 مبعىن الكثري. )بِالتَّْدرِيِج(: أى: شيئا فشيئا .
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ْيلدهَدَواتُةْل دُسَجدلا حد د ا َاجِت جاَاْج ا ديجا، ،ََجدثةا يجد َهدناْا ايدَاجردْقهدَاْجثاضد
)ِلَصاِحِبَها( أي ملن فهمها )التَّاَج( العمامة )اْلَبِهيَج(: البهيج: احلسن الناضر، 
مه، ويكون تَ وََّجه مبعىن َسوَّده،  ي الِعمامة التَّاج، وقد تَ وََّجُه إذا َعمَّ الَعرب تسمِّ

م، والعمائم: تيج ان العرب، واألكاليل: تيجان واملتوَّج: املسوَّد، وكذلك املعمَّ
 (.11/113ملوك العجم. هتذيب اللغة )

على « مُجَْيِلِهم»ويروى « ِلُكل أُنَاٍس يف مَجَِلِهم ُخرْب » ويف حديث عمر 
التصغري، يريد صاحبهم، وهو مثل يضرب يف معرفة كل قوم بصاحبهم: يعين أن 

دوه إال مل ِلُكل أناٍس »عرفتهم بشأنه. ويروى املسوَّد ُيسوَّد ملعىن، وأن قومه مل ُيسوِّ
فاستعار اجلمل والبعري للصاحب. النهاية يف غريب احلديث « يف بَِعريهم ُخرْب 

(1 /218.) 
قال الرحيب: "فَاْحَفْظ َفُكلُّ َحاِفٍظ ِإَماُم"، أى: فاحفظ حفظ تفهم واستحضار، 

منه يف  فكل حافظ إمام، أى: مقدم على غريه ِمن مل يكن مثله، بأن كان أدىن
احلفظ، أو مل حيفظ شيئا. واألوىل لطالب العلم: اجلد واالجتهاد ومالزمة 
االشتغال وإدامة التذكر ملا علمه، فقد ورد: " آفة العلم النسيان" قال بعضهم: 
"ما منعهم عن الوصول إال تضييع األصول" وينبغي: تقييد العلم بالكتابة؛ ملا 

 عضهم: "العلم صيد والكتابة قيده".ورد: "قيدوا العلم بالكتابة" وقال ب
)َجْوَهُر اْلِفْقِه(: علم الفرائض. )النَِّضيج(: احملكم: بضم فسكون ففتح اسم 

وحكي أن الوليد بن مسلم رأى يف منامه أنه دخل بستانا،  مفعول، املتقن.
فأكل من مجيع مثره إال العنب األبيض، فقصه على شيخه األوزاعي، فقال: 

كلها إال الفرائض، فإهنا جوهر العلم، كما أن العنب األبيض تصيب من العلوم  
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َ ْختةالا د َُ يوا،َُ ثا سد ا فَجد َد َُعالِّ َاْج ٌا فَجدُقُلابد يوا،َجايةِّثا فَُ يَد َد تةاعالِّ َُ َْاْج ارْة ا مد ساْ لا فَسا ئدغا فَيد
غَا تاادَا فَ الاىَأاْ هةاعا دَأاْج ااء َصد ٌْ َوااْياْطااا د،َُ  َا تد َُْستةااا َ   .اْج

أاْ ََةاُعِمَ ِي د[َأاْسأاُلَاهللَا ْسَلا د َاجطِلا ا دَاإْلد يعد َد ْ َدِي دَجدنا َاإْلد صا اَاج ُُّ وسد ْيتُة ا َ]ُخَلا َِ  واسا

( املبدع يف 542/ 4جوهر العنب. مطالب أويل النهي يف شرح غاية املنتهي )
 (.413/ 4( كشاف القناع عن منت اإلقناع )318/ 5شرح املقنع )

وقال الِفْريَاِبُّ: رأيت يف منامي كأين دخلت كرما فيه أصناف العنب فأكلت من 
عنبه كله غري األبيض فلم آكل منه شيئا فقصصتها على سفيان الثوري فقال: 
تصيب من العلم كله غري الفرائض، فإهنا جوهر العلم كما أن العنب األبيض 

يد النََّظر يف الفرائض. والفرياِب جوهر العنب فكان الِفْريَاِبُّ كذلك مل يكن يُِ 
/ 5( الوايف بالوفيات )118/ 11من أكرب شيخ للبخاري. سري أعالم النبال )

 (.61/ 27( هتذيب الكمال يف أمساء الرجال )151
)َسْهَلٌة(: َخالَِيٌة من التََّكلُّف والتعقيد والتعسف. )َسائَِغٌة أِلَفْ َهاِم اْلُمتَ َعلِِّمنَي(: 

َنٌة ُمرحِْيٌَة لُِقُلْوِب ألذهاهنم،  أي: يسرع هلم تصور املعاين من ألفاظها. )لَي ِّ
،( أي: ال يشق عليهم دراستها، )ُمَناِسَبٌة(: مالئمة وموافقة،  اْلُمَعلِِّمنْيَ
)اأَلْطَوار(: احلاالت املختلفة واحدها َطْور. وقويل: )َسْهَلٌة َسائَِغٌة ...إخل( علة 

من التقريب والتمكني والتسهيل واإلعطاء والنيل  ملا قبله، واملعىن: أن كال
حاصل؛ ألهنا سهلة ...إخل. وقويل: )حُمَْتوِيٌَة َعَلى أَْربَ َعِة َأْجزَاٍء( علة ملناسبة؛ 
واملعىن: مناسبة للمستويات املختلفة واحلاالت كذلك؛ ألهنا حمتوية على أربعة 

فكل يأخذ ما أجزاء(؛ وأن كال منها خالصة ملستوى خاص، وحال خاصة، 
يناسب مستواه وحاله. )ِصَغاٍر( من جهة احلجم؛ مبعىن صغري كل منها حجما 

 بالنسبة إىل مستواه وإن كان يف جمموعها أو بعضها نوع كرب.
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ََاشا ُءَ َ الاىَ ا  َإدُِِه َخا جدلاً ، مد َاْجكايَد َجدااْج دهد ََاْنعالا ا  َواأاْ  َوااْجخا ِص ا، َاْجعا ِ  ا هدثةاْرعد ا 
.قا َد ،َواهد إْلدجا ها دَجا دَيف ََيف

َ لاَحسيوَآدمَ"اجش رعّا": اجَؤج :َايست ذ
َاْجُنْ ُءَاْياِوُل،َ اَُ اا ْ َدِي د[رةا اذا صا دَاإْلد سا ف:َ]ها ُبَاْجُخَلا َْ ْثُهَخا ْقُلاُدَ د َا  وااْج

ُب،ََ-1 يُح،ََ-4اجتِةْ ذدَُب،ََ-3اجِتْس ديُه،ََ-2اجتِةْقيَد يُم.َ-5َاجتِةْاضد َاجتِةْر د
َة(: الذين هم خالف اخلاصة؛ ألن العامة ال تعرف العلم، وإمنا يعرفه   )اْلَعامَّ

اخلاصة، فكل واحد عامي بالنسبة إىل ما مل حيصل علمه، وإن حصل علما 
[ 32سواه. )َجِديٌر(: حقيق، قال تعاىل: ﴿َواْسأَُلوا اللََّه ِمْن َفْضِله﴾ االنساء: 

يأمر اهلل باملسألة إال ليعطي. قاله )املؤلف: األستاذ: علي قال بعض العلماء: مل 
"( مذهبا، فكما كان شافعي املذهب كان تأليفه على  حسني آدم "الشافعين
مذهب اإلمام الشافعي حممد بن إدريس، املوافق واملطابق ملذهب الصحاِب 

 . قال الرحيب:اجلليل زيد بن ثابت 
ِاْسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأاُلَاهللاَجاثاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َ َاإْلد ا ِاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهَْوا

ةةةةةةةةا ْةةةةةةةة دَاْجراياضد َ َا َ اةةةةةةةةْوَ اةةةةةةةةْذ ابَاإْلد اةةةةةةةة مد
ةةةةةةةةُيَ اةةةةةةةة َُسةةةةةةةةعدا يةْ ةةةةةةةة َهدةةةةةةةةأاِ َاْجعدْلةةةةةةةةماَخا ًَ ْل َ د

 

ها ِاةةةةةةةةةةةةةةةهَْ  َاإْلد ةةةةةةةةةةةةةةةوا ثاةةةةةةةةةةةةةةة َ د ةةةةةةةةةةةةةةة َتةاااِخيةْ َا َردي
ةةةةةةةةةةمَِّاْجغاةةةةةةةةةةياضَد ةةةةةةةةةةْوَأا ا َ د ةةةةةةةةةة  اَذااها َكا َإدْذ
ةةةةةةةةا َرديةةةةةةةةهدَواأْوجاةةةةةةةةىَ اةةةةةةةة َجاةةةةةةةةُهَاْجعاْ ةةةةةةةةُ َُد د

 

 ينا": حترينا وقصدنا "اإلبانة": اإلظهار."فيما": على الذي ففي مبعىن على "توخن 
َاجَق ص 

ْقرِيُب(: كتقريب املعاين،  وهو: سوق املقدمات على وجٍه يفيد املطلوب )الت َّ
ْهِذيُب(: كتهذيب املسائل،  )التَّْسِهيُل(: كتسهيل العبارات، وهو: التيسري، )الت َّ

ب: ُمنَ قًّى ْوِضيُح(:   ِما يَعيبه وهو: تنقية الشيء ِما يَعيبه. يقال: شيء ُمَهذَّ )الت َّ
ْفِهيُم(: تفهيم الطلبة أحكام املواريث،  وهو كتوضيح األحكام، وهو التبيني، )الت َّ

 إيصال املعىن إىل فهم السامع بواسطة اللفظ.
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َاْجراياائدضَد َ اْث دجاُ َ دْلمد
؟ َس:َ ا َ دْلُمَاْجراياائدضد

َ دْلمفََُةْعياُفَهدهدَ اْوََايدُثَوا اْوَ ج: .ُ اا اُ َ ا َجدُكهَِّواا دث  ْق ا ََايدُثَوا د ََلا
َ   دئَ لمَاجريائض

جرت عادة كثري من العلماء عند احلديث يف علم من العلوم أن يذكروا مبادئه 
 العشرة أو بعضها ليكون الطالب هلذا العلم على بينة ِما يدرس.

 وقد مجعها بعضهم يف هذه األبيات:
ةةةةةةةةةةةيَاََيإدِ َ ا اةةةةةةةةةةة دَد َهَُْكةةةةةةةةةةةهَِّراةةةةةةةةةةةو َ اشا

ةةةةةةةةةةةةةةةةعَُ ِدْسةةةةةةةةةةةةةةةة ا فَوااْجاااضد َواراْضةةةةةةةةةةةةةةةةُلُهَوا
َاْكتةاراةةةةةى ةةةةة ئدُهَوااجْةةةةة ةاْعُضَهدةةةةة ْج ةاْعضد َ اسا

 

ةةةةةةةةةةةةياهَْ  َا ْاُضةةةةةةةةةةةةاُ ََُةةةةةةةةةةةةِمَاجِ  َا ةةةةةةةةةةةة َُّوااْج ٌا َاْج
اُدَُحْكةةةةةةُمَاجِشةةةةةة  د َد َْ ا ْسةةةةةةتد ْسةةةةةةُمَاَلد َوااَلد
ةةةةةةةة  اَاجِشةةةةةةةةيارا  يةةةةةةةةعاَحا َد َاْجنا َوا اةةةةةةةةْوَدا ِا

 

ُف بِِه َمْن يَِرُث َوَمْن اَل يَِرُث َوِمْقَداُر )ج:( حده، يعين تعريفه )ُهَو ِعْلٌم يُ ْعرَ  -1
ِرٍث( من الرتكة. وكثريا ما يعرفون بأنه: فقه املواريث وعلم احلساب َما ِلُكلِّ َوا

 املوصل إىل معرفة ما خيص كل ذي حق من الرتكة.
 فحقيقته مركبة من فقه املواريث وعلم احلساب املوصل إىل ما ذكر.

ث: فهم مسائل قسمة الرتكات، وبعلم احلساب: إدراك واملراد بفقه املواري
مسائل احلساب املذكور. وإمنا مل أذكر امسه وغايته يف املنت لذكري االسم يف 

 الرتمجة ويف السؤال، وملعرفة الفائدة من التعريف.
 موضوعه: الرتكات، من حيث قسمتها وبيان نصيب كل وارث منها.  -2
هلا غايته، وهي: إيصال احلقوق إيل ذويها على  مثرته، يعين: فائدته، ويقال -3

املنهج الشرعي الذي حكم اهلل به. ويقال يف تفسري الغاية أيضا هي حصول 
 ملكة لإلنسان توجب سرعة اجلواب على وجه الصحة والصواب. ومعرفة فائدة 

َ
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؟ َاْجراياائدضد َس:َ ا َ اْث دجاُ َ دْلمد
َ َقاْ  ًاَإدذَْج:َ اْث دجاُتُهَأاُِِهَ دْوَأاْشيافد َا دَرداَاْجُعُلامد ْك ٌد َ دي ااُ َاْج .َُ اا َاجِتيدكا تد عد َتةاْا َد

 على تعلم شيء إال بعد معرفة فائدته.أي علم ضرورية، فإن اإلنسان العاقل ال يقدم 
، ِم َقْدرًا( وأخطرها شأنا)أَنَُّه ِمْن َأْشَرِف اْلُعُلو )ج:( فضله و)َمْنزِلَُتُه( وهي  – 4

ِت( الذي به ُتتنع مكانة، )ِإْذ ُهَو ِميزَْاُن احلِْْكَمِة يف تَ ْوزِيِع الرتََِّكاوأعالها 
 املنازعات، وتنتهى اخلصومات. وقد ذكر الرحيب أمهية علم الفرائض بقوله:

ةةةةةةةةةةة  َا َهد اَاْجعدْلةةةةةةةةةةةماَ اْخُلةةةةةةةةةةةا ف ةةةةةةةةةةةذا َواأاِ َ ا
ََُرقاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َُ ْلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  ِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُهَأاِوُلَ د َهدأِا

 

َُكةةةةةةةهَِّاجَْ  ْثةةةةةةة ا ةةةةةةة قاةةةةةةةْ َشةةةةةةة  اَرديةةةةةةةهدَ د َا َُعلا
ةةةةةةةة َُ ةةةةةةةة ُدََُاجا ََاكا تِةةةةةةةةىََلا َحا َردةةةةةةةةاَاْياْ ضد

 

قال:  وقد ورد التحريض على تعلمها وتعليمها، فعن ابن مسعود أن النيب 
تَ َعلَُّموا اْلَفرَاِئَض َوَعلُِّموَها النَّاَس، فَِإينَِّ اْمُرٌؤ َمْقُبوٌض، َوِإنَّ اْلِعْلَم َسيُ ْقَبُض، »

نَ ُهَما َداِن َمْن يَ ْفِصُل بَ ي ْ رواه « َوَتْظَهُر اْلِفنَتُ َحَّتَّ خَيَْتِلَف اثْ َناِن يف اْلَفرِيَضِة، َفاَل يَِ
تَ َعلَُّموا »احلاكم وصححه. وعن أِب هريرة مرفوعا: أمحد، والرتمذي، والنسائي، و 

زَُع ِمْن  اْلَفرَاِئَض َوَعلُِّموَها، فَِإن ََّها ِنْصُف اْلِعْلِم، َوُهَو يُ ْنَسى، َوُهَو أَوَُّل ِعْلٍم يُ ن ْ
يِت   رواه ابن ماجه بسند حسن، وضعَّفه مجاعة.« أُمَّ

مه وقلة مسائله نصف العلم مع صغر حج -عليه الصالة والسالم  -فجعله 
فلوال أنه من أشرف العلوم ملا قابل الكل، وهذا كاحلسيات فإن الشيء القليل 
من اجلواهر وغريها إمنا يقابل الكثري ويساويه إذا كان القليل أشرف منه، ومعىن 
النصف إما باعتبار أحوال احلياة واملمات، وهذا العلم خمتص حبالة املمات وغريه 

سباب امللك فإهنا جربية أو اختيارية فاألول املرياث، والثاين باحلياة أو باعتبار أ
 (.6/221غريه من أسباب امللك. تبيني احلقائق )

 قال سفيان ابن عيينة: إمنا مَسَّى الفرائض نصَف العلم؛ ألنه يبتلى به الناس 
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....................................................................... 
 (.2/224ابن كثري )كلهم. 

 وقد حض عليهما مجاعة من الصحابة والتابعني أيضا:
: "تَ َعلَُّموا -بعد رواية للحديث السابق -يقول ألصحابه  وكان ابن مسعود 

اْلَفرَاِئَض، َواَل َيُكوَننَّ َأَحدُُكْم َكَرُجٍل َلِقَيُه أَْعرَاِبٌّ فَ َقاَل: أَُمَهاِجٌر أَْنَت؟ قال: فَِإَن 
انًا ِمْن أَْهِلي َماَت َفَكْيَف يُ ْقَسُم ِمريَاثُُه؟ قَال: اَل أَْدرِي قَاَل: َفَما َفْضُلُكْم إِْنسَ 

َنا تَ ْقَرُؤوَن اْلُقْرآَن َواَل تَ ْعَلُموَن اْلَفرَاِئَض".  َعَلي ْ
ثُوا يف اْلَفرَاِئِض، َوِإَذا هَلَْومُتْ فَاهْلَْوا وقال عمر بن اخلطاب  ثْ ُتْم فَ َتَحدَّ : "ِإَذا حَتَدَّ

 (.318/ 5املبدع )بِالرَّْمِي"، وكان ال يويل أحدا حَّت يسأله عن قسمة املواريث. 
: "اَل َيُكوُن الرَُّجُل َعاِلًما ُمْفِتًيا َحَّتَّ حُيِْكَم اْلَفرَاِئَض وقال اإلمام مالك 

 (.1/513لنَِّكاَح َواأْلَمْيَاَن". منح اجلليل )َوا
نسبته إيل غريه، وهي: أنه من أجل العلوم الشرعية، بل جعله بعضهم  - 5

 أفضل العلوم بعد علم التوحيد، كما يف حاشية البقري.
واضعه: هو اهلل سبحانه وتعايل، ألن اهلل سبحانه وتعاىل توىل بنفسه  - 6

ح النهار بشمسه، ومل يكلها إىل نيب مرسل وال قسمة املواريث وأوضحها وضو 
َإىل ملك مقرب، وهذا أعظم ما فيه.

امسه: علم الفرائض، وعلم املواريث وعلم الرتكات، وكثرة األمساء تدل على  - 7
 شرف املسمى.

استمداده، يعين أدلته، وهو: من الكتاب والسنة واإلمجاع، وأكثر  - 8
ض العلماء عنه بأنه علم قرآين، وقلت استمداده من الكتاب، ولذلك عرب بع

ََفيه املسائل االجتهادية اخلالفية.
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َاجِتيدكاُ ؟ َس:َ ا َ داا
َ ا جدِي  . َواُحُقاق  ْوَأاْ ااال  يُُكُهَاجِشْخُصَهةاْع اَوارا تدهدَ د َُكهَُّ ا ََةاتةْ َج:َ داا

حكم تعلمه وتعليمه: الوجوب العيين إذا مل يصلح لتعلمه أو تعليمه غريه،  - 1
 والكفائى إذا صلح غريه لكل منهما، إذا قام به بعض األمة، سقط اإلمث عن

 اجلميع، وإذا أمهلته وتركته أمث من كان مؤهال لذلك كبقية فروض الكفاية.
 نك.وقال علقمة: إذا أردت أن تتعلم الفرائض فأمت جريا

: "أفرضكم زيد بن ؛ لقوله وأعلم الصحابة بالفرائض زيد بن ثابت 
؛ ألنه  : "أعلم أميت بالفرائض زيد بن ثابت". وإمنا قال ذلك ثابت" وقوله 

 كان أصحهم حسابا وأسرعهم جوابا. وألجل هذه الشهادة قال الرحيب:
ٌا جاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهَْ َ ا ْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً اَُخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِصََلا َواأاِ َ َا

ةةةةةةةةةةةةْوَقةاْاجدةةةةةةةةةةةةهدَردةةةةةةةةةةةةاَراْضةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةة  د َلدهدَُ ثا ةِّ ا
َاجتِةةةةةةةةةةةةةةة هدعدا ةةةةةةةةةةةةةةة  اَأاْوجاةةةةةةةةةةةةةةةىَهد تةِّ اةةةةةةةةةةةةةةة  د َراكا
ةةةةةةةةةةة  َد َ اةةةةةةةةةةةْوَإدَنا َرديةةةةةةةةةةةهدَاْجقاةةةةةةةةةةةْالا ةةةةةةةةةةة ها َرةا ا

 

ةةةةةةةةةةةةةةة جاهَْ  ةةةةةةةةةةةةةةة تاُمَاجيِّسا ةةةةةةةةةةةةةةة َحا اةةةةةةةةةةةةةةة ُهَخا َا َهد
ةةةةةةةةةةةةة  َهد ا يةةةةةةةةةةةة ا ِا  د ْةةةةةةةةةةةةة فَوا َأارْةياُضةةةةةةةةةةةةُكْمَ َا
ةةةةةةةةةةة ُهَاجِشةةةةةةةةةةةة ردعدا ٌا َا َواقاةةةةةةةةةةةةْ َِا ةةةةةةةةةةةِي سد ََلا
َا دَاْياجغاةةةةةةةةةةةةةةة  َد َُ  ِةةةةةةةةةةةةةةةةِيًأَ اةةةةةةةةةةةةةةةْوَواْصةةةةةةةةةةةةةةة

 

أعطاه )ناهيك هبا( حسبك هبذه الشهادة )السيما( خصوصا )حناه( )حباه( 
قصده )فهاك( فخذ )فيه( علم الفرائض على مذهب زيد )إياز( اختصار 

 )وصمة األلغاز( عيب اخلفاء.
 مسائله: قضاياه اليت تذكر يف أبوابه، كقوهلم: النصف فرض مخسة. - 11

  شتََلتَاجتيك 
ْخُص بَ ْعَد َوفَاتِِه ِمْن أَْمَواي َ  )ج:( والرتكة )ِهَي ُكلُّ َما رُُكُه الشَّ ٍل( ومنها دية تؤخذ ت ْ

من قاتله بناء على األصح من دخوهلا يف ملكه كما قال الزركشي، وصيد وقع 
 لِيٍَّة( أي: قابلة للتجزئة، سواء بشبكة نصبها يف حياته، )َوُحُقوٍق َما بعد موته
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تةاعالِّقاُ َهد جِتيدكَا َُ ٌُُقاُقَاْج َ َداْج
َكاْمَحاقًّ ََةاتةاعاِلُقَهد جِتيدكا د؟س :َ

سا فَُ ياتِة ا ف:َ َْ ُقاُقَاْجعاْيثدِيُ ََ-1ج:َخا ٌُ ْطلاقاُ ََ-3اجِتْن ديُ ََ-2اْج َُ َُاُ َاْج َ-4اج ُّ
ْ ُث(.َ-5اْجااصا َا َ  حاقَُّاْجاا اَا دَ)اإْلد

ٌُُقاُقَاْجعاْيثدِيُ ؟ َس:َ ا َاْج
َ َاجِتدا ٌُُقاُق َاْج َ داا ْيُ اِا د،َج: َا َاْج َهد ْجعاْيود تةاعالِّقد َُ َاْج ٌاقِّ َكا ْج َاجِتيدكا د، َهدعاْيود تةاتةاعاِلُق

. َا ديعد َوااجِشْاءدَاْج
كان املستحق هلا وارثا أو غري وارث، واملراد بالتجزئة: قبول احلق أن يكون هلذا 

 نصفه وهلذا ثلثه وحنو ذلك، ال اإلفراز والقسمة. 
وشفعة وقصاص وحد قذف واختصاص كالعاج وجلد  واحلقوق املالية كخيار

امليتة قبل الدباغ، والسرجني واخلمر احملرتمة وهي ما عصرت ال بقصد اخلمرية، 
وحنو ذلك كالكلب املعلم وكذا القابل للتعليم يف األصح فتورث وتصح الوصية 

 ب ها كاملال، فاخلمر املذكورة هي اليت مل تتخلل بعد موته وإال كانت من مجلة
 خرج بقيد املالية: احلقوق الشخصية احملضة، كحقي الوالية واحلضانة.املال. و 

تةاعالِّقاُ َهد جِتيدكا َد َُ ٌُُقاُقَاْج  اْج
يُوُن اْلُمْطَلَقُة( أي: عن تعلقها بالرتكة. )َحقُّ اْلَورَثَِة( أي: توزيعه.  )الدُّ

ْيِء اْلَمِبيِع( بثمن يف  ُهونَِة،( بدينتَ َعلِِّق بِاْلَعنْيِ اْلَمر )َكاحلَْقِّ اْلمُ  على امليت )َوالشَّ
والزكاِة املتعلقة بالنصاب الباقي، أما لو تلف املال إال قدر الزكاة فاملعتمد الذمة. 

ما استظهره األذرعي من أنه ال يقدم املستحقون إال حبصة الزكاة فقط من 
ملرسلة الباقي، ولو تلف مجيعه تعلقت الزكاة بذمة امليت وصارت من الديون ا

 (. بتصرف. 17وهي مؤخرة عن مؤن التجهيز كما علمت. فتوحات الباعث )
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َس:َ ا َاجِتْن ديُ ؟
َكاُغْسلدهد. َداْرثدهد يود َوارا تدهدَإدجاىَحد َ دْوَواْقتد يِّتد َا َردْعُهَ ا ََةاْل اُمَجدْل َج:َُ اا

َُْطلاقاُ ؟ َُاُ َاْج  س:َ ا َاج ُّ

َُاُ َاجِتداََةا اتاْتَ َاج ُّ َاود.ج:َ داا ٌاجَِّوااجِ  َكا ْج َا دَود َردْاَذدِ  دَاْج
ِيُ ؟  س:َ ا َاْجااصد

. َاْاتد َاْج َا َهةاْع ا َجد ق َُ ضا ف  ٌا َتةا ةايُّ فَهد َج:َ داا
وكأرش اجلناية املتعلق برقبة اجلاين، كما إذا قتل العبد نفسا أو قطع طرفا خطأ 

لكن عفى عنه أو شبه عمد أو عمدا ال قصاص فيه كقتل ولده، أو فيه قصاص 
مستحق القصاص على مال أو أتلف مال إنسان مث مات السيد وأرش اجلناية 
متعلق برقبة العبد فاجملين عليه مقدم يف مجيع هذه الصور باألقل من قيمة العبد 

 وأرش اجلناية. اه  املرجع السابق.
نِي َدْفِنِه( باملعروف ال )ج: ُهَو ِفْعُل َما يَ ْلَزُم لِْلَميِِّت ِمْن َوْقِت َوفَاتِِه ِإىَل حِ 

بإسراف وال تقتري على حسب يسار امليت وإعساره َكُغْسِلِه( وتكفينه، ويستثىن 
 مؤن جتهيز زوجة املوسر اليت جتب نفقتها، بأن كانت غري ناشزة وصغرية.

يُوُن الَّيِت ثَ َبَتْت يفْ ِذمَِّة اْلَمِديِن( ويقدم منها دين اهلل تعاىل ) ج: ِهَي الدُّ
( والكفارة على دين اآلدمي كاملهر )َوالثََّمِن(.)كَ   احلَْجِّ

)تَ بَ رٌُّع حِبَقٍّ ُمَضاٍف ِلَما بَ ْعَد اْلَمْوِت( أي: ولو تقديرا، وإذا قال: أوصيت لزيد 
بكذا فاملعىن بعد مويت، ومضاف باجلر صفة حلق ال بالرفع صفة لتربع، ألن 

 احلال، باجوري على ابن احلق إمنا يعطى للموصى له بعد املوت والتربع يف
 (. وتنفذ الوصية من ثلث الباقي بعد قضاء الديون إذا كانت لغري2/71قاسم )

َ



 
 الشافعي ألستاذ: على حسين آدمل  17

َس:َ ا َحاقَُّاْجاا اَا د؟
َاجَْ ٌُُقاقد َاْج :َاْج ا قداَ دواَاجِتيدكا دَهةاْع ا تةاْعيدُف.ج:َُ اا َا َسا َكا تةاقا د ا دَ،ََُةاا ُِ َ الاْي دْم ََُ

َأا ْكا ُ َاإْلدْ ثَد
؟س:ََ ْ ثد َكاْمَأا ْكا ُ َاإْلد

. ،َوا اْاُ وثف ،َواواا دثف َا ف:َُ اا ِّثف َج:ََاَلا
َُاا ُِّث؟ َاْج َس:َ اود

ْثُه. َ د ُيُهَأاْ ََايدثا قَُّرايةْ ٌد يُِّتَاِجذديََاْستا َا َاْج  ج:َُ اا

َاْجااا دُث؟ َس:َ اود
َقةايااها  َ َاتِّلا لا يِّتد َا َاِجذدْيََةاتالُِّهَهد ْج اُّ ٌا .ج:َُ اَاْج َأاْوَ دْتق   أاْوَِدكا ح 

وارث فعال، فإن زادت على الثلث تتوقف الزيادة على إجازة الورثة، وإن كانت 
 قال الربهاين:لوارث تتوقف كلها على اإلجازة من باقي الورثة. 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َتةاعاِلقاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  َا أاِوًَل:َهد أَُ ََُةْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا
ةةةةةةةةةةةةةةى ِ َتُةْلرا ةةةةةةةةةةةةةة  َوا اكا ةةةةةةةةةةةةةة    َهدةةةةةةةةةةةةةةهد،َواجا

ةةةةةةةةةة دَاجةةةةةةةةةةِ ْوجَُ ةةةةةةةةةة  دَاجِ ْوجا ََالدةةةةةةةةةةاَواجدند ا
 

َُوَةِّقاةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةياْ و  َكا ةةةةةةةةةةةةةةةةة   َتديْكا َهدعاةةةةةةةةةةةةةةةةةْيود
يةةةةةةةةةةةةةةةةة  ََالديةةةةةةةةةةةةةةةةةُقَُ ْيراةةةةةةةةةةةةةةةةة  ََُةةةةةةةةةةةةةةةةةِمَهدتاْن د
ةةةةةةةةةةةةهَد َُ ْيسا َْو  ةةةةةةةةةةةةًيا،ََُةةةةةةةةةةةةِمَهدةةةةةةةةةةةة ا َإدْ َُ اسد

 

َراأاقاةةةةةةةةةةةةةةهَْ ةةةةةةةةةةةةةةِي فَهد ُةْلةةةةةةةةةةةةةةث  ََُةةةةةةةةةةةةةةِمَواصد
 

َ اةةةةةةةةةةةةةةةةة َراضاةةةةةةةةةةةةةةةةةهَْ  ،َواإلدْ ثد َياْجثا دةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 

ْ ثَد  أا ْكا ُ َاإْلد
رُُه أَْن  باألموات كاملفقود )الَِّذيلحق ُهَو اْلَميُِّت( أو امل)ج( املورث ) َيْسَتِحقُّ َغي ْ

 يَِرَث ِمْنُه(.
ُل )ج(  ( بعد املورث أو امللحق باألحياء كاحلمل )الَِّذْي يَ َتصِّ الوارث )ُهو احلَْيُّ

 بِاْلَميِِّت اتَِّصاَل قَ رَابٍَة أَْو ِنَكاٍح أَْو ِعْتٍق(.
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ْاُ وُث؟ َا َس:َ ا َاْج
َ ا َ َوا اثا ردعا.ج:َُ اا َواُحُقاق  ْوَأاْ ااال  يُِّتَ د َا ياُكُهَاْج ََةاتةْ

تِةراُقَ الايةْ ا  َُ َاْج ْ ثد َأاس ا ُبَاإْلد
تِةراُقَ الايةْ ا ؟ َُ َاْج ْ ثد َكاْمَأاْس ا ُبَاإْلد َس:

. ُءَاْجعدْتقد ِيُ ،َواواَلا َا ف:َاْجقايااهاُ ،َوااجِ ْوجد َج:ََاَلا
َاْجقايااهاُ ؟ َس:َ ا َ داا

َ: .ج:َ داا َُاا ِّثد َوااْج ِدَهةاْيواَاْجااا دثد دا َاْجادَلا ئاُ َ دوا َاجلِّلاُ َاجِث شد
ِيُ ؟ َاجِ ْوجد َس:َ ا َ داا

يحف. ٌد َصا ْيأاِدَ اْثشاُأ ا َ اْقُ َ اوااج  َا َوااْج َاجِيُجهد قا فَشاْي دِي فَهةاْيوا َ اَلا َج:َ داا
رَُكُه اْلَميُِّت( بعد إخراج ا)ج(  حلقوق العينية وجتهيزه وتسديد املوروث )ُهَو َما يَ ت ْ

 كحق اخليار والشفعة والقصاصديونه وتنفيذ وصاياه )ِمْن أَْمَواٍل َوُحُقوٍق(  
 )َوَمَناِفَع( كزراعة األرض وسكىن املنزل، وركوب السيارة.

وإمنا كانت هذه الثالثة أركانا لإلرث ألن وجوده يتوقف عليها، فمن مات وال 
 قال الربهاين: له فال إرث منه. وارث له أو له وارث وال مال

َ اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْاُ وثَُ َُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ِّثف َواواا دثف
 

ةةةةةةةةةةةةةةةثَُ  ةةةةةةةةةةةةةةة َتةاْا َد ةا ا َأا ْكا ُِةةةةةةةةةةةةةةةُهَ اةةةةةةةةةةةةةةة َُدِو
 

ْ ثَد  أاس اْ ُبَاإْلد
اعلم أن استحقاق اإلرث يتوقف على وجود سبب من أسبابه، وتوافر مجيع 

 شروطه، وانتفاء مجيع موانعه.
َلُة النَّاِشَئُة )ج(  ِرِث َواْلُمَورِِّث( أي: البنوة ِمَن اْلواَِلَدِة بَ نْيَ اْلَواالقرابة )ِهَي: الصِّ

 واألبوة واإلدالء بأحدمها.

 َعْقُد َزَواٍج َصِحيٌح( قائم  ُجِل َواْلَمْرأَِة َمْنَشُأَهاَقٌة َشْرِعيٌَّة بَ نْيَ الرَّ )ج( الزوجية )َعاَل 
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؟ ُءَاْجعدْتقد َس:َ ا َواَلا
َاجلِّلاُ َاجِتداَ .ج:َُ اا ْ تا قد َاإْلد َاجِسيِّ دَوا اْ  دهدَهدسا ابد ُؤ ا َاجِش  دُ َهةاْيوا ََُةْثشد

 اْجقايااها د؟َ ا َاجِ جديُهَ الاىَس:

َ الاااجِ جديج:وَا ََاْجقايااها َدَُه َتةاعا جاى:  جم يل ىل مل خل ُّٱقةاْاجُُه
ُ ْمََ[7]اجّثس ء: َّإلخ... ثةْ َ د َُ ْطلاًق ،َاجيِّجا لد َجدْْلاقا  دبد ْ ثا َُا دهدَاإْلد ََُةْ  دُتَهدُع إدْذَُ اا

 وااجثِّسا ءد.

ِي د؟َُهَ الاى ا َاجِ جديَس: َاجِ ْوجد

َ الاىاجِ جديج:وَا ََُه ِي د َاجِ ْوجد َتةاعاْ جاى:  جم يل ىل مل خل ُّٱقةاْاجُُه
َ[.12]اجّثس ء:ََّ...إلخ حم

 بينهما وقت املوت حقيقة أو حكما. فدخل بقيد "حكما" الرجعية، فهي زوجة 
حكما. وخرج ب "قائم" كل من بانت منه قبل املوت، فريث به كل من الزوجني 

 اآلخر وإن مل حيصل فيه وطء وال خلوة.
َلُة الَّيِت  ج( والء العتق )) ا يُ ْنِشُؤَها ُهَو الصِّ يِِّد َوَعْبِدِه ِبَسَبِب الشَّ رُِع بَ نْيَ السَّ

ْعَتاِق(.   قال الرحيب:اإْلِ
َاةةةةةةةةةهَْ ََاَلا َاجْةةةةةةةةةاا ِا يةةةةةةةةةيااثد َأاْسةةةةةةةةة ا ُبَ د

 

َاةةةةةةةةةةةةةةةةةةهَْ  َُكةةةةةةةةةةةةةةةةةةهلََُرديةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ َ اهِةةةةةةةةةةةةةةةةةةُهَاْجاد اا
 

ةةةةةةةةةةةةةةبَْ ِاسا ءفَوا ةةةةةةةةةةةةةة حفَواواَلا َِدكا ْ ةةةةةةةةةةةةةةاا َوا
 

ةةةةةةةةةةة ابَْ  َسا ةةةةةةةةةةةثد ااا َد َا ُ ِوَجدْل َ اةةةةةةةةةةة َهةاْعةةةةةةةةةةة ا
 

ْرَث ) ( فدخل فيما قررته ذوو األرحام وال يضر ِلأْلَقَاِرِب ُمْطَلًقايُ ْثِبُت ِبُعُموِمِه اإْلِ
تأخريهم عن غريهم كما ال يضر تأخري األخ عن االبن يف كونه وارثا بالقرابة. 

 اه  شرح الرتتيب.
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؟َُهَ الاا ا َاجِ جديَس: ءدَاْجعدْتقد َواَلا
ََُهَ الاىاجِ جديج:َوَا َاْجعدْتقد ءد ْوَ :َقةاْاجُُهَواَلا َ"ُ تِةراقفَ الاْيهدَ د ْوَأاْ تاقا َا ُءَجد َا َاْجااَلا "َإدِِ

َاهللَُ اا َ ا ئدشا اَ اضد َْثد "ََهَُُجَاَْقةَاوَاَ اثةْ ا حا د َا دَاجِثسابد ٌْ ُل َكا َا ف ٌْ ُءَُج َ.:َ"َاْجااَلا
 للمعتق وكونه سبب إرث؟ اْلِعْتِق( ءِ اَل وَ )ثبوت  (ىلَ عَ  يلُ لِ ا الدَّ مَ ))س( 
َْا اْلَواَل ":   للمعتق )قَ ْولُهُ اْلِعْتِق(  ءِ اَل وَ ( ثبوت )ىلَ عَ  يلُ لِ الدَّ وَ ))ج(  ُء ِلَمْن ِإمنَّ

( أي: حقيقة أو حكما ال لغريه. فريث به املعتق العتيق ومن انتمى إليه "أَْعَتقَ 
بنسب كابنه أو والء كعتيقه ال عكسه؛ ألن سبب اإلرث اإلعتاق وهو من 

 جهة املعتق فقط فيختص اإلرث به.
: " اْلَواَلُء حلَُْمةٌ   هُ لُ وْ ق َ )الدليل على كون الوالء سببا من أسباب اإلرث ( وَ )

اللحمة هي الرابطة اليت تربط بني الشيئني، فاملراد: أن الوالء  (َكُلْحَمِة النََّسِب"
رابطة وقرابة كرابطة وقرابة النسب، فيثبت للمشبه ما يثبت للمشبه به من حيث 

 اإلرث.
وهناك سبب رابع خمتلف فيه وهو جهة اإلسالم ، فريث هبا بيت املال بشرط 
انتظامه، بأن كان متوليه يصرف الرتكة يف مصارفها الشرعية ولو كان فاسقا. 
ومعىن إرث بيت املال أنه يوضع فيه ما يرثه املسلمون كما يوضع فيه مال 

:  فه، ودليله: قوله املصاحل لتعذر إيصاله جلميعهم حَّت يتهد اإلمام يف مصر 
". فإن مل ينتظم فال يرث، وألجل "أَنَا َواِرُث َمْن اَل َواِرَث َلُه أَْعِقُل َعْنُه َوأَرِثُهُ 

االختالف فيه تركته كبعضهم. وقد ذكر العمريطي األسباب األربعة؛ فقال يف 
 التيسري نظم التحرير:

َهدُكةةةةةةةه َقاةةةةةةةْ َجاةةةةةةة دمَْ َأاْسةةةةةةة ا بف َجدةةةةةةةَْ ثد
ةةةة َْواجياهةةةُعَاإل َسةةةَلُمَر ْصةةةةيدْفَ اةةة َُوجد

َاج َِلَاةةةةةةةةةةةة دَاُيوالَْ َأاْ هاةةةةةةةةةةةة ُبَأاْسةةةةةةةةةةةة ا بد

مَْ  ُءَوااجةةةةةةةةةةةِيحد ةةةةةةةةةةة ُحَوااجْةةةةةةةةةةةااَلا َاجثِّكا ْ ةةةةةةةةةةةاا َوا
ًةةةةةةةة َإدْ َرُقدةةةةةةةة َْ َإد َْ ةةةةةةةة لد َاجَا ْيةةةةةةةةتد َجد ةا َُكةةةةةةةةَلًّ
ةةةةةةةةة َراضةةةةةةةةةهَْ َا ةةةةةةةةة ئد  َرا َحا َكةةةةةةةةة  اَرايةةةةةةةةةيا َأاْو
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ْ ثَد  ُشُيوُطَاإْلد

؟ ْ ثد َكاْمَُشُيوُطَاإْلد َس:
َا ف:َ ََ-1ج:ََاَلا َُاا ِّثد َاْج قُُّقَ اْاتد ٌا َُاا ِّثَدَ-2تا َاْج َ اْاتد َهةاْع ا ِدَاْجااا دثد قُُّقَحايا  ٌا َتا

ْ ثَد  ُشُيْوُطَاإْلد

ُق َمْوِت اْلُمَورِِّث( إما باملشاهدة أو بشهادة عدلني. أو إحلاقه باملوتى  )حَتَقُّ
حيكم حكما، كاملفقود احملكوم مبوته اجتهادا. فال يورث مامل يتحقق موته ومل 

مبوته لعدم الشرط، ومثله األسري، أو إحلاقه باملوتى تقديرا، وهو اجلنني املنفصل 
 ميتا جبناية على أمه توجب الغرة، فتورث عنه بتقدير أنه كان حيا مث مات.

ُق َحَياِة اْلَواِرِث بَ ْعَد َمْوِت اْلُمَورِِّث( أي: وعنده، أو إحلاقه باألحياء تقديرا،   )حَتَقُّ
ل حيا حياة مستقرة. وال توارث بني من ماتوا معا ولو احتماال  كحمل انفص

كالغرقى؛ لعدم شرط حتقق حياة الوارث بعد موت املورث، وإمنا توزع تركة كل 
واحد منهم على األحياء من ورثته ما دمنا ال نعلم أيهم مات أوال، فإن علم 

 غري مأيوس منه.ألن التذكر املتقدم مث نسي وجب التوقف إىل البيان أو الصلح؛ 
-3العلم بالسبق وعني السابق، -2العلم باملعية، -1وصور املسألة مخس: 

التباس -5اجلهل بعني السابق مع العلم بالسبق، -4اجلهل باملعية والسبق، 
السابق بعد معرفة عينه، ففي الصورة األخرية يوقف املرياث إىل البيان أو الصلح 

ويف الثالثة الباقية تركة كل منهما لباقي ورثته. ويف الثانية يرث املتأخر السابق، 
 قال الرحيب:

َأاْوَراةةةةةياقَْ ةةةةةْ م  ةةةةةْتَقةاةةةةةْامفَهد ا َُ َواإدْ ََا
ةةةةة ُلَاجِسةةةةة هدقَد َواجاةةةةةْمََاُكةةةةةْوََُةْعلاةةةةةُمَحا

َ

ِةُ ْمَأاجا ِدةةةةةةةةةةةةةةةبَُ ةةةةةةةةةةةةةةةأِا َكا َواُ ةةةةةةةةةةةةةةةِ ُ ْم
 

ٌاياقَْ  ةةةةةةة ْج َكا يةةةةةةةعا َد َ اةةةةةةةِمَاْجنا ةةةةةةة ددث  َأاْوَحا
ةةةةةةةةةقَد ةةةةةةةةةْوَ اا د ًقةةةةةةةةة َ د تُةةةةةةةةةةاا ِّْثَ اا د َراةةةةةةةةةَلَا

َ

اَاْجقاةةةةةةةْاُلَاجِسةةةةةةة دَُ َاجِلةةةةةةة ئدبَُ ةةةةةةةذا َرةا اكا
 

َ
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يَااْجعَدَ-3 ْقتاضد َُ َكا ْجقايااها د.ْلُمَهد ْجند ا دَاْج َ دَجدَْدْ ثد

ْرِث( تفصيال، من قرابة، أو زوجية، أو والء. وتعيني  )اْلِعْلُم بِاجلَِْهِة اْلُمْقَتِضَيةِ  ِلإْلِ
جهة القرابة من بنوة أو أبوة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، والعلم بالدرجة اليت 

 اجتمع فيها امليت والوارث ليعلم أنه وارث شرعي ليس حمجوبا.
 وهذا الشرط خَيتصُّ بالقاضي واملفيت، فال يكتفي بقول الشاهد: هذا وارث

فالن امليت حَّت يبني سبب إرثه تفصيال؛ الختالف العلماء يف بعض الورثة، 
ه حَّت  فرمبا ظن الشاهد من ليس بوارث وارثا، وال يكتفي بقوله: هو ابن عمِّ
يبني الدرجة اليت اجتمعا فيها وهي أقرب جدٍّ اجتمعا فيه الحتمال أن يكون 

قوى، فلو مات قرشٌي مثال هناك من هو أقرب منه، واملراد باألقرب ما يشمل األ
ه فال يرثه منهم إالن من ُعلم أنه األقرب  فكل قرشي موجود عند موته ابُن عمِّ
إىل امليت، دون غريه وإال بأن مل يُعلم األقرب دون غريه، بل يُعلم أنه قريبه يف 
اجلملة فال نورثه؛ ألنا لو ورَّثناه جلاز وجود أقرب منه فيكون هو الوارث فنكون 

رفنا الرتكة لغري مستحقها فتصرف يف هذه احلالة لبيت املال. شرح قد صَ 
 ( بتصرف مع اختصار وتوضيح.1/113الفصول )

ومثال بيان الدرجة من القرب والبعد: أن يقول: ابن عمه بال واسطة أو بواسطة 
واحدة أو بواسطتني وهكذا، ومثال بيان الدرجة من القوة والضعف بأن يقول: 

 ألب. وقد ذكر الربهاين شروط اإلرث بقوله:ابن عم شقيق أو 
قُّةةةةةةةةةُقَُوُجةةةةةةةةةاددَاجْةةةةةةةةةااا دثَد ٌا :َتا ْ ةةةةةةةةةاا َوا

 

،َاقْةتاضاةةةةةةةة َاجتِةةةةةةةةةاااُ ثَد  ةةةةةةةةاا ِّثد َُ َ اةةةةةةةةْاُتَاْج
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تِةراُقَ الايةْ ا  َُ َاْج َ ااااِدُعَاإْلدْ ثد
َكاْمَ اااا تِةراُقَ الايةْ ا ؟س: َُ َاْج َِدُعَاإْلدْ ثد

،َوَا َا ف:َاجيِّقُّ ُفَاج َِّج:ََاَلا .اْجقاْتُه،َوااْختدَلا َود
؟ َس:َ ا َاجيِّقُّ

َاْجُكْريد. َهدسا ابد ِْسا  د َدالََةاُقاُمَهد إْلد َُحْك َ اْن ف َج:َُ اا
َس:َ ا َاْجقاْتُه؟

. ُلُهَهدهدَ ُُ اُقَاجيُّوحد ٌْ َردْعُهَ ا ََا َج:َُ اا
َ ُفَاج ِّ َود؟س:َ ا َاْختدَلا

َُ خا جدًر َجد دََوَُددَج:ََُةيااُدَهدةهد:َأا ََُِكا اَ َُاا ِّثد َأاودَاْجُكْريد.اْج مد َهد إْلدْسَلا َاْجااا دثد َود
ََس: ؟ ا َاجِ جديُهَ الااَ ا ِدعد َاجيِّقِّ
ََاجِ جديُهَ الااَج:وَا َقةاْاجُُهَتةاعا جاا: ا ِدعد  اجيِّقِّ

َ[75َ]اجثٌه:ََّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ
َِدُعَاإْلدْ ثَد اااا

ْنَساِن ِبَسَبِب اْلُكْفِر( وهو مانع من  )ج:( الرق )ُهَو َعْجٌز ُحْكِميٌّ يَ ُقوُم بِاإْلِ
 اجلانبني، فال يرث الرقيق جبميع أنواعه وال يورث إال املبعض.

)ج:( القتل )ُهَو ِفْعُل َما حَيُْصُل بِِه زُُهوُق الرُّوِح( وهو مانع للقاتل من مرياث 
 املقتول فقط.

الدين )يُ رَاُد بِ ِه: أَن يَُّكوَن ِدْيُن اْلُمَورِِّث خُمَالًِفا ِلِديِن اْلَواِرِث  )ج:( اختالف
ْساَلِم أَِو اْلُكْفِر( وهو مانع من اجلانبني، فال توارث بني مسلم وكافر.   بِاإْلِ

 قال الرحيب:
يةةةةةةةةيااثَد َد َاْج ةةةةةةةوا َ د ثاةةةةةةةُعَاجِشةةةةةةةْخصا َْ َا َوا
ُفَددَةةةةةةةةةةةةةةةوَد َواقةاْتةةةةةةةةةةةةةةةهفَوااْخةةةةةةةةةةةةةةةتدَلا َ دقل

 

ثَد  ََاةةةةةةةةةةةةةةةةَلا ةةةةةةةةةةةةةةةةْوَ دلاةةةةةةةةةةةةةةةةه  ِفَ د ةةةةةةةةةةةةةةةة ا َوااحد
ةةةةةةةةةة ْجياقديوَد َكا َاجِشةةةةةةةةةة ُّ َراةةةةةةةةةة رْة اْمَرةالاةةةةةةةةةةْيسا
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َ،َ َاْْلَا د َجدثاصِّ َُ خا جد ف َجاُه،َواذاجد ا َجدْلُقْ  اِد َإدَْة ا تف َ دْوَراْييدهد َاْجعاْ  د ثد واأاِ َوارداَتةاْا َد
َأاْجثَا ْ اا ْاُ وُثَجدسايِّ دهدَوا َا ْ  اَاْج َجاكا َجاْاَوا دثا .اْجعاْ  ا يِّتد َا َاْج   دالَ دوا

َ ا َ يُع َد َجا َ اْثُه ََُا اُث َُ ةاِعُضَراإدُِِه َاْج َإدَِل َجاُه، َ ا لا ََلا ُِه ِا َيد َأاًَْض  َاجِيقديُق ََُا اُث واَلا
يُعُهَجداا اَاتدهدَ الاىَاْياصاحَِّ َد َاُكاُ َجا َ الاْيهد،َوا ْل د َد ُِهَتا مَُّاْج ِا ،َيد ٌُيِّ هدَاْج ُهَهد ةاْعضد َ. الاكا

َقةاْاجُهَُ َاْجقاْتهد َشاْاءف"ََ:َ ج:َوااجِ جديُهَ الااَ ا ِدعد ْقُتالد َا َاْج َ دْوَتايدكا د َجدْلقا تدهد "جاْيسا
ُيُه. َوارايةْ ُهَاْهُوَ اْ  دَاْج ةايِّ ٌا ٌِ َصا

اَهَد ََُةْرضد ْيًح  َأاها ُهَجا َاْجااجاُ  َا َإدذااَجاياحا َكا ، ف  َلا َخد َهدَلا ْقُتاُلَقا تدلاُه َا َايدُثَاْج َإدجاىَوا هد
ِفَُ ْستاقدِيِف، َوارديهدَحايا  ْنُيوحد َا َاْجااجاُ َاْجنا  دُحَقةاْ هاَأاهديهدَاْج ََُِمَ ا تا َاْاتد َ اْج راإدِ َاْيابا

َاْجقا تدهاَقاْطًع . ََايدُثَاْجااجا ا
َاج َِّس:َ ا َاجِ جديُهَ فد َاْختدَلا ؟ الااَ ا ِدعد َود

َاْختدَلاَ تِةراُقَ الاْيهدَأاِ َاجِث دِاَاج ََِّفَدج:وااجِ جديُهَ الااَ ا ِدعد َُ َ ود:َحا دَُثَُأسا  ا اَاْج
َُْسلدما"َ َاْجكا ردُيَاْج َواَلا َُْسلدُمَاْجكا رديا ََايدُثَاْج :َ"َلا  قا لا

، أِلَنَُّه تَامُّ اْلِمْلِك َعَلْيِه،  )ِإالَّ اْلُمبَ عَّضُ  يُع َما َمَلَكُه بِبَ ْعِضِه احْلُرِّ فَِإنَُّه يُوَرُث َعْنُه مجَِ
يُعُه ِلَورَثَِتِه َعَلى اأْلََصحِّ (.  وإمنا مل يرث املبعض ببعضه احلر، ألنه َوَيُكوُن مجَِ

ايأة فرمبا يؤدى إىل إرث األجنيب يف اجلملة، ألنه إن كان بينه وبني سيده مه
مات قريبه احلر يف نوبة السيد فيحصل له اجلميع، وإن مل تكن مهايأة فيحصل 

 له البعض وكالمها ِمتنع، اه  حاشية البقري.
)"لَْيَس لِْلَقاِتِل ِمْن تَرَِكِة اْلَمْقُتوِل َشْيٌء"( ألن مبىن اإلرث املواالة وهو قطعه، 

تص، أو بغري قصد كنائم والقاتل هو: من له دخل يف القتل ولو حبق كمق
 وجمنون وطفل، أو بقصد مصلحة كضرب األب ولده للتأديب.
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. ْ ثد ِفَرداَاإْلد ِل فَوااحد ا َُكِلُهَ د اِ َاْجُكْريا َيد ْوَهةاْعض  َواَةاتةاااا اُثَاْجُكِر ُ َهةاْعُضُ ْمَ د
ْرِث( بدليل قوله تع ﴿َلُكْم ِديُنُكْم َويل اىل: )أِلَنَّ اْلُكْفَر ُكلَُّه ِملٌَّة َواِحَدٌة يف اإْلِ

[ فأشعر بأن الكفر كله ملة واحدة. وقوله: ﴿َفَماَذا بَ ْعَد 6ِديِن﴾ االكافرون: 
[ واآلية السابقة أصرح من هذه اآلية يف الداللة 32احلَْقِّ ِإالَّ الضَّاَلُل﴾ ايونس: 

 (.2/231على املراد. فيض اإلله املالك )
ضا: الردة، والدور احلكمي، واختالف احلرِب واملوانع املختلف فيها ثالثة أي

 وغريه باحلرابة وغريها.
أما الردة فهي: الرجوع إىل الكفر بعد اإلسالم. فال يرث املرتد وال يورث؛ إذ 
ليس بينه وبني أحد مواالة يف الدين، حَّت لو ارتد أخوان إىل النصرانية مثال ال 

 إليه، ومال املرتد يفء.توارث بينهما؛ ألهنما ال يقران على ما انتقال 
﴿َوَلْن َيَْعَل اللَُّه لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َسِبياَل قوله تعاىل: والدليل على ذلك 

ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل 141﴾ االنساء:  َر اإْلِ [ وقوله تعاىل: ﴿ َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ
 [.85ِمْنُه﴾ اآل عمران: 

: أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه، كأن يقر أخ وأما الدور احلكمي فهو
حائز بابن للميت فيثبت نسب االبن؛ لكون األخ حائزا وال يرث؛ ألنه يؤدي 
إىل عدم إرثه؛ بسقوط نسبه لرد اإلقرار حبجبه لألخ؛ فمنع من املرياث ليثبت له 

ا النسب؛ ألن ما أفضى ثبوته إىل سقوطه وسقوط غريه مينع من ثبوته؛ ليكون م
 سواه على ثبوته.

وأما اختالف احلرِب وغريه فهو: أن يكون املورث حربيا بينما يكون الوارث 
ذميا، أو معاهدا، أو مستأمنا، أو بالعكس. فال توارث بني حرِب وذمي، لقطع 

 املناصرة بينهما، واملعاهد واملستأمن كالذمي على األرجح.
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....................................................................... 
 وقد استوىف العمريطي املوانع الستة؛ فقال يف التيسري نظم التحرير:

ِدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُعَراُكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهَُّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِت فَ اااا َواسد
َاْجقاْتةةةةةةةةةةُهَ اةةةةةةةةةةْوََاقدةةةةةةةةةةةيوَد ةةةةةةةةةةذااها َكا َ دقل
َوااجةةةةةةةةةةذِّ داَِّ ْيهدةةةةةةةةةةاِّ ٌا َوااجةةةةةةةةةةِ ا دَردةةةةةةةةةةاَاْج

 

َُ ْسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاقدهَُّ  ْثعد َا اتدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهدَهدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْج َجدذا
اَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا َكا ِف ُفَاجةةةةةةةةةةةةةةةةةة َِّوَدوا دِد َاْخةةةةةةةةةةةةةةةةةةتدَلا

َداَِّ ٌُْك َوااجةةةةةةةةةةِ ْوُ َجاكدةةةةةةةةةةْوَُخةةةةةةةةةةِصَهدةةةةةةةةةة ْج
 

قوله "يف احلرِب والذمي" هذا هو املانع أما جمرد اختالف الدار فليس مبانع؛ إذ 
لو كان الذمي واحلرِب بدار واحدة مل يكن بينهما توارث، وعبارة املنهج ال 

ان شأن احلرِب مع غريه حرِب وغريه كذمي ومعاهد ... إخل، إال أن يقال ملا ك
أن ختتلف دارمها عرب بذلك، وقضية إطالقه كغريه أنه ال فرق بني كون الذمي 
بدارنا أو ال، وهو كذلك كما يف شرح الرملي، فمن بدار احلرب يرث من 

 (.2/188بدارنا. حاشية الشرقاوي على شرح التحرير )
َكيري َتأَييَاجَااِع: َخَلص 
 باعتبار كيفية تأثريها ثالثة أقسام: فتلخص ِما ذكر: أن املوانع

 مانع من اجلانبني، بني صاحبه وبني كل أحد، وهو الرق والردة. -1
مانع من جانب بني صاحبه وبني صنف معني، وهو القتل والدور  -2

 احلكمي.
مانع من اجلانبني، بني مجاعتني، وهو اختالف الدين، واختالف احلرِب  -3

 وغريه.
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َ لىَتاَ   ماجذكا َاجَنَعَ
ًياَاتُّردقاَ الاىَتةاْا َد دهد؟ َكاْمَذاكا َس:

َا ََالدا: َكا ُ ْم :َوا سا اَ اشايا َْ َج:َخا
1-ََ ََ-2اجِ ْوُج، ْهُو، ََ-3اَلد ، َِةا الا إدْ  َوا ْهود َاَلد َأاهُاََ-5اْياُب،َ-4اْهُو اْجنا ُّ

َ، إدْ َ اَلا َوا ،ََ-7اْياُخَاجِشقديُق،ََ-6اْيابد اب  ُم ،اْيَاَ-8اْياُخَيد اْهُوََ-9َُخَيد
َ، إدْ َِةا الا َوا َاجِشقديقد ،َ-11اْياخد إدْ َِةا الا َوا اب  َيد َاْهُوَاْياخد

َاجاَ  َاجَنَعَ لىَتاَ   مَوأقس   م
إمنا أراد هبذا من يستحق املرياث يف اجلملة وإن اختلفوا يف االستحقاق وتقدمي 

 (.2/313بعضهم على بعض فيه، اجلوهرة النرية )
وسبق أن علم الفرائض هو علم يعرف به من يرث ومن ال يرث ومقدار ما 
لكل وارث، فمن وجد يف هذا الباب فهو وارث ومن مل يوجد فيه فليس 
بوارث. وسبق أيضا أنه يشرتط العلم باجلهة املقتضية لإلرث تفصيال، وهذا 

وهم مخسة  الباب معقود ملعرفة الوارثني باألسباب الثالثة اجملمع على توريثهم،
 وعشرون، فاحفظهم لتعرف من غريهم، وهم ذكور وإناث:

ْ د دمَْ ُعَ الاْىَتةاْا َد َا َُْن َاجذُُّكْاُ َاْج
)ج( الذكور اجملمع على توريثهم )مَخَْسَة َعَشَر( بالبسط وعشرة باالختصار، 
بواسطة عد األخ سواء كان ألبوين أو ألب أو ألم واحدا، وابن األخ سواء كان 

ألب واحدا، والعم سواء كان ألبوين أو ألب واحدا، وابن العم سواء  ألبوين أو
: األخ مطلقا، وابنه إال لألم، -يف التعبري-كان ألبوين أو ألب واحدا. ويقال 

)َوِإْن نَ َزَل( مبحض الذكور، هذا القيد يف مخسة  والعم وابنه إال لألم فيهما.
 يف موضع واحد. )َوِإْن َعاَل( مبحض الذكور، وهذا القيد مواضع.
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11-ََ َهةاُع ا، إدْ  َوا َاجِشقديُق ََ-12اْجعامُّ ، َهةاُع ا إدْ  َوا اب  َيد َاْجعامََِّ-13اْجعامُّ اْهُو
َ، إدْ َِةا الا َوا ،ََ-14اجِشقديقد إدْ َِةا الا َوا اب  ءد.َ-15اْهُوَاْجعامَِّيد  ُذوَاْجااَلا

َاإلِ ثَاجَنَعَ لىَتاَ   و
َكاْمَأُِْةً ىَاتُّردقاَ الاىَتةااَْ َ َد د ا ؟س:

ادَاجِت جدا: ٌْ ُ ِوَ الاىَاجِث :َوا  ج:َ اْشيف

)َوِإْن بَ ُعَد( وهذا القيد يف موضعيه لتوضيح مشول العم عم امليت وعم األب 
وعم اجلد إىل حيث ينتهي، وإال فيشمل لفظ العم ذلك حيث أطلق يف الورثة، 

 خبالف األخ فإن املراد به أخو امليت فقط. قال الرحيب:
ةةةةةةةةياهَْ َ اشا ةةةةةةةة لد َاجيِّجا ةةةةةةةةوا ُةةةةةةةةةْا اَ د َوااْجااا َد
ةةةةةةة َِةاةةةةةةة اَل َا َ اْ  هْةةةةةةةود هْةةةةةةةُوَوااهْةةةةةةةُوَاَلد َاَلد
َكا ِاةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةة تد َاْجند ا ةةةةةةةةةةةْوَأايِّ َوااياُخَ د
ةةةةةةةْ جداَإدجاْيةةةةةةةهدَهدةةةةةةة يابَد َُ َاْج َوااهْةةةةةةةُوَاياخد
ةةةةةةةةةْوَأاهديةةةةةةةةةهَد َوااْجعاةةةةةةةةةمَُّوااهْةةةةةةةةةُوَاْجعاةةةةةةةةةمَِّ د
ءَد ْعتدةةةةةةةةةةةةةُقَُذوَاجْةةةةةةةةةةةةةااَلا َُ َوااجةةةةةةةةةةةةةِ ْوُجَوااْج

 

ُ ْمَ اْعُيوراةةةةةةةةةةةةةةةةة فَُ ْشةةةةةةةةةةةةةةةةةتا دياهَْ  ٌُ َا  َأاْسةةةةةةةةةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةةةةةةةة َُّجاةةةةةةةةةةةةةةةةُهَواإدْ َ اةةةةةةةةةةةةةةةةَلاَ َوااياُبَوااْجنا
هدةةةةةةةةةةةةةةةةهدَاْجُقْيآِاةةةةةةةةةةةةةةةة  َاهللَُ ْةةةةةةةةةةةةةةةةة الا َقاةةةةةةةةةةةةةةةةْ َأِا
ةةةةةةةةةِذبَد َُكا َهد ْج ْعَ اقاةةةةةةةةة ًَلَجاةةةةةةةةةْيسا َا َرا ْسةةةةةةةةة
َرا ْشةةةةةةةةةُكْيَجدةةةةةةةةةذديَاإْلَنةةةةةةةةة  َوااجتِةْث ديةةةةةةةةةهَد
ءَد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُؤَلا لاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ َاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذُُّكا دَ ا َْ َراُن

 

"وابن األخ املديل إليه" أي: إىل امليت املعلوم من  وقوله: "واجلد له" أي: لألب،
املقام، "باألب" أي: وحده أو مع األم، "فامسع إخل" أي: قوال ليس فيه كذب؛ 
ألنه جممع عليه، "والعم وابن العم من أبيه" أي: من أِب امليت وحده أو مع 

 األم، وقوله: من أبيه راجع هلما معا.
ُعَ الاىَْ َا َُْن ِاْ ُثَاْج ْ د دوََِاإْلد َتةاْا َد

)ج( اإلناث اجملمع على توريثهن )َعْشٌر( بالبسط وسبع باالختصار بواسطة عد 
األخت سواء كانت ألبوين أو ألب أو ألم واحدة، واجلدة سواء كانت ألم أو 

 : األخت مطلقا، واجلدة مطلقا.-يف التعبري-ألب واحدة، ويقال 
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َأاهُا ا ،َهدْثُتََ-3اْج دْثُت،ََ-2اجِ ْوجاُ ََ-1 إدْ َِةا الا َوا ْهود ََُِ-5اْيُمُّ،ََ-4اَلد اْجناِ 
إدْ َ الاْت،َ إدْ َ الاْت،ََ-6ُأمَُّاْيُمَِّوا َوا َُُِأمَُّاْيابد  ِ َ-8اْيُْخُتَاجِشقديقاُ ،ََ-7اْجنا

َ، اب  ُم ،ََ-9اْيُْخُتَيد ءد.َ-11اْيُْخُتَيد َذااُتَاْجااَلا
ُة أُمُّ اأْلُمِّ َوِإْن َعَلْت( مبحض أَبُو ُت ااِلْبِن َوِإْن نَ َزَل )بِنْ  َهاْ( مبحض الذكور )اجلَْدَّ

ُة أُمُّ اأْلَِب َوِإْن َعَلْت( مبحض الذكور أو مبحض اإلناث إىل  اإلناث، )اجلَْدَّ
حمض الذكور، عندنا وعند احلنفية ولو راعينا اإلمجاع قلنا بغري جد؛ ألن أم أِب 

 أم أِب اجلد ال ترث عند احلنابلة.األب ال ترث عند املالكية، وألن 
واعلم أنه إذا تراخى النسب ورث الذكور دون اإلناث، كابن األخ وأخته فريث 
دوهنا كما قال القاضي أبو شجاع: "وأربعة يرثون دون أخواهتم وهم: األعمام 
وبنو األعمام وبنو األخ وعصبات املوىل املعتق". كابن املعتق فريث دون أخته فال 

والء ألن اإلناث إذامل يرثن يف النسب البعيد فعدم إرثهن يف الوالء الذي ترث بال
 هو أضعف من النسب البعيد أوىل. قال الرحيب:

ةةةةةةةةةةةْ عَُ ةةةةةةةةةةة ءدَسا َاجثِّسا ةةةةةةةةةةةوا َوااْجااا دَاةةةةةةةةةةة ُتَ د
َواهدْثةةةةةةةةةةةُتَاهْةةةةةةةةةةةو َواُأملَُ ْشةةةةةةةةةةةردقاهَْ َهدْثةةةةةةةةةةةتف
َكا ِاةةةةةةتَْ ةةةةةة تد َاْجند ا ةةةةةةْوَأايِّ َوااْيُْخةةةةةةُتَ د

 

َأُِْة ًةةةةىَرَا  َُ ةةةةِوَاجِشةةةةْي َُجاةةةةْمََُةْعةةةةطد ةةةةيا َيةْ
ِفَواُ ْعتدقاةةةةةةةةةةةةةةةةةةهَْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة فَواجا َوا اْوجا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ تُةُ ِوَها ِاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتَْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذدهدَ د َرةا ا

 

"مشفقة": بيان للشأن فرتث ولو كانت غري مل يعط" أي: عطاًء جممًعا عليه. "
 مشفقة. "بانت": ظهرت.

اتتمة[: ومن عدا هؤالء اخلمسة والعشرين بالبسط، السبعة عشر باالختصار، 
القرابة فمن املختلف على توريثهم املسمى بذوي األرحام، وهم ثالثة عشر  من 

 كما بينته يف املنت يف باب كيفية تقسيم الرتكة فانظر فيه إن شئت.
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َأِاا َاإل ثَواجاَ  
ْ ُث؟ َكاْمَِةاْاً  َاإْلد َس:

يُب. :َاْجراْيُض،َوااجتِةْعلد َج:َِةاْا ا  د
َس:َ ا َاْجراْيُض؟
َاجِثلديبَُ .َج:َُ اا ْيً  َجدْلااا دثد َُقاِ ُ َشا َاْج

يُب؟ َس:َ ا َاجتِةْعلد
ْ ُثَهدغاْييدَتةاْق دَي . َاإلد َج:َُ اا

َأِاا َاإل ثَواجاَ  
ْرُث )نَ وْ  ْعِصي)ج( اإْلِ ُب( ال ثالث هلما يف اإلرث املتفق عليه َعْاِن: اْلَفْرُض، َوالت َّ

بيت املال بالعصوبة فال يرد بيت املال وال الرد وال ذوو األرحام على أن إرث 
بدليل عدم تقديره، وأن الرد تابع للفرض بدليل أنه يرد حبسب الفروض عند 

 .دلوا به لتنزيلهم منزلتهتعددها، وأن ذوي األرحام مبنزلة من أ
ُر( خرج به )ج( الفرض )ُهَو النَِّصي ُب( خرج به التعصيب املستغرق )اْلُمَقدَّ

ْرًعا( خرج به الوصية فإهنا نصيب مقدر التعصيب غري املستغرق لعدم تقديره )شَ 
ِرِث( خرج به الزكاة   فإهنا وصي ال بتقدير الشارع، )لِْلَواجعال، أي: جبعل امل

َا الصََّدقَاُت نصيب مقدر لغري وارث، وهو املستحق املذكور يف آية  ﴿ِإمنَّ
 .[61لِْلُفَقرَاِء﴾ إخل االتوبة: 

ْقِديٍر( وهو إما كل الرتكة وإما الباقي منها بعد )ج( التعصيب )ُهَو اإِلْرُث بَِغرْيِ ت َ 
 قال الرحيب:الفروض. 

ةةةةةةة  َا  َُ َِةاْا اةةةةةةة  د َوااْ لاةةةةةةةْمَهدةةةةةةةأاِ َاإْلدْ ثا
 

َا   ةةةةةةة َ الاةةةةةةةىَ اةةةةةةة َُقسد ةةةةةةةيبف َوتةاْعلد َراةةةةةةةيضف
 

َ
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َكاْمَِةاْاً  َاْجاا اَاُ ؟ َس:
،َوا الا ا ف. ٌا ُبَرُةُيوض  :َأاْص  ج:َِةاْا ا  د

؟ ٌا ُبَاْجُرُيوضد َس:َ اْوَأاْص
َُ قاِ  ف. َج:َ اْوَجاُ ْمَ دييااثف

َاْجعالا اُ ؟ َس:َ اود
َُ ْطلاقفَ)  (.1ج:َ اْوَجاُ ْمَ دييااثف

ٌر( أي: حمدد ال يزيد إال بالرد وال  )ج( أصحاب الفروض )َمْن هَلُْم ِمريَاٌث ُمَقدَّ
 ينقص إال بالعول.

قصان، فتارة يكون )ج( العصبة )َمْن هَلُْم ِمريَاٌث ُمْطَلٌق( أي: قابل للزيادة والن
 مجيع الرتكة وتارة يكون ما فضل بعد املرياث املقدر، قل أو كثر.

 :(2) أربعة أقساموالورثة 

 من يرث بالفرض وحده، وهم سبعة: الزوجان، واجلدتان، واألم وولداها. -1
لغري  نعشر: االبن، وابنه، واألخوا اثنامن يرث بالتعصيب وحده وهم  -2

 .نامها، وصاحبا الوالءاألم، وابنامها، والعمان، واب
من يرث بالفرض ىف حالة وبالتعصيب ىف حالة، وال يمع بينهما وهن  -3

 أربع: البنت، وبنت االبن، واألخت الشقيقة، واألخت لألب.
من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويمع بينهما تارة وهو اثنان: األب  -4

 .اهلل تعاىل إن شاء يت بيان ذلك كلهوسيأ .واجلد

                                                           

 مبعىن أنه تتوافر فيه الصالحية إلرث كل الرتكة أو الباقي منها بعد الفروض. (1)
من حيث اإلرث بالفرض فقط والتعصيب فقط واإلرث هبما وال يمع بينهما،  (2)

 واإلرث هبما ويمع بينهما.
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َاجريوض
َاهللدَتةاعا جاى؟ َكدتا بد َردْا َكاْمَرةاْيًض َذُكديا َس:

: ِت فَوا داا َج:َسد
َُُو،َ-3 اجيُّهُُع،َ-2 اجثِّْلُ ،َ-1  اج ُّ

4-َ،  اجسُُّ ُس.َ-6 اج ةُُّلُث،َ-5 اج ةُّلُ ا  د

َاجريوض
الفروض املذكورة يف كتاب اهلل تعاىل )ِستٌَّة َوِهَي: النِّْصُف َوالرُّبُُع َوالثُُّمُن، )ج( 

ُدُس( فهذه العبارة أوضح، ولذلك اخرتهتا واقتصرت عليها  َوالث ُّلُثَاِن َوالث ُُّلُث َوالسُّ
يف املنت، وكثريا ما يعرب الفرضيون عنها بالنصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان 

صف نصفهما، وأحيانا يعكسون فيقولون: الثمن وضعفه وضعف ونصفهما ون
وأخصر العبارات: الربع والثلث  ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه.

 ونصف كل وضعفه. 
فالنصف: بكسر النون وفتحها وضمها فهو مثلث النون، واخلمسة الباقية: 

  بضم أوساطها وإسكاهنا.
وأما السدس الذي للجدة ولبنت االبن فهو مذكور يف القرآن؛ ألنه ذكر فيه 
ُدُس﴾ فيصدق على السدس أنه مذكور  ِه السُّ السدس لألم، قال تعاىل: ﴿َفأُلُمِّ

باجوري يف القرآن بقطع النظر عن مستحقه أما كان، أو جدة، أو بنت ابن، 
 (. قال الرحيب:78/ 2على ابن قاسم )
ةةةةةِتهََْراةةةةة ْجراْيُضَرةةةةةا َسد َاْجكدتاةةةةة بد َِاةةةةةصِّ

َوا ُهْةةةةةةةعفََُةةةةةةةِمَِدْلةةةةةةةُ َاجيُّهْةةةةةةةعَد َِدْلةةةةةةة ف
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مَُ َا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َاجِت َا  ُ َوا َوااج ةُُّل اةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  د

 

ةةةةةةةااا ا َاْج اتِةةةةةةةهَْ  َسد َرةةةةةةةاَاإلدْ ثد ََلَرةاةةةةةةةْيضا
َاجِشةةةةةةةةْي َد ةةةةةةةةْ ُسَهدةةةةةةةةثاصِّ َوااج ةُّْلةةةةةةةةُثَوااجسُّ
َإد اةةةةةةةةةةةةة مَُ ةةةةةةةةةةةةة ردف  َراةةةةةةةةةةةةة ْحراْفَراُكةةةةةةةةةةةةةهَُّحا
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َهد َلدَ َكاْمَرةاْيًض ََةا اتا  ْجتد ا دد؟س:

ََُةُلُثَاْج ا قدا. َوااحد فَواُ اا َج:َرةاْيضف
َأصٌ بَاجريوض

؟ ٌا ُبَاْجُرُيوضد َكاْمَأاْص َس:
َوااْج دْثُت،َ ) ُم  َيد َأاْو اب  ُِ،)يد َوااْجناِ  َوااْيُمُّ، َوااجِ ْوجاُ ، َاجِ ْوُج، َواُ ْم: َ اشايا َأاحا ا ج:

ُم (ْهود،َوااْيُْخُتَاجِشقديقاُ ،َوااواهدْثُتَاَلدَ ،َواواجاُ َاْيُمَِّ)اْياُخَوااْيُْخُتَيد اب  َْيُْخُتَيد
وقوله "ومها التمام" ومها أي: الثلثان، فرض يف اإلرث" بنص القرآن،  وقوله: "ال

ثىن الضمري هنا نظرا للفظ الثلثني وأفرده يف قوله اآليت: وهو كذاك لبنات االبن، 
لكوهنما فرضا، التمام أي: املتممان  ويف قوله بعد، وهو لألختني فما يزيد نظرا

للفروض الستة. "إمام" أي: مقدم على غريه خصوًصا إذا انضم إىل حفظه فهم 
ولذلك قيل: فهم سطرين معناه، بل رمبا يدعى أن احلفظ بغري فهم ال عربة به 

خري من حفظ وقرين، ومناظرة اثنني خري من هذين. يعين ال بد أن يمع بني 
  ملناظرة وهي املدارسة واملذاكرة.احلفظ والفهم وا

( لألم يف املسألتني )ج:( ثبت باالجتهاد )فَ ْرٌض َواِحٌد َوُهَو ثُ ُلُث اْلَباِقي
 اوين، وللجد يف بعض أحواله. قال الربهاين:الغرن 

ََةا اتاةةةةةةةة  :َإدْ ثف ةةةةةةةةْيبد َوااجتِةْعلد َهدةةةةةةةة ْجراْيضد
ةةةةةةةْعُرهَُ َُكةةةةةةةه َضد َِدْلةةةةةةةُ  َ ُهْةةةةةةةعفَواَُةْلةةةةةةةثف

 

ةةةةةةِت فَأاتاةةةةةةةى:َراةةةةةة ْجراْيُضَردةةةةةةا  َسد َاْجكدتاةةةةةة بد
ةةةةةةةةةةةةةةةةُيَذديَ اْلةةةةةةةةةةةةةةةةيدرُهَُ ةةةةةةةةةةةةةةةة د َرايةْ ْجتد ا َواَلد

 

 أصٌ بَاجريوض
ض وإن كان قد يرث واملراد هبم من يرث بالفر  -)ج:( أصحاب الفروض 

ثالثة عشر بالبسط، أربعة من الذكور، وتسعة من اإلناث، - بالتعصيب كاألب
واألخت وعشرة باالختصار بواسطة عد اجلدة سواء كانت ألم أو ألب واحدة، 

 =  أصنافهم، سواء كانت ألبوين أو ألب أو ألم واحدة، و)َأَحَد َعَشَر( باعتبار
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ْهود،َوااْجنا َُّ اعاَ َاَلد ْهود،َأاودَاْهود ْهود.وااْياُبَ اعاَاَلد َاَلد ،َأاودَاْهود ْهود  اَلد

بواسطة عد اجلدة واحدة، وولد األم واحدا، واألخت لغري األم اثنني، ألن = 
اجلدة صنف واحد من أصحاب السدس، وولد األم صنف واحد من أصحاب 
الثلث، وصنف واحد من أصحاب السدس، خبالف األخت الشقيقة واألخت 

نفان من أصحاب الثلثني، ألب، فإهنما صنفان من أصحاب النصف، وص
واألخت ألب وحدها صنف من أصحاب السدس، كما كانت البنت وبنت 
االبن كذلك، ولألجل هذه احلكمة اخرتت طريقة من راعى األصناف وعدهم 

 األحد عشر.

وأحد وعشرون بالنظر إىل اختالف أحواهلم؛ ألن أصحاب النصف مخسة 
لثني أربعة والثلث اثنان والسدس سبعة، والربع اثنان والثمن واحد فهذه مثانية والث

فهذه ثالثة عشر تضم إىل الثمانية حيصل أحد وعشرون مجعت على هذا 
 الرتتيب يف قول اجلعربي:

ةةةة ََْضاةةةةْ ُطَذاوديَاْجُرةةةةُيوضَد اَاجِيجا ةةةةذا ةةةةْوَ ا َ د
 

َُخةةةةةةةةةةةْذُهَُ ياتِة ًةةةةةةةةةةة َواقُةةةةةةةةةةةْه:َ ا اةةةةةةةةةةة َداهةاةةةةةةةةةةة َْ 
 

عدد أصحاب الربع، واأللف فاهلاء خبمسة عدد أصحاب النصف، والباء باثنني 
بواحد عدد أصحاب الثمن، والدال بأربعة عدد أصحاب الثلثني، والباء الثانية 

 باثنني عدد أصحاب الثلث بالنص، والزاي بسبعة عدد أصحاب السدس.
لت يف ْبِن( وإمنا قْبِن، أَِو اْبِن ااِل ْبِن، َواجلَْدُّ َمَع ااِل ْبِن، أَِو اْبِن ااِل )َواأْلَُب َمَع ااِل 

حقهما: مع االبن أو ابن االبن؛ تنبيها على أن األصل فيهما العصوبة، وعلى 
أهنما ينتقالن من أصلهما مع الفرع الوارث املذكر، وإال لقلت يف حق إناث 
الفروع واحلواشي: عند عدم املعصب هلن، ومل أقل؛ ألهنن يف أصلهن، وألن 

 املقصود هنا ذكر أصحاب الفروض إمجاال.
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...........................................................................َ
 وإجي َهي  َذويَاجريوضَه  ت   َح َلت مَ عَهي  َشيوط  

 شيطَاَلستٌق ق  ستٌقه اجريض
َاجثل 

 ريضَخَس َ
َاج وج-1
َاج ثت-2
َهثتَاَلهو-3
َايختَاجشقيق -4
 ايختَيب-5

َ  مَاجري َاجاا ثَجل وج 
َ َوََس َو  َو َوََعل   اِرياد  َ

َ  َتق مَراَاج ثتَ+َ  مَاج ثت
َ  َتق مَرىَاج ثتَ+َ  مَاج ثتَوهثتَاَلهو

   َتق مَراَاجشقيق َ+َ  مَاجشقيق 
َاجيهع

 ريضَاَثيو
َاج وج-1
 اج وج َرأك ي-2

َوجادَاجري َاجاا ثَجل وج 
   مَاجري َاجاا ثَجل وج

 اجاا ثَجل وجوجادَاجري َ اج وج َرأك ي اج َوَجااح 
َاج ل   

 ريضَأ هع 
َاج ثت  َرأك ي-1
َهثت َاَلهوَرأك ي-2
َاجشقيقت  َرأك ي-3
 ايخت  َيبَرأك ي-4

َ  مَ علبَج و
َ  مَهثتَجلَتارىَ عَ  مَ علبَج و
َ  مَ علبَج وَو  مَهثتَوهثتَاهو

 (َ عَ  مَاجشقيق 3  َتق مَراَ)
َاج لث

 ريضَاَثيو
َايم-1
 وج اَأمَرأك ي-2

َري َوا ثَو  د َ وَإخاَِوأخاات  مَ
 جيسَج مَشيطَأدِىَ وَ  مَاجٌ جب

َاجس س
 ريضَس ع 

َايمَ-1
َاجن ِ-2
َهثتَاَلهوَرأك ي-3
َايختَيبَرأك ي-4
َاجااح َ وَوج َايم-5
َايب-6
 اجن -7

َوجادَري َوا ثَأوَ  د َ وَإخاَِوأخاات
 جيسَج  َشيطَأدِىَ وَ  مَاجٌ جب

َاجَعلبوجادَاج ثتَاجلل ي َو  مَ
َ َواجَعلبد ثد َاجَِؤ َوجادَاجشقيق َو  مَاجري د

َجيسَجهَشيطَأدِىَ وَ  مَاجٌ جب
َوجادَري َوا ث
   َتق مَراَايب
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َريضَاج وجيو
؟ َكاْمَرةاْيًض َجدلِ ْوجد َس:

:َاجثِّْلُ َوااجيُّهُُع.  ج:َرةاْيضا  د

؟ َس:َ اتاىََاْأُخُذَاجِ ْوُجَاجثِّْل ا
َأاْوَهدْثُتَج:َإدذااَجاةْمََاُكْوَجد اْوجَا َأاْوَهدْثتف َاْهُوَاْهو  َأاود َ)اْهوف َرةاْي فَواا دثف ِد تةااارِ  َُ َاْج تدهد

َاْهو (.
َس: اتاىََاْأُخُذَاجِ ْوُجَاجيُّهُعا؟

ِدَاْجراْيُ َاْجااا دُث. تةااارِ  َُ َكا  اَجد اْوجاتدهدَاْج َج:َإدذاا
َريضَاج وجيو

ِرٌث( سواء كان لَِزْوَجِتِه اْلُمتَ َوفَّاِة فَ رٌْع َواُكْن لَ ْم يَ  :( يأخذ الزوج النصف )ِإَذا)ج
منه أو من غريه ولو من زنا ألنه ينسب إليها، وقد أضاف اهلل تعاىل الولد يف 

 (.78اآلية إىل الزوجات فيشمل الولد من الزوج أو من غريه، التحفة اخلريية )
اِة اْلَفرُْع اْلَواِرُث(. وقد ذكر )ِإَذا َكاَن لَِزْوَجِتِه اْلُمتَ َوفَّ  :( يأخذ الزوج الربع)ج

 :الرحيب نصف الزوج وربعه بقوله
ةةةةةةة  َأارْةةةةةةةةياادَد سا َْ َرا جثِّْلةةةةةةةُ َرةاةةةةةةةْيُضَخا
ةةةة  اَ اعاةةةةهَْ َكا َإدْ  َوااجيُّهْةةةةُعَرةاةةةةْيُضَاجةةةةِ ْوجد

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةواَاياْوَلادَد  َاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ ْوُجَواايُِْة اةةةةةةةةةةةةةةةةةةىَ د
ةةةةةةةة دَ اةةةةةةةةْوَقاةةةةةةةةْ َ اثةاعاةةةةةةةةهَْ ةةةةةةةةْوَواجاةةةةةةةة دَاجِ ْوجا َ د

 

كل واحد منهم منفرد، وقوله "ِمْن َوَلِد الزَّْوَجِة" بيان ملن قد   وقوله: "أفراد" أي:
، وكان هنا مبعىن ُوجد، وقوله" من قد منعه"  منعه فهو بيان مقدم على املبنيَّ
أي: عن النصف ورده إىل الربع، وإمنا مل يذكر اشرتاط عدم الفرع الوارث يف 

لفرع الوارث يف إرث إرث الزوج النصف؛ للعلم به من مفهوم اشرتاط وجود ا
 الربع.
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َكاْمَرةاْيًض َجدلِ ْوجا د؟ َس:
َُُو. :َاجيُّهُُع،َوااج ُّ  ج:َرةاْيضا  د

َس:َ اتاىَتاْأُخُذَاجِ ْوجاُ َاجيُّهُعا؟
. تةاِاراىَرةاْي فَواا دثف َُ َج:َإدذااَجاةْمََاُكْوَجد اْوجد ا َاْج

َُوا؟ ُ َاج ُّ ََس:َ اتاىَتاْأُخُذَاجِ ْوجا
َكا  اَ تةاااِرىَاْجراْيُ َاْجااا دُث.ج:َإدذاا َُ َجد اْوجد ا َاْج

فَ رٌْع َواِرٌث( سواء كان  ُكْن لَِزْوِجَها اْلُمتَ وَّىفَ )ج:( تأخذ الزوجة الربع )ِإَذا لَ ْم يَ 
 منها أو من غريها كزوجة أخرى ال من زنا ألنه ليس منسوبا له حينئذ.

ك فلألكثر من الزوجة ما واملراد بالزوجة اجلنس الصادق بالواحد واملتعدد ولذل
 للواحدة من الربع أو الثمن. وقد ذكر الرحيب ربع الزوجة بقوله:

ةةةةةةةةةةة  َأاْوَأاْك ةاةةةةةةةةةةةياا َجدُكةةةةةةةةةةةهَِّ اْوجا ْ ةةةةةةةةةةةاا َوا
ةةةةةةةةةةةةةةة َْ َا ََُةْعتا َواذدْكةةةةةةةةةةةةةةُيَأاْوَلاددَاج اثدةةةةةةةةةةةةةةةْيوا

 

ةةةةةةةةةةةةة َقُةةةةةةةةةةةةة ِّ اا  َا َاياْوَلاددَردي َ اةةةةةةةةةةةةةْعَ اةةةةةةةةةةةةة امد
َرةةةاَذدْكةةةيدَاْجااجاةةة َْ ةةةْ ِا َاْجقاةةةْالا َا ْيةةةُثَاْ تا َحا

 

 وقوله: "فيما قدرا" : فيما فرض يف قوله تعاىل: )ولكم الربع(.
 )ج:( تأخذ الزوجة الثمن )ِإَذا َكاَن لَِزْوِجَها اْلُمتَ َوىفَّ اْلَفرُْع اْلَواِرُث(. قال الرحيب:

ةةةةةةةةةةةةةة تَد ةةةةةةةةةةةةةة دَوااجِ ْوجا ُوَجدلِ ْوجا َْ َوااجةةةةةةةةةةةةةةُ 
َراةةةةةةةةةة َْ لاةةةةةةةةةةمَد ددَاْج اثدةةةةةةةةةةيوا َأاْوَ اةةةةةةةةةةعاَأاْوَلا

 

 َ ثاةةةةةةةةةةةةةةة تَد اةةةةةةةةةةةةةةةعاَاْج اثدةةةةةةةةةةةةةةةيوا َأاْوَ اةةةةةةةةةةةةةةةعاَاْج ةا
ةةةةةةةةةةْيطً َراةةةةةةةةةة رْة امَد ةةةةةةةةةةعاَشا َْ َتاظُةةةةةةةةةةِوَاْجنا َواَلا
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َس:َ  ؟.اجِ ْوجَد ا َاجِ جديُهَ الاىَِدْل د

َج: َتةاعا جاى َقةاْاجُُه َذاجد ا َ الاى  جم يل ىل مل خل ُّٱَ:وااجِ جديُه
تاُه12َ]اجّثس ء:ََّحن جن يم ىم مم خم حم ٌْ [،َواَةاْث ا دُجَتا

َا ُ . ْج َِىَواجاً ا،َوااإْلد ُِهََُسا ِا ْهودَيد َواجاُ َاَلد
ََ ا َاجِ جديُهَ الاىَس: َ؟اجِ ْوجَد ُهُعد
َقةاْاجُُهَتةاعا جاى:ج:َ  جه ين ىن من خن َُّوااجِ جديُهَ الاىَذاجد ا
َا ُ .12]اجّثس ءَ:َََّ يهجي  ىه مه ْج  [،َوااإْلد

ََس:َ َاجِ ْوجا د؟ ا َاجِ جديُهَ الاىَ ُهُعد
َقةاْاجُُهَتةاعا جاى:َج:َ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّوااجِ جديُهَ الاىَذاجد ا
َا ُ .12]اجّثس ء:ََّ مئنئ زئ رئ ْج  [،َوااإْلد

َُودََس: َ؟اجِ ْوجا َد ا َاجِ جديُهَ الاىََُ
َقةاْاجُُهَتةاعا جاىج:َ  مب زب رب يئ ىئ ُّ:َوااجِ جديُهَ الاىَذاجد ا
َا ُ .12َ]اجّثس ءَ:ََّ يبرت ىب نب ْج  [،َوااإْلد

﴿َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجُكْم﴾ أي: ولكل نصف ما تركته زوجته فهو من 
﴾ أي:  مقابلة اجلمع باجلمع تقتضي القسمة على اآلحاد. ﴿ِإْن ملَْ َيُكْن هَلُنَّ

َتُه َوَلُد ااِلْبِن (. ﴿َوَلٌد﴾ )َويَ ْنَدرُِج حتَْ 75لألزواج مبعىن الزوجات التحفة اخلريية )
ى َوَلًدا( جمازا، ومع كونه جمازا فإنه يستدل عليه باآلية؛ بناء على جواز  أِلَنَُّه ُيَسمَّ

، لكن بعضهم استعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه، كما عليه إمامنا الشافعي 
 ( بتصرف.71قد استدل عليه باإلمجاع املستند للقياس. التحفة اخلريية)
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َواجن ِريضَايمَ
َكاْمَرةاْيًض َجدْْلُمِّ؟ َس:

:َاجسُُّ ُس،َوااج ةُُّلُث،َواَُةُلُثَاْج ا قدا. َاُ َرُةُيوض  َج:ََاَلا
؟ َس:َ اتاىَتاْأُخُذَاْيُمَُّاجسُُّ سا

. ِ َأاْوَأاخاااات  ْوَإدْخاا َراأاْك ةاُيَ د َأاودَاَْةثا  د َرةاْي فَواا دثف يِّتد َا َكا  اَجدْل َج:َإدذاا
؟س:َ اتاْىَتاْأُخُذَاْيَُ َمَُّاج ةُُّلثا

َرداَج َإدَِل َأاخاااات  َأاْو  ِ َإدْخاا ْو َ د دف َ ا ا َواَلا َواا دثف َرةاْي ف يِّتد َا َجدْل ََاُكْو َجاةْم َإدذاا :
َْود(. َأاْوَ اْوجا  َواأاهةااا َْودَ) اْسئةالاتاْىَ اْوج  َاْجغاِياوا

َريضَايمَواجن ِ
اِرٌث أَِو اثْ َناِن فََأْكثَ ُر ِمْن ِإْخَوٍة ج:( تأخذ األم السدس )ِإَذا َكاَن لِْلَميِِّت فَ رٌْع وَ )

 أَْو َأَخَواٍت(. وقد ذكر الرحيب سدس كل من األب واألم بقوله:
قُُّهَ اةةةةةةةةةةةةةعاَاْجااجاةةةةةةةةةةةةة َْ ٌد َراةةةةةةةةةةةةة ياُبََاْسةةةةةةةةةةةةةتا
َاجِةةةةةةةةةذدي هْةةةةةةةةةود اَ اةةةةةةةةةْعَواجاةةةةةةةةة دَاَلد ةةةةةةةةةذا َوا اكا
ةةةةةةةةةةْيوَد ةةةةةةةةةة َأاًَْضةةةةةةةةةة َ اةةةةةةةةةةعاَاَلَْةثةا َجا ا ْ ةةةةةةةةةةاا َوا

 

 َ ْةةةةةةةةةةةةةةةةهد ْث َد اَايُمَُّهدتةا ةةةةةةةةةةةةةةةةذا َا َْوا اكا َاجِلةةةةةةةةةةةةةةةة
تاةةةةةةةةةةةةذدي ٌْ َا ََةاْقُرةةةةةةةةةةةةااَإدَْةةةةةةةةةةةةةياُهَوا َ اةةةةةةةةةةةة َ االا
َْوَد ةةةةةةةةذا َراقدةةةةةةةةْسَ ا ْيةةةةةةةةتد َا ِدَاْج ةةةةةةةةْوَإدْخةةةةةةةةاا َ د

 

وقوله: "يقفو إثره ": يتبع حكم الولد وقوله: "وحيتذي": ويقتدي به، وقوله: 
 "فقس هذين" أي: فقس علي االثنني ما زاد.

رٌْع َواِرٌث َواَل َعَدٌد ِمْن ِإْخَوٍة أَْو ج:( تأخذ األم الثلث )ِإَذا لَ ْم َيُكْن لِْلَميِِّت ف َ )
 قال الرحيب: َأَخَواٍت ِإالَّ يف اْلَغرَّاَوْيِن )َمْسئَ َلََّتْ َزْوٍج أَْو َزْوَجٍة َوأَبَ َوْيِن(.

واجاةةةةةة َْ ْيةةةةةةُثََلَا َوااج ةُّْلةةةةةةُثَرةاةةةةةةْيُضَايُمَِّحا
َأاْوََاةةةةةةةةةةةةةةةةَلاثَد ةةةةةةةةةةةةةةةةْيود َأاْوََدْثتةا ةةةةةةةةةةةةةةةة َْةثةاْيود َكا

ةةةةةةةةةةةةة  َ اعا ا اهْةةةةةةةةةةةةةُوَاهْةةةةةةةةةةةةةو  َأاْوَهدْثتُةةةةةةةةةةةةةهََُواَلَا
 

ةةةةةةةةةعفَُذوَ اةةةةةةةةة ادَْ  َْ ِدَجا ْخةةةةةةةةةاا َاإلد ةةةةةةةةةوا َواَلَا د
ِاةةةةةةةةةةةةة ثَد َكا إلد َُحْكةةةةةةةةةةةةةُمَاجةةةةةةةةةةةةةذُُّكا دَرديةةةةةةةةةةةةةهد
ةةةةةةةةةةةةة َهةايِةْثتُةةةةةةةةةةةةةهَُ َا َكا َرةاراْيُضةةةةةةةةةةةةة ا َاج ةُّْلةةةةةةةةةةةةةُث
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َاْج ا قدا؟ َس:َ اتاىَتاْأُخُذَاْيُمََُُّةُلثا
َ َواجاةْمََاُكْوَ اعا ا َرةاْي فَواا دثف َْود َكا ِاْتَرداَاْجغاِياوا َأاودَج:َإدذاا ِد ْخاا َاإْلد َ دوا عف َْ َجا واَلا

.  اْياخااااتد

َ(َجدلراردىَايَُ َ،َواجدْْلُمَِّوجاىَ)َ اْوجفَواأاهةاااا د َِدْل ف يَِ ْوجد َِالد ََُةُلُثَاج ا قدىَهةاْع ا َاجّ ْوجد بد
َاج ا قدىَ. َ،َواجدْْلابد

ِديَا َ(َجدلواردىَاج ّ  َاجِ ْوجا دَ دَ)َ اْوجا فَواأاهةاااا د يبد َِالد ِ ْوجا دَ ُهُعفَ،َواجدْْلُمََُِّةُلُثَاج ا قدىَهةاْع ا
َاج ا قدى.  واجدْْلابد

ثُ ُلُث  زَّْوِج ِنْصٌف( ثالثة من ستة )َوِلأْلُمِّ ألُوىَل( وهي ) َزْوٌج َوأَبَ َواِن لِل)َفِفْى ا
 ن.ِب الزنْوِج،( واحد )َوِلأْلَِب الَباِقى( اثناالَباِقى بَ ْعَد َنِصي

زَّْوَجِة رُبٌُع،( واحد من أربعة )َوِلأْلُمِّ وهي )َزْوَجٌة( فأكثر )َوأَبَ َواِن لِلنَِيِة( )َوىِف الثنا
 ثُ ُلُث الَباِقى بَ ْعَد َنصْيِب الزَّْوَجِة( أو الزوجات واحد )َوِلأْلَِب الَباِقى( اثنان. 

ألن األم وتسميان بالغراوين؛ لشهرهتما كالكوكب األغر أي: املضيء، وقيل: 
غرت فيهما بلفظ الثلث؛ ألنه يف احلقيقة سدس يف األوىل، وربع يف الثانية، فهو 
من الفروض الستة وراجع إليها، وإمنا قيل فيه ثلث الباقي موافقة للفظ القرآن يف 

 قال صاحب البهجة: تأدبا مع لفظه.﴾ ثُ لُ الث ُّ  هِ مِّ أِلُ فَ  اهُ وَ ب َ أَ  هُ ثَ رِ وَ وَ ﴿قوله 
َ َاْج اةةةةةةةةةةةة قداَهدةةةةةةةةةةةة اْوجاْيودَواأابَْواَُةلُةةةةةةةةةةةةثد

 

َاْيادابَْ  اَاجِلْرةةةةةةةةةةةفد َُأملَواقاْلةةةةةةةةةةةُ ُ ْمَهدةةةةةةةةةةةذا
 

"و" من مستحق "ثلِث الباقي بزوجني" أي: مع أحدمها "وأٍب أُمٌّ". "األدب" 
 مع لفظ القرآن.

 قال الرحيب:(.1/61وقال ابن اْلَمْجِدي: ألهنما تغران الفرضي. شرح الرتتيب )
َ اْوجفَواُأملَواأابَُواإدْ ََاُكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْوَ

ةةةةةةةةةةةة  َرالاةةةةةةةةةةةة  د اا اَ اةةةةةةةةةةةةْعَ اْوجا ةةةةةةةةةةةةذا َوا اكا
 

ةةةةةةةةةةةةةةة َُ ياتِةةةةةةةةةةةةةةةبَُ  َرةا ُةلُةةةةةةةةةةةةةةةُثَاْج اةةةةةةةةةةةةةةة قداَجا ا
ا ةةةةةةةةةة ا َقا  د َاْجُعلُةةةةةةةةةةامد تاُكةةةةةةةةةةْوَ اةةةةةةةةةةود َراةةةةةةةةةةَلَا

 

 "فال تكن عن العلوم قاعدا" أي: تاركا هلا.
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ِد؟  ِ َكاْمَرةاْيًض َجدْلنا َس:
َاجسُُّ ُس. َوااحد فَواُ اا  ج:َرةاْيضف

؟س:َ اتاىَ َُِاجسُُّ سا  ِ َتاْأُخُذَاْجنا
. ٌاْنبد اَحا جا اَاْج َُْختالدرا دَ ا َ ا ا َأاْحاااجد ا َاْج يعد َد َج:َرداَجا

َس:َ َ؟َاْيُمَِّ ا َاجِ جديُهَ الاىََُةُلثد
 قةاْاجُُهَتةاعا جاى:ََوااجِ جديُهَ الاىَذاجد َاج:َ

َ[.11ََ]اجّثس ء: َّخصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّ َ اعاَ اْرُ امد
يِع َأْحَواهِلَا اْلُمْخَتِلَفِة( اليت هي كوهنا ألم أو )ج:(  تأخذ اجلدة السدس )يف مجَِ

ألب، واحدة أو أكثر، مع فرع وارث أو إخوة أو مع عدمهما )َما َعَدا( هو 
 أي: بعض األحوال )َحاَلَة احلَْْجِب(.

َأقس مَاجن ات:
مدلية  -2األم. مدلية مبحض إناث، كأم أم  -1واجلدات على أربعة أقسام: 

مدلية مبحض إناث إىل حمض ذكور، كأم أم  -3مبحض ذكور، كأم أِب األب. 
مدلية بذكر بني أنثيني، كأم أِب األم. فالثالثة األوىل وارثات،  -4األب. 

 والرابعة غري وارثة، ألهنا من ذوي األرحام. قال الرحيب:
ةةةةةةةةبَد ِ َردةةةةةةةةاَاجِثسا ةةةةةةةةِ  ةةةةةةةةْ ُسَرةاةةةةةةةةْيُضَجا َوااجسُّ

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ اتَدواإدْ َتاسا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُبَاْجنا َ واَِِاسا
ِهَْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةثةاُ ِوَهد جِسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْ ُسَهةايةْ َرا جسُّ
َواُكةةةةةةةةةةةةةةةةهَُّ اةةةةةةةةةةةةةةةةْوَأاْدجاةةةةةةةةةةةةةةةةْتَهدغاْيةةةةةةةةةةةةةةةةيدَواا دثَد

 

ُم َأاْوَأابَد  َكا ِاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْتَيد  ِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا َوااحد
َُكلُُّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِوَواا دَاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تَد َواُكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِو
َا دَاْجعا ددجاةةةةةةةة دَاجِشةةةةةةةةْي دِيهَْ َردةةةةةةةةاَاْجقدْسةةةةةةةة
ةةةةةةةةااا دثَد َا َاْج ةةةةةةةةوا ةةةةةةةةفلَ د ةةةةةةةة َحا ةةةةةةةة َجا ا َا َرا

 

ِه الث ُُّلُث﴾ أي وألبيه الباقي، وأفادت هذه  ﴿فَِإْن ملَْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَورِثَُه أَبَ َواُه َفأِلُمِّ
 اآلية اشرتاط عد الولد ومل تفد اشرتاط عدم اإلخوة، فلذلك احتيج لضميمة =

َ
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َ[11]اجّثس ءَ: َّ مظحط مض خض حض جض مص َُّقةاْاجدهدَتةاعا جاى:
ِدَردا ْخاا َُيااُدَهد إْلد .َوااْج َأاْوَُ ْختالدرا  د َأاْوَأُِْة ةايا  د َراأاْك ةاُيَذاكاياا د َاْْلَا دَاَْةثا  د

َاج ا قدىَ ا َاجِ جديُهَ الاىس:َ  ؟ جدْْلُمَََُِّةُلثد

ُ ْم.َوااجِ جديُهَ الاىج:َ ْوَهةاْع ا َا ٌا ها دَرا َاْجتد ا ُدَاجِل  ذاجد ا

ََس: َاْيُمِّ؟ ا َاجِ جديُهَ الاىَُسُ سد
َقةاْاجُُهَتةاعا جاى:ََج:  حت جت هب مب خب حب ُّوااجِ جديُهَ الاىَذاجد ا
 :َ[،َ اعاَفا  ديدَقةاْاجدهدَتةاعا جاى11]اجّثس ء:ََّ مجحج مث هت  مت خت

ُدُس﴾، أي وألبيه الباقي =  ِه السُّ مفهوم قوله تعاىل: ﴿ فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفأِلُمِّ
وال شيء لإلخوة، فإن مفهومه أن أخذها الثلث مشروط بعدم اإلخوة، وقوله 
تعاىل يف اآلية األوىل: ﴿ َوَورِثَُه أَبَ َواُه ﴾ مشعر بأنه ال وارث له سوامها، فاملعىن 

وحينئذ فال ينايف ما قاله اجلمهور يف الغراوين من أن هلا ثلث  وورثه أبواه فقط.
الباقي كما مر ألنه ورث فيهما مع األبوين الزوج أو الزوجة فما قاله اجلمهور 
مالئم للقرآن ال خمالف له، واملراد من األبوين األب واألم ففيه تغليب لألب 

 ( 1/25(، شرح الرتتيب )84لشرفه. التحفة اخلريية )
َحابَِة فَ ( أول من قضى لألم بثلث الباقي يف الغراوين: عمر بن )اجْ  ِتَهاُد الصَّ

 ، ووافقه مجهور الصحابة و)َمْن بَ ْعَدُهْم( ومنهم األئمة األربعة اخلطاب 
 أمجعني. ووجهه: أن كل ذكر وأنثى يأخذان املال أثالثا يب أن يأخذا الباقى

بعد فرض الزوجية كذلك وبأن األصل إذا اجتمع ذكر وأنثى يف درجة واحدة 
أن يكون للذكر ضعف ما لألنثى، فلو جعلت هلا الثلث مع الزوج لفضلت 

 على األب أو مع الزوجة مل يفضل عليها التفضيل املعهود.
ُدُس ِمَّا تَ َرَك ِإْن كَ  ُهَما السُّ  اَن َلُه َوَلٌد ﴾ وقوله "وألبويه" ﴿َوأِلَبَ َوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ
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َ[.11]اجّثس ءَ: َّ مظحط مض خض حض جض مص ُّ
ََس: ِد؟ ا َاجِ جديُهَ الاىَُسُ سد  اجناِ 

َُِ اْوَأاهديهدَأاُِِهَ َْ ا َ ا َ اواَِهُةيا ِدَاَ وااجِ جديُهَ الاىَذاجد ا  ِ َإدذااَجةاْمَجاعاهاَجدْلنا جسُُّ سا
ُيُه.ِاة ا َُأمل.َ اوااُهََاُكْوَُدَو ٌا كدُمََأاهُاَدااُوداَوارايةْ َأاُِِهَوا ا َ اواَِاْج ْيود َاجِشْيخا   لاىَشاْيطد

ي َد َرداَاْج ِ تةاْيود ""قاضاىَجدْلنا َهد جسُُّ سد َا ُ َوااْجقديا ُس.َيااثد ْج  وااإْلد
أي: وألبوي امليت وفيه تغليب األب لشرفه، واجلار واجملرور خرب مقدم، 

 بدل من قوله ألبويه، وفائدة هذاوالسدس مبتدأ مؤخر، وقوله: "لكل منهما" 
البدل: دفع توهم االشرتاك يف السدس لو قيل: وألبويه السدس، وإمنا مل يقل: 

 اإلبدال إمجال مث ولكل من أبويه السدس مع أنه ال إيهام يف ذلك؛ ألنه يف
تفصيل، وهو أرسخ يف الذهن، وقوله: "ِما ترك" متعلق بالسدس، وقوله: "إن  

كان له ولد" أي: إن كان للميت ولد، فإن قيل: الشك أن حق الوالدين 
أعظم من حق الولد فما احلكمة يف جعل نصيب الولد أعظم؟ أجيب: بأن 

ال القليل غالبا فكان احلكمة يف ذلك أن الوالدين ما بقي من عمرمها إ
احتياجهما إىل املال قليال، وأما الولد فهو يف زمن الصبا فكان احتياجه إىل 

 (.11املال كثريا. التحفة اخلريية )

ُدسَ  ِة( أي: ألب وأم )السُّ ُكْن يَ ( بضم الدال ويسكن )ِإَذا ملَْ )َجَعَل لِْلَجدَّ
امها )أُمٌّ( يعين إذا مل يكن ه نا أم امليت، فإن كانت هناك أم ُدونَ َها ( أي: قدَّ

امليت ال ترث اجلدة ال أم األم وال أم األب، ودون هنا مبعىن قدام ألن احلاجب  
كاحلاجز بني الوارث واملرياث، وقد عد السيوطي يف النقابة اجلدة من الوارثات 

 (. بتصرف.2124/ 5باإلمجاع، مرقاة املفاتيح )

( أي: عن ر  )عَلى ْيَخنْيِ  جاهلما، فعلى مبعىن عن، وشرطهما مبعىنَشْرِط الشَّ
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 ريضَاج ثتَوهثتَاَلهو

؟ َكاْمَرةاْيًض َجدْل دْثتد َس:
. :َاجثِّْلُ َوااج ةُُّل ا  د َج:َرةاْيضا  د
؟ َس:َ اتاْىَتاْأُخُذَاْج دْثُتَاجثِّْل ا

َجا ا َ)اْهوف(. ًَِواجاةْمََُاجاْ َ اعا ا َُ عالِّبف َكا ِاْتَوااحد ا َج:َإدذاا
َتاْأُخُذَاْج دْثُتَاج ةُُّل ةاْيود؟س:َ اتاىَ

َُعالُِّبَجا ا َ)اَلدَ َاْج َُ ثا ها ِ َواجاْيسا َ دْوَوااحد ا ِاْتَأاْك ةايا  ْ َكا َْهُو(.ج:َإدذاا
َاَلدَ َكاْمَرةاْيًض َجد دْثتد َْهود؟س:

،َوااجسُُّ ُس. :َاجثِّْلُ ،َوااج ةُّلُ ا  د َْاُ َرُةُيوض  َج:ََاَلا
؟ْهودَس:َ اتاىَتاْأُخُذَهدْثُتَاَلدَ َاجثِّْل ا

َ َواَلا ثةْ ا  َ د َأاقْةياُب َاْهو  َهدْثُت َواَلا َاجلُّْلبد َهدْثُت َ اعا ا  َواجاْيسا ًِ َوااحد ا ِاْت  ْ َكا َإدذاا ج:
َردا َُ َجا ا َ)اْهُوَاْهو  تد ا (.َعالِّبف َدا اجا

رجاهلما، ال اللقى واملعاصرة أو املعاصرة فقط؛ ألن ذلك إمنا هو شرط يف 
قال يف سنده: عن فالن عن فالن إخل، التحفة احلديث املعنعن، وهو الذي ي

 (. 11اخلريية )
مْجَاُع( على توريث اجلدة واجلدتني بالسدس )َواْلِقَياُس( لألكثر من جدتني ) َواإْلِ

:  عليهما، بل ثبت بالنص توريث ثالث جدات، ففي مراسيل إِب داود أنه 
اٍت"، أي: وهن: أم أم األم، وأم أ م األب، وأم أِب األب، كما "َورََّث َثاَلَث َجدَّ

فسره الراوي بذلك، املراسيل هي: األحاديث اليت يرويها التابعون مباشرة عن 
 (.11، التحفة اخلريية ) رسول اهلل 

َريضَاج ثتَوهثتَاَلهو
 َنْت َواِحَدًة َولَْيَس َمَعَها بِْنُت الصُّْلِب َواَل النصف )ِإَذا َكا :( تأخذ بنت االبن)ج
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؟تاْأُخُذَهدْثُتَاَلدَس:َ اتاىَ َاج ةُّلُ ةاْيود َْهود
ثةْ ا َ َأاقْةياُبَ د َهدْثُتَاْهو  َواَلا ْ َهدْثُتَُصْلب  َاً َواجاةْمَتُاجا ٌا ذد ًَِواُ تا َكا ِاْتَُ تةاعا ِّدا ج:َإدذاا

َرداواَلَ َُ َجا ا َ)اْهُوَاْهو   دا اجاتد ا (.َعالِّبف

؟ َاجسُُّ سا ْهود َس:َ اتاىَتاْأُخُذَهدْثُتَاَْلد
ً َواجاةْمَج:َإَد ثةْ ا َدا اجا ِ َأاْ لاْىَ د َوااحد ا َاْهو  َأاْوَهدْثتد  ِ َوااحد ا َُصْلب  َهدْثتد َكا ِاْتَ اعا ذاا

َرداَُاجاْ َ َُ َجا ا َ)اْهُوَاْهو   دا اجاتد ا (.َعالِّبف

َها َواَل ُمَعصِّ  َدَرَجِتَها( سواء كان  ٌب هَلَا( وهو )اْبُن اْبٍن يف بِْنُت اْبٍن أَقْ َرُب ِمن ْ
 وقد ذكر الرحيب نصف كل من البنت وبنت االبن يف قوله:أخاها أو ابن عمها. 

ةةةةةة  َأارْةةةةةةةياادَد سا َْ َرا جثِّْلةةةةةةُ َرةاةةةةةةْيُضَخا
َ َرةاْقةةةةة دَاْج دْثةةةةةتد ْثةةةةة ا َواهدْثةةةةةُتَاَلهْةةةةةودَ د
ةةةةواَايابَد َواهةاْعةةةة ا ا َاُيْخةةةةُتَاجِتدةةةةْاَ د

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةواَاياْوَلادَد  َاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ ْوُجَواايُِْة اةةةةةةةةةةةةةةةةةةىَ د
َُكةةةةةةةةهَُِّ ْرتدةةةةةةةةا َوااُيْخةةةةةةةةُتَرةةةةةةةةاَ اةةةةةةةةْذ ابد
ِْردةةةةةةةةةةةةةياادد دِوَ اةةةةةةةةةةةةةْوَُ عالِّةةةةةةةةةةةةةبَد َا ْثةةةةةةةةةةةة ا َ د

 

وقد سبق شرح نصف الزوج يف موضعه بتوفيق اهلل تعاىل، وسيأيت شرح نصف 
 .كل من األخت الشقيقة واألخت ألب يف موضعه مبشيئة اهلل تعاىل

َدةً )ج أي: َوُمَتَحاِذيًَة ...إخل(  :( تأخذ بنت االبن الثلثني )ِإَذا َكاَنْت ُمتَ َعدِّ
 وقد ذكر الرحيب ثلثي كل من البنات وبنات االبن بقوله:. متساوية يف الدرجة

عاةةةةةةةةةةةةةةةة  َْ َجا ثاةةةةةةةةةةةةةةةة تد َجدْل ةا َوااج ةُُّل اةةةةةةةةةةةةةةةة  د
هْةةةةةةةةةةةوَد َاَلد ثاةةةةةةةةةةة تد َجد ةا ةةةةةةةةةةةذااها َكا ْ ةةةةةةةةةةةاا َوا

 

عا   َْ ةةةةةةةةةةةةةة ِ َراسا ةةةةةةةةةةةةةة ا َ اةةةةةةةةةةةةةة َ ااداَ اةةةةةةةةةةةةةةْوَوااحد
َراةةةةةة رْة اْمَ اقاةةةةةة جداَرةاْ ةةةةةةماَصاةةةةةة رداَاجةةةةةةذِّْ وَد

 

 زاد عن واحدة": واجلمع ما زاد إخل. "فسمعا": فامسع ما قلته لك مسعا."ما 
 :( تأخذ بنت االبن السدس )ِإَذا َكاَنْت َمَع بِْنِت ُصْلٍب...إخل(. قال الرحيب:)ج

َإدذاا ةةةةةْ سا َتاْأُخةةةةةُذَاجسُّ َواهدْثةةةةةُتَاَلهْةةةةةود
 

تاةةةةةةةذاِ  ٌْ َ د اةةةةةةة ًَلََُ َكا ِاةةةةةةةْتَ اةةةةةةةعاَاْج دْثةةةةةةةتد
 

به ويقاس عليه غريه من كل بنت ابن نازلة مع بنت أي: اجعل مثاال يقتدى 
 ابن أعلى منها درجة.
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َُكه َ دْوَس:َ َاَلدَ ا َاجِ جديُهَ الاىَِدْل د َوهدْثتد َاجلُّْلبد َ؟.َْهوَدهدْثتد
َتةاعا جاى:َوااجِ جديُهَ الاىَج: َقةاْاجُُه  َّ جبهئ  مئ خئ حئ جئ ﴿َذاجد ا

َا ُ .11]اجّثس ء: ْج َ[،َوااإْلد
َُكه َ دْوََس: َاَلدَ ا َاجِ جديُهَ الاىََُةُل اْا َوهةاثا تد َاجلُّْلبد َ؟َْهوَدهةاثا تد
َقةاْاجُُهَتةاعا جاى:ج:َ  مي زي ري ٰى  ين ىن نن َُّوااجِ جديُهَ الاىَذاجد ا
َا ُ ،َ[،11َ]اجّثس َ:َََّ ييىي ني ْج  وااإْلد

َِنْصِف ُكلٍّ( أي: كل واحدة.)
﴿َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة﴾ أي: وإن كانت املرتوكة واحدة، فاسم كان ضمري يعود 
على املرتوكة املعلومة من السياق، وواحدة خربها، هذا على قراءة النصب، 

التحفة وقرئ بالرفع على أن كان تامة، وواحدة فاعل، أي: وجدت واحدة. 
 (.76اخلريية )

ْن ُكنَّ ِنَساًء فَ ْوَق اثْ َنتَ نْيِ فَ َلُهنَّ ثُ لُثَا َما تَ َرَك﴾ )ثُ لَُثْي ُكلٍّ( أي: كل صنف. ﴿ فَإِ 
أي: فإن كانت املرتوكات نساء، فالضمري الذي هو نون النسوة عائد على 
املرتوكات كما نقله احملب الطربي عن الكوفيني واختاره، وقيل هو عائد على 

صيكم اهلل يف أوالدكم، اإلناث اليت يف ضمن األوالد  املذكورة يف قوله تعاىل: يو 
فإن األوالد تشمل الذكور واإلناث، فكأنه قيل: يف أو الدكم الذكور واإلناث، 
وقواه السهيلي وضعف ما قاله احملب الطربي بأن فيه عود الضمري على ما ليس 
يف اللفظ، وترك ما يف اللفظ، وعلى كل فلما مل يصرح مبرجع الضمري اقتضت 

ن الفائدة حتصل مبا بعده أعين قوله تعاىل: فوق احلكمة أن يقال: نساء، لك
اثنتني، وهو متعلق مبحذوف صفة نساء، أي: زائدات على اثنتني، ويقال ملثل 
 هذا: خرب موطئ كما يف قولك: زيد رجل فاضل، وقوله:  فلهن ثلثا ما ترك، 
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ُهَ ٌُ .َواقاضاْ  َهد ج ةُُّل ةاْيود َاجِيهديعد َجد دْثتاْاَساْع دَْهود
َ ا َس:َ َاَلدَاجِ جديُهَ الاىَُسُ سد  ؟َدْهوَدهدْثتد

َ اْسُعاد َج: َقةاْاُلَاْهود ََوااجِ جديُهَ الاىَذاجد ا َاْهو َواُأْخت  َواهدْثتد واقاْ َُسئدهاَ اْوَهدْثت 
ياِوَرديةْ ا َهدقاضا ءدَا اْقضد َيا َرةاقا لا َاَلدَ،َجدلَْجِث داِّ َاجثِّْلُ َواجد دْثتد  ْهودَاجسُُّ ُسَ دْثتد

فللمرتوكات أو لإلناث ثلثا ما ترك امليت، وهذه اجلملة جواب الشرط. أي: 
 ( بتوضيح.81التحفة اخلريية )

هذا مبين على أن لفظة فوق ليست مقحمة وليس فيها تقدمي وال تأخري وال 
حذف، فاآلية على هذا دالة على حكم ما زاد على البنتني فقط، ودليل حكم 

احلديث وإىل القياس على األختني وأما على أن البنتني اإلمجاع املستند إىل 
لفظة فوق مقحمة فتكون اآلية دالة على حكم البنتني، وعلى أن فيها تقدميا 
وتأخريا وحذفا واألصل اثنني ففوق تكون دالة على حكم البنتني فما زاد وال 

 .( بتصرف81حاجة للقياس فتدبر. التحفة اخلريية )
( وأصل القصة كما أخرج أمحد لِِبْنيَتْ سَ  ُؤُه )َوَقَضا ْعِد ْبِن الرَّبِيِع بِالث ُّلُثَ نْيِ

وأصحاب السنن وصححه احلاكم من طريق عبد اهلل بن حممد بن عقيل عن 
جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول اهلل هاتان ابنتا سعد بن 

اهلل يف ذلك الربيع قتل أبومها معك يف أحد وإن عمهما أخذ ماهلما قال يقضي 
فنزلت آية املرياث فأرسل إىل عمها فقال أعط ابنيت سعد الثلثني وأمهما الثمن 

 (.8/244فما بقي فهو لك. اه  قاله ابن حجر يف فتح الباري )
،...إخل( متفق عليه مبعناه، فأخرب: أن هذا ِء النَّيبِّ )فَ َقاَل أَلَْقِضنَيَّ ِفيَها ِبَقَضا

، التحفة اخلريية به يف احلقيقة هو: قضاء النيب  ، فاملستدلقضاء النيب 
(122) 
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لا اَاج ةُُّل ةاْيود، َد َا  ََُتاْك ْج ُيُه،َوااإْلد ،َ اوااُهَاْجُ خا  ديَُّوارايةْ َرالدْْلُْختد  وا ا َهاقداا
( وقو  فيه إشارة إىل أنه إذا استغرق من فوقها الثلثني فال فرض له: )َتْكِمَلَة الث ُّلُثَ نْيِ

تسقط أو ترث تعصيبا، ويعصبها يف هذه احلالة ابن االبن املساوي هلا، بل إما 
 هلا يف الدرجة أو النازل منها. قال صاحب الزبد:

َا َدةةةةةةةةةةةةةهَُ َأاخفََُ َاْيُْخةةةةةةةةةةةةةتا َوا اِلةةةةةةةةةةةةةبا
 

ةةةةةةةةةةةةة َوااجثِةةةةةةةةةةةةة  دلَُ  َ د ْةُل ا هْةةةةةةةةةةةةةود َاَلد َواهدْثةةةةةةةةةةةةتا
 

جعل  وقوله )َوَما بَِقَي فَِلأْلُْخِت( يفيد أن األخوات مع البنات عصبة، ألنه
 لألخت الباقي بعد فرض البنات، وال يأخذ الباقي إال العصبة.

 -وهو بالزاي املعجمة–وأصل القصة ما رواه البخاري عن هزيل بن شرحبيل 
أنه قال: سئل أبو موسى األشعري عن: بنت وبنت ابن وأخت، فقال: للبنت 
النصف، ولألخت النصف، وال شيء لبنت االبن. وقال للسائل: ائت ابن 

سعود فإنه سيوافقين. فسأل ابن مسعود وأخربه بقول أِب موسى املتقدم، م
وما أنا من املهتدين،  -أي: إن قضيت فيها بذلك–فقال: لقد ضللت إذا 

: للبنت النصف، ولبنت االبن السدس، ولألخت ألقضني فيها بقضاء النيب 
ربه مبا ما بقي. ويف بعض الروايات: عاد السائل إىل أِب موسى األشعري وأخ

قاله ابن مسعود، فقال أبو موسى: ال تسألوين عن شيء ما دام هذا احلرب 
 فيكم. اه  حاشية البقري.

 
 
 
 
 



 
 الشافعي ألستاذ: على حسين آدمل  49

َريضَايختَاجشقيق َوايختَيب
َاجِشقديقا د؟ َس:كاْمَرةاْيًض َجدْْلُْختد
. :َاجثِّْلُ ،َوااج ةُُّل ا  د  ج:َرةاْيضا  د

؟س:َ اتاىَتاْأُخُذَاْيُْخُتَاجِشقديقاُ َ َاجثِّْل ا
َ اْوَتاُكاُ َ َ اعا ا َ اْوََُةعالِّ ُة ا َ)أاخفَشاقديقفَأاْوَجا فَ(َواَلا ًَِواجاْيسا َكا ِاْتَوااحد ا ج:َإدذاا

َأاْوَهدْثُتَاْهو (. َ الا اً َ اعاُهَ)هدْثتف
؟ َس:َ اتاىَتاْأُخُذَاْيُْخُتَاجِشقديقاُ َاج ةُُّل ةاْيود

ًَِواجاةمَْ َكا ِاْتَُ تةاعا ِّدا َْاجراْيُ َاْجااا دُثَاْيُِْة اى.َج:َإدذاا َُعالُِّبَجا ا َواَلا ََُاجاْ َ اعا ا َاْج
؟ اب  َيد  س:كاْمَرةاْيًض َجدْْلُْختد

،َوااجسُُّ ُس. :َاجثِّْلُ ،َوااج ةُّلُ ا  د َْاُ َرُةُيوض  َج:ََاَلا
؟ َاجثِّْل ا اب  َس:َ اتاىَتاْأُخُذَاْيُْخُتَيد

َ َا ًَِواجاْيسا َكا ِاْتَوااحد ا َج:َإدذاا َ(َواَلا َأاْوَجا ف اب  َجا ا َ)أاخفَيد َُ عالِّبف عا ا َشاقديقا فَواَلا
َأاْوَهدْثُتَاْهو (. َ اْوَتاُكاُ َ الا اً َ اعاُهَ)هدْثتف

َريضَايختَاجشقيق َوايختَيب
ٌب  ج:( تأخذ األخت ألب) النصف )ِإَذا َكاَنْت َواِحَدًة َولَْيَس َمَعَها َشِقيَقٌة َواَل ُمَعصِّ

هَلَا( وهو )َأٌخ أِلٍَب َأْو َجٌد ( َواَل َمْن َتُكوُن َعَصَبًة َمَعُه( وذلك )بِْنٌت َأْو بِْنُت اْبٍن(. 
 وقد ذكر الرحيب نصف كل من األخت الشقيقة واألخت ألب يف قوله:

ةةةةةة  َأارْةةةةةةةياادَد جثِّْلةةةةةةُ َرَا سا َْ َرةاةةةةةةْيُضَخا
َ َرةاْقةةةةة دَاْج دْثةةةةةتد ْثةةةةة ا َواهدْثةةةةةُتَاَلهْةةةةةودَ د
ةةةةواَايابَد َواهةاْعةةةة ا ا َاُيْخةةةةُتَاجِتدةةةةاَ د

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةواَاياْوَلادَد  َاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ ْوُجَواايُِْة اةةةةةةةةةةةةةةةةةةىَ د
َُكةةةةةةةةهَُِّ ْرتدةةةةةةةةا َوااُيْخةةةةةةةةُتَرةةةةةةةةاَ اةةةةةةةةْذ ابد
ِْردةةةةةةةةةةةةةياادد دِوَ اةةةةةةةةةةةةةْوَُ عالِّةةةةةةةةةةةةةبَد َا ْثةةةةةةةةةةةة ا َ د

 

نصف كل من الزوج والبنت وبنت االبن يف  "مفيت" أي: جمتهد. وقد سبق شرح
 موضعه مبن اهلل تعاىل.
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؟ َاج ةُُّل ةاْيود اب  َس:َ اتاىَتاْأُخُذَاْيُْخُتَيد
َ َواَلا َُعالُِّبَجا ا  َاْج قا فَواَلا َشاقديةْ َ اعاُ ِو  ْ ََُاجا َواجاةْم  ِ َوااحد ا َ دْو َأاْك ةايا َكا ِاْت َإدذاا ج:

َْاجراْيُ َاْجااا دُثَاْيُِْة اى.
؟س:َ َا َاجسُُّ سا اب  َتاْىَتاْأُخُذَاْيُْخُتَيد

َْاجراْيُ َاْجااا دُثَ َُعالُِّبَجا ا َواَلا ِ َواجاةْمََاُكْوَ اعا ا َاْج َشاقديقا  َواْاحد ا ِاْتَ اعا  ْ َكا ج:َإدذاا
َاْيُِْة اى.

َُكه َ دواَس: َاجِشقدي ا َاجِ جديُهَ الاىَِدْل د ابَ اْيُْختد َيد َ؟َقا دَوااْيُْختد
َتةاعا جاى:َوااجِ جديج: َقةاْاجُُه  ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُُّهَ الاىَذاجد ا

َا ُ َ.176َ]اجّثس ء:ََّ يهىه مه جه ين ْج َ[،َوااإْلد
َقةٌ َولَ ْم يُوَجْد َمَعُهنَّ َشِقيج:( تأخذ األخت ألب الثلثني )إَِذا َكاَنْت أَْكثَ َر ِمْن وَاِحَدٍة )

هَلَا َواَل اْلَفرُْع اْلَواِرُث اأْلُنْ َثى(. وقد ذكر الرحيب ثلثي كل من  َواَل اْلُمَعصِّبُ 
 األخوات الشقيقات واألخوات ألب بقوله:

ةةةةةةةةةةةةة َُ ةةةةةةةةةةةةة ََا َد َا َرا ةةةةةةةةةةةةةْيود َجدُْلْختةا ْ ةةةةةةةةةةةةةاا َوا
ُم َواأابَد َُكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِوَيد اَإدذاا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا َ ا

 

َقاضاةةةةةةةةةةةةةةىَهدةةةةةةةةةةةةةةهدَاياْحةةةةةةةةةةةةةةيااُ َوااْجعا ديةةةةةةةةةةةةةة َُ 
ةةةةةةةةةةةةةةبَد اَُتلد ةةةةةةةةةةةةةةذا َراةةةةةةةةةةةةةة ْحُكْمَهد ا اب  َأاْوَيد

 

 قوله: "قضى به األحرار والعبيد" إشارة إىل أنه جممع عليه.و 
ِحَدٍة َولَ ْم َيُكْن َمَعَها َذا َكاَْنْت َمَع َشِقيَقٍة َوا)ج:( تأخذ األخت ألب السدس )إِ 

بعد قوله: وبنت االبن -قال الرحيب اْلُمَعصُِّب هَلَا َواَل اْلَفرُْع اْلَواِرُث اأْلُنْ َثى(. 
 :-تأخذ السدس ...إخل

َاجِتدةةةةا اَاُيْخةةةةُتَ اةةةةعاَاُيْخةةةةتد ةةةةذا َوا اكا
 

ةةةةةةةةةةةةةةةِاَأاْدجاةةةةةةةةةةةةةةةتَد  ََاةةةةةةةةةةةةةةة َُأخا َْود َهدةةةةةةةةةةةةةةة ياهةااا
 

 ِنْصِف ُكلٍّ( أي: كل واحدة.)
 ﴾ وقوله )إن امرؤ( ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلٌد َولَُه أُْخٌت فَ َلَها ِنْصُف َما تَ َركَ ﴿
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َُكه َ دواَس: َاجِشقدي ا َاجِ جديُهَ الاىََُةلُ اْا ابَ اْياخااااتد َيد َاْياخااااتد َوا َ؟قا تد
َتةاعا جاى:ََج: َقةاْاجُُه َ الاىَذاجد ا ََّ  رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّوااجِ جديُه

 [،176]اجّثس ءَ:َ

َا  واقةاْاجُهَُ َاِجذديَيد َرةا ةاِيوا َأاِْة اْل َاججدنا هدي :َ"إدِ َاهللاَقاْ  َجاُ ِو َراناعاها "َخااااتد ا  ةُُّل ةاْيود
َا ُ َ. ْج ،َوااإْلد َواكا  اَ دْث اَجا هدي َساْ ُعَأاخاااات 

أي: إن هلك امرؤ، فهو فاعل فعل حمذوف يفسره املذكور، ألن أدوات الشرط 
البصريني، وقوله )ليس له ولد( أي: وال  ال تدخل إال على األفعال على طريقة

والد أيضا كما بينته السنة وقوله )وله أخت( أي: شقيقة أو ألب، ألنه جعل 
أخاها عصبة، وولد األم ليس بعصبة، وقوله )فلها نصف ما ترك( أي نصف ما 

مْجَاُْع( على توريث األخت ( بتوضيح. 77ترك امليت. التحفة اخلريية ) )َواإْلِ
 النصف.الواحدة ب

 )ثُ لَُثْي ُكلٍّ( أي: كل صنف.
 ﴿فَِإْن َكانَ َتا اثْ َنتَ نْيِ فَ َلُهَما الث ُّلُثَاِن ِمَّا تَ َرَك﴾ أي: فإن كانت الوارثتان.

: )"ِإنَّ اهلَل َقْد أَنْ َزْل( -ِبٍر( ملا مرض وسأل عن إرث أخواته منهجِلَا - )َوقَ ْولُهُ 
( اإلرث )الَِّذيآية يستف َ " وََكاَن ِعْنَد أِلَ  تونك )فَ بَ نيَّ َخَواِتَك َفَجَعَل هَلُنَّ الث ُّلُثَ نْيِ

 ٍت(.َجاِبٍر َسْبُع َأَخَوا

عثمان بن أِب شيبة، عن جابر بن عبد اهلل، قال:  وأصل القصة ما رواه
، فنفخ يف وجهي، اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول اهلل 

-« أحسن»الثلث؟ قال: فأفقت، فقلت: يا رسول اهلل، أال أوصي ألخوايت ب
يا »مث خرج وتركين، فقال: « أحسن»قلت: الشطر؟ قال:  -بكسر السني

َجابر، ال أراك ميتا من وجعك هذا، وإن اهلل قد أنزل فبني الذي ألخواتك 
َ
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ابَ َ ا َاجِ جديُهَ الاىَُسُ سَدس:َ َيد َ؟َاْيُْختد
َا ُ َوااجِ جَدج: ْج َاإْلد َاَلدََْجقديا سَُاَواساثاُ هَُيُهَ الاىَذاجد ا . الاىَهدْثتد  ْهود

َريضَايخَوايختَيم
َس:كاْمَرةاْيًض َجدااجا دَاْيُمِّ؟

:َاجسُُّ ُسَوااج ةُُّلُث.  ج:َرةاْيضا  د

؟ َس: اتاىََاْأُخُذَواجاُ َاْيُمَِّاجسُُّ سا
َكا  ً ا.ج:َإدذاا َ اَوااحد

)يستفتونك( ، قال: فكان جابر يقول: " أنزلت هذه اآلية « فجعل هلن الثلثني
 ( وقد أخرجه النسائي.3/121يف". سنن أِب داود )

مْجَاُع( على توريث األختني فأكثر بالثلثني. )  َواإْلِ
مْجَاُع()ج:  لِيُل َعَلى َذِلَك اإْلِ ( َسَنُدهُ وَ )على توريث األخت لألب بالسدس  َوالدَّ

  ْبِن(.( هلا )َعَلى بِْنِت ااِل ْلِقَياسُ ا) أي: اإلمجاع
َوايختَيمَريضَايخ

 قال الرحيب:َن َواِحًدا(. يأخذ ولد االم السدس )ِإَذا َكا )ج:(
ةةةةةةةةةةةةةة  َواواجاةةةةةةةةةةةةةةُ َايُمََِّةاثاةةةةةةةةةةةةةة ُلَاجسُّْ سا

 

ةةةةةةةةةةةى  َُةْثسا َوااجِشةةةةةةةةةةْيُطَرةةةةةةةةةةاَإدرْةةةةةةةةةةةيااددهدََلَا
 

"ينال السدسا" أي: يصيبه، "ال ينسى" مبين للمجهول وهي مجلة خربية أريد 
 ويف بعض النسخ بدل هذا البيت:هبا األمر، واملعىن: ال تنس إفراده. 
ةةةةةةةةةةةةةةةةيادَْ َواواجاةةةةةةةةةةةةةةةةُ َاْيُمَِّجاةةةةةةةةةةةةةةةةُهَإدذااَاِْةرا

 

َِالًّةةةةةة َقاةةةةةةْ َوا ادَْ  ةةةةةة لد َا َاْج يةةةةةةعد َد َُسةةةةةةْ ُسَجا
 

وهو مبعناه بل هو أصرح؛ ألن فيه تصريح بأن ذلك قد ورد بالنص، أي: يف 
 القرآن العزيز.

َ
َ
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؟ َس:َ اتاىََاْأُخُذَواجاُ َاْيُمَِّاج ةُُّلثا
َكا  َا َاجذِكاُيَوااْيُِْة اى.َج:َإدذاا َاْستااديَرداَاج ةُُّلثد َ دْوَوااحد  ،َوا  أاْك ةايا

 ؟واجا دَاْيُمََِّ ا َاجِ جديُهَ الاىَُسُ سَدس:

َقةاْاجُُهَتةاعا جاى:َج:  ىق يف ىف يث  ىث نث َُّوااجِ جديُهَ الاىَذاجد ا
َ[12َ]اجّثس ء:ََّيل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق

)ِإَذا َكاَن َأْكثَ َر ِمْن َواِحٍد، َوَيْسَتِوي يف الث ُُّلِث  )ج:( يأخذ ولد االم الثلث
 وقد ذكر الرحيب ثلث أوالد األم بقوله:الذََّكُر َواأْلُنْ َثى(. 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةْيوَد َأاْوََدْثتةا ةةةةةةةةةةةةةةةةةْيود َْةثةا َإلدد ْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةاا َوا
َكا ُةةةةةةةةةةةةةةةةةةُيواَأاْوَ ااُدوا اَإدْ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةذا َوا اكا
ِاةةةةةةةةةةةة ُثَوااجةةةةةةةةةةةةذُُّكا َُ َاْسةةةةةةةةةةةةتااديَاإلد َوا

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةْوَواجاةةةةةةةةةةةةةةةةة دَايُمَِّهَد  َغاْيةةةةةةةةةةةةةةةةةيدَ اةةةةةةةةةةةةةةةةةْيوَد د
ةةةةةةةةةةةةةةةةاااُهَ اادَُ ةةةةةةةةةةةةةةةة َسد َا ةةةةةةةةةةةةةةةة َجاُ ةةةةةةةةةةةةةةةةْمَردي َا َرا
ْسةةةةةةةةةُطا َُ َا َاْج ةةةةةةةةة َقاةةةةةةةةةْ َأاْوضاةةةةةةةةةحا َا َكا َرديةةةةةةةةةهد

 

"إلثنني" بإثبات اهلمزة من اثنني إن سكنت هاء هو، فإن ضمت فال تثبت 
اهلمزة "مني" أي: كذب "إن كثروا أو زادوا ...إخل" أي: على االثنني، وأو مبعىن 

زيادة للتأكيد، والزاد هو الطعام يف السفر، واملراد هنا: الواو، ومجع بني الكثرة وال
 أهنم ال يستحقون زيادة على الثلث.

ُهَما  ﴿َوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَلَلًة أَِو اْمرَأٌَة َولَُه َأٌخ أَْو أُْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ
ُدُس﴾ وقوله )وإن كان رجل إخل( رجل اسم كان ويورث صفته والرابط  السُّ
الضمري املسترت فيه، فال حاجة لقول بعضهم: إنه مقدر أي: منه، وكاللة خربها 

أول وكاللة خرب ثان، أو هي تامة وكاللة حال، والكاللة من مل أو يورث خرب 
خيلف ولدا وال والدا، أو امرأة عطف على رجل وحذف اخلرب منها نظري ما ذكر 
فيما قبلها أي: تورث كاللة على ما مر. حاشية الشرقاوي على التحرير 

(2/114 .) 
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َردا َوااْيُْختد َُيااُدَهد ْياخد َا ُ ،َوااْج ْج ُم ،ََوااإْلد حاِتىَجاقا ََْ  اذدهدَاْْلَا د:َااْياُخَوااْيُْخُتَيد
ْوَُأم [. َ د َكا  اَاْهُوَ اْسُعاد ََةاْقياأُ:َ]واجاُهَأاخفَأاْوَُأْختف

َددَايُمَِّ؟أاْوَلاَ َُةُلثَدَ ا َاجِ جديُهَ الاىس:
َقةاْاجُُهَتةاعا جاى:ََج:  ين ىن  نن من زن رن مم ُّوااجِ جديُهَ الاىَذاجد ا
َا ُ .12َ]اجّثس ء: َّ زيري ٰى ْج  [َ،َوااإْلد

: وقوله )وإن كان رجل إخل( حيتمل أن كان ناقصة ورجل امسها وعبارة الباجوري
وكاللة خربها، وحيتمل أهنا تامة ورجل فاعل هبا وكاللة حال من الضمري املسترت 
يف يورث، وعلى كل فجملة يورث صفة لرجل، وقوله أو امرأة عطف على رجل 

أخ أو أخت وله وفيه احلذف من الثاين لداللة األول، أي: تورث كاللة، ومجلة 
يف حمل نصب على احلال، وأفرد الضمري ألن العطف بأو، فمرجعه يف احلقيقة 
أحدمها، ولذلك أتى بالضمري مذكرا، وحيتمل أنه عائد على امليت املورث لتقدم 
ما يدل عليه، والكاللة هو امليت الذي ال والد له وال ولد من تكلله النسب 

شهر األقوال العشرة يف معناها. التحفة ذهب بطرفيه ومها الوالد والولد وهذا أ
وقوله )وله أخ أو أخت( أي: من أم كما أمجع عليه املفسرون،  (.67اخلريية )

 (. 1/26شرح الرتتيب )
ٍد يَ ْقرَأُ:( يف الشواذ )َوَلُه َأٌخ أَْو أُْخٌت ِمْن أُمٍّ( والقراءة )َلَقْد َكاَن اْبُن َمْسُعو 

 هبا على الصحيح.الشاذة كخرب الواحد يف االحتجاج 
وقوله )فَِإْن َكانُوا(  ﴾فَ ُهْم ُشرََكاُء يف الث ُُّلثِ  َأْكثَ َر ِمْن َذِلكَ  فَِإْن َكانُوا فَِإْن َكانُوا﴿

أي: اإلخوة ألم )َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك( أي: من واحد )فَ ُهْم ُشرََكاُء يف الث ُُّلِث( أي: 
 أن ة، وقد علم من هذه اآلية بالسوية فيه؛ ألن الشركة إذا أطلقت تقتضي التسوي
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َريضَايبَواجن 
؟ َكاْمَرةاْيًض َجدْْلابد  س:

َاجسُُّ ُس. َواْاحد فَواُ اا َج:َرةاْيضف
؟ َس:َ اتاىََاْأُخُذَاْياُبَاجسُُّ سا

. َرةاْي فَواا دثف يِّتد َا َكا  اَجدْل َج:َإدذاا
َكاْمَرةاْيًض َجدْلنا َِّ َس:

َاجسُُّ ُس. َج:َرةاْيُضَواْاحد فَواُ اا
؟س:َ َ اتاىََاْأُخُذَاْجنا َُّاجسُُّ سا

. َرةاْي فَواا دثف يِّتد َا َكا  اَجدْل َج:َإدذاا
وله أخ  -بعد قوله -اجلمع هنا ما فوق الواحد حيث قال: فهم شركاء يف الثلث

 أو أخت.

 ريضَايبَواجن 
ج:( يأخذ األب السدس )ِإَذا َكاَن لِْلَميِِّت فَ رٌْع َواِرٌث( وقد ذكر الرحيب سدس  )

 ن األب واألم بقوله:كل م

قُُّهَ اةةةةةةةةةةةةةعاَاْجااجاةةةةةةةةةةةةة َْ ٌد َراةةةةةةةةةةةةة ياُبََاْسةةةةةةةةةةةةةتا
َاجِةةةةةةةةةذدي هْةةةةةةةةةود اَ اةةةةةةةةةْعَواجاةةةةةةةةة دَاَلد ةةةةةةةةةذا َوا اكا
ةةةةةةةةةةْيوَد ةةةةةةةةةة َأاًَْضةةةةةةةةةة َ اةةةةةةةةةةعاَاَلَْةثةا َجا ا ْ ةةةةةةةةةةاا َوا

 

َا َْ  َاجِلةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةهد ْث َد اَايُمَُّهدتةا ةةةةةةةةةةةةةةةةذا َوا اكا
تاةةةةةةةةةةةةذدي ٌْ َا ََةاْقُرةةةةةةةةةةةةااَإدَْةةةةةةةةةةةةةياُهَوا َ اةةةةةةةةةةةة َ االا
َْوَد ةةةةةةةةذا َراقدةةةةةةةةْسَ ا ْيةةةةةةةةتد َا ِدَاْج ةةةةةةةةْوَإدْخةةةةةةةةاا َ د

 

وقوله: "يقفو إثره ": يتبع حكم الولد وقوله: "وحيتذي": ويقتدي به، وقوله: 
 "فقس هذين" أي: فقس علي االثنني ما زاد.

فإن كان الفرع ذكرا فليس لألب سوى السدس، وإن كان أنثى فله السدس 
 فرضا والباقي تعصيبا، وإن عدم الفرع الوارث فاألب يرث تعصيبا فقط.

 واجلد كاألب يف حاالته ج:( يأخذ اجلد السدس )ِإَذا َكاَن لِْلَميِِّت فَ رٌْع َواِرٌث( )
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َكه َ دوَاس:َ َوااْجنا ََِّ ا َاجِ جديُهَ الاىَُسُ سد َ؟َاْيابد
َقةاْاجُُهَتةاعا جاى:َج:  حت جت هب مب خب حب َُّوااجِ جديُهَ الاىَذاجد ا
َا ُ .11]اجّثس ء:ََّ مجحج مث هت  مت خت ْج َِىَأاهً ،َوااإْلد ِ ََُسا اِ َاْجنا َ[َيد

َالثالث إال مع اإلخوة أو مع األم وأحد الزوجني. قال الرحيب:
َرةاْقةةةةةة دهَد ْثةةةةةة ا َ د ةةةةةة َُّ د ْةةةةةةُهَايابد َوااْجنا
هَْ َإدْخةةةةةةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةةةةةة  اَُ ثاةةةةةةةةةةةةةةة ها َكا َإدَلَإدذاا
ةةةةةةةةةةةةةةةة َ اْوجفَوا دثَْ َا َ اْعُ  َأاْوَأاهةاةةةةةةةةةةةةةةةةااا د

َ اَجاةةةةةةةةْيسا ةةةةةةةةذا ةةةةةةةة ديً  َهدةةةةةةةة ْيابَدوا اكا َشا
 

هَْ  ةةةةةةةةةةةةيُ ُهَوا اةةةةةةةةةةةة ِّ ةةةةةةةةةةةةْا دَ اةةةةةةةةةةةة ََُلد َرةةةةةةةةةةةةاَحا
هَْ َُأْسةةةةةةةةاا ْ ةةةةةةةةاا َوا ةةةةةةةةْاِد دْمَرةةةةةةةةاَاْجُقةةةةةةةةْيبد َجدكا
َتاةةةةةةةةةيدثَْ ةةةةةةةةة ِّ َ اةةةةةةةةةعاَاْجنا َراةةةةةةةةة ْيُمَُّجدل ةُّْلةةةةةةةةةثد
َواُأم َواأابَد ْيةةةةةةةةةةةةةةةةةتد َا ةةةةةةةةةةةةةةةةة دَاْج َردةةةةةةةةةةةةةةةةةاَ اْوجا

 

وقوله: :"ومده" رزقه املوسع وهو تأكيد ملا يصيبه. وقوله: "يف القرب" متعلق 
ة. وقوله: "وهو" معطوف على حمل الضمري املضاف إليه الكون باعتبار أنه بأسو 

اسم للكون وقوله: "أسوة" : سواء يف جهة واحدة. وقوله: "أو أبوان" أو مبعىن 
الواو، أي: وإال إذا كان هناك أبوان، وقوله: "مع اجلد" أي: لو كان بدل 

 األب.
ْى أَبًا( كقوله تع اىل: ﴿ِملََّة أَبِيُكْم إِبْ رَاِهيَم﴾ منصوب على )أِلَنَّ اجلَْدَّ ُيَسمَّ

اإلغراء، والتقدير: الزموا ملة أبيكم، وقوله إبراهيم بدل من أبيكم أو عطف 
 : "اْرُموا َبيِن ِإمْسَِعيَل فَِإنَّ أَبَاُكْم َكاَن رَاِمًيا".( وقوله 18بيان. التحفة اخلريية )
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َخ تَ 
َ ٌا بد اْص َيد ْهَهاقدىا َشاْيطف؟س:َ ا  ْاجُرُيوضد

. ٌاْنبد َاْج َُ ْستةاْغًثىَ اْوَهةايا ِدهدَهد ا بد َجد ةاْعضد دْمَ،َواْ اا بد ٌا جد ُمَاْج َج:َِةاعاْمَ،َ ا ا
؟ َرةاْيضف َاْجُرُيوضد ٌا بد اْص َيد ْهَهاقدىا َس:َوا ا

َتةَا َُ ْكتةاًرىَ اْو َوا دىا ،َ َجدْلنا ِّ ُي َآخا َاْج ا قدىَواُسُ سف َواَُةُلُث َاج ةُُّلُث َِةاعاْم، ْ يديثد ا َج:
ِد. ْخاا َوااإْلد َاْجنا ِّ َهد ا بد

َا َف  خا تد
)لِبَ ْعِضِهْم( أي: لغري الزوجني واألبوين وبنت الصلب. )ُمْستَ ْغىًن َعْن بَ َيانِِه بَِباِب 

 احلَْْجِب( أي: لئال يطول الكالم يف أصحاب الفروض.
ْخَوِة( أي:  ليتقن املبتدئ أوال معرفة الفروض )ُمْكتَ ًفى َعْن تَ ْبِييِنَها بَِباِب اجلَْدِّ َواإْلِ

 األصلية ومستحقيها.
 ولذلك قال الرحيب:

ةةةةةةةةةةةةةةةياْأتدا ُ ةةةةةةةةةةةةةةةْمَسا َُ ةةةةةةةةةةةةةةةُهَواُحْك َُ َواُحْك
 

تَد  ةةةةةةةةةةةة َلا ٌا َردةةةةةةةةةةةةاَاْج ياةةةةةةةةةةةة  د ةةةةةةةةةةةةهَاْج ةا َِ َُ كا
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 ج ولَأ هَاجريوضَ عَشيوط مَو عَاجشيح
 شيطه ريضه ذوَاجريض

َاجثل -1 اج وج
 اجيهع-2

َ  مَري َوا ثَجل وج 
 اجري َاجاا ثَجل وج وجادَ

َاجيهع-1 اج وج 
 اج َو-2

َ  مَري َوا ثَجل وج
 وجادَاجري َاجاا ثَجل وج

َاجس س-1 ايم
َاج لث-2
 َلثَاج  قى-3

َوجادَري َوا ثَأوَ  دَ وَإخاَِوأخاات
َ  مَاجري َاجاا ثَواجع دَ وَاإلخاَِوايخاات

 (َووجادَايبَ عَأح َاج وجيو2  َتق مَراَ)
 جيسَج  َشيطَأدِىَ وَ  مَاجٌ جب اجس س اجن َِ
َاجثل -1 اج ثت

 اج ل   -2
َاِرياد  َ َوََس َو  َو َوََعل   

 تع د  َواِرياد  َ َوََعل   
َاجثل -1 هثتَاَلهو

َاج ل   -2
 اجس س-3

َ  َتق مَراَاج ثتَ عَ  مَاج ثت
َ  َتق مَراَاج ثتَ عَ  مَاج ثت

 وجادَاج ثتَاجلل ي َ عَ  مَاجَعلب
َاجثل -1 اجشقيق 

 اج ل   -2
َ  َتق مَراَاج ثتَ عَ  مَاج ثتَوهثتَاَلهو
   َتق مَراَاج ثتَ عَ  مَاج ثتَوهثتَاَلهو

َاجثل -1 ايختَيب
َاج ل   -2
 اجس س-3

َ  َتق مَراَاجشقيق َ عَ  مَاجشقيق 
َ  َتق مَراَاجشقيق َ عَ  مَاجشقيق 

ثَ عَ  مَاجَعلب  وجادَاجشقيق َو  مَاجري َاجَِؤ
َاجس س-1 ايموج َ

 اج لث-2
هَواح  َاكِا

هَ تع دا  كِا
 وجادَري َوا ث اجس س ايب
   َتق مَراَايب اجس س اجن َ
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....................................................................... 
-2العمود األمين: ألهل الفروض -1هذا اجلدول حيتوي على ثالثة أعمدة: 

 العمود األيسر: لشروط االستحقاق.-3للفروض األصلية.العمود األوسط: 

وقد جرت عادة املتأخرين باالختصار ليحفظ الكالم، وعادة املتأخرين بالبسط 
ليفهم، ولذلك قال اخلليل: الكالم يبسط ليفهم وخيتصر ليحفظ، وقد مجعت 

 .فظيف املنت بني البسط واالختصار؛ ألنه ال بد لكل من الفهم واحل
 بيان الفروض األصلية ومستحقيها واضحا. قال الرحيب: وقد انتهى

ُ َاْجُرةةةةةةةُيوضَد َا ةةةةةةةْتَقدْسةةةةةةة َواقاةةةةةةة َتةاثا  ا
 

ةةةةةةةةةةةاضَد  َُ ُر َواَلَا ةةةةةةةةةةةْوَراْيةةةةةةةةةةةيدَإدْشةةةةةةةةةةةكا ل  َ د
 

"تناهت" أي: انتهت مبعىن مت الكالم عليها. "من إشكال وال غموض" أي: ال 
 لبس فيه وال خفاء.

َأقس مَأحاالَأ هَاجريوض:
 

 اعلم أن أحوال أهل الفروض أربعون، وهي على مخسة أقسام: 
 فَرضية، وهي: اثنتان وعشرون حالة كما يف اجلدول. -1
عَصبية، وهي: مثان: اثنتان عصبة بالنفس لألب واجلد مع عدم الفرع  -2

الوارث، وأربع عصبة بالغري لذوات النصف األربع مع إخوهتن، واثنتان عصبة 
غري أم مع البنات لصلب أو البن، كما سيأيت يف باب مع الغري لألخوات ل

 العصبة.
مْجعية، أي: اجلمع بني الفرض والتعصيب، وهي: اثنتان لألب واجلد مع -3

 الفرع الوارث األنثى.
خرْيية، أي: خري الفرض والتعصيب، وهي اثنتان أيضا للجد مع اإلخوة  -4

 واألخوات لغري أم.
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....................................................................... 
حْجبية، أي: حجب الوارث عن املرياث بالكلية، وهي: ست: لبنت  -5

 االبن، واجلد، واجلدة، واألخت الشقيقة، واألخت ألب، وولد األم.
َ:إجَ َلَأحاالَأ هَاجريوضَ  هَهي  ر

 بني حالني فرضني.فكل من الزوج والزوجة مرتدد 
 واألم مرتددة بني ثالثة أحوال: فروض.

 واجلدة مرتددة بني حالني: فرض وحجب.
 والبنت مرتددة بني ثالثة أحوال: فرضني وتعصيب.

 وبنت االبن مرتددة بني مخسة أحوال: بني ثالثة فروض وبني تعصيب وحجب.
 بني وحجب.واألخت الشقيقة مرتددة بني مخسة أحوال: بني فرضني وبني تعصي

واألخت ألب مرتددة بني ستة أحوال: بني ثالثة فروض وبني تعصيبني 
 وحجب.

 وولد األم مرتدد بني ثالثة أحوال: بني فرضني وحجب.
 واألب مرتدد بني ثالثة أحوال: بني فرض وتعصيب ومجعهما.

واجلد مرتدد بني ستة أحوال: بني فرض وتعصيب ومجعهما وحجب، وبني خري 
 تعصيب، أو أمور ثالثة: فرضني وتعصيب.أمرين: فرض و 
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....................................................................... 
َ:ترليَلهي  َأحاالَأ هَاجريوضَاي هعيثي َإجي ََو

َ  طشيَوهأحاالَأ هَاجريوضَاي هعيثي َهي  ََأ هَاجريوض
َاج وج:َجهَ
َح جت  :

َ.اجاا ثَجل وج ل ،َ ث َ  مَاجري َاجثَ-1
َ.ع،َ ث َوجادَاجري َاجاا ثَجل وج اجيهَ-2

ج  َاج وج :
َح جت  :

َ.ك ي،َ ث َ  مَاجري َاجاا ثَجل وجاجيهعَجلااح َِرأَ-1
َ. ي،َ ث َوجادَاجري َاجاا ثَجل وجاج َوَجلااح َِرأكَ-2

َجهَايب:
ََلثَ

َح َلت:

َ.اجس س،َ عَاجري َاجاا ثَاجَذكيَ-1
ث.اجس سَريض ،ََ-2 َواج  قاَتعلي  ،َ عَاجري َاجاا ثَاجَِؤ
َاجتعليبَاجٌَض،َ ث َ  مَاجري َاجاا ثَ طلق .َ-3

َايم:َج  
ََلثَ

َح َلت:

َ. عَاجري َاجاا ثَأوَ عَاجع دَ وَاإلخاَِوايخااتَ،اجس سَ-1
ََلثَاجتيك ،َ ث َ  مَ وَذكيوا،َو  مَايبَ عَأح َاج وجيو.َ-2
َ  مَ وَذكيوا،َووجادَايبَ عَأح َاج وجيو.َلثَاج  قاَ وَاجتيك ،َ ث ََ-3

اج ثتَ
َج  َ اجلل ي :

ََلثَ
َح َلت:

َاجثل َجلااح ِ،َ ث َ  مَاجَعلب.َ-1
َ.اج ل   َجَلَثتيوَرأك ي،َ ث َ  مَاجَعلبَ-2
َ.وَاجلل ا،َجلذكيَ  هَحفَايِ ييو عَاَلهَ،اجتعليبَ-3

َاَلهو:َ هثت
َخَسَ ج  

َح َلت:

َتعلباجٌنبَه هوَأوَاهوَاَلهوَأ لىَ ث  َواجٌنبَه ثتيوَأوََ-1 َجم   َ َاهوَ لي   َ.هثتا
َو علب.هثتَاهوَأقيبَ ث  ََ عَ  م،َ ِ،َ ث َ  مَهثتَصل ي اجثل َجلااحَ-2
صل يَ اج ل   َجَلَثتيوَاجَتٌ ذَتيوَرأك ي،ََ-3 َهثتَاهوَأقيبَ ث وَو علب.َ عَ  م ث َ  َم
َ علبَ لى عَهثتَواح َِأََ وهشيطَتٌ ذَ،ياجس سَجلااح َِرأك َ-4 َ.وجاَلهوَو  م
َريض .وَلََعل   َاجث  لَاجتعليب،َ ث َوجادَاهوَاهوَراَد جت  ،ََ-5 ٌق َتست َجم َإَلَإذا

َ
َ
َ
َ
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....................................................................... 
اجن َ

َجهَ اجلٌيح:
ستَ

 ح َلت:

َوهكهَج َصٌيحَأقيبَ ثه.اجٌنبَه يب،ََ-1
َح َلتَايبَاج َلث.َ–2َ،3َ،4َ
و.َ-5 َاج لثَأوَاجَق سَ ،َ عَإخاَِجغييَأمَو  مَص حبَريض،َرلهَخييَاي َي
اجس سَأوََلثَاج  قىَأوَاجَق سَ َ عَإخاَِجغييَأمَووجادَص حبَريضَرلهَخييََ–6َ

 اي ا َاج َلَ .
اجن َِ

اجلٌيٌ َ
َ طلق َج  َ

 ح جت  :

َ طلق َ)أهَا ،َأوَأ ي ،َأوَ ث َ َ ع (َه يم،َوه جن َِاجقيهىَ وَج  َايمَ.اجٌنبََ-1
َهه.وحنبَايهَا َخ ص َه جن َِاجقيهىَ وَج  َايب،َأوَه يب،َ َاجذيَت جا َه جن  َأو

 اجس سَجلااح ِ،َوجْلك يَ ث  .َ-2

ايختَ
َج  َ اجشقيق :

خَسَ
 ح َلت:

َِ ل.اجٌنبَه يب،َواَلهو،َواهوَاَلهوَوإ ََ-1
َاجثل َجلااح ِ،َ ث َ  مَ وََعل   َو  مَهثتَوهثتَاهو.َ-2
َاج ل   َجْلك ي،َ ث َ  مَ وََعل  وَو  مَهثتَوهثتَاهو.َ-3
َاجتعليبَه جغيي،َ ث َوجادَايخَاجشقيقَأوَاجن َاجلٌيح.َ-4
ث،َ عَ  مَايخَاجشقيق.َ-5  اجتعليبَ عَاجغيي،َ ث َوجادَاجري َاجاا ثَاجَِؤ

ايختَ
َج   َيب:

ستَ
 ح َلت:

اجٌنب،َه يبَواَلهوَواهوَاَلهوَوإ َِ لَوه يخَاجشقيقَوه يختَاجشقيق ََ-1
َاجعل  َ عَاجغييَوكذج َه يختيوَاجشقيقتيوَ  َجمَتعلب.

َاجثل َجلااح ِ،َ ث َ  مَاجشقيق َو  مَ علبَ عَ  مَهثتَوهثتَاهو.َ-2
َهثتَوهثتَاهو.َاج ل   َجْلك ي،َ ث َ  مَاجشقيق َو  مَاجَعلبَ عَ  مَ-3
َهثتَوهثتَاهواجس س،َجلااح َِرأك ي،َ عَاجشقيق َاجااح ِ،َو  مَاجَعلبََ-4 َ عَ  م
َاجتعليبَه جغيي،َ ث َوجادَايخَيبَأوَاجن َاجلٌيح.َ-5
ثَ عَ  مَايخَيب.َ-6  اجتعليبَ عَاجغيي،َ ث َوجادَاجري َاجاا ثَاجَِؤ

َايمَ وج 
)ايخَ

وايختَيم(َ
َََلثَ َجه :

 ح َلت:

َاجٌنبَه جري َاجاا ثَ طلق ،َوه يصهَاجاا ثَاجَذكي.َ-1
َك  َأوَ ِؤ  .َ-2 َاجس سَجلااح ،َ ذكيا
َك  َأوَ ِؤ  ،ََا  َه جتس وي.َ-3  اج لثَجْلك ي،َ ذكيا
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َذاودِ ثد  اْجُرُيوضَدَأاْ  دلا فَجدتةاْا َد

1-َ. اب  َشاقديقا  َأاْوَيد َ،َواُأْخت  َ ا تاْتَ اْو:َ اْوج 
ٌاهُّ:َ َاجثِّْلُ َرةاْيًض .اْج ،َواجدْْلُْختد َاْجااا دثد َاْجراْي د مد َاجثِّْلُ َرةاْيًض َ،َجدعا ا َجدلِ ْوجد

َاْهو .َ-2 َأاْوَهدْثتد ،َواهدْثت  َ ا تاْتَ اْوَ:َ اْوج 
َاْجااا دثَد َاجيُّهُُعَرةاْيًض ،َجدُاُجاددَاْجراْي د ٌاهَُّ:َجدلِ ْوجد َاَلدَاْج َأاْوَهدْثتد َاجثِّْلُ َرةاْيًض .ْهودَ،َواجدْل دْثتد

3-َ. َُ تةارايِّقا ت  َأاخاااات  ثد َاَلا َ اْوَ:َ اْوجا  ،َوا َ اْ تا
َ،َ َرةاْيًض  َاجثِّْلُ  َاجِشقديقا د َ،واجدْْلُْختد َاْجااا دثد َاْجراْي د َجدعا امد ،َ َرةاْيًض  َاجيُّهُُع َجدلِ ْوجا د :َ ٌاهُّ اْج

لا اَاج ةُُّل ةاْيوَد َد َاجسُُّ ُسَتاْك اب  َيد ُم َاجسُُّ ُسَرةاْيًض .َواجدْْلُْختد َيد َ،َواجدْْلُْختد
َاْهو .َ-4 َ اْوَ:َ اْوجا  َ،َوااْهو َأاودَاْهود َ اْ تا

ي ًَ َتةاْعلد ْهود َأاْوَاْهودَْاَلد ْهود ،َوااْج ا قدىَجدَلد َاْجااا دثد ُوَرةاْيًض ،َجدُاُجاددَاْجراي د َُ ٌاهَُّ:َجدلّ واجا دَاج ُّ َ .اْج
َ اْوَ:َأُم َ،َواُأخََْ-5 . ا تا اب  َشاقديقا  َأاْوَيد ُم َ،َواُأْخت  َتةاْيودَيد

َرةاْيًض ،َ َاج ةُُّلُث ُم  َيد َواجدْْلُْختةاْيود ، َاْياخااااتد َ دوا َ ا اد  َجدُاُجادد َرةاْيًض ، َاجسُُّ ُس َجدْْلُمِّ :َ ٌاهُّ اْج
َجدغاْييدَأُم َاجثِّْلُ َرةاْيًض . َواجدْْلُْختد

ُمَ َ-6 ََلد . ا تاْتَ اْوَ:َأُم ،َواُأْخت  َ،َوا اْوج 
ُم َ َيد َواجدْْلُْختد ِد، ْخاا َاإْلد َ دوا عد َْ َوااْجنا ،َ َاْجااا دثد َاْجراْي د َجدعا امد ،َ َرةاْيًض  َاج ةُُّلُث َجدْْلُمِّ :َ ٌاهُّ اْج

َاجثِّْلُ َرةاْيًض . َاجسُُّ ُسَرةاْيًض َ،واجدلِ وجد
7-َ. َ اْوَ:َهدْثتةاْيودَ،َواأُم َ،َواأب  َ ا تا

ٌاهُّ:َجدْل دْثتةاْيوَد َاجسُُّ ُسَرةاْيًض .ََاْج َُ ثا صاراً ،َواجدْْلُمَِّاجسُُّ ُسَرةاْيًض ،َواجدْْلابد َاج ةُُّل ا  د
8-َ. َاْهو ،َواأُم َ،َواأاب  َ،َواهدْثتد َ اْوَ:َهدْثت  َ ا تا

،َواجدْْلُمَِّ لا اَاج ةُُّل ةاْيود َد َاجسُُّ ُسَتاْك ْهود َاَْلد َاجثِّْلُ َرةاْيًض ،َواجد دْثتد ٌاهَُّ:َجدْل دْثتد اجسُُّ ُسَرةاْيًض ،ََاْج
َاجسُُّ ُسَرةاْيًض . َواجدْْلابد

َ اْوَ:َأُمَِّأُم ،َ-9 َشاقديَ ا تا ُم ،َواُأْخت  َيد .واأاخ  اب  َقا  ،َواُأْختةاْيودَيد
َواجدْْلاخدَ َاجسُُّ ُس، َجدْلناِ ِد :َ ٌاهُّ َواجدلِشقدياْج َاجسُُّ ُس، ُم  َيد اب  َواجدْْلُْختةايْودَيد َاجثِّْلُ ، َاج ةُّلُ ةاْيود.قا د َدلا ا َتاْك َاجسُُّ ُس

َ اْوَ:َأاخاااَََْ-11 ُم ،َواُأْختةاْيودَشاقدي ا تا .ودَيد اب  َأاْوَيد َقاتةاْيود
ُمَ اجَْ َْودَيد .ٌََاهَُّ:َجدْْلاخااا َاج ةُُّل ا  د َاج ةُُّلُث،َواجدْْلُْختةاْيود
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َاجعل  َوأقس    
َاْجعالا اُ ؟َ س:َ َا

َتةاْق دَي َ َ.(1َ)ج:َاْجعالا اُ َ اْوََايدُثَهدَلا
ُمَاْجعالا اُ ؟ قاسد َكاْمَتةاثةْ َس:َإدجاْى

،َوا الا ا  َهد ْجغاْييد،َوا الا ا  َ اعاَاْجغاْييَد :َ الا ا  َهد جثِةْرسد َا دَأاْقسا م  َ.ج:َإدجاىََاَلا
َاجعل  َوأقس    

 وهو التعصيب.قال الرحيب:ومن هنا نشرع يف بيان النوع الثاين من أنواع اإلرث 
ةةةةةةةةيبَد َواُحةةةةةةةةِقَأاْ َِاْشةةةةةةةةيا اَرةةةةةةةةاَاجتِةْعلد

 

ةةةةةةةةةةةةةةيبَد  َُ ةةةةةةةةةةةةةةْاجا  َُ لد َهدُكةةةةةةةةةةةةةةهَِّقةاةةةةةةةةةةةةةةْال 
 

أي: وجب صناعة أن نشرع يف التعصيب ...إخل. فحق بفتح احلاء مبنيا 
 للفاعل، مبعىن وجب، ويصح أن يقرأ بضم احلاء مبنيا للمفعول.

)ج: اْلَعَصَبُة َمْن يَِرُث ِباَل تَ ْقِديٍر(. أي يستحق املرياث بال تقدير؛ ألنه يرث 
وإمنا كرر هذا التعريف مجيع الرتكة أو ما بقي بعد الفروض وكالمها ليس مبقدر. 

هنا مع ذكره يف باب أنواع اإلرث والورثة، لبعده عن حمل الذكر. ومل يكرر 
 يف العصبة؛ ألنه يفهم منه.تعريف التعصيب كذلك اكتفاء بتعر 

 ج:( تنقسم العصبة )ِإىَل َثاَلثَِة أَْقَساٍم: ...إخل( قال الربهاين:)
َأاوَْ َهدةةةةةةةةة جثِةْرسد ةةةةةةةةةبف َإدِ ةةةةةةةةة َ ا صد ْ ةةةةةةةةةاا َوا

 

ةةةةةةةةْاا  ةةةةةةةة َحاكا َا َكا َهدةةةةةةةة ْجغاْييدَأاْوَ اةةةةةةةةْعَراْيةةةةةةةةيدهد
 

 
 

                                                           

)وإذا كان يرث بال تقدير فإنه قد يِقلُّ إرثُه، وقد َيكثُر، وقد ال يَِرث شيًئا( ( 1)
الستغراق الفروض الرتكة؛ )ألنه ليس له تقدير معني( خبالف صاحب الفرض؛ فإنه 

 ال يسقط لالستغراق وتعال املسألة بكل نصيبه أو ُتامه حسب احلاجة.
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َُ ا َواتةاْيتدياْجعالا اُ َهَد َواُحْك   ُة ا َواداجديُل ا  جثِةْرسد

َ ؟س:َ اود  اْجعالا اُ َهد جثِةْرسد

ءدَ َاْجااَلا َأُِْةً ىَ)ذااُت يِّتد َا َاْج َواهةاْيوا ثاُه َهةايةْ َجاْيسا يب  َِاسد َوذاكاي  ء  َذدَِواَلا َُكهُّ َ دىا ج:
يُعَاجذُُّكْا دَإدَِلَاجِ ْوجاَوااْياخاَ دواَاْيُمِّ(. َد َواجا

؟ َس:َ ا َُحْكُمَاْجعالا ا دَهد جثِةْرسد
َُ ا :َأاْ َ َاجِتيدكا اَأاْوَها قديةا ا .ج:َُحْك َتاْأُخذا

َُ ا َواتةاْيتدياْجعالا اُ َهَد َواُحْك   ُة ا َواداجديُل ا  جثِةْرسد

)ج:( العصبة بالنفس )ِهَى ُكلُّ ِذى َواَلٍء( أي: ذو الوالء وذات الوالء )و( كل  
)ذََكٍر( خرج به مجيع اإلناث )َنِسيٍب( أي: ذي نسب مبعىن قريب، خرج به 

َنُه َوبَ نْيَ اْلَميِِّت أُنْ ًثى( أي: وحدها، خرج به األخ لألم، فصارت الزوج )لَ  ْيَس بَ ي ْ
يُع الذُُّكو العصبة أربعة عشر؛ باألب واجلد املكررين )َذاُت اْلَواَلِء وَ  ِر ِإالَّ الزَّْوَج مجَِ

َواأْلََخ ِمَن اأْلُمِّ( هذا الضابط أوىل من السابق، ألن فيه تعيني بعض من حيرتز 
 من الزوج واألخ من األم، بينما األول ال تعيني فيه، ولذلك فسرُت به.  عنه

 وقد ذكر الربهاين ضابط العصبة بالنفس وكوهنم القسم األول بقوله:
َاجْةةةةةةةااَلاَ َراةةةةةةة ْياِوُلَاجةةةةةةةذُُّكاُ َ اةةةةةةةْعَذااتد

 

ةةةةةةةةةة َُِقدةةةةةةةةةةَلاَ  َا َاجةةةةةةةةةةِ ْوُجَوااهْةةةةةةةةةةُوَاْيُمَِّردي ََلا
 

تَْأُخَذ الرتََِّكَة( إذا انفردت )أَْو بَْاِقيَ َهْا( إذا اجتمعت )ج:( العصبة )ُحْكُمَهْا: أَْن 
 :مع أصحاب الفروض. وقد ضبط الرحيب العصبة بالنفس حبكمها؛ حيث قال

ةةةةةةةةةة لَد َا َُكةةةةةةةةةةِهَاْج َراُكةةةةةةةةةةهَُّ اةةةةةةةةةةْوَأاْحةةةةةةةةةةيا ا
َجاةةةةهَْ َاْجراةةةةْيضد ةةةة  اَ اةةةة ََةاْرُضةةةةُهَهةاْعةةةة ا َكا َأاْو

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاااجدا  َا َأاودَاْج َاْجقايااهاةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا َ د
َأَا َُراِضةةةةةةةةةةةلاهَْرةاْ ةةةةةةةةةةةاا َُخةةةةةةةةةةةاَاْجُعُلةةةةةةةةةةةاها دَاْج

 

"من القرابات" مجع قرابة، واملراد هبا: األقارب. "املفضلة" على غريها من أنواع 
 العصوبة وعلى الفرض كما اختاره بعضهم. 

 بالعد، وأشار ملا مل يذكره بكاف التمثيل؛ فقال: -أي: العصبة بالنفس-مث عرفها 
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َتةاْيتدي ُةُ ْم؟ َكاْي ا َس:
َا ََالدا:َاَلدَََج:َُ اَا ْ،َْهُو،ََُِمَاْهُوَاَلدَكا َا َ اَلا َ اْ  ،ََُِمَاْياُب،ََُِمَاْجنا ُّ َا َِةا الا َ اْ  ْهود

َُأمَ  َجدغاْييد ُِ ْخاا َاإْلد َأاْوجاىوا اعاُه َاجِشقديُق َوااْياُخ ،ََ َاْياخد َاْهُو ََُِم ، َاْيابد َ دوا َاْياخد  دوا
َ دوَا َاْياخد َاْهُو ،ََُِم َاْهُوََاجِشقديقد ،ََُِم َاْيابد َ دوا َاْجعاُم َاجِشقديُق،ََُِم َاْجعامُّ ،ََُِم اْيابد

َ الا اُ َ َأُِْةً ى،ََُِم َأاْو َكا  ا ًيا ْعتدُقَذاكا َُ َاْج ،ََُِم َْايابد َ دوا َاْهُوَاْجعامِّ َاجِشقديُق،ََُِم اْجعامِّ
َإدَِلَاْيَا َ الا ا دَاجِثسابد َتةاْيتديبد َهدثةاْرسد َُْعتدقد .اْج َ الاىَاْجنا ِّ َخاَوااهْةثاُهَرةايُةقاِ  ا  د

ةةةةةةةةةة َِّ َاْجنا ةةةةةةةةةة ِّ ةةةةةةةةةة َِّواجا َوااْجنا ةةةةةةةةةة يابد َكا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةة مَد َا َوااياْ  َوااهْةةةةةةةةةةةةةةةةةةودَاياخد َوااياخد
يعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  َد اَهةاثُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُ ُمَجا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا َوا اكا

 

َقُةْيهدةةةةةةةةةةةةةةةهدَوااْج ُةْعةةةةةةةةةةةةةةة َد  ْثةةةةةةةةةةةةةةة ا هْةةةةةةةةةةةةةةودَ د َوااَلد
ِْةعاةةةةةةةةةةةةةةة مَد َذديَاإلد ْعتدةةةةةةةةةةةةةةةقد َُ َوااجِسةةةةةةةةةةةةةةةيِّ دَاْج

ةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةة َأاذُْكةةةةةةةةةةةةةةةةُيُهَسا َا يعا راُكةةةةةةةةةةةةةةةةْوَجد ََد
 

َ"وج َاجن ":َأهاَأهاَأهاَايب،َ"واَلهوَ ث َقيهه":َاهوَاجللب،َ"واج ع ":َاهوَاَلهوَوإ َِ ل.
 بُ ُهْم؟( كم عدد العصبة و)َكْيَف تَ ْرتِي  )س:(

: بيت املال، وترتيبهم )ُهَو َكَما يَِلي)ج:( عدد العصبة مخسة عشر بزيادة 
العصبة بعد معرفة تعريفها ...إخل(. فرتتيب العصبة هو: أهم مقاصد باب 

ا : "َفُكْن ِلمَ -عند الشروع يف بيان الرتتيب -وحكمها، ولذلك قال الرحيب 
يَعا" )َمْهَما َعاَل( يف أي  نزوله ) مُثَّ اجلَْدُّ َمْهَما نَ َزَل،( يف أي درجة كان أَذُْكرُُه مسَِ

وليس من العصبة بالنفس درجة كان علوه. )مُثَّ اْلُمْعِتُق ذََكرًا َكاَن أَْو أُنْ ًثى،( 
 أنثى إال املعتقة، ولذلك قال الرحيب:

ةةةةةة ءدَطُةةةةةةةيًّاَ الاةةةةةةة اهَْ َرةةةةةةةاَاجثِّسا َواجاةةةةةةْيسا
 

َاجِيقةا اةةةةةةةةةةةةةهَْ  َإدَِلَاجِتدةةةةةةةةةةةةةاَ اثِةةةةةةةةةةةةةْتَهدعدْتةةةةةةةةةةةةةقد
 

وبضم -معناها: قطعا، أي: بال خالف،  -بفتح الطاء وتشديد الراء–"طرا" 
َعَصَبُة اْلُمْعِتِق بِنَ ْفِس تَ ْرتِيِب َعَصَبِة معناها: مجيعا. )مُثَّ  -الطاء وتشديد الراء

( وإال العم وابنه  َماِن َعَلى اجلَْدِّ النََّسِب ِإالَّ اأْلََخ( أي: أخا املعتق )َوابْ َنُه فَ يُ َقدَّ
 فيقدمان على أِب اجلد. مث بيت املال، وإمنا تركته كسببه لالختالف فيه.
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....................................................................... 
َقاا  َتيتيبَاجعل  ت:

 وقد وضع الفقهاء لتحديد أوىل العصبة بالتقدمي على غريه قواعد ثالثة مرتبة:
األوىل: أن األقوى جهة حيجب األضعف منه فيها. ويدخل احلجب هبا على 

مث ة مجيع العصبة إال االبن، فجهات العصوبة سبع، وأقواها: البنوة، مث األبو 
اجلدودة واألخوة، مث بنوة األخوة، مث العمومة مث الوالء، مث بيت املال. وحنن 

 راعينا قوة اجلهة يف املنت تأمل. وقد مجعها بعضهم مرتِّبا يف بيتني قائال:

َهُةةةةةثُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِاِفَأُهُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِاِفَُأُخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِاهَْ
ةةةةةةةةةةةةةةة لَد َا َواهةاْيةةةةةةةةةةةةةةةُتَاْج َُا ا فَواَلا َُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

اَهةاثُةةةةةةةةةةةةةاَاُيُخةةةةةةةةةةةةةةةِاهَْ  ةةةةةةةةةةةةةذا َكا ِف َُجةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ ْودا
َ الاةةةةةةةةةةةةىَاجتِةةةةةةةةةةةةةاااجدا ةةةةةةةةةةةةب  ةةةةةةةةةةةةْ عفَجدعا صد َسا

 

الثانية: أن األقرب درجة حيجب األبعد منه فيها. ويدخل احلجب هبذه على 
 مخسة أصناف من العصبة:

أبناء األعمام،  -5األعمام، -4أبناء اإلخوة، -3األجداد، -2أبناء االبن، -1
ن كل صنف من األصناف اخلمسة ولو ألبوين مع القريب فال شيء للبعيد م

من صنفه ولو ألب؛ حلجبه بالقريب كابن ابن ابن مع ابن ابن، فال شيء 
لألول، وكابن ابن أخ شقيق مع ابن أخ ألب، فال شيء لألول ألنه حمجوب 

َق لَاجيح ا:بالثاين لقربه منه درجة. ومل أتعرض لقرب الدرجة يف املنت فاستفد هنا 

ةةةةةةبَدوَا َ اةةةةةة َجدةةةةةةذديَاْج ُةْعةةةةةة اَِ اةةةةةةعاَاْجقايَد
 

ةةةةةةةةيبَد  َِالد َواَلا ةةةةةةةةف  ةةةةةةةةْوَحا َ د َردةةةةةةةةاَاإْلدْ ثد
 

الثالثة: أن األقوى قرابة حيجب األضعف منه فيها. ويدخل احلجب بذي على 
أبناء األعمام. -4األعمام، -3أبناء اإلخوة، -2اإلخوة، -1أربعة أصناف: 

 الرحيب: وقد راعينا قوة القرابة يف املنت تأكد. قال
َوااياُخَوااْجعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمَُّيُم َواأابَد

 

ةةةةةةبَد  ةةةةةةْطيدَاجِثسا ةةةةةةْ جداَهدشا َُ َاْج ةةةةةةوا َأاْوجاةةةةةةىَ د
 



  
 68 المفاتيح الفرضية على باب الخالصة اإلرثية

....................................................................... 
افائدة[: يدخل يف لفظ العم: عم امليت وعم أبيه وعم جده إىل حيث ينتهي، 
فيقد عم امليت مث ابنه وإن نزل، مث عم األب مث ابنه وإن نزل، مث عم اجلد مث 

 ابنه وإن نزل، مث عم أِب اجلد مث ابنه وإن نزل، وهكذا؛ للقاعدة األوىل.
 بقوله:وقد مجع الربهاين القواعد الثالثة مرتِّبا 

ةةةةة دََُةةةةةِمَاياقْةةةةةةيابَد ْأ:َهدةةةةةذديَاْجند ا َرا هْةةةةة ا
 

ةةةةةةةةةةةبَد  َواهةاْعةةةةةةةةةةةُ َهدةةةةةةةةةةة ْجُقِاِد،َراةةةةةةةةةةة ْحُكْمَُتلد
 

 :وإجي َهي  َتيتيبَاجعل  َهكَ ج  
َ،َايقيبَر يقيب.ِ لَهوَ  َ هوَاَلاَ-2َ.هواَلَ-1
َواإلخِاايقيبَر يقيبََ َلَايبَ  َ َأهاَاجن َ-4َ.ايبَ-3

َجغييَأم.
َ.ايخَيبَ-6َ.اجشقيقايخَ-5
َيباَ-8َ.هوَايخَاجشقيقاَ-7 َايخ ََ،هو َاستَا ، ذا َرَإذا َاختلر  َق مَإ 

َايقيبَوجاَيب.
َ.اجعمَيبَ-11َ.اجعمَاجشقيقَ-9

َيباَ-12َ.هوَاجعمَاجشقيقاَ-11 َاجعم ََ،هو َاستَا  ذا َرَ،إذا َاختلر  َق مَإ 
َايقيبَوجاَيب

َ. مَايبَيبَ-14َ. مَايبَاجشقيقَ-13
َك ثاَأ َ مهوَ مَايبَيباَ-16َ.هوَ مَايبَاجشقيقاَ-15 َ.اجَيتَ.
َ.يبَ مَاجن َ-18َ.اجشقيقَ مَاجن َ-17
َكذج يبَهوَ مَاجن اَ-21 .اجشقيقَهوَ مَاجن ا-19 ..َ
َ ل  َاجَعتقَأوَاجَعتق ،َايقيبَر يقيب.َ-22َاجَعتقَأوَاجَعتق .َ-21
ََهيتَاجَ ل.َ-23
َ
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؟َس: َ  داجديُهَاْجعالا ا دَهد جثِةْرسد
َوااجسُِّثُ ،َ َاْجُقْيآُ  َواتةاْيتدي د دْم: ْيردِيتدهد َواكا َهد جثِةْرسد َاْجعالا ا د ثد َتةاْا َد َ الاى َوااجِ جديُه ج:

َا ُ َ. ْج  وااإْلد

َ َتةاعا جاى: َرةاقاْاجُُه َاْجُقْيآُ   َ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّأاِ  
َتةاعَا176]اجّثس ء: َواقةاْاجُُه ،]َ ]اجّثس ءَََّخصحص مس خس حس ُّ جاى:

اهديهدَاْج ا قدا.11َ:  [َأاْيَوايد

َذاكاي "َُ تِةراقفَواأاِ  َاجسُِّثُ :َرةاقاْاجُهَُ اْوجاْىَ اُجه  َراْلد َا َهاقداا َهدأاْ لد ا َرا ُقااَاْجراياائدضا ٌد :"َأاْج
َاْجعا صدبَا َأاِ  َردْا حف َصايَد ٌا دَُث َرا ْج َاْجراياائدُض،َ الاْيهد، َأاهْةقاْتُه َ ا  َُيااداَََاْأُخُذ َاْج اِ  يد

يِّتَد َا َجدْل :َأاقْةياُبَ اُجه  َشاْاءفََهدأاْوجاىَ اُجه  ََةاْ قا َجاةْم َإدذاا َ الاىَأاُِِه ْرُ ا دهد َهةدَا ََاُ لُّ َا  كا
ُب،َ َاْجعا صد َساقاطا

ماهلا )ِإْن مَلْ وقوله )َوْهَو( أي: األخ ألبوين أو ألب )يَرِثُ َها( أي: يرث مجيع 
َيُكْن هَلَا َوَلٌد( ذكرا كان أو أنثى، أي: وال غريه ِمن يرث مع األخ كما بينته 

: أحلقوا الفرائض ... إىل آخر احلديث، وغري األخ من سائر السنة من قوله 
 العصبات مقيس على األخ.

ِه الث ُُّلُث( أي: )َو( مفهوم قوله )َوَورِثَُه أَبَ َواُه( أي: فقط كما قال اجلمهور  )َفأِلُمِّ
 وألبيه الباقي.

 أي: السهام املقدرة )بَِأْهِلَها َفَماِئَض( :" َأحْلُِقوا( أي: أعطوا )اْلَفرَا)فَ َقْولُهُ 
( أي: أقرب )َرُجٍل ذََكٍر"( واملراد باألقرب بَِقَي( أي: بعد الفرائض )فَ ( هو )أِلَْوىَل 

لب وإال فاملعتقة عصبة، وقوله )ذكر( ما يشمل األقوى، والتقييد بالرجل لألغ
بدل من )رجل( وتلك الداللة )َكَما َيُدلُّ ب َِمْفُهوِمِه َعَلْى أَنَُّه ِإَذا لَ ْم يَ ْبَق( بعد 

 ( ففيه الداللة على احلالة الثالثة باملفهوم.ِصبُ الفرائض )َشْيٌء َسَقَط اْلَعا
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َوَا َاجقةاْاجُُه َا د ٌْ ُل َكا َا ف ٌْ َجُة ُء "َواُ را دَُ:"َاْجااَلا َ ا َ ِثسابد ََةاتةاياِتُبَ الاْيهد َأاُِِه : ذاجد ا
ْوَحَاَةاتةَا َ د ْ ُث.ياِتُبَ الاىَاجِثسابد َْيُثَاإْلد

َاتِةرَا َرةاقا د َا ُ : ْج َاإْلد َاَلدَواأاِ   َ الاىَأاِ  َا ُء َاْجُعلا َقا ََ–ْهوا َاْجعالا ا د َ دوا إدذااََ–واُ اا
يعاَاجِتيدكا د. َد َاِْةرايادَأاخاذاَجا

 :" اْلَواَلْءُ لُ ْحَمٌة َكُلْحَمِة النََّسِب"( أي: قرابة كقرابة النسب.قَ ْولُُه وَ 
فاآلية األوىل دالة على أخذ العاصب مجيع املال إذا انفرد، والثانية دالة على 
أخذ الباقي إن كان هناك صاحب فرض، لكن داللة األوىل باملنطوق وداللة 

يف أن العاصب يأخذ  –كما بينته   –نه صريح الثانية باملفهوم، وأتى باحلديث أل
 ما أبقت الفروض.

واملراد باملفهوم ما قابل املنطوق، فاألول ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق، 
والثاين ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق. وقال بعضهم: منطوق النص هو: ما  

ملعىن الذي كان مقصودا بالنص، وسيق من أجله أصالة، ومفهوم النص هو: ا
 مل يكن مقصودا بالنص وال سيق من أجله أصالة، ولكن فهم منه.

: " املرياث للعصبة فإن مل يكن عصبة فللموىل" قال الشيخ ابن اهلائم وقوله 
: وهذا مرسل لكنه جيد العتضاده باإلمجاع على العمل به، ورواه -رمحه اهلل–

  (.1/31)البيهقي مبعناه من طريق آخر انتهى. شرح الرتتيب 
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َُ ا َواتةاْيتدياْجعالا اُ َهَد َ ُة ا َواداجديُل ا  ْجغاْييدَواُحْك
َاْجعالا اُ َهد ْجغاْييد؟ َس:َ اود

. َذاكايف َ اِل ةا ا  َرةاْيض  َذااُت َأُِْةً ى َُكهُّ َ داا َ اعاََج: َوااج ةُُّل ةاْيود َاجثِّْل د )ذاوااُت
َإدْخااتد دِو(

َهد ْجغاْييد؟س:َ ا َُحْكُمَاْجعالا ا دَ
. َاْيُِْة ةايةاْيود َُ ا َ:َأاْ ََاُكا اَجدلذِكايدَ دْ ُهَحافِّ َج:َُحْك

َتةاْيتدي ُةُ ِو؟ َكاْي ا َس:
َاهْثدهد،َ َ اعاَاهْثدهد،ََُِمَهدْثُتَاهْثدهدَ اعاَاْهود يِّتد َا ادَاجِت جدا:َهدْثُتَاْج ٌْ َ الاىَاجِث َج:َُ اا

َُ ا َاْجعالا اُ َهَد َ ُة ا َواداجديُل ا واتةاْيتدي ْجغاْييدَواُحْك
)ج:( العصبة بالغري )ِهَي ُكلُّ أُنْ ًثى( خرج به كل ذكر )َذاُت فَ ْرٍض( خرج به 

( األربع  ألرحام )َعصَّبَ َهاذوات ا  )َمَع إِْخَوهِتِنَّ(.ذََكٌر( وهن )َذَواُت النِّْصِف َوالث ُّلُثَ نْيِ

 لثاين بقوله:وقد ذكر الربهاين ضابط العصبة بالغري وكوهنن القسم ا
َاجثِّْلةةة َد ةةةْوَذاوااتد َوااج ِةةة ِداَاَلُِْة اةةةىَ د

 

ةةةةة َردةةةةةاَاْجااْصةةةةة َد  ةةةةة واَِجا ا ةةةةةي َسا َ اةةةةةْعَذاكا
 

 "يف الوصف": يف اجلهة والدرجة والقوة.
( من كل )ج:( العصبة بالغري )ُحْكُمَها: َأْن َيُكو  َن لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ

 الفروض.الرتكة أو الباقي منها بعد 
؟( )س:( كم عدد العصبة بالغري  و) َكْيَف تَ ْرتِيبُ ُهنَّ

...إخل( َعَلى النَّْحِو التَّايل:)ج:( عدد العصبة بالغري اثنتان، وترتيبهن )ُهَو 
 مُثَّ بِْنُت ابِْنِه َمَع اْبِن ابِْنِه،( املساوي هلا يف الدرجة، وال يعصبها النازل)

 إال إذا استغرق من فوقها الثلثني؛ الحتياجها حينئذ إىل تعصيبه 
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َاجِشقديََُ يِّتد َا اَِمَُأْخُتَاْج َ اعاَأاخد َاْيابد َ دوا يِّتد َا ،ََُِمَُأْخُتَاْج يِّتد َا َاْج قاُ َ اعاَشاقديقد
. َ دواَاْيابد يِّتد َا َاْج

َس: ا َداجديُهَاْجعالا ا دَه ْجغاْييد؟ 
َقةاْاجُُهَتةاعا جاى:َج:  مم ام يلىل مل  يك ىك ُّٱٱَوااجِ جديُهَ الاىَذاجد ا
،َ[11َ]اجّثس ء:ََّزن رن َاجِشْخصد يعاَرُةُيو د َد ددَتةاُعمَُّجا ُ َاْياْوَلا َا لد َراكا

ِقيَقُة َمَع َشِقي)مُثَّ  ِق اْلَميِِّت( أو مع اجلد؛ ألنه كاألخ يف سهمه  ُأْخُت اْلَميِِّت الشَّ
واحلكم )مُثَّ أُْخُت اْلَميِِّت ِمَن اأْلَِب َمَع َأِخي اْلَميِِّت ِمَن اأْلَِب( أو مع اجلد ال 

ألنه مع ابن األخ وإن احتاجت إىل تعصيبه، بأن استكملت الشقيقات الثلثني؛ 
سمى ابنا حقيقة أو جمازا أخته فال يعصب عمته، وأيضا ابن االبن يال يعصب 

وابن األخ ال يسمى أخا، فليست كبنت االبن يف هذه املسألة فتسقط وخيتص 
 قال الرحيب: ابن أخيها بالباقي بعد الثلثني.

ِاةةةةةةةةةةةةةةة ثَد هْةةةةةةةةةةةةةةةُوَوااْياُخَ اةةةةةةةةةةةةةةةعاَاإلد َوااَلد
 

يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيااثَد  َد ََُةعالِّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ِد دِوَردةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَاْج
 

 النازل منها مع شرطه بقوله:وقد ذكر الربهاين تعصيب بنت االبن بابن االبن 
َاجِةةةةْذَِةاةةةة الَْ هْةةةةود َاَلد َهدةةةة ْهود هْةةةةود َواهدْثةةةةُتَاَلد

 

َقاةةةْ َحالاةةةهَْ  َ اةةة َجاةةةْمَتاُكةةةْوَأاْ ةةةًَلَجدراةةةْيض 
 

وإمنا أخذ الذكر ذلك ألنه ذو حاجتني، حاجة لنفسه وحاجة لعياله، أما األنثى 
 (.111)فإهنا ذات حاجة فقط، وقد تستغين بالزوج، التحفة اخلريية 

هؤالء لسن عصبة حقيقة، إذ العاصب إمنا مسي بذلك لقوته وحصول التناصر 
به، وال حيصل ذلك من األنثى، وإمنا صرن عصبة تبعا أو حكما من حيث 

 ( 524اإلرث فقط. ضوابط اإلرث )
وقوله )يوصيكم اهلل...إخل( قيل: معىن يوصيكم يأمركم. كقوله: ذلكم وصاكم 

 ل إىل لفظ اإليصاء ألنه أبلغ وأدل على االهتمام، [ وعد151به ااألنعام: 
 



 
 الشافعي ألستاذ: على حسين آدمل  73

: َواراْييد دْم،َواقةاْاجُُهَجاِهَوا اَلا وا يَد َُ ا شد  رب يئ ىئ نئ مئ زئ َُّاْج

ِد176َ]اجّثس ء:ََّ  ىبنب مب زب ْخاا َُيااداَهد إْلد َا ُءَ الاىَأاِ َاْج َاْجُعلا عا َا [َرةاقاْ َأاْج
َُ ثا َ اوََْ َْودَكا وااْياخااااتد اهةااا .ُِااَيد اب  ََأاْوَيد

َُ ا اْجعالا اُ َ اعاَا َواداجديُل ا َ ُة ا واتةاْيتديَْجغاْييدَواُحْك
َاْجعالا اُ َ اعاَاْجغاْييد؟ َس:َ اود

َ اِل ةا ا َ َُكهَُّأُِْةً ىَذااُتَرةاْيض  َا ج:َ داا (.َُ  ا َ اعاَُأْخياِ.اْجتد َاجْ ةاثا تد َ اعا َاْياخااااُت (َ
إليكم كقوله: ما وصى به نوحا االشورى: وطلب حصوله سرعة، وقيل: يَ ْعَهُد 

ُ لكم يف أوالدكم مقاديَر ما أَثْ َبَت هلم من احلق مطلقا بقوله 13 [ وقيل: يُ بَ نيِّ
 [ وقيل: يفرض لكم. وهذه أقوال متقاربة.7للرجال االنساء: 

واخلطاب يف: يوصيكم، للمؤمنني، ويف أوالدكم: هو على حذف مضاف. أي: 
 ال يوز أن خياطب احلي بقسمة املرياث يف أوالده يف أوالد موتاكم، ألنه

ويُ ْفَرض عليه ذلك، وإن كان املعىن بيوصيكم يبني جاز أن خياطب احلي، وال 
/ 3البحر احمليط ) حيتاج إىل حذف مضاف. واألوالد يشمل الذكور واإلناث،

533.) 
بعد موتكم )لِلذََّكِر( )يُوِصيُكُم اهللُ( أي: يبني اهلل لكم )يف( مرياث )أَْواَلدُِكْم( 

( أي: مثل نصيبهما. تنوير املقباس )  (.1/65أي: منهم، )ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ
وقوله )َوِإْن َكانُوا( أي: الوارثون )ِإْخَوًة رَِجااًل َوِنَساًء( أي: خمتلطني فغلب الذكر 

( أي: مثل ن  (.1/27شيحَاجتيتيبَ)صيبهما. )فَِللذََّكِر( أي: منهم )ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ

َُ ا َواتةاْيتدي ُة ا اْجعالَا َواداجديُل ا َ اُ َ اعاَاْجغاْييدَواُحْك
َمْاُعَهْا َمَع( أنثى )ج:( العصبة مع الغري )ِهَي ُكلُّ أُنْ ًثى َذاُت فَ ْرٍض َعصَّبَ َها اْجتِ 

 لصلب أو ( مثلها، وهن ) اأْلََخَواُت( ألبوين أو ألب )َمَع اْلبَ َناِت( )ُأْخَرى
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 س:َ ا َُحْكُمَاْجعالا ا دَ اعاَاْجغاْييد؟

. َهةاْع اَذاوديَاْجُرُيوضد َاْج ا قداا َُ ا َ:أاْ َتاْأُخذا َج:َُحْك
َتةاْيتدي ُةُ ِو؟ َكاْي ا َس:

ََُِمَ َاهْثدهد، َهدْثتد َ اعا َأاْو ، يِّتد َا َاْج َهدْثتد َ اعا َاجِشقديقاُ  يِّتد َا َاْج َُأْخُت َكا ْْلتدا: َُ اا ج:
َاهْثدهد.ُأْخُتُهَ َ اعاَاهْةثاتدهد،َأاْوَ اعاَهدْثتد َ دواَاْيابد
اجْعالا ا دَ اعاَاجْغاْييدَ؟َس: داجديهَُ   اَ 

َاْجغاْييد:َقَاج: َ اعا ٌُهَُوااجِ جديُهَ الاىَاْجعالا ا د َ اْسُعادَ  َضا  َاْهود َ"جدْل َدَ:رداَحا دَثد ْثتد
هْةثا دَاَلدَ "َ اوااُهَاْجُ خا  ديُّ،َاجثِّْلُ َواَلد َرالدْْلُْختد  ْهودَاجسُُّ ُسَوا ا َهاقداا

 البن، ألنه يندرج حتت لفظ البنات بنات االبن.
 وقد ذكر الربهاين العصبة مع الغري وكوهنا القسم الثالث بقوله:

َوااج ِ جدةةةةةةةةةةةةةةةُثَاُيْخةةةةةةةةةةةةةةةُتَجدغاْيةةةةةةةةةةةةةةةيدَُأمَِّ
هْةةةةةةةةةةةةةةةةةةودَ... َاَلد َأاْوَ اةةةةةةةةةةةةةةةةةةعاَهدْثةةةةةةةةةةةةةةةةةةتد

 

 َ ََاةةةةةةةة َذااَاْجراْ ةةةةةةةةمَدْوَا ؐ اةةةةةةةةْعَهدْثةةةةةةةةت  َأاْك ةاةةةةةةةةيا
.....................................َ

 

ِقَي( من الرتكة )بَ ْعَد( أنصباء اْلَبا: َأْن تَْأُخَذ )ج:( العصبة مع الغري )ُحْكُمَها
 )َذِوي اْلُفُرْوِض( فقط.

؟( )س:( كم عدد العصبة مع الغري  و) َكْيَف تَ ْرتِيبُ ُهنَّ
 :اثنتان، وترتيبهن )ُهَو َكاآْليت:...إخل(. قال الرحيب )ج:( عدد العصبة مع الغري

ةةةةةةةةةةةةةةاااُتَإدْ َتاُكةةةةةةةةةةةةةةْوَهةاثاةةةةةةةةةةةةةة تَُ َوااياخا
 

َرةاُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِوَ اْعُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِوَُ عاِلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا تَُ 
 

"إن تكن": توجد. "فهن" أي: األخوات. "معهن" أي: البنات. "معصبات" 
بفتح الصاد حينئذ. ويوز "فهن" أي البنات "معهن" أي األخوات "معصبات" 

 بالكسر حينئذ. وعلى هذا فمع مبعىن الالم، واألول أحسن.
لِيج: ) :ُل عَ َوالدَّ ِث اْبِن يف َحِدي )  أو قوله (هُ اؤُ ضَ قَ  َلى اْلَعَصَبِة َمَع اْلَغرْيِ

ُدُس َوَماَنِة ااِل "لِْلِبْنِت النِّْصُف َواِلب ْ  :دٍ َمْسُعو   ( رِيُّ ْخِت" َرَواُْه اْلُبَخابَِقَي فَِلأْلُ  ْبِن السُّ
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َإدَِلَاْجعالا اُ . ََاْأُخُذَاْج ا قداا َفا  دياِف،َإدْذَإدُِِهََلا ٌا دَثد جاُ َاْج َواداَلا
َُشايِكا َُ َاْج

َس:َ ا َُحْكُمَاْجعالا ا دَإدذااَجاةْمََةاْ قاَشاْاءف؟
ََُ ْيًئ َواتَاج:َُحْك َشا َتايدثا َإدَِلَاْياخاَاجِشقدي ا :َأاْ ََلا َُشايِكا د.قاَرداَْسُقطا َاْج

َُشايِكاُ ؟ َس:َ ا َاْج
َ ِف َجاِ  َأاْو َواُأمل َ اْوجف َ داا َشاقديج: َواأاخف ُم  َيد ِف إدْخاا َواجدُْلمَِّوا ، َِدْل ف َرالدلِ ْوجد َقف،

َشاْاءف،َ َاجِشقديقد َجدْْلاخد ََةاْ قا َواجاةْم ، ََُةُلثف َجدْْلُمِّ ِد َواجدَْدْخاا ، َُسُ سف ِد  ِ َاْجنا َأاود
َ

وبلفظ: قال عبد اهلل: ألقضني فيها بقضاء النيب صلى اهلل عليه  (6742برقم )
لالبنة النصف، والبنة االبن »وسلم أو قال: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

 «. السدس، وما بقي فلألخت
جعل الباقي بعد فرض البنات لألخت،  ِهرٌَة،(؛ ألنه )َوَداَلَْلُة احلَِْديِث ظَا

فأخذ من ذلك أن األخوات مع البنات عصبة؛ )ِإْذ إِنَُّه اَل يَْأُخُذ اْلَباِقَي ِإالَّ 
 اْلَعَصَبُة(.

َاجَشيك 
َق( فأكثر )يف اْلُمَشرََّكِة( وإال األخت الواحدة لغري أم يف ِقي)ِإالَّ اأْلََخ الشَّ 

 باب اجلد واإلخوة.األكدرية وستأيت إن شاء اهلل يف 
ٌة(   )ج:( اْلُمَشرََّكُة )ِهَي( ذات أركان أربعة: )َزْوٌج َوأُمٌّ أَْو َجدَّ

 ٌق،( فأكثر مٍّ( اثنان فأكثر )َوَأٌخ َشِقيفأكثر )َوِإْخَوٌة أِلُ 
ِة ُسُدٌس،( واحد   )فَِللزَّْوِج ِنْصٌف،( ثالثة من ستة )َوِلألُمِّ أَِو اجلَْدَّ

ْخَوِة  ِقيِلأْلُمِّ ثُ ُلٌث،( اثنان )وَ )َوِلإْلِ  ِق َشْيءٌ، لَ ْم يَ ْبَق ِلأْلَِخ الشَّ
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َ ، َرداَاج ةُُّلثد َاْيُمِّ َ دوا َإدْخاااِاُه َُشا  دُه َوا ْسأاجا د َا َاْج َ اذدهد َردْا ََاْسُقُط ََلا وَايدُثَواجاكدْو
َ َكا ِاْتَ اعاَاْياخد أُِْة ا ُ ْم،َحاِتىَجاْا َكا ُيُ ْم َشاقديقا ف. اعاُ ْم،َذاكا َُأْختف َاجشِّقديقد

نَُه ِمَن اأْلُمِّ ِة( النتقاله إىل الفرض )َوُيَشارُِك ِإْخَواَوَلِكْن اَلْ َيْسُقُط يفْ َهِذِه اْلَمْسأَلَ 
يف الث ُُّلِث،( الشرتاكم يف والدة األم وألنه لو كان مع أو الد األم ابن عم هو 

ويَِرُث فاألخ لألبوين أوىل أخ ألم شاركهم بقرابة األم وإن سقطت عصوبته 
أوالد األم واألشقاء )َكأُنْ ثَاُهْم، َحَّتَّ َلْو َكاَنْت َمَع اأْلَِخ  َمَعُهْم، ذََكرُُهْم( أي:

ِقيِق( فأكثر )ُأْخٌت َشِقي َقٌة( فأكثر؛ ألن إرث اجلميع مبحض الرحم،  الشِّ
 كاألبوين مع االبن؛ فإنه يسوى بينهما حينئذ. قال الرحيب:

ةةةةةةةةةةةةْ َ اْوًجةةةةةةةةةةةة َواُأ ًّةةةةةةةةةةةة َوا دَاةةةةةةةةةةةة واإدْ َتَا َند
ًَِأاَْضاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ًَيُم َواأابَد َواإدْخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا
َُكِلُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُمَيُمَِّ َراةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْجعاْلُ ُم

 

ةةةةةةةةةةةةةة ُ واَاج ةُُّل اةةةةةةةةةةةةةة   ًَِجدةةةةةةةةةةةةةةْلُمَِّحا َواإدْخةةةةةةةةةةةةةةاا
َاجثُُّلةةةةةةةبَد ةةةةةةةْيضد َهدرا ةةةةةةة لا َا َوااْسةةةةةةةتةاْغياُقااَاْج
ةةةةةةةةًياَرةةةةةةةةاَاجْةةةةةةةةيامَِّ َوااْجعاةةةةةةةةْهَأاهاةةةةةةةة ُ ْمَحانا

 

ةةةةهَْ َاجِتيدكا ِدََُةْلةةةةثا ْخةةةةاا ةةةةْمَ الاةةةةىَاإلد َوااْقسد
 

ْشةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةاياكاهَْ  َُ ْسةةةةةةةةةةةةةةةةةةأاجاُ َاْج َا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةذدْهَاْج َرةا ا
 

"ورثا" أي: مل مينعهما مانع، " واستغرقوا" أي: املذكورون غري األشقاء، "بفرض 
النصب" مجع نصيب أي: بالنصب املفروضة هلم "حجرا يف اليم" أي: كاحلجر 

 يف البحر.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َاْجعالا ا َدَأاْ  دلا َف ثد َجدتةاْا َد
،َوااْهو .َ-1 ،َواأاب  تةاْيود َ اْوَ:َ اْوجا َتُةُارِّاا

َاجسَُّ َُُو،َواجدْْلابد َاج ُّ تةاْيود ٌاهَُّ:َرالدلِ ْوجا َاْج يً  .ُ ُسَرةاْيًض ،َوااْج ا قداَجدَلد َتةاْعلد َْهود
2-َ. ،َوااْهو ،َواهدثت  َ اْوَ:َأاب  َتُةُارِّاا

َاجسُُّ ُس،َوَا ٌاهُّ:َجدْْلابد .ََاْج َاْيُِْة ةايةاْيود ْ ُهَحافِّ يً  ،َجدلذّكايدَ د َاْج ا قدىَتةاْعلد ْهودَوااْج دْثتد َجدَلد
َاْهو .َ-3 َاْهو ،َواهدْثتد َتُةُارِّاَ اْوَ:َأاب،َوااْهود

يً  ، َتةاْعلد ْهود َاَلد ْهودَواهدْثتد َاَلد ْهود َاجسُُّ ُس،َوااْج ا قداََلد ٌاهَُّ:َجدْْلابد َجا ا .َاْج َ ا  َجاهَُضدْعُ 
4-َ. َ اْوَ:َُأم َواأاب  َتُةُارِّاا

يً  . َاْج ا قداَتةاْعلد َ)حةةةَ(:َرالدْْلُمَِّاج ةُُّلُثَرةاْيًض ،َواجدْْلابد
5-َ. اب  َأاْوَيد َْود اهةااا َيد َواُأْخت  ُم ،َواأاخ  َيد َواُأْخت  َ اْوَ:َأاخ  َ ا تا

َوااْيُخَْ ُم َاج ةُُّلُث،َواجدْْلاخد َيد َوااْيُْختد َجدغاْييدَ)حةةةَ(:َجدْْلاخد يً  ،َجدلتد يدَُأم َاْج ا قداَتةاْعلد ذِكا
ْعُ َ ا َجدْْلُِْة اى. َضد

6-َ. اب  َأاْوَيد َْود اهةااا َيد َواُأْخت  ،َواأاخ  َ،واهدْثت  َ ا تاْتَ اْوَ:َ اْوج 
َرةاْيًض َ َاجثِّْلُ  َواجدْل دْثتد ، َاْجااا دثد َاْجراْي د َجدُاُجادد َرةاْيًض ، َاجيُّهُُع َجدلِ ْوجد :)َ )حةةة

َ ا َجا ا .َلدَ يً  ،َجاُهَ دْ َلا َجدغاْييدَُأم َتةاْعلد َوااْيُْخةتد َِْردياادد ا ،َوااْج ا قداَجدْْلاخد
َاْهو .َ-7 َأاْوَهدْثتااد ،َواهدْثتةاْيود َ اْوَ:َأاب  َ ا تا

َاجسُُّ ُسَرةاْيًض  ،َواجدْْلابد َاج ةُُّل ا  د ْهود َاَلد َأاْوَهدْثتاىد يً  .،َوااْج ا )حةةةَ(:َجدْل دْثتةاْيود َقدىَتةاْعلد
َاْهو .َ-8 َاْهود َاْهو ،َوااْهود ،َواهدْثتد َ اْو:َهدْثت  َ ا تا

لا اَاج ةَُّ َد َاجسُُّ ُسَتاْك ْهود َاَلد َاجثِّْلُ َرةاْيًض ،َواجد دْثتد َ(:َجدْل دْثتد َ)حةةة َاْهود ْهود ،َواَلد ُل ةاْيود
يً  .اَلدَ َاج ا قدىَتةاْعلد َْهود
َاهََْ-9 َأاْوَهدْثتد َ اْوَهْثت  .تُةُارِّىا اب  َشاقديقا  َأاْوَيد َو َواُأْخت 

يً  . َاْج ا قدىَتةاْعلد َاجثِّْلُ َرةاْيًض َواجدْْلُْختد ْهود َاَلد َأاْوَهدْثتد َ)حة(َجدْل دْثتد
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ٌاْنبَُ َاج
َاجٌنب

هذا الباب له أمهية خاصة بني أبواب املواريث؛ ألن معرفة تفاصيله يرتتب عليها 
إيصال احلقوق إىل مستحقيها، وعدم املعرفة بأحكام هذا الباب يرتتب عليها 
خطورة عظيمة، ألنه قد يعطى املرياث ملن ال يستحقه شرعا، وحيرم املستحق، 

احلجب: أن يفيت يف  ومن هنا قال بعض العلماء: حيرم على من ال يعرف
 (. وما أحسن قول بعضهم: 2/265الفرائض. امللخص الفقهي )

هَْ ةةةةةةيُمَاْجرا ئدةةةةةة ا َأاقُةةةةةةاُل:َذااَاْج اةةةةةة ُبَ اظد
َراةةةةةة  دضَد ةةةةةةي  َ اةةةةةةْوَجاةةةةةةْمََةاُرةةةةةةْ َرديةةةةةةهدَهدسد

 

هَْ  ةةةةةةةةةةةة ا تاةةةةةةةةةةةةاديَ اقا صد ٌْ ةةةةةةةةةةةةِ َرديةةةةةةةةةةةةهدَتا َراند
ةةةةةةةةةةةياائدضَد َردةةةةةةةةةةةاَاْجرا ةةةةةةةةةةةياُمَأاْ ََُةْرتدةةةةةةةةةةةاا ٌْ ََُ

 

ألنه أفقهها، فال بد من التوسع فيه لإلفادة، ولذلك قال وقوله "عظيم الفائدة" 
"فجد فيه حتتوي مقاصده" مجع مقصود، واملقصود من هذا الباب معرفة 
احملجوب من غريه، وقد بينته بقويل: كم حاجبا ألوالد االبن ... إىل آخر 
الباب. وقوله "من مل يفز" أي: مل يعرف كما ينبغي، "بسر غامض" أي: 

ألن من عرف التفصيل عرف اجلواب؛ واملراد بالتفاصيل: معرفة بتفاصيله؛ 
األقرب فاألقرب؛ ألن القاعدة يف استحقاق اإلرث: يقدم األقرب فاألقرب؛  

كما بيناه يف ترتيب العصبات. وقوله "حيرم أن يفيت يف الفرائض" خشية أن مينع 
 احلق من أهله ويعطيه غريهم فيورث من ال إرث له.
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 ٌاْنُب؟س:َ ا َاجَْ

َ ْي ا    ْوَأاْورايدَحاظِْيهد.َرا ْياِوُل:َحاْنُبَحد َهد ْجُكلدِي دَأاْوَ د ْ ثد َ دواَاإْلد َ اْثُعَواا دث  ج:َُ اا
. َوااج ِ ِدى:َحاْنُبَُِةْقلا   

ْرِث )ُهَو َمْنُع َوا احلجب)ج:(  ِرٍث( أحد األسباب وجد فيه الشرط )ِمَن اإْلِ
بِاْلُكِليَِّة( أي: من املوروث بكليته )أَْو ِمْن أَْوَفِر َحظَّْيِه( أي: من أعظم نصيبيه، 

 فأو للتنويع ال للشك )فَاأْلَوَُّل: َحْجُب ِحْرَماٍن َوالثَّاىِن: َحْجُب نُ ْقَصاٍن(.
 باب ينقسمون إىل ثالثة أقسام:اعلم أن الوارثني باألسباب يف هذا ال

غري وارث، وهو من قام به مانع من موانع االرث أو فقد فيه شرط من  -1
شروط اإلرث، وعدم إرثه إمنا هو لعدم األهلية، والعلة أي: علة االستحقاق، 
تنعدم لفقد األهلية، وتفوت بفقد شرط من شروطها، وإذا انعدمت العلة يف 

االختيار لتعليل املختار  تحق بالعدم يف باب اإلرث.حق من قام به سبب اإلرث ال
 (. بتصرف وتوضيح.5/15)

ومن ال يرث ملانع ال حيجب أحدا مطلقا ال حرمانا، وال نقصانا، بل وجوده  
منار السبيل كعدمه، روي عن عمر وعلي، ألنه ليس بوارث كاألجنيب. 

  واحلالة هذه(. بتصرف، قال الباجوري: قوله وجوده كعدمه، أي: ألنه 2/71)
 (. قال اجلعربي:124كاألجنيب. التحفة اخلريية )

َرةَلَتاُكةوَْ ُناهًة َهدااْصة   ٌْ َ ا َك  ا َوا او
َ

َجاةةةةةةهَ ْيةةةةةةت  َا ْهثدةةةةةةهَدا ؐهد ََُةةةةةةِمََلد ةةةةةة رديف َكا َهْةةةةةةوف
َ هْةةةةةةةود ةةةةةةةهَُا ؐراَلد َُّ َوا ا ةةةةةةةيااثد َُكةةةةةةةُهَاجتةُّ َهثدةةةةةةةهد

 

ةةةةةةةةة َِّلاَ  َا  َُ َهدةةةةةةةةةهدَحا جد ًةةةةةةةةة َأاْصةةةةةةةةةًَلَأاتاةةةةةةةةة ها
َ

ةةةاَاجةةة دَلاَ َاهْةةةوفَوا اةةةمَُّأاخد يوا َد ْسةةةلد َُ َاْج ةةةوا َ د
َداْ ةةةةعفَتةا اطِةةةةَلَا ْيةةةةتد َا َاْج َتُةةةةياثد ةةةةوا َجاةةةةُهَ د

 

وحنوهم من كل من ماتوا معا أو مرتبا لكن  يف حق الغرقى واهلدمى-قال الرحيب 
ُهْم َكأَن َُّهْم َأَجاِنُب.-مل يعلم منهم السابق  : َفالَ تُ َورِّْث زَاِهًقا ِمْن زَاِهِق، َوُعدَّ

َ
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ْوََاُكْاُ َحاْنُبَاج َا ؟س:َجد َثةُّْقلا  د
َ َد ِْتدقا لد َ الاىَاَلد َهةاْعُضُ ْم َاقْةتالايا َواقا د َكا ديياِف، َأاْقسا مف َُ اا َج: َإدجاىَرةاْيض  َرةاْيض  ْو

َأاْ لاىَواأاْدِاىَرةاقاْط،َواُ اَا ْوَجاُهَرةاْيضا  د َا َجد ْنُبَاجثةُّْقلا  د ْثُه،َوا الاْيهدَرةاياُكاُ َحا َأاقاِهَ د
سا ف:َاجِ ْوُجَ َْ ََ–اْيُمََُّ–اجِ ْوجاُ ََ–خا ْهود َحاْنُبََ–هدْثُتَاَلد .َواذاجد ا اب  اْيُْخُتَيد
َاجثِّلَْ َ دوا َاجِ ْوجد َأاْوَواجا د َاْجااجا د َهدُاُجادد َُود َإدجاىَاج ُّ َاجيُّهُعد َ دوا ،َوااجِ ْوجا د َإدجاىَاجيُّهُعد  د

َْةثةاْيودَ َاَلد َأاود ْهود، َاَلد َواجا د َأاْو َهد ْجااجا د، َإدجاىَاجسُُّ سد َاج ةُُّلثد َ دوا ْهود،َواحاْنُبَاْيُمِّ اَلد
هَْ َاَلد ،َواهدْثتد َوااْياخااااتد ِد ْخاا َاإْلد َ دوا َإدجاىَاجسُُّ سد َاجثِّْل د َ دوا َاجلُّْلبد َهدْثتد َ اعا ود

َهد جِشقديقا د. َإدجاىَاجسُُّ سد َاجثِّْل د َ دوا اب  َيد ،َواحاْنُبَاْيُْختد لاً َجدل ةُّلُ ةاْيود َد  تاْك

وارث بالقوة، وهو من كان حمجوبا بالشخص أو باالستغراق، كاإلخوة  -2
وحيجبون األم من الثلث؛ ألن علة واألخوات مع األبوين، حيجبهم األب، 

االستحقاق موجودة يف حقهم، لكن امتنع باحلاجب وهو األب، فجاز أن 
(. 5/15االختيار لتعليل املختار ) يظهر حجبها يف حق من يرث معها.

 بتوضيح. قال اجلعربي:
ةةبَ  َحا جةةُبَحا جد َكةة  اَرةةاَاجةةُا ِاثد َوإ 

َ

َ ِدَصاةةُ ْواَايُِمَ ةةوَِدْلةة د ةة كةة إلْخاا ََُةْل د ا
 

ةةةَلاَ  ةةةااُهَرةةة ْ تا دْيَصاةةة ردًي َخا َ اةةة َحا ةةةِا َحا
َ

َ اةةةةةةةةةَلَا َُكةةةةةةةةةه َأابف ةةةةةةةةةْوَُدْو د َوأْحةةةةةةةةةيا اُهَ د
 

ص إذا مل يوجد من هو حاجب له عن واملراد باملرياث بالقوة: أن يرث الشخ
موسوعة الفقه املصرية املرياث، فهو عند وجود هذا احلاجب وارث بالقوة. 

(1/44.) 

 بالشخص وال باالستغراق.ال هو من ليس حمجوبا وارث بالفعل، و  -3
 وال يعطى املرياث إال الوارث بالفعل.

َ
َ
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؟ ْي ا  د ٌد ََاْ ُخُهَحاْنُبَاْج َس:َ الاْىَ اْوََلا
ََاْ ُخُهَحاْنُبَا ِت  :َاَلدَج:ََلا َ الاىَسد ْي ا  د ٌد ْهُو،َوااْج دْثُت،َوااْياُب،َوااْيُمُّ،َوااجِ ْوُج،َْج

َوااجِ ْوجاُ .
ْنُب؟ ٌا َس:َ الاىَ اْوََاْ ُخُهَاْج

َأاصَْ َ دْو ِت   َسد َ الاى ْنُب ٌا َاْج ََاْ ُخُه َاْجُرُيَوج: َاَلدٌَا بد َهدْثتد ، َوااْجنا ِّ،َضد ْهود،
َاْيُمِّ،َوا الاْىَ ،َواواجا د اب  َيد َاجِشقديقا د،َوااْيُْختد ِد،َوااْيُْختد  ِ َإدَِلَوااْجنا َاْجعالا ا د يعد َد جا

.ْهواَوااْيَااَلدَ َبا
ٍة:( واحد من العصبة وهو )ج: اَلْ َيْدُخُل َحْجُب احلِْْرَماِن( بالشخص )َعَلْى ِستَّ 

ْبُن،( ومخسة من أصحاب الفروض )َو( هم: )اْلِبْنُت، َواأْلَُب( مع الفرع )ااِل 
الوارث، )َواأْلُمُّ، َوالزَّْوُج، َوالزَّْوَجُة( لكن الزوجان ال يتمعان على األصح،  

عدهم بعضهم مخسة حيث قال: ومن ال يسقط حبال مخسة، وهم فلذلك 
الولدان واألبوان وأحد الزوجني، وضابطهم: كل من أدىل للميت بنفسه غري 
املعتق واملعتقة. وإمنا مل يدخل حجب احلرمان بالشخص على هؤالء الستة؛ 
ألهنم أقرب إىل امليت وأقوى إدالء، فلو حجبهم غريهم حرمانا لزم ترجيح 

 عيف على القوي، وهو ِمتنع.الض
ِستٍَّة(  ا على التسعة عشر الباقية )َعَلى)ج: َيْدُخُل احلَْْجُب( بالشخص حرمان

،( ف، ومثانية بالبسط )ِمْن َأْصَحاِب اْلُفُروِض، بِْنِت ااِل باعتبار األصنا ْبِن، َواجلَْدِّ
ِة،( أل قِ مع الفرع الوارث )َواجلَْدَّ َقِة، َواأْلُْخِت أِلٍَب، يم أو ألب )َواأْلُْخِت الشَّ

يِع اْلَعَصَبِة ِإالَّ ااِل  َوَوَلِد اأْلُمِّ،( من األخ ْبَن َواأْلََب( واألخت من األم )َوَعَلى مجَِ
 وعدد العصبة سوامها اثنا عشر باجلد املكرر، وأحد عشر بإسقاطه، فإذا ضمنا 

َ
َ
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َكاْمَحَا ددَاَلدَس: اْوَلا ً  َيد َوَا جد ْهود ؟َ)اْهُوَاَلد (ْهود ْهود  هدْثُتَاَلد

:َاَلدَ َأاْ لاىَج:َاَْةثا  د ُ ْم،َوا ااداْتَهدْثُتَاَلدَْهُو،َوااْهُوَاْهو  ثةْ َإدذااَجاةْمََاُكْوَ د َهد ا جدث  ْهود
َ. َهدْثتا َُصْلب  َاج ِ جدُثَُ اا ثةْ ا ،َواذاجد ا َ اعا ا َاْهُوَاْهو َردْاَدا اجاتد ا َأاْوَأاْسراهاَ د

؟ ً  َجدْلنا ِّ َكاْمَحا جد َس:
ْثُه. :َاْياُب،َواجا لَأاقْةياُبَ د َج:اَْةثا  د

األحد عشر من العصبة إىل الثمانية من أصحاب الفروض صارت اجلملة تسعة 
 عشر، كما بيناه واهلل أعلم.

اِب )اثْ َناِن: ااِل )ج:( ألوالد اال ُهمْ بن من احُلجَّ ،( درجة ْبُن، َواْبُن اْبٍن أَْعَلى ِمن ْ
 َيُكْن َمَعَها اْبُن اْبٍن يف  ْبِن بِ (حاجب )ثَاِلٍث( حيجب )ِإَذا لَ مْ )َوزَاَدْت بِْنُت ااِل 

أَْو( ابن ابن َدَرَجِتَهْا( بأن كان أخاها أو ابن عمها؛ ألنه يعصبها مطلقا )
َها ،( درجة؛ بأن كانت عمته أو عمة أبيه أو جده؛ ألنه يعصبها )َأْسَفَل ِمن ْ

ُصْلٍب( وكذا بنت صلب  ثَّاِلُث ُهَو بِْنَتاإليه، )َوَذِلَك( احلاجب )الالحتياجها 
وبنت ابن أقرب منها، وكذا بنتا ابن عليها، وعلة هذا احلجب ترجع ملفهوم قول 
ابن مسعود السابق، يف بنت وبنت ابن وأخت، حيث قال: "للبنت النصف 

 ولبنت االبن السدس تكملة الثلثني ..." ؛ ألن من ذكر حيوز فرض البنات:
 :-بعد قوله وتسقط اجلدات من كل جهة باألم... -الرحيب  الثلثني. قال

َراةةةةةةةَلَا ْهود َهدةةةةةةة إلد هْةةةةةةةود اَاهْةةةةةةةُوَاَلد ةةةةةةةذا َوا اكا
َ اتاةةةةةةةى ََاْسةةةةةةةُقْطوا هْةةةةةةةود ََُةةةةةةةِمَهةاثاةةةةةةة ُتَاَلد
َإدَِلَإدذااَ اِلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةاُ ِوَاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذِكايَُ

 

َ اْعةةةةة دَلَا  يحد ٌد َاجِلةةةةة ْكةةةةةمد ٌُ َاْج َ اةةةةةود َتةاْ ةةةةةند
ََاةةةةةةةةة َرةاتاةةةةةةةةةى ثاةةةةةةةةة ُتَاج ةُُّل ةاةةةةةةةةةْيود ةةةةةةةةة  اَاْج ةا َحا
ةةةةةةةُيوا هْةةةةةةةودَ الاةةةةةةةىَ اةةةةةةة َذاكا ةةةةةةةْوَواجاةةةةةةة دَاَلد َ د

 

أي: ميال إىل حكم باطل، بأن تورث ابن ابن مع ابن.  -بفتح امليم–"معدال" 
 "يا فَّت" وهو يف األصل الشاب أو السخي واملراد هنا: طالب العلم.

اب )اثْ َنا  ِن: اأْلَُب، َوَجدٌّ أَقْ َرُب ِمْنُه(. قال الرحيب:)ج:( للجد من احُلجَّ



 
 الشافعي ألستاذ: على حسين آدمل  83

ُم (س َأاْوَيد اب  ِد؟َ)يد  ِ ً  َجدْلنا َكاْمَحا جد : 

َكا ِاْتَ ثةْ ا ،َواأاْ هةاعا فَإدْ  َأاقْةياُبَ د ُم  ِفَيد  ِ َاْيُمُّ،َواجا َا   ُ ُم ،َوا َكا ِاْتَيد :َإدْ  ج:َاَْةثا  د
ُ ُمَ:َاْيُمُّ،َوااْيَا ،َوا اب  ِ َأاقْةيابَايد  ِ ثةْ ا ،َوااْجنا َُّاِجذديَتُْ جداَهدهد.َُبَ،َواُكهَُّجا َ د

ِق ءد؟َ)اْياُخَاجِشقديُقَوااْيُْخُتَاجِشقديقاُ ( ً  َجدْْلاشد َكاْمَحا جد َس:
َا ف:َْاَلدَج:َ ،َوااْياُب.ْهُو،َوااْهُوَاَلدََاَلا َْهود

) اب  َوااْيُْخُتَيد اب  ؟َ)اْياُخَيد ددَاْيابد اْوَلا ً  َيد َكاْمَحا جد َس:
َاَلدَج:َ سا ف: َْ َاَلدَخا َوااْهُو َاْهُو، َوااْياُخ َوااْياُب، َوااْيُْخُتَاجِشقديْهود، َ اعاَجِشقديُق، قاُ 

َأاْوَ اعاَهدثَْ َاَلدَاْج دْثتد َْهود،َتد
يةةةةةةةةيااثَد َد َاْج َ اةةةةةةةةود ُنةةةةةةةةْابف ٌْ ةةةةةةةة َُّ ا َوااْجنا

 

َرةةةةةةةةةةةةةةاَأاْحاااجدةةةةةةةةةةةةةةهدَاجةةةةةةةةةةةةةةِ َلاثَد  َهدةةةةةةةةةةةةةة يابد
 

اِب )اثْ َناِن: )ج:( للجدة من  ٌة أِلُمٍّ أَقْ َرُب َنْت أِلُمٍّ، َومُهَا اأْلُمُّ، َوجَ ِإْن َكااحُلجَّ دَّ
َها  ( وال حيجبها األب وال اجلدة من جهة األب وإن كانت أقرب منها.ِمن ْ

ٍة( أَقْ َرُب ِمن ْ )َوأَْربَ َعٌة ِإْن َكا ( ولو من َهاَنْت أِلٍَب، َوُهُم : اأْلُمُّ، َواأْلَُب ، وَُكلُّ َجدَّ
بِِه( بأن كانت أمه وإن علت، وال حيجبها اجلد  جلَْدُّ الَِّذي تُْديل م، )َواجهة األ

فتلخص: أن األم حتجب اجلدة من أي  إن مل تدل هبا، وإن كان أقرب منها.
جهة كانت، وأن قرىب كل جهة حتجب البعدى من جهتها، وأن القرىب األمية 

ألمية، وأن كال حتجب البعدى األبوية، وأن القرىب األبوية ال حتجب البعدى ا
 من األب واجلد ال حيجب من اجلدات إال املدلية به. قال الرحيب:

ةةةةةةهَْ َُكةةةةةةهَِّجد ا ةةةةةةْو ةةةةةةِ اُتَ د َواتاْسةةةةةةُقُطَاْجنا
ُم َحانا اةةةةةةةةةةةةةتَْ َواإدْ َتاُكةةةةةةةةةةةةةْوَقُةْيهاةةةةةةةةةةةةةىَيد
َراةةةةةةةةةةةةة ْجقاْاَلا َد َواإدْ َتاُكةةةةةةةةةةةةةْوَهدةةةةةةةةةةةةة ْجعاْكسد
يحَد ٌد َتاْسةةةةةُقُطَاج ُةْعةةةةة اَِ الاةةةةةىَاجِلةةةةةة ََلا

َاجُقةةةةةةةةْيبَدَواتاْسةةةةةةةةُقُطَاج ُةْعةةةةةةةة اِ َهدةةةةةةةةذااتد
 

ةةةةةةةةُهَواقدةةةةةةةةْسَ اةةةةةةةة َأاْشةةةةةةةة ةا اه هدةةةةةةةة يُمَِّ  َْ َرا رْة ا
ةةةةةةةةةةةةةةل اتَْ َهُةْعةةةةةةةةةةةةةة اَِواُسْ ًسةةةةةةةةةةةةةة َسا َُأِمَأب 
َ اْثُلاصاةةةةةةة  َد َاْجعدْلةةةةةةةمد َأاْ ةةةةةةةهد َُكْتةةةةةةةبد َردةةةةةةةا
يحَد ٌد ةةةةةةةةةةةقاَاْجُنةةةةةةةةةةةهَُّ الاةةةةةةةةةةةىَاجِتْلةةةةةةةةةةة َوااتِةرا
َاْياْوجاةةىَرةاُقةةْهَجدةةا:َحاْسةة دا ةةْذ ابد َا َردةةاَاْج
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َوا اا اب  َاْيُْخُتَيد ،داتد اب  َيد َأاخف َ اعا ا  ََاُكْو َجاةْم َإدذاا ََهدسا ددس  َاجِس ددُسَُ اا واذاجد ا
.شاقدي   قاتا  د

ُم ( ُم َوااْيُْخُتَيد ً  َجدااجا دَاْيُمِّ؟َ)اْياُخَيد َكاْمَحا جد َس:
ِت ف:َاَلدَ  وااْجنا ُّ.ْهود،َوااْياُب،َْهود،َواهدْثُتَاَلدَْهُو،َوااْج دْثُت،َوااْهُوَاَلدَج:َسد

َأٌخ  اأْلُْخُت أِلٍَب بِ (حاجب )َساِدٍس( حيجب )ِإَذا لَ ْم َيُكْن َمَعَها َدتِ )َوزَا
اِدُس ُهَو َشِقيَقَتاأِلٍَب،( ألنه ي  –ِن(. قال الرحيب عصبها )َوَذِلَك( احلاجب )السَّ

 :-بعد قوله: مث بنات االبن يسقطن ...إخل 
ةةةةةةةةةةةةةةةاااُتَاِجَلاتدةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةة ْةُلُ ِوَاياخا َاوا د

ةةةةةةةةةةةةةةةْذ اَرةاْيضاةةةةةةةةةةةةةةةةُ ِوَوااردياةةةةةةةةةةةةةةةة  َإدذااَأاخا
ةةةةةةةةةةةةةةياا َواإدْ ََاُكةةةةةةةةةةةةةةْوَأاخفَجاُ ةةةةةةةةةةةةةةِوَحا ضد

 

ةةةةةةةةةةة تَد  ةةةةةةةةةةةوَاْجند ا َ د َهدةةةةةةةةةةة ْجُقْيبد ََُةةةةةةةةةةةْ جديوا
َاْج ةااااكدياةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  داَاْيابد َأاْوَلا َأاْسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقاْطوا
َ اِلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةاُ ِوَها طدثًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َوافاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  دياا

 

"من اجلهات" أي: من جهيت األب واألم. "وافيا" أي: فرضهن الكامل وهو 
الثلثان. "البواكيا" إشارة إىل أهنن يرثن البكاء فقط. وقوله: "باطنا" أي: عند 

 اهلل، وقوله: "ظاهرا" أي: عند القاضي واملفيت؛ ألنه جممع عليه. 
وال يعصب األخَت ابُن أخيها وإن احتاجت إليه؛ ألنه ملا مل يعصب من يف 

 منه أو أختا، درجته مل يعصب من فوقه باألوىل، سواء كانت بنت أخ أعلى
 ولذلك قال الرحيب:

َُعالِّةةةةةةةةةةةةبَد َهد ْج َاهْةةةةةةةةةةةةُوَاْياخد َواجاةةةةةةةةةةةةْيسا
 

ةةةةةةةةبَد  َ اةةةةةةةةْوَ د ْةلاةةةةةةةةُهَأاْوَرةاْاقاةةةةةةةةُهَردةةةةةةةةاَاجِثسا
 

اٌب )ِستٌَّة: ااِل )ج:( ألوال ْبِن، ْبِن، َوبِْنُت ااِل ْبُن، َواْلِبْنُت، َواْبُن ااِل د األم ُحجَّ
( إمجاعا آلية الكاللة األوىل، لكن خص من مفهوم الكاللة: األم  َواأْلَُب، َواجلَْدُّ
واجلدة؛ فال حتجبان ولد األم باإلمجاع، وكذلك خص مفهوم الكاللة يف اآلية 
الثانية: البنت؛ فإهنا ال حتجب اإلخوة األشقاء أو ألب، والعمدة يف ذلك 

 (. باختصار. قال الرحيب:121حفة اخلريية )السنة. الفوائد الشنشورية مع الت
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) اب  َيد َوااْهُوَاْياخد َاجِشقديقد ِد.َ)اْهُوَاْياخد ْخاا اهْةثا ءدَاإْلد ً  َيد َكاْمَحا جد َس:
َاَلدَ َا ِديا ف: ََا َوااج: َاَلدَْهُو، َ اعاَْهُو َوااجِشقديقاُ  َاجِشقديُق، َوااْياُخ َوااْجنا ُّ، َوااْياُب، ْهود،

َ َأاْو َاَلدَاْج دْثتد َهدْثتد َ اعا َ اعا اب  َيد َوااْيُْخُت ، اب  َيد َوااْياُخ ، َْهود َهدْثتد َ اعا َأاْو اْج دْثتد
.اَلدَ َاجِشقديقد َاْهُوَاْياخد َواُ اا ع  َهدتا سد اب  َيد  ْهود،َوا ااداَاْهُوَاْياخد

) اب  ؟َ)اْجعامَُّاجِشقديُقَوااْجعامَُّيد َا مد ً  َجدْْلاْ  َكاْمَحا جد َس:
َج:َ اشاياَِف َواُ اا ٌا دديَ اشايا َهد اب  َيد َاْجعامُّ ،َوا اْادا اب  َيد َاجتِّْسعاُ ،َوااْهُوَاْياخد ءد :َ اُؤَلا

َاْجعامَُّاجِشقديُق.
َهد ْج اثديثاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ََُِاَاْخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواتاْسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُقُطَاإْلَد

ةةةةةةةةةةةةةةة ُِاا َكا ْيةةةةةةةةةةةةةة ا َكا َواهد اثدةةةةةةةةةةةةةةاَاْج اثدةةةةةةةةةةةةةةيوا
ْسةةةةةةةةةةةةةةةقا طَد َواَةاْرُضةةةةةةةةةةةةةةةُهَاهْةةةةةةةةةةةةةةةُوَايمَهد إلد

َْاَلدَ َواهةاثاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تد ثاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تد َهْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوَدواهد ْج ةا
 

ةةةةةةةةةةةةةة َُ ودَثاةةةةةةةةةةةةةة   َا َكا ِاةةةةةةةةةةةةةةى َاياْد َواهدةةةةةةةةةةةةةة يابد
َرديةةةةةةةةةةةهَد ةةةةةةةةةةةِي  د ةةةةةةةةةةةُعَوااْجادْحةةةةةةةةةةة اا َُ سد َْ َاْجنا

ةةةةةةةةةةةُهَ الاةةةةةةةةةةةىَاْحتدياةةةةةةةةةةة طَد َْ َرا رْة ا ةةةةةةةةةةة ِّ َهد ْجنا
ِدةةةةةةةا اًِ َرةاُقةةةةةةةْهَجدةةةةةةةى:َ دْد ًعةةةةةةة َواودْحةةةةةةة ا َْ َجا

 

"باألب األدىن" وهو املباشر للوالدة "كما روينا" أي: روي لنا، فدخله احلذف 
للضمري، أو كما َرَوينا ذلك. "على احتياط" على تثبت ويقني للجار واإليصال 

 يعين على جزم ال على شك وتردد.
اٌب )مَثَا)ج: نَِيٌة:( بل تسعة والتاسع هو ابن أخ أقرب منهم ( ألبناء اإلخوة ُحجَّ

)َوُهَو  ِسٍع( وهو عاشر ملا ذكرناهُن اأْلَِخ أِلٍَب بِ (حاجب )تَاَد ابْ ولو ألب )َوزَا
ِقياْبُن   ِق( املساوي له يف الدرجة.اأْلَِخ الشَّ

 
 
 
َ
َ
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) اب  َوااْهُوَاْجعامَِّيد ؟َ)اْهُوَاْجعامَِّاجِشقديقد َا مد ً  َجد اثداَاْياْ  َكاْمَحا جد   س:
َ َهد ا جدثا اب  َيد َاْجعامِّ َاْهُو َوا اْادا ، اب  َيد َوااْجعامُّ ، َ اشايا َاْياحا ا ءد َ اُؤَلا ، َ اشايا َاَْةثا  ج:

،َوا َُ . اشايا َاْهُوَاْجعامَِّاجِشقديقد  اا

ْعتدقاُ ( َُ ْعتدُقَوااْج َُ ؟َ)اْج اااجداَاْجعدْتقد َا ً  َجد َكاْمَحا جد َس:
.) يُعَ الا ا دَاجِثسابد َد َ)جا َج:َأاْ هةاعا اَ اشايا

اٌب )اثْ َنا)ج:( لبين  ابن َعَشَر،( بل ثالثة عشر والثالث عشر هو  األعمام ُحجَّ
ِلَث َعَشَر،( وهو اْلَعمِّ أِلٍَب بِ (حاجب )ثَا اْبنُ  دَ عم أقرب منهم ولو ألب )َوزَا

ِقيرابع عشر ملا ذكرناه   ِق( الذي يف درجته.)َوُهَو اْبُن اْلَعمِّ الشَّ
اٌب )أَْرب َ  ي)ج:( ملوايل العتق ُحجَّ ُع َعَصَبِة النََّسِب( وترتيب عصبتهم َعَة َعَشَر: مجَِ

 يف باب العصبة.
َقاا  َاجٌنب:َ

دة يف استحقاق اإلرث: يقدم األقرب فاألقرب، وتفصيال لذلك أن القاعوتقدم 
َأقول: إن احلجب مبين على قاعدتني:

اإلدالء، فكل من أدىل إىل امليت بشخص ال يرث مع وجود ذلك  – 1
الشخص، كاجلد ال مرياث له مع وجود األب، ويستثىن من هذه القاعدة أوالد 

كانوا أشقاء املتوىف، أو إخوة ألم فقط. األم، فإهنم يرثون مع وجود األم، سواء  
 قال صاحب البهجة:

َواُكةةةةةةةةةهَُّ اةةةةةةةةةْوَأاْدجاةةةةةةةةةىَهدغاْيةةةةةةةةةي َُ طِّةةةةةةةةةَلاَ
 

َهدةةةةةةةةةةةةةةةةةةهدَواأاِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةة َواجاةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ َاْيُمَِّراةةةةةةةةةةةةةةةةةةَلاَ 
 

"عطال به" أي: حجب به. "وأما ولد األم فال" حيجب هبا؛ النتفاء احتاد اجلهة 
 وحوزها كل الرتكة.
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.......................................................................................... 
قوة اجلهة مث قرب الدرجة مث قوة القرابة. فيقدم أوال صاحب اجلهة املقدمة  -2

على صاحب اجلهة املؤخرة، فابن األخ ألب وإن نزل حيجب العم الشقيق، فإن 
رجة على األبعد فيها، فاالبن حيجب ابن أخيه، احتدت اجلهة قدم األقرب د

فإن تساووا يف الدرجة يرجح األقوى ىف القرابة على األضعف فيها، فاألخ 
 الشقيق حيجب األخ ألب. قال اجلعربي:

ةةةةةةةةةة دَاجتِةْقةةةةةةةةةة دَُمََُةةةةةةةةةةِمَهدُقْيهدةةةةةةةةةةهَد َرا د ْجند ا
 

َا َاجتِةْقةةةةةةةة دَماَهدةةةةةةةة ْجُقِاِدَاْجعاةةةةةةةةَلاَ   ُ َواهةاْعةةةةةةةة ا
 

أي: التقدمي يف اإلرث يكون باجلهة أوال، مث بقربه أي: العاصب إىل امليت، مث 
 بالقوة أي: اإلدالء إىل امليت بأصلني.
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َج ولَاجٌنبَ عَاجشيح
  ح جب  ٌناب
 تَ  َهثتَاَلهوَه ثتىَصلبَ  َجمَتعلب اهوَاهوَأقيبَ ث م اهو أوَلدَاهو

  ج َأقيبَ ثه أب اجن 
 ج َِيمَأقيبَ ث   أم اجن َِيم

َكهَج َِ أب أمَ اجن َِيب
 أقيبَ ث  

َت جىَ ج 
 هه

 

  أب اهثهَ اهو إخاَِأشق ء
أخَ " " " إخاَِيب

 شقيق
َ ل  َ ش

  عَاجغييَ
َجمَ   َ َهشقيقتيو َيب َايخت تَ  

 تعلب
 هثتَاهو هثت "ج  " " إخاَِيم

َأخَ اهو
 شقيق

أخَ "" " "
 شقيق

َأختَشقيق َ ل  َ عَاجغييَ أخَيب
 وأختَيبَ ل  َ عَاجغيي

 اهوَأخَأقيبَ ثهَوجاَيب 
َأخَ اهو

 يب
" " "" " " "

" 
 اهوَأخَشقيقَراَد جته

 اهوَأخَأقيبَوجاَيب 
" " " "" " "  مَشقيق

" 
 اهوَأخَيب "

" " " "" " "  مَيب
" 

  مَشقيق " "

َ مَ اهو
 شقيق

" " "" " " "
" 

  مَيب " " "
 اهوَ مَأقيب 

َ مَ اهو
 يب

" " "" " " "
" 

 اهوَ مَشقيقَراَد جته " " " "

 اهوَ مَأقيب 
" " " " "" " "  ااجىَاجعتق

" 
 اهوَ مَيب " " " "
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ٌاْنبَد َأاْ  دلا فَ الااَاْج
َاْهو .َ-1 َاْهود َاْهو ،َواهدْثتد ،َوااْهود َ اْوَ:َأاب  َتُةُارِّىا
َجدْْلَاَ)حة َاَلدَ(: ْهود َواَلدد َاجسُُّ ُس، َوَابد يً  ، َاْج ا قدىَتةاْعلد َاَلدَْهود َاْهود َجد دْثتد َشاْىءا ََلا ْهود

ْن د ا َهد ْهودَاَلدَ ٌا .جد َْهود
ُم .َ-2 َيد ،َواُأْختا  د ،َواُأمل،َواأابف تا  د َ اْوجا

َ َ دوا َ ا اد  َجدُاُجادد َاجسُُّ ُس، َواجدْْلُمِّ ، َاْجااا دثد َاْجراْي د مد َجدعا ا َاجيُّهُُع، تةاْيود َجدْلِ ْوجا :)َ )حة
. َا َهد ْيابد ْن د د ٌا َجد َشاْىءاَجدْْلُْختةاْيود يً  ،َواَلا َاْج ا قدىَتةاْعلد ،َواجدْْلابد َاْياخااااتد

ابَ َ-3 ،َواأاخفَشاقديقفَأاْوَيد ُم .ُأمل،َواأابف َ،َواجا ل،َواأاخفَيد
َ ُنابف ٌْ ُهَ ا يً  ،َوا اْوَهةاْع ا َاْج ا قدىَتةاْعلد ِد،َواجدْْلابد ْخاا )حةَ(:َجدْْلُمَِّاجسُُّ ُس،َجدتةاعا ُّددَاإْلد

َا َجااَْ ٌُْكُمَردْي ََةاتةاغايِةُيَاْج .َهدهد،َواَلا ِدَأاخااااتف ْخاا َاإْلد َكا  اَها الا
،َوااْهوََُ-4 ،َواهدْثتا َاْهو  ،َواشاقديقفَواشاقديقا ف.َهدْثتف َاْهو  َاْهود
َاَلدَ)حةَ(:َجدْل دثََْ َاجثِّْلُ ،َواجد دْثتاىد لا اَاج ةُُّل ةاْيود،تد َد َاجسُُّ ُسَتاْك ََْهود َاْهود ْهود وااْج ا قدىََلد

.اَلدَ ْهود َاَلد َاْهود َا َهد ْهود ْن د د ٌا َوااجِشقديقا د،َجد َشاْىءاَجدلِشقديقد يً  ،َواَلا َتةاْعلد َْهود
ََْوجا َف َاَ-5 َردىَاج ِّ .وااْهوفَُ ْختالد ف اب  ُم ،َواأاخفَشاقديقف،َواأاخفَيد َود،َوااُملَ،َواأاخفَيد

َاج  ُ َاجِ ْوجا َتاْأُخُذ :)َ يَُ)حة ٌْ َ ا ْهوا َاَْلد اِ  َيد َردىيُّهُعا، َرةاُ اا ، ْ ثد َاإْلد َ دوا ََومف ُحْكمد
َاجسَُّ ُم  َيد َواجدْْلاخد ِد، ْخاا َاإْلد َجدتةاعا ُّدد ، َاجسُُّ سا َاْيُمُّ َواتاْأُخُذ ، ْعُ ومد َا َاْج َواجدلِشقديقد ُ ُس،

.َاْج ا قدى َهد جِشقديقد ُنْابف ٌْ َ ا اب  يً  ،َوااْياُخَيد َتةاْعلد
َيدََُ-6 ،َواُأْختف اب  َيد َشاقديقا ف،َواُأْختف ،َواُأْختف َم . اْوجفَ،َواهدْثتف

َجدل :)َ َاج)حة َاْجراْي د َجدُاُجْادد َاجيُّهُُع َواجدلِشقدياااِ ْوجد َاجثِّْلُ ، َواجدْل دْثتد ، َاْج ا قدى دثد َقا د
ْن د ا َهد جشَِ ٌا ،َجد اب  َيد َشاْىءاَجدْْلُْختد يً  ،َواَلا ،َواَلاَتةاْعلد َاْج دْثتد ُم ،ََقديقا دَ اعا َيد جدْْلُْختد

َ ، َهد ْج دْثتد ْن د ا  ٌا َرديوَاجد َاْجااْضُع ََةاتةاغايِةُي َجااََْلا َكا ََا  َوااْيُْختد ، اب  َيد َاْيُْختد َها الا  ا
َا . ُم ،َأاخااااُ  َيد
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ُم .َ-7 ،َواجا ل،َواأاخفَيد َُأمل،َواُأمَُُّأم ،َواُأمَُّأاب 
َشاْىءَا يً  ،َواَلا َاْج ا قدىَتةاْعلد َاج ةُُّلُث،َواجدْلنا ِّ ِ تةايََْ)حةَ(:َجدْْلُمِّ َا جدْلنا ْن د د ٌا ،َجد هد ْيُمََِّود

. ْن دهدَهد ْجنا ِّ ٌا ُم َجد َيد َجدْْلاخد َ،َواَلا
ََواجااَْ َجدْْلابد َاْج ا قدى َاُكاُ  َوا َواْح ا ا ، َاجسُُّ سا َاْيُمِّ َُأمُّ َجااا دَاْت َأابف َاْيُمِّ َها الا كا  ا

َهَد ْن د دْم ٌا َا ،َجد اااُ  ْوَسد َا َجد َشاْىءا يً  ،َواَلا .َتةاْعلد ََاُكْوَردى ْيابد َجاْم َُأملََواجاْا ْسأاجا د َا اْج
َأابَف َردىَواَلا َاْجناِ تا  د َاُكاُ ََاْشتةاياكاتد َوا يً  ، َتةاْعلد َاْج ا قدىا َاْجنا ُّ َاْأُخُذ َوا ، اجسُُّ سد

. ُناهً َهد ْجنا ِّ ٌْ ُم َ ا َاْياُخَيد
َاسا ئدهَد َُأُصاُلَاْج
 أصالَاجَس ئه

ومن هنا شرعت يف حساب الفرائض، وهي املسائل اليت يعرف هبا تأصيل 
املسألة وتصحيحها وقسمة الرتكات، كقولنا كل مسألة فيها سدس فهي من 
ستة، وكل سهم انكسر على فريق وباينته سهامه يضرب عدد رؤوسه يف أصل 

والن واملقصود األعظم من هذه الثالثة هو الثالث قسمة الرتكات واألاملسألة. 
 وسيلتان له.

واحلساب إمنا هو آلة الستخراج الفرض من الرتكة، فلذلك مل يعل العدد 
 موضوعا، وقد أشار إىل ذلك الرحيب بقوله:

ةةةةةةةةةةةةةةة بَد سا ٌد َواإدْ َتُةةةةةةةةةةةةةةةيدْدَ اْعيدراةةةةةةةةةةةةةةة اَاْج
 

ْ تاةةةةةةةةةةةةةة ديَهدةةةةةةةةةةةةةةهدَإدجاةةةةةةةةةةةةةةىَاجِلةةةةةةةةةةةةةةااابَد  َجدتةا
 

 مث مجع حساب املواريث يف بيت حيث قال:
ةةةةةةةةةةةةيَلاَ َا اَوااجتِةْرلد َاْجقدْسةةةةةةةةةةةة َواتةاْعةةةةةةةةةةةةيدفا

 

ةةةةةةةةةةةةةةةيَلاَ  يحاَوااجِتْأصد ٌد َواتةاْعلاةةةةةةةةةةةةةةةماَاجِتْلةةةةةةةةةةةةةةة
 

اعلم أن مسائل األصول التسعة عائلة وغري عائلة تسعة ومخسون، وصورها تزيد 
 يف شرح كفايته  -رمحه اهلل –على ستمائة، وقد استقصى الشيخ )ابن اهلائم( 
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ْسأاجا د؟ َا َس:َ ا َأاْصُهَاْج
َكاْسي .ج:َ ْثُهَرةاْيُض ا َأاْوَرُةُيوُض ا َهدَلا َأاقاهَُّ ا اد ََاْخُيُجَ د  ُ اا

؟ َُكلُُّ ْمَ الا ا ت  َاْجاا اَاُ  َكا ِاتد ْسأاجا دَإدْ  َا  س:َ ا َأاْصُهَاْج

َراأاْصُهَ إدِا ًَ  َوا َذُُكا ًا ْ ُِاا َكا إدْ  َوا ،َ َرةاقاْط َذُُكا ًا ْ ُِاا َكا َإدْ  ْم َُ ٌُوسد د ُد َ ا ا َُ اا ج:
.َاجَْ َُكهَِّذاكاي َهدأُِْة ةايةاْيود ْمَ اعاَاْ تد ا  د َ اُ ُدَُ ٌُوسد د ْسأاجا دَُ اا ََا

 (.1/36اجلميع. شرح الرتتيب )
واملسالة هي تعيني الفرض مع قطع النظر عن مستحقه والصورة هي بيان 

 مع ُتثيل كل مسألة.مستحق الفرض. وحنن استقصينا يف اجلزء الرابع مجيع املسائل 
 معرفة كيفية استخراج األصول وحفظها قال الرحيب:وألمهية 

ةةةة ئدهَد َاسا َردةةةةاَاْج َاْيُُصةةةةالا َرا ْسةةةةتاْخيدجد
 

ةةةةةةةةةةةة َهدةةةةةةةةةةةةذاا دهَد  ْرظد ا تاُكةةةةةةةةةةةةْوَ اةةةةةةةةةةةةْوَحد َواَلا
 

"فاستخرج األصول" أي أخرج، السني هنا ليست على باهبا، أي أخرج 
األصول من خمارج الفروض الكائنة يف املسائل باعتبار الفروض الكائنة فيها. 

 "بذاهل" أي: متناس أو متشاغل.
هو  أو)ج:( أصل املسألة )ُهَو أََقلُّ َعَدٍد خَيْرُُج ِمْنُه فَ ْرُضَها أَْو فُ ُروُضَها ِباَل َكْسٍر( 

 عدد رؤوس العصبة إن مل يكن فيها فرض.
وا ذُُكورًا فَ َقْط ، نُ َو َعَدُد ُرُؤوِسِهْم ِإْن َكا)ج:( أصل مسألة العصبة املتمحضة )هُ 

نُوا ذُُكورًا َوإِنَاثًا فََأْصُل اْلَمْسأََلِة ُهَو َعُدُد ُرُؤوِسِهْم َمَع اْعِتَباِر ُكلِّ ذََكٍر َوِإْن َكا
(. ه ذا يف النسب، أما يف الوالء فإن تساَووا يف احلصص كمعتقني أو بِأُنْ ثَ يَ نْيِ

معتق ومعتقة لكل منهما نصف العتيق فأصل املسألة عدد رؤوسهم بدون أن 
 يفرض الذكر أنثيني وإن مل يتساَووا فيها فأصل املسألة خمرج مقادير احلصص 
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ِق ءاَواأا َْ َأاشد  ِ َإدْخاا َا د َهاثديوا،َأاْوََاَلا ِد ِ ،َكاعاشايا َتاُكاُ َ دْوَ اشايا  ُ َا ،َرا جقدْس َشاقديقا ت  هاعد
َ، َاَْةثا  د ِتً ،َجدُكهَِّأاخ  ِدَسد ْخاا ،َرةاتاُكاُ َسد ا ُمَاإلد َُأْختةاْيود يبا َساياْأُخُذَِالد َُكِهَأاخ  اِ  يد

َساْ مف. َأاْ هةاعاً ،َجدُكهَُِّأْخت  َواسد ا ُمَاياخااااتد
ْسةأاجا دَإد ََْ َا َوااحد  ؟س:َ ا َأاْصُهَاْج ُبَرةاْيض  َكا  اَردي ا َصا حد

َ (َواُ اا َاْجراْيضد بد ْيُبَصا حد ْثُهَِالد ََاْخُيُجَ د د  َ)أاقاهَُّ ا ا َاْجراْيضد َ اقا ُمَذاجد ا ج:َُ اا
َ سا  : َْ َخا َردى يف ٌالد 2َُ ْث ،3َ ،4َ ،6َ ،8َ َوااج ةُُّلثد ، َاَْةثا  د َاجثِّْل د َ اقا ما اِ  َيد ،

َا فَ،َواا َا ِديا ف.وااج ةُُّل ةاْيودََاَلا ََا َُود ِت ف،َوااج ُّ َسد َأاْ هةاعا ف،َوااجسُُّ سد َجيُّهُعد
ِت فَجدْْلُمَِّ َسد ْسأاجا د َا َاْج ِت فَ،َراأاْصُه َسد َوا اقا ُ ُه َاجسُُّ سا َجدْْلُمِّ َراإدِ  :َُأملَوااْهوف  د ا ُلَذاجد ا

ثةْ ا َ 1ََ د ُ اا َاْج ا قدىَوا ْهود َ.6َ دْو5ََواجدَلد
تيق عن ثالثة وألحدهم نصفه ولآلخر ثلثه وللثالث كالفروض، فلو مات ع

سدسه فأصل املسألة خمرج السدس الذي هو أقل األنصباء وهو ستة فلألول 
 ثالثة وللثاين اثنان وللثالث واحد.

 )فَالِقْسَمُة( أي: يف املسألتني )َتُكْوُن ِمْن َعَشرٍَة(.
)ج: ُهَو َمَقاُم َذِلَك اْلَفْرِض( أي: خمرجه. فكل كسر له رقم أعلى ورقم أسفل 
وخط يكون بينهما، فاألعلى من ذلك يسمى بسطا وهو قدر الكسر، 

1واألسفل يسمى مقاما وهو خمرج الكسر، فمثال رسم النصف هكذا: 
2  ،

2فالواحد بسطه وقدره، واالثنان مقامه وخمرجه، ورسم الثلثني: 
، االثنان  3
 بسطهما وقدرمها، والثالثة مقامهما وخمرجهما، وهكذا بقية الفروض.

 )َوُهَو( أي: مقام الفرض الواحد )ُمْنَحِصٌر(.
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؟ َرةاْيض  بد َكا  اَرديةْ ا َأاْك ةاُيَ دْوَصا حد ْسأاجا دَإدْ  َا  س:َ ا َأاْصُهَاْج

يهف: َج:َرارديهدَتةاْرلد
ْسأاجَا َا َكا ِاْتَرُةُيوُضَاْج َ:أ(َراإدذاا َاْجُرُيوضد ْوَِةاْا اىد َوااحد  َ د ْوَِةاْا   َ دَ د

َُُو(َ 1))اجثِةْاُ َاْياِوُل:َاجثِّْلُ ،َوااجيُّهُُع،َوااج ُّ
2 ،1

4 ،1
8 ) 

،َوااج ةُُّلُث،َوااجسُُّ ُس(َ 2))اجثِةْاُ َاج ِ ِدا:َاج ةُّلُ ا  د
3 ،1

3 ،1
6 ) 

َرديةْ ا .َ  راأاْصُل ا َأاْك ةاُيَ اقا م 

َ َد َذاجد ا َ د ا ُل : َاْياِولد َاجثِةْا د 1)وا
2 ،1

4)ََ، َشاقديق  َأاخ  َوااْهود َوا اْوج  َهدْثت  َ اْسأاجا د ردا

َوَا َأاْ هةاعا  . ْو َ د ْسأاجاُ  َا 1)را ْج
2 ،1

8)ََ، اب  َيد َأاخ  َوااْهود َوا اْوجا   َاْهو  َهدْثتد َ اْسأاجا د ردا
َا ِديا َ  ْوََا ْسأاجاُ َ د َا  .را ْج

 8 ِل َ عَََو  4 ِل َ عَ هع

1 هثتَ
1 هثتَاهو  2 2

2 4 

1  وج
1  وج   1 4

8 1 

 3 اج  قى اهوَأخَيب  1 اج  قى اهوَأخَش

 
 )فَاْلَمْسأََلُة ِمْن أَْربَ َعٍة( ألهنا أكرب مقام يف املسألة.

اعلم أن لكل جدول يف باب التأصيل له عنوان وهو فروض املسألة، وحيتوي 
 على ثالثة أعمدة: أمين، أوسط، أيسر، هكذا:

 أيسر أوسط أمين
العمود األمين: 

 للورثة
العمود األوسط: 

 لألنصباء
العمود األيسر: لألصل وسهام 

 كل صنف.
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َاج ِ ِدى:َ َاجثِةْا د َ دوا 2)وا د ا ُلَذاجد ا
3  ،1

َاْهو ،َوَاَ(6 َوااْهود َواأاب  َهدْثتةاْيود 1)رداَ اْسأاجا د
3  ،

1
ِت  َ.َ(6 ْسأاجاُ َ دْوَسد َا َ،َرا ْج اب  ُم َوا ام َيد َيد َرداَ اْسأاجا دَُأم َواأاخ 

 6 َلثَ عَس س 6 َل   َ عَس س

2 هثت  
1 أم  4 3

3 2 

1 أب
1 أخَيم  1 6

6 1 

 3 اج  قى  مَيب  1 اج  قى اهوَاهو

 
 فمثال إذا أردت شرح هذا اجلدول قلت:

 الورثة: بنت وزوج وابن أخ شقيق.-1
للبنت النصف، وللزوج الربع، والبن األخ  -2

 الباقي.
األصل أربعة: للبنت سهمان، وللزوج  -3

سهم، والبن األخ سهم. وهكذا تفعل يف بقية 
وال ميكن أن يتمع الثمن مع الربع، ألن اجتماع الزوجني يف مسألة  اجلداول.

 متعذر على األصح.
 ( ألهنا أكرب مقام يف املسألتني.ةٍ تَّ سِ  نْ ( األوىل والثانية )مِ ةُ لَ أَ سْ مَ الْ )فَ 

فإن استوت املقامات فأحدها أصل املسألة، كنصف ونصف يف مسألة زوج 
 وأخت شقيقة أو ألب، فاملسألة من اثنني أحد املقامني.

أو ألب، فاملسألة من أو ثلث وثلثني يف: مسألة ولدي أم وأختني شقيقتني 
 ثالثة أحد املقامني.

 4 نصف مع ربع

1 بنت 
2 2 

1 زوج
4 1 

 1 الباقى ابن أخ ش
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اد َ َا دَأاْ  ا َراأاْصُل ا ََةاتةاياِدُدَهةاْيواََاَلا َاجثِةْا اْيود َكا ِاْتَرُةُيوُض ا َُ ْختالدطاً َ دوا إدذاا ،6ََهة(َوا
َا ََالدى:12ََ،24َ َكا َ.َواتةاْ يديُوَذاجد ا
َ َا1 َاْياِولد َاجثِةْا د َاجثِّْلُ َ دوا عا َا َاْجتا َإدذاا ْوَ( َ د ْسأاجاُ  َا َرا ْج هد َهةاْعضد َاج ِ ِداَأاْو َُكهِّ عا

ْ ُهَ ِت  ،َ د 1)سد
2 ،1

،َوَاَ(3 َ ام َشاقديق  ُم َوااْهود َيد 1)رداَ اْسأاجا دَشاقديقا  َواُأْختةاْيود
2  ،1

رداََ(6
. اب  ِ َوااْهودَ ام َيد  ِ َواجا اب  َيد   اْسأاجا دَُأْخت 

 6 ِل َ عَس س 6 ِل َ عََلث

1 شقيق 
1 أختَيب  3 2

2 3 

1 أخت  َيم
1 ج ِ  2 3

6 1 

 2 اج  قى اهوَ مَيب  1 اج  قى اهوَ مَش

َ
1ِمْثُل( النصف والثلث ))

2 ،1
1( ... َو( النصف والسدس )3

2  ،1
( ...( فأصل 6

 املسألتني من ستة الجتماع النصف مع بعض النوع الثاين.
وولد أم، فأصلها ستة ملا وكذلك النصف مع الثلث والسدس يف مسألة زوج وأم 

 مر.
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2َ، َاَْةثاْىَ اشايا ْسأاجاُ َ دود َا هدَرا ْج َُكهَِّاج ِ ِداَأاْوَهةاْعضد َ اعا َاْياِولد عاَاجيُّهُُعَ دوا َا (َإدذااَاْجتا
ْ ُهَ 1) د

4 ،2
،َوَاَ(3 َاْهو  َاْهود َوااْهود َواهدْثتاىَاْهو  1)رداَ اْسأاجا دَ اْوج 

4  ،1
جا  َرداَ اْسأاجا دَ اوََْ(6

. َشاقديق  ُم َوااْهودَأاخ  َيد َواُأْخت 
 12  هعَ عَس سَ 12  هعَ عََل يو

1  وج
1  وج   3 4

4 3 

2 هثت َاهو
1 أختَيم  8 3

6 2 

 7 اج  قى اهوَأخَش  1 اج  قى اهوَاهوَاهو

 
1)ِمْثُل( الربع والثلثني )

4 ،2
1( ... َو( الربع والسدس )3

4  ،1
( ...( فأصل كل 6

 اثين عشر الجتماع الربع مع بعض النوع الثاين.منهما من 
وكذلك الربع مع الثلث يف مسألة زوجة وولدي أم وأخ شقيق، أو مع الثلث 

فاملسألتان من اثين عشر والسدس يف مسألة زوجة وأم وأخت ألم وعم الب، 
 ملا علم.
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َاج ِ ِدا3َ َهةاْعضد َ اعا َاْياِولد َ دوا َُُو َاج ُّ عا َا َاْجتا َإدذاا )(2
3 ،1

ْسأَاَ(6 َا َأاْ هةاعا  َرا ْج ْو َ د جاُ 
ْ ُهَوا دْشيَد 1)وا،َ د

8 ،2
3)ََ ،َوا اب  َشاقديقا  َأاْوَيد َواُأْخت  رداَ اْسأاجا دَ اْوجا  َواهدْثتااَُصْلب 

(1
8  ،1

َاْهو .َرداَ اْسأاجا دَ اْوجا  َواُأم ََوَ(6

 24 ََوَ عَس س 24 ََوَ عََل يو

1  وج 
1  وج   3 8

8 3 

2 هثت َصلب
1 أم  16 3

6 4 

 17 اج  قى اهو  5 اج  قى أختَجغييَأم

؟ َاسا ئدهد َكاْمَُأُصاُلَاْج َس:
عا ف:َ َسا ةْ َاْجراياائدضد َ.2َ،3َ،4َ،6َ،8َ،12َ،24ج:َُأُصاُلَ اسا ئدهد

1ِمْثُل( الثمن والثلثني ))
8 ،2

1َو( الثمن والسدس ) ( ...3
8  ،1

( ...( فأصل 6
 املسألتني من أربعة وعشرين الجتماع الثمن مع بعض النوع الثاين.

وال ميكن أن يتمع الثمن مع الثلث ألن شرطيهما متباينان، فشرط الثمن وجود 
فرع وارث، وشرط الثلث عدم الفرع الوارث. وما أحسن قول بعضهم يف ذلك: 

ِن َمْنزاًِل"."َومُثٌْن َوثُ ْلٌث   اَل حَيُالَّ
)ج: ُأُصوُل َمَساِئِل اْلَفرَاِئِض( أي: السهام املقدرة ولو مع التعصيب؛ ألن 

َعٌة:  ، 12، 8، 6، 4، 3، 2أصول مسائل التعصيب احملض ال حصر هلا )َسب ْ
وزاد بعض املتأخرين عليها أصلني آخرين يف مسائل اجلد واإلخوة ومها: ( 24

َثون، فأوهلما: كأم وجد ومخسة إخوة لغري أم ألن فيها مثانية عشر وستة وثال
َ
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ُمَاْيُُصاُل؟ََس:َإدجاى قاسد َكاْمَتةاثةْ
َ ْيود: َا َقدْس َإدجاى َاْيُُصاُل ُم قاسد َتةاثةْ 1َج: َاْجعاْاُل. َ الاْيهد ََاْ ُخُه َقدْسمف )2َ ََلا َقدْسمف )

ََاْ ُخُهَ الاْيهدَاْجعاْاُل.
َاْجعاْالَُ

َاجعاْاُل؟.َس:َ ا 
َج:َاجعاْاُلَ َُ ْسأاجا د،ََةاْت ةاُع ا َِةاْقصف َا َاْج َ الاىَأاْصهد َاْجُرُيوضد ٌا بد َأاْص َُِسد ا مد :َ دَا دا اا

َرداَ اقا ددَيدَأاِْلد ا ئد دْم.
سدسا وثلث الباقي وثانيهما: كزوجة وأم وجد وسبعة إخوة لغري أم ألن فيها 

 ربعا وسدسا صحيحني وثلث الباقي.
َقِسُم اأْلُُصوُل ِإىَل قِ  ( )ِقْسٌم َيْدُخُل َعَلْيِه اْلَعْوُل( وهو ثالثة. 1: )ْسَمنيِ )ج: تَ ن ْ

 َيْدُخُل َعَلْيِه اْلَعْوُل( وهو أربعة. قال الرحيب: ْسٌم اَل ( قِ 2)
عا فَُأُصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالَُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةْ َراةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإدِِةُ ِوَسا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مَُ َا َواهةاْعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ا َأاْ هةاعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فَتا

 

ُ ِوَقاةةةةةةةةةةةةةةةةة َتِةُعةةةةةةةةةةةةةةةةةالَُ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةثةْ ََاَلاَاةةةةةةةةةةةةةةةةة فَ د
ةةةةةةةةةةةةةةةةة َواَلَا ََةاْعُيو ا َاِْةةةةةةةةةةةةةةةةة دَلامََُلَا اةةةةةةةةةةةةةةةةةْالا

 

وقوله: "أربعة ُتام" أي: متممة للسبعة وهو صفة ألربعة، وقوله: "يعروها" أي: 
 يعرتيها مبعىن يغشاها وينزل هبا، وقوله: "وال انثالم" أي: كسر وخلل.

َاجعال
ْصِل ( عدد أَ )ج: الَعْوُل ُهَو: زِيَاَدُة( عدد )ِسَهاِم َأْصَحاِب اْلُفُروِض َعَلى

 ئِِهْم(. قال يف الفارضية:ْتبَ ُعَها نَ ْقٌص يف َمَقاِديِر أَْنِصَبااْلَمْسأََلِة، ي َ 
ةةةةةةةةة ا مَد َوااْجعاةةةةةةةةةْاُلَأاْ ََُةةةةةةةةةة ااداَردةةةةةةةةةاَاجسِّ

 

ةةةةةةةةةةةة مَد  َا ُقُصَاجثدلاةةةةةةةةةةةة ُبَ اةةةةةةةةةةةةْوَتا ةةةةةةةةةةةةثةْ َرةايةا
 

قال الفرضيون: مسائل الفرائض ثالثة أقسام: مسألة عادلة، ومسألة عائلة، 
ومسألة ناقصة غري كاملة: فإذا عرفت أصل املسألة فامجع سهام أصحاب 

 الفروض فإن ساوت لألصل مسيت عادلة كزوج وأم وأخ منها، هي من ستة، 
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َتةاُعاُل؟ َاجِتداََلا ُدَاْيُُصالد َكاْمَ ا ا َس:
:َج:َأاْ هةاعا فَ  .2َ،3َ،4َ،8َ داا

َاجِتداَتةاُعاُل؟ ُدَاْيُُصالد َكاْمَ ا ا َس:
َ َا ف:َ داا َ.6َ،12َ،24َج:ََاَلا

للزوج ثالثة ولألم اثنان، ولألخ واحد، وإن نقصت عنه مسيت ناقصة كزوج وأم 
 يبقى واحد، وإن زادت عليه مسيت عائلة.

تخراج سهام وكل مسألة يوجد فيها عول يصرف النظر عن أصل املسألة بعد اس
 الورثة منه، ويعترب جمموع سهامهم أصال للمسألة.

 (. قال الرحيب:8، 4، 3، 2اليت ال تعول )أَْربَ َعٌة ِهَي:  )ج:( أصول املسائل
َوااجثِّْلةةةةةةةةةةةةةُ َوااْج اةةةةةةةةةةةةةة قداَأاودَاجثِّْلةةةةةةةةةةةةةةرا  َد
ةةةةةةةةةةةةةةةْوََاَلاَاةةةةةةةةةةةةةةة  ََاُكةةةةةةةةةةةةةةةا َُ َوااج ةُّْلةةةةةةةةةةةةةةةُثَ د
َا ِدياةةةةةةةةةةةةةهَْ ةةةةةةةةةةةةْوََا َد َُكةةةةةةةةةةةةة  اَرا ُوَإدْ  َْ َوااجةةةةةةةةةةةة ُّ

ةةةةةةةةةة َلَا َراةةةةةةةةةة ْ لامَد َاةةةةةةةةةةْ ُخُهَاْجعاةةةةةةةةةةْاُلَ الايةْ ا
 

ةةةةةةةةةةةةْمَاَْةثاةةةةةةةةةةةة  َد  َد د َا َرةةةةةةةةةةةةاَُحْك َأاْصةةةةةةةةةةةةُلُ 
ةةةةةةةةةةةةةةْوَأاْ هةاعاةةةةةةةةةةةةةة  َ اْسةةةةةةةةةةةةةةُثا َُ َوااجيُّهْةةةةةةةةةةةةةةُعَ د
ِدياةةةةةةةةةةةةةهَْ َاُيُصةةةةةةةةةةةةةاُلَاج ِ  ةةةةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةةةةذدهدَ د َرةا ا
ةةةةةمَد ةةةةة َوااْقسد يحاَردي ا ٌد َاجِتْلةةةةة ََُةةةةةِمَاْسةةةةةُل د

 

لنون بفتح السني وا–"حكمهم" أي: الفرضيني، "من أربعة مسنون" السنن 
الطريق، أي: كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند احلساب يف  -األوىل

املخارج، وهي: أن خمرج الكسر املنفرد مسيه، إال النصف فمخرجه اثنان. فالربع 
 مسيه األربع، فهي خمرجه، والسدس مسيه الستة، فهي خمرجه ... وهكذا.

 (. قال الرحيب:24، 12، 6ثٌَة: ِهَي ( أصول املسائل اليت تعول )َثاَل )ج:
ََُةةةةةةةةةياِ ةةةةةةةةِت دَأاْسةةةةةةةةُ م  ةةةةةةةةْوَسد ةةةةةةةةْ ُسَ د َرا جسُّ
ةةةةةةةةةةةْ سَُ ُوَإدْ َُضةةةةةةةةةةةِمَإدجايةةةةةةةةةةةهدَاجسُّ َْ َوااجةةةةةةةةةةة ُّ
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َ دْشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُيوِا  َأاْ هةاعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فََةاْت ةاُع ا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذدهدَاجِ َلاَاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ َاُيُصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالَُ َرةا ا

 

ةةةةةةةياا  َاَْةثاةةةةةةةْاَ اشا ةةةةةةةود َوااج ةُّْلةةةةةةةُثَوااجيُّهْةةةةةةةُعَ د
ةةةةةةةةةةْ سَُ ٌا َراأاْصةةةةةةةةةةُلُهَاجِلةةةةةةةةةة ددُقَرديةةةةةةةةةةهدَاْج

ُعاِاةةةةةةةةةةةةةةةة َةاعَْ َا ِسةةةةةةةةةةةةةةةة ُبَأاْج ٌُ ةةةةةةةةةةةةةةةة َاْج َيدرُة ا
َكا ُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياْتَرُةُيوُضةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا َتةاُعةةةةةةةةةةةةةةةةةةالَُ َإدْ 
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َتةاُعاُلَإدجاىَ.َوااَلد7ََ،8َ،9ََ،11ََإدجاْىََرا جسِّتاُ َتةاُعالَُ .13َ،15َ،17ََْةثا َ اشايا
َرةاقاْط.27ََوااْياْ هةاعاُ َوااْجعدْشُيو اَتةاُعاُلَإدجاىَ

"أربعة يتبعها عشرونا" أي: "يرى" أي: يعلم خروجه صحيحا من ستة أسهم 
 يتبعها يف النطق هبا، "احلدس": أي: الظن والتخمني، واملراد به هنا: اليقني.

َتُة تَ ُعوُل ِإىَل  ( ثْ َنْا َعَشَر تَ ُعوُل ِإىَل . َوااِل  11،  1، 8،  7أعداد )  ( أربعة)فَالسِّ
 27( عدد واحد )ِإىَل ُعوُل َن ت َ . َواأْلَْربَ َعُة َواْلِعْشُرو 17، 15، 13ثالثة أعداد )

 فَ َقْط(. قال الرحيب:
ةةةةةةةةةةةةةةياَِْ َاْجعاشا ْقةةةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةةةةِتُ َ د لُةةةةةةةةةةةةةةُنَاجسِّ َرةاتا ةْ
ةاةةةةةةةةةةيَْ ةةةةةةةةةة َردةةةةةةةةةاَايَا ةةةةةةةةةُقَاجِتدةةةةةةةةةاَتالدي ا ٌا َواتةاْل
ُدَاج ِ جدةةةةةةةةةةةةةةةُثَقاةةةةةةةةةةةةةةةْ ََةاُعةةةةةةةةةةةةةةةالَُ َوااْجعاةةةةةةةةةةةةةةة ا

 

َرةةةةةةةةةةةةاَُصةةةةةةةةةةةةا اِ َ اْعُيوراةةةةةةةةةةةة  َُ ْشةةةةةةةةةةةةةتا دياَِْ 
َأَا ةةةةةيَْرةةةةةاَاْجُعةةةةةالد ةةةةةْ عاَ اشا َرْةةةةةةيااًداَإدجاةةةةةىَسا
ثدةةةةةةةةةةةةةةةهدَرا  َْ َْ ةةةةةةةةةةةةةةة َأاقُةةةةةةةةةةةةةةةالَُهدُ  َا ةةةةةةةةةةةةةةةْهَهد ََا

 

"عقد العشرة" أي: عقدا هو العشرة فاإلضافة للبيان، "يف ُصورٍَة" يعين: كأنه 
حدها بصورة واحدة، ليس األمر كذلك، بل هي صور متعددة، "مشتهرة" بني 
الفرضيني تلقب بأم الفروخ؛ لكثرة ما فرخت يف العول، وهي: زوج وأم وأختان 

وقال بعضهم: إن أم الفروخ لقب لكل عائلة  ألم، وأختان شقيقتان أو ألب،
 إىل عشرة كزوج وأم وأخوين ألم وأخت شقيقة وأخت ألب.

"يف األثر" متعلق بتليها ولعل املراد به اخلرب يف قوهلم: ثالثة، وستة، واثناعشر، 
(. "يف العول" متعلق بتلحق، "أفرادا" 157وأربعة وعشرون. التحفة اخلريية )

  األفراد ال يف الشفع، "إىل سبع عشر" متعلق بالعول.بفتح اهلمزة، أي: يف
 على عول الفرائض وإدخال النقص على مجيع الورثة الكتاب والسنة:والدليل 

أما الكتاب: فإطالق النصوص الواردة يف التوريث الذي يقضي بعدم التفرقة بني 
 امها.أو عدم ازدح ازدحام الرتكة بالفروض،حالة أصحاب الفروض، سواء يف ذلك 
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َأاْ  دلاُ َاْجعاْالَد
َاجسِِّت د: َأ(َأاْ  دلاُ َ اْالد

 7 نَا َ - - - 4شقيقت  َج َ  3 وجَجه

 8"ََََََ - - 1أمَج   " "

 9"ََََََ - 1أخَيمَجه " " "

 11"َََََ 1أختَيمَج   " " " "

 
خيصص هذا ا ... " إذ مل هَ لِ هْ أَ بِ  ضَ ائِ رَ فَ وا الْ قُ حلِْ :" أَ وأما السنة: فقوله 

احلديث بعض أصحاب الفروض بالنقص دون بعض، بل حث على دفع 
 الفروض ألهلها.

َاْجعاْالَدَأاْ  دلا َُ
اعلم أن جداول العول يعمالن على نظام الصف، فلذلك حيتوي جدول عول 
الستة على أربعة صفوف: عدد عول الستة، وجدول عول االثين عشر على 

وجدول عول األربعة والعشرين على ثالثة صفوف: عدد عول االثين عشر، 
 صف واحد؛ ألن عوهلا مرة واحدة.

وأن يف كل صف: ورثة املسألة، وسهامهم منها، ومبلغ جمموع سهامهم، وهاك 
 بياهنا:

َاجسِِّت د(َأ هع : َ)أ(َ)أاْ  دلاُ َ اْالد
زوج وشقيقتان، فاملسألة من ستة نصفها وهو ثالثة أسهم للزوج وثلثاها ومها 
أربعة للشقيقتني، وجمموع سهامهم سبعة، فاملسألة تعول إىل سبعة، وإذا زيد يف 
 املسألة أم فلها سدس وهو واحد، فتعول إىل مثانية، وإذا زيد يف هذه: أخ ألم 
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َْةثاْىَ اشايَا َاَلد َ:هة(َأاْ  دلاُ َ اْالد
 13 نَا  - - 2أمَج   8شقيقت  َج َ  3 وج َج  

 15"ََََ - 2أخَيمَجه  " "

 17"ََََ 2أختَيمَج    " " "

َ
كان له سدس وهو واحد أيضا، فتعول إىل تسعة، وإذا زيد يف ذي األخرية: 

 أخت ألم يكون هلا بقية الثلث وهو سهم، فتعول إىل عشرة.
الثلثني، ويف الثانية معهما والسدس، ويف فقد اجتمع النصف يف األوىل مع 

 الثالثة معهما والسدسني، ويف الرابعة مع مجيع النوع الثاين.
(َََلَ : َْةثاْىَ اشايا َاَلد َ)هة(َ)أاْ  دلاُ َ اْالد

زوجة وشقيقتان وأم: فاملسألة من اثين عشر ربعها وهو ثالثة أسهم للزوجة 
اثنان لألم، وجمموع سهامهم ثالثة  وثلثاها ومها مثانية للشقيقتني، وسدسها وهو

عشر، فاملسألة تعول إىل الثالثة عشر، وإذا زيد يف املسألة: أخ ألم فله سدس 
وهو اثنان، فتعول إىل مخسة عشر، وإذا زيد يف هذه: أخت ألم كان هلا باقي 

 الثلث وهو اثنان أيضا، فتعول إىل سبعة عشر.
سدس، ويف الثانية مع الثلثني فقد اجتمع الربع يف األوىل مع الثلثني وال

 وسدسني، ويف الثالثة مع مجيع النوع الثاين.
َ
َ
َ
َ
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وَا َاياْ هةاعا دَوااجعدْشيَد  : جة(َ د ا ُلَ اْالد
 27 نَا َاجس  م 4أبَجهَ 4أمَج  َ 16هثت  َج َ َ 3 وج َج  َ

َ
َاياْ هةاعا دَوااجعدْشيَد)جة(َ) د ا ُلَ َوا(َواح : اْالد

زوجة وبنتان وأم: فاملسألة من أربعة وعشرين، مثنها وهو ثالثة أسهم للزوجة 
وثلثاها ومها ستة عشر للبنتني، وسدساها لألبوين، ومها مثانية: لألم أربعة 

 وجمموع سهامهم سبعة وعشرون، فاملسألة تعول إىل السبعة والعشرين.ولألب كذلك، 
 وسدسني، وقد سبق أنه ال يتمع وقد اجتمع الثمن يف هذه املسألة مع الثلثني

 الثمن مع الثلث.
َإ ك ِي َاجتَ  َاجريوضَهعض  َ عَهعض

قال الشيخ  اعلم أنه ال يتمع الثمن مع الثلث وال مع الربع يف فريضة واحدة.
 ابن اهلائم:

ةةةةةةة  دعَُ ََُنا ََلا يةةةةةةيااثد َد ُوَردةةةةةةاَاْج َْ َوااجةةةةةة ُّ
 

ةةةةةةةةةةةةةةُيَوااقدةةةةةةةةةةةةةةعَد  َ ُهْةًعةةةةةةةةةةةةةة َوارايةْ ََُةْل ًةةةةةةةةةةةةةة َواَلا
 

 ذلك أن شرط إرث الثمن وجود الفرع الوارث، وشرط إرث الثلث عدمه.ووجه 
والشرطان متباينان، فيلزم منه تباين املشروطني، وكذا يقال يف عدم اجتماع 

 فإن شرط األول وجود الفرع الوارث، والثاين عدمه.الثمن مع الربع للزوجة والزوجات، 
وأما عدم اجتماع الثمن مع الربع للزوج، مع أن شرط كل وجود الفرع الوارث، 

 (.3/268إعانة الطالبني )فألنه ال ميكن اجتماع الزوج والزوجة يف فريضة واحدة. 
افائدة[: كل واحد من الفروض ال ميكن اجتماعه مع مثله، إال النصف 

أسداس كما يف والسدس، فقد يتمع نصفان وقد يتمع سدسان بل ثالثة 
 (.156التحفة اخلريية )
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َاْياْ هاُعَواأاْحكا ُ  ا اجثِّساُبَ
َس:َ ا َاجثِّساُبَاياْ هاُعَ؟.

اُخُهَ،َوااجتِةاااُرُقَ،َوااجِت ا َُُوَ. َُُهَ،َوااجِت ا َا  َ:َاجِت َج:َ دىا
َُُه؟ َا َُُه؟َوا ا َُحْك َس:َ ا َاجِت

َاْيَا َأاود َْود :َتاسا وديَاْجعا ادا ْ ُهَ)ج:َُ اا ا د،َ د ْق ا َد َرداَاْج ادد 2َْ  ا ُهَ:2َ اعا َُ (َ،َواُحْك
. َا لد َرداَاْياْ  َْود َأاْ ََُْكتةاراىَهدأاحا دَاْجعا ادا

ا َُُه؟س:َ ا َاجِت ا َُخُه؟َوا ا َُحْك
قاسَد :َأاْ ََةاثةْ َا َهدَلاَج:َُ اا َ الاىَأاْصغايد د َْود ُيَاْجعا ادا َأاْك ةا ْ ُهَ)ََما 3ََكاْسي ،َ د (َ،6َ اعا

ُه:َأاْ ََُْكتةاراىوَا َُ َا هدأاْك ايدَاَُحْك َْودَرداَأاْك ايدَاْياْ  َ.ْجعا ادا َلد
َُُه؟س:َ ا َاجتِةااا َُرُق؟َوا ا َُحْك

َا َ َا َ الاىَأاْصغايد د ماَأاْك ةاُيُ  قاسد ََةاثةْ َهدُنْ ء َ دواَاْياْج ااءدَواَلا :َأاْ ََةاِتردقاَاْجعا اداا د  ج:َُ اا

َُ  ا واأاْحكا اجثِّساُبَاْياْ هاُعَ
اعلم أن مثرة هذا الباب معرفة أقل عدد ينقسم على كل من عددين مفروضني 
قسمة صحيحة ليبىن على ذلك عمل من األعمال احملتاجة إىل ذلك كتصحيح 

 املسائل.
:( النسب األربع )ِهَى: التََّماثُُل،( أي: التساوي )َوالتََّداُخُل،( أي: التناسب )ج

َوا  يُُن( أي: التخالف.)َوالتََّباي: االشرتاك ُفُق،( أ)َوالت َّ
ِل( من تصحيح املسائل ِد اْلَعَدَدْيِن يف اأْلَْعَمابِ (مثل )َأحَ  َوُحْكُمُه : أَْن ُيْكتَ َفى

 وغريه.
 ِل(.مثل )َأْكرَبِ اْلَعَدَدْيِن يف َأْكَثِر اأْلَْعَمابِ ( )َوُحْكُمُه: َأْن ُيْكتَ َفى

 ِء( كالنصف والربع .َداِن جِبُْزٍء ِمَن اأْلَْجزَاْلَعدَ )ج: ُهَو: َأْن يَ تَِّفَق ا
َ
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ْ ُهَ) َواْرُقَأاحا دَاْجعا َا6و4إدَِلَهدكاْسي ،َ د َُُه:َأاْ ََُْضيابا َاْْلخايدَ(،َواُحْك َرداَكا  دهد َْود دا
.َردا َا لد  أاْك ايدَاْياْ 

َُُه؟  س:َ ا َاجِت ا َُُو؟َوا ا َُحْك

َ ََةاِتردقا :َأاْ ََلا ْ ُهَ)ج:َُ اا ،َ د َهاْهََاْختالدرا  د َاْياْج ااءد َ دوا َراأاْك ةاُيَهدُنْ ء   اعا2َاْجعا اداا د
3. َا لد َرداَاْْلخايدَرداَأاْك ايدَاْياْ  َْود ُ َاْجعا ادا َأاحا َُُه:َأاْ ََُْضيابا َ(َ،َواُحْك

ثالثة (، فليس لالثنني ثلث كما هو لل3َمَع  2ِن،( يف األجزاء )ِمْثُل: )َبْل خَيَْتِلَفا
 وليس للثالثة نصف كما هو لالثنني فال اشرتاك بينهما فهما متباينان.

 : حاصل الضرب لألعمال. قال الرحيب:-يف التوافق والتباين -ويؤخذ 
َ الاةةةةةةةةىَأاْجثاةةةةةةةة سَد ْسةةةةةةةةيا َاْجكا َواإدْ َتةاةةةةةةةةيا
ةةةةةةةةةةةة مَد لاةةةةةةةةةةةةُيَردةةةةةةةةةةةةاَأاْ هةاعاةةةةةةةةةةةة  َأاْقسا ٌْ َُت
ةةةةةةةةةةةةبَُ ةةةةةةةةةةةةْوَهةاْعةةةةةةةةةةةة دهدَُ ثا سد َا َدةةةةةةةةةةةةهفَ د  َُ

ََُ ةةةةةةةةةةةةةة جد َُوااجِياهدةةةةةةةةةةةةةةُعَاْج َُخا َ اةةةةةةةةةةةةةة َدُوَاْج
 

َاجثِةةةةةةةة سَد  ْثةةةةةةةة ا َ د ْكةةةةةةةةمد ٌُ ةةةةةةةة َرةةةةةةةةاَاْج َراإدِِة ا
ةةةةةةةةةةة مَد ةةةةةةةةةةة  دُيَردةةةةةةةةةةةاَاْياْحكا َا ةةةةةةةةةةة َاْج ََةاْعيدرُة ا
بَُ ُهَُ اااردةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقفَُ لاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حد َواهةاْعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا
ةةةةةةةةةةيلد دِوَاْجعاةةةةةةةةةة  دفَُ َ اةةةةةةةةةةْوَتةاْرلد ََُةْث دْيةةةةةةةةةة ا

 

، أو النَِّسب على "فإهنا" أي: األجناس باعتبار النَِّسب على ما قال الباجوري
ما قال الشنشوري أو فالنسبة الواقعة بني املثبتني على ما قاله البقري، " عند 
الناس" أي: الفرضيني، "املاهر يف األحكام" أي: احلاذق يف األحكام الفرضية 
واحلسابية؛ فإهنا أصل كبري يف الفرائض، "العارف: أي: العامل باألعمال 

فصيلها كما وعد الشيخ رمحه اهلل رمحة واسعة احلسابية، وقد نبهناك على ت
 فعليك فهُمها وحفظُها.
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ي ٌد َاسا ئدهَدتاْل َُحَاْج
ي ٌد َاجِتْل َُحَ؟س:َ ا َُ اا

َكاْسي . ُمَ الاىَاْجاا اَا دَهدَلا قاسد يُهَأاقاهَِّ ا اد ََةاثةْ لد ٌْ َتا َج:َُ اا
ْسأاجاُ َ؟ َا ُحَاْج ٌِ َُتلا َكاْي ا َس:

1َج َاتد َا دَ:َإدذااَاِْةقاسا َاَلا َوا ْوَأاْصلد ا َ،كا اْوج  ْسأاجاُ َ د َا َاْج حُّ اجسِّ ا ُمَ الاىَاْجاا اَا دَتالد
ُ ْمَساْ مف. ثةْ َهاثديواَ،َأاْصُل ا َأاْ هةاعا فَجدُكه َ د

ي ٌد ()تاْل َاسا ئدهد  بالنسبة إىل ميت واحد وقسمتها، ُحَاْج
يسبق  اعلم أن التصحيح قسمان: أصلي وغري أصلي، فاألصلي هو الذي مل

 عليه كسر، وغري األصلي هو الذي سبق عليه كسر، وهو الغالب.
َقِسُم َعَلى اْلَورَثَِة ِباَل َكْسٍر( بأن  التصحيح)ج:(  )ُهَو حَتِْصيُل أََقلِّ َعَدٍد يَ ن ْ

يضرب جزء السهم يف أصل املسألة، وجز السهم هو العدد الذي يضرب يف 
 أصل املسألة لتصح.

ين: معرفة أصل املسألة، ومعرفة جزء السهم، وهو ويتوقف التصحيح على أمر 
يتقف على مقابلتني: إحدامها: مقابلة السهام املنكسرة ورؤوس أصحاهبا، 
والثانية: مقابلة رؤوس كل فريق برؤوس فريق آخر حبيث ال يصح انقسام سهام 

 الفريق عليه، سواء بقي حباله أو رجع إىل وفق.
ُح اْلَمْسأَلَ   ُة ؟()س: َكْيَف ُتَصحَّ

 هلذا السؤال ثالثة أجوبة:
َهاُم َعَلى اْلَورَثَِة َتِصحُّ اْلَمْسأََلُة ِمْن َأْصِلَها، َكَزْوٍج َوَثاَلثَِة 1)ج : ِإَذا انْ َقَسَمِت السِّ

ُهْم َسْهٌم( هذا املثال بال عول، ومثال  َذلك مع بَِننَي، َأْصُلَها أَْربَ َعٌة ِلُكلٍّ ِمن ْ
َ
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ِْكاساياْت2َج إدذااَا ::َوا َتاْخُيُجَ اْوَحا جاْيود َراَلا ق  َ الاىَرايَد
ْسأاجا دَ)أاْصلد ا َأاْوَ اْاجد ا (َ-1 َا هدَرداَاْج َأاْ َتُةاااردقاُه،َرةاُيْضياُبَواْرُقَُ ٌُوسد
لاغد ا .َ-2 ْسأاجا دَرةاتالدحَُّ دْوَ ا ةْ َا هدَرداَاْج ُدَُ ٌُوسد ََأاْ َتُة ا َدثاُه،َرةاُيْضياُبَ ا ا

للزوج نصف العول: كزوج وشقيقتني، أصلها من ستة وتعول إىل سبعة، 
 عائل: ثالثة، وللشقيقتني ثلثان عائالن: أربعة، لكل منهما اثنان. قال الرحيب:

ةةةةةةةةةةةةةحَُّ ةةةةةةةةةةةةةْوَأاْصةةةةةةةةةةةةةلد ا َتالد َواإدْ َتاُكةةةةةةةةةةةةةْوَ د
ةةةةةةةةةْوَأاْصةةةةةةةةةلد ا  ُهَ د َا ةةةةةةةةةْ  َسا َُكةةةةةةةةةَلًّ َراةةةةةةةةةأاْ طد

 

َ دهْةةةةةةةةةةةحَُ  ةةةةةةةةةةة بد سا ٌد َاْج ةةةةةةةةةةةهد ةةةةةةةةةةةْيُهَتاْطاَد َرةاتةا
ةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةْوَ اْاجد ا ةةةةةةةةةةةةًَلَأاْوَ اةةةةةةةةةةةة ئدًَلَ د َِ َُ كا

 

:2)ج  : َوِإَذا اْنَكَسَرْت َعَلى َفرِيٍق َفاَل خَتْرُُج َعْن َحاَلنْيِ

أَْن تُ َواِفَقُه، فَ (حينئذ )ُيْضَرُب َوْفُق ُرُؤوِسِه يف اْلَمْسأََلِة )َأْصِلَها أَْو( مبلغ  -1
َلِغَها(.  )َعْوهِلَا( )فَ َتِصحُّ ِمْن َمب ْ

ْن تُ َبايَِنُه، فَ ُيْضَرُب َعَدُد ُرُؤوِسِه يف( أصل )اْلَمْسأََلِة( أو مبلغ عوهلا )فَ َتِصحُّ أَ  -2
َلِغَها(. ففي هذه احلالة يكون جزء السهم أحد أمرين: فقط إما وفق  ِمْن َمب ْ

 الرؤوس وإما كلها. قال الرحيب:
ةةةةةةةةةمَْ قاسد َتةاثةْ ةةةةةةةةة ا ماَجياْسةةةةةةةةةتا َاجسِّ َواإدْ َتةاةةةةةةةةةيا

ْةةةةقَا ةةةةهََْوااْطلُةةةةْبَطايَد َا َاَلدْختدلاةةةة  دَرةةةةاَاْجعا
َاجِةةةةةةةةةةذديََُةاااردةةةةةةةةةةقَُ َوااْ ُدْدَإدجاةةةةةةةةةةىَاْجاارْةةةةةةةةةةقد

 

ةةةةمَْ  َراةةةة تْة اْعَ اةةةة َُ سد يةةةةيااثد َد َ الاةةةةىَذاوديَاْج
َاجِ جاةةةةةةةةهَْ ََُنا ِدْ ةةةةةةةة ا َوااجِضةةةةةةةةْيبد َهدةةةةةةةة ْجااْرقد
ةةةة ذدقَُ ٌا َاْج ْةةةةتا َراأِا َوااْضةةةةيدْهُهَرةةةةاَاياْصةةةةهد

 

يف الوفق، لعلك جتد بني "ما رسم": من طرق التصحيح.  "بالوفق": بالنظر 
الرؤوس وسهامها موافقة، "والضرب" للوفق يف أصل املسألة أو عوهلا، كما بيننه 
بقوله: "واضربه يف األصل" أي بال عول أو مع عول، "فأنت احلاذق" أي: 
العارف املتقن احملكم. ومل يذكر التباين لفهمه من ذلك؛ ألن النظر بني السهام 

افق والتباين، فحيث مل يوجد توافق يتحقق التباين وال والرؤوس قاصر على التو 
 ميكن اختصار؛ فيتعني ضرب الكل يف األصل. وقد صرحه الربهاين بقوله:



  
 108 المفاتيح الفرضية على باب الخالصة اإلرثية

قَ  ِْكدسا  دَ الاىَرايَد َاَلد يحد ٌد َأاْ  دلاُ َتاْل
: َأ(َأاْ  دلاُ َاجتِةاااُرقد

َهَلَ الَ-1
 8 =4ََََََََ ×2ج ءَاجس مَ َلثَاإلخاِ

1  وج  
4 1 2 

 6 3 اج  قى /إخاَِأشق ء6 2

َ عَاجعالَ-2
 45 =15َ ة12ََ ×3ج ءاجس م ِل َاج ث ت

1  وج 
4 3 9 

2 /هث ت6 3
3 8 24 

1 أم 
6 2 6 

1 أب 
6 2 6 

 

ََةاقاةةةةةعَْ ةةةةةْث   ْسةةةةةُيَ الاةةةةةىَصد َاْجكا ََُةةةةةِمَإد د
َردةةةةةةاَأاْصةةةةةةلدهدَأاْوَ اْاجدةةةةةةهدَوااْجُكةةةةةةِهَردةةةةةةا

 

َواقاةةةةةةةةةةعَْرةااارْةقاةةةةةةةةةةُهَاْضةةةةةةةةةةيدْبَإدْ َتةاااارُةةةةةةةةةةقفَ 
َاْضةةةةةةيدْبَوااْكتاةةةةةة َد َجاةةةةةة اَِاجِت اةةةةةة َُود َذااها

 

 فهذه جداول باب التصحيح حتتوي على مخسة أعمدة هكذا:
 أيسر-5 رابع-4 ثالث-3 ثان-2 أمين-1

1-
ود 

عم
ت 

وظا
حملف

ا
هم.

الس
جزء 

و
 

2-
ود 

عم رثة.
الو

 

3-
ود 

عم اء.
صب

األن
 

4-
مود

ع
ل  

ألص
ا

هام 
وس

منه. 
ريق 

ل ف
ك

 

5-
ود 

عم حح 
ملص

ا
مته.

وقس
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: َهة(َأاْ  دلاُ َاجِت ا َُود
َهَلَ الَ-1

 8 =4َََََََََ ×2ج ءاجس م   دَاجشقيقيو

1  وج  
4 1 2 

 6 3 اج  قى شقيق   2

َ عَاجعالَ-2
 35 =7ََََ ة6َََ×5ج ءاجس م   دَاجشقيق ت

1  وج 
2 3 15 

2 /شقيق ت5 5
3 4 21 

قاْيوَد ِْكدسا  دَ الاىَرايَد يُحَاَلد ٌد َتاْل
َ اود3َجَ قاْيود َاْجرايَد َُكه َ دوا َتاْخُيُجَسد ا ُم ََلا جد ا َراكاذا قاْيود ِْكاساياْتَ الاىَرايَد إدذااَا :َوا

هد،َ راُفَواْرُقَُ ٌُوسد ٌْ :َإدِ  َأاْ َتُةاااردقاُهَ،َرةاُي ٌا جاْيود َاْج
من هذه اجلداول: العمود األمين والعمود األيسر، ألن الثالثة  ومقصودنا

وإمنا ذكرناها هنا للتوصل هبا إىل األوسط قد عرفناها يف باب التأصيل، 
 التصحيح.

كان هو جزء السهم، وإن تعددت   -كما هنا-فإن كان احملفوظ واحدا 
 ع.فجزء السهم حيصل منها بواسطة النسب األرب -كما سيأيت-احملفوظات 

: َوِإَذا اْنَكَسَرْت َعَلى َفرِيَقنْيِ َفَكَذِلَك( أي: فكسهام الفريق الواحد يف 3)ج 
 : عدم خروجها عن التوافق والتباين )اَل خَتْرُُج ِسَهاُم ُكلٍّ ِمَن اْلَفرِيَقنْيِ َعِن احْلَاَلنْيِ

 :-بعد قوله: واردد إىل الوفق الذى يوافق ... -...إخل( قال الرحيب
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إدِ   َأاْوََوا َ)وارْةقا  د ُرافا  د ٌْ َ ا َا   ُ ثةْ َ د ُلُه ٌْ َرةايا هد، َُ ٌُوسد ُد َ ا ا راُف ٌْ َرةاُي َتُة ا َدثاُه، أاْ 
َأاْوَواْرقفَوا ا ادف(َ َ ا اداا د

َ اْوَأاْ هةاعا  : ََاْخُيجا  د ََلا ُرافا  د ٌْ َا  َُِمَاْج
ْسأاجا دَ)أاْصلَدَ-1 َا َا َرداَاْج  ُ ُ ،َرةاُيْضياُبَأاحا َا َاَلا َ ا َأاْوَ اْاجد ا (.أاْ ََةاتا
ْسأاجا د.َ-2 َا َا َرداَاْج ،َرةاُيْضياُبَأاْك ةاُيُ  َأاْ ََةاتا ااخاَلا
ُهَرداََ-3 ٌا صد َاْْلخايدََُِمََُْضياُبَاْج َكا  دهد َا َردا أاْ ََةاتةاااارةاقا ،َرةاُيْضياُبَواْرُقَأاحا د ا

ْسأاجا د. َا َاْج
َرداَاْْلََ-4 َا   ُ ُ َأاحا َرةاُيْضياُب ََةاتا ا َةاثا ، ْسأاجا دَأاْ  َا َرداَاْج ُه ٌا صد َاْج ََُْضياُب ََُِم خايد

لاغد ا (. ْوَ ا ةْ َرةاتالدحَُّ د
ةةةةةةةةةً اَأاْوَأاْك ةاةةةةةةةةةةياا ْثًسةةةةةةةةةة َوااحد ةةةةةةةةة  اَجد َكا َإدْ 

 

ةةةةةةياا  َد َواْج ةةةةة االا َاْجند َراةةةةةْ ْحراْفَواداْ َ اْثةةةةة ا
 

املقصود به التعميم فكأنه قال: سواء كان  "إن كان جنسا واحدا أو أكثرا"
 "اجلدال" أي: على الباطل، "واملرا" العطف فيه للتفسري. أكثرا،جنسا واحدا أو 

 

 )مُثَّ اْلَمْحُفوظَاِن اَل خَيُْرَجاِن َعْن أَْربَ َعٍة: ...إخل(
ويف هذه احلالة يكون جزء السهم أحد أمور أربعة: أحد املتماثلني، أو أكرب 

حاصل املتداخلني، أو حاصل ضرب وفق أحد املتوافقني يف كامل اآلخر، أو 
بعد قوله: َوِإْن تَ َر اْلَكْسَر َعَلى  –قال الرحيب ضرب أحد املتباينني يف اآلخر. 

 :-َأْجَناِس ... 
ا ةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةة َدلاْيودَوااحد َا َُ َاْج ةةةةةةةةةةوا َراُخةةةةةةةةةةْذَ د
َُاااردةةةقَد َرةةةاَاْج يةةةعاَاْجاارْةةةقد َد َوااْضةةيدْبَجا
َُ اةةةةةةةةةة َدوَد يةةةةةةةةةةعاَاْجعاةةةةةةةةةة اددَاْج َد َواُخةةةةةةةةةةْذَجا

ََا َرا ْ لا َُجةةةةةةةةةْ ُءَاجِسةةةةةةةةةْ مد َْثةةةةةةةةةهَُراةةةةةةةةةذااها
َاجِةةةةذديَتاأاِصةةةةَلاَ َوااْضةةةةيدْهُهَرةةةةاَاياْصةةةةهد

 

ا  َاجِ ائدةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةة ةاْيود ثا سد َُ َاْج ةةةةةةةةةةةةوا َواُخةةةةةةةةةةةةْذَ د
ةةةةةةةةةةةجاَاجِطياائدةةةةةةةةةةةقَد ْة ا َأِا َوااْسةةةةةةةةةةةُلْ َهدةةةةةةةةةةةذااها
تُةةةةةةةةةة اا دوَد َوااْضةةةةةةةةةةيدْهُهَرةةةةةةةةةةاَاج ِةةةةةةةةةة ِداَواَلَا
ةةةةةةةةةةةِهَ اْثةةةةةةةةةةةهَُ َأاْ َتاضد ْ َُ ةةةةةةةةةةة دَتا َوااْحةةةةةةةةةةةذا
ِلةةةةةةةةَلاَ ٌا َ اةةةةةةةة َاِْضاةةةةةةةةِمَوا اةةةةةةةة َتا َواأاْحةةةةةةةةصد
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ُِهَُجْ ُءََََُمَِ ِا َردي ا َيد ُهَ اْضُيوهً َرداَ ا َُضيدبا ْسأاجا دَأاخاذا َا َاْج َأاْصهد ُكهَُّ اْوَجاُهَشاْاءفَ دوا
. َاجِسْ مد

"واسلك بذاك": واسلك بذاك الضرب أي: ضرب الوفق يف املوافق "أهنج 
الطرائق" أي: أوضحها "وال تداهن" أي: ال تصانع، مبعىن: ال تظهر للغري ما 

ه مع انطواء سرك على خالفه. "تأصال" تأكيد ألصالته، "وأحص" أي: يريد
 اضبط.

َكيري َقسَ َاجَلٌح:
قل: )ُكلُّ َمْن َلُه  -وهو حاصل الضرب -)مُثَّ( إذا أردت أن تقسم املصحح 

َشْىٌء( أي: نصيب )ِمَن َأْصِل اْلَمْسأََلِة َأَخَذُه َمْضُروبًا يف َما ُضِرَب ِفيَها أِلَنَُّه 
ْهِم( الواحد من أصل املسألة، مث اقسم نصيب الفريق  ُجْزُء( أي: حظ )السَّ

 قال الرحيب: املتعدد عليهم حيصل ما لكل منهم.
يحَُ ٌد ُهَرا ْجقاْسةةةةةةةةةةُمَإدًذاَصاةةةةةةةةةةة َْ ةةةةةةةةةة َوااْقسد

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيحَُ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُمَوااْجرالد ََةاْعيدرُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُهَاْياْ نا
 

ووجه تسمية جزء السهم بذلك: أنه إذا قسم املصحح على األصل تاما أو 
 عائال خرج هو.

واالختبار لصحة القسمة: بأن جتمع حصص الورثة، فإن ساوى جمموعها 
 مصحح املسألة فالعمل صحيح، وإال فهو غلط فأعده ليصح.
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قاْيوَد ِْكدسا  دَ الاىَرايَد َاَلد يحد ٌد َأاْ  دلاُ َتاْل
َ: ُرافاْيود ٌْ َا َاْج َا َُهد  أ(َ د ا ُلَتا

َ اجٌَراف  
 ×3ج ءاجس م

 اجَلٌح ايصه

 18 =6ََََََََََ  تَ ََل 
1 أم 

6 1 3 

1 /إخاَِيم6َ 3
3 2 6 

 9 3 اج  قى /إخاَِجغييأم9 3
َ: ُرافاْيود ٌْ َا َاْج اُخهد  هة(َ د ا ُلَتا ا

َ اجٌَراف  
 ×6ج ءاجس م

 اجَلٌح ايصه

 18 =3َََََََََ  ت اخَل 

2 /هث ت3 3
3 2 12 

 6 1 اج  قى /إخاَِجغييأم6 6

َ: ُرافاْيود ٌْ َا َاْج  جة(َ د ا ُلَتةااااُرقد

َ اجٌَراف  
 ×12=ج ءاجس م

 اجَلٌح ايصه

 36 =3ََََََََََ  تاارق  َهثل 

2 /هث ت8 4 ×2
3 2 24 

 12 1 اج  قى /إخاَِجغييأم6 6 ×3

َ
َ
َ
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َ: ُرافاْيود ٌْ َا َاْج  د(َ د ا ُلَتةا ا َُود

َ اجٌَراف  
 ×15=ج ءاجس م

 اجَلٌح ايصه

 115 =7ََََ ة6ََ  ت  َث  

1 أم 
6 1 15 

3َ
× 

1 /إخاَِيم3
3 2 31 

2 /أخااتَجغييَأم11 5
3 4 61 

َ
اتتمة[ إذا انكسرت على ثالثة فرق أو أربعة فقس على املذكور، بأن حتفظ ما 
خرج من احملفوظني وتنظر بينه وبني الفريق الثالث بالنسب األربع وجتعل ما 
حصل منهما جزء السهم، فإن كان هناك رابع فانظر بينه وبني هذا احلاصل 

 :قال الرحيبواجعل احلاصل منهما جزء السهم. 
ةةةةةةةةةةذدهَد ةةةةةةةةةةهََُرةا ا َا َُج ةةةةةةةةةة بد سا ٌد َاْج ةةةةةةةةةةوا َ د

ةةةةةةةة فَد َاْ تدسا َواَلا ةةةةةةةةه  ةةةةةةةةْوَراْيةةةةةةةةيدَتاْطاَد َ د
 

ةةةةةةةةةةةةةةهَُ  َا ََاةةةةةةةةةةةةةةْأتداَ الاةةةةةةةةةةةةةةاَ د اةةةةةةةةةةةةةة جد دِوَاْجعا
ةةةةةةةةةة فَد َكا َرةاْ ةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةة َهُةةةةةةةةةةةيِّوا َا َراةةةةةةةةةة قْةثاْعَهد

 

وقوله "فهذه" أي: األحكام املذكورة "على مثاهلن" أي: طريقتهن "العمل" يف 
يل" أي: يف العمل، "وال االنكسار على ثالثة فرق وعلى أربعة، "من غريتطو 

 اعتساف" أي: ركوب خالف الطريق.
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َُثاْ ساخا  َاج
َُثا  َساخاُ ؟س:َ ا َاْج

ََُا َأاْ ََا َا دَاجِتيدكا د.ج:َ داا َهةاْعُضَاْجاا اَا دَقةاْ هاَقدْس َتا
ثاْ ساخا (َ َُ  أي: تصحيحها وقسمتها، )اج

 وقسمتها.هذا الباب لتصحيح املسائل بالنسبة إىل ميتني فأكثر 
قال الدكتور محزة أبو فارس: وقبل أن أبني طريقة عملها البد أن أشري إىل 
فائدهتا؛ ألنه قد يظن بعض من ال علم عنده أنه ميكن االستغناء عن املناسخة، 
وذلك بقسمة الرتكة عدة مرات يعين عمل مسألة كل ميت على حدة، وأسارع 

لك، لكن قد تفوت به مصاحل فأقول: مع أننا ال ننكر أنه ميكن أن حيدث ذ
ومنافع سببها املناسخة، فقد يقسم شيء كان ميكن أن يكون من نصيب أحد 
الورثة إذا حنن تربصنا وعملنا مناسخة، وهذا أمر واضح ال ينكره إال معاند. 

 (116املواريث والوصايا )
ْسَمِة الرتََِّكِة( عن َت بَ ْعُض اْلَورَثَِة قَ ْبَل قِ اسخة )ِهَي( مصورة ب )َأْن مَيُو )ج:( املن

 ورثة سواء كانوا هم بقية ورثة األول أو غريهم أو خمتلطني منهما.
املناسخة هي على التحقيق: اسم للمصحح الذي تصح منه املسألتان فافهم. 

(. فقصد الفرضيون تصحيح مسألة امليت األول من عدد 187التحفة اخلريية )
خات يعل املواريث كالوراثة تصح منه مسألة من بعده؛ ألن حدوث املناس

الواحدة. ولو أفرد مفرد كل مسألة حبساهبا مل يكن وافيا مبقصود املسائل فإن 
فرضه قسمة املسائل على حساب واحد من جهة أن الرتكة واحدة يف غرض 

 (.4/381السؤال. الوسيط )
َ
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ثا ساخا د؟ َُ رداَاْج ٌُْكمَُ َس:َ ا َاْج
: ٌُْكُمَردي ا َُ اا  ج:َاْج

يًع ََأا ََْ-1 َد َواتُةْقساماَهةاْيواَوا اَاتدهدَجا َاْياِولد يِّتد َا ٌِحاَ اْسأاجاُ َاْج َايُِّت(.ُتلا َوااْج َ)اجْ ا قُا ا
ِدْاَواتُةْقساماَهةاْيواَوا اَاتدهدَأاًَْض .َ-2 َاج ِْ  ْيتد َا ٌِحاَ اْسأاجاُ َاْج َأاْ َُتلا
َ اعًََ-3 ْسأاجاتا  د َا ْثُهَاْج حَُّ د ِلهاَ ا َتالد ٌا َا ََالدى:أاْ َُت َ َ)اْجنا  دعاُ (َهد

قيل: وينبغي: أن يكون شديد االحرتاز يف جواب املناسخات. روضة الطالبني 
(11/116.) 
ِل( بالطريقة السابقة )َوتُ ْقَسَم بَ نْيَ َورَثَِتِه  -1)  َح َمْسأََلُة اْلَميِِّت اأْلَوَّ َأْن ُتَصحَّ

يًعا( وهم )اْلَباُقوَن َواْلَميُِّت(؛  لُتعرف سهام كل وارث من املسألة األوىل مجَِ
 خصوصا سهام امليت الثاين.

( بالطريقة السابقة أيضا )َوتُ ْقَسَم بَ نْيَ َورَثَِتِه َح َمْسأََلُة اْلَمْيِت الثَّاين َأْن ُتَصحَّ  -2)
 أَْيًضا(؛ لُتعرف سهام كل وارث من املسألة الثانية. قال الرحيب:

ةةةةةةةةُيَقةاْ ةةةةةةةةهاَا ةةةةةةةةْتَآخا َُ هَْواإدْ ََا َا َْجقدْسةةةةةةةة
ةةةةةةة  َا َوااْجعاةةةةةةةْهَجاةةةةةةةُهَ اْسةةةةةةةأاجاً َُأْخةةةةةةةياَِكا

 

هَْ  َا ةةةةةةْ  َوااْ ةةةةةةيدْفَسا ةةةةةة با سا ٌد َاْج ٌِّحد َرالاةةةةةة
ةةةةةةةةة َقُةةةةةةةةة ِّ ا  َا ةةةةةةةةةيُهَردي َاجتِةْرلد َقاةةةةةةةةةْ َهُةةةةةةةةةةيِّوا

 

"واعرف سهمه" أي: سهامه، فسهم مفرد مضاف يشمل املتعدد. "واجعل له" 
َما" أي: يف باب احلساب   من التأصيل والتصحيح.يعين صحح للثاين. "ِفْيَما ُقدِّ

إذا َأْن حُتَصََّل َما َتِصحُّ ِمْنُه اْلَمْسأَلََتاِن َمًعا )اجْلَاِمَعُة( مبَا يَِلى:(؛ ألنك  -3) 
عرفت مصحح املسألتني وسهام امليت الثاين من املسألة األوىل، تنظر بني سهام 

إما أن  هذا امليت الثاين ومسألته، فحينئذ ال خيلو النظر عن ثالثة أحوال:
 تنقسم سهام امليت الثاين على مسألته، وإما أن توافقها، وإما أن تباينها.
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َ، َاجِضْيبد َإدجاى َحا جا ا َراَلا َ اْسأاجاتدهد َ الاى َاج ِ ِدا يِّتد َا َاْج َسد ا ُم ْت َا َاِْةقاسا َإدذاا  أ(
َ َاساأاجاتةاْيود ٌِ دَاْج ْسأاجا دَْاْيُْوجاى،َجدلد َا ثةْ ا .واَُْكتةاراىَهد ْج َ د

َاْيُْوجاىََُةْثتاُجَ ا َ يعد َد َردْاَجا َ اْسأاجاتدهد َرا ْضيدْبَواْرقا َ اْسأاجاتاُه هة(َراإدذاَواارةاقاْتَسد ا ُ ُه
. ْسأاجاتا  د َا ْثُهَاْج  تالدحَُّ د

َاْيُْوجاىََُةثَْ يعد َد َ اْسأاجاتدهدَرداَجا يعا َد إدذااَها َةاثاْتَسد ا ُ ُهَ اْسأاجاتاُهَرا ْضيدْبَجا تاُجَ ا َجة(َوا
َأاًَْض . ْسأاجاتا  د َا ْثُهَاْج  تالدحَُّ د

)أ( )ِإَذا انْ َقَسَمْت ِسَهاُم اْلَميِِّت الثَّاين َعَلى َمْسأَلَِتِه َفاَل َحاَجَة ِإىَل الضَّْرِب، 
َها(.ْكتَ َفى بِاْلَمْسأََلِة ْاأْلُو َويُ  ِة اْلَمَسأَلَتَ نْيِ ِمن ْ  ىَل، ِلِصحَّ

يِع اأْلُْوىَل يُ ْنَتُج َما  اْضِرْب َوْفَق َمْسأَلَِتِه يف اُمُه َمْسأَلََتُه فَ ب ( )فَِإذا َوافَ َقْت ِسهَ ) مجَِ
 َتِصحُّ ِمْنُه اْلَمْسأَلََتاِن(.

يَع  يِع اأْلُو )ج ( )َوِإَذا بَايَ َنْت ِسَهاُمُه َمْسأَلََتُه فَاْضِرْب مجَِ ىَل يُ ْنَتُج َما َمْسأَلَِتِه يف مجَِ
 قال الرحيب:لََتاِن أَْيًضا(. َتِصحُّ ِمْنُه اْلَمْسأَ 

ةةةةةمَْ قاسد ةةةةة َتةاثةْ ةةةةةْتَ الايةْ ا َواإدْ َتاُكةةةةةْوَجاْيسا
ةةةةةةةةة ا  ا  َاجسِّ ِْظُةةةةةةةةةْيَراةةةةةةةةةإدْ َواارةاقاةةةةةةةةةتد َواا
ةةةةةة َردةةةةةةاَاجِسةةةةةة هدقاهَْ يعا ا َد َوااْضةةةةةيدْهُهَأاْوَجا

 

اَقاةةةةةْ َُحكدةةةةةمَْ  ةةةةةذا َهد ا ْعَإدجاةةةةةىَاْجاارْةةةةةقد َراةةةةة ْ جد
َا  اةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةة َتا َوارْةقا ا َراُخةةةةةةةةةةةةةْذَُ ةةةةةةةةةةةةة دَتا

ةةةةةةةةةةةة َُ ااارةاقاةةةةةةةةةةةةهََْإدْ َجاةةةةةةةةةةةةْمَتاُكةةةةةةةةةةةةوَْ َا  ُ ثةا َهةايةْ
 

"وإن تكن" أي: سهام امليت الثاين، والضمري عائد على السهام املعلومة من 
قوله: "واعرف سهمه" بواسطة اإلضافة كما تقدم. "فارجع إىل الوفق" بأن تنظر 
هل بني سهام الثاين ومسألته موافقة أو مباينة، كما فصل ذلك بقوله: وانظر 

 ...إخل. فإن وافقت السهاما
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4-ََ ي اُهَ اْضُيوهً َردىَواْرقد َردىَاْيُوجاىَِالد َُكِهَواا دث  َاْجنا  دعا اَهدأاْ َتُةْعطدىا ما أاْ َتةاْقسد
ِديا دَحاظُِهَ اْضُيوهً َردىَ َردىَاج ِ  َُكِهَواا دث  َُ ا َةاثا د،َواأاْ َتُةْعطدىا َاْج َُكلِّ ا َحا لا ِديا دَأاْو اج ِ 

َ َسد ا مد .واْرقد َاجِت ا َُود يعد ا َحا لا َد  اج ِ ِدىَأاْوَجا

َكيري َقسَ َاجَث سخ :
َأْن تَ ْقِسَم اجْلَاِمَعَة( وذلك )بَِأْن تُ ْعِطَى ُكلَّ َواِرٍث ىِف اأْلُوىَل َنِصيَبُه َمْضُروبًا  -4)

أحد ىِف َوْفِق الثَّانَِيِة أَْو ُكلَِّها َحاَل اْلُمَبايَ َنِة،( ألن جزء سهم األوىل يكون: 
أمرين: وفق الثانية حال املوافقة أو كلها حال املباينة )َوأَْن تُ ْعِطَى ُكلَّ َواِرٍث ىِف 
يِعَها َحاَل التََّبايُِن( ألن جزء سهم  الثَّانَِيِة َحظَُّه َمْضُروبًا ىِف َوْفِق ِسَهاِم الثَّاىِن أَْو مجَِ

 و كلها حال املباينة.الثانية يكون: أحد أمرين: وفق سهام الثاين حال املوافقة أ
 قال الرحيب:

ِدياةةةةةةةهَْ َاج ِ  ْيةةةةةةةعد َد َرةةةةةةةاَجا ةةةةةةةْ م  َواُكةةةةةةةهَُّسا
ةةةةةةةة ا مَد َواأاْسةةةةةةةةُ ُمَاُيْخةةةةةةةةياَِراردةةةةةةةةاَاجسِّ

 

ةةةةةةةةةةة َ اَلاِدياةةةةةةةةةةةهَْ  ََُْضةةةةةةةةةةةياُبَأاْوَرةةةةةةةةةةةاَواْرقد ا
ةةةةةةةةةةةة مَد َا ةةةةةةةةةةةة َتا َُتْضةةةةةةةةةةةةياُبَأاْوَرةةةةةةةةةةةةاَواْرقد ا

 

وقوله: "وكل سهم" أي: كل نصيب من األوىل، وقوله: "يف مجيع" متعلق 
بيضرب، وقوله: "عالنية": جهرا: أي: يف العالنية واجلهر ال يف اخلفاء، وقوله: 

أي: الثانية، وقوله: "يف السهام" متعلق بتضرب، وقوله: "وأسهم األخرى" 
  "ُتام": بتمامه.
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ثا ساخا َد َُ  أاْ  دلاُ َاْج

َ: ِْقدسا مد َأ(َ د اْ ُلَاَلد

 =3ََََايوجى 
 

 3اجن  ع  2اج  ِي 

 - -   ت 2اجس  م أخ

 1 - - 1 أخت

 2 2 اهثيو 

 
 

 =     3األوىل 
 

 3اجلامعة 2الثانية

 - - مات 2السهام أخ

 1 - - 1 أخت

 2 2 ابنني  
ود 

عم
ألول

رثة ا
و

 

ود 
عم

حح 
مص

وىل 
األ

مِته.
وقس

 

ود 
عم

ثاين
ة ال

ورث
 

ود 
عم

حح 
مص نية 

الثا
مِته.

وقس
 

ود 
عم

معة
اجلا

خة  
ناس

امل
ها.

سمِت
وق

وليس من بني هذه األعمدة عمود األنصباء؛ ألن اإلخوة يستحقون مجيع الرتكة  
 لكوهنم عصبة.

 
 
 
 
 

 تنقسم على

 تنقسم على
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:َب (    د ا ُلَاجتِةاااُرقد
 3ج ءَاجس م 

 

  1ج ءَاجس م

 9اجن  ع ََ 6اج  ِي  3ايوجا

 _ _ -   ت 2اجس  م أخ

 3 _ - _ 1 أخت

1 أم  
6 1 1 

 5 5 اج  قى اهو

:َج (    د ا ُلَاجِت ا َُود

 5ج ءَاجس مَ 
 

  2ج ءَاجس مَ

 15اجن  ع ََ 5اج  ِي  3ايوجا

 _ _   ت 2اجس  م أخ

 5 _ _ 1 أخت

 2 1 هثت 

 8 4 اهثيو

 
إن كان ثالث، ومسألة  اتتمة[: وما صحت منه املسألتان صار كمسألة أوىل

 الثالث كثانية يف العمل، وهكذا. قال الرحيب:
ةةةةةةةةةةةةةةةةةخاهَْ ثا سا َُ قاةةةةةةةةةةةةةةةةةُ َاْج ةةةةةةةةةةةةةةةةةذدهدَطايَد َرةا ا

 

ةةةةةةةةة  دخاهَْ  َشا ةةةةةةةةة َ ُتْة اةةةةةةةةة اَراْضةةةةةةةةةه  َهد ا َراةةةةةةةةة ْ قا
 

 
 

 التباين

 التوافق

 التباين

×=3 

×5= 
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....................................................................... 

أي: كمال وشرف "شاخمة" أي: "فارق هبا": اصعد مبعرفتها. "رتبة فضل" 
مرتفعة عالية. يعين: فقس عليها إذا مات من الورثة أكثر من واحد، وقد عرفت 

 طريقة القياس.

اتنبيه[: إذا سئلت عن مسألة فتفكر أونال إمكانية وجود أصحاهبا، مث إمكانية 
وجود تفصيل فيها؛ ألنه قد يذكر يف املسائل ما يستحيل وجوده، أو ما حيتاج 

ال فيه إىل تفصيل خصوصا يف مسائل هذا الباب وعند االمتحان فتفطن له، احل
 وكن من أهل البصائر وعند االمتحان يكرم املرء أو يهان.

فاألول: كما لو قيل: زوج وأربع بنات وعم مث مل تقسم الرتكة حَّت ماتت 
إحدى البنات وخلفت أما ومن يف املسألة وهذا مستحيل ألن أم البنت هي 

 األوىل فيستحيل كون ها موجودة بعد ذلك. امليتة

وإذا قيل لك: أخ وأخت لغري أم، فلم تقسم الرتكة حَّت مات األخ وخلف أما 
وابنا، كما يف مثال التوافق اآليت، فيتصور وجود األم بأن كان اإلخوة ألب، مث 
مات األخ عن أمه وابن، أما إن كانوا ألبوين فال يتصور وجود األم إال بقيام 

 انع عليها يف املسألة األوىل، وزواله يف الثانية.امل
والثاين: كأن قيل: أبوان وابنتان مل تقسم الرتكة حَّت ماتت إحدى البنتني 
وخلفت من يف املسألة فيقال: امليت األول ذكر أم أنثى ألنه إن كان ذكرا 

كون   فاألب وارث يف املسألة الثانية وإال فغري وارث ألنه أبو األم، وال تسأل عن
األخت شقيقة أو ألب إن أجيب بأنه ذكر إال جملرد التوضيح؛ ألن كليهما ترث 
مع اجلد، وإن أجيب بأنه أنثى، فتستفصل عن كون األخت شقيقة أو ألم؛ 

 ألن ذلك خيتلف به احلكم كما سبق.



 
 الشافعي ألستاذ: على حسين آدمل  121

َِد ْخاا َ اعاَاإْلد َ دييااُثَاْجنا ِّ
ِد( ْخاا َ اعاَاإْلد ياْاُثَاْجنا ِّ  .أي: لغري أم ) ديةْ

وإمنا أخر مع أنه من فقه املواريث عن بعض حساب املواريث؛ ألنه خمتلف يف 
 قال الرحيب: مقداره، وألن معرفة خريية أحد األنصباء حتتاج إىل حساب.

ِاةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةة َأا اْد َا َواِةاْ تاةةةةةةةةةةةةةةةةة ديَاْل اَهد
عا  َْ َ اةةةةةةةة َأاقُةةةةةةةةاُلَاجِسةةةةةةةة ةةةةةةةةاا ٌْ َِا َراةةةةةةةةأاْجقد

 

ِدَإدْذَوا اةةةةةةةةةةةْ ِا   ْخةةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةة َِّوااإلد َرةةةةةةةةةةةاَاْجنا
عاةةةةةةة  َْ َجا ةةةةةةة تد َا لد ةةةةةةةاَاْجكا ةةةةةةةْعَحااااشد َا َوااْج

 

وقوله "مبا أردنا يف اجلد واإلخوة" أي: مبا أردنا من بيان األحكام فيهم، وقوله 
"إذ وعدنا" أي: يف باب الفروض حيث قال وحكمه وحكمهم سيأيت، وقوله: 
فألق إىل آخر البيت: أصغ ملا أقول لك من األحكام اآلتية، وأحضر يف ذهنك 

من باب قول ابن مالك: الكالم بتمامه مع االهتمام الزائد، فالكلمات هي: 
إىل االهتمام مبعرفة تفصيل أحواهلم وكلمة هبا كالم قد يؤم، وأشار هبذا الكالم، 

 وأحكامهم؛ ألهنا من املهمات.
اعلم أنه مل يرد نص يف الكتاب وال يف السنة يف مقدار مرياث اجلد مع اإلخوة، 

 ، ولقد كان السلف الصاحل وإمنا ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة 
ا.  يتوقون الكالم فيه جدًّ

َمْن َسرَُّه َأْن يَ ْقَتِحَم َجرَاثِيَم َجَهنََّم فَ ْليَ ْقِض بَ نْيَ اجلَْدِّ »أنه قال:  عن علي 
ْخَوةِ  سرنه: أفرحه. االقتحام هو الدخول، واجلراثيم أصول جهنم ومعظمها «. َواإْلِ

 .يف اجلد واإلخوة مجع جرثومة مبعىن األصل واملعظم. واملراد التنفري من التكلم

َسُلونَا َعْن ُعَضِلُكْم َواتْ رُُكونَا ِمَن اجلَْدِّ اَل َحيَّاُه اهلُل َواَل : »وعن ابن مسعود
َوقوله: "عن عضلكم": مشكالت أموركم، وقوله: "واتركونا من اجلد": «. بِيَّاهُ 
َ
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ُهَرداَُكهَِّ َُ ِد؟َوا ا َُحْك ْخاا َ اعاَاإْلد َكاْمَأاْحاااُلَاْجنا ِّ َحا جا  َ؟َس:
: ِدَحاْ َلا د ْخاا َ اعاَاإْلد  ج:َجْلنا ِّ

َُذوَ-1 َ اعاُ ْم َجاْيسا ْوََحا جا ف َ د َاْياحاِف ََاْأُخذا َأاْ  ٌا جا د َاْج َرداَ اذدهد ُه َُ َُحْك ، رةاْيض 
ِدََ ْخاا َا دَاإْلد َا ُ قا سا َاْج يعد َد َجا َواَُةُلثد .كاأاخ   لد

أبقاه، وقوله: "وال بياه": وال ال تسألونا عن مسائل اجلد، وقوله: "ال حياه": ال 
ل له ما حيبه وبوَّأه مكانا حسنا.  َسرَُّه وَعجَّ

اْحَفظُوا »أنه ملا طعنه أبو لؤلؤة وحضرته الوفاة قال:  وعن عمر بن اخلطاب 
َعَلْيُكْم َعينِّ َثاَلثًَة: اَل أَقُوُل يف اجلَْدِّ َشْيًئا َواَل أَُقوُل يف اْلَكاَلَلِة َشْيًئا، َواَل أَُويلِّ 

أي: ال أقول فيه شيئا يوثق به وإال له قول يف هذه املسألة. فهذه « أحًدا
 األقوال مأثورة عن السلف وحملها قبل استقرار املذاهب.

ْخَوِة َحااَل )ج ِن(: باعتبار وجود أهل الفرض وعدمه، ومخسة : لْلَجدِّ َمَع اإْلِ
األنصباء واستوائه مع غريه. أحوال باعتبار أنصبائه، وعشرة باعتبار خريية أحد 

 قال الرحيب:
ةةةةةةةةةِ َُذوَأاْحةةةةةةةةةااالَد َوااْ لاةةةةةةةةةْمَهدةةةةةةةةةأاِ َاْجنا

 

ُ ِوَ الاةةةةةةةةةةةةةىَاجتِةةةةةةةةةةةةةةاااجدا  َ اةةةةةةةةةةةةةثةْ ِْ ديةةةةةةةةةةةةة ا َُأ
 

 وقوله: "بأن" الباء يف بأن زائدة للوزن "ذو أحوال"، أي: باعتبارات خمتلفة.
َحاَلٌة لَْيَس َمَعُهْم ُذْو فَ ْرٍض، ُحْكُمُه يف َهِذِه احْلَاَلِة: َأْن يَْأُخَذ اأْلََحظَّ  -1)

ْيِع اْلَمْاِل(.  ْخَوِة َكَأٍخ َوثُ ُلِث مجَِ  قال الرحيب:ِمْن ُمَقامَسَِة اإْلِ
َإدذاا ِاَردةةةةةةةةةةةةةةةةي دوا ْخةةةةةةةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةةةةةةةُمَاإلد ََُةقا سد
ةةةةةةةةةةةةةة  دَلَا َكا َرةاتاةةةةةةةةةةةةةة  اًََِاْأُخةةةةةةةةةةةةةةُذََُةْل ًةةةةةةةةةةةةةة 

ةةةةةةةةة ا مَدَإدْ َجاةةةةةةةةةمَْ َُذوَسد ََاُكةةةةةةةةةْوَُ ثاةةةةةةةةة ها
 

َجاةةةةةةةةةْمََةاُعةةةةةةةةة دَاْجقاْسةةةةةةةةةُمَ الاْيةةةةةةةةةهدَهدةةةةةةةةة ياذاِ 
َا دَ اْثةةةةةةةةةةةةةُهَِاةةةةةةةةةةةةة  دَل ةةةةةةةةةةةةة  اَهد ْجقدْسةةةةةةةةةةةةة َكا َإدْ 
َاْسةةةةةةةةةةتدْر ا مَد اَ اةةةةةةةةةةود َراةةةةةةةةةة قْةثاْعَهدإدَضاةةةةةةةةةة حد
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َاْياحافََِ-2 َأاْ ََاْأُخذا ٌا جا د ُهَرداَذدَِاْج َُ .َواُحْك ََحا جا فََاُكاُ َ اعاُ ْمَُذْوَرةاْيض   دوا
َا دَهةاعَْ َُقا سا َاْج ا قدااْج َواَُةُلثد َاْجراْيضد .َ ا َا لد َاْج يعد َد َجا َواُسُ سد َاْجراْيضد َهةاْع ا

ِهَن( أي: من تلك األحوال، يف مبعىن من، يعين: حال كون املقامسة وقوله: )ِفي
معدودة منهن فهو متعلق مبحذوف حال، وقوله: "إذا مل يعد القسم عليه 
باألذى" صادق بأن تكون املقامسة خريًا له من الثلث أو السدس أو ثلث 

باألذى ومفهومه أنه إذا عاد عليه القسم الباقي، وبأن تكون مساوية ملا ذكر، 
 ال يقاسم.

: زوج وزوجة وأم وجدة وبنت وبنت فَ ْرٍض( من ستة َحالٌَة َيُكوُن َمَعُهْم ُذو -2)
َد اْلَفْرِض َوثُ ُلِث ابن )َوُحْكُمُه يف ِذى احْلَاَلِة: َأْن يَْأُخَذ اأْلََحظَّ ِمَن اْلُمَقامَسَِة بَ عْ 

يِع اْلَماِل(. اْلَباِقي  قال الرحيب: بَ ْعَد اْلَفْرِض َوُسُدِس مجَِ
َاْج اةةةةةةةةةةةة قدا َواتاةةةةةةةةةةةة  اًََِاْأُخةةةةةةةةةةةةُذََُةْلةةةةةةةةةةةةثا
هَْ َا ةةةةةةةةة َُقا سا َاْج َكا ِاةةةةةةةةةتد اَإدذااَ اةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةذا َ ا
ةةةةةةةةةةةة لَد َا َاْج َواتاةةةةةةةةةةة  اًََِاْأُخةةةةةةةةةةةةُذَُسةةةةةةةةةةةةْ سا

 

َوااياْ  ااقَد  َهةاْعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اَذاوديَاْجُرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُيوضد
ةةةةةةةةةةةةةةةْهَ َا َُ ااحا َهد ْج ُقُلةةةةةةةةةةةةةةةُهَ اةةةةةةةةةةةةةةةْوَذااها َتةاثةْ
ةةةةةةةةةةةةةةةة لَد ٌا َ اْثةةةةةةةةةةةةةةةةُهَِاةةةةةةةةةةةةةةةة  دًَلَهد َواجاةةةةةةةةةةةةةةةةْيسا

 

"وليس عنه نازال حبال": إشارة إىل أن اجلد مع اإلخوة ال ينقص عن السدس 
 باإلمجاع. 

فإن استوى للجد األمران أو األمور الثالثة أخذ واحدا من ذلك لكن األصل 
 املقامسة كما هو ظاهر عبارته، فيأخذها إذا استوت هي وغريها.

ه كاألخ لكنه ال ويعصب اجلد األخوات كما يعصبهن األخ املساوي هلن؛ ألن
 قال الرحيب:حيجب األم عن الثلث إىل السدس مع األخت؛ ألنه ليس بأخ. 

َاْجقاْسةةةةةةةمَد ْثةةةةةةة ا َ د ِاةةةةةةة ثد َ اةةةةةةةعاَاإْلد ْ ةةةةةةةاا َوا
ةةةةةةةةةةةةةةة  ُن ُة ا ٌْ َا َإدَلَِ اةةةةةةةةةةةةةةةعاَايُمَِّراةةةةةةةةةةةةةةةَلَا

 

ْكةةةةةةةةةةةمَد  ٌُ هدَوااْج َد ةةةةةةةةةةةْ  َردةةةةةةةةةةةاَسا َ د ْةةةةةةةةةةةُهَأاخ 
ٌا ُة ا  ةةةةةةةة ََاْلةةةةةةةة َجا ا ةةةةةةةة لد َا َهاةةةةةةةةْهََُةلُةةةةةةةةُثَاْج
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َِدأاْ  دلاُ َ ْخاا َ اعاَاإْلد َاْجنا ِّ َ دييااثد
1-َ: َاْجراْيضد مد َأاْ  دلاُ َحا جا دَ ا ا

. َْود اهةااا يُِّتَجا ًّاَواأاًخ َواُأْخًت َيد َا َاْج  أ(َتةاياها

ْسأاجاُ َ دوَْرةاتاُكَا َا ثةْ ا 5ََُ َاْج 2َ،َجدْلنا َِّ د َ.1ِشقديقا َدأاًَْض ،َواجدل2َ،َواجدلِشقديقد
.لُّا اِدَارارداَ اذدهدَاج َا لد َاْج يعد َد َجا ْوََُةُلثد َ د َجدْلنا ِّ يف يةْ ُ َخا َا َُقا سا َْج

. ِ َا اَإدْخاا َاَلا يُِّتَجا ًّاَوا َا َاْج َب(َتةاياها
َا اَتُةْعطديهدَ ُهُةًع َرةاقاْط.اَ اذدهدَاْجلُّا اِدََاُكاُ َاجوارَد َُقا سا اِ َاْج ًياَجاُه،َيد يةْ َ ةُُّلُثَخا

 خَلص َض هطَأحك مَاجن 
يوجد فرض فاملثالن فما دوهنما للمقامسة وما فوقهما للثلث، اعلم أنه إذا مل 

وإذا وجد فرض فانظر يف قدر الفرض، فإن كان نصفا فأقل فاملثالن فما دوهنما 
للمقامسة وما فوقهما لثلث الباقي، وإن كان قدر الثلثني أو فوق النصف ودون 

لثلثني فالكل الثلثني فاملثل فما دونه للمقامسة، وما فوقه للسدس، أو فوق ا
 للسدس؛ وكل ذلك إما خري من غريه وإما مساو له، واهلل أعلم.

َِد ْخاا َ اعاَاإْلد َاْجنا ِّ َأاْ  دلاُ َ دييااثد
(1-َ:) َاْجراْيضد َأاْ  دلاُ َحا جا دَ ا امد

ا َوَأًخا  ،( عدد5ُن اْلَمْسأََلُة ِمْن فَ َتُكو  َوُأْخًتا أِلَبَ َوْيِن: )أ( )تَ َرَك اْلَميُِّت َجدًّ
َها رؤو  ِقيِق 2سهم )لِْلَجدِّ ِمن ْ ِقيَقِة  2، َولِلشَّ . َفِفي َهِذِه الصُّورَِة 1أَْيًضا، َولِلشَّ

ٌر لِْلَجدِّ ِمْن ثُ ُلِث مجَِ اْلُمَقا  ِل( ألن اإلخوة دون املثلني.يِع اْلَمامَسَُة َخي ْ

ورَ )ب( )ت َ  ا َوَثاَلثََة ِإْخَوٍة: َويف َهِذِه الصُّ رًا َلُه،( ِة َيُكوُن الَرَك اْلَميُِّت َجدًّ ث ُُّلُث َخي ْ
وإذا اختربت جتد )َأنَّ اْلُمَقامَسََة من مقامسة اإلخوة )ل (أن اإلخوة فوق املثلني، 

 ِه رُبُ ًعا فَ َقْط.( والربع أقل من الثلث، وخلريية الثلث يكون أصل املسألة من تُ ْعِطي
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. اَواأاْ هاعاَأاخاااات  يُِّتَجا ًّ َا َاْج  ج(َتةاياها

ُ َوااجلُّا َاىَ اذدهدَاجوارَد َا َُقا سا .ِدَتاُكاُ َاْج اِ َاياْ هاعاَهدياُجلاْيود َ ةُُّلُثَسااااًء،َيد
2-َ: َأاْ  دلاُ َحا جا دَُوُجاددَاْجراْيضد

اَواأاًخ . َُِ اْوًج َواجا ًّ ْيأا َا َاْج  أ(َتةاياكاتد

َاجثِّْلُ َ َِرالدل 1ْوجد
ا2َِِ ،َيد َجدْلنا ِّ يف يةْ ُ َخا َا َُقا سا .،َرا ْج َا لد  ُهََةاثا ُلَهد ا َ ُهُعاَاْج

يُِّتَ َا َاْج اوَاَجاِ ًَِب(َتةاياها َْودَواُأْخًت .َجا ًّ َواأاخااا
ِدَاجسُُّ ُسَ  ِ 1رالدْلنا

َاْج ا قدا.6 ََُةُلثا َأاْ ََاْأُخذا َجدْلنا ِّ يف يةْ ُ ثا َخا َ،َوا
 ثالثة، وتصح من تسعة، للجد ثالثة، ولإلخوة ستة لكل منهم اثنان.

ورَِة َتُكوُن اْلُمَقامَسَُة َوالث ُُّلُث اْلمَ )ج( )تَ َرَك  ا َوأَْرَبَع َأَخَواٍت: َوىِف َهِذِه الصُّ يُِّت َجدًّ
، فاملسألة من ستة، َسَوا ًء، لِ (أن اإلخوة مثالن فقط؛ وذلك لِ )َأنَّ اأَلْرَبَع ِبَرُجَلنْيِ

 للجد اثنان، ولكل أخت واحد.
َ:أاْ  دلاُ َحا جا دَُوُجاددَاْجراْيضَدَ-2)

ا َوَأًخا: فَِلل)أ( )تَ رََكِت اْلَمْرأَُة  1نِّْصُف ْوِج الزَّ َزْوًجا َوَجدًّ
، ، فَاْلُمَقا2 ٌر لِْلَجدِّ مَسَُة َخي ْ

مسة اجلد تعلم (أن الفرض نصف واإلخوة دون املثلني وأنك إذا اختربت مقال ِ 
فاملسألة من اثنني ِل،( بينما يعطي غريها سدس املال، )أَنَُّه يَ َناُل هِبَا رُبَُع اْلَما

 وتصح من أربعة، للزوج اثنان، والباقي وهو اثنان بني اجلد واألخ لكلٍّ سهم.

ةً )ب( )تَ َرَك اْلَميُِّت  اوَ  َجدَّ ُدُس  َجدًّ ِة السُّ 1َوَأَخَوْيِن َوأُْخًتا: فَِلْلَجدَّ
ٌر 6 ، َوُهَنا َخي ْ

نصف واإلخوة فوق املثلني، ( ألن الفرض أقل من دِّ َأْن يَْأُخَذ ثُ ُلَث اْلَباِقيلِْلجَ 
فاملسألة أصلها مثانية عشر، وتصح منه، للجدة سدسها: ثالثة، وللجد ثلث 

 الباقي: مخسة، ولإلخوة الباقي: عشرة، لكل أخ أربعة ولألخت اثنان.
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يُِّتَ َا َاْج ًَِواهدْثًت ج(َتةاياها  ِ ِدَاجَجا ًّاَوَاَجا  ِ َْود.َرالدْلنا 1سُُّ ُسَواأاخااا
َاج،َواجدْل دث6َْ ثِّْلُ َتد

1
2. َا لد َاْج يعد َد َجا َجاُهَأاْ ََاْأُخذاَُسُ سا يف يةْ َ،َواُ ثا َخا

ْستدْغيااقَد َ اسا ئدُهَاَلد
َأاْوَجاْمََةاْ قاَشاْاءفَ؟َ َاجسُُّ ُسَرةاقاْطَأاْوَهةاْعُضَاجسُُّ سد َإدذااَهاقداا ٌُْكمد َس:َ ا َاْج

َاجسُُّ ُسَواجاْاَ ا ئدًَلَ َجدْلنا ِّ َةُْرياضا َأاْ َ َُ اا َاْياْك ا دَِ د.ج: َردا َاْيُْختا َإدَِل ُِ َاإْلدْخاا َواتاْسُقطا
ًة َوبِْنًتا)ج( )تَ َرَك اْلَميُِّت  او  َجدَّ ِة ال َجدًّ ُدُس َوَأَخَوْيِن. فَِلْلَجدَّ سُّ

1
َولِْلِبْنِت  ،6

1نِّْصُف ال
ٌر  ، َوُهَنا2 يِع اْلَماَخي ْ الثلثني ِل( ألن الفرض قدر َلُه َأْن يَْأُخَذ ُسُدَس مجَِ

واإلخوة فوق املثل، فاملسألة من ستة، وتصح من اثين عشر، للجدة اثنان، 
 وللبنت ستة، وللجد اثنان، ولإلخوة الباقي: اثنان لكل واحد.

1اد[: ترك امليت زوجة وبنتا وجدا وأختني: فللزوجة الثمن 
1، وللبنت النصف 8

6 ،
نصف ودون الثلثني وهنا املقامسة بعد الفرض خري للجد، ألن الفرض فوق ال

واإلخوة قدر اجلد، فاملسألة من مثانية وتصح من اثنني وثالثني، مثنها وهو أربعة 
للزوجة، ونصفها وهو ستة عشر للبنت، والباقي وهو اثنا عشر بني اجلد 

 واألختني، له ستة، ولكل منهما ثالثة. 
 صف والثلثني.وإمنا أردفت هذا املثال ألين مل أذكر يف املنت مثاال ملا بني الن

َ س ئهَاَلستغياق
ُدُس( يف األحوال الثالثة )َوَلْو َعاِئاًل(  )ج:( احلكم )ُهَو َأْن يُ ْفَرَض لِْلَجدِّ السُّ

بعد –أي: ناقصا؛ ألن الفرض يف مجيع ذلك فوق الثلثني، ولذلك قال الرحيب 
ْخَوُة( : " َولَْيَس َعْنُه نَازاًِل حِبَاِل".-وتارة يأخذ سدس املالقوله:   )َوَتْسُقَط اإْلِ

الستغراق الفروض الرتكة )ِإالَّ اأْلُْخَت يف اأْلَْكَدرِيَِّة( ألهنا تنتقل إىل الفرض مث 
 تعود إىل التعصيب كما سيأيت. 
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ْستدْغيااقَد َأاْ  دلاُ َاَلد
إَدَ-1 اَوا َواأُ ًّ َواجا ًّ َُِ:َهدْثتةاْيود ْيأا َا َاْج :َتةاياكاتد َ د ا ُلَهةاقا ءدَاجسُُّ سد َاج ةُُّل ا  د ًَِرالدْل دْثتةاْيود ْخاا

2
3ََ َاجسُُّ ُس واجدْْلُمِّ

1
6ََ َاجسُُّ ُس واهاقدىا

1
6ََ ْستدْغيااقد ََلد ُِ ْخاا َاإْلد َواتاْسُقُط َاْجنا ُّ َهدهد َةاُراُ 

َاجِتيدكا ا. َاْجُرُيوضد
َواجَاَ-2 َوا اْوًج  ْيود َهدْثتةا :َ ُِ ْيأا َا َاْج َتةاياكاتد : َاجسُُّ سد َهةاْعضد َهةاقا ءد ًَِ د ا ُل إدْخاا َوا  ًّا

َ َاج ةُّلُ ا  د رالدْل دْثتةاْيود
2
َاجيُّهُعَُواجدل3َ 1َِ ْوجد

4ََ َهةاْعُضَُسُ س  واهاقدىا
1

َاجسُُّ ُس12ََ واَُةْرياُضَجدْلنا ِّ
1
6ََ لا دَاجُسُ سد َد ْسأاجاُ َهدتاْك َا واتُةعا ُلَاْج

1
12ََ، َا اَ اشايا َإدجاىََاَلا ْستدْغيااقد ََُِلد ْخاا واتاْسُقُطَاإْلد

َاجِتيدكا ا. َاْجُرُيوضد
3-ََ ًِ،َرالدْل دْثتةاْيود إدْخاا َوا اْوًج َواُأ ًّ َواجا ًّاَوا َُِ:َهدْثتةاْيود ْيأا َا َاْج َاْج ا قدى:َتةاياكاتد مد  د ا ُلَ ا ا

َ اج ةُّلُ ا  د
2
َاجيُّهُع3ََُ 1َواجدلِ ْوجد

َاجسُُّ ُس4ََ واجدْْلُمِّ
1
َا اَ اشايَا6َ َإدجاىََاَلا ْسأاجاُ  َا واجاةْمََواتةاُعاُلَاْج

َ َاجسُُّ ُس َجدْلنا ِّ َواَُةْرياُض َشاْاءف، َةاْ قا
1
َإدجاى6ََ َهدهد ْسأاجاُ  َا َاْج ُلُن َواتةا ةْ َاْجعاْالد َردا واَُة ااُد

َاجِتيدكا ا. َاْجُرُيوضد ْستدْغيااقد ََُِلد ْخاا َ،َواتاْسُقُطَاإْلد سا اَ اشايا َْ َخا
َُ ِ ْسأاجاُ َاْياْك ا َد َا  اْج

ْسأاجاُ َ َا َاْج َردي ا ؟س:َ ا َ داا ُِ َ؟َوا ا َُحْكُمَاجْن ِّ َاْياْك ا َد
َواُأم َواجَا :َ اْسأاجاُ َ اْوج  ُِ َ داا ْسأاجاُ َاْياْك ا َد َا َشاقديج:َاْج ،َ  َواُأْخت  اب  َقا  َأاْوَيد

اًءَواَُةعالِّ ةا ا َاِْتد ا ًء،َ َاهْتد ا َاْيُْختا ََُةعالِّبا ُهَردي ا َأاْ ََلا َُ َواُحْك
ْسأاجاُ َ َا ِ َُاْج  اْياْك ا َد

ٍة أَْو قَ َوَجدٍّ َوأُْخٍت( واحدة )َشِقي )ج: اْلَمْسأََلُة اأْلَْكَدرِيَُّة ِهَي: َمْسأََلُة َزْوٍج َوأُمٍّ 
 (.أِلَبٍ 

َب اأْلُْخَت ابِْتَداًء( ألن املقامسة حينئذ تنقصه عن  )َوُحْكُمُه ِفيَها َأْن اَل يُ َعصِّ
بَ َها انِْتَهاًء،(   ألنه ال يوز أن تفضل األخت على اجلد السدس )َويُ َعصِّ
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َجَد ََةاْ قا َواجاةْم ، َُسُ سف َواجدْلنا ِّ ، ََُةُلثف َواجدْْلُمِّ ، َِدْل ف َرالدلِ ْوجد ََلا َواجاكدْو َشاْاءف ْْلُْختد
َردا َإدجاىََتاْسُقُط ِت   َسد َ دْو ْسأاجاُ  َا َاْج َواتةاُعاُل ، َِدْل ف َجا ا  َواَُةْرياُض ْسأاجا د، َا َاْج  اذدهد

ْعُ َتدْسعا َ  َجاُهَضد  ًَ َا َأاََْلا ثةاُ  ُمَهةايةْ َواَُةْقسا يُبَاْيُْختد ِالد َوا يُبَاْجنا ِّ ُعَِالد َا َُْن ،ََُِمَ
َواجا ا َاج ةُُّلُث(. َ ا َجا ا َ)جاُهَاج ةُّلُ ا  د

)فَِللزَّْوِج ِنْصٌف،( ثالثة من ستة )َوِلأْلُمِّ ثُ ُلٌث،( اثنان )َولِْلَجدِّ ُسُدٌس،( واحد 
( )ِلأْلُْخِت َشْيٌء َوَلِكْن اَل َتْسُقُط يف َهِذِه اْلَمْسأََلةِ من سهام األصل  )َولَ ْم يَ ْبَق(

ها ومن لعدم من حيجب -مع أن القاعدة تسقط األخت إذا مل يبق شيء  –
 مع أن القاعدة ال يفرض لألخت مع –( ثالثة يعصبها )َويُ ْفَرُض هَلَا ِنْصفٌ 

مع  –ِتْسَعٍة، جلها )ِمْن( ال ) ِستٍَّة ِإىَل أََلُة( ألُل اْلَمسْ )َوتَ ُعو  -اجلد يف غري املعادة 
مع  –)مُثَّ( يعودان إىل التعصيب -أن القاعدة ال يعال لألخت كما يف املعادة 

أن القاعدة ال تعود األخت بعد أخذ الفرض إىل التعصيب باجلد كما يف املعادة 
ُم( جمموع َنِصْيُب اأْلُْخِت َويُ ْقسَ لكون املقامسة خريا له و)ُيَْمُع َنِصْيُب اجلَْدِّ وَ  -

نَ ُهَما أَْثاَلثًا َلُه ِضْعُف َما هَلَا  الث ُُّلُث(. قال الرحيب: لُثَاِن َوهَلَا: َلُه الث ُّ النصيبني )بَ ي ْ
ةةةة  َجا ا ةةةة ِّ َ اةةةةعاَاْجنا َوااُيْخةةةةُتََلَرةاةةةةْيضا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  َا ُ  ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َتا َا  ُ َ اْوجفَواُأملَوا
ِةةةةةةةةةةةهَْ َهد ْياْك ا َد َتُةْعةةةةةةةةةةةياُفََاةةةةةةةةةةة َصاةةةةةةةةةةة حد
ةةةْ ُسَجاةةةهَْ ةةة َوااجسُّ َرةايُةْرةةةياُضَاجثِّْلةةةُ َجا ا
هَْ َا ةةةةةةةةةةة َُقا سا َإدجاةةةةةةةةةةةىَاْج ََُةةةةةةةةةةةِمََةاُعةةةةةةةةةةةْاداا د

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةة   لا ا َِ َكا اَ اْسةةةةةةةةةةةةةةةةأاجاً  ةةةةةةةةةةةةةةةة َ اةةةةةةةةةةةةةةةة ا َا َردي
ةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةُيَُأِ ةةةةةةةةةةةةةةة  َ اَلُِ  ا يةْ َراةةةةةةةةةةةةةةة ْ لاْمَراخا
ِةةةةةةةةةةةةةةةةةهَْ ةةةةةةةةةةةةةةةةة َحايَد َهدةةةةةةةةةةةةةةةةةأاْ َتةاْعيدرةا ا ْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةاا َوا

تِةةةةةةةةةىَتةاُعةةةةةةةةةالَا لاةةةةةةةةةهَْ هدةةةةةةةةة ْجُرُيْوضَد حا َا ْن َُ َاْج
ةةةةة َ اضاةةةةةىَ َا ةةةةةهَْكا َا َرا ْحراظْةةةةةُهَوااْشةةةةةُكْيَِا فد

 

"ومها ُتامها" أي: واجلد واألخت ُتام املسألة، فيكون الضمري )مها( راجعا 
للجد واألخت، وحيتمل رجوعه للزوج واألم. "فخري أمة" أي: أكمل مجاعة، 

على غريها  "عالمها" أي: أعلمها، "بأن تعرفها" أي: على حدة، ألهنا ال تقاس
 وقوله: "كما مضى" أي: يف وقوله: "اجململة": اجملتمعة، لتباينهما يف القواعد. 
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َُِ َُعا ِد ْسأاجاُ َاْج َا َاْج
َاسَْ َاْج َُعا س:َ ا َ داا ُِ؟َوا ا َحَُأاجاُ َاْج َردي ا َ؟نَاْكُمَاجَِْد ِّ َ
َُعا  ْسأاجاُ َاْج َا َرديََُِدَِج:َاْج عا َا ْسأاجاُ َاجِتداَاْجتا َا :َاْج َُِ داا ْخاا َ)اإْلد را  د َاجلِّثةْ َاْجنا ِّ  ا َ اعا

َا َ اِي،َ َكا ُهَردي ا  َُ (َواُحْك اب  َُِيد ْخاا ِق ُءَوااإْلد َاْياشد
َرَد اب  َُِيد ْخاا ساُبَاإْلد ٌْ َإدَِلَإدذااجاكدْوَُت ِق ُء ي ةاُ ْمَاْياشد َاْأُخُذَِالد َوا َا د ْتَوََُاَاْجقدْس جد ا

َ اب  ِدَيد َجدَْدْخاا َشاْاءفَرةاُ اا َاجِتيدكا دَراإدْ َهاقداا َتاْأُخُذَإدجاىَِدْل د ِفَرا داا َشاقديقا فَواْاحد ا
قوله: وهو مع اإلناث عند القسم مثل أخ يف سهمه واحلكم، "واشكر ناظمه" 

 أي: بالدعاء له أو بذكره باجلميل، رمحه اهلل رمحة واسعة.
َاجَسأج َاجَع دِ

ا) ْخَوُة اأْلَِشقَّ َفاِن )اإْلِ ن ْ ْخَوُة أِلٍَب( اْلَمْسأََلُة الَّيِت اْجَتَمَع ِفيَها َمَع اجلَْدِّ الصِّ ُء َواإْلِ
 وعدت اإلخوة لألب مع األشقاء يف املقامسة على اجلد كأهنم كلهم أوالد أب.

( من أن له  ُمُه ِفيَها َك ( حكمه في ) َماَوُحكْ ) خري األمرين أو األمور الثالثة، َمرَّ
ْخَوُة أِلٍَب يف اْلِقْسَمِة( أي: املقامسة، على اجلد لينقص بسبب  )َلِكْن حُتَْسُب اإْلِ

ذلك نصيبه، فإن كان غري املقامسة خريا له أو كانت هي وغريها سواء كما لو  
ُخُذ لعدم الفائدة. )َويَأْ كان اإلخوة األشقاء مثلي اجلد أو أكثر فال معادة 

ْ ِإَذا ُوِجَدْت َشِقيَقٌة َواِحَدٌة َفِهَي تَْأُخُذ ِإىَل بَ هُ َنِصي ( تكملة )ِنْصِف ْم اأْلَِشقَّاُء ِإالَّ
الرتََِّكِة( إن وجدته، ألن اجلد ال يعصب األخت يف املعادة انتهاء كما ال يعصبها 

؛ ألن يف األكدرية ابتداء، فإن مل جتده فتقتصر على ما فضل هلا وال يزاد عليه
إرثها ليس بالفرض احملض بل هو مشوب بالتعصيب لكوهنا مع اجلد )فَِإْن بَِقَي( 
ْخَوِة أِلٍَب( فمن الصور اليت يبقى فيها  بعد نصفها )َشْيٌء فَ ُهَو( أي: الباقي )ِلإْلِ

 لولد األب شيء الزيديات األربع وس تأيت 
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َشاْاءاَجاُ ْم. إدَِلَراَلا َوا
( يبق بعد النص َشْيَء هَلُْم( أي: لإلخوة ألب الستغراق  ف شيء )َفاَل )َوِإالَّ

 قال الرحيب: الفروض الرتكة.
ادَد َجاةةةة اَِاْياْ ةةةة ا َوااْحُسةةةةْبَهاثدةةةةاَاْيابد
َاْجعاةةةةةة َِّ ِدَهةاْعةةةةةة ا ْخةةةةةةاا َوااْحُكةةةةةةْمَ الاةةةةةةىَاإْلد

 

ادَد  َوااْ رُةةةةةةةةةةْضَهاثدةةةةةةةةةةاَاْيُمَِّ اةةةةةةةةةةعاَاْياْجةةةةةةةةةة ا
ةةةةةةة َِّ َرةاْقةةةةةةة دَاْجنا ْثةةةةةةة ا َردةةةةةةةي دْمَ د ةةةةةةة ا َا َُحْك

 

"بين األب" أي: اإلخوة ألب. "لدى األعداد" أي: عند العد. "بين األم" أي: 
اإلخوة ألم. "وارفض بين األم ...إخل" أي: ال تعدهم على األشقاء حال كوهنم 

 مصاحبني لألجداد. 
" يعين: بعد عدهم على اجلد "حكمك" حكما   "واحكم على اإلخوة بعد العدن

كمك "فيهم"، يعين: يف اإلخوة كحكمك على تقدير املضاف أي: مثل ح
" وهو عدم التوريث لإلخوة ألب، وفيه  األشقاء مع اإلخوة ألب "عند فقد اجلدن

 تفصيل كما علمت. ويف بعض النسخ بعد هذين البيتني:
ادَد ِدَهد ْياْجةةةةةةة ا ْخةةةةةةةاا َوااْسةةةةةةةقدْطَهاثدةةةةةةةاَاإْلد

 

ةةةةةةةةةةة دَد  ْ شا َفاةةةةةةةةةةة  ديدَاإْلد ةةةةةةةةةةة َهدعاةةةةةةةةةةةْ ل  ًَ َُحْك
 

باملعادة بل يعم باب اجلد واإلخوة، قوله: "واسقط بين هذا البيت ليس خاصا 
: ال جتعل بين اإلخوة  -بذكر هذا احلكم يف هذا الباب-اإلخوة باألجداد" يعين 

كآبائهم؛ ليشاركوا اجلد، بل احجبهم باألجداد؛ ألن اسم اإلخوة ال يشمل 
لك بَِنيهم، خبالف أِب اجلد وإن عال؛ فإن اسم اجلدودة يشمله، كما أشار ذ

 بقوله: "باألجداد"؛ لذلك اجعله كاجلد؛ ليشارك األخ.
وقوله: "حكما بعدل ظاهر اإلرشاد": سبب ملا قبله؛ أي: وأسقط بين اإلخوة 
 باألجداد بسبب حكم صحيح ظاهر يف اإلرشاد، يعين: حبكم جممع عليه، وهو 
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....................................................................... 
كما تقدم يف باب العصبة ال يرث األبعد مع األقرب. ويف بعض النسخ: حبكم 

 عدل ظاهر اإلرشاد. قال العالمة ابن اهلائم:
َأاخَْ َاهْةةةةوا ةةةة  ََلا َكانا ةةةة   َوااْجعاةةةةْهَأاهاةةةة َجا

 

ةةةةةةخَْكاأاْصةةةةةةلدهدَراةةةةةة ْجراْيُقََُةةةةةة َْ  َ ديَ اةةةةةةْوَ اسا
 

 :-مع اجلد معايف حق أوالد األبوين وأوالد األب اجملتمعني -قال صاحب البهجة 

ُ مَْ وا اةةةةةةةةةةة دادَا ةةةةةةةةةةةثةْ ةةةةةةةةةةةياهَُ اجْةةةةةةةةةةةااا دُثَ د َرايةْ
ةةةةةةهَُ َُ َتاْك ُْخةةةةةةت  َيد ََُةةةةةةِمَإدجاةةةةةةىَاجثِّْلةةةةةة د
َإجاةةةةةةةىَاج ةُّْل ةاةةةةةةةْيودَ... ةةةةةةةْيود َُأْختةا  واأاْ ةةةةةةةطد

 

ُ مَْ  ةةةةةةةةةثةْ ةةةةةةةةة َِّ  د ةةةةةةةةةا  الاةةةةةةةةةىَاْجنا ةةةةةةةةةياهَُ َُةياجِّ يةْ َخا
َجاةةةةةةةةةةةةةةةُهَ اةةةةةةةةةةةةةةة ََةاْرُضةةةةةةةةةةةةةةةهَُ َواواجاةةةةةةةةةةةةةةةُ َاْيابد
.....................................َ

 

)وعادد( بفك اإلدغام للوزن أي وعاد )مث( بعد املعادة على اجلد أعط )إىل 
النصف ألخت تكمل( أي ألبوين وال تنقص عنه إال مع ذي فرض كما سيأيت 

وعن اجلد. )وأعط أختني( مثاله. )وولد األب( الذي معها )له ما يفضل( عنها 
ألبوين )إىل الثلثني( وال يفضل عنهما وعن اجلد شيء فيسقط ولد األب كجد 

ألبوين وهو قدر وأختني ألبوين وأخ وأخت ألب للجد الثلث، والباقي لألختني 
 فرضهما فلو مل يتم هلما الثلثان اقتصرتا على ما خيصهما وال تعال املسألة.
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َِدأاْ  دلاُ َ َُعا ِد َاْج
. اب  يُِّتَجا ًّاَواأاًخ َشاقديًق َواُأْخًت َيد َا َاْج  أ(َتةاياها

ْسأاجاُ َ دْوَ َا ثةْ ا َ،َجدْلنَا5رةاتاُكاُ َاْج َ د َ،َوااْج ا قداَجدل2 ِّ اب  ْتاْأُخُذَاْيُْخُتَيد ،َواَلا ِشقديقد
ُناها فَهد جشاْيئًَ ٌْ ِة ا َ ا ِا َا َداخَا ،َيد إدِِ ،َوا .َلاْتَرداِشقديقد َاْجنا ِّ يبد َِالد َا دَجدتةاْقلديهد َُقا سا َاْج

. اب  يُِّتَجا ًّاَواُأْخًت َشاقديقاً َواُأْخًت َيد َا َاْج َب(َتةاياها
،َواا ْ تد ا  دهدَُأْختةاْيود ََلد َا لد َاْج ََاْأُخُذَِدْل ا ُيَتاْأُخُذُهَاجرا ْجنا ُّ ِشقديقاُ ،َواجاْمَجثِّْلُ َاْْلخا

َا َيد .َةاْ قاَشااءفَجدْْلُْختد  ب 

َأ  ل َاجَع دِ
َأ  ل َأخذَايشق ءَِليبَوج َايب:َ-1

ا َوَأًخا َشِقيًقا َوُأْخًتا أِلٍَب.   )أ( )تَ َرَك اْلَميُِّت َجدًّ
َها5فَ َتُكوُن اْلَمْسأََلُة ِمْن  ِقيِق، َواَل 2 ، لِْلَجدِّ ِمن ْ تَْأُخُذ  ، َواْلَباِقي( وهو ثالثة )لِلشَّ

َا َدَخَلْت يف شَّ َها حَمُْجوبٌَة بِالا، أِلَن َّ اأْلُْخُت أِلٍَب َشْيئً  اْلُمَقامَسَِة لِتَ ْقِليِل  ِقيِق، َوِإمنَّ
( و  كذا لو كان بدل األخ الشقيق شقيقتان، لكنها تصح من عشرة، َنِصيِب اجلَْدِّ

 للجد منها أربعة، وللشقيقتني الباقي وهو ستة، لكل واحدة ثالثة.
 يب:   لَ  مَاجريضَ عَ  مَاج  قاَجاج َاَ-2

ا َوأُْخًتا َشِقيتَ َرَك الْ )ب( )  َقًة َوُأْخًتا أِلٍَب. َميُِّت َجدًّ
، َوا ِقيفَاجلَْدُّ يَْأُخُذ ِنْصَف اْلَمْاِل اِلْعِتَبْارِِه ُأْختَ نْيِ َقُة،( لنِّْصُف اآْلَخُر تَْأُخُذُه الشَّ

ألنه فرضها وقد ظفرت به )وملَْ يَ ْبَق( بعد نصف الشقيقة )َشيٌء ِلأْلُْخِت أِلٍَب( 
 لالستغراق. 

وال يوجد هلذا املثال ثان؛ ألنه لو زيد يف املسألة أخت كانت عشرينية، أو أبدل 
 مكان املوجودة أخا كانت عشرية وقد ذكرنا أنه يفضل هلم يف الزيديات شيء.
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َاجَْ .ج(َتةاياها اب  اَواُأْخًت َشاقديقاً َواُأْختةاْيودَيد يُِّتَجا ًّ ََا
ثةْ َا َ د َجدْلنا ِّ ََُةْعطاى وا َ دْشيَد َ دْو َواتالدحُّ سا  ، َْ َخا َ دْو ْسأاجاُ  َا َ،َرا ْج َأاْسُ م  َا ِدياُ  ََا  

.واجدل َا  د َساْ  اب  َكا  دهفَ،َواجدْْلُْختةاْيودَيد َِدْل ف  ِشقديقا دَ اشاياِفَوا دىا

َشَا .د(َ ا تا اب  َيد َشاقديقا  َواُاْخت  َواُأْخت  َ اْوَُأم َواجا   َْخصف
َاجسُُّ ُسَ 1رالدْْلُمِّ

َجدْلنا ِّ،َواا6 َاج،َوااْج ا قداَِدْلُرُه ُيَجدْْلُْختد َِشقديقا د،َواُ اَاجثِّْلُ َاْْلخا
،َواَلاَ َاج ا قدى.ََأاقاهَُّ دواَاجثِّْل د مد َجدعا ا اب  َيد  شاْاءاَجدْْلُْختد

ثي :أ  ل َ  مَاجريضَ عَوجادَاج  قاَجاج َايب:ََ-3 َاجعشَي َواجعشَي
ا َوُأْخًتا َشِقي)ج( )تَ َرَك الْ  فَاْلَمْسأََلُة ِمْن مَخَْسٍة،( عدد  َقًة َوُأْختَ نْيِ أِلٍَب:َميُِّت َجدًّ

رؤوسهم )َوَتِصحُّ ِمْن ِعْشرِيَن( لضرب اثنني خمرج النصف يف اخلمسة مث اثنني 
َهااألختني لألب يف العشرة احلعدد  ُة َأْسُهٍم،( مَثَانِيَ  اصلة )يُ ْعَطى لِْلَجدِّ ِمن ْ

ِقي َقِة َعَشرٌَة َوِهَى ِنْصٌف َكاِمٌل، َوِلأْلُْختَ نْيِ أِلٍَب( الباقي )َسْهَماِن( باملقامسة )َولِلشَّ
 لكل واحدة سهم. 

لجد أربعة وكذا لوكان بدل األختني لألب: أخ ألب لكنها تصح من عشرة، ل
باملقامسة، وللشقيقة مخسة وهي نصفها، ولألخ الباقي واحد. فاملسألة األوىل 
تسمى عشرينية زيد لصحتها من عشرين، والثانية تسمى عشرية زيد لصحتها 

 من عشرة.
َأ  ل َوجادَاجريضَ عَ  مَاج  قاَجاج َايب:َ-4

ُدُس  فَِلأْلُمِّ  َواُْخٍت أِلٍَب: َقةٍ ْن أُمٍّ َوَجدٍّ َوأُْخٍت َشِقي)د( )َمْاَت َشْخٌص عَ  1السُّ
6 ،

، َوا َواْلَباِقي ِقيِنْصُفُه لِْلَجدِّ أََقلُّ ِمَن النِّْصِف،  َقِة، َوُهوَ لنِّْصُف اآْلَخُر ِلأْلُْخِت الشَّ
ََشْيَء ِلأْلُْخِت أِلٍَب لَِعَدِم الَباِقى( بل مل يكمل للشقية النصف فضال عن  َواَل 
َ



  
 134 المفاتيح الفرضية على باب الخالصة اإلرثية

.......................................................................َ
بقاء شيء، فاملسألة من ستة وتصح من اثين عشر، لألم اثنان، وللجد مخسة، 

َولألخت مخسة أيضا.
5-ََ َايب: َجاج  َاج  قا َوجاد َ ع َاجريض َوجاد َأ  ل  اجَختلِي

 واجتسعيثي :َ
أخوان ألب، كانت فلو زيد يف هذه املسألة: أخ ألب كانت خمتصرة زيد، أو 

 تسعينية زيد وكلتامها يكمل للشقيقة النصف ويفضل لولد األب شيء.

َأمَوج َوأختَشقيق َوأخَوأختَيب: :   اجَختلِي
لقبت مبختصرة زيد؛ ألهنا تصح باعتبار املقامسة من مائة ومثانية، مث ترجع باالختصار 

باعتبار املقامسة من ستة، لألم سهم، والباقي ربعة ومخسني، وذلك ألن أصلها إىل أ
بني اجلد واألخ واألختني على ستة، فتضرب ستة يف أصل املسألة، تبلغ ستة 
وثالثني، ويبقى بعد القسمة سهمان لولدي األب ال يصحان، فتضرب ثالثة 

ة تتوافق باألنصاف، يف ستة وثالثني، تبلغ مائة ومثانية، والسهام بعد القسم
وتصح باعتبار ثلث الباقي من أربعة ومخسني، ألن فرتدها إىل أربعة ومخسني. 

يكون مثانية عشر: لألم منها السدس: ثالثة، وللجد  باعتبار ثلث الباقيأصلها 
ثلث الباقي: مخسة، ولألخت الشقيقة النصف: تسعة، والباقي وهو سهم بني 

لألم  ا يف مثانية عشر تكن أربعة ومخسني:َوَلَدِي األب على ثالثة فاضرهب
السدس تسعة، وللجد مخسة عشر، وللشقيقة سبعة وعشرون، وبقي ثالثة: 

 لألخ سهمان ولألخت سهم.
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.......................................................................َ
َأمَوج َوأختَشقيق َو   وأختَيب:َأخاا اجتسعيثي :

لصحتها من تسعني؛ ألن لألم السدس وللجد ثلث ما يبقى: ألنه لقبت بذلك 
خري له من املقامسة ومن سدس مجيع املال، فاضرب ثالثة يف ستة تكن مثانية 
عشر: لألم سدسها: ثالثة، وللجد ثلث الباقي: مخسة، ولألخت الشقيقة ُتام 

ة النصف: تسعة، ويبقى سهم واحد لولد األب على مخسة فاضرهبا يف مثاني
 عشر تكن تسعني ومنها تصح.
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َاجِتيدكا َد يمد َإدجاىَتةاْقسد ْيردِيُ َاجتِةااصُّهد َكا
َاجِتيدكا د؟ يمد ََُةتةاااِصُهَإدجاىَتةاْقسد َكاْي ا َس:

َإدجاىَ َاجتِةااصُُّه َاجثةِّ ا َا د َردا كدوا َْ َجدُي َُ ياا ا تد ا  ْو َ د هُِ  ََلا ِي ف َأاسا سد َخاطااااتف َُ ثا ها ج:
: َ دواَاجِتيدكا د،َوا ا َ دىا َُكِهَواا دث  َ اْعيدرا دَ ا ََاُخصُّ

ي ا َراإَدَ-1 َ اعاَأاخد َاْياخد َكا دْثتد ، َواراْييدَاْجااا دثد َجا ا َ اعاُهَ اْعيدراُ َاْجااا دثد َ دييااثا ِِة ا ََلا
ْ ُعَِدسا ء . َواسا ِتُ َ دجا ل  ،َواُ ْمَسد ِة ا َ دْوَذاودَِاْياْ حا مد ِا َيد

َوااْجعامَُّ ُم ، َيد َاْياخد َوااْهُو ، َاْيُْختد َوااْهُو َاْيُمِّ، َواأاهُا ، َاْج دْثتد َاْهُو َرةاُ ْم: َاجيِّجا ُل أاِ  
ُم ،َوااْجخا ُل. َيد

،َواهدْثُتََواأاِ   ،َواهدْثُتَاْياخد ،َواُأمَُّأاهدىَاْيُمِّ،َواهدْثُتَاْيُْختد اجثِّسا ُءَرةاُ ِو:َهدْثُتَاْج دْثتد
ُ ،َوااْجخا جاُ . َِ َاْجعامِّ،َوااْجعا

. َوااْجعالا ا تد َ دْوَذاودَِاْجُرُيوضد ُا اَ اعاَراْييدَاجِ ْوجاْيود ََايَد ءدََلا َرةا اُؤَلا

ْيردِيُ َاجتِةاَا َاجِتيدكا َدكا يمد َإدجاىَتةاْقسد َصُّهد
 وقد مجع الرحيب حساب الفرائض يف بيت حيث قال:

ةةةةةةةةةةةةيَلاَ َا اَوااجتِةْرلد َاْجقدْسةةةةةةةةةةةة َواتةاْعةةةةةةةةةةةةيدفا
 

ةةةةةةةةةةةةةةةيَلاَ  يحاَوااجِتْأصد ٌد َواتةاْعلاةةةةةةةةةةةةةةةماَاجِتْلةةةةةةةةةةةةةةة
 

ولكنه مل يشرح قسمة الرتكات، وحنن شرحناها؛ ألهنا الثمرة املقصودة بالذات. 
الرتكات "والتفصيل" أي: هلا بني الورثة، والتفصيل من "القسمة" أي: قسمة 

 عطف التفسري؛ ألنه هنا مبعىن القسمة.
َمْعرَِفُة اْلَواِرِث َوَغرْيِ اْلَواِرِث،( وهي تتوقف على ثالثة أبواب: أسباب  -1)

اإلرث، وشروط اإلرث، واجملمع على توريثهم )َوُهْم( ثالثة عشر )ِستَُّة رَِجاٍل 
اٍء( وهم املختلف يف توريثهم )فَ َهُؤاَلِء اَل يَرِثُوَن َمَع َغرْيِ الزَّْوَجنْيِ ِمْن َوَسْبُع ِنسَ 

 َذِوى اْلُفُروِض( ألن الباقي يرد عليهم بنسبة فروضهم )َو( من )اْلَعَصَباِت( ألهنم 
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َوَاَ-2 ُثا د َْ َا َاْج َ دوا قِّ ٌد ْستا َُ َاْج َ اْوَراْييد ييااثد َد َجدْل قُّ ٌد َُْستا يِةُ َاْج َا ََُ َ اود ُنابد ٌْ َا اْج
. ييااثد َد َاْج

ََُِمََ-3 َاجِ ْوجا د َأاود أاَهد جِ ْوجد َأاْ ََُةْ  ا َاْياْرضاهد قُّا ا،َوا دوا ٌد ْستا َُ َُةثاِظُمَاْياْشخا ُ َاْج
،َواردىَاجثةِّ ا َا دَاْجعالا ا ُت. َاْجُرُيوضد ٌا بد َهاقدِي دَأاْص

4-ََ ْو َا َجد ٌاقِّ ْستا َُ َاْج يبد َاجِثلد َتةاْعيديُو َأاود َكا جثِّْل د َاْجُرُيوضد ٌا بد َأاْص ْو َ د ُوجد ا
. َاجيُّهُعد

حيوزون الرتكة أو الباقي بعد الفرض؛ فلذلك تكون مرتبة ذوي األرحام بعد مرتبة 
من ذكر من غري الزوجني، ويرثون مجيع الرتكة إن مل يكن هناك أحد الزوجني أو 

 من يدلون به.إرثهم كإرث الباقي بعد فرض الزوجية إن كان هناك أحد الزوجني، و 
( وهو متوقف على بابني:  -2) ُز اْلُمْسَتِحقُّ لِْلِمريَاِث َعْن َغرْيِ اْلُمْسَتِحقِّ مُيَي َّ

املوانع واحلجب. )ِمَن اْلَمْمُنوِع( من املرياث بالوصف )َواْلَمْحُجوِب َعِن 
 اْلِمريَاِث( بالشخص أو باالستغراق.

وَن، َوِمَن اأْلَْفَضِل( أي: أفضل طرق التنظيم يُ َنظَُّم اأْلَْشَخاُص اْلمُ  -3) ْسَتِحقُّ
 )َأْن يُ ْبَدأَ بِالزَّْوِج أَِو الزَّْوَجِة( ألن غريمها قد يرد عليه فيكون كالعصبة.

﴿ َوأُوُلو اأْلَْرَحاِم وهذا متوقف على معرفة مراتب الورثة، الكائنة يف قوله تعاىل
 ضَ ائِ رَ فَ وا الْ قُ حلِْ : "أَ [ وقوله 75ِب اللَّه ﴾ ااألنفال:بَ ْعُضُهْم أَْوىَل بِبَ ْعٍض يف ِكَتا

 ...إخل".
( وهذا متوقف على معرفة أحوال ذوي الفروض.  -4) تَ ْعِينُي النَِّصيِب اْلُمْسَتَحقِّ

﴿َوَورِثَُه ألنه بتعيني ذلك يفهم نصيب العاصب وسقوطه، فاألول كقوله تعاىل: 
  ضَ ائِ رَ فَ وا الْ قُ حلِْ : "أَ أَبَ َواُه َفأِلُمِِّه الث ُُّلُث﴾ أي: وألبيه الباقي، والثاين كقوله 
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َكاْسي .َ-5 ُمَ الاىَاْجاا اَا دَهدَلا قاسد :َأاقاهَُّ ا اد ََةاثةْ ْسأاجا د،َواُ اا َا َاْج ٌِحد ٌْ دَُ َُ لا َتا
َ الاىََ-6 ٌِحد َُلا َاْج َا د َهدقدْس ْسأاجا د،َواذاجد ا َا َاْج ٌِحد َ دْوَُ لا َواا دث  َُكهِّ هةايا ُ َسد ا مد

َاْجكاْسُيَ َكا  ا َإدذاا َجاكدْو ، َاْجُرُيوضد ٌا بد اْص َيد َُقاِي اِد َاْج َاْجُرُيوضد َ دوا َكاْسي  َُكهِّ  اقا مد
َهاْسطَد َردا َا د َاْجقدْس َخا  دُج ََُْضياُب ِي ًا َسد ا ماََُ كا  ُ َاجِثتدينا َرةاتاُكاُ  َاْجكاْسيد، ذاجد ا

َ َسد ا مد َاْج ا قدىَهةاْع ا ما َ الا ا فَُقسد َاْجُرُيوضد ٌا بد َأاْص َ اعا َكا  ا إدْ  َُكاِي د،َوا َاْج بد صا حد
ُ ْم. ثةْ َُكه َ د َأاِْلد ا ئد دْمَرةاتاْخُيُجَسد ا ُم ٌاسابد ْمَهد َ الاْي د  ذاودَِاْجُرُيوضد

ن مل يبق شيء سقط العاصب، كما يفهم بكل منهما أنه إذا ...إخل". أي: فإ
مل يوجد ذو فرض استحق العاصب مجيع الرتكة؛ ألن من صلح ألخذ الباقي 

ألخذ الكل عند عدمهم واهلل من غري حتديد عند وجود أهل الفرض يصلح 
 أعلم.

ِح اْلَمْسأََلِة،( وهو متوقف على معرفة التأصيل وال -5)  تصحيح.حَتِْديُد ُمَصحَّ
ِح اْلَمْسأََلِة،( وهو متوقف على معرفة جزء  -6) بَ َياُن ِسَهاِم ُكلِّ َواِرٍث ِمْن ُمَصحَّ

ِح  السهم، وذكرت يف املنت طريقا آخر لإلفادة فقلت )َوَذِلَك ِبِقْسَمِة اْلُمَصحَّ
َعَلى َمَقاِم ُكلِّ َكْسٍر ...إخل(، واعلم أنه إذا عالت املسألة يقسم املصحح على 

رج الكسر عائال، كما يضرب هو عائال يف جزء السهم، مث يضرب اخلارج يف خم
بسط ذلك الكسر عائال فيحصل نصيب صاحب الكسر. فمثال إذا عالت 
املسألة إىل سبعة كما يف مسألة زوج وشقيقتني، فَتقسم املصحح على السبعة؛ 

ط كل يف بس -وهو واحد-ألهنا خمرج كل من الفرضني عائال، مث تضرب اخلارج
حيصل له  -وهو ثالثة-منهما عائال، فإذا ضربنا الواحد يف بسط فرض الزوج 

حيصل هلما  -وهو أربعة–ثالثة، وإذا ضربنا الواحد يف بسط فرض الشقيقتني 
  أربعة، وعلى هذا القياس.
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ََاَ-7 َاجِث تدُجَ دْوَقدْس َاجِتيدكا د،َواُ اا َ دوا َاْجاااحد د َاجِسْ مد ا د ْق ا ٌْ دَُ َ د َاجِتيدكا دَ الاىَتا  د
ْسأاجا د. َا َاْج ٌِحد َُ لا

َ دواََ-8 ُِ ْقُلادا َا َاْج  ُ َاجِثتدينا َواُ اا َاجِتيدكا د َ دوا َواا دث  َُكهِّ َِالديبد ا د ْق ا َ د ٌْ دَُ  تا
َسد َا َاجِتيدكا دَرداَ ا ادد َ دوا َاْجاااحد د َاجِسْ مد ا د َ دْق ا َُكهَِّاجِتيدكا د،َواَُةتةاااِصُهَإدجاْيهدَهدضاْيبد  مد

. ٌِحد َُلا َ دواَاْج َواا دث 
ْهِم اْلَواِحِد ِمَن الرتََِّكِة، َوُهَو النَّاِتُج ِمْن ِقْسَمِة الرتََِّكِة َعَلى  -7) حَتِْديُد ِمْقَداِر السَّ

ِح اْلَمْسأََلِة( وهو كجزء السهم الواحد من األصل.  ُمَصحَّ
حَتِْديُد ِمْقَداِر َنِصيِب ُكلِّ َواِرٍث ِمَن الرتََِّكِة َوُهَو النَِّتيَجُة اْلَمْقُصوَدُة ِمَن  -8) 

ْهِم اْلَواِحِد ِمَن الرتََِّكِة يف َعَدِد ِسَهاِم ُكلِّ  ُل إِلَْيِه ِبَضْرِب ِمْقَداِر السَّ الرتََِّكِة، َويُ تَ َوصَّ
ِح( ألن حاصل   قال اجلعربي:ذلك هو مقدار نصيبه من الرتكة. َواِرٍث ِمَن اْلُمَصحَّ
َُكلِةةةةهَُ لِةةةة ا َُخا َاْج ةةةة لا َا َاْج ةةةةمد َواقديةةةةهاَاْقسد

َ

ً اَرا ْضةيدهةاْثُهَردةا ًَ َوااحد  ْ َا َخاِصَسا َرا
ةةةةةةيُ هَُ َِالد َرةاْ ةةةةةاا ةةةةة َهةالاغاةةةةة َهد جِضةةةةةْيبد َا َرا

 

ًَ َُ عاةةةةةةِ َلاَ  َقاْسةةةةةة َاجْةةةةةةُا ِاثد َ الاةةةةةةىَأاْسةةةةةةُ مد
َ

ةةوَا َ د َُكةةهَِّذديَإدْ ث  ثاةةى ةةَلاََجا َا َُ ْك َاْياْصةةهد
ةةةةةَلاَ حاَوااِْنا َحاقًّةةةةة َِةاْ ُنةةةةةُهََلا ةةةةة لد َا َاْج ةةةةةوا َ د

 

من األصل مكمال" بالتصحيح، يعىن: من َو"اجلَْىَن" َما ُيْتَ ىَن من الشجر. "
 املصحح.

 
 
 
 
 



  
 140 المفاتيح الفرضية على باب الخالصة اإلرثية

َُا د ا ََ-9 َواُ قا هةالاُ َ اْن َاْياِْلد ا ءد عد َْ َهدنا َا د،َواُ اا ٌِ دَاْجقدْس هد جِتيدكا د،َراإدْ َاْختد ا ُ َصد
.َوااهللَُأاْ لاْم. إدَِلَواجا اْتَُ يااجاعاُ َاْجخاطااااتد يحف،َوا ٌد ُهَصا َا َسا واا ا َرا ْجعا

،َوااجِتيدكاُ َ َُِ اْوًج َواأُ ًّ َواُأْختةاْيودَشاقديقاتةاْيود ْيأا َا َاْج :َتةاياكاتد  ددَثا  ًا.41َ د ا ُلَذاجد ا

َاجَلٌح: ايِل  ء اجاَ  
 س  م8

َق ا َاجس م: 
41

8ََ=5 

َكهَ َِليب  ق ا 
 وا ثَ وَاجتيك 

َاَلخت   
=41 

1  وج
2 3 َ×5 َ=15 +15 

1 أم
6 1 َ×5 َ=5 +5 

2 شقيق 
3 2 َ×5 َ=11 +11 

 11 11=َ 5×َ 2 شقيق 

َ ، َاج ةُّلُ ا  د َواجدلِشقديقاتةاْيود َاجسُُّ ُس، َواجدْْلُمِّ َاجثِّْلُ ، َرالدلِ ْوجد ْوَاجِشْيُح: َ د ْسأجاُ  َا وااْج
ثةْ ا َتالدحُّ،َجدْلِ ْوجَد َا ِديا  َوا د ِت  َواتةاُعْاُلَإدجاىََا َ.4،َواجدلِشقديقاتةاْيوَد1،َوجدْلُم3َِّسد

ْسأاجا دَ َا َاْج ٌِحد َا دَاجِتيدكا دَ الاىَُ لا َهدقدْس اُ َاجِسْ مد َاُكاُ َ دْق ا وا
41

8ََ=5.َ
َاجِتيدَ َ دوا يُبَاْجِ ْوجد َددَثا  ًا.15َ=5×3كا دََُسا ودي:َرةاياُكاُ َِالد

َاجِتيدكا دََُسا ودي:َ يُبَاْيُمَِّ دوا َاُكاُ َِالد .5َ=5×1وا ِا ِدييا َدا
ثةْ ا ََُسا ودي:َ) َ د يُبَاْيُْختةاْيود َاُكاُ َِالد َددَثا  ًا.21َ=5َ×4وا
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لَِ َْود،َواخا َ اْو:َهدْثتةاْيودَواأاهةااا َشاْخصف ُي:َتُةُارِّىا َآخا َ د ا لف َددَثا  ًا.61َ ا
َاجَلٌح: ايِل  ء اجاَ  

 س  م6
َ ق ا َاجس م:

61
6ََ=11 

َكهَ  ق ا َِليب
 وا ثَ وَاجتيك 

َاَلخت   
=61 

2 هثت
3 2 ×11 =21 +21 

 21+ 21= 11× 2 هثت
1 أم

6 1 ×11 11 +11 

1 أب
6 1 ×11 11 11 

ْسأاجاُ َ دوَْ َا َاجسُُّ ُس،َوااْج ،َواجدْْلُمَِّاجسُُّ ُس،َواجدْْلابد َاج ةُّلُ ا  د ْثُه6ََاجِشْيُح:َرالدْل دْثتةاْيود وا د
َ.1َ،َواجدْْلابَد1،َواجدْْلُم4َِّتالدحُّ،َجدْل دْثتةاْيوَد

ْسأاجا دَ َا َاْج ٌِحد َا دَاجِتيدكا دَ الاىَُ لا َهدقدْس اُ َاجِسْ مد َاُكاُ َ دْق ا وا
61

6ََ=11.َ
َاجِتيدكا دََُسا ودي:َ َ دوا يُبَاْج دْثتةاْيود َددَثا  ًا.41َ=11َ×4رةاياُكاُ َِالد

َاجِتيدكا دََُسا ودي:َ يُبَاْيُمَِّ دوا َاُكاُ َِالد َددَثا  ًا.31َ=11×3وا
َاجِتيدكا دََُسا ودي:َ َ دوا يُبَاْيابد َاُكاُ َِالد .11َ=11×1وا ِا ِدييا َدا

َاجٌَ َواجَّث .تّمَاجن ءَايولَوهللَ
وهذا الطريق هو املستحسن، وهو: القسمة مث الضرب، بأن تقسم الرتكة على 
املصحح مث تضرب اخلارج من القسمة يف سهام كل وارث فيحصل نصيبه من 
الرتكة. كما علمت. وقد استحسن هذا الطريق الشيخ أبو حممد اجلويين كما 

 (.1/141شرح الرتتيب ) نقله الشيخ ابن اهلائم عنه رمحهما اهلل تعاىل.
 وهناك طرق أخر، أمهها طريقان:
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.......................................................................َ
الطريق املشهور. وهو: الضرب مث القسمة، بأن تضرب سهام كل وارث من  -1

املصحح يف الرتكة مث تقسم احلاصل على املصحح فيكون اخلارج هو نصيب 
 ذلك الوارث من الرتكة. 

طريق النسبة، وهو: أن تُ ْنِسب سهام كل وارث من املصحح إليه مث تعطيه  -2
 هاين:من الرتكة مثل تلك النسبة. قال الرب 
ا َُكةةةةه َأاهاةةةة ا ةةةةْ ما ةةةة د:َاْضةةةةيدْبَسا َردةةةةاَاجتةِّيْكا

َ ةةةوا ةةة َد»أاْوَُخةةةْذَ د :«َاجتةِّيْكا حد َردةةةاَاجِلةةةيَد
 

ةةة َا  َ اةةة َقاةةة َُوجد يحد ٌد ةةةْمَ الاةةةىَاجِتْلةةة َوااْقسد
يحَد ٌد َجدلِتْلةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةة ا مد َهدثدْسةةةةةةةةةةةةةةةةة ا دَاجسِّ

 

 "يف الصريح" أي: يف القول الصريح اخلالص من شوائب الغلط.
 دينارا. 41وأما وأختني شقيقتني، والرتكة  فلو تركت املرأة زوجا

فاملسألة من ستة وتعول إىل مثانية ومنها تصح، للزوج ثالثة، ولألم واحد 
 ولألختني الشقيقتني أربعة: فإذا سلكنا الطريق املشهور تكون القسمة هكذا:

 دينارا.15= 8÷  121=  41×3فيكون نصيب الزوج من الرتكة يساوي 

 دنانري. 5= 8÷  41=  41×1الرتكة يساوي  ويكون نصيب األم من

 دينارا. 21= 8÷  161=  41×4ويكون نصيب األختني منها يساوي 

 وإذا سلكنا طريق النسبة تكون القسمة هكذا:
فإذا نسبنا سهام الزوج إىل املصحح كانت النسبة ثالثة إىل مثانية أي: ربعا ومثنا، 

ا، وإذا نسبنا سهام األم إىل فنعطيه ربع األربعني ومثنها مخسة عشر دينار 
املصحح كانت النسبة واحدا إىل مثانية أي: مثنا، فنعطيها مثن األربعني مخسة 
دنانري، وإذا نسبنا سهام الشقيقتني إىل املصحح كانت النسبة أربعة إىل مثانية 

 أي: نصفا، فنعطيهما نصف األربعني عشرين دينارا.
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.......................................................................َ
 اجتتَ 

املناسخة وتركت ما سواها من ذلك؛  وقد ذكرت يف املنت من املستصعبات
ألجل التسهيل على املبتدئ، وهنا أذكر أربعة أبواب: مرياث ذي اجلهتني، 
ومرياث اخلنثى املشكل واملفقود واحلمل، والرد، ومرياث ذوي األرحام؛ تتميما 
ًنا  للفائدة؛ ألين وعدت عدَم اإلخالل برتك نص ما حيتاج إليه، وأجعل للتتمة َمت ْ

َنها بني القوسني مشكوال، وأربطه بالرحبية مث بالربهانية مث وشرحا، و  أدخل َمت ْ
 بغريمها من الكتب املعتمدة، كما كانت عادتنا؛ فأقول مستعينا بامللك العالم:

َ يياثَذيَاجن تيو
َا فَواُ ْم: ََاَلا عاْتَردي دْمَجد اتا  د َا َاْجتا  اِجذدَوا

1َ-ََ ََايدثا َأاْ  ُه: َُ َواُحْك َ ام ، َاْهود َاْهُو َُ اا َكا ْهو  ، يب  َتةاْعلد َجد اتا  َرديهد عاْت َا َاْجتا  اود
َا .  هدأاقْةاااُ 

َ ام ََ-2َ َاْهُوَ ام ،َواكا ْهود َأاود َُ ْعتدقف َُ اا َكا اْوج  ، يب  َواتةاْعلد عاْتَرديهدَجد اتا َرةاْيض  َا َاْجتا  اود
ََُ ُم ،َواُحْك َأاخفَيد َا .ُ اا احا د د َا َأاْوَيد َ ا ِدعاَجاُ  َا َحاْيُثََلا َهد د َُه:َأاْ ََايدثا

َرداََ-3َ َأاْو َاُناسد َاْج َرداَِدكا حد َإدَِل َذاجد ا ََاُكاُ  ،َواَلا َرةاْيض  َجد اتا  عاْتَرديهد َا َاْجتا  اود
َجاِ ِف، َ داا َكاأُم  َا . َهدأاقْةاااُ  ََايدثا ُه:َأاْ  َُ َاجشُّ ةْ ا د،َواُحْك ََواْطءد َ داا رةاتايدُثَهد ْيُُ ا ا د،َواكاأُم 

ِد.َ ،َرةاتايدُثَهد ْجُنُ ودا َ دْوَأاب  َُأْختف ِ َُأمَُِّأم َ داا  ِ ،َرةاتايدُثَهد ْيُُ ا ا د،َواكانا َ دْوَأاب  َُأْختف
َاجشيح:

َا فَواُ ْم: ََاَلا عاْتَردي دْمَجد اتا  د َا َاْجتا َ)اِجذدَوا
ا تَ ْعِصيٍب، َكاْبٍن ُهَو اْبُن اْبِن َعمٍّ، َوُحْكُمُه: َأْن َمِن اْجَتَمَعْت ِفيِه ِجَهتَ  - 1)

يَِرَث بَِأقْ َوامُهَا( واألقوى معلوم من ترتيب العصبات، فاإلرث يف هذه بالبنوة ال 
 ببنوة العم.
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.......................................................................َ
َهَتا فَ ْرٍض َوتَ ْعِصيٍب، َكَزْوٍج ُهَو ُمْعِتٌق أَِو اْبُن َعمٍّ، َمِن اْجَتَمَعْت ِفيِه جِ  - 2)

وََكاْبِن َعمٍّ ُهَو َأٌخ أِلُمٍّ، َوُحْكُمُه: َأْن يَِرَث هِبَِما َحْيُث اَل َماِنَع هَلَُما أَْو أِلََحِدمِهَا( 
فإن كان ألحدمها مانع كاالستغراق أو احلجب مل يرث به، كأن يكون الزوج 

املعتُق أو ابُن العم مع األخت ألبوين أو ألب، فال شيء له بالوالء  الذي هو
وال ببنوة العم، الستغراق الفروض الرتكة، وكأن يتمع ابن العم الذي هو األخ 

 ألم مع بنت أو بنت ابن، فال يرث بأخوة األم، حلجبها بالبنوة.
 امالحظة[: فلو خلف ابين عم أحدمها أخ ألم فلهما حالتان:

ن يكونا من النسب، بأن كانا ابين عم امليت أحدمها أخو امليت ألمه، اأ[ أ
فاحلكم هنا أن يأخذ الذي هو األخ ألم السدس فرضا، مث يكون الباقي بينهما 

 تعصيبا، اعماال للجهتني، كما تقدم.
اب[ أن يكونا من الوالء، بأن كانا ابين عم املعتق أحدمها أخو املعتق ألمه، 

الة: أن خيتص الذي هو األخ ألم بالرتكة تعصيبا، ويسقط واحلكم يف هذه احل
اآلخر، ترجيحا لتعصيب األول بأخوة األم، لعدم اقتضائها يف الوالء فرضا. قال 

َصاحب البهجة:
َضاةةةةةةةةمَْ ةةةةةةةةيبد َواهد جتِةْعلد ْ ُثَهدةةةةةةةة ْجراْيضد َوااإْلد
ُمَِّ َ اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم َواجاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  َيد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْهود َواكا

َ

َأاوَْ تاثدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعفَهد ْج دْثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتد َْ َوارةاْيُضةةةةةةةةةةةةةةةةةةُهَُ 
َهاقدةةةةةةةا ةةةةةةة َ اةةةةةةةْوَاجثِّْلةةةةةةة د َا َا َردي َوااْسةةةةةةةتةااا

 

َ اةةةةمَْ  َأاْوَاهْةةةةود َُ ْعتدةةةةق  ةةةة اْوج  َكا ةةةةْخصف َشا
َ اةةةةةةةمَِّ اَ اةةةةةةةعاَاهْةةةةةةةود ةةةةةةةذا َراةةةةةةةإدْ ََاُكةةةةةةةْوَ ا

َ

ةةةةةةةةةةةْاا َرةاتةاقاةةةةةةةةةةة ًُّ  َِةارا هْةةةةةةةةةةةود َاَلد َهد دْثةةةةةةةةةةةتد
َقاةةةةةة ِّْمَواارْةةةةةةةُيقَد َهدةةةةةة جِثصِّ َواردةةةةةةاَاجْةةةةةةااَلا

 

هبا فجعل الباقي بينهما  "وافرق" بأن قرابة األم يفرض هلا يف النسب فال يرجح
 خبالفها يف الوالء فريجح هبا عصوبة ابن العم كاألخ ألبوين.
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.......................................................................َ
َمِن اْجَتَمَعْت ِفيِه ِجَهَتا فَ ْرٍض، َواَل َيُكوُن َذِلَك ِإالَّ يف ِنَكاِح اْلَمُجوِس أَْو  - 3)

َهِة، َوُحْكُمُه: أَْن يَِرَث بِأَقْ َوامُهَا( والقوة بأحد أمور ثالثة: يف  ب ْ  َوْطِء الشُّ
األول: أن حتجب إحدامها األخرى، فاحلاجبة أقوى، وهبا اإلرث، )َكأُمٍّ ِهَي 
ٌة( بأن يطأ جموسي أمه فتلد ولدا فهي أمه وأم أبيه )فَ رَتُِث بِاأْلُُموَمِة( ال  َجدَّ

 مومة حتجب اجلدودة.باجلدودة؛ ألن األ
)َو( الثاين: أن تكون إحدامها ال حتجب، خبالف األخرى، )َكأُمٍّ ِهَي أُْخٌت ِمْن 
َأٍب( بأن يطأ بنته فتلد بنتا فاألوىل أم الثانية وأختها من أبيها )فَ رَتُِث بِاأْلُُموَمِة( 

 ال باألختية ألن األم ال حتجب خبالف األخت.
ٍة أُمِّ أُمٍّ ِهَي  )َو( الثالث: أن تكون إحدامها أقل حجبا من األخرى، )َكَجدَّ
ُأْخٌت ِمْن َأٍب( بأن يطأ بنته فتلد بنتا مث يطأ الثانية فتلد بنتا مث ُتوت الصغرى 
عن العليا بعد موت الوسطى واألب، فهى أم أمها وأختها من أبيها )فَ رَتُِث 

 واألخت حيجبها مجاعة.ألن أم األم حتجبها األم فقط،  بِاجلُُْدوَدِة( دون األختية،
امالحظة[: فلو كانت القوية حمجوبة، فاحلكم: أن يرث بالضعيفة، كأم وأمها 
مها أختان ألب، بأن ُتوت الصغرى يف املثال السابق عن الوسطى والعليا، 
فرتث األم وهي الوسطى باألمومة الثلث، وترث اجلدة وهي العليا باألختية 

 لنصف، ألن جدودهتا ساقطة باألم. قال صاحب البهجة:ا
ةةةةةةةةةةةةةةة  َا ْةةةةةةةةةةةةةةةُهَهد ضاةةةةةةةةةةةةةةةتةاْيودَوا َِّ ةةةةةةةةةةةةةةةْوَرايَد َوا د
َ ا ِّةةةةةةةةةةْهَهد هْةثاةةةةةةةةةة َد ُنةةةةةةةةةةبا ٌْ َأاِ ةةةةةةةةةة َهدةةةةةةةةةةأاْ َتا
ابَد َيد َُأْخةةةةةةةةتف َكا ْج دْثةةةةةةةةتد َ اةةةةةةةة َُحند اةةةةةةةةْت
ةةةةةةةةةةةةةةةةة َُأمَُِّأمَْ اهدي ا َيد ُأْخةةةةةةةةةةةةةةةةةت  َكا َقُةْلةةةةةةةةةةةةةةةةةُت

 

ةةةةةةةةةةةةةةةة   َا َهد د ةةةةةةةةةةةةةةةة ََلا ةةةةةةةةةةةةةةةةْتَقُةِاتُة ا ٌا َتةاياِج
ُم َوَُ َيد َطدئاةةةةةةةةةةةةةةْتَأاْوَهدةةةةةةةةةةةةةة اجِتداُأْخةةةةةةةةةةةةةت 

ةةةةةةةةةةبَد ٌانُّ َأاْوَهدةةةةةةةةة اجِتداَأاقاةةةةةةةةةةهَُّردةةةةةةةةةاَاجِت
َُأمَْ ْنةةةةةةةبد ٌا َاْج َكا ديةةةةةةةيا ْثةةةةةةة اَحاْن دةةةةةةةهد َوا د
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.......................................................................َ
"ومن فريضتني": اجتمعا يف شخص. "ورثه مبا" أي: بفريضة. "ترجحت قوهتا" 
على األخرى "ال هبما" ألن سببهما قرابتان يورث بكل منهما فرض منفردتني 
فريث بأقوامها جمتمعتني كاألخت ألبوين خبالف ما مر يف اجتماع فرض 

 وتعصيب ألن اجلمع هبما معهود كما يف األب مع البنت.
 ": صفة البنة، بأن "وطئت" أي: األم أي: وطئها ابنها."أخت ألم

"كالبنت أخت ألب" بأن يطأ بنته فتلد بنتا فهي بنتها وأختها ألبيها فرتث 
منها بالبنوة ال بأخوة األب ألهنا قد حتجب، والبنت ال حتجب أصال، واألوىل 
أم الثانية وأختها ألبيها فرتث منها باألمومة ال بأخوة األب، والتمثيل به أوىل 

ا ألن كالمنا يف اجتماع فرضني وما من ُتثيله مبا ذكره وإن مثَّل به غريه أيض
ذكره مثال الجتماع فرض وتعصيب كما مثل له به النووي وغريه فلو ذكر بدل 

كان أوىل على أن ُتثيلهم بذلك الجتماع فرض   -كما فعلته  -البنت األم 
وتعصيب. اعرتض بأنه ليس فيه مع األخت بنت وإمنا هي نفسها ويف جعلها 

خت ألبيها" أي: امليتة "أم أم":صفة ألخت. "قلت كأ معصبة لنفسها نظر.
"وعند حجبه" أي: الفرض األقل حجبا "كثري احلجب أم" أي: اقصد باإلرث 

ومل يذكر الناظم حكم من اجتمعت فيه جهتا تعصيب؛ ألنه  األكثر حجبا.
 يعلم من ترتيب العصبات، وإمنا ذكرناه توضيحا للمبتدئني.

ة إذ ال عربة هبا ألن نكاح احملارم ال نقرهم اتنبيه[: اعلم أنا ال نورث بالزوجي
عليه لو ترافعوا إلينا، كبنت هى زوجة، فال ترث بالزوجية لفساد عقدها وإمنا 
ترث بالبنتية، وكأخ هو زوج فإنه ال يرثها باعتباره زوجا لفساد عقد الزوجية 

 (. 1/34وإمنا يرثها باعتباره أخا هلا. شرح الرتتيب )
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.......................................................................  
َ يياثَاجخث ىَاجَشكهَواجَرقادَواجٌَه

َ دييااُثَاْجُخْث اى:َ-)أاِوًَلَ
َوااجاجَْ َ اْوَجاُهَآجاُ َاجيِّجا لد َجاُهَشاْىءفَ دثةْ ا َأاْصًَل.ُخْث اىَُ اا َثِّسا ءدَ اًع ،َأاْوَجاْيسا

ي َد ُهَرداَاْج َُ :َواُحْك َاجإدْ َتةا ةايَِيااثد ْاُُِهَذاكاًياََايدُثَ دييااثا َكا ُِهَأُِْةً ىََايدُثَ،َواإدْ َتةا ِةيَِذِكايَدوا َأِا وا
َاجَْ دي ََةاتا ةاِيْوَرةاْ اا َِجْم َُهَُيااَةا ا ،َواإدْ  َُْشكدُه.َواُحْك َ الاىَُخْث اىَاْج َ اِيًِ يُ ُه َِالد سابا ٌْ :َأاْ ََُ

َ الاىَأَا َوا اِيًِ َذُُكا اتدهد َاجثَِأاسا سد َأاقاِه ييااثد َد َرداَاْج ُه ٌُ َواَُةْعطاىَُشياكا  َأُُِاَاتدهد، ي ةاْيود،َسا سد لد
َأاْ ُيُه،َأاْوََاْلطالدحاَاْجاا اَاُ (.واكاذااَ ااَُ  ،َواَُاقاُ َاْج ا قدىَحاِتىََاْستا ديوا

  اجشيح:
بالتقديرين رث من ي وهو يف حق ،قن الذي ال شك فيهاملتي ( ألنهالنَِّصيبَ نْيِ  )أََقلَّ 

 يف حق من يرثو  ،متساويا املساواةهبما  يف حق من يرثو  ،متفاضال األقل
 قال الرحيب: .ألنه مشكوك فيه (َويُوَقُف اْلَباِقى) عدم،ال فقط بأحدمها

ةةةةةةةة لَد َا قَِّاْج ٌد َواإدْ ََاُكةةةةةةةةْوَرةةةةةةةةاَُ ْسةةةةةةةةتا
ةةةةةةةةةْمَ الاةةةةةةةةةةىَاياقاةةةةةةةةةةهَِّوااْجياقدةةةةةةةةةةيوَد َرا ْقسد

 

يحفَهةاةةةةةةةةةةيُِّوَ  ٌد ْشةةةةةةةةةةةكا لَدُخْث اةةةةةةةةةةىَصاةةةةةةةةةةة َاإلد
َُ دةةةةةةةةةةةةيوَد َا دَاْج ةةةةةةةةةةةةقَِّاْجقدْسةةةةةةةةةةةة ٌا َهد ةةةةةةةةةةةةفا ٌْ َتا

 

"حتظ" أي: أي: باق على إشكاله، "بني اإلشكال" "صحيح" يف اإلشكال، 
 تفز، "حبق القسمة" أي: بالقسمة احلق، "املبني" أي: الظاهر مبعىن: الواضح.

َأ  ل َاجخث ىَاجَشكه
َاجثلي يو: َأقه فبتقدير ذكورة فلو مات عن ابن وولد خنثى مشكل:     ل

اخلنثى يكون املال بينه وبني االبن بالسوية، لكل واحد منهما نصف املال، 
وبتقدير أنوثته يكون للخنثى الثلث ولالبن الثلثان. فيقدر اخلنثى أنثى يف حق 
نفسه فيأخذ الثلث فقط، ويقدر ذكرا يف حق االبن فيأخذ االبن النصف؛ ألنه 

  يتضح حال املشكل أو يصطلحا.متيقن به، ويوقف السدس بينهما حَّت
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وعلم من مفهوم كالمه أنه لو مل خيتلف نصيب اخلنثى أو مل     لَاجَس واِ:

 خيتلف نصيب غريه ِمن معه من الورثة يعطى نصيبه كامال؛ ألنه األقل.
أم خنثى مشكال، كان له السدس فرضا؛ ألنه ال  فلو خلف أخا شقيقا وولد

 خيتلف بذكورته وأنوثته، وللشقيق الباقي.
ولو خلف بنتا وولد أبوين أو ولد أب خنثى مشكال، فللبنت النصف فرضا، 

 وللخنثى الباقي تعصيبا؛ ألنه إما عصبة بنفسه أو عصبة مع غريه.
الثمن، ولألم السدس؛  ولو خلف زوجة وأما وولدا خنثى مشكال وابنا، فللزوجة

ألن فرضهما ال خيتلف بذكورة اخلنثى وال بأنوثته، وللخنثى ثلث الباقي، ولالبن 
نصف الباقي، ويوقف سدس الباقي بينهما، فمسألة ذكورته تصح من مثانية 
وأربعني، ومسألة أنوثته تصح من اثنني وسبعني، واجلامعة هلما مائة وأربعة 

للزوجة منها مثانية عشر، ولألم أربعة وعشرون،  ثمن:وأربعون؛ لتوافقهما بثلث ال
وللخنثى بتقدير أنوثته أربعة وثالثون، ولالبن أحد ومخسون بتقدير ذكورة 

 اخلنثى، واملوقوف بينهما سبعة عشر.
أيضا: أنه لو كان اخلنثى أو غريه من الناظم كالم وفهم من   : ث  مَاإل   لَ

 آخر مل يعط شيئا؛ ألن األقل هو ال شيء.الورثة يرث بتقدير وال يرث بتقدير 
فلو ترك ولدا خنثى مشكال وعما، فبتقدير ذكورته له الكل وال شيء للعم، 
وبتقدير أنوثته له النصف فرضا والباقي للعم، فيقدر ذكرا يف حق العم وأنثى يف 

 حق نفسه، فيعطى اخلنثى النصف، ويوقف النصف اآلخر بينه وبني العم.
وولد أخ خنثى مشكال وعما: فللزوج النصف، والباقي ولو خلفت زوجا 

 للخنثى بتقدير ذكورته، وال شيء له بتقدير أنوثته؛ ألن بنت األخ ساقطة، 
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ي فيكون الباقي للعم، فال يعطى اخلنثى وال العم شيئا، ويوقف النصف الباق

 اه  شرح سبط املارديىن. بينهما: إن ظهر اخلنثى ذكرا أخذه، أو أنثى أخذه العم.
ْرُقادد:َ-)َا ِدًي  َا َ دييااُثَاْج

. َأاْمَ ايِّتف َأاحاىلَُ اا ََُْْ  ِا َاْجغا ئدُبَاِجذدَِاِْةقاطاعاَخا ةاُيُهَواَلا ْرُقاُدَُ اا َا َاْج
كَاواََُ ْاتدهَدُمٌَْ َا ِفَإدذااََهد ََاعديُشَرةاْاقةا ا  اضاْتَُ ِ  ُِهََلا َأِا  .َةاْغلدُبَ الاىَاجِظوِّ

ي َد ُهَرداَاْج َُ َ:يااثَدواُحْك
َردي ا ََ-1 كاُم ٌْ ََُ ِف  ِ َُ ىا َْضد َتا َأاْو َ اْاتُُه ََةاتا ةاِيوا َحاِتى َ ا جُُه ََُاقاُ  َهاْه َأاحا ف ْثُه َ د ََايدُث َلا

ََا َرا ُِ  ِ َُ َاْج َ اضاتد َراإدذاا َهِةيِةِث . َا  َكا ْاتدهد َا ْاجَُهد َا َاْج َجداا اَاتدهد َ دثََْا جُُه َواَلاَددَوا ْاتدهد، َا َهد ٌُْكمد َاْج َ ا
. َهدذاجد ا ٌُْكمد ُ ْمَقةاْ هاَاْج ثةْ َ د ْوَ ا تا َا  شاْاءاَجد

َواهةاْع اََ-2 ، َُاا ِّثد َاْج َ ا لد َ دوا يُ ُه َِالد َجاُه ََُاقاُ  َراإدُِِه ْرُقاُد َا َاْج ْثُه َ د ََايدُث َ اْو َ ا تا واإدذاا
َ ٌُْكمد َُ اا َِّدهد.اْج ْاُقاُفَإدجاىَواا دثد َا َاْج ْاتدهدََُةيادَُّذاجد ا َا َهد

َ َ ايِّتف ُِه َأِا َواُأْخياَِ الاىَأاسا سد َحاىل ُِه َأِا َ الاىَأاساْ سد َ اِيًِ َ اعاُه ُا ا َاْجااا َد واَُةْعطاْا اَواَُةعا  اُه
َاج ي ةاْيودَواَُاقاُ َاْج ا قدىَحاِتىََاْستا دياْياقاِهَ دوا َأاْ ُيُهَحايًّ َأاْوَ ايًِّت (.ِثلد َوا
  اجشيح:

( ال حتمال يُ َردُّ َذِلَك اْلَمْوقُوُف ِإىَل َواِرِث ُمَورِّثِهِ )( الحتمال حياته يُوَقُف َمالُهُ )
( فمن اختلف ِمَن النَِّصيبَ نْيِ ) املتيقن (َويُ ْعَطْوَن اأْلََقلَّ ) موته قبل موت مورثه

ومن ال خيتلف نصيبه يعطاه  ،أقل النصيبني أعطيهمبوت املفقود أو حياته نصيبه 
 قال الرحيب: .ومن يرث بتقدير دون تقدير ال يعطى شيئا ،يف احلال كامال

ْرُقةةةةاددَُحْكةةةةماَاْجُخْث اةةةةى َا َوااْحُكةةةةْمَ الاةةةةىَاْج
 

َأُِْة اةةةةةةةةةةةةةةى  ةةةةةةةةةةةةة  اَأاْوَُ ةةةةةةةةةةةةةاا َكا ةةةةةةةةةةةةةًيا َإدْ َذاكا
 

مات وخلف ابنني أحدمها مفقود، فلالبن احلاضر النصف الحتمال     جه:
 حياة املفقود، ويوقف النصف اآلخر.
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ولو خلف زوجا، وأما، وأخوين ألبوين، أو ألب، أو ألم، أحدمها مفقود: 

اضر السدس، سواء كان شقيقا أو ألب أو فللزوج النصف كامال، ولألخ احل
ألم، لعدم اختالف نصيب الزوج ونصيب األخ، ولألم السدس الحتمال حياة 

أو ميتا فهو  املفقود، ويوقف السدس الباقي، فإن ظهر املفقود حيا فهو له،
 اه  شرح سبط املارديىن. لألم.
:َ-)َا جد ً  هد َْ ٌا َ دييااُثَاْج

ََا ٌْ :َ ا ََُ ُهَُ اا َْ ٌا َاْجااجا د.َاْج َُهَرداَاْج اْطودَ دوا
َاْجُاُجاهدَ دْوَ َُكهِّ َجدغاْييدهدَ الاى يبف َاجِتيدكاُ َاجِتدىَردي ا َِالد سابا ٌْ :َأاْ َُت ييااثد َد ُهَرداَاْج َُ واُحْك

َ َواتةاعا ُّددهد، ِْرديااددهد َواا َواأُُِاَاتدهد، َواذُُكا اتدهد َواحايا تدهد، َوا اْاتدهد َواُوُجاددهد، َجاْمَ ا ا دهد َ اْو واَُةْعطاى
َُ قاِ  ًا،َواَُاقاُ َها قدىَاجِتيدكا دَ َكا  ا َُكهَِّاجلُّاا دَإدْ  َجاُهَردا يب  َُصا اِ َأاقاِهَِالد ِِّ َاْسُقْطَرداَأا

َ.) هد َْ ٌا ْأُ َاْج َحاِتىََاْستا ديواَشا
 َاجشيح:

رًا(  أََقلَّ َنِصيٍب َلُه يف ُكلِّ الصَُّورِ ) فمن حيجب ولو ببعض التقادير  ِإْن َكاَن ُمَقدَّ
زوجة امليت ال يعطى شيئا، ومن ال خيتلف نصيبه كالزوجة مع محل كعم مع 

، ومن خيتلف نصيبه وهو مقدر كاألم احلامل نصيبه كامال الفرع الوارث دفع إليه
ألنه ال  ؛غري مقدر كما يف أخي احلمل فال يعطى شيئاوإن كان  أعطي األقل،

 الرحيب:قال  ،ضبط لعدد احلمل
ةةةةةةةةةةةه َْ ٌا َاْج اَُحْكةةةةةةةةةةةُمَذاوااتد ةةةةةةةةةةةذا َوا اكا

 

َراةةةةةةةةةةةةةة ْهودَ الاةةةةةةةةةةةةةةىَاْجياقدةةةةةةةةةةةةةةيودَواايقاةةةةةةةةةةةةةةهَِّ 
 

خلف زوجة حامال، فلها بتقدير عدم احلمل وانفصاله ميتا الربع، وهلا     جه:
 بتقدير انفصاله حيا كيف كان: الثمن، فتعطاه، ويوقف الباقي: فإن ظهر احلمل 
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ذكرا، أو ذكورا، أو ذكورا وإناثا، فاملوقوف كله له، أو هلم على عدد رؤوسهم 

 إن ُتحضوا ذكورا، وإال فللذكر مثل حظ األنثيني.
ن، وإن ظهر أنثى واحدة فلها النصف، أو أنثيني فأكثر فلهما أو هلن الثلثا

 والباقي لبيت املال املنتظم، أو يرد عليهن.
 وهذا كله بشرط أن ينفصل احلمل كله وبه حياة مستقرة. شيطَإ ثَاجٌَه:

فلو ظهر أن ال محل، أو ظهر ميتا، أو انفصل بعضه وهو حي فمات قبل ُتام 
انفصاله، أو انفصل كله حيا حياة غري مستقرة، مل يرث شيئا يف مجيع الصور، 

كعدمه، فيكمل للزوجة الربع، ويكون الباقي يف هذه املسألة لبيت املال ووجوده  
 املنتظم، أو لذوي رمحه.

ولو خلف زوجة حامال وأبوين، فاألضر يف حقهم كون احلمل عددا من 
اإلناث، حَّت يدخل عليهم العول، فتنقص فروضهم بسببه؛ ألن مسألتهم تعول 

الزوجة واألبوان فروضهم عائلة من أربعة وعشرين، إىل سبعة وعشرين، فتعطى 
اه  شرح سبط  ويوقف الباقي، وهو ستة عشر سهما إىل ظهور حال احلمل.

 املارديىن.
 
 
 
 
 
َ
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....................................................................... 

َاجيد
َصاْيُفَاج ا قدى َُ اا َ دْث اََاجِيدُّ َرُةُيوضد دْم َهدثدْس ا د َاجِثسا دِي د َإدجااَذاوديَاجُرُيوضد َاجُرُيوضد  دوا

. َاجعا صدبد َ ا امد
َواجاْاََ َ الااَاجِ ْوجاْيود، ََُةيادُّ َسد ا  د دْم،َواَلا َهدقاْ  د َاجِثسا دِي د َ الااَذاوديَاْجُرُيوضد را ْج ا قداََُةيادُّ

َا ؛َيد َِ َ دِل اَاجِيدَِّاْجقايااهاُ َاْجخا ِصُ .كا ِا َ دْوَذاودَِاْياْ حا مد
َكا ْْلتدْى: َأاْصُهَ اْسأاجا دَاجِيدَُِّ اا

َأاحا دََ-1 َ دْو َ الاْيهد ََُةيادُّ ََلا َ اْو َ اعاُ ْم َواجاْيسا ً ا َوااحد ْثًس  َجد َ الاْي دْم ََُةيادُّ َ اْو َكاْ  ا راإدْ 
َ دوَْ ْسأاجا د َا َاْج َأاْصُه ََُْنعاُه َراأاْصُهََاجِ ْوجاْيود ، َهةاثا ت  ُس َْ َخا : َذاجد ا َ د ا ُل َُ ٌُوسد دْم.  ا ادد

ِ َساْ مفَوااحد ف. سا ف،َجدُكهَِّوااحد ا َْ َاجِيدَِّخا َ اْسأالا
ََُةيادََُّ-2 َ اعاُ ْمَ اْوََلا ْوََُةيادَُّ الاْي دْمَواجاْيسا َِ َراأاْك ةاُيَ د ْثسا  د ْسأاجا دَجد َا َرداَاْج َاعا واإدذااَاْجتا

َ َ الاْيهد، َسد ا  د دْم. َُا ا َ اْن ْسأاجا د َا َاْج َأاْصها َرا ْجعاْه : َذاجد ا َ د ا ُل ُم ، َيد َواُأْختا  د راأاْصُهَُأمل
ْسأاجا َد َا َا َفَاْج َرةاْيًض َوا ادًّاَاَلا َْثد  د ُم :َا َ.،َجدْْلُمَِّوااحد فَرةاْيًض َوا ادًّا،َواجدْْلُْختةاْيودَيد

َ اْوََُةيادَُّ َاَ-3 َ اعا َكاْ  ا ْسأاجا دَ اْخياجاَواإدْ  َا ََُْنعاُهَأاْصُهَاْج ََُةيادَُّ الاْيهد َِْوََلا َ د لاْي دْمَأاحا ف
َهدعا اددَ َ الاْي دْم ََُةيادُّ َاج ا قدىَ الاىَ اْو ََُةْقساُم ََُِم َواَُةْعطاىَرةاْيضاُه، َ الاْيهد، ََُةيادُّ ََلا َ اْو رةاْيضد

ً ا،َأاْوَهدثدسَْ ْثًس َوااحد َكا ُِااَجد .ُ ٌُوسد دْمَإدذاا ْثس  َ دْوَجد َكا ُِااَأاْك ةايا َ ا دَرُةُيوضد دْمَإدْ 
َ َجدلِ ْوجد َأاْ هةاعا ف، ْسأاجا د: َا َاْج َراأاْصُه ، َهةاثا تد ُث َاَلا َوا َ اْوجف َاْجاااحد د: ْثسد َاْجند َ دوا َذاجد ا  د ا ُل

َرةاْيًض َوا ادًّا. َوااحد فَرةاْيًض ،َوااْج ا قداَجْل ةاثا تد
ْثس َاْجند َ دوا َذاجد ا َجدلِ ْوجا دََوا د ا ُل َأاْ هةاعا ف، َرا ياْصُه ُم ، َيد َواأاخاااا د َ اْوجا فَواجاِ ِف تةاعا ِّدد: َُ اْج

َرةاْيًض َوا ادًّا ُم َاَْةثا  د َْودَيد ِدَوااحد فَرةاْيًض َوا ادًّا،َواجدْْلاخااا َا فَرالدْلناِ  ََاَلا َ.وااحد فَرةاْيًض َواهاقداا
َاجشيح:

الَباِقى ِمَن الُفُرْوِض ِإيَل َذِوْي الُفُرْوِض النََّسِبيَِّة بِِنْسَبِة فُ ُرْوِضِهْم )الرَّدُّ ُهَو َصْرُف 
َاألنصباء، ِعْنَد َعَدِم الَعْاِصِب( ويلزم منه نقص يف عدد السهام وزيادة يف مقادير

َ
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 ا. قال الربهاين:عكس العول ُتام

ةةةةةةة ا مَد َردةةةةةةةاَاجسِّ َُ ةةةةةةةاا َوااجةةةةةةةِيُدَِةاْقةةةةةةةصف
 

ةةةةةةةةةةة مَد  َوااياْقسا ِفَردةةةةةةةةةةةاَاجثُّْلةةةةةةةةةةةبد َ دَاةةةةةةةةةةة دا
 

، َسِبيَِّة ِبَقْدِر ِسَهْاِمِهمْ )فَاْلَبْاِقْي يُ َردُّ َعَلي َذِوْي اْلُفُرْوِض اْلنَّ  ، َواَلْ يُ َردُّ َعَلي اْلزَّْوَجنْيِ
ُة(َوَلْو َكانَا ِمْن َذِوى   قال الربهاين: .اأْلَْرَحاِم؛ أِلَنَّ ِعلََّة الرَّدِّ اْلَقرَابَُة اخْلَاصَّ

َُدو اَ اةةةةْيوَد َراةةة ْ ُدْدَ الاةةةةىَذديَاْجراةةةةْيضد
 

ْيوَد  ةةةةةةةةةةةااَِاجةةةةةةةةةةةِ ْوجا ةةةةةةةةةةةهد،َسد َهدقاةةةةةةةةةةةْ  دَرةاْيضد
 

 ُهَو َكاآْلِتْى: )أاْصُهَ اْسأاجا دَاْجِيدَِّ
ًسا َوْاِحًدا َولَْيَس َمَعُهْم َمْن اَل يُ َردُّ َعَلْيِه ِمْن َأَحِد فَِإْن َكْاَن َمْن يُ َردُّ َعَلْيِهْم ِجنْ  -1

 الزَّْوَجنْيِ ُيَْعُل َأْصُل اْلَمْسأََلِة ِمْن َعَدِد ُرُؤْوِسِهْم(.
ِمثَاُل َذِلَك: مَخُْس بَ َناٍت، فَ ( هلن كل الرتكة فرضا وردا على السواء، ويكون 

هن وهو )مَخَْسٌة، ِلُكلِّ َواِحَدٍة( منهن )َسْهٌم )َأْصُل َمْسَأَل الرَّدِّ( عدد رؤوس
 َواِحٌد( لتساويهن يف االستحقاق.

 وإذا ترك بنتا واحدة فلها كل الرتكة فرضا وردا، وال تأصيل.
َوِإَذا اْجَتَمَع يف اْلَمْسأَلَِة ِجْنَسْاِن فََأْكثَ ُر ِمَّْن يُ َردُّ َعَلْيِهْم َولَْيَس َمَعُهْم َمْن اَل  -2)
 َردُّ َعَلْيِه، فَاْجَعْل َأْصَل اْلَمْسأََلِة جَمُْمْوَع ِسَهْاِمِهْم.ي ُ 

ِمثَاُل َذِلَك: أُمٌّ َوأُْخَتاِن أِلُمٍّ فَ ( لألم السدس، ولألختني ألم الثلث، وأصل 
، 3فالسدس: سهم، والثلث: سهمان، وجمموع تلك السهام  6املسألة من 

اْلَمْسأََلِة( إيل جمموع سهامهم وهو )َثاَلثٌَة، ِلأْلُمِّ فيبقى ثالثة، ولذا يرد )َأْصُل 
 َواِحٌد فَ ْرًضا َوَردًّا، َوِلأْلُْختَ نْيِ أِلُمٍّ: اثِْناِن فَ ْرًضا َوَردًّا( لكل واحدة منهما واحد.

ُل اْلَمْسأََلِة َوِإْن َكْاَن َمَع َمْن يُ َردُّ َعَلْيِهْم َأَحٌد ِمَّْن اَلْ يُ َردُّ َعَلْيِه ُيَْعُل َأصْ  -3)
 خَمْرََج فَ ْرِض َمْن اَلْ يُ َردُّ َعَلْيِه، َويُ ْعَطى فَ ْرَضُه، مُثَّ يُ ْقَسُم الَباِْقى َعَلى َمْن يُ َردُّ َعَلْيِهمْ 
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ِإْن َكانُوا َأْكثَ َر ِمْن  ِضِهمْ ًدا، أَْو بِِنْسَبِة فُ ُرو َواحِ ِبَعَدِد ُرُؤوِسِهْم ِإَذا َكانُوا ِجْنًسا 
 ِجْنٍس.

ِمثَاُل َذِلَك ِمَن اجْلِْنِس اْلَواِحِد: َزْوٌج َوَثاَلُث بَ َناِت، فَ ( للزوج الربع، وللبنات 
ْسأََلِة( 

َ
، 11، وجمموع السهام: 8، والثلثان: 3، فالربع: 12الثلثان، و)َأْصُل امل

مث يرد أصل املسألة إىل خمرج نصيب الزوج وهو )أَْربَ َعٌة، لِلزَّْوِج  يبقى واحد، ومن
َواِحٌد فَ ْرًضا، َواْلَباِقي( وهو ثالثة أسهم يكون )لِْلبَ َناِت( الثالث )فَ ْرًضا َوَردًّا( 

 .1لكل واحدة منهن 
ٌة َوَأَخَواِن  ِد: َزْوَجٌة َوَجدَّ أِلُمٍّ، فَ ( للزوجة الربع، )َوِمثَاُل َذِلَك ِمَن اجْلِْنِس اْلُمتَ َعدِّ

 ،3، فالربع: 12وللجدة السدس، ولألخوين ألم الثلث، وأصل املسألة من
، وبذا يرد )اأْلَْصُل( إيل 3، يبقى 1، وجمموع ذلك: 4، والثلث: 2والسدس: 

 خمرج فرض الزوجة، وهو )أَْربَ َعٌة( ومنها تصح، )لِلزَّْوَجِة َواِحٌد فَ ْرًضا َوبَِقَي َثاَلثٌَة(
( )فَ ( يكون 2إىل1تقسم بني اجلدة واألخوين ألم بنسبة سدس إىل ثلث )

ِة َواِحٌد فَ ْرًضا َوَردًّا، َوِلأْلََخَوْيِن أِلُمٍّ اثْ َناِن فَ ْرًضا َوَردًّا( لكل منهما واحد.  )لِْلَجدَّ

 والدليل على الرد: القرآن والسنة:
بَ ْعُضُهْم أَْوىَل بِبَ ْعٍض يف ِكَتاِب  ﴿َوأُولُو اأْلَْرَحامِ أما القرآن فهو: قوله تعاىل: 

 [، أي بعضهم أحق مبرياث بعض، فيما كتبه اهلل وحكم به.75ااألنفال: اللَِّه﴾
لسعد بن أِب وقاص أن يوصي مبا زاد على الثلث،  وأما السنة فهي: منعه 

مع أنه مل يكن له إال بنت واحدة، إذ لو مل تستحق البنت الزيادة على النصف 
لسعد الوصية بأكثر من الثلث، ولكنه بقصرها على الثلث  بالرد جلوز النيب 

 أستفيد أن الباقي يؤول للبنت بطريق الرد.
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  يياثَذويَاي ح م

ََ َُ ْم َاْياْ حا مد َواَلاَذاُوو َرةاْيض  بد َهدلا حد َجاْيسا ب  َقايَد .ََُكهُّ َاْياْصهد َردى : ِْ َأا  الا   ،
ُ ْم:َأاْ ََاُكا اَ دييااوَا َُ َوا َاََُُهَ دْث اَ ا امَدُحْك َاجاْجعالا ا تد َاْجُرُيوضد ٌا بد َأاْص َسا دِي د.ثَِ امد

: َواُ ْمَأاْ هةاعاُ َأاْصثا ف 
ْهودَواإدْ َِةا اُجاا.َ-1َ َاَلد ُدَهةاثا تد َواأاْوَلا ُدَاْج ةاثا تد ،َأاْي:َأاْوَلا يِّتد َا  رةاْيُ َاْج
إدْ ََ-2َ ُ و اَوااْجناِ اُتَاْجرا سد ااُتَوا اُدَاْجرا سد :َاْياْج ا ِد َ الاْا.أاْصُلُه،َأا
َوا اْوََ-3َ ُم  َيد ِد ْخاا َاإْلد َواهةاُثا َُ ْطلاًق  ِد ْخاا َاإْلد َواهةاثا ُت َاْياخااااتد ُد َأاْوَلا َأاْي: َْهد، َأاهةااا رةاْيُ 

َأاْدجاىَهد دْمَواإدْ َِةا اُجاا.
َأاْج ااددهَدَ-4َ َواهةاثا َ،واجاِ اتدهَدَرةاْيُ  َُ ْطلاًق ، َِ ُت َوااْجعا ُم ، َيد َا ُم َاْياْ  : َأايد َا مد َاْياْ  ُت

ُدُ ْمَواإدْ َِةا اُجاا. ُت،َواإدْ َتةا ا  اُ واَواأاْوَلا َُ ْطلاًق ،َوااْياْخاااُلَوااْجخا َلا
َاِجذدَِوَا ُ ْمَ اْث دجا اَأاْصلدهدَاْجااا دثد ثةْ َ د َُكهَُّوااحد   :َأاْ ََُةثةاِ لا َُِاْجعا ِ ُ َرداَتةاْا َد د دْمَ داا اجقا  د ا

َا َإدجاا َهدهد ََُْ جدا َاُيْختد َواواجاُ  ، َاجد ْثتد يبا َِالد ََاْأُخُذ َاجد ْثتد َرةاااجاُ  َ دييااَاُه. َرةاياْأُخُذ يِّتد َا ْج
ا. َوا اكاذا َكا ْياخد ،َواهدْثُتَاْياخد َاُيْختد يبا ََاْأُخُذَِالد

َِ ُتَُ ْطلاًق ،َ ُم ،َوااْجعا َا ُمَيد :َاْياْ  هد ْيردِي دَاجتِةْث َد َكا َُْستا ْةثاىَ دْو ،َوا َ اْث دجا اَاْيابد راإدِِةُ ْمََُةثةاِ ُجا ا
َكا  اَ ،  َِ َوا ا َخا جا   َ اْو َ ا تا َاْو َرا َاْيُمِّ، َ اْث دجا ا ََُةثةاِ ُجا ا َراإدِِةُ ْم ُت، َوااْجخا َلا وااْياْخاااُل

ْث دجا دَاْيَا َا َهد َِ دَاج ةُُّل ا  د ْث دجا دَاْيُمِّ،َواجدْلعا َا .جدْلخا جا دَاج ةُُّلُثَهد َاِجذديََاْأُخُذَاْج ا قداا َبد
. يِّتد َا َإجاىَاْج ََلا ُقُ ْمَإدجاىَاْجااا دثد َأاْس ةا ييااثد َد َواأاحاقُُّ ْمَهد ْج

ْهود،َجدساْ قد ا َ َاَلد َهدْثتد ييااُثَجد دْثتد َد ،َرا ْج َهدْثت  َهدْثتد َاْهو ،َوااْهوا َهدْثتد يُِّتَهدْثتا َا َاْج راإدذااَتةاياها
: ِْ ،َأا ْهود.َإدجاىَاْجااا دثد َاَلد َهدْثتد

َاْستةَا َإدجواإدذاا َرداَاجِسْ قد َخالَِىَااْوا يِّتا َا َاْج َكاأاِ  َُق ِّ ا َاْجاا اَا د،َاْجااا دثد َ دوا َهدهد ََُْ ُجا ا َ اْو  ا
َ ، َهد ْجااْص د ٌاْنُب َاْج ََلا َهد جِشْخصد ٌاْنُب َاْج َردي دمد ُ ْم،َواَُةياا اى ثةْ َ د َوااحد   َُكهُّ رةاياْأُخُذ

َ يبا َاِجذديَأاْدجاىَهدهد.ِالد َاْجااا دثد
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ْثُهَ َإدْ َد دْمَ د ثةاُ ْمَ الاىَحاسابد َهةايةْ يُ ُه ََُةْقساُمَِالد َاْجاااحد د،َراإدُِِه ْ جدىَهد ْجااا دثد َُ َاْج َتةاعاِ دا واإدذاا

يِّتَا َا َاْج َكا  اَُ اا  .جاْا

ثةاُ ْمَهد جِتسا ودِ. يُ ُهَهةايةْ ُدَواجا دَاْيُمَِّراإدِِةُ ْمََُةْقساُمَِالد َا د:َأاْوَلا ْيردِي دَاجقدْس َكا َُْستا ْةثاىَ دْو َوا
َأاًَْض :َ َا د َاْجقدْس ْيردِي د َكا َُْستا ْةثاىَ دْو ي ُة ا َاْياْخاااُلَوااْجخا َلاَوا َِالد ََُةْقساُم َراإدِِةُ ْم َايُمِّ ُتَ دوا

.هةايةَْ َاْيُِْة ةايةاْيود َثةاُ ْمَجدلذِكايدَ دْ ُهَحافِّ
. َا لد يعاَاْج َد ٌُاُ َجا ََا َواإدذااَاِْةراياداَوااحد فَ دْوَذاودَِاْياْ حا مد

ي دهد. َهةاْع اَِالد َواإدذااَُوجد اَ اعاَأاحا دَاجِ ْوجاْيود،َراإدُِِهََاْأُخُذَاْج ا قداا
َاجشيح:

َ َوحكَ م: ر م  ُكلُّ َقرِيٍب لَْيَس ِبَصاِحِب فَ ْرٍض َواَل )َذُوو اأْلَْرَحاِم ُهْم  تعَي

ُحْكُمُهْم: َأْن َيُكوَن ِمريَاثُُه ِعْنَد َعَدِم اْلَعَصَباِت َوَعَدِم وَ َعَصبٍة، َأْى: ىِف اأْلَْصِل. 
 قال الربهاين: َسِبيَِّة(.َأْصَحاِب اْلُفُروِض النَّ 

ةةةةةةةةةةةةيااُدَهدةةةةةةةةةةةةذاوديَاْيا َْ َُ ةةةةةةةةةةةة مَدَُةةةةةةةةةةةةِمَاْج َحا
 

ةةةةةةةةةةةة ا مَد  َوااجسِّ ةةةةةةةةةةةةيبد ةةةةةةةةةةةةُيَذاوديَاجتِةْعلد َرايةْ
 

 )َوُهْم أَْربَ َعُة َأْصَناٍف: أصث ر م:
 فَ رُْع اْلَميِِّت، َأْي: أَْواَلُد اْلبَ َناِت َوأَْواَلُد بَ َناِت ااِلْبِن َوِإْن نَ زَلُوا. - 1
اُت  - 2  اْلَفاِسَداُت َوِإْن َعَلْو(.َأْصُلُه، َأِى: اأْلَْجَداُد اْلَفاِسُدوَن َواجلَْدَّ

 األجداد الفاسدون هم: كل جد تتوسط بينه وبني امليت أنثى، مثل أِب األم.
واجلدات الفاسدات هن: كل جدة يتخلل يف نسبتها إىل امليت ذكر بني أنثيني،  

 كأم أِب األم.
ْخَوِة أِلُمٍّ فَ رُْع أَبَ َوْيِه، َأْي: أَْواَلُد اأْلََخَواِت َوبَ َناُت  - 3) ْخَوِة ُمْطَلًقا َوبَ ُنو اإْلِ اإْلِ

 َوَمْن أَْدىَل هِبِْم َوِإْن نَ زَلُوا.
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اتِهِ  فَ رُْع َأْجَداِدهِ  - 4 اُت ُمْطَلًقا، َوب َ َوَجدَّ َناُت اأْلَْعَماِم ، َأِي: اأْلَْعَماُم أِلُمٍّ، َواْلَعمَّ

 ُمْطَلًقا، َواأْلَْخَواُل َواخْلَااَلُت، َوِإْن تَ َباَعُدوا َوأَْواَلُدُهْم َوِإْن نَ زَُلوا(. قال الربهاين:
فَُ ةةةةةةةةَلا ةةةةةةةةْمَخد َواقاةةةةةةةةْ َأاتاةةةةةةةةىَردةةةةةةةةاَإدْ َد د
ثاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تَد َكاااجاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دَاْج ةا َأاْ هةاعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف
ةةةةةةةةةةةةةةةة تَد َِ َواكا ْجعا َواواجاةةةةةةةةةةةةةةةةُ َاْيُْخةةةةةةةةةةةةةةةةتد

 

ُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُمَأاْصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ءدَوا َا َثا فَُجدْلُعلا
ةةةةةةةةةةةةةةةِ اتَد َاْياْجةةةةةةةةةةةةةةة ااددَوااْجنا ةةةةةةةةةةةةةةة قدطد َواسا
تَد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َلا َاْجعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمَِّوااْجخا ثاةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تد َواكا ةا

 

ُهْم َمْنزَِلَة )وَ  ق   ت م: الَقاِعَدُة اْلَعامَُّة يف تَ ْورِيِثِهْم ِهَي: َأْن يُ نَ زََّل ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ
 فَ َيْأُخُذ ِمريَاثَُه.َأْصِلِه اْلَواِرِث الَِّذى يُْديل بِِه ِإيَل اْلَميِِّت 

فَ َوَلُد الِبْنِت يَْأُخُذ َنِصيَب الِبْنِت، َوَوَلُد اأُلْخِت يَْأُخُذ َنِصيَب اأُلْخِت، َوبِْنُت 
ويعرف مبذهب أهل التنزيل لذلك، ويقدمون األقرب إىل  اأْلَِخ َكاأْلَِخ َوَهَكَذا(.

 الوارث كما سيأيت. قال الربهاين:
َذاا َاجِثنا هاةةةةةةةةةةةةةةةةهََْوارديةةةةةةةةةةةةةةةةهدَ اةةةةةةةةةةةةةةةةْذ ا ا  د

 

َاْجقايااهاةةةةةةةةةةةةةةةةهَْ  ةةةةةةةةةةةةةةةةُهََلا ُحَاجتِةْث َد َوااجةةةةةةةةةةةةةةةةِياجد
 

والنَّجابُة: مصدر الرجل النَّجيب، أي: الكرمِي. وأهل القرابة يورثون األقرب إىل 
فإن استووا ورثوا امليت كالعصبات فإن استووا يف القرب فاألسبق إىل الوارث 

 مجيعا.
اُت ُمْطَلًقا، فَِإنَّ ُهْم يُ نَ زَّلُوَن َمْنزِلََة )َوُيْسَتثْ ىَن ِمْن َكْيِفيَِّة  ْنزِيِل: اأْلَْعَماُم أِلُمٍّ، َواْلَعمَّ الت َّ

 اأْلَِب، َواأْلَْخَواُل َواخْلَااَلُت، فَِإنَّ ُهْم يُ نَ زَُّلوَن َمْنزَِلَة اأْلُمِّ.
ٍة، َكاَن لِْلَخاَلِة الث ُُّلُث مبَْنزِ  ِة الث ُّلُثَاِن مبَْنزَِلِة َفَمْن َماَت َعْن َخاَلٍة َوَعمَّ َلِة اأْلُمِّ، َولِْلَعمَّ

 :-بعد فراغه ِمن يرد عليه-قال صاحب البهجة اأْلَِب الَِّذي يَْأُخُذ اْلَباِقَي(. 
مَْ َ......................َُِمَُذوَاجِيحد
ةةةةةةةةةة َاْيُُ ا اةةةةةةةةةةهَْ َا َكا َوااْجعاةةةةةةةةةةْهَُخُؤوجاةةةةةةةةةةً 

 

ةةةةةةة  ةةةةةةة َُقسد َا ةةةةةةةْوََُةةةةةةةْ جداَهدةةةةةةةهدَردي َا َكا ْ ةةةةةةاا َمَْوا
َُا اةةةةةةةةةةةةهَْ ةةةةةةةةةةةة َاْيُهُةةةةةةةةةةةةةِاِدَاْجُع َا َكا َوااْجعاةةةةةةةةةةةةْه
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"وهو" أي: ذو الرحم "كمن يديل" هو "به" إىل امليت "فيما قسم" من الرتكة 

 لتنزيله منزلته.
ُهْم بِاْلِمريَاِث ايحقَه جَيياث:َ)  َأْسبَ ُقُهْم ِإىَل اْلَواِرِث اَل إىَل اْلَميِِّت.َوَأَحقُّ

فَِإَذا تَ َرَك اْلَميُِّت بِْنَت بِْنِت اْبٍن، َواْبَن بِْنِت بِْنٍت، فَاْلِمريَاُث لِِبْنِت بِْنِت ااِلْبِن، 
 قال صاحب البهجة: ِلَسْبِقَها ِإىَل اْلَواِرِث، َأْى: بِْنِت ااِلْبِن(.

َواتةاْيراةةةةةةةةةةةةُعَاجِسةةةةةةةةةةةة ردهاَهاْطثًةةةةةةةةةةةة َهاْطثاةةةةةةةةةةةة 
ةةةةةةةةةةةةةة َد َُكةةةةةةةةةةةةةةهَِّجد ا ً  َأاْسةةةةةةةةةةةةةة اقا َُ قاةةةةةةةةةةةةةة ِّ

 

ةةةةةةةةةة َضاةةةةةةةةةةة اْطثا   َا َكا َِةاةةةةةةةةةة ِّْل َوا اةةةةةةةةةةْوَ اةةةةةةةةةةَلا
يِّةةةةةةةةةةتَد هةاْعةةةةةةةةةة َُ َا َُدو اَاْج َإجاةةةةةةةةةةىَاجْةةةةةةةةةةااا دثد

 

"ومن عال نزل" أنت أي: اجعله نازال أي: سافال واحلاصل أنك ترفع السافل 
 بطنا. "بعد" أي بعد الرفع والتنزيل.وتعكس يف العايل."كما ضبطنا" أي بطنا 

ْبِق ِإىل)َوِإَذا اْستَ َوْوا  َر َكَأنَّ اْلَميَِّت َخلَّ اْلَواِرِث  يف السَّ َف َمْن يُْدُلوَن بِِه ِمَن ُقدِّ
ْخِص اَل احلَْْجُب بِاْلَوْصِف( اْلَورَثَِة،   َويُ رَاَعى ِفيِهِم( أي: املدىل هبم )احلَْْجُب بِالشَّ

بشخص، ويرث من أدىل  شيء ملن أدىل من ذوي األرحام مبحجوبومن مث ال 
 )ف َيَْأُخُذ ُكلُّ وَاِحٍد ِمن ُْهْم، نَِصيَب الْوَارِِث الَِّذي أَْدىَل بِهِ.منهم بكافر أو رقيق، أو حنومها 

نَ ُهْم عَ  َد اْلُمْدىِل بِاْلَواِرِث اْلَواِحِد، فَِإنَُّه يُ ْقَسُم َنِصيُبُه بَ ي ْ َلى َحَسِب ِإْرثِِهْم َوِإَذا تَ َعدَّ
 قال صاحب البهجة:. ِمْنُه َلْو َكاَن ُهَو اْلَميَِّت(

ْسةةةةةةتدااا ةةةةة ِةً  َهدةةةةةةهدَردةةةةةاَاَلد َواارْةةةةةيدْضَُ شا
ةةةةةةةةةةةةِ ه َهدةةةةةةةةةةةةهَد َُشا ةةةةةةةةةةةةيً  َجد ةةةةةةةةةةةةْمَِالد َوااْقسد

ْثةةةةةةةةهَُ ْ َدةةةةةةةةهدَ د ةةةةةةةةةبَْ واإدْ َهةاْعةةةةةةةةضَف كاإد َحانا
 

ِةةةةةةةةةةةةةةةةُهَاجْةةةةةةةةةةةةةةةةااا دُثَجدلِةةةةةةةةةةةةةةةةذديَتةاةةةةةةةةةةةةةةةةااا  َهدأِا
ًةةةةةةةةةةةةةة  َواا َد ةةةةةةةةةةةةةةِ هَد الاةةةةةةةةةةةةةةىَ قاةةةةةةةةةةةةةةِ ْ تا َُشا َاْج

ةةةةةةةةةبَْ ةةةةةةةةِ ه َواجا اَردةةةةةةةةاَُ شا ةةةةةةةةذا َهةاْعًضةةةةةةةة َرةا ا
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)يف االستوا( قربا إىل الوارث. )بأنه( بزيادة الباء أي أنه. )توا( باملثناة أي هلك. 

ض( من املشبه به )كإرثه منه( أي: كإرث املشبه من املشبه به. )وإن بع
)حجب بعضا( منه )فهذا يف مشبه وجب( لتنزيله منزلته فلو خلف ثالث بنات 
إخوة متفرقني فلبنت األخ لألم السدس ولبنت األخ لألبوين الباقي وحتجب هبا 

 بنت اآلخر كما حيجب بأبيها أبوها.
نَ ُهْم  )َوُيْسَتثْ ىَن ِمْن َكْيِفيَِّة الِقْسَمِة: أَْواَلُد َوَلِد اأْلُمِّ  فَِإن َُّهْم يُ ْقَسُم َنِصيُبُه بَ ي ْ

 وإن كانوا يرثون من أصوهلم بالتفاضل. بِالتََّساِوى(
فلو خلف أوالد أخوات متفرقات فرض املشبه به وارثا، فلألخت لألبوين 
النصف ولكل من اآلخرين السدس، ويرد عليهن الباقي، فتكون املسألة من 

﴾مخسة، ثالثة ألوالد األخت لألبوين  االنساء:  ﴿لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ
[ وواحد ألوالد األخت لألب كذلك، وواحد ألوالد األخت لألم بالسوية 11

وهذا ما عليه اجلمهور وقال اإلمام: بني الذكر واألنثى، ومثلهم أوالد األخ لألم.
لغرر البهية قياس املنزلني تفضيل الذكر وهو قضية قول النظم كأصله كإرثه منه. ا

 (.3/431يف شرح البهجة الوردية )

ُت ِمَن األُمِّ فَِإن َُّهْم يُ ْقَسُم اأْلَْخَواُل َواخْلَااَل )َوُيْسَتثْ ىَن ِمْن َكْيِفيَِّة اْلِقْسَمِة أَْيًضا: 
) نَ ُهْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ يف حني أهنم لو ورثوا من األم  َنِصيبُ َها بَ ي ْ

 .لتساووا
فلو كان يف املثال السابق بدل أوالد األخت ألم خال وخالة ألم: كان املشبه به 
أختا شقيقة وأختا ألب وأما، ويكون لألم ما كان لألخت ألم، فيأخذه اخلال 

 واخلالة ألم، له ِمْثاَل ما هلا.
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مام أيضا: تفضيل اخلال من األم مشكل بقاعدة ولد األم ملخالفته وقال اإل

للتسوية بني الذكر واألنثى من أوالد األم ولكنهم أمجعوا على عدم التساوي. 
 (.3/431حاشية الشربيين على الغرر البهية. )

يَع اْلَماِل( ذكرا    كان أو أنثى.)َوِإَذا انْ َفَرَد َواِحٌد ِمْن َذِوى اأْلَْرَحاِم حَيُوُز مجَِ
، فَِإنَُّه يَْأُخُذ اْلَباِقَي بَ ْعَد َنِصيِبِه(.  )َوِإَذا ُوِجَد َمَع َأَحِد الزَّْوَجنْيِ

ألحدمها فإنه يرث معه  -كحجب-فإذا كان أحد الزوجني ذا رحم وال مانع 
بعد أخذ فرضه بالرحم، كابين خال أحدمها زوج، فالزوج يأخذ فرضه وهو 

ارك يف الباقي ابن اخلال اآلخر فريث معه بالرحم النصف بسبب الزوجية ويش
ويقسم الباقي بينهما مناصفة، وكبنيت خالة إحدامها زوجة، فالزوجة تأخذ 
فرضها وهو الربع بسبب الزوجية وتشارك يف الباقي بنت اخلالة األخرى فرتث 

 معها بالرحم ويقسم الباقي بينهما أنصافا.

حم املوجود ومل يوجد ذو رحم غريه، أو وإذا كان أحد الزوجني هو نفس ذى الر 
كان حمجوبا به فإنه حيوز مجيع الرتكة باجلهتني )الزوجية والرحم(، كزوج هو ابن 
عمة فإنه يرث النصف جبهة الزوجية والباقي جبهة الرحم، وكزوجة هي بنت عمة 

 فإهنا ترث الربع جبهة الزوجية والباقي جبهة الرحم.
 األرحام القرآن والسنة:والدليل على مرياث ذوي 

 ﴿َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم أَْوىَل بِبَ ْعٍض يف ِكَتاِب اللَِّه﴾أما القرآن فهو قوله تعاىل: 
 [.75ااألنفال:

 : " اخْلَاُل َواِرُث َمْن اَل َواِرَث َلُه يَ ْعِقُل َعْنُه َويَرِثُُه".وأما السنة فهي قوله 
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وفيما ذكرناه كفاية عن غريه ملن اعتىن به من طلبة علم الفرائض إن شاء اهلل 
 تعاىل، قال الربهاين:

َكدرا َاةةةةةةةةةةةةةةةْهَ ةةةةةةةةةةةةةةةذااَوا اةةةةةةةةةةةةةةة َأاْو اْدتُّةةةةةةةةةةةةةةةُه َ ا
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةوَِّواذديَاْجعدثا َاةةةةةةةةةةةةةةةةةةْهَ  َاْجرا َجدطا جدةةةةةةةةةةةةةةةةةةبد
 

 استوفينا مجيع األبواب اليت ذكرها الربهاين مشروحة وميسرة.وقد 
َواهللَتع جىَأ لمَه جلاابَوإجيهَاجَيجعَواجَآب.

 خ تَ 
وهذا آخر ما يسر اهلل مجعه من التعليق على هذا الكتاب، نسأل اهلل تعاىل أن 
يعله خالصا لوجهه الكرمي، موجبا للفوز جبنات النعيم، وأن حيقق به النفع 
العميم، وأن يعل أحسن أعمالنا خواتيمها وأبرك أيامنا يوم لقائه، وأن يغفر لنا 

ن دعا لنا باملغفرة وحسن اخلاُتة وجلميع ولوالدينا وملشائخنا وملن أحسن إلينا ومل
املؤمنني، واحلمد هلل الذي هدانا هلذا، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، اللهم 
صل وسلم على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد كلما ذكرك الذاكرون، 

 وغفل عن ذكرك الغافلون.
ارك سنة ( من شهر رمضان املب21وقد وافق التمام ظهر يوم السبت )

( من اهلجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التحية، 1438)
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هلل رب 

 العاملني آمني.
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َ توَاجيح ي 

َ
َ ق   

َأولَ ةةةةةةةةةةةةةة َِسةةةةةةةةةةةةةةتْرتدُحَاجَقةةةةةةةةةةةةةة َلَ-1
ةةةةةةة َ-2 َا ةةةةةةةُ َجدلّةةةةةةةهدَ الاةةةةةةةىَ اةةةةةةة َأِْةعا َْ ٌُ َرا ْج
َاجّلةةةةةةةةةةَلَُِهعةةةةةةةةةةُ َواجسةةةةةةةةةةَلمََُةةةةةةةةةةِمََ-3
ةةةةةةةةةةةة تامَُ ْسةةةةةةةةةةةةهَ اهِّةةةةةةةةةةةةهَدَ-4 ةةةةةةةةةةةة  َخا َِ ٌ َُ
ِاةةةةةةةةةةةةةةةةهََْ-5 سةةةةةةةةةةةةةةةةألَاهللَجثةةةةةةةةةةةةةةةة َاإل   َِو
ةةةاَ-6 ْةةة دَاْجراياضد َ اةةةْوَ اةةةْذ ابَاإلد اةةة مََ 
ةةةةُيَ اةةةة َُسةةةةعداَ-7 يةْ ةةةة َهةةةةأِ َاْجعدْلةةةةماَخا ًَ َ دْل
َهَةةةةة َ-8 ةةةةةذاَاجعدْلةةةةةماَ خلةةةةةا ف َوأِ َ ا
ََُرقاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ََُ-9 َهأِِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُهَأاِوُلَ دْلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

ْةةةةةةةةةةً اَ-11 ٌا جاةةةةةةةةةةهََْواأِ َ َا َُخةةةةةةةةةةِصََلَ ا
ةةةةةة َ-11 ةةةةةةْوَقةاْاجةةةةةةهدَردةةةةةةاَراْضةةةةةةلدهدَُ ثا ةِّ ا َ د
َاجتِةةةةةةة هدعداَ-12 ةةةةةةة  اَأوجاةةةةةةةىَه تةِّ اةةةةةةة  د َراكا
ةةةة  َدَ-13 َ اةةةةْوَإدَنا َردْيةةةةهدَاْجقاةةةةْالا ةةةة ها َرةا ا

 

ةةةةةةةةةةةةةةةة دَ هِّثةةةةةةةةةةةةةةةة َتعةةةةةةةةةةةةةةةة َل  َْ َهدةةةةةةةةةةةةةةةةذدْكيدَحا
ةةةى َا َاْجعا َاْجقاْلةةةبد ةةةً اَهدةةةهدََاْنلُةةةاَ اةةةود َْ َحا
َدَثُةةةةةةةةةةةةةةُهَاإلسةةةةةةةةةةةةةةَلامَُ َ لةةةةةةةةةةةةةةىَِ ةةةةةةةةةةةةةةا 

ٌْ دهَدَواآجدةةةةةةةةةةةةةةهَد ةةةةةةةةةةةةةةْوَهةاْعةةةةةةةةةةةةةة دهدَواصاةةةةةةةةةةةةةة َ د
ِاةةةةةةةةةةةةةةهَْ ةةةةةةةةةةةةةةواَاإله  ثاةةةةةةةةةةةةةة َ د َريَةةةةةةةةةةةةةة َتةاااِخيةْ
ةةةةةةةةةمَِّاْجغاةةةةةةةةةياضَد ةةةةةةةةةْوَأا ا َ د ةةةةةةةةة  اَذااها َكا َإدْذ
ةةةةةةةا َرديةةةةةةةهدَواأْوجاةةةةةةةىَ اةةةةةةة َجاةةةةةةةُهَاْجعاْ ةةةةةةةُ َُد د
ةةةةةةة  َا َُكةةةةةةهَِّاجُعلا َقاةةةةةةْ َشةةةةةةة  اَرديةةةةةةهدَ دثةةةةةةة ا
ةةةةةة ُدََُاجةةةةةة َُ تِةةةةةةىََلََاكا َحا َرةةةةةةاَاي ضد
ةةةةةةةةةةةةةة جاه ةةةةةةةةةةةةةة تاُمَاجيِّسا ةةةةةةةةةةةةةة َحا اةةةةةةةةةةةةةة ُهَخا َا َهد

ةةةةةةةةةةة َأرْةياُضةةةةةةةةةةةُكمَْ َهد ا يةةةةةةةةةةة ا ِا  د ْةةةةةةةةةةة فَوا َ َا
ةةةةةةةةةة ُهَاجشةةةةةةةةةة ردعدا ٌا َا َواقاةةةةةةةةةةْ َِا ََلسةةةةةةةةةةِي
َا دَاياجغاةةةةةةةةةةةةةة  َد َُ  ِةةةةةةةةةةةةةةيأًَ اةةةةةةةةةةةةةةْوَواْصةةةةةةةةةةةةةة

 

َه بَأس  بَاجَيياث
َاةةةهََْ-14 ََاَلا َاجْةةةاا ِا يةةةيااثد َأاْسةةة ا ُبَ د
ةةةةةةةبََْ-15 ِاسا ءفَوا ةةةةةةة حفَواواَلا َِدكا ْ ةةةةةةاا َوا

 

َاةةةةةةةةةةةةةةةةةهَْ  َُكةةةةةةةةةةةةةةةةةهلََُرديةةةةةةةةةةةةةةةةةُ َ اهِةةةةةةةةةةةةةةةةةُهَاْجاد اا

اَا َا ُ ِوَجدْل ةةةةةةةةةة ابَْ اةةةةةةةةةة َهةاْعةةةةةةةةةة ا َسا ةةةةةةةةةةثد َا َد
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َه بَ ااِعَاجَيياث
يةيااثَدَ-16 َد َ دةواَاْج ثاُعَاجِشةْخصا َْ َا َوا
َةةةةةةةوَدَ-17 ُفَدد َ دقلَواقةاْتةةةةةةةهفَوااْخةةةةةةةتدَلا

 

ثَد  ََاةةةةةةةةةةةةةةَلا ةةةةةةةةةةةةةةْوَ دلاةةةةةةةةةةةةةةه  ِفَ د ةةةةةةةةةةةةةة ا َوااحد
ةةةةةةةة ْجياقديوَد َكا َاجِشةةةةةةةة ُّ َراةةةةةةةة رْة اْمَرةالاةةةةةةةةْيسا

 

يوَ وَاجيج ل َه بَاجااَ 
18-ََ ةةةة لد ةةةةواَاجيِّجا ةُةةةةْا اَ د ةةةةياهَْوااْجااا َد َ اشا
ةةةة َِةاةةةة اَلَ-19 َا هْةةةةودَ اْ  هْةةةةُوَوااهْةةةةُوَاَلد َاَلد
ِاةةةةةة َ-21 َكا  ةةةةةة تد ةةةةةةْوَأايَِّاْجند ا َوااياُخَ د
ةةةْ جداَإدجاْيةةةهدَهدةةة يابَدَ-21 َُ َاْج َوااهْةةةُوَاياخد
ةةةةةةْوَأاهديةةةةةةهَدَ-22 َوااْجعاةةةةةةمَُّوااهْةةةةةةُوَاْجعاةةةةةةمَِّ د
ءَدَ-23 ْعتدةةةةةةةةُقَُذوَاجْةةةةةةةةااَلا َُ َوااجةةةةةةةةِ ْوُجَوااْج

 

ٌُُ ْمَ اْعيَُ  َا  َوراةةةةةةةةةةةةةةة فَُ ْشةةةةةةةةةةةةةةةتا دياهَْأاْسةةةةةةةةةةةةةةة
إدْ َ اةةةةةةةةةةةةةةةَلاَ ةةةةةةةةةةةةةة َُّجاةةةةةةةةةةةةةةُهَوا َوااياُبَوااْجنا
َاهللَُهدةةةةةةةةةةةةةةهدَاْجُقْيآِاةةةةةةةةةةةةةة  َقاةةةةةةةةةةةةةةْ َأاِْةةةةةةةةةةةةةةة الا
ةةةةةةةةِذبَد َُكا َهد ْج ْعَ اقاةةةةةةةة ًَلَجاةةةةةةةةْيسا َا َرا ْسةةةةةةةة
َرا ْشةةةةةةةةُكْيَجدةةةةةةةةذديَاإْلَنةةةةةةةة  َوااجتِةْث ديةةةةةةةةهَد
ءَد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُؤَلا لاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ َاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذُُّكا دَ ا َْ َراُن

 

َه بَاجااَ  تَ وَاجثس ء
ةةةةةةوَاَ-24 ةةةةةةْ عََُوااْجااا دَاةةةةةة ُتَ د ةةةةةة ءدَسا َاجثِّسا
َواهدْثةةةةةُتَاهْةةةةةو َواُأملَُ ْشةةةةةردقاهََْ-25 َهدْثةةةةةتف
َكا ِاةتَْ-26 ةْوَأايَِّاْجند اة تد َوااْيُْخُتَ د

 

َُ ةةةةةِوَاجِشةةةةةْي َُ  ةةةةةيا َأُِْة ًةةةةةىَرايةْ َجاةةةةْمََُةْعةةةةةطد
ِفَواُ ْعتدقاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهَْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فَواجا َوا اْوجا
ِاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتَْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ تُةُ ِوَها  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذدهدَ د َرةا ا

 

َراَكت بَاهللَ َتع جىه بَاجريوضَاجَق ِ 
ةةةة َ-27 َا  َُ َِةاْا اةةةة  د َوااْ لاةةةةْمَهدةةةةأاِ َاإْلدْ ثا
ةةةِتهََْ-28 َسد َاْجكدتاةةة بد َراةة ْجراْيُضَرةةةاَِاةةةصِّ
َوا ُهْةةةةةعفََُةةةةةِمَِدْلةةةةةُ َاجيُّهْةةةةةعَدَ-29 َِدْلةةةةة ف
ةةةةةةةةةةةةةةةة مََُ-31 َا ةةةةةةةةةةةةةةةة َاجِت َا  ُ َوا َوااج ةُّلُ اةةةةةةةةةةةةةةةة  د

 

َا   ةةةة َ الاةةةةىَ اةةةة َُقسد ةةةةْيبف َوتةاْعلد َراةةةةيضف
ةةةةااا ا َ َسد َرةةةةاَاإلدْ ثد َاْج اتِةةةةهََْلَرةاةةةةْيضا

َاجِشةةةةةْي َد َوااج ةُّْلةةةةةُثَوااجسُّةةةةةْ ُسَهدةةةةةثاصِّ
َإد اةةةةةةةةةة مَُ ةةةةةةةةةة ردف  َراةةةةةةةةةة ْحراْفَراُكةةةةةةةةةةهَُّحا

 



  
 164 المفاتيح الفرضية على باب الخالصة اإلرثية

َه بَ وََيثَاجثل 
ةةةة  َأارْةةةةةياادَدَ-31 سا َْ َرا جثِّْلةةةةُ َرةاةةةةْيُضَخا
32-ََ َرةاْقةةةة دَاْج دْثةةةةتد َواهدْثةةةةُتَاَلهْةةةةودَ دْثةةةة ا
ةةةواَايابَدَ-33 َواهةاْعةةة ا ا َاُيْخةةةُتَاجِتدةةةْاَ د

 

ةةةةةةةةةةةةةواَاياْوَلادَداجةةةةةةةةةةةةةِ ْوُجَ  َواايُِْة اةةةةةةةةةةةةةىَ د
َُكةةةةةهَُِّ ْرتدةةةةةاَْ َوااُيْخةةةةةُتَرةةةةةاَ اةةةةةْذ ابد
ِْردةةةةةةةةةياادد دِوَ اةةةةةةةةةْوَُ عالِّةةةةةةةةةبَد َا ْثةةةةةةةةة ا َ د

 

َه بَ وََيثَاجيهع
ةة  اَ اعاةةهََْ-34 َكا َإدْ  َوااجيُّهْةةُعَرةاةةْيُضَاجةةِ ْوجد
ةةةةةةةةة  َأاْوَأاْك ةاةةةةةةةةةيااَ-35 َجدُكةةةةةةةةةهَِّ اْوجا ْ ةةةةةةةةةاا َوا
ةةةةةةةةةةةة َْواذدْكةةةةةةةةةةةةُيَأاْوَلاددَاج اثدةةةةةةةةةةةةْيواََ-36 َا ََُةْعتا

 

ةةةةةةة دَ اةةةةةةةْوَقاةةةةةةةْ َ اثةاعاةةةةةةةهَْ  ةةةةةةةْوَواجاةةةةةةة دَاجِ ْوجا َ د
ةةةةةةةةةةةة َقُةةةةةةةةةةةة ِّ اا َا َاياْوَلاددَردي َ اةةةةةةةةةةةةْعَ اةةةةةةةةةةةة امد
َرةةاَذدْكةةيدَاْجااجاةة َْ ةةْ ِا َاْجقاةةْالا َا ْيةةُثَاْ تا َحا

 

َه بَ وََيثَاج َو
ةةةةةة تَدَ-37 ةةةةةة دَوااجِ ْوجا ُوَجدلِ ْوجا َْ َوااجةةةةةةُ 
ددَاْج اثدةةةةيواَراةةةة َْ لاةةةةمَدَ-38 َأاْوَ اةةةةعاَأاْوَلا

 

َ اةةةةةةةةةةةةةةعاَاْج اثدةةةةةةةةةةةةةةيواَأاْوَ اةةةةةةةةةةةةةةعاَاْج ةاثاةةةةةةةةةةةةةة تَد 
ةةةةةةةةةْيطً َراةةةةةةةةة رْة امَد ةةةةةةةةةعاَشا َْ َتاظُةةةةةةةةةِوَاْجنا َواَلا

 

َه بَ وََيثَاج ل يو
عاةةةةةةةةةة َ-39 َْ َجا َجدْل ةاثاةةةةةةةةةة تد َوااج ةُّلُ اةةةةةةةةةة  د
هْةةةةةةوَدَ-41 َاَلد َجد ةاثاةةةةةة تد اها ةةةةةةذا َكا ْ ةةةةةةاا َوا
ةةةةةةة ََُ-41 ةةةةةةة ََا َد َا َرا ةةةةةةةْيود َجدُْلْختةا ْ ةةةةةةةاا َوا
ُم َواأابَدَ-42 َُكةةةةةةةةةةةةةةةةةِوَيد اَإدذاا ةةةةةةةةةةةةةةةةةذا َ ا

 

عا   َْ ةةةةةةةةةةةة ِ َراسا ةةةةةةةةةةةة ا َ اةةةةةةةةةةةة َ ااداَ اةةةةةةةةةةةةْوَوااحد
َراةةةةة رْة اْمَ اقاةةةةة جداَرةاْ ةةةةةماَصاةةةةة رداَاجةةةةةذِّْ وَد
َقاضاةةةةةةةةةةةةةىَهدةةةةةةةةةةةةةهدَاياْحةةةةةةةةةةةةةيااُ َوااْجعا ديةةةةةةةةةةةةة َُ
ةةةةةةةةةةةةةبَد اَُتلد ةةةةةةةةةةةةةذا َراةةةةةةةةةةةةة ْحُكْمَهد ا اب  َأاْوَيد

 

َه بَ وََيثَاج لث
واجاةةة ََْ-43 ْيةةةُثََلَا َوااج ةُّْلةةةُثَرةاةةةْيُضَايُمَِّحا
َأاْوَََ-44 ةةةةةةةةةةةةةْيود َأاْوََدْثتةا ةةةةةةةةةةةةة َْةثةاْيود ََاةةةةةةةةةةةةةَلاثَدكا

ةةةةةةعفَُذوَ اةةةةةة ادَْواَلَا  َْ ِدَجا ْخةةةةةةاا ةةةةةةواَاإلد ََ د
ِاةةةةةةةةة ثَد َكا إلد َُحْكةةةةةةةةةُمَاجةةةةةةةةةذُُّكا دَرديةةةةةةةةةهد
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ةةةةةةةةةةة َأاْوَهدْثتُةةةةةةةةةةةهََُ-45 اهْةةةةةةةةةةةُوَاهْةةةةةةةةةةةو َ اعا ا َواَلَا
إدْ ََاُكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْوَ اْوجفَواُأملَواأابََُ-46 َوا
ةةةةةةةةةة  َرالاةةةةةةةةةة  د ااَ-47 اَ اةةةةةةةةةةْعَ اْوجا ةةةةةةةةةةذا َوا اكا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْيوَدَ-48 َأاْوََدْثتةا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْيود َْةثةا َإلدد ْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا َوا
َكا ُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُيواَأاْوَ ااُدواَ-49 اَإدْ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا َوا اكا
ِاةةةةةةةةةةةةةة ُثَوااجةةةةةةةةةةةةةةذُُّكا ََُ-51 َاْسةةةةةةةةةةةةةةتااديَاإلد َوا

 

ةةةةةةةةةة َهةايِةْثتُةةةةةةةةةةهَُ َا َكا َرةاراْيُضةةةةةةةةةة ا َاج ةُّْلةةةةةةةةةةُث
ةةةةةةةةةةة َُ ياتِةةةةةةةةةةةةبَُ َرةا ُةلُةةةةةةةةةةةُثَاْج اةةةةةةةةةةةة قداَجا ا
ا ةةةةةةة ا َقا  د َاْجُعلُةةةةةةةامد تاُكةةةةةةةْوَ اةةةةةةةود َراةةةةةةةَلَا
ةةةةةةةةةةةةةْوَواجاةةةةةةةةةةةةة دَايُمَِّهدغاْيةةةةةةةةةةةةةيدَ اةةةةةةةةةةةةةْيوَد َ د
ةةةةةةةةةةةةاااُهَ اادَُ ةةةةةةةةةةةة َسد َا ةةةةةةةةةةةة َجاُ ةةةةةةةةةةةةْمَردي َا َرا
ْسةةةةةةطُا َُ َا ةةةةةة َقاةةةةةْ َأاْوضاةةةةةةحاَاْج َا َكا َرديةةةةةهد

 

َه بَ وََيثَاجس س
ةةةواَاْجعاةةة ادََْ-51 عا  َ د ةةة ةْ َوااجسُّةةةْ ُسَرةاةةةْيُضَسا
ةةةةةِ هََْ-52 ََُةةةةةِمَاْجنا َوااُيْخةةةةةُتَهدْثةةةةةُتَايابد
جاةةةةةةةةةة ََْ-53 قُُّهَ اةةةةةةةةةةعاَاْجاا ٌد َراةةةةةةةةةة ياُبََاْسةةةةةةةةةةتا
َاجِةةةةةةةذديَ-54 هْةةةةةةةود اَ اةةةةةةةْعَواجاةةةةةة دَاَلد ةةةةةةذا َوا اكا
ةةةةةةةة ََ-55 َجا ا ْ ةةةةةةةةاا ةةةةةةةةْيوَدوا َأاًَْضةةةةةةةة َ اةةةةةةةةعاَاَلَْةثةا
َرةاْقةةةةةةة دهَدَ-56 ْثةةةةةةة ا َ د ةةةةةةة َُّ د ْةةةةةةةُهَايابد َوااْجنا
هََْ-57 َإدْخةةةةةةةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةةةةةةة  اَُ ثاةةةةةةةةةةةةةةةة ها َكا َإدَلَإدذاا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةة َ اْوجفَوا دثََْ-58 َا َ اْعُ  َأاْوَأاهةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةااا د
ةةةةةةةةة ديً  َهدةةةةةةةةة ْيابَدَ-59 َشا اَجاةةةةةةةةةْيسا ةةةةةةةةةذا َوا اكا
ةةةةةةةةةةةةةةياْأتداَ-61 ُ ةةةةةةةةةةةةةةْمَسا َُ ةةةةةةةةةةةةةةُهَواُحْك َُ َواُحْك
َتاْأُخةةةةةَ-61 َإدذااواهدْثةةةةةُتَاَلهْةةةةةود َُذَاجسُّةةةةةْ سا
َاجِتدةةةاَ-62 اَاُيْخةةةُتَ اةةةعاَاُيْخةةةتد ةةةذا َوا اكا

َواُأم ََُةةةةةةةةةةةةِمَهَد  ةةةةةةةةةةةة َْأاب  َاهْةةةةةةةةةةةةو َواجا َْثةةةةةةةةةةةةتد
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ُمَاْجعدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ هَْ َا َواواجاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ َايُمَِّتا
َا َْ َاجِلةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةهد اَايُمَُّهدتةاْث َد ةةةةةةةةةةةةةةذا َوا اكا
تاةةةةةةةةةةةذدي ٌْ َا ََةاْقُرةةةةةةةةةةااَإدَْةةةةةةةةةةةياُهَوا َ اةةةةةةةةةة َ االا
َْوَد ةةةةةةةذا َراقدةةةةةةةْسَ ا ْيةةةةةةةتد َا ِدَاْج ةةةةةةةْوَإدْخةةةةةةةاا َ د
هَْ ةةةةةةةةةةةيُ ُهَوا اةةةةةةةةةةة ِّ ةةةةةةةةةةةْا دَ اةةةةةةةةةةة ََُلد َرةةةةةةةةةةةاَحا
هَْ َُأْسةةةةةةاا ْ ةةةةةةاا َوا ةةةةةةْاِد دْمَرةةةةةةاَاْجُقةةةةةةْيبد َجدكا

َتاةةةةةةةةيدثَْراةةةةةةةة ْيَُ ةةةةةةةة ِّ َ اةةةةةةةةعاَاْجنا َمَُّجدل ةُّْلةةةةةةةةثد
َواُأم َواأابَد ْيةةةةةةةةةةةةةةةتد َا ةةةةةةةةةةةةةةة دَاْج َردةةةةةةةةةةةةةةةاَ اْوجا
تَد ةةةةةةةةةة َلا ٌا َردةةةةةةةةةةاَاْج ةةةةةةةةةةهَاْج ةاياةةةةةةةةةة  د َِ َُ كا
تاةةةةةةذاِ ٌْ َُ َ د اةةةةةة ًَلَ ِاةةةةةةْتَ اةةةةةةعاَاْج دْثةةةةةةتد َكا 
ةةةةةةةةةةةةةةِاَأاْدجاةةةةةةةةةةةةةةةتَد ََاةةةةةةةةةةةةةة َُأخا َْود َهدةةةةةةةةةةةةةة ياهةااا
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ِ َردةةاَاجِثساةةبَدَ-63 ةةِ  َوااجسُّةةْ ُسَرةاةةْيُضَجا
ةةةةةةةةةةةةةةة َ-64 َواواجاةةةةةةةةةةةةةةةُ َايُمََِّةاثاةةةةةةةةةةةةةةة ُلَاجسُّْ سا
ةةةةةةةةةةِ اتَدَ-65 ةةةةةةةةةةُبَاْجنا ةةةةةةةةةة واَِِاسا إدْ َتاسا َوا
ةةةةةةةةةةةةةةثةاُ ِوَهد جِسةةةةةةةةةةةةةةادَِهََْ-66 َرا جسُّةةةةةةةةةةةةةةْ ُسَهةايةْ
إدْ َتاُكةةةةةةةةةةْوَقُةْيهاةةةةةةةةةةىَ-67 ُم َحانا اةةةةةةةةةةتََْوا َيد
َراةةةةةةةةةة ْجقاْاَلا َدَ-68 إدْ َتاُكةةةةةةةةةةْوَهدةةةةةةةةةة ْجعاْكسد َوا
يحَدَ-69 ٌد َتاْسةةةُقُطَاج ُةْعةةة اَِ الاةةةىَاجِلةةة ََلا
َواُكةةةةةةةةةهَُّ اةةةةةةةةةْوَأاْدجاةةةةةةةةةْتَهدغاْيةةةةةةةةةيدَواا دثَدَ-71
َاجُقةةةةةةْيبَدَ-71 َواتاْسةةةةةةُقُطَاج ُةْعةةةةةة اَِهدةةةةةةذااتد
ُ َاْجُرةةةةةةةةُيوضَدَ-72 َا ةةةةةةةةْتَقدْسةةةةةةةة َواقاةةةةةةةة َتِةثا  ا

 

ُم َأاْوَأابَد ِاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْتَيد َكا   ِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا َوااحد
ةةةةةةةةةىوااجِشةةةةةةةةةْيُطَرةةةةةةةةةاَإدرْةةةةةةةةةةيااددهدََلَا ََُةْثسا

َُكلُُّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِوَواا دَاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تَد َواُكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِو
جاةةةةةةةةةة دَاجِشةةةةةةةةةةْي دِيهَْ َا دَاْجعا دد َردةةةةةةةةةاَاْجقدْسةةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةةةل اتَْ َهُةْعةةةةةةةةةةة اَِواُسْ ًسةةةةةةةةةةة َسا َُأِمَأب 
َ اْثُلاصاةةةةة  َد َاْجعدْلةةةةةمد َأاْ ةةةةةهد َُكْتةةةةةبد َردةةةةةا
يحَد ٌد َوااتِةراةةةةةةةةةقاَاْجُنةةةةةةةةةهَُّ الاةةةةةةةةةىَاجِتْلةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةااا دثَد َا ةةةةةةةةةواَاْج ةةةةةةةةةفلَ د ةةةةةةةةة َحا ةةةةةةةةة َجا ا َا َرا

َاْياوَْ ْذ ابد َا َجاىَرةاُقةْهَجدةاَحاْسة دارداَاْج
ةةةةةةةةةاضَد َُ ُر َواَلَا ةةةةةةةةةْوَراْيةةةةةةةةةيدَإدْشةةةةةةةةةكا ل  َ د

 

َه بَاجتعليب
ةةةةةةيبَدَ-73 َواُحةةةةةةِقَأاْ َِاْشةةةةةةيا اَرةةةةةةاَاجتِةْعلد
ةةةةةةةة لَدَ-74 َا َُكةةةةةةةةِهَاْج َراُكةةةةةةةةهَُّ اةةةةةةةةْوَأاْحةةةةةةةةيا ا
َجاةةهََْ-75 َاْجراةةْيضد ةة  اَ اةة ََةاْرُضةةُهَهةاْعةة ا َكا َأاْو
ةةةةةةةةةة َََِّ-76 ةةةةةةةةةة َِّاْجنا ةةةةةةةةةة َِّواجا َوااْجنا ةةةةةةةةةة يابد َكا
ةةةةةةةةةةةةةةةةة مَدَ-77 َا َوااياْ  َوااهْةةةةةةةةةةةةةةةةةودَاياخد َوااياخد
يعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َ-78 َد اَهةاثُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُ ُمَجا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا َوا اكا
ةةةةةةبَدَ-79 َوا اةةةةة َجدةةةةةذديَاْج ُةْعةةةةةة اَِ اةةةةةعاَاْجقايَد
َوااياُخَوااْجعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمَُّيُم َواأابَدَ-81
ِاةةةةةةةةةةةةةة ثَدَ-81 هْةةةةةةةةةةةةةةُوَوااْياُخَ اةةةةةةةةةةةةةةعاَاإلد َوااَلد

ةةةةةةةةةيبَد  َُ ةةةةةةةةةْاجا  َُ لد َهدُكةةةةةةةةةهَِّقةاةةةةةةةةةْال 
ةةةةةةةةةةةةاااجدا َا َأاودَاْج ةةةةةةةةةةةةواَاْجقايااهاةةةةةةةةةةةة تد َ د
َُراِضةةةةةةلاهَْ َأاُخةةةةةةاَاْجُعُلةةةةةةاها دَاْج َرةاْ ةةةةةةاا
َقُةْيهدةةةةةةةةةةهدَوااْج ُةْعةةةةةةةةةة َد ْثةةةةةةةةةة ا هْةةةةةةةةةةودَ د َوااَلد
ِْةعاةةةةةةةةة مَد َذديَاإلد ْعتدةةةةةةةةةقد َُ َوااجِسةةةةةةةةةيِّ دَاْج
يعا  َد ةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةة َأاذُْكةةةةةةةةةةةُيُهَسا َا َراُكةةةةةةةةةةةْوَجد

َ ةةةيبَدردةةةاَاإْلدْ ثد َِالد ةةةف َواَلا ةةةْوَحا َ د
ةةْطيدَاجِثساةةبَد ةةْ جداَهدشا َُ ةةواَاْج َأاْوجاةةىَ د
يةةةةةةةةةةةةةةيااثَد َد ََُةعالِّةةةةةةةةةةةةةة ا ِد دِوَردةةةةةةةةةةةةةةاَاْج
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ةةةةةةةةةةةةةاااُتَإدْ َتاُكةةةةةةةةةةةةةْوَهةاثاةةةةةةةةةةةةة تََُ-82 َوااياخا
ةةةةةة ءَدَ-83 َرةةةةةةاَاجثِّسا َطُةةةةةةيًّاَ الاةةةةةة اهََْواجاةةةةةةْيسا

 

َرةاُ ةةةةةةةةةةةةةةةةِوَ اْعُ ةةةةةةةةةةةةةةةةِوَُ عاِلةةةةةةةةةةةةةةةةة ا تَُ
َاجِيقةا اةةةةةةةةهَْ َإدَِلَاجِتدةةةةةةةةاَ اثِةةةةةةةةْتَهدعدْتةةةةةةةةقد

 

َه بَاجٌنب
يةةةةةةيااثَدَ-84 َد َاْج َ اةةةةةةود ُنةةةةةةْابف ٌْ ةةةةة َُّ ا َوااْجنا
ةةةةهََْ-85 َُكةةةةهَِّجد ا ةةةةْو ةةةةِ اُتَ د َواتاْسةةةةُقُطَاْجنا
َراةةةةةةَلَاَ-86 ْهود َهدةةةةةة إلد هْةةةةةةود اَاهْةةةةةةُوَاَلد ةةةةةةذا َوا اكا
َواتاْسةةةةةةةةةةةةةةةةُقُطَاإلخةةةةةةةةةةةةةةةةاَِهد ْج اثديثاةةةةةةةةةةةةةةةة َ-87
ةةةةةةةةةةةة ُِااَ-88 َكا ْيةةةةةةةةةةةة ا َكا َواهد اثدةةةةةةةةةةةةاَاْج اثدةةةةةةةةةةةةيوا
ْسةةةةةةةةةةةقا طَدَ-89 َواَةاْرُضةةةةةةةةةةةُهَاهْةةةةةةةةةةةُوَايمَهد إلد
هْةةةةةةةةةةةةةةةةةوَدَ-91 َْاَلد َواهةاثاةةةةةةةةةةةةةةةةة تد َواهد ْج ةاثاةةةةةةةةةةةةةةةةة تد
ََاْسةةةةةةُقْطواَ اتاةةةةةةىَُةةةةةةِمََ-91 هْةةةةةةود َهةاثاةةةةةة ُتَاَلد
َإدَِلَإدذااَ اِلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةاُ ِوَاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذِكايََُ-92
ةةةةةةةةةةةةةةاااُتَاِجَلاتدةةةةةةةةةةةةةةاَ-93 ةةةةةةةةةةةةةة ْةُلُ ِوَاياخا َوا د
ةةةةةةةةةةةةةةةْذ اَرةاْيضاةةةةةةةةةةةةةةةُ ِوَوااردياةةةةةةةةةةةةةةة َ-94 َإدذااَأاخا
ةةةةةةةةةةةةةيااَ-95 إدْ ََاُكةةةةةةةةةةةةةْوَأاخفَجاُ ةةةةةةةةةةةةةِوَحا ضد َوا
َُعالِّةةةةةةةةةةةبَدَ-96 َهد ْج َاهْةةةةةةةةةةةُوَاْياخد َواجاةةةةةةةةةةةْيسا

 

َرةةةةةةةةةةاَ  َأاْحاااجدةةةةةةةةةةهدَاجةةةةةةةةةةِ َلاثَدهدةةةةةةةةةة يابد
ةةةةةُهَواقدةةةةةْسَ اةةةةة َأاْشةةةةةة ةا اه هدةةةةة يُمَِّ َْ َرا رْة ا

َ اْعةةة دَلَا يحد ٌد َاجِلةةة ْكةةةمد ٌُ َاْج َ اةةةود َتةاْ ةةةند
ةةةةةةةةةةة َُ ودَثاةةةةةةةةةةة  َا ِاةةةةةةةةةةةىَكا َاياْد َواهدةةةةةةةةةةة يابد

َردْيةةةةةةةةهَد ةةةةةةةةِي  د ا َُ سد ةةةةةةةةُعَوااْجادْحةةةةةةةة ا َْ َاْجنا
ةةةةةةةةُهَ الاةةةةةةةةىَاْحتدياةةةةةةةة طَد َْ ةةةةةةةة َِّرا رْة ا َهد ْجنا

اًِ َرةاُقةةةةةةْهَجدةةةةةة ًعةةةةةة َواودْحةةةةةة ا َْ ِدةةةةةةاجا َىَ دْد
ََاةةةةةةة َرةاتاةةةةةةةى ةةةةةةة  اَاْج ةاثاةةةةةةة ُتَاج ةُّلُ ةاةةةةةةةْيود َحا
ةةةةةُيوا هْةةةةةودَ الاةةةةةىَ اةةةةة َذاكا ةةةةةْوَواجاةةةةة دَاَلد َ د
ةةةةةةةةة تَد ةةةةةةةةةوَاْجند ا َ د ََُةةةةةةةةةْ جديواَهدةةةةةةةةة ْجُقْيبد
َاْج ةااااكدياةةةةةةةةةةةةةةة  داَاْيابد َأاْسةةةةةةةةةةةةةةةقاْطواَأاْوَلا
َ اِلةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةاُ ِوَها طدثًةةةةةةةةةةةةةةةةةة َوافاةةةةةةةةةةةةةةةةةة  دياا
ةةةةةةبَد َ اةةةةةةْوَ د ْةلاةةةةةةُهَأاْوَرةاْاقاةةةةةةُهَردةةةةةةاَاجِثسا

 

َاجَشيك ه بَ
ةةةةةةةةةةةْ َ اْوًجةةةةةةةةةةة َواأُ ًّةةةةةةةةةةة َوا دَاةةةةةةةةةةة َ-97 إدْ َتاند َوا
ًَِأاَْضاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ًَيُم َواأابَدَ-98 إدْخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا َوا

ةةةةةةةةةة ُ واَاج ةُّلُ اةةةةةةةةةة   ًَِجدةةةةةةةةةةْلُمَِّحا إدْخةةةةةةةةةةاا َوا
َ َهدراةةْيضد ةة لا َا َاجثُُّلةةبَدوااْسةةتةاْغياُقااَاْج
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َُكِلُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُمَيُمََِّ-99 َراةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْجعاْلُ ُم
ةةهَْ-111 َاجِتيدكا ِدََُةْلةةثا ْخةةاا ةةْمَ الاةةىَاإلد َوااْقسد

 

ةةةةةًياَرةةةةةاَاجْةةةةةيامَِّ َوااْجعاةةةةةْهَأاهاةةةةة ُ ْمَحانا
ْشةةةةةةةةةةةةتةاياكاهَْ َُ ْسةةةةةةةةةةةةأاجاُ َاْج َا ةةةةةةةةةةةةذدْهَاْج َرةا ا

 

َه بَاجن َواإلخاِ
ِاةةةةةةةةةةةةةةة -111 ةةةةةةةةةةةةةةة َأا اْد َا َواِةاْ تاةةةةةةةةةةةةةةة ديَاْل اَهد
عا -112 َْ َ اةةةةةة َأاقُةةةةةةاُلَاجِسةةةةةة ةةةةةةاا ٌْ َِا َراةةةةةةأاْجقد
ةةةةةةِ َُذوَأاْحةةةةةةااالَد-113 َوااْ لاةةةةةةْمَهدةةةةةةأاِ َاْجنا
ةةةةةةةةةةةةةُمَ-114 ِاَردةةةةةةةةةةةةةي دواَإدذااَُةقا سد ْخةةةةةةةةةةةةةاا َاإلد
ةةةةةةةةةةةة  دَلَا-115 َكا َرةاتاةةةةةةةةةةةة  اًََِاْأُخةةةةةةةةةةةةُذََُةْل ًةةةةةةةةةةةة 
ةةةةةةة ا مَد-116 َُذوَسد َإدْ َجاةةةةةةةْمََاُكةةةةةةةْوَُ ثاةةةةةةة ها
َاْج اةةةةةةةةةة قدا-117 َواتاةةةةةةةةةة  اًََِاْأُخةةةةةةةةةةُذََُةْلةةةةةةةةةةثا
َاهَْ-118 ةةةةةة َُقا سا َاْج ِاةةةةةةتد َكا  اَإدذااَ اةةةةةة  ةةةةةةذا َ ا
ةةةةةةةةة لَد-119 َا َاْج َواتاةةةةةةةةة  اًََِاْأُخةةةةةةةةةُذَُسةةةةةةةةةْ سا
َ َد-111 ِاةةةةة ثد َ اةةةةةعاَاإْلد ْ ةةةةةاا َاْجقاْسةةةةةمَدوا َْثةةةةة ا
ةةةةةةةةةةةة -111 ُن ُة ا ٌْ َا َإدَلَِ اةةةةةةةةةةةةعاَايُمَِّراةةةةةةةةةةةةَلَا
َاْياْ ةةةةةةة اادَد-112 َجاةةةةةةة اِ َاْيابد َهاثدةةةةةةةا َوااْحُسةةةةةةةْب
َاْجعاةةة َِّ-113 ِدَهةاْعةةة ا ْخةةةاا َوااْحُكةةةْمَ الاةةةىَاإْلد
ادَد-114 ِدَهد ْياْجةةةةة ا ْخةةةةاا  وااْسةةةةقدْطَهاثدةةةةاَاإْلد

 

ِدَإدْذَوا اةةةةةةةْ ِا   ْخةةةةةةةاا ةةةةةةة َِّوااإلد َرةةةةةةةاَاْجنا
ةةةْعَ َا عاةةة وااْج َْ َجا ةةة تد َا ةةةاَاْجكالد َحااااشد

ُ ِوَ الاةةةةةةةةةىَاجتِةةةةةةةةةةاااجدا َ اةةةةةةةةةثةْ َأُِْ ديةةةةةةةةة ا
َجاةةةةةةْمََةاعُةةةةةة دَاْجقاْسةةةةةةُمَ الاْيةةةةةةهدَهدةةةةةة ياذاِ
َا دَ اْثةةةةةةةةةُهَِاةةةةةةةةة  دَل ةةةةةةةةة  اَهد ْجقدْسةةةةةةةةة َكا َإدْ 
َاْسةةةةةةتدْر ا مَد اَ اةةةةةةود َْضاةةةةةة حد َراةةةةةة قْةثاْعَهدإد
َوااياْ  ااقَد َهةاْعةةةةةةةةةةةةة اَذاوديَاْجُرةةةةةةةةةةةةةُيوضد

ََُ َهد ْج ُقُلةةةةةةةةةةُهَ اةةةةةةةةةةْوَذااها ةةةةةةةةةةْهَتةاثةْ َا َ ااحا
ةةةةةةةةةةةةة لَد ٌا َ اْثةةةةةةةةةةةةةُهَِاةةةةةةةةةةةةة  دًَلَهد َواجاةةةةةةةةةةةةْيسا
ْكةةةةةةةمَد ٌُ هدَوااْج َد ةةةةةةةْ  َردةةةةةةةاَسا َ د ْةةةةةةةُهَأاخ 
ٌا ُة ا  ةةةةة ََاْلةةةةة َجا ا ةةةةة لد َا َهاةةةةةْهََُةلُةةةةةُثَاْج
ادَد َوااْ رُةةةةةْضَهاثدةةةةةاَاْيُمَِّ اةةةةةعاَاْياْجةةةةةة ا
ةةةة َِّ َرةاْقةةةة دَاْجنا َردةةةةي دْمَ دْثةةةة ا ةةةة ا َا َُحْك
ةةةةةةة دَد ْ شا َفاةةةةةةة  ديدَاإْلد ةةةةةةة َهدعاةةةةةةةْ ل  ًَ َُحْك

 

َه بَايك َ  
ةةة -115 ةةة َِّجا ا َ اةةةعاَاْجنا َوااُيْخةةةُتََلَرةاةةةْيضا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -116 َا ُ  ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َتا َا  ُ َ اْوجفَواُأملَوا
ِةةةةةةةةةةهَْ-117 َهد ْياْك ا َد َتُةْعةةةةةةةةةةياُفََاةةةةةةةةةة َصاةةةةةةةةةة حد

ةةةةةةةةةةةةةةة   َِلا ا َكا اَ اْسةةةةةةةةةةةةةةةأاجاً  ةةةةةةةةةةةةةةة َ اةةةةةةةةةةةةةةة ا َا َردي
ةةةةةةةةةةةةةة راةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةُيَأُِ ةةةةةةةةةةةةةة  َ اَلُِ  ا يةْ َ ْ لاْمَراخا

ِةةةةةةةةةةةةةةةةهَْ ةةةةةةةةةةةةةةة َحايَد َهدةةةةةةةةةةةةةةةأاْ َتةاْعيدرةا ا ْ ةةةةةةةةةةةةةةةاا َوا
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ةة َوااجسُّةةْ ُسَجاةةهَْ-118 َرةايُةْرةةياُضَاجثِّْلةةُ َجا ا
َاهَْ-119 ةةةةةةةةةة َُقا سا َإدجاةةةةةةةةةةىَاْج ََُةةةةةةةةةةِمََةاعُةةةةةةةةةةْاداا د

 

تِةةةةةةةىَتةاعُةةةةةةةالَا لاةةةةةةةةهَْ هدةةةةةةة ْجُرُيْوضَد حا َا َُْن َاْج
ةةةةهَْ َا ةةةة َ اضاةةةةىَرا ْحراظْةةةةُهَوااْشةةةةُكْيَِا فد َا َكا

 

َه بَاجٌس ب
ةةةةةةةةةةةةة بَد-121 سا ٌد إدْ َتُةةةةةةةةةةةةةيدْدَ اْعيدراةةةةةةةةةةةةة اَاْج َوا
ةةةةةةةةةةيَلاَ-121 َا اَوااجتِةْرلد َاْجقدْسةةةةةةةةةة َواتةاْعةةةةةةةةةةيدفا
ةة ئدهَد-122 َاسا َردةةاَاْج َاْيُُصةةالا َرا ْسةةتاْخيدجد
عا فَُأُصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالَُ-123 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةْ َراةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإدِِةُ ِوَسا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مَُ-124 َا َواهةاْعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ا َأاْ هةاعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فَتا
ََةُةةةةياِ-125 ةةةةِت دَأاْسةةةةُ م  ةةةةْوَسد َرا جسُّةةةةْ ُسَ د
ُوَإدْ َُضةةةةةةِمَإدجايةةةةةةهدَاجسُّةةةةةةْ سَُ-126 َْ َوااجةةةةةة ُّ
ةةةةةةةةةةةةةةةةةة َ دْشةةةةةةةةةةةةةةةةةةُيوِا -127 َأاْ هةاعاةةةةةةةةةةةةةةةةةة فََةاْت ةاُع ا
ةةةةةةةةةةةةةةةةذدهدَا-128 َجِ َلاَاةةةةةةةةةةةةةةةةُ َاُيُصةةةةةةةةةةةةةةةةالَُرةا ا
ةةةةةةةةةياَِْ-129 َاْجعاشا ةةةةةةةةةِتُ َ دْقةةةةةةةةة ا لُةةةةةةةةةُنَاجسِّ َرةاتا ةْ
ةايَْ-131 ةةةةةةةةةة َهدةةةةةةةةةة يَا ةةةةةةةةةةُقَاجِتدةةةةةةةةةةاَتالدي ا ٌا َواتةاْل
ُدَاج ِ جدةةةةةةةةةةُثَقاةةةةةةةةةةْ ََةاعُةةةةةةةةةةالَُ-131 َوااْجعاةةةةةةةةةة ا
َوااجثِّْلةةةةةةةُ َوااْج اةةةةةةة قداَأاودَاجثِّْلةةةةةةةرا  َد-132
ةةةةةةةةةةةْوََاَلاَاةةةةةةةةةةة  ََاُكةةةةةةةةةةةا َُ-133 َوااج ةُّْلةةةةةةةةةةةُثَ د
ُوَإد ََْ-134 َْ َا ِدياةةةةةةةةهَْوااجةةةةةةة ُّ ةةةةةةةةْوََا َد َُكةةةةةةةة  اَرا
ةةةةة -135 َاةةةةةْ ُخُهَاْجعاةةةةةْاُلَ الايةْ ا َراةةةةة ْ لامَد َلَا
ةةةةةةةةحَُّ-136 ةةةةةةةةْوَأاْصةةةةةةةةلد ا َتالد إدْ َتاُكةةةةةةةةْوَ د َوا
ةةةةةْوَأاْصةةةةةلد ا -137 ُهَ د َا ةةةةةْ  َسا َُكةةةةةَلًّ َراةةةةةأاْ طد

 

َجدتةاْ تاةةةةةةةةةةة ديَهدةةةةةةةةةةةهدَإدجاةةةةةةةةةةةىَاجِلةةةةةةةةةةةااابَد 
ةةةةةةةةةةةةيَلاَ يحاَوااجِتْأصد ٌد َواتةاْعلاةةةةةةةةةةةةماَاجِتْلةةةةةةةةةةةة

ْرظَد تاُكةةةةةةةةةْوَ اةةةةةةةةةْوَحد ا دهَدواَلا ةةةةةةةةة َهدةةةةةةةةةذا َ ا
ُ ِوَقاةةةةةةةةةةةةةةة َتِةعُةةةةةةةةةةةةةةةالَُ ةةةةةةةةةةةةةةةثةْ ََاَلاَاةةةةةةةةةةةةةةة فَ د
اِْةةةةةةةةةةةةة دَلامَُ ةةةةةةةةةةةةة َواَلَا ََةاْعُيو ا ََلَا اةةةةةةةةةةةةةْالا
ةةةةةياا َاَْةثاةةةةةْاَ اشا ةةةةةود َوااج ةُّْلةةةةةُثَوااجيُّهْةةةةةُعَ د
ةةةةةةةةْ سَُ ٌا َراأاْصةةةةةةةةُلُهَاجِلةةةةةةةة ددُقَرديةةةةةةةةهدَاْج
ُعاِاةةةةةةةةةةةةة  َا ِسةةةةةةةةةةةةة ُبَأاْج ٌُ ةةةةةةةةةةةةة َاْج ََةاْعيدرُة ا
َكا ُةةةةةةةةةةةةةةةياْتَرُةُيوُضةةةةةةةةةةةةةةة ا َتةاعُةةةةةةةةةةةةةةةالَُ َإدْ 

َوراةةةةةةةةةة  َُ ْشةةةةةةةةةةتا دياَِْرةةةةةةةةةةاَُصةةةةةةةةةةا اِ َ اْعيَُ
ةةةيَْ ةةةْ عاَ اشا َأرْةةةةيااًداَإدجاةةةىَسا َرةةةاَاْجعاةةةالد
ةةةةةةةةةةةةة َأاقُةةةةةةةةةةةةةالَُ َا ةةةةةةةةةةةةةْهَهد َا ثدةةةةةةةةةةةةةهدَرا ْ  َْ َهدُ 
ةةةةةةةةةْمَاَْةثاةةةةةةةةة  َد َد د َا َرةةةةةةةةةاَُحْك َأاْصةةةةةةةةةُلُ 
ةةةةةةةةةةةةْوَأاْ هةاعاةةةةةةةةةةةة  َ اْسةةةةةةةةةةةةُثا َُ َوااجيُّهْةةةةةةةةةةةةُعَ د
ِدياةةةةةةةةةةهَْ َاُيُصةةةةةةةةةةاُلَاج ِ  ةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةذدهدَ د َرةا ا
ةةةمَد ةةة َوااْقسد يحاَردي ا ٌد َاجِتْلةةة ََُةةةِمَاْسةةةُل د

ةةةةةةةةيَْ َ دهْةةةةةةةةحَُرةاتةا ةةةةةةةة بد سا ٌد َاْج َُهَتاْطادَةةةةةةةةهد
ةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةْوَ اْاجد ا ةةةةةةةةةًَلَأاْوَ اةةةةةةةةةة ئدًَلَ د َِ َُ كا

 

َ
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َه بَاجس  م
ةةةةةةةةةمَْ-138 َتةاثةْقاسد َجياْسةةةةةةةةةتا ةةةةةةةةة ا ما َاجسِّ َتةاةةةةةةةةةيا َواإدْ 
ةةةةهَْ-139 َا َاجْعا َرةةةةا َاَلدْختدلاةةةة  د ْةةةةقا َوااطْلُةةةةْبَطايَد
َاجِةةةذديََُةاااردةةةقَُ-141 َوااْ ُدْدَإدجاةةةىَاْجاارْةةةقد
ْثًسةةةةةةةةةَ -141 ةةةةةةةةة  اَجد َأاْك ةاةةةةةةةةةيااإدْ َكا َأاْو ةةةةةةةةةً ا َوااحد
َ الاةةةةىَأاْجثاةةةة سَد-142 ْسةةةةيا َاْجكا إدْ َتةاةةةةيا َوا
ةةةةةةةةة مَد-143 لاةةةةةةةةةُيَردةةةةةةةةةاَأاْ هةاعاةةةةةةةةة  َأاْقسا ٌْ َُت
ةةةةةةةةبَُ-144 ةةةةةةةةْوَهةاْعةةةةةةةة دهدَُ ثا سد َدةةةةةةةةهفَ د َا   َُ
ةةةةةةةةة جد َُ-145 َُخا َُ اةةةةةةةةة َدُوَاْج َوااجِياهدةةةةةةةةةُعَاْج
ةةةةةة اا-146 ةةةةةة َدلاْيودَوااحد َا َُ ةةةةةةواَاْج َراُخةةةةةةْذَ د
َاجْاارْةةةةة-147 َدْيةةةةةعا َُاااردةةةةةقَدوااْضةةةةةيدْبَجا َاْج َرةةةةةا َقد
َُ اةةةةةة َدوَد-148 ْيةةةةةةعاَاْجعاةةةةةة اددَاْج َد َواُخةةةةةةْذَجا
ْثةةةةةةهَُ-149 َا َرا ْ لا َُجةةةةةةْ ُءَاجِسةةةةةةْ مد اها َراةةةةةةذا
َتاأاِصةةةةةَلاَ-151 َاجِةةةةةذدْي َاياْصةةةةةهد َرةةةةةا َوااْضةةةةةيدهُْه
يحَُ-151 ٌد ُهَرا ْجقاْسةةةةةُمَإدًذاَصاةةةةة َْ ةةةةة َوااْقسد
ةةةةةةةهَُ-152 َا َُج ةةةةةة بد سا ٌد ةةةةةةةواَاْج ةةةةةةذدهدَ د َرةا ا
ةةةةْوَراْيةةةةيدَ-153 ةةةة فَد د َاْ تدسا َواَلا َتاْطادَةةةةه 

 

ةةمَْ  َراةة تْة اْعَ اةة َُ سد يةةيااثد َد َ الاةةىَذاوديَاْج
َاجِ جاةةةةةهَْ ِدْ ةةةةة ا ََُنا  َوااجِضةةةةةْيبد َهدةةةةة ْجااْرقد
ةة ذدقَُ ٌا َاْج ْةةتا َراأِا َوااْضةةيدْهُهَرةةاَاياْصةةهد
ةةةياا َد َواْج الا ةةة ا َاْجند َراةةةْ ْحراْفَواداْ َ اْثةةة ا
َاجثِةةةةةة سَد َ دْثةةةةةة ا ْكةةةةةةمد ٌُ ةةةةةة َرةةةةةةاَاْج َراإدِِة ا

ةةةةةةةة مَدَةاْعيَد ُيَردةةةةةةةةاَاْياْحكا ةةةةةةةة  د َا ةةةةةةةة َاْج َرُة ا
بَُ ُهَُ اااردةةةةةةةةةةةةةةةةةقفَُ لاةةةةةةةةةةةةةةةةة حد َواهةاْعةةةةةةةةةةةةةةةةة ا
ةةةةةةةيلد دِوَاْجعاةةةةةةة  دفَُ َ اةةةةةةةْوَتةاْرلد ََُةْث ديةةةةةةة ا
ا َاجِ ائدةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةة ةاْيود َُثا سد ةةةةةةةةةواَاْج َواُخةةةةةةةةةْذَ د
ةةةةةةةةجاَاجِطياائدةةةةةةةةقَد َأاِْة ا اها َوااْسةةةةةةةةُلْ َهدةةةةةةةةذا
ا دوَد تُةةةةةةة ا َوااْضةةةةةةةيدْهُهَرةةةةةةةاَاج ِةةةةةةة ِداَواَلَا

ةةةةةةةةهَِ َأاْ َتاضد ْ َُ ةةةةةةةة دَتا َ اْثةةةةةةةةهََُوااْحةةةةةةةةذا
ِلةةةةةةَلاَ ٌا ِْضاةةةةةةِمَوا اةةةةةة َتا َ اةةةةةة َا َواأاْحةةةةةةصد
ةةةةةةةةةةةةةةةيحَُ ةةةةةةةةةةةةةةةُمَوااْجرالد ََةاْعيدرُةةةةةةةةةةةةةةةُهَاْياْ نا
ةةةةةةةةةةةةهَُ َا ََاةةةةةةةةةةةةْأتداَ الاةةةةةةةةةةةةاَ د اةةةةةةةةةةةة جد دِوَاْجعا
ةةةةةةةةة فَد َكا ةةةةةةةةة َهةُةةةةةةةةةيِّواَرةاْ ةةةةةةةةةاا َا َراةةةةةةةةة قْةثاْعَهد

 

َه بَاجَث سخ 
َاهَْ-154 ةةةةةةُيَقةاْ ةةةةةةهاَاْجقدْسةةةةةة ةةةةةةْتَآخا َُ إدْ ََا َوا
155-ََِ ةةةةة وااْجعاةةةةةْهَجاةةةةةُهَ اْسةةةةةأاجاً َُأْخةةةةةيا َا َكا
ةةةمَْ-156 قاسد ةةة َتةاثةْ ةةةْتَ الايةْ ا إدْ َتاُكةةةْوَجاْيسا َوا
ةةةةةةة ا  ا -157 َاجسِّ ِْظُةةةةةةةْيَراةةةةةةةإدْ َواارةاقاةةةةةةةتد َواا

هَْ  َا ةةةْ  َوااْ ةةةيدْفَسا ةةة با سا ٌد َاْج ٌِّحد َرالاةةة
ةةةةةةة َقُةةةةةةة ِّ ا  َا ةةةةةةةيُهَردْي َقاةةةةةةةْ َهةُةةةةةةةيِّواَاجتِةْرلد
اَقاةةةْ َُحكدةةةمَْ ةةةذا َهد ا ْعَإدجاةةةىَاْجاارْةةةقد َراةةة ْ جد
َا  اةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةة َتا َوارْةقا ا َراُخةةةةةةةةةةةْذَُ ةةةةةةةةةةة دَتا
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ةةة َردةةةاَاجِسةةة هدقاهَْ-158 يعا ا َد َوااْضةةةيدْهُهَأاْوَجا
ِدياةةةةةةهَْ-159 َاج ِ  يةةةةةةعد َد َرةةةةةةاَجا ةةةةةةْ م  َواُكةةةةةةهَُّسا
ةةةةةة ا مَد-161 َواأاْسةةةةةةُ ُمَاُيْخةةةةةةياَِراردةةةةةةاَاجسِّ
قاةةةةةةةةةةةةةةةُ َاجَْ-161 ةةةةةةةةةةةةةةةذدهدَطايَد ةةةةةةةةةةةةةةةخاهَْرةا ا ََُثا سا

 

ةةةةةةةةة َُ ااارةاقاةةةةةةةةةهَْ َا  ُ ثةا َإدْ َجاةةةةةةةةةْمَتاُكةةةةةةةةةْوَهةايةْ
ةةةةةةةة َ َ اَلاِدياةةةةةةةةهََُْْضةةةةةةةةياُبَأاْوَرةةةةةةةةاَواْرقد ا

ةةةةةةةةةة مَد َا ةةةةةةةةةة َتا َُتْضةةةةةةةةةةياُبَأاْوَرةةةةةةةةةةاَواْرقد ا
ةةةةةةة  دخاهَْ َشا ةةةةةة َ ُتْة اةةةةةةة اَراْضةةةةةةه  َهد ا َراةةةةةة ْ قا

 

َه بَ يياثَاجخث ىَاجَشكهَواجَرقادَواجٌَه
ةةةةةةةةةة لَد-162 َا قَِّاْج ٌد إدْ ََاُكةةةةةةةةةةْوَرةةةةةةةةةةاَُ ْسةةةةةةةةةةتا َوا
ةةةةةةةةةةةةْمَ الاةةةةةةةةةةةةىَاياقاةةةةةةةةةةةةهَِّوااْجياقدةةةةةةةةةةةةيوَد-163 َرا ْقسد
ْرُقةةةاددَُحْكةةةماَ-164 َا َاْجُخْث اةةةىوااْحُكةةةْمَ الاةةةىَاْج
ةةةةةةةةةةةةةةه-165 َْ ٌا َاْج اَُحْكةةةةةةةةةةةةةةُمَذاوااتد ةةةةةةةةةةةةةةذا َوا اكا

 

ْشةةةةةةةكا لَد  ْيحفَهةاةةةةةةةيُِّوَاإلد ٌد َُخْث اةةةةةةىَصاةةةةةةة
َُ دةةةةةةةةيوَد َا دَاْج ةةةةةةةةقَِّاْجقدْسةةةةةةةة ٌا َهد ةةةةةةةةفا ٌْ َتا
َأُِْة اةةةةةةةةةةى ةةةةةةةةةة  اَأاْوَُ ةةةةةةةةةةاا َكا ةةةةةةةةةةًيا َإدْ َذاكا
َراةةةةةةةةةة ْهودَ الاةةةةةةةةةةىَاْجياقدةةةةةةةةةةيودَواايقاةةةةةةةةةةهَِّ

 

ٌا م َه بَاجغيقىَواج   ىَِو
ةةْتَقةاةةْامفَ-166 َُ إدْ ََا َأاْوَراةةياقَْوا ةةْ م  َهد ا
ةةة ُلَاجِسةةة هدقَد-167 َواجاةةةْمََاُكةةةْوََُةْعلاةةةُمَحا
ِدةةةةةةةةةةةةبَُ-168 ِةُ ْمَأاجا  ةةةةةةةةةةةةأِا َكا َوا ُةةةةةةةةةةةةِ ُ ْم
ثا -169 ةةئةْ َواقاةةْ َأاتاةةىَاْجقاةةْاُلَ الاةةىَ اةة َشد
ةةةةة  اهَْ-171 شا َاجِيْ ةةةةة دَوااإلد ةةةةةقد َ الاةةةةةىَطايَد

 

ياقَْ  ٌا ةةةةة ْج َكا يةةةةةعا َد َ اةةةةةِمَاْجنا ةةةةة ددث  َأاْوَحا
تُةةةةةةةةةاا ِّْثَ ةةةةةةةةقَدراةةةةةةةةَلَا ةةةةةةةةْوَ اا د ًقةةةةةةةة َ د َ اا د

اَاْجقاةةةةةْاُلَاجِسةةةةة دَُ َاجِلةةةةة ئدبَُ ةةةةةذا َرةا اكا
َإدْذَهةايِةثاةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةيااثد َد َا دَاْج ةةةةةةةةةْوَقدْسةةةةةةةةة َ د
َُ لاِخًلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َهدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأاْوجا دَاْجعد اةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اهَْ

 

َخ تَ 
ةةةةةةةةةةةةةةة مَد-171 َا ةةةةةةةةةةةةةةةُ َهللدَ الاةةةةةةةةةةةةةةةىَاجِت َْ ٌا َوااْج
ةةةةةةةةةييَد-172 َاجتِةْقلد َ اةةةةةةةةةود َِاْسةةةةةةةةةأجُُهَاْجعاْرةةةةةةةةةاا
ةةةةةةةواَ-173 ةةةةةةة  اَ د َكا َ اةةةةةةة  َاجةةةةةةةذُُِّابواراْرةةةةةةةيا
َواأارضاةةةةةةةةةةةةُهَاجِلةةةةةةةةةةةةَلاِدَوااجِتْسةةةةةةةةةةةةلديم-174
ْيةةةةةةةةيدَايِاةةةةةةةة مَاجعا قدةةةةةةةةبَد-175 ةةةةةةةة  َخا َِ ٌا  َُ
َاياْخياةةةةةةةةةةة  -176 ةةةةةةةةةةةهد ٌْ دهدَايارا ضد َواصاةةةةةةةةةةة

 

َكا ديةةةةةةةةًياَتاةةةةةةةةِمَرةةةةةةةةاَاجةةةةةةةةِ واامَد  ةةةةةةةةً ا َْ َحا
ةةةةةةةةييَد َالد َ اةةةةةةةة َِاْأُ ةةةةةةةةُهَردةةةةةةةةاَاْج ةةةةةةةةيا يةْ َواخا
ةةةةةةةةواَاْجُعيُةةةةةةةةاب ةةةةةةةة  اَ د َ اةةةةةةةة َشا يا ةةةةةةةةتةْ َواسا

َاجَْ م الاةةةةةةةىَاجِث دةةةةةةةاِّ ةةةةةةةيَد ََُْلةةةةةةةطاراىَاْجكا
ثا قدةةةةةةةةةةةةةةةب َا َذاوديَاْج َواآجدةةةةةةةةةةةةةةةهدَاْجغُةةةةةةةةةةةةةةةيِّ
ةةةةةةةةةةةةةةةة دَاياهْةةةةةةةةةةةةةةةةةياا َد ِدَاْيا ا جد َاجِسةةةةةةةةةةةةةةةة دا
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