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 اإلهــــــداء

لـى جنـة    إ للبـاذلين الـروح معراجـاً        ،أهدي هذا العمل المتواضع إلى عشاق الجنان      

نجيـل   فأوفى لهم ربهم وعده الذي وعدهم في التـوراة واإل          -صدقوا العهد الذين   - ،الرضوان

ِمِنين َأنفُسهم وَأموالَهم ِبَأن لَهم الجنَّةَ يقَاِتلُون ِفي سِبيِل اللِّه   ِإن اللّه اشْتَرى ِمن الْمؤْ    (( ،والقرآن

 .)1())فَيقْتُلُون ويقْتَلُون وعداً علَيِه حقّاً ِفي التَّوراِة واِإلنِجيِل والْقُرآِن

 علـى تخطـي     إلى والدي ووالدتي وإخواني الذين كانوا عونا لي طوال فترة دراسـتي           

 .الصعاب والعقبات أهدي عملي هذا

شيخ شهداء فلسطين الشيخ أحمد ياسين، صقر فلسطين         في اهللا، خوتي  إ ،إلى أحباب ديني  

والذي أطمع أن   ،   وإلى كل شهداء فلسطين    ،يحيى عياش الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، المهندس      

 .التقي بهم في مقعد صدق عند مليٍك مقتدر

                                                           
 111 آية : سورة التوبة)1(



ث 

  وتقديرشكر

يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر الجزيل ألستاذي الفاضل فضـيلة الـدكتور               ال  

والذي تكرم باإلشراف على هذه الرسالة فكان لي خير ناصح ولم يـزل             ) مروان علي القدومي  (

 ورفـع   ، فجزاه اهللا عن ذلك كـل خيـر        ،لي مذكراً ومعيناً حتى من اهللا علي بإتمام هذه الرسالة         

  .لى درجته في عليينمنزلته وأع

 )شـفيق عيـاش  (الـدكتور   كما وأتقدم بجزيل الشكر ألعضاء لجنة المناقشة األفاضل   

 فوجها وصـوبا    ،ذين تكرما مشكورين بمناقشة هذه الرسالة     لال،  )صليبيعلي ال محمد  (والدكتور  

 . اهللا خير الجزاءا فأفدت من ذلك الكثير فجزاهم،وصححا

 لي كان لتشجيعهم ودعائهم األثر العظيم في إنجاز هـذه            أنسى إخوة  ست فل نسيتوإن   

 ، عمـار صـويلح    ، مصطفى صبري  ، فأتقدم بالشكر إلى إخوتي األحباب باسل الشاعر       ،الرسالة

 . فكانوا لي عونا وسندا،على ما قدموه وبذلوه

                كما ال أنسى أساتذتي األفاضل في كلية الشريعة في جامعة النجاح فهم ذووا فضل علي

 .ت جهودهم وزادهم اهللا من فضلهفبورك

الـذين أتـاحوا لـي      )  أبو ديس  –اإلسالمي  مؤسسة إحياء التراث    (وأشكر اإلخوة في     

  .ولزمالئي الفرصة لتحقيق هذه المخطوطة

 وهللا الحمد في األولى واآلخرة ولك الحمد ربنا حتى ترضى
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 تحقيق ودراسة مخطوطة 

 " الفرائضإرشاد الفارض إلى كشف الغوامض من علم" 

 محمد بن سبط المارديني رحمه اهللا: للعالمة

 إعداد

 محمود محمد عفانة " محمد سامح"

 إشراف

 الدكتور مروان على القدومي

 الملخص

 ين اهللا عز  دإن من حق علمائنا األجالء وسلفنا األبرار الذين نذروا أنفسهم وأوقاتهم لخدمة             

ن نبرز جهدهم، ونحفظ علمهم     أ من حقهم علينا     وجل، ينفون عنه غلو الغالين وانتحال المبطلين،      

 األزمان، فكان تحقيق المخطوطات ودراستها وسيلة من الوسـائل          هنون، وتطوي سمن أن تغيبه ال   

ف، ألن أشارك ولو بجهد قليل في ذلك لكنه مشـر          لتحقيق هذه الغاية، وقد وفقني اهللا عز وجل،       

د الفارض إلى كشف الغوامض من علم       إرشا" فكانت رسالتي هذه في تحقيق جزء من مخطوطة       

 .هـ912 سنة ىني رحمه اهللا والمتوفيللعالمة محمد سبط المارد" الفرائض

وهي مخطوطة تحدثت عن علم مهم من علوم الشريعة، وهو علم المواريث، وقـد كـان                

الجزء الذي حققته محتوياً على عدة مواضيع في هذا العلم، حيث ابتـدأت العمـل مـن بـاب                   

 أكثر من ميت، ثم بـاب الميـراث          إلى نظرلسائل الميراث با  م، والذي يهتم بتصحيح     المناسخات

 ومـن   ،بالتقدير واالحتياط الذي يشمل مسائل الحمل والمفقود والخنثى، ومن ثم عن كيفية الـرد             

 ما ذُكر يرد عليه ومن اليرد عليه، وأخيراً في كيفية تورث ذوي األرحام، وقد راعيت في جميع                

وقد قدمت لكـل ذلـك بتعريـف         .لفقهاء والمذاهب وأدلتهم والترجيح بينها إن أمكن      يراد آراء ا  إ

بالمؤلف استوفيت فيه جوانب كثيرة، كما وقمت بالتعريف بالمخطوطة تعريفـا يثبـت نسـبتها               

 .لمؤلفها

 .وبعد فهذا جهد المقل، فإن أصبت فمن اهللا، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان

  رب العالمينوأخر دعوانا أن الحمد هللا
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 المقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا،              

من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له،                     

أعوذ باهللا مـن الشـيطان      وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال اهللا تعالى في محكم التنزيل بعد             

، وقـال   )1())يا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاِتِه والَ تَموتُن ِإالَّ وَأنتُم مسـِلمون             ((: الرجيم

نْها زوجها وبثَّ ِمنْهما    يا َأيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم من نَّفٍْس واِحدٍة وخَلَقَ مِ           ((: تعالى

، وقال  )2())ِرجاالً كَِثيراً وِنساء واتَّقُواْ اللّه الَِّذي تَساءلُون ِبِه واَألرحام ِإن اللّه كَان علَيكُم رِقيباً             

يصِلح لَكُم َأعمالَكُم ويغِْفر لَكُـم      ) 70(يا َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سِديداً           ": تعالى

 .")3 ()71(ذُنُوبكُم ومن يِطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عِظيماً

اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعمال متقبال وجسدا علـى الـبالء                

 .الصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمينصابرا، واجعل هذا العمل والجهد متقبال خ

 سبب اختيار البحث

سالمي تحوي كثيرا   ن كتب الفقه اإل   إلقد قمت باختيار هذا البحث بعد جهد وعناء، حيث          

سالمي واسعة وكثيرة، ولكن بعد مشورة أساتذتي األفاضـل،         من الدرر الكثيرة، وأبواب الفقه اإل     

رشاد إ(: قيق هذه المخطوطة والتي هي بعنوان     قررت أن أشارك مع مجموعة من زمالئي في تح        

محمد بن سبط المـارديني، وقـد دل        : للعالمة) الفارض إلى كشف الغوامض في علم الفرائض      

 أما أهميته في الكتاب الكـريم، فيـدل         )4(القرآن الكريم والسنة النبوية على أهمية علم الفرائض       

فبين ما لكل وارث من نصـيب كالنصـف         أن اهللا جل شأنه تولى تقدير الفرائض بنفسه،         : عليها

     ها غالباً بخالف سائر األحكام كالصالة والصيام       لوالربع والثمن والثلثين، والثلث، والسدس، وفص

وَأِقيمـواْ الصـالَةَ وآتُـواْ      ((: والزكاة والحج وغيرها، فالنصوص فيها مجملة أكثر كقوله تعالى        

يوِصيكُم اللّه ِفي   (( آيات من أول سورة النساء       أنصبة الورثة ، وقد أنزل اهللا في بيان       )5())الزكَاةَ

َأوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن فَِإن كُن ِنساء فَوقَ اثْنَتَيِن فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك وِإن كَانَتْ واِحـدةً                  

                                                           
 .102 :سورة آل عمران آية )1(

 .1 :سورة النساء آية )2(

 .71 – 70 :سورة األحزاب آية )3(

 .14-12 ص : التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية–الفوزان  )4(

 .43 :سورة البقرة آية )5(
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هما السدس ِمما تَرك ِإن كَان لَه ولٌَد فَِإن لَّم يكُـن لَّـه ولَـٌد                فَلَها النِّصفُ وَألبويِه ِلكُلِّ واِحٍد منْ     

ووِرثَه َأبواه فَُألمِه الثُّلُثُ فَِإن كَان لَه ِإخْوةٌ فَُألمِه السدس ِمن بعِد وِصيٍة يوِصي ِبهـا َأو ديـٍن                   

   ونرالَ تَد َأبناُؤكُمو آُؤكُمِكيماً            آبِليما حع كَان اللّه اللِّه ِإن نةً منَفْعاً فَِريض لَكُم بَأقْر مه11(  َأي( *

ولَكُم ِنصفُ ما تَرك َأزواجكُم ِإن لَّم يكُن لَّهن ولٌَد فَِإن كَان لَهن ولٌَد فَلَكُم الربع ِمما تَركْن ِمـن                    

 يوِصين ِبها َأو ديٍن ولَهن الربع ِمما تَركْتُم ِإن لَّم يكُن لَّكُم ولٌَد فَِإن كَـان لَكُـم ولَـٌد       بعِد وِصيةٍ 

ةٌ فَلَهن الثُّمن ِمما تَركْتُم من بعِد وِصيٍة تُوصون ِبها َأو ديٍن وِإن كَان رجٌل يورثُ كَالَلَةً َأو امرأَ                 

ولَه َأخٌ َأو ُأخْتٌ فَِلكُلِّ واِحٍد منْهما السدس فَِإن كَانُواْ َأكْثَر ِمن ذَِلك فَهم شُركَاء ِفي الثُّلُِث ِمن بعِد             

  آخرهـا  ومن،  )1()))12(وِصيٍة يوصى ِبها َأو ديٍن غَير مضآر وِصيةً من اللِّه واللّه عِليٌم حِليمٌ            

))          كا تَـرفُ ما ِنصُأخْتٌ فَلَه لَهلٌَد وو لَه سلَي لَكٌؤ هرِفي الْكَالَلَِة ِإِن ام فِْتيكُمي قُِل اللّه تَفْتُونَكسي

               كا تَرا الثُّلُثَاِن ِمممِن فَلَهلٌَد فَِإن كَانَتَا اثْنَتَيا وكُن لَّهي ا ِإن لَّمِرثُهي وهـاالً     وجةً رِإن كَانُواْ ِإخْوو

، وسمى هذه   )2 ())وِنساء فَِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن يبين اللّه لَكُم َأن تَِضلُّواْ واللّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليمٌ             

، ووعد من أطاعه في تنفيذها على الوجه المشروع جنات تجري مـن تحتهـا               اًالفرائض حدود 

ِتلْك حدود اللّـِه    : ((فقال اهللا تعالى  بالنار والعذاب المهين،     وتوعد من تعدى هذه الحدود       .األنهار

               ِظـيمالْع زالْفَو ذَِلكا وِفيه خَاِلِدين ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحنَّاٍت تَجج ِخلْهدي ولَهسرو ِطِع اللّهن يمو 

 .)3())لَه ويتَعد حدوده يدِخلْه نَاراً خَاِلداً ِفيها ولَه عذَاٌب مِهيٌنومن يعِص اللّه ورسو) 13(

: ة لفضله فقال صلى اهللا عليه وسـلم       ينأما السنة النبوية فقد جاءت شارحة ألحكامه، ومب       

 .")4(ة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة آية محكم–العلم ثالثة وما سوى ذلك فضل "

 .اً الكثير من األحاديث الدالة على أهمية علم الفرائض وتعلمهوهناك أيض

 على تعلـم الفـرائض،      توجيهاً نبوياً سالمي وجدت أن هناك     وبعد مراجعة كتب الفقه اإل    

موها الناس فإنها نصف العلـم وهـو أول         موا الفرائض وعلِّ  تعلّ " :ويؤيد هذا قول الرسول     

 ".)5(شيء ينسى، وأول شيء ينتزع من أمتي

 .فإنني أسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يلهمني الصواب فيه، ويغفر زلتي، إنه غفور رحيم

                                                           
 .11،12سورة النساء اآليتان  )1(

 .176آية : لنساءسورة ا )2(

 .14 ،13اآليتان :سورة النساء )3(

 . ورمز له بالصحة2/69 :رواه السيوطي في الجامع الصغير )4(

 .م1994 :بيروت سنة/  دار الفكر: الناشر،4/223 : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد– علي بن بكر –الهيثمي  )5(
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لقد واجهتني عدة عقبات وصعوبات في أثنـاء عملـي فـي             :الصعوبات في تحقيق المخطوطة   

 : تحقيق المخطوطة، يمكن إجمالها فيما يلي

م منها فهو علـى شـكل        وإن وجد قس   ،قلة المصادر الفقهية المتخصصة في علم المواريث      : أوال

 .مخطوطات بحاجة إلى دراسة وتحقيق

 فكان الخـط فيهمـا غيـر        ،كان هنالك صعوبة كبيرة في القراءة من نسختي المخطوطة        : ثانيا

 خـالل دراسـة وتحقيـق       2ط:  خاصة المخطوطة الثانية التي أشرت إليهـا بـالرمز         ،واضح

 .المخطوطة

 : بعة فصول دراسية، وهيس: قمت بتقسيم البحث إلى: منهجيتي في التحقيق

 : ، وفيه مبحثانالتعريف بالمؤلف والمخطوطة: الفصل األول

 ومولـده   ، وكنيته ولقبـه   ،اسم المؤلف ونسبه  : ويشتمل على : التعريف بالمؤلف : المبحث األول  

  .آثاره العلمية ومؤلفاته والوظائف التي تقلدها، مذهبه وصفاته وثناء العلماء عليه ووفاته

نسبة المخطوطة  و  ،التسمية وزمن التأليف  :  ويشتمل على  ،التعريف بالمخطوطة : انيالمبحث الث 

 .مصادره التي اعتمد عليها و،للمؤلف

 . تعريفها وطرق حل مسائلها،المناسخات: الفصل الثاني

 . تعريفه، وطرق حل مسائله،ميراث الحمل: الفصل الثالث

 . وحل مسائله،هاء في توريثه وآراء الفق، تعريفه،ميراث المفقود: الفصل الرابع

 . وحل مسائله، تعريفه وآراء الفقهاء في توريثه،ميراث الخنثى المشكل: الفصل الخامس

 . وحل مسائله، آراء الفقهاء فيه، تعريفه،الرد: الفصل السادس

 . وحل مسائلهم، آراء الفقهاء في توريثهم،تعريفهم: رحامميراث ذوي األ: الفصل السابع

 : ق ودراسة متن المخطوطةعملي في تحقي

 وأشرت إلى نسخة    ،1ط: بالرمز) 2/ 409: (أشرت إلى نسخة المخطوطة التي تحمل رقم      : أوال

 1ط:  ثم اعتمدت النسخة التي يرمـز لهـا        ،2ط: بالرمز )2م98/2(: التي تحمل رقم   المخطوطة

بتـدقيق   وقمـت    ، وذلك لوضوح خطها نسبيا    ،كأصل وثبتها متنا في بداية الصفحات في البحث       

 وتوثيق التصويب واالخـتالف فـي جـدول         ،المتن فيها وطباعته وإجراء مقارنة بين النسختين      
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: القسـم األول  : لى أربعـة أقسـام    إحيث قسمت الصفحة    ،  مستقل في البحث أسفل المتن مباشرة     

:  القسم الرابـع   ،شرح المتن :  القسم الثالث  ،المقارنة بين نسختي المخطوطة   :  القسم الثاني  ،المتن

 .الهوامش

 .عزو اآليات القرآنية لمواضعها: ثانيا

 .تخريج األحاديث النبوية الشريفة الواردة في نص المخطوطة: ثالثا

  .تراجم للرجال الواردة في النص وفي الشرح: رابعا

 .التعريف بالمصطلحات الفقهية الواردة في النص لغة واصطالحا: خامسا

شرحها معتمدا على كتـب الفقـه اإلسـالمي والكتـب      التعليق على المسائل الفقهية و    : سادسـا 

 .المتخصصة بالفرائض

 . وحل المسائل المذكورة في المتن باألرقام،تدعيم الشرح والدراسة باألمثلة التطبيقية: سابعا

 .ليها المؤلف في المخطوطةإتوثيق المراجع التي رجع : ثامناً

 ومسـارد آليـات   ، مسارد عامـة ،لبحثمراجع ا: ثم أنهيت البحث بالخاتمة والتي اشتملت على  

  .عالماأل ومسارد ، ومسارد لألحاديث الشريفة،القرآن الكريم
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 الفصل األول

 التعريف بالمؤلف والمخطوطة

 

 التعريف بالمؤلف: المبحث األول

 التعريف بالمخطوطة: المبحث الثاني
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 التعريف بالمؤلف : المبحث األول

حمد بن محمد بن أحمد بن محمد البدر دمشقي األصل قاهري محمد بن أ: هو: االسم والنسب

 .)2(فاطمة: واسم أمه .)1(المولد

 .)3(أبو عبد اهللا: كنيته: الكنية واللقب

وسبط المارديني أي ابن بنت المارديني وقد اشتهر بجده أبي  )4(سبط المارديني :اللقب والشهرة

 .)5(خليل بن يوسف بن عبد اهللا الماردينيأمه المارديني وهو الشيخ جمال الدين عبد اهللا بن 

 :واختلف العلماء في تسميته بالمارديني على قولين

نه سمي بالمارديني نسبة إلى بلدة من بالد العجم وهي بلدة ماردين من تركيا أ :القول األول

المقابلة لمدينة القامشلي على الحدود السورية الشمالية، وقد ذهب إلى هذا القول البقري 

 .)6(شافعيال

                                                           
ار مكتبـة    منشورات د  9/35 :مج6،  ع ألهل القرن التاسع   الضوء الالم ،  شمس الدين محمد بن عبدالرحمن    ،   السخاوي )1(

مكتبة المثنـى لبنـان     ،  11/188: مج5،  معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية     ،  عمر رضا ،  بيروت، كحالة  /الحياة
ـ هديـة العـارفين  ، إسماعيل باشـا ،  للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، البغدادي ودار إحياء التراث العربي    ماء  أس
 .م1955بيروت سنة /  منشورات مكتبة المثنى2/218: مج6، المؤلفين وآثار المصنفين

 الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر      2/242: مج2،  البدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع      ،  محمد بن علي  ،  الشوكاني
 .  لبنان–بيروت 

، هر الرجال والنساء من العرب والمسـتعربين والمستشـرقين        قاموس تراجم ألش  ،  األعالم،  خير الدين الزركلي  –الزركلي  
 .لبنان، بيروت/ دار العلم للماليين، 7/54: مج9

  1960القاهرة ، مطبعة دار الكتاب، 54/ 3: فهرس المخطوطات المصورة، فؤاد السيد
 .م1961مطبعة دار الكتب ،  القاهرة1/36: فهرس المخطوطات، فؤاد السيد
.  علق عليهـا وخـرج أدلتهـا د        حاشية البقري بهامش الرحبية في علم الفرائض      ،  أحمد بن محمد  محمد بن   ،  المارديني

 .م1997 ،7طدمشق /  دار القلم5: مصطفى البغا ص
كتاب شرح الترتيب في علـم      ،  عبداهللا بن بهاء الدين محمد الشنشوري     ،  ، الشنشوري 9/35: الضوء الالمع ،  السخاوي )2(

 . مخطوط موجود في مؤسسة إحياء التراث في أبوديس6: ي صرالدين محمد الشنشو للشيخ العالمة بهاء الفرائض
: هديـة العـارفين   ،  البغـدادي ،  9/35: الضوء الالمع ،  السخاوي،  3/54: فهرس المخطوطات المصورة  ،  فؤاد السيد  )3(
2/218 
، الزركلـي ،  11/188: ؤلفينمعجم الم ،  كحالة،  9/35: الضوء الالمع ،  السخاوي،  2/218: هدية العارفين ،  البغدادي )4(

فهرس ،  فؤاد السيد ،  3/54: فهرس المخطوطات المصورة  ،  فؤاد السيد ،  2/242: البدر الطالع ،  الشوكاني،  9/54: األعالم
، 3/54: مخطوطات المكتبة العباسـية فـي البصـرة       ،  3ص) مخطوط (شرح الترتيب ،  الشنشوري،  1/36: المخطوطات
 .3 مخطوط صشرح الترتيب، الشنشوري

: البـدر الطـالع  ، الشـوكاني ، 9/35: الضوء الالمع، السخاوي، 5 ص حاشية البقري على شرح الرحبية    ،  المارديني )5(
 .7 ص شرح الترتيب مخطوط، الشنشوري، 73، 2/72: مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة، 2/242
آثـار الـبالد وأخبـار      ،   بن محمود  زكريا بن محمد  ،  ، القزويني 5 ص حاشية البقري على شرح الرحبية    ،  المارديني )6(

 .م1980 دار بيروت للطباعة والنشر 259: ص، مج1، العباد
 الشافعي مذهباً الفرضي من آثاره حاشية على شـرح سـبط            هو محمد بن محمد بن قاسم بن إسماعيل البقري بلداً         : البقري

معجـم  ،   كحالـة  :أنظر. م1733 – هـ   1146المارديني على الرحبية في الفرائض والحواشي المحكمة كان حياً في عام            
 .11/89:  صالمؤلفين
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نه سمي بالمارداني نسبة إلى جامع ماردان بالقاهرة لذلك ثبت عندهم الكتابة أ :القول الثاني

 .)1(بالمارداني وليس المارديني ومن هؤالء اإلمام الشوكاني والسخاوي

 : الرأي الراجح

أن النسبة بالمارديني أدق وأصح من المارداني حيث ثبت ذلك في لقد ترجح لدي 

 في أكثر من موقع، وثبت أيضا في نهاية نسخ المخطوطة بخط النساخ حيث ثبت المخطوطة

سبط المارديني … ":  أنه قال)3( وليس المارداني وكذلك صح عن الشنشوري)2(عندهم المارديني

بن خليل بن يوسف بن عبد اهللا المارديني نسبة لجامع المارديني اهو الشيخ جمال الدين عبد اهللا 

نه لو كانت النسبة لجامع المارديني فإنها تكون بالياء أيضا أفنالحظ " )4(السخاويكما رأيته بخط 

 .كما ذكر سابقا

 : ته ووفاهمولد

الموافق لـ " هـ826"لسنة / ذي القعدة / 14: نه ولد في القاهرة فيأأجمع العلماء على 

ف نادرا ما نجده ، ولكن االختالف بين العلماء كان في تاريخ وفاته وهذا االختال)5("م1423"

بالنسبة لوفاة المشهورين من العلماء حيث إن المعهود هو االختالف في تاريخ الوالدة ألنه لم 

يكن مشهورا بعد، أما تاريخ الوفاة للعلماء فيهتم به ويصبح تاريخا ترتبط به الحوادث التاريخية 

 : ى ثالثة أقوالوسبط المارديني من العلماء الذين حصل االختالف في تاريخ وفاتهم إل

                                                           
: البـدر الطـالع  ، ، الشـوكاني 9/35: الضوء الالمع، ، السخاوي5 صحاشية البقري على شرح الرحبية    ،   المارديني )1(
 .73، 2/72: مخطوطات المكتبة العباسية، 2/242

 محمد شمس الدين السخاوي األصـل القـاهري         هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن            : السخاوي
 من المختصرات وقرأ على الجمال وصالح البلقيني وأبن الهائم وابن حجر وأخـذ              هـ وحفظ كثيراً  831الشافعي ولد سنة    

الضوء الالمع ألصل القرن التاسع توفي في المدينة يـوم األحـد سـنة              : عن مشايخ مكة والمدينة له مؤلفات كثيرة أهمها       
 .2/186: البدر الطالع، الشوكاني: ظرهـ أن902

هو محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا اليمني الصنعاني الحنبلي المعروف بإبن الشوكاني من أهـم مؤلفاتـه                    : الشوكاني
تكميل الحجة والبيان والبدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع ونيل األوطار لم يعرف له تاريخ والدة أما وفاته فكانـت         

 .7/222: معجم المؤلفين، كحالة: أنظر. م1834هـ الموافق 1250 سنة في
 .الصفحة األخيرة من مخطوطة إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض لمحمد بن سبط المارديني )2(
عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن علي العجمي الشنشـوري نسـبة لقريـة                :  الشنشوري هو  7/55: األعالم،  الزركلي )3(

هـ أزهري فرضي محدث خطيب أصولي ولي الخطابة بالجامع األزهـر           935قرى المنوفية بمصر ولد سنة      شنشور من   
، ، كحالة 4/273: األعالم،  الزركلي: انظر. هـ999: توفي سنة من تصانيفه الفوائد الشنشورية في شرح فرائض الرحبية         

 .6/128: معجم المؤلفين
 .7:  ص)مخطوط( كتاب شرح الترتيب، الشنشوري )4(
، السخاوي،  2/242: البدر الطالع ،  الشوكاني،  3/8: و المخطوطات المصورة   1/36: فهرس المخطوطات ،  فؤاد السيد  )5(

، 2/218: هدية العارفين ،  البغدادي،  188/ 11: معجم المؤلفين ،  كحالة،  7/54: األعالم،  الزركلي،  9/35: الضوء الالمع 
 .6:  ص)مخطوط( شرح الترتيب، شنشوريال، 5:  صحاشية البقري على الرحبية، المارديني
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 .)1("هـ907" قال المؤرخ عمر كحالة في كتابه معجم المؤلفين أن وفاته كانت في سنة :أوالً

: ذهب المؤرخ المشهور إسماعيل البغدادي في كتابه هدية العارفين أن وفاته كانت في سنة: ثانياً

 .)2("هـ902"

فهرس المخطوطات أن وفاته ذهب فؤاد سيد في كتابيه فهرس المخطوطات المصورة و: ثالثاً

 .)3(نقال عن ابن إياس في كتابه تاريخ مصر" هـ912"كانت في سنة 

" هـ902: "ن السخاوي توفى في سنةونجد أن اإلمام السخاوي لم يذكر تاريخ وفاته أل

 ونجد أن اإلمام الشوكاني توقف )4(وهذا يدل داللة واضحة على أن وفاته كانت بعد هذا التاريخ

 .)5(اريخ وفاتهأيضا في ت

 : قول وباهللا التوفيقأوعند الترجيح بين أقوال العلماء في تحديد وفاته 

هو أضعف األقوال ألنه ورد " هـ902"يعتبر القول أن وفاة المارديني كانت في سنة 

" إرشاد الطالب إلى وسيلة الحساب"في كتاب فهرس المخطوطات المصورة أن كتاب المارديني

ويوجد منه نسخة بخط أحمد بن يونس الشلبي الحنفي فرغ منها سنة . هـ"902"قد أتمه في سنة 

في حياة المؤلف المارديني بالمدرسة األشرفية بالقاهرة وفي آخرها ثبت أن الناسخ قد " هـ903"

والذي قال أن وفاته كانت في سنة  .)6("هـ904" المؤلف المارديني في سنة قرأها على

  .و مؤرخ معاصر دون ذكر المرجع الذي اعتمد عليهالمؤرخ عمر كحالة وه" هـ907"

وهو ما ذهب إليه ابن إياس في " هـ912"والذي يترجح لدي أن وفاته كانت في سنة 

 .كتابه تاريخ مصر ألنه قريب العهد به فيعتبر قوله أدق وأصح األقوال واهللا أعلم بالصواب

                                                           
 .11/188: معجم المؤلفين، كحالة )1(
 .2/218: هدية العارفين، البغدادي )2(
 .1/36: فهرس المخطوطات و 3/8: المخطوطات المصورة: فؤاد السيد، 7/54: األعالم، الزركلي )3(

ياس مؤرخ ولد بالقـاهرة     إبن احمد بن    واسمه محمد   ) م1524،  م1488) (هـ930،  852(ياس  إمحمد بن   : ياس هو إابن  
 .8/236: معجم المؤلفين، كحالة: انظر.  بدائع الزهور في دقائق الدهور وترجمة األمم في العجائب والحكمهمن آثار

 .9/35: الضوء الالمع، السخاوي )4(
 .2/242: البدر الطالع، الشوكاني )5(
 3/8: فهرس المخطوطات المصورة، فؤاد السيد )6(
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 :مذهبه وصفاته وثناء العلماء عليه

تباع المذهب الشافعي وهو ما ذكره العلماء صراحة في كتبهم وأكد عليه ألقد كان المؤلف من  

المارديني بنفسه كما نص عليه في المخطوطة وفي غيرها من المؤلفات وخاصة في شرحه 

 .)1(للرحبية ومن العلماء الذين ذكروا ذلك العالمة الشنشوري

وعرف عنه حسن العشرة اشتهر بالذكاء، كما حفظ القرآن الكريم وتاله ببعض الروايات 

 وتقدم على غيره في كثير من العلوم كما )2(والتواضع وأشير إليه بالفضيلة وانتفع به الفضالء

 .)3(وله مؤلفات كثيرة وكتب منتفع بها لخلوص نيته… "قال عنه البقري الشافعي 

وبالجملة فضيلته منتشرة ومحاسنه مقررة ولكنه لم ينصف في : " وقال عنه السخاوي

رير شئ يناسبه كما هو الغالب في المستحقين، وقد كان فريدا في فنون كثيرة في زمنه مثل تق

 .)4(الحساب واللغة

 : شيوخه وطلبه للعلم

المارديني من العلماء الذين اشتهروا بطلب العلم، دليل ذلك كثرة شيوخه الذين سمع لهم 

ماء مصر بل تعداه إلى غيرهم أو أخذ عنهم في شتى مجاالت العلم، ولم يقتصر األمر على عل

الشام والقدس وحماة حيث زار بيت : فسافر أكثر من مرة طلبا للعلم ومن البالد التي سافر إليها

كثر من أ وحج أيضا )5(هـ مع أبى البقاء بن الجيعان890المقدس أكثر من مرة في سنة 

 )8(الشرواني: )7(سهمومن أهم المشايخ الذين تتلمذ على أيديهم المارديني وسمع درو.)6(مرة

                                                           
، الشـوكاني ،  2/218: هدية العارفين ،  البغدادي،  11/188: معجم المؤلفين ،  كحالة،  9/35: الضوء الالمع ،  لسخاويا )1(

فهـرس   و   3/54: فهـرس المخطوطـات المصـورة     : فـؤاد السـيد   ،  7/54: األعالم،  الزركلي،  2/242: البدر الطالع 
: ص) مخطـوط  (شرح الترتيب ،  الشنشوري،  5:  ص حاشية البقري على شرح الرحبية    ،  المارديني،  1/36: المخطوطات

 .مقدمة مخطوطة إرشاد الفارض، 6
 .6:  ص)م( شرح الترتيب، الشنشوري، 9/36: الضوء الالمع، السخاوي، 2/242: البدر الطالع، الشوكاني )2(
 .5:  صحاشية البقري على شرح الرحبية، المارديني )3(
 .9/36: الضوء الالمع، السخاوي )4(
شهاب الدين أحمد بن يحيى بن الجيعان كان نائب كتابة السر في آخر دولة المماليـك الثانيـة                  :  بن الجيعان  أبو البقاء  )5(

هـ فكان نصـيبه    923عاصر غروبها ومصرع السلطان الغوري ومقتل طومان باي واستيالء العثمانيين على مصر عام              
: انظر. )هـ930 كانت وفاته سنة     –قوانين الدواوين   ( تنسب له عدة مؤلفات في العلوم اإلدارية منها       ،  السجن والموت شنقا  

 .م1963مكتبة النهضة المصرية ، 1/667 :القاموس اإلسالمي، أحمد عطا اهللا
 .6:ص) مخطوط (شرح الترتيب، الشنشوري، 2/242: البدر الطالع، الشوكاني، 9/36: الضوء الالمع، السخاوي )6(
 .6: ص) م( شرح الترتيب: يالشنشور، 9/36: الضوء الالمع، السخاوي )7(
الشرواني هو فتح اهللا بن أبى يزيد بن عبد العزيز بن إبراهيم الشرواني الشافعي مذهبا شارك في أنواع من العلوم من                      )8(

ـ 880(تفسير آية الكرسي وشرح المرام وشرح اإلرشاد في النحو كان حيا فـي سـنة                : تصانيفه : انظـر ). م1475–هـ
 .8/54: معجم المؤلفين، كحالة، 6/166: الضوء الالمع، السخاوي
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 )7( والصالحي)6( والرشيدي)5(والقلقشندي )4( والخواص)3( والنووي)2(والعقبي .)1(والبلقيني

وكان أول اشتغاله في  .)11( وابن المجدي)10(وابن حجر العسقالني .)9( والقاياتي)8(والمراغي

 . )12(العلم في سنة تسع وثالثين و ثمانمائة وعمره ثالث عشرة سنة

 
                                                           

حمد بن أبى بكر بن رسالن بن نصر بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن محمد البلقينـي المحلـي                     أهو  : البلقيني )1(
معجم ،  ياقوت بن عبداهللا  ،  الحموي: أنظر(هـ عالم فقيه ولد ببلقينة وهي قرية من قرى مصر           767 ولد سنة    )شهاب الدين (

هـ صنف في الفـرائض كتابـا اسـماه         844وتولى قضاء المجلسة وتوفي فيها سنة       )دار الفكر بيروت  ،  1/489: البلدان
 .1/176: معجم المؤلفين، كحالة، 1/253: الضوء الالمع –السخاوي : انظر. يضة في قسم الفريضةرالروضة األ

القاهري الشافعي زين الـدين محـدث       هو رضوان بن محمد بن يوسف بن سالمة بن البهاء بن سعيد العقبي              : العقبي )2(
 .4/166: معجم المؤلفين، كحالة: انظر. م1448، هـ852م وتوفي 1368هـ 769لد سنة مقرئ ولد بالجيزة و

هو إبراهيم بن محمد النووي الدمشقي الشافعي برهان الدين فقيه فرضي مات بدمشق وقد جاوز السبعين لـه                  : النووي )3(
م 1412ـ،  ه815ولد سنة   " وة السكرية الحال": ضم إليه الحساب ومتعلقاته في ألفية سماها      شرح المنهاج ونظم فرائضه ثم      

 1/3: معجم المؤلفين، كحالة، 1/8: الضوء الالمع، السخاوي: انظر. م1480، هـ883وتوفي في سنة 
س عالم مشـارك    شهاب الدين أبو العبا   (هو احمد بن عباد بن شعيب القاهري الشافعي المعروف بالخواص           : الخواص )4(

ـ 858دته أما وفاته فكانت سنة      في بعض العلوم من مؤلفاته الكافي في علمي العروض والقوافي لم يعرف تاريخ وال              ، هـ
 .1/259: معجم المؤلفين، كحالة: م، أنظر1454

بـن  ا :أنظـر ،  وهي من قرى مصر   (هو إبراهيم بن علي بن احمد بن إسماعيل بن علي القلقشندي األصل             : القلقشندي )5(
القاهري ) بيروت، مكتبة المعارف،    10/171،  مج7،  البداية والنهاية ،  و الفداء إسماعيل بن عمر إبن كثير القرشي أب      ،  كثير

م في العاشر من    1516،  هـ922م وتوفي في سنة     1428،  هـ831 إسحاق محدث فقيه ولد سنة       المولد والدار الشافعي أبو   
 .1/61: معجم المؤلفين، كحالة: انظر. نفسه أربعين حديثاذي الحجة خرج ل

شافعي مـذهبا  هو محمد بن عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن الجين الرشيدي األصل شمس الدين القاهري ال    : الرشيدي )6(
ـ 854 م وتوفي في سنة      1366،  هـ767خطيب ولد سنة     الضـوء  ،  السخاوي: انظر. آثاره ديوان خطب  م من   1450،   ه

 8/101: الالمع
م 1410ـ،  ه812ي األصل سكن دمشق ولد سنة        هو علي بن محمد بن عبد الحميد الهيثمي الصالحي عراق          :الصالحي )7(

ـ               1498،  هـ900وتوفي في الصالحية سنة       ةم من تصانيفه فتح الملك العزيز بشرح الوجيز في الفقه الحنبلـي فـي خمس
 .7/207: معجم المؤلفين، كحالة، 5/164: األعالم، الزركلي: انظر. لداتمج
محمد بن آبي بكر بن الحسين بن عمر بن محمد يونس القرشي العثماني القاهري األصل الشـافعي مـذهبا                   : المراغي )8(
هـ مـن   859هـ ونشا بها وتوفي سنة      775 محدث فقيه أصولي نحوي صوفي ولد بالمدينة سنة          )شرف الدين ،  أبو الفتح (

:  منهاج النووي ومختصر فتح الباري البن حجر وسـماه         شرح المناهج الفرعي وسماه المشرع الروي في شرح       : تصانيفه
 9/108: معجم المؤلفين، كحالة، 2/146: البدر الطالع، الشوكاني: انظر". تلخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح"
هو محمد بن علي بن محمد بن يعقوب القاياتي القاهري الشافعي أبو عبد اهللا شمس الدين فقيه أصولي نحوي                   : القاياتي )9(
هـ من  850هـ ولي التدريس في الترقومية واالشرفية وولي قضاء الشافعية بمصر وتوفي في سنة              785حدث ولد سنة    م

 . آثاره شرح منهاج الطالبين
 .11/62: ومعجم المؤلفين، كحالة، 214 – 8/212: الضوء الالمع، السخاوي: انظر

من أئمة العلـم والتـاريخ      ،  لفضل شهاب الدين ابن حجر    احمد بن علي بن محمد الكناني العسقالني أبو ا        : العسقالني )10(
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة ولسـان الميـزان           : أصله من عسقالن ومولده ووفاته بالقاهرة تصانيفه كثيرة منها        

ـ  –الزركلي  : انظر. هـ852هـ وتوفي سنة    773يز أسماء الصحابة ولد سنة      يوتقريب التهذيب واإلصابة في تم     : الماألع
 .20/20: معجم المؤلفين، كحالة، 90، 1/87: البدر الطالع، الشوكاني، 179 – 1/178
شهاب الدين أبو العباس عـالم فـي المثلثـات          ،  بن طبغا المجدي القاهري الشافعي    هو احمد بن رجب     : ابن المجدي  )11(

كشـف  : هـ من مؤلفاته  850وفي سنة    هـ وت  767والفلك والحساب والهندسة والتقويم والفرائض والفقه والنحو ولد سنة          
الحقائق في حساب الدرج والحقائق وإحراز بضاعة الفرائض وشرح الجعبري فـي الفـرائض والفصـول فـي العمـل                    

، 1/221: معجـم المـؤلفين   ،  كحالـة : انظـر . من شيوخه البلقيني وابن الملقن    ،  بالمقطرات والرسالة في العمل بالجيب    
 .58، 1/56: البدر الطالع، الشوكاني

 .6:  ص)م( شرح الترتيب: الشنشوري، 9/35: الضوء الالمع، السخاوي )12(
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 : ئف التي تقلدهاالوظا

 في مصر )2( بالجامع األزهر)1(لقد تقلد مناصب مهمة وعديدة من أهمها أنه عين مؤقتاً

 وباشر الرئاسة في كثير من أماكن العبادة والعلم حيث تصدر الرئاسة )3(وتصدر لإلقراء فيه

ن وكان له جلسات علمية في هذا الجامع وخاصة في صفر سنة تسع وسبعي، )4(بجامع طولون

  .)6(انتهت إليه رياسة علم الميقات في زمانه: وقال عنه العلماء أمثال السخاوي .)5(وثمانمائة

  : آثاره العلمية

لقد اشتهر المارديني بأصناف في العلوم والفنون وألف مؤلفات كثيرة حتى قال صاحب 

مصنفات التي ، ومن أهم ال)8("نه ألف ما يزيد على مائتي مقدمة في المواقيتإ: ")7(الترتيب

 : )9(ما يلي) ةمخطوطال وغير ةمخطوطال (وضعها

 . )10 ()مخطوط(المواهب السنية في أحكام الوصية: في علم الفقه

 : ومن كتبه في علم الفرائض

                                                           
: موقوتا/ مقدار من الزمن وكل شئ قدرت له حينا فهو مؤقت و الجمع أوقات ووقت موقت وموقت أي محدد                 : الوقت )1(

لشيء يؤقته ووقته أي بين     وقت ا : أي محدودا مقدرا والتوقيت أن يجعل للشيء وقتاً يختص به وهو بيان مقدار المدة ويقال              
جمـال  ،  إبن منظور : انظر،  من يراعي األوقات واألهلة وقد اشتهر به جماعة       : والموقت،  تحديد األوقات : والتوقيت،  حده

 ،3طلبنـان   / دار صـادر بيـروت    :  دار الناشـر   413الجزء الثاني صفحة    ،  مج15،  لسان العرب ،  الدين محمد بن مكرم   
 بـاب   594مصر الجزء األول صـفحة      / المطبعة الخيرية : تاج العروس ،  حمد مرتضى م،  م فصل الواو باب التاء    1994
م الجـزء السـادس   1972 سنة ،2ط، مج6 ،،معجم مقاييس اللغة ،  أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا      ،  إبن فارس ،  التاء

 .مطبعة مصطفى البابي وأوالده بمصر، تحقيق عبد السالم محمد هارون، 131صفحة 
كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب         ،  ، حاجي خليفة  11/188: معجم المؤلفين ،  كحالة،  7/54: األعالم،  الزركلي )2(

، م1987:  سـنة  ،1، ط حافظ عبد العلـيم خـان     . د: تصحيح وتعليق ،  لبنان/ بيروت،  مكتبة عالم الكتب  : الناشر،  والفنون
1/861. 
 .2/242: البدر الطالع، الشوكاني )3(
المساجد القائمة بمصر بعد مسجد عمرو بن العاص سمي باسم منشئه احمد بـن طولـون                هو اقدم   : جامع ابن طولون   )4(

 يقع  )هـ265(م وأقيمت أول صالة جامعة فيه في شهر رمضان          876 –هـ  263مؤسس الطولونيه بدأ العمل به في عام        
ر وتجاور المسـجد اليـوم      بشارع الصليبية بين ميدان السيدة زينب وميدان القلعة وأقيم على صفحة تعرف باسم جبل الشك              

والمسجد نفسه على هيئة مستطيل     ،  سلسة من المنشآت المملوكية التي أقيمت بعده بعدة قرون وتشمل مساجد وحدائق كثيرة            
 . م118م وعرضه 138طوله 
 .4/576: القاموس اإلسالمي، أحمد عطا اهللا: انظر

 .9/36: الضوء الالمع، السخاوي )5(
 .8: ص: شرح الترتيب، الشنشوري )6(
 .هو الشيخ عبد اهللا بهاء الدين محمد الشنشوري الفرضي )7(

 .8:  ص)مخطوط( شرح الترتيب، الشنشوري )8(

، 11/188: معجـم المـؤلفين   ،  كحالـة ،  9/36: الضوء الالمع ،  السخاوي،  219،  2/218: هدية العارفين ،  البغدادي )9(

 .5:  صالبقري على شرح الرحبيةحاشية ، المارديني، 7:  ص)مخطوط( شرح الترتيب، الشنشوري

 .7/54: األعالم، الزركلي، 2/219: هدية العارفين، البغدادي )10(
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متن في الفرائض ثم اختصره في نحو نصف ) مخطوط(كشف الغوامض في علم الفرائض  •

: تحت رقم"…ة العباسية في البصرة  ويوجد مخطوط منها في المكتب)1(حجمه وشرحه أيضاً

 .")2(97 -هـ:  صفحة تحت رقم24 ويوجد نسخة أخرى عدد صفحاتها 35-أ

عمل على  وهي المخطوطة التي ن)3(إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض في علم الفرائض •

 .تحقيقها بإذن اهللا تعالى

مواريث  وهي عبارة عن أبيات شعرية تشتمل على ال)4(شرح الرحبية في الفرائض •

وقد قام الدكتور مصطفى البغا بتحقيق المخطوطة . والفرائض وتحتوي على أبواب مختلفة

وصاحب الرحبية . )5(والتعليق عليها وضم في الهوامش حاشية البقري الشافعي في الفرائض

هو عبد اهللا محمد بن علي بن محمد بن حسين الرحبي المعروف بابن موفق الدين نسبة إلى 

 رحبة ببالد الشام فقيه فاضل صنف كتبا وله منظومة صغيرة في الفرائض، ولد بلد يقال له

 .)6(هـ579: هـ وتوفى في سنة497: سنة

وترتيب مجموعة  ،)8(ينوقرة الع )7(يةاللمعة الشمس: لفاته في المواريث أيضاًومن مؤ

 .)9(الكالئي

                                                           
معجم ،  كحالة،  2/218: هدية العارفين ،  البغدادي،  7/55: األعالم،  الزركلي،  1/36: فهرس المخطوطات ،  فؤاد السيد  )1(

، 4/363: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     ،  حاجي خليفة ،  2/242: البدر الطالع ،  الشوكاني،  11/188: المؤلفين

 9/36: الضوء الالمع، السخاوي، هـ1362: إستانبول سنة، مطبعة البهية

 .73، 2/72: مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة )2(

، ركليالز،  2/218: هدية العارفين ،  البغدادي،  2/242: البدر الطالع ،  الشوكاني،  3/62: كشف الظنون ،  حاجي خليفة  )3(

 .1/36: فهرس المخطوطات، فؤاد السيد، 7/55: األعالم

 .11ص شرح الرحبية ، المارديني، 9/36: الضوء الالمع، السخاوي، 7/54: األعالم، الزركلي )4(
 .م1997 ،7ط/ دار القلم دمشق/ مصطفى البغا. د: تحقيق، الرحبية في علم الفرائض، المارديني: أنظر )5(
، لبنان–مكتبة عالم الكتب بيروت :  الناشر2/17: طبقات الشـافعية ، حمد بن عمرأحمد بن م ،  هبةإبن قاضي ش  : أنظر )6(

 7/166: األعالم، الزركلي، م1987 ،1، طحافظ عبدالعليم خان. د: تصحيح وتعليق
هديـة  ،  يالبغـداد ،  55،  7/54: األعـالم ،  الزركلي: أنظر،  اللمعة الشمسية على التحفة المقدسية في الفرائض      : سمهإ )7(

 .4/411: كشف الظنون، حاجي خليفة، 2/217: العارفين
قرة العين في بيان المذهبين في علم الفرائض ضمن فيه كتاب الجعبرية على مذهب المالكية وبين فيه مـذهب                   : سمهإ )8(

، اديلبغدا،  2/217: كشف الظنون ،  حاجي خليفة :  هـ أنظر  901يه سنة   الشافعي وأصحابه وغالب مذهب الحنفية وقرأ عل      
 .55، 7/54 :األعالم، الزركلي، 2/217: هدية العارفين

محمد بن شرف بن عادي الزبيدي الكالئي الشـافعي         : والكالئي هو ،  مودوع في ترتيب المجموع للكالئي    سمه السر ال  إ )9(
لى المـذاهب    فرضي حاسب من إثارة المجموعة في الفرائض والقواعد الكبرى في الفرائض ع            )شمس الدين أبو عبد اهللا    (

 7/28: األعالم،  الزركلي: انظر. هـ777ه كانت في    األربعة والجامع الصغير في النحو ولم يعرف له تاريخ والدة ووفات          
 10/66: معجم المؤلفين، كحالة، 2/217: هدية العارفين، ، البغدادي55، 54و
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 .)1(وشرح الفصول البن الهائم

 : حوومن مؤلفاته في اللغة العربية والن

 .)2(عمل شروحا في النحو على شذور الذهب وقطر الندى والتوضيح البن هشام

 : شهر مؤلفاته في علم الحسابأومن 

وهو مختصر على مقدمة وثالثة أبواب وخاتمة  … )تحفة األحباب في علم الحساب(

حيث يعتبر شرحا …" وإرشاد الطالب إلى وســيلة الحساب"أوله الحمد هللا ميسر الحساب، 

للوسيلة في الحساب للشيخ شـهاب الدين احمد بن محمـد المعـروف بابن الهائـم المتــوفى 

، وبدأ بقوله الحمد اهللا جاعل قلوب )3(ام وخاتمةرتبه على مقدمة وثالثة أقسـو" هـ815": سنة

د الطالب في معرفة مسائل مقاص: "ومن مؤلفاته في الحساب أيضا .)4(وليائه معادن الحكمأ

 )5("الحساب

 : أما مؤلفاته في الفلك فكثيرة ومن أهمها

 .))6(دقائق الحقائق في حساب الدرج والدقائق(

 .))7(حاوي المختصرات في العمل بربع المقنطرات(

                                                           
 حمد بن الهائم سمه شرح الفصول في الفرائض وصاحب الفصول هو شهاب الدين بن العباس اإ )1(

 عالم في الفرائض والحساب     )شهاب الدين (المقدسي الشافعي   ،  احمد بن محمد بن عماد الدين بن علي المصري        : ابن الهائم 
هـ منة مؤلفاته إبراز الخفايا     815هـ ثم ارتحل إلى بيت المقدس إلى أن توفي سنة           756والفقه والعربية ولد بالقاهرة سنة      

األلفيـة  ،  الجمل الـوجيزة واألرجـوزة    ،  كتاب الفصول ،  ن المقنع في الجبر   آي تفسير غريب القر   البيان ف / في فن الوصايا  
 . واللمع المرشد في الحساب

، كحالة،  2/1265: كشف الظنون ،  حاجي خليفة ،  2/217: هدية العارفين ،  البغدادي،  55،  7/54: األعالم،  الزركلي: انظر
 .118، 1/117: لعالبدر الطا، الشوكاني، 2/137: معجم المؤلفين

، البغـدادي ،  11/188: معجم المـؤلفين  ،  كحالة،  7/242: البدر الطالع ،  الشوكاني،  9/36: الضوء الالمع ،  السخاوي )2(
 .7: ص)م (شرح الترتيب، الشنشوري، 2/219: هدية العارفين
 شارك مع المعاني والبيان     عبد اهللا بن يوسف بن احمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري جمال الدين نحوي              : وابن هشام هو  

قطر الندى وبل الصدى ومغنى اللبيب عن كتب األعاريـب          : والعروض والفقه أقام في مكة وتوفي بمصر من أهم مؤلفاته         
 وتوفي فـي    –هـ  708(وكالهما في النحو وشرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني في فروع الفقه ولد في سنة                 

 .164، 6/163: معجم المؤلفين، كحالة، 1/400: البدر الطالع، يالشوكان: انظر). هـ776سنة 
، 11/188: معجـم المـؤلفين   ،  كحالـة ،  2/219: هدية العـارفين  ،  البغدادي،  1/361: كشف الظنون ،  حاجي خليفة  )3(

 .7/55: األعالم، الزركلي، 9/36: الضوء الالمع، السخاوي

 .3/8: المخطوطات المصورة، فؤاد السيد، 2/219: ية العارفينهد، البغدادي، 2/2010: كشف الظنون، حاجي خليفة )4(

 .2/219: هدية العارفين، البغدادي )5(

 .2/219 :هدية العارفين، البغدادي، 7/54: األعالم، الزركلي )6(

 .2/219: هدية العارفين، البغدادي، 7/54: األعالم، الزركلي )7(



 14

 .))2(الرسالة الفتحية في األعمال الجيبية( ،))1(ر المنثور في العمل بربع الدستوردال( 

 : شهر مؤلفاته في الميقاتأومن 

تحفة المختصرات في معرفة القبلة وأوقات (، ))3(المنحرفات على الحيطانجداول رسم (

 .))5(المنصورية في علم الميقات(، ))4(الصالة

وثبت عند بعض العلماء أن للمارديني مؤلفات ومقدمات في الميقات تزيد عن مائتي 

 .)6(مقدمة

 : وكان له مؤلفات في الجبر والمقابلة من أهمها

 .))8(اللمعة الماردينية في شرح الياسمينية(، ))7(رح المقنعالقول المبدع في ش(

 : الحياة السياسية في عصر المؤلف

عاش المؤلف معاصراً لدولة المماليك البرجية، حيث يقسم المؤرخون دولة المماليك إلى 

 : قسمين

دي، وقد امتازت هذه الفترة بالقوة واالزدهار والرخاء االقتصا: )9(دولة المماليك البحرية

 .) هـ784 إلى سنة 648(والتقدم الثقافي، ويبدأ هذا العصر من بداية دولة المماليك عام 

 حيث امتازت بالضعف –وهي الفترة التي عاش فيها المؤلف : دولة المماليك البرجية

 .)10() هـ923 إلى سنة 784(والجمود واالنحدار، والثورات، وهذا العصر يبدأ من سنة 

                                                           
 .2/219: لعارفينهدية ا، البغدادي، 7/54: األعالم، الزركلي )1(

 .2/219: هدية العارفين، البغدادي، 7/54: األعالم، الزركلي )2(

 .7/54: األعالم، الزركلي )3(

 .2/218: هدية العارفين، البغدادي )4(

 .2/219: هدية العارفين، البغدادي )5(

 .7: ص) مخطوط( شرح الترتيب، الشنشوري )6(

 .2/219: هدية العارفين، البغدادي، 7/54: األعالم، يالزركل، 11/188: معجم المؤلفين، كحالة )7(

 .4/411: كشف الظنون، حاجي خليفة، 2/219: هدية العارفين، البغدادي، 3/54: المخطوطات المصورة، فؤاد السيد )8(

، النجوم الزاهرة في ملوك مصـر والقـاهرة       ،  بو المحاسن يوسف بن تغري البردي      جمال الدين أ   –ابن تغري بردي     )9(

، م1992 سـنة    ،1، ط لبنـان / بيـروت ،  الناشر دار الكتب العلمية   ،  محمد حسين شمس الدين   : قدم له وعلق عليه   ،  مج16

 .1/36: تاريخ عجائب اآلثار، ، الجبرتي6/320

 .1/36: تاريخ عجائب اآلثار،  الجبرتي)10(
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، وقد تميزت دولة )1(براج قلعة القاهرةأ البرجية ألنهم سكنوا في وقد سموا بالمماليك

ن معظم سالطينها كانوا من أصل جركسي، ولم يكن لمبدأ وراثة الحكم أالمماليك البرجية في 

احتراماً عندهم بل كان الحكم ألوفرهم حظاً من الكفاية والمقدرة، وقد كثرت المؤامرات والفتن 

 .)2(عنه انتشار الرعب والفزع وعدم االستقرار في البالدللوصول إلى الحكم، ونتج 

 : الحياة الثقافية في عصر المؤلف

لقد أثرت األوضاع االقتصادية والسياسية السيئة سلباً على النواحي العلمية والثقافية في 

دولة المماليك البرجية، إال انه ازدهرت في هذا العصر الكتابة التاريخية وكثر المؤرخون، 

مية يلتقي سالإسالمية، فكان يعتبر أهم جامعة ر الجامع األزهر كمركز للثقافة العربية اإلوظه

فيها أكبر عدد هائل من العلماء والطالب من جميع أنحاء العالم، وحدث هناك تنافس بين 

 .)3(مراء في بناء المساجد والمدارس والمعاهد لنشر المعرفةالسالطين واأل

 بالمخطوطالتعريف : المبحث الثاني

 : التسمية وزمن التأليف

وثبت اسمها " إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض من علم الفرائض: "اسم المخطوطة

:  ففي كتاب فهرس المخطوطات قال)4(كثر من موقع من الكتب المختصة بذلكأوضبط في 

كشف الغوامض في قسمة (إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض وهو شرح على كتاب 

 .)5()المواريث

 .)6("كشف الغوامض وشرحه": عمل متنا في الفرائض سماه: وقال الشوكاني

وثبت عند العلماء ذلك الشرح باالسم المذكور أعاله فقد أورد الزركلي بعض مؤلفات 

إرشاد الفارض إلى كشف "وشرحه "كشف الغوامض في الفرائض ": المارديني وقال منها

 ".)7(الغوامض

                                                           
 .2/214: السلوك لمعرفة دول الملوك،  المقريزي)1(

 .2/369: سالميةوب اإلتاريخ الشع،  كارل بروكلمان)2(

 .9، 1/6: المقدمة: النجوم الزاهرة،  ابن تغري بردي)3(

 .2/218: هدية العارفين، البغدادي )4(

 .1/36:  المخطوطاتمسرد، فؤاد السيد )5(

 .28242: البدر الطالع، الشوكاني )6(

 .7/55: األعالم، الزركلي )7(



 16

هـ وكان 891رمضان /1: لف في تأليف هذه المخطوطة فيلقد بدأ المؤ: زمن التأليف

، صرح )1(هـ891رمضان /15مدة عمله في التأليف أربعة عشر يوما حيث انتهى منها في 

وقد كمل هذا الشرح : قال المؤلف رحمه اهللا: "بهذا المؤلف في نهاية المخطوطة حيث قال

س سنة إحدى وتسعين المبارك في خامس عشر من شهر رمضان العظيم مع طلوع الشم

 ". )2(اوثمانمائة وكان جملة عمله في أربعة عشر يوم

 : نسبة المخطوطة إلى المؤلف

وكتبه مؤلفه محمد بن "نية وردت عبارة في نهاية المخطوطة في النسختين األولى والثا

 .")3(حمد سبط الماردينيأمحمد بن 

تأليف بدر ": مضوفي فهرس المخطوطات قال عن إرشاد الفارض إلى كشف الغوا

وقال السخاوي عن محمد بن سبط ")4(الدين محمد بن محمد المعروف بسبط المارديني

وعمل متنا في الفرائض سماه كشف الغوامض واختصره في نحو نصف حجمه  …"المارديني

 ".)5(بل وشرحه

وكشف الغوامض في : "وقال الزركلي في شرح مؤلفات وآثار المارديني العلمية

وجاء في كتاب هدية العارفين في  ")6(إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض: "حهالفرائض وشر

إرشاد الفارض إلى شرح كشف الغوامض في … وله من الكتب ": ذكر آثاره العلمية

" كشف الغوامض: "وعمل متنا في الفرائض سماه:  وقال الشوكاني في ذكر مؤلفاته)7("الفرائض

 .)8(وشرحه

بدليل ال يدخله الشك نسبة هذه المخطوطة إلى مؤلفها المارديني  نه ثبت لديإوبالجملة ف

 .حيث تواترت أقوال أصحاب االختصاص من العلماء في ذلك

                                                           
 .1/36:  المخطوطاتمسرد، فؤاد السيد )1(

 . آخر كل نسخة من المخطوطةينظر )2(
 .ينظر أخر صفحة في المخطوطة )3(
 .1/36:  المخطوطاتمسرد، فؤاد السيد )4(
 .9/36: الضوء الالمع، السخاوي )5(
 .7/55: األعالم، الزركلي )6(
 .2/218: هدية العارفين، البغدادي )7(
 2/242: البدر الطالع، الشوكاني )8(
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 : مصادره التي اعتمد عليها في المخطوطة

بعد دراسة المخطوطة وجدت أن المؤلف اعتمد على كثير من المراجع القديمة ومن أهم 

 : هذه الكتب

 .)2(معجم مقاييس اللغة البن فارس*    .)1(روي لله–غريب الحديث * 

 .)4( للزركشي الحنبلي–شرح الخرقي *   .)3(المهذب للشيرازي الشافعي* 

 .)6(القاموس المحيط للفيروز أبادي*   .)5(سالمجمل في اللغة البن فار* 

 

                                                           
أبو عبيد القاسم بن السالم الهـروي االزدي خزاعـي بـالوالء وخرسـاني              :  هو  والهروي 1: انظر المخطوطة ص   )1(

هـ سمع الحديث ونظر في الفقه واالدب واشتغل بالحديث والقراءات وأمثال علوم           154وبغدادي بالنسبة ولد بهراة في سنة       
لمصـنف وغريـب القـران    غريب ا:  مثل آبي زيد األنصاري من أهم مؤلفاته      هاخذ األدب عن كبار أدباء عصر     ،  اإلسالم

مقدمة كتـاب   ،  ، أبو عبيد القاسم بن سالم     الهروي: انظر/ هـ224وغريب الحديث والقراءات سكن مكة وتوفي فيها سنة         
، 12/403 :تـاريخ بغـداد   ،  الخطيـب ،  م1986: ،1طلبنان  / دار الكتب العلمية بيروت   ،  10: صمج،  4،  غريب الحديث 

: ،1طالمطبعـة الحسـينية     ،  1/270مج،  6،  طبقات الشافعية الكبرى  ،   السبكي  تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب      –السبكي  
 .هـ1324

وابن فارس هو أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيـب ولقـب بألقـاب                   / 2: انظر المخطوطة ص   )2(

هـ وبرع في 291نة هـ وتوفي في س208هـ او   206والنحوي والمالكي واللغوي ولد سن       كثيرة منها إبرازي والقزويني   

" مـالي األ"،  "األضداد و اإلفراد  "،  "بيان االستشهاد في أصول الفقه    ": كثير من العلوم من لغة وغيرها ومن أهم اثارة العلمية         

مقدمـة  ،  أحمد بن فارس بـن زكريـا      ،  بن فارس ا،  4/212: النجوم الزاهرة ،  بن تغري بردي  ا: انظر. وكان فقيها شافعيا  

 .م1986: ،2طبيروت / مؤسسة الرسالة: اشرالن، 23، 11/ 1: المجمل

، بادي الشيرازي أبو إسحاق   أإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز       : الشيرازي هو / 7/90/6/96: انظر المخطوطة ص   )3(

جمال الدين فقيه صوفي ولد بفيروز أباد ونشا بها ثم دخل البصرة ثم بغداد وتوفي فيها من مؤلفاته المهذب في الفقه واللمع                      

معجم ،  كحالة: انظر) م1083،  1003( – )هـ476،  393(طبقات الفقهاء حياته كانت     ،  التبصرة في أصول الفقه   ،  رحهوش

 .13/356 و1/68 :المؤلفين

شمس الدين أبو   (محمد بن عبد اهللا بن محمد الزركشي المصري الحنبلي          :  والزركشي هو  12: ص: انظر المخطوطة  )4(

شـرح قطعـة مـن      ": توفي بالقاهرة من آثـاره    ،  )موفق الدين عبداهللا الحجاوي   (لقضاة  من شيوخه قاضي ا   ،   فقيه )عبد اهللا 

معجـم  ،  كحالة: ، انظر )م1370،  …(،  )هـ772،  …(: حياته كانت ،  "شرح قطعة من الوجيز     "،  "شرح الخرقي "،  "المحرر

 المكتب التجاري للطباعة و :الناشر، مج8، شذرات الـذهب ، عبد الحي بن العماد الحنبلي،  ، ابن العماد  10/239: المؤلفين

 .225، 6/224، لبنان/ بيروت، النشر

 .2: انظر المخطوطة ص )5(

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن بكر بن فضـل اهللا               : بادي هو أالفيروز  / 1:  انظر المخطوطة ص   )6(

: من تالميذه ،   واخذ األدب من والده وغيره      لغوي نشأ في شيراز    )مجد الدين أبو الطاهر   (بادي الشيرازي الشافعي    أالفيروز  

، القـاموس المحـيط   : قدم مكة والمدينة والطائف من مؤلفاته     ،  عين قاضيا باليمن  ،  ابن عقيل والجمال أال سنوي وابن هشام      

: معجم المـؤلفين  ،  كحالة: انظر. فتح الباري بالسيل الفسيح الجاري في شرح صحيح البخاري        ،  والقاموس الوسيط الجامع  

 .131، 126/: 7: شذرات الذهب، بن العمادا، 285، 2/280: البدر الطالع، الشوكاني، 12/118
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 .)2( للعقباني–شرح الخوفي *     .)1(ةالمغني البن قدام* 

 )4(الروضة والمجموع للنووي*    .)3(مشرح الكفاية البن هائ* 

 .)6(شرح الموطأ البن زرقون*   .)5(شنهيمقدمة عبد العزيز األ* 

 .)8(شرح الكنز للزيلعي*    .)7( لإلمام مالك–المدونة * 

 

 
                                                           

عبد اهللا بن احمد بن محمد بن قدامه بن نصر بن عبد اهللا المقدسـي               : وابن قدامه / 25: ص/ 7: انظر المخطوطة ص   )1(

عمال نابلس وارتحل إلى بغداد ثم رجع       هـ عالم فقيه بجماعيل من أ     541الدمشقي الصالحي موفق الدين أبو محمد ولد سنة         

كان إماما في علم الخالف والفرائض      ،  المغنى شرح الخرقي  ،  البرهان في علوم القران   : إلى دمشق وتوفي بها من تصانيفه     

ـ 620 – 541(: كانت حياته ،  الكافي والمقنع والعمدة  : واألصول والحساب من كتبه    فوات ،   شاكر ابن–الكتبي  : انظر. ) ه

، 5/88: شذرات الـذهب  – العماد   ابن،  محمد محي الدين عبد الحميد    : م تحقيق 1952القاهرة سنة   ،  2/158،  مج5 ،الوفيات

 .6/30: معجم المؤلفين، كحالة، 89
سعيد بن محمد بن محمد بن محمد العقباني التلمساني المالكي عالم فقيـه             : والعقباني هو ،  12: ص: انظر المخطوطة  )2(

ـ 811،  720(كانت حياتـه    ،  وشرح التلخيص ،  وشرح الجمل ،  شرح الحوفي في الفرائض   : ولد بتلمسان من تصانيفه    ) هـ
 .231، 4/230: معجم المؤلفين، كحالة: انظر). م1480، 1320(
شهاب (احمد بن محمد بن عماد الدين بن علي المعري المقدسي الشافعي            : وابن الهائم هو  ،  14: انظر المخطوطة ص   )3(

: مـن تصـانيفه   ،  ولد بالقاهرة ثم ارتحل إلى بيت المقدس      ،   في الفرائض والحساب والفقه والعربية      عالم )الدين أبو العباس  
ومـن كتبـه أيضـا كتـاب        ،  والمقنع في الجبر والمقابلة   ،  وإبراز الخفايا في فن الوصايا    ،  البيان في تفسير غريب القران    

وفي سـنة   هـ وت756المرشدة في الحساب ولد سنة  الجمل الوجيزة واألرجوزة األلفية كلها في الفرائض واللمع         ،  الفصول
 .2/137: معجم المؤلفين، كحالة، 118، 1/117: البدر الطالع، الشوكاني:  هـ، انظر815

يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بـن حـزام               :  والنووي هو  14/23/90: انظر المخطوطة ص   )4(
األربعـون  :  فقيه محدث حافظ لغوي ولد بنوى وقدم دمشق من تصانيفه          )ريا الدين أبو زك   يمحي(النووي الدمشقي الشافعي    

، ورياض الصالحين ،  وتهذيب األسماء واللغات  ،  نووية في الحديث وروضة الطالبين وعمدة المفتين في فروع الفقه الشافعي          
 ابن، 13/202: ينمعجم المـؤلف ، كحالة: انظر). م1278، 1233 ()هـ677، 631(والمجموع شرح المهذب كانت حياته   

 .356، 5/354: شذرات الذهب،  العمادابن، 7/676: النجوم الزاهرة، تغري بردي
 طبيب حكيم عالم بأمور الشـرع ولـد         )اسعد الدين (عبد العزيز بن علي     : شنهي هو واأل،  23: انظر المخطوطة ص   )5(

كانـت  ،   نوادر أال لباء في امتحان األطبـاء       :توفي بالقاهرة من آثاره   ،  بمصر أتقن الصناعة الطبية وحصل العلوم الحكميه      
 .5/253: معجم المؤلفين، كحالة: انظر، )م1238، 1174 –) هـ635، 570(حياته 

اهـد  مج محمد بن محمد بن سعيد بن احمد بن سعيد بن عبد البـر بـن              : وابن زرقون هو  ،  25/1: انظر المخطوطة  )6(
المعلى في الرد على المحلى والمحلى البن       : من تصانيفه ،   أصولي فقيه،  األنصاري االشبيلي المالكي ويعرف بابن زرقون     

ـ 621،  539(كانـت حياتـه     ،  وقطب الشريعة في الجمع بين الصحيحين     ،  واقتضاب كتاب األموال ألبي عبيد    ،  حزم  )هـ
 .11/229: معجم المؤلفين، كحالة: انظر، )م1224، 1144(
 انس بن مالك بن آبي عامر بن عمر بن الحارث أال صـبحي              مالك بن : واإلمام مالك هو  / 25: انظر المخطوطة ص   )7(

م وتـوفي سـنة     712هــ وفـق     93وتنسب له المالكية ولد سنة      ،  المدني أبو عبد اهللا أحد أئمة المذاهب المتبعة في العالم         
 ، شمس الدين أحمد بن محمد بـن أبـي بكـر           –ابن خلكان   : انظر. الموطأ: م دفن بالبقيع من تصانيفه    795هـ وفق   179

، 2/96: النجوم الزاهـرة  ،   تغري بردي  ابن،  مطبعة السعادة بالقاهرة  ،  557،  1/555: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان    
 .6/128: األعالم، الزركلي، 97

 فقيه نحوي فرضي قدم القاهرة وتوفي       )فخر الدين (عثمان بن علي الزيلعي     : والزيلعي هو ،  63: انظر المخطوطة ص   )8(
، وشرح الجامع الكبيـر للشـيباني     ،  لداتمجن الحقائق في عدة   يشرح كنز الدقائق وسماه تبي    : ن تصانيفه بها في رمضان م   

 .6/263: معجم المؤلفين –كحالة : انظر، هـ743وشرح المختار للموصلي وكلها في فروع الفقه الحنفي توفي سنة 
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 .)2(الشرح الصغير للرافعي*    .)1(المواهب السنية في أحكام الوصية* 

 .)4(السمرقندي –داتشرح الزيا*     .)3(ذخائر القاضي مجلي* 

 )6(النهاية إلمام الحرمين*     .)5( لجالل الدين المحلي–شرح جمع الجوامع * 

 .)8 (الزيادات لمحمد بن الحسن*      .)7(البسيط للغزالي* 

 

 

                                                           
: هدية العـارفين  ،  البغدادي: أنظر،  طةوصاحب هذا الكتاب هو المارديني مؤلف المخطو      ،  64: انظر المخطوطة ص   )1(
 .7/54: األعالم، الزركلي، 2/219
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسـين بـن الحسـن                : والرافعي هو ،  89: انظر المخطوطة ص   )2(

 – 555(اتـه   توفي بقزوين ودفن بهـا كانـت حي       ،  الرافعي القزويني الشافعي أبو القاسم فقيه أصولي محدث مفسر مؤرخ         
وشـرح المحـرر    ،  لدامج16فتح العزيز على كتاب الوجيز للغزالي في        :  من تصانيفه  )م1226 – 1160( وفق   )هـ623

 .109 – 108/ 5: شذرات الذهب،  العمادابن، 6/3: معجم المؤلفين –كحالة : انظر. والشرح الكبير على المحرر
لي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي المعري الدار         مج عاليأبو الم : لي هو مج والقاضي،  99: انظر المخطوطة ص   )3(

هــ  550هـ توفي سنة    547تولى القضاء بمصر سنة     ،  الذخائر أو ذخائر المواريث   : والوفاة الفقيه الشافعي أهم كتاب له     
، 4/154: وفيات األعيان وأنباء أبنـاء الزمـان      ،  أحمد بن محمد بن أبي بكر     ،  لكانإبن خ : انظر. ودفن بالقرافة الصغرى  

 .القاهرة/ مطبعة السعادة
حمد بن السمرقندي الحنفي أبو الليث فقيه حج وعاد إلى بغداد وتفقه به             أ: هو: والسمر قندي ،  99: انظر المخطوطة ص   )4(

 .2/32: معجم المؤلفين، كحالة: انظر). م1157، (… (:  وفق)هـ552، …(جماعة وله تصانيف كثيرة كانت حياته 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن احمد بن هاشم المحلي          أمحمد بن   : وجالل الدين المحلي هو   ،  100: ص انظر المخطوطة  )5(

 ونشأ فيها   )م1389 وفق   –هـ  791(ولد بالقاهرة   ،  المصري الشافعي جالل الدين مفسر فقيه متكلم أصولي نحوي منطقي         
 .وتوفي في سنة

بن عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بـن محمـد              عبد المالك   : وإمام الحرمين هو  ،  99: انظر المخطوطة ص   )6(
،  فقيه أصولي متكلم مفسر أديب     )ضياء الدين أبو المعالي   (شعري المعروف بإمام الحرمين     ألاالجويني النيسابوري الشافعي    

رشاد إلـى   اإل،  البرهان في أصول الفقه   : جاور بمكة وتوفي بالمحفة من قرى نيسابور ودفن بنيسابور من تصانيفه الكثيرة           
ـ 478– 419(كانت حياته   ،  نهاية المطلب في رواية المذهب    ،  قواطع األدلة في أصول االعتقاد     ، )م1085 – 1028( )هـ

 .262، 3/358: شذرات الذهب،  العمادابن، 5/121: النجوم الزاهرة –إبن تغري بردي : انظر
زيـن الـدين حجـة      (مد الطوسي الشافعي    محمد بن محمد بن محمد بن اح      : والغزالي هو ،  99: انظر المخطوطة ص   )7(

لى نيسـابور ألخـذ     إولد بالطابران بخرسان ثم ارتحل إلى جرجان و       ،   أبو حامد حكيم متكلم فقيه أصولي صوفي       )اإلسالم
 من تصانيفه   )م1111 – 1058( وفق   )هـ505،  450(العلم عن اإلمام الجويني سافر إلى دمشق وتوفي بالطابران حياته           

النجـوم   – تغـري بـردي      ابن: انظر،  والمستصفى في أصول الفقه   ،  والوجيز في فروع الفقه الشافعي    ،  إحياء علوم الدين  
 .13، 4/1: شذرات الذهب،  العمادابن، 203/ 5: الزاهرة

أبو عبد  (الحنفي مذهبا   ،  الشيباني بالوالء ،  محمد بن الحسن بن فرق    : ومحمد بن الحسن هو   ،  99: انظر المخطوطة ص   )8(
ولد بواسط ونشا بالكوفة سمع عن معمر بن كرام ومالك بن سعود            ،   من حرستا بغوطة دمشق    أصلهتهد محدث   مج  فقيه )اهللا

 – 752( وفق   )هـ189 – 135(كانت حياته   ،  الجامع الكبير والجامع الصغير   : من تصانيفه الكثيرة  ،  واالوزاعي والثوري 
لسـان  –أحمد بن علي بن حجر شمس الـدين         –ني   حجر العسقال  ابن،  9/207: معجم المؤلفين  –كحالة  : انظر. ) م 805

/ دائرة المعرفـة النظاميـة  : م تحقيق1986: ،3طبيروت / مؤسسة األعلمي للمطبوعات :  الناشر 5/121: مج7،  الميـزان 
وفيـات   –ابـن خلكـان     ،  182،  172: 2: تاريخ بغداد  –الخطيب  ،  2/130: النجوم الزاهرة  – تغري بردي    ابن،  الهند

 .4/184: األعيان
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 – أي حساِبها –فصٌل في عمِل المناسخاِت 

ذهاب، ومنه اإلزالةُ واإل: نسِخ، وهو في اللغِةوالمناسخاتُ جمع مناسخٍة مشتقةٌ من ال

، )1(نسختُ الكتاب إذا  نقلتُ ما فيِه: ه، والنقُل أيضاً، ومنهأزالتْ) أ (]إذا[نسخِت الشمس الظلَّ 

 وارثٌ ِهِتأن يموتَ بعد الميِت األوِل وقبَل قسمِة تركَ:  أي المناسخةُ في االصطالِح–وهي 

ألن المسألة : اسخٍة ألن الماَل ينتقُل فيِه من وارٍث إلى وارٍث، وقيَلفأكثر، سمي ذلك بمن

 ).2(األولى انتهتْ بالثانيِة

  .أي: 2ما بين المعقوفتين في ط. أ

 كان من أمرا تزيل أن: أيضا آخر مقامه، والنسخ وإقامة الشيء إبطال :النسخ في اللغة) 1( 

، أزالته: خت الشمس الظل وانتسخته أينس: قبل يعمل به ثم ننسخه بحادث غيره، ونقول

 .)1( الظل وحلت محلهأذهبت: والمعنى

 .)2(نقل نصيب بعض الورثة بموتهم قبل القسمة إلى ورثتهم: والمناسخة في االصطالح

 أو وصية أورث إقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق من أ استخراج :تصحيح المسائل) 2(

 .)3( شركة من غير كسرأودين 

 .)4( بدون استعمال الكسورأربابهامنه بيان كيفية توزيع التركة على والغرض 

 السابقةَ تصحيٌح بالنظِر إلى ميٍت واحٍد، ، إال أن)3(وهذا الفصُل نوٌع من تصحيِح المسائِل 

منها في هذا الكتاِب قسمةُ تركِة الميِت األوِل وحد ميٍت، والغرض من ها وهذا تصحيٌح بالنظِر إلى أكثر

                                                           
الجـزء  ،  م1994: ،3، ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع    / لسان العرب ،  جمال الدين محمد بن مكرم    ،   ابن منظور  )1(

 . باب الخاء فصل النون70الثالث ص 

: ،1، ط  لبنـان  –بيـروت   /  دار الكتب العلميـة    /العذب الفائض شرح عمدة الفارض    ،   بن عبد اهللا   إبراهيم،   الفرضي )2(

 .257 صم الجزء األول1999

 .1/28: العذب الفائض،  الفرضي)3(

: ،2، ط 6/805: مطبعة مصـطفى الحلبـي    ،  مج6،  رد المحتار على در المختار    ،  محمد أمين بن عابدين   ،   ابن عابدين  )4(

: الناشر،  مج4،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج متن منهاج الطالبين للنووي         ،  محمد الخطيب ،  ، الشربيني 1966

 .3/34، م1995لبنان سنة ، بيروت/ الفكرمطبعة دار 
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هماتَ بعد في المسألة ميتاِن فقطْ، فاعملْْعلى باقي ورثِتِه وورثِة من معك لكِل ميٍت مسألة ، فإن كان 

 ]قسمتْ[األوِل سهام الميِت الثاني واقسمها على مسألِتِه، فإن ) الميِت( ثم خذْ من مسألة على حدٍة

 مما صحتْ ِمنه األولى، وإن باينتْ ألتاِن المسعليها قسمةً صحيحةً من غيِر كسٍر، فقَد صحِت) ب(

سهام الميِت الثاني مسألَتَه، فاضرب مسألتَه بكماِلها في المسألة األولى، وإن وافقَتْها سهام الميِت 

 ).4(المناسخِة ) ج (]تصحيح[الثاني فاضرب وفقَها في األولى يحصْل 

 .اقتسمت: 2ما بين المعقوفتين في ط. ب

 .مصحح: 2المعقوفتين في طما بين . ج

 : هيأحوالللمناسخة ثالثة ) 3(

، ولم تتغير األول يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت أن :األولىالحالة 

 .القسمة فيقسم المال قسمة واحدة

و مثاله توفي عن أربعة بنين وثالث بنات جميعهم من أم واحدة ثم وقبل القسمة توفيت 

 الباقين فقط، ففي هذا الحال تقسم التركة بين الباقين على صفة واحدة قائهاأش البنات عن إحدى

 .)1( فيكتفى بقسمة واحدة بينهماألنثيينللذكر مثل حظ 

............................... 

............................... 

 على حدة  مسألةاألول تتغير القسمة بين الباقين، فنجعل للميت أن :الحالة الثانية

 .ونجري الحل على ما سنبنيه في الحال الثالث التالي

 األول، فهنا تصح مسألة الميت األول يكون ورثة الثاني غير ورثة أن :الحالة الثالثة

 فان كان بينها وبين األولويعطى كل ذي حق سهمه، ثم تصحح مسألة الميت الثاني من مسألة 

                                                           
 .باآلستانة ،2ط 2/943: مج2، األبحرمع األنهر في شرح ملتقى مج،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان،  شيخ زادة)1(
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 إال، األول المسألتين هو عين تصحيح مسألة الميت مسألته مماثلة تقسم عليها، ويكون تصحيح

 .)1( حصة الميت الثاني وزعت على ورثتهأن

 .)مباينة: (وفي الثالثة) موافقة(: وفي الثانية) مماثلة(: األولىوتسمى في 

هو كون السهام مساوية لعدد الرؤوس، كاألربعة واألربعة مثال، فإذا كانت : فالمماثلة

سمة على عدد رؤوسه لكن يوجد بين عدد الرؤوس من كل فريق تماثل سهام كل فريق غير منق

 . تضرب عدد رؤوس فريق واحد في أصل المسألة وفي سهام كل فريقأن: فالحل

هو كون األكثر ينقسم على األقل قسمة صحيحة، كالتسعة والثالثة، فإذا : التداخلأما 

 أن أوتداخل بين عدد رؤوسهم، كانت سهام كل فريق من الورثة غير منقسمة عليه مع وجود 

 كنصفه أو أجزائهحدهما ينتسب إلى اآلخر بجزء من أيكون بين األعداد تناسب وهو أن يكون 

 .كل فريق، فالحل أن تضرب أكثر األعداد في أصل المسألة وفياألجزاءثلثه أو غير ذلك من 

............................... 

............................... 

 على عدد آخر، كثمانية مع اثني عشر فإذا لالنقسامكون كل من العددين قابال : والتوافق

كانت سهام كل فريق غير منقسمة على عدد رؤوسه، لكن يوجد بين عدد رؤوس فريق وبين 

عدد رؤوس فريق آخر توافق بالنصف أو الثلث أو الربع وهكذا، فالحل أن تضرب وفق أحدهما 

 في جميع اآلخر ثم تضرب وفق الناتج في الثالث إن توافقا، وإال في – ألعدادا أي أحد –

 .جميعه، ثم تضرب النتيجة في أصل المسألة وفي سهام كل فريق

 مختلفة ال تنقسم على بعضها أو على عدد آخر، فإذا كانت األعدادهو كون : والتباين

: بين عدد رؤوس الفرقاء، فالحلسهام كل فريق غير منقسمة على عدد رؤوسه مع وجود تباين 

                                                           
 . ببوالقاألميريةالمطبعة / ،2، ط6/470، مج6، الفتاوى الهندية، شيخ نظام وجماعة من علماء الهندال،  نظام)1(
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 في جميع الثاني، والحاصل في جميع الثالث، والحاصل في جميع األعدادأن تضرب أحد 

 .)1(الرابع، ثم تضرب النتيجة في أصل المسألة وفي سهام كل فريق

ِل أ عِن الميِت األ]فُالمخلَّ[: مثالهو : ،زوٌج وعمأأم وا ستةٌ، ومنها تصحِج ثالثةٌ للزو: صلُه

 من هفسهام ،ثالثِة بنين أبويِن أو عن قبَل القسمِة عن سهٌم، فإن ماتَ الزوج سهماِن وللعم ولالم

ِه على يه على التقديريِن من ثالثٍة، فسهامه الثالثةُ تصح على مسألتَثالثةٌ ومسألتُ: المسألة األولى

بٍن من البنين الثالثِة سهٌم، ا ب ]أو ِلكلِّ[.  الباقي سهماِنٌم و ألبيِهألمِه الثلثُ سه: التقديريِن

 )1.( تصح من ستٍة وهو ما صحتْ منه المسألة األولىفالمناسخةُ

 . هو الصحيحواألولالمحلف، : 2 ما بين المعقوفتين في ط–أ 

 .ولكل: 2 ما بين المعقوفتين في ط–ب 

ية من حاالت المناسخة، وصورته إذا  توفي  المؤلف على الحالة الثانأوردههذا المثال  )1(

 :)2(أبوينالزوج عن 

  6  3 6 

 2  غريبة 2 3 ⁄1 أم

 0  ت 3 2 ⁄1 زوج

 1  غريب 1 ع عم

 2 2 أب ع   

 1 1 3 ⁄1أم    
 

............................... 

............................... 

 

                                                           
، ، ابن قدامة  185: شرح السراجية : السيد الشريف ،  200/ 29: المبسوط،  ، السرخسي 6/805: الحاشية،   ابن عابدين  )1(

 .34/ 3: مغني المحتاج، ، الشربيني6/193: المغني

 .282ص : شرح الرحبية،  المارديني)2(
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د فرع وارث، ولألم الثلث، لعدم وجود فرع للزوج النصف، لعدم وجو: )1(شرح المسألة

 .، والعم عصبة بنفسه و ال يوجد من يحجبهاإلخوة عدد من أووارث 

حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث ألنهما متباينان فسهام : صل المسألة ستةأ

 : التركة ستة

 .للزوج نصفها ثالثة، ولألم ثلثها اثنان ويبقى للعم العصبة سهم واحد

 إال غرباء عنه، وال يرثه األولىفاألم والعم من : لزوج عن هؤالء وأب له و أمثم مات ا

 .فألمه الثلث لعدم وجود فرع وارث واألب عصبة بنفسه:  وأمهأبوه

 : حل المسألة على إذا  توفي الزوج عن ثالثة بنين

  6  3 6 

 2  غريبة 2 3 ⁄1 أم

 0  ت 3 2 ⁄1 زوج

 1  غريب 1 ع عم

 1 1 ابن   

 1 1 ابن   

 1 1 ابن   

وإن ماتَ الزوج فيها عن خمسِة بنين، أو عِن ابنيِن وبنٍت فمسألتُه تصح على 

التقديرين من خمسٍة، فسهامه الثالثةُ تباين مسألتَه، فاضربها أي مسألتَه في المسألة األولى 

 . وتأتي كيفيةُ قسمِتها قريباً) 1( ثالثين  أ ِمن]فيصحان[

 . فتصحان: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

مخرج فرض األم، لألم ثلثها واحد، واثنان لألب : فأصل المسألة الثانية ثالثة

، فنجدها منقسمة على أصل األول إلى سهام الميت الثاني في مسألة الميت اآلنننظر .بالتعصيب

                                                           
 .1/256: العذب الفائض، ، الفرضي282ص : المصدر السابق )1(
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لة المناسخة هو أصل صل مسألته ثالثة كذلك، ولذلك يكون أصل مسأأمسألته فسهامه ثالثة و

اثنان لألم، :  على ما هي عليهاألول وهو ستة، وتبقى سهام ورثة الميت األولمسألة الميت 

 .لألب سهمان ولألم سهم واحد: وسهم للعم وتوزع سهام الميت الثاني ثالثة على ورثته

............................... 

............................... 

 :لمسألة إذا  مات فيها الزوج عن خمسة بنينصورة ا) 1(

  5  3  
  6  5 30 
 10  غريبة 2 1/3 مأ

 -  ت 3 1/2 زوج
 5  غريب 1 ع عم
 3 1 ع ابن   
 3 1 ع ابن   
 3 1 ع ابن   
 3 1 ع ابن   
 3 1 ع ابن   

 

............................... 

............................... 

 :المسألة إذا  مات فيها الزوج عن ابنين وبنت كما يليوصورة 

  5  3  
  6  5 30 
 10   2 1/3 أم
 0  ت 3 1/2 زوج
 5   1 ع عم
 6 2 ع ابن   
 6 2 ع ابن   
 3 1 ع بنت   
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 ) 1.(وإن ماتَ الزوج فيها عن ستِة بنين أو عن أبويِن وابنتيِن فمسألتُه فيها من ستٍة

--------------------------------------------- 

 .صورة المسألة إذا  مات الزوج فيها عن ستة بنين) 1(

  2  1  

  6  6 12 

/1 أم
3 

2   4 

زو

 ج

1/
2 

 0  ت 3

 2   1 ع عم

 1 1 ع ابن   

 1 1 ع ابن   

 1 1 ع ابن   

 1 1 عابن    

 1 1 عابن    

 1 1 ع ابن   

 

 

إن ستٍة  ماتَ الزوكذلك ا ِمنكلُّه عن ابنيِن وبنتيِن أو عن ابٍن و أربِع بناٍت تصح ج

 نَي اثثَها وهو اثناِن في المسألة األولى فتصحاِن ِمِنِث، فاضرب ثلُوسهامه الثالثةُ توافقُها بالثلُ

وهو المسألة أ في جزِء سهِمها  ] األولى [عشَر، ثم تقسمها بضرِب من لَه شيٌء من المسألة 

حصْل نصيبالتوافِق ي ا عندالتبايِن، ووفِقه ِمن الثانيةُ عند شيٌء من األولىه له نوبضرِب م ،

مور سهام الثانيِة في جزِء سهِمها وهوحصُل نصيبالتوافِق ي ا عندثِه عند التبايِن ووفِقه من ه

 .)1(الثانيِة 

 . 2: ما بين المعقوفتين سقطت في ط . أ

 أبـوين عـن    مات الزوج فيها     المسألة إذا   صورة  

 .وابنتين

 

  2  1  

  6  6 12 

/1 أم
3 

2   4 

زو

 ج
1/
2 

 0  ت 3

 2   1 ع عم

 أب   
1/6+

 ع
1 1 

 1 1 1/6 أم   

   
 بنت

 بنت
2/3 2 

2 
2 
2 
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 : صورة المسألة إذا  مات الزوج عن ابنين و بنتين) 1(

  2  1  

  6  6 12 

 4   2 1/3 أم

 0  ت 3 1/2 زوج

 2   1 ع عم

 2 2 ع ابن   

 2 2 ع ابن   

 1 1 ع بنت   

 1 1 ع بنت   

 

............................... 

............................... 

 : بناتوأربعمات الزوج عن ابن وصورة المسألة إذا  

  2  1  

  6  6 12 

 4   2 1/3 أم

 0  ت 3 1/2 زوج

 2   1 ع عم

 2 2 ع ابن   

 1 1 ع بنت   

 1 1 ع بنت   

 1 1 ع بنت   

 1 1 ع بنت   

عن ففيما إذا  ماتَ الزوجاضرب أل خمسِة بنين ا منهيالميتِة األولى سهم في جزِء  المسألة األولى م

ولى في الخمسِة فلَه خمسةٌ واضرب لكلِّ سهِمها خمسٍة يحصْل لها عشرةٌ، واضرب للعم سهمه من األ
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 مورِثِه وهو الزوج يحصْل لكلِّ ابٍن  سهاِممن الثانيِة في ثالثٍةأ ] سهماً [ابٍن ِمن أوالِد الزوِج 

 )1.(ثالثةٌ

 . 2: مابين المعقوفتين غير واضحة في ط . أ

 : صورة المسألة إذا  مات الزوج عن خمسة بنين)1(

  2  1  

  5  3  

  6  5 30 

 10   2 1/3 أم

 0  ت 3 1/2 زوج

 5   1 ع.ق عم

 3 1 ابن   

 3 1 ابن   

 3 1 ابن   

 3 1 ابن   

 3 1 ابن   

ِن ثلِث الثانيِة ولى في سهمي األ الزوج ستةَ بنين، اضرب لألم سهميها منوفيما إذا  خلَّفَ

 يحصْل له سهماِن، واضرب  للعم سهماً في االثنيِن واضرب،للموافقِة فيها بالثلِث يحصْل لها أربعة

) 1( أ في واحٍد ثلِث سهاِم الزوِج يحصْل لكلِّ ابٍن سهٌم، ] الثانيِة [ أوالِد الزوِج سهماً من  منلكلِّ ابٍن

 .وِقس عليِه باقي الصوِر

 .  غير واضحة2المعقوفتين في طما بين .أ
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 :  صورة المسألة إذا  مات الزوج عن ستة بنين)1(

  6  6 12 

 4   2 1/3 أم

   ت 3 ½ زوج

 2   1 ع عم

 1 1 ابن   

 1 1 ابن   

 1 1 ابن   

 1 1 ابن   

 1 1 ابن   

 1 1 ابن   

أكثر معك وإن كانمن ،ميتيِن فاعمْل لكلِّ ميٍت مسألتَه  وِن وهيمسألتِي األولي حْل مصحوحص 

ب   ]تصح [أ وخذْ منها سهام الميِت الثالِث واعرض سهامه على مسألِتِه هْل ]لهما [المسألة الجامعةُ 

ها عليها أوقسم قسم صح ِتال؟ فإنِح المسألتيِن ها عليها صحناأل[ المسائُل الثالثُ من مصحت، ]ولتَي

ولَييِن يحصْل  األ في مصحِح التوافِق وافقَتْها فاضرب مسألتَه عند التبايِن أو وفقَها عندأوها ن باينتْإو

المسألة الجامعةُ لمصحِح المسائِل الثالِث فاقسمها ِبضرِب من له شيٌء من الجامعِة لألوليِن في 

وبضرِب من له شيٌء من المسألة الثالثِة في المسألة الثالثِة عند التبايِن وفي وفِقها عنِد التوافِق، 

سهاِم موِرثَه عند التبايِن وفي وِفقَها عند التوافِق، وخُذْ سهام الميِت الرابِع من المسألة الجامعِة 

 انقسمتْ فواضٌح أن المسائَل األربع تَصح من هذِه للمسائِل الثالِث قبلَه، واقسمها على مسألِتِه، فإِن

 انكسرتْ سهامه على مسألِتِه، فإما أن تباينَها أو توافقَها، فاضرب الرابعةَ عند التبايِن امعِة، واِنالج

، فاقِسمها بضرِب من له األربعو وفقَها عند التوافِق في الجامعِة للثالِث يحصْل الجامعةُ للمسائِل أ

 الرابعِة أو وفِقها على ما تقدم وبضرِب من له شيٌء من المسألة الجامعِة للثالِث األولى في المسألة

ربِع واقسمها  الجامعِة لألنو وِفقها، واعرفْ سهام الخامِس ِمأ ِهشيٌء من الرابعِة في سهاِم مورثِّ

 الخامسةَ أو انكسرتْ فاضرِب ِنإعلى مسألِتِه فاِن انقسمتْ فالجامعةُ لألربِع هي الجامعةُ للخمِس، و

ث للخمِس فاقِسمها بضرِب من له شيٌء من الجامعِة  ]تحصْل جامعةٌ  [جامعِة لألربِع وفقَها في ال
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لألربِع في الخامسِة أو وفِقها ومن له شيٌء ِمن الخامسِة في سهاِم مورثِه أو وفِقها كما عرفتَ، 

المسألة التي تليها بعدها ثانيةً وهكذا تُعتبر كلُّ جامعٍة أولى بالنسبِة إلى المسألة التي تليها بعدها، و

 . بالنسبِة إلى تلك الجامعِة

 .2ا بين المعقوفتين غير واضحة في ط م . أ

 .يصح: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 . األوليين: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 .يحصل الجامعة: 2ما بين المعقوفتين في ط . ث

 هنالك توافق أم تباين وهي أكان سواء حسابياًهذا شرح لكيفية عمل المناسخات وحلها ) 1( 

 : كما يلي

 : كما يليحسابياًصورة المسألة ) 1(

  5  3 2  5 1  1  

  6  5 30  4 6  1
0 60 

 / 1 أم
3 

    0  3ت 10   2

زو
 ج

1 / 
2 

       0  2ت 3

 0  4ت 10   5   1 ع عم
 6   6   3 1 ابن   
 6   6   3 1 ابن   
 6   6   3 1 ابن   
 6   6   3 1 ابن   
 ابن   

 ع

1 3   6   6 
 5   5 1 ألب أخ      
 5   5 1 ألب أخ      
 5   5 1 ألب أخ      
 ألب أخ      

 ع

1 5   5 
  لكل ابن 10          
 بنين          

 ع
  سهم
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 ثالثِة بنين نفيها ع خمسةَأوولو ماتَ العم  ب ]أي[اسخةُ فيِهما  المنأ، لصحِت  ]ابناً [ عشر 

 لكلِّ ابٍن سهٌم،  ِمن ثالثٍةاألولى مسألة العم في الصورِة نت، ِمن مائٍة وثمانين، أل ِ ]الحالتين[في 

  في الصورِة الثانيِة ِمن خمسةَ الثالثةَ في الستين، ومسَألَتُهها فتضربث تباينُ  ]وسهام العم عشرةٌ[

ِسها ثالثٍة،  إلى خُمهِس، فرد مسألَتَمها بالخُقُج تواِف  ]عشرةٌ[ام العم  عشر لكلِّ ابٍن سهٌم، وسه

 قِْسمها فَمن له شيٌء ِمنا الثالثةَ في الستين تَحصِل الجامعةُ في الصورتَيِن مائةٌ وثمانون، فواضرِب

ي في الثالثِة يحصْل لكلٍّالستين لَه ضرب والِد الزوِج ثمانيةَأ منشَ عولكلٍّر ، خوِة األم خمسةَ إ ِمن

عشروي ،ضربهِم بسكلِّ ابِن عم في سهاِمه العشرِة في الصورِة األ من مسألة العم ِسولى، وفي خُما ه

 )1.(ولى وسهماِن في الثانيِة في األسهميِن في الثانيِة يحصْل له عشرةٌ

 . غير واضحة: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .2 المعقوفتين سقطت في ط ما بين . ب

 .الحالين: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 .وسهامه العشرة: 2ما بين المعقوفتين في ط . ث

 . العشرة: 2 ما بين المعقوفتين في ط . ج
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  :حسابياًصورة المسألة ) 1(

 :  مات العم عن ثالثة بنينإذا . أ

  5  3 2  5 3  10  

  6  5 30  4 60  3 18
0 

      3ت 10   2 1/3 أم

       0  2ت 3 1/2 زوج

   4ت 10   5   1 ع عم

 18   6   3 1 ع ابن   

 18   6   3 1 ع ابن   

 18   6   3 1 ع ابن   

 18   6   3 1 ع ابن   

 18   6   3 1 ع ابن   

 15   5 1 ع ألب أخ      

 15   5 1 ع ألب أخ      

 15   5 1 ع ألب أخ      

 15   5 1 ع ألب أخ      

 10 1 ع ابن          

 10 1 ع ابن          

 10 1 ع ابن          

 

............................... 

............................... 
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 : مات العم عن خمسة عشر ابناإذا . ب

  5  3 2  5 3  2  

  6  5 30  4 60  15 180 

    0  3ت 10   2 1/3 ام

       0  2ت 3 1/2 زوج

   4ت 10   5   1 ع عم

 18   6   3 1 ابن   

 18   6   3 1 ابن   

 18   6   3 1 ابن   

 18   6   3 1 ابن   

 ابن   

ع

1 3   6   18 

 15   5 1 ألب أخ      

 15   5 1 ألب أخ      

 15   5 1 ألب أخ      

 ألب أخ      

 ع

1 5   15 

          
15 
 ابن

 ل ابنلك

 سهم

لكل ابن 

 سهمان

، خلَّفَ زوجةً )1( وستين وثماني مايٍة أربٍعوهي واقعةُ حاٍل في الطاعوِن الواقِع في سنِة : مسألة

ً وعشرين ديناراً، ثم قبَل قسمِتها ماتَ   وأربعةوابنيِن منها وابنيِن وابنتيِن ِمن غيِرها، وترك ثالثَ مايٍة          

 وعن أخيِه ِمن أبويِه الذي هو ابنها اآلخر وعن أخويِه وأخِته ألبيِه ثـم مـاتَ    أحد ابنِي الزوجِة عنْها   

نُها اآلخره ابأخوي ألبيِه فَقَطْوأخته عنْها وعن . 

فمسألة الميِت األوِل ِمن اثنيِن وسبعين للزوجِة الثمن تسعةٌ، ولكلِّ ابٍن أربعـة عشـر، وللبنـِت                 

 ألمِه السدس سهٌم، ألنها محجوبةٌ إلى السدِس باإلخوِة ابنُها األوُل ِمن ستٍة، ومسألة الثاني وهو سبعةٌ

 األولـى    مـن  ه ألبيِه محجوبون بالشقيِق، وسهام    هتُ، وألخيِه الشقيِق الباقي خمسةٌ، وإخو     )2 (إجماعا

ـ هتُعفجاِم[ في األولى     الثالثةَ ها ثالثٍة واضربِ  ها إلى نصفِ  ه بالنصِف فردَّ  أربعة عشر توافقُ مسألَتَ    ام[ 

 األولى يضرب له في الثالثِة، ومن لَه شيٌء          اقِسمها عليِهم، فمن لَه شيٌء ِمن      مائتاِن وستةَ عشر  ) أ(
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 يحصْل للزوجِة أربعة وثالثون، لهـا بالزوجيـةِ       [ها،  ِن سهاِم اب   نصفِ ِمن الثانيِة يضرب لَه في سبعةٍ     

، ولكلِّ ابٍن من غيِرها اثناِن وأربعون، وللبنِت أحٌد وعشـرون           )ب (]ومِة سبعةٌ سبعةٌ وعشرون وباألم  

ِة فقطْبالبنو. 

 .فجامعتها: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

يحصل للزوجة أربعة وثالثون بالزوجية واألمومة، منها سبعة : 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .وعشرون بالزوجية، وسبعة باألمومة

............................... 

............................... 

وفي هذا الشهر تزايد أمر (: (وقال أحد المؤرخين) هـ864(نتشر الطاعون في هذا العام  ا)1( 

الطاعون جداً، وتعطلت أحوال الناس بسبب كثرة الموت، وصارت الجنائز تمر في الشوارع 

 .)1 ())والطرقات كالقطارات

 : )2(لُألم في الميراث ثالثة أحوال هي: الميراثأحوال األم في  )1(

 : ترث سدس كل التركة فرضاً وذلك في صورتين: أوالً

 .، واحداً أو متعدداًأنثى وجد معها فرع وارث ذكراً كان أو إذا -1

خوة واألخوات من أي جهة كانوا، سواء  وجد معها اثنان أو أكثر من اإلإذا -2

خليطاً منهم، وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو خليطاً منهما،  أو ألب أو ألم أو أشقاء ا إخوةكانو

وَألبويِه ِلكُلِّ ((وسواء كانوا وارثين أو محجوبين عن الميراث، والدليل على ذلك قوله تعالى 

 )).)3(واِحٍد منْهما السدس ِمما تَرك ِإن كَان لَه ولٌَد

                                                           
رة هالقـا ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب   : الناشر،  مج6،  ائع الزهور في وقائع الدهور    بد –محمد بن احمد    ،  ابن إياس  )1(

 2/359، تحقيق محمد مصطفى، م1983: ،2ط

 .131، 129: شرح السراجية –السيد الشريف ، 29/145: المبسوط –السرخسي  )2(

 .11آية : سورة النساء )3(
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 : شرطينترث ثلث كل التركة فرضاً ب: ثانياً

 .عدم الولد وولد االبن من الذكور واإلناث .1

 أو من أي جهة كانوا ذكوراً أو إناثاً، واألخوات اإلخوةعدم االثنين فصاعداً من  .2

 .)1(وإناثاذكوراً 

............................... 

............................... 

 واِحٍد منْهما السدس ِمما تَرك ِإن كَان لَه وَألبويِه ِلكُلِّ((والدليل على ذلك قوله تعالى 

سدِه السةٌ فَُألمِإخْو لَه ِه الثُّلُثُ فَِإن كَانفَُألم اهوَأب ِرثَهولٌَد وو كُن لَّهي لٌَد فَِإن لَّم2(و(((. 

 .)3(ترث ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين إذا  كان معها األب: ثالثاً

         ،سبعةٌ وسبعون نُها اآلخرِة، وخمسـةٌ        [وللميِت الثالِث الذي هو اببـالبنو منها اثناِن وأربعـون

ِمن أخويِه ألبيِه سهماِن وألختـِه        س سهٌم، ولكلٍّ  ه ِمن ستٍة ألمِه السد    ، ومسألتُ )أ  (]وثالثون باألخوةِ 

 الستةَ بكمِالها في الجامعِة وهي المائتـاِن والسـتةَ          ِبسهٌم، تباينها سهامه السبعةُ والسبعون، فاضر     

 ومائتين وستٍة وتسعين، اقِسمها بضرِب سـهاِم        ألفعشر، فتصلح المناسخةُ كلُّها ِمن حاصِل الضرِب        

  كلِّ وارٍث من         الثالثـِة فـي    ) ب (]المسـألة [  الجامعِة األولى في الستِة، وبضرِب سهاِم كلِّ وارٍث ِمن

  ابنيها، ولكلٍّ  مِن) ت (]وباألمومِة[السبعين يحصُل للزوجِة مائتاِن وواحٌد وثمانون بالزوجيِة        السبعِة و 

ِة مائتاِن وثالثةٌ، االمنمائٍة وستةٌ وللبنِت بالبنتيِة واألختي ِة أربعِة واألخو1(بنيِن الباقييِن بالبنو ( 

 . بالبنوة وخمسة وثالثون باألخوةوأربعون بالبنوة واألخوة، اثنان: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .2ما بين المعقوفتين سقطت في ط . ب

                                                           
 .6/449: الفتاوى الهندية، 29/145: المبسوط –السرخسي  )1(

 .11آية : سورة النساء )2(

علـي محمـد معـوض      : تحقيق ودراسة ،  مج1،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد   ،  أبو الوليد محمد بن احمد    ،   رشد ابن )3(

 .2/314، م1996 سنة ،1طلبنان –بيروت / وعادل احمد الناشر دار الكتب العلمية
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 .واألمومة: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

............................... 

............................... 

 : صورة المسألة حسابيا )1( 

 3  7  6  77   

 72  6 216 216  6 1296 1296 

زوجة 

1/8 
 281 77+204 1 1/6أم  34 7+27 1 1/6 أم 9

 0 0 0 0 0 0 0 2ت 14 ابن

 0 0 0 3ت 77 35+42 5 أخ ش ع 14 ابن

 14 ابن
. أخ ألب م

 بالشقيق
 406 154+252 2 أخ ألب 42 42+0 0

 14 ابن
. أخ ألب م

 بالشقيق
 406 154+252 2 أخ ألب 42 42+0 0

 7 بنت
أخت ألب 

 بالشقيق. م
0 21+0 21 

أخت 

 ألب
1 126+77 203 

 

............................... 

............................... 

يستَفْتُونَك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي : ((قوله تعالىاألشتاء أو ألب  اإلخوةوالدليل على ميراث 

 ما تَرك وهو يِرثُها ِإن لَّم يكُن لَّها ولٌَد الْكَالَلَِة ِإِن امرٌؤ هلَك لَيس لَه ولٌَد ولَه ُأخْتٌ فَلَها ِنصفُ

فَِإن كَانَتَا اثْنَتَيِن فَلَهما الثُّلُثَاِن ِمما تَرك وِإن كَانُواْ ِإخْوةً رجاالً وِنساء فَِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ 

 )).)1(اُألنثَييِن

                                                           
 .176آية : سورة النساء )1(
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 .)1(المنع: والحجب لغة

 .)2(فى حظيهو من اإلرث بالكلية، أو من أاإلرثام به سبب منع من ق: والحجب شرعاً

 وعشرون ديناراً بأحِد الطرِق السابقِة، وعدد وأربعةٌفاقسِم التركةَ عليِهم وهي ثالثُ مائٍة 

بر الدنانيِر داخٌل في المسألة ألنمراٍت يفنيها في ع لِّطَ على المسألة أربعوكلُّ) أ( ]الرابعِة[ها إذا  س 

متداخليِن متوافقاِن بما ألصغِرِهما ِمنِمن في  األجزاِء، والمعتبر األجزاِء المتعددِة أدقُها وهو 

عٍ ، فرد كالً منهما إلى سِع تُستُ) ب( ]ِعبرب[  اسم الواحِد ِمن أصغِرِهما، فبينهما موافقَةٌِنيالمتداخلَ

 ،ِع تُسِع تُسِعها أربعةبها فهو أخصر، فترجع المسألة إلى رِع تُسِعها وأقمه مقامسع تُقَها وهو ربوفْ

التركةُ إلى ر وترجعبِع تسسهام ِعها واحٍد، فاضربكلِّ وارٍث ِع تس سهام كلِّ وارٍث في الواحِد واقسم 

اٍر وديناٌر ونصفٌ، على األربعِة، يحصْل للزوجِة سبعون ديناراً وثالثةُ أرباِع ديناٍر، ولكلِّ ابٍن مائةُ دين

  اقِْسم، الدنانير على المسألة يخرج أربعةوللبنِت خمسون ديناراً وثالثةُ أرباِع ديناٍر، وإن ِشْئتَ فاقِْسِم

عليها سهام كلِّ وارٍث يحصْل نصيبه، واقسِم المسألة على سهاِم كلِّ وارٍث واقسِم التركةَ على ما 

هنصيب لكلِّ وارٍث يخرج ج1. (يخر ( 

 .غير واضحة: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .ربع: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 : التقسيم المالي للمسألة)1(

1296 × 1/324 = 4 

 ¼ قيمة كل سهم هو 1 = 1/324 × 324

 . دينارا70,25ً = 281/4×1: نصيب الزوجة .1

 . ديناراً لكل ابن101,50 = 1/4 ×406: نصيب كل ابن .2

                                                           
المطبعة الحسـينية   : م الناشر 1344: طبعة سنة ،  مج1،  القاموس المحيط ،  لدين محمد بن يعقوب   د ا مج، الفيروز أبادي  )1(

 .1/54: المصرية

 .80ص : شرح الرحبية، دينيالمار، 3/13: مغني المحتاج،  الشربيني)2(
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 األوالد ولو كانِمن ستِّ مائٍة وثمانيٍة وكُلُّهم ِت المناسخةُ ِمنأ الزوجِة لصح ألن ،ربعين

س سبعةٌ، والباقي ، ألمِه السدوأربعين اثنتيِن  اثنتيِن وسبعين، والثانيةُ ِمن ِمن تِصحاألولىالمسألة 

وسهام الميِت الثاني ِمن األولى  على سبعٍة، لألخِت خمسةٌ ولكلِّ أٍخ عشرةٌ،  الثالثِةِةخولألخِت واإل

ِعها ثالثٍة، واضربها في ه بنصِف السبِع، فترجع مسألتُه إلى نصِف سب مسألتَتوافقُ) أ (]عشر[أربعة 

األولى تصح الجامعةُ لهما من مائتيِن وستةَ عشر، اقِسمها بضرِب سهاِم كلِّ وارٍث ِمن الثانيِة في 

بولكلِّ ابٍن اثناِن ِع سهواحٍد نصِف س ،وللبنِت ستةٌ وعشرون ،اِم الثاني يحصْل للزوجِة أربعة وثالثون

وخمسون. 

 هماِن ولألخِت سهٌم، وسهامسهٌم، ولكلِّ أٍخ سه دسِه السستٍة ألم ومسألة الميِت الثالِث ِمن

واضربها في الجامعِة تصح كما ع مسألتُه إلى ِنصِفها ثالثٍة، ها بالنصِف فترِجِمن الجامعِة توافقُ

  في الثالثِة نصِف المسألة الثالثِة، األولىذكَرناه، فاقسمها بضرِب سهاِم كلِّ وارٍث ِمن الجامعِة 

 .عشرة: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 . دينار50,75 = 1/4×203: نصيب كل بنت .3

ير على المسألة  لتقسيم الدنانير على الورثة وتتم بقسمة الدنانأخرىوهناك طرق 

 وبضرب سهام كل وارث في الربع يحصل ¼  = 324/1296: الجامعة

............................... 

............................... 

 4 = 1296/324: نصيبه من التركة بالدنانير أو تقسم المسألة الجامعة على عدد الدنانير

 .به بالدنانيروبقسمة سهام كل وارث على أربعة يحصل نصي

 على نصيب كل وارث ثم تقسم التركة على الناتج من 1296: أو تقسم المسألة الجامعة

 .القسمة يحصل نصيب كل وارث من التركة بالدنانير
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وبضرِب من له شيٌء في الثالثِة في ستٍة وعشرين نصِف سهاِم مورِثِه، يحصُل للزوجِة ِمنْها 

 االبنيِن مائتاِن وثمانيةٌ، وللبنِت مائةٌ وأربعةٌ، واألنصباء األربعةُ ِمنمائةٌ وثمانيةٌ وعشرون، ولكلٍّ 

مشتركةٌ بالثُم المناسخِة، وترجع اختصار إلى ثمنًِباالختصارِن فيجب  ،أ( ِ]الشترا ك[ها أحٍد وثمانين (

األنصباِء األربعِة بالثُمكلُّ نصيٍب ِمن األنصباِء األربعِة إلى ثُِن، ويرجع ولكلِّ م ،ِنِه، فللزوجِة ستةَ عشر

 ) 1. (ابٍن ستةٌ وعشرون، وللبنِت ثالثةَ عشَر ومجموعها، أحٌد وثمانون مساٍو للتصحيِح

 .2ما بين المعقوفتين غير واضحة في ط) أ(

 : صورة المسألة حسابيا كما يلي )1(

 3  1  3  26    

 72  42 216 21
6  6 648 648 81 

 زوجة

1/8 
 16 128 26+102 1 1/6أم 34 7+27 7 1/6أم 9

 0 0 0 0 0 0 0 0 ت 14 ابن

 0 0 0 0 3ت 52 10+42 10 أخ ش 14 ابن

 26 208 52+156 2 أخ ش 52 10+42 10 أخ ش 14 ابن

 26 208 52+156 2 أخ ش 52 10+42 10 أخ ش 14 ابن

 13 104 52+156 1 أخت ش 26 5+21 5 أخت ش 7 بنت

 تُختصر عن فإنها، )أ (]أجزاٍء[ أنصباء الورثِة فيها بجزٍء أو وهكذا كلُّ مناسخٍة اشتركتْ

 العمِل إلى الجزِء الذي وقَع به االشتراك آخِرها بعدجزءاً واحداً، أو إلى إن إن األجزاِء أدقِّ كان 

) ب (]األنصباء[، فإن )1(تعددِت األجزاء، ويرجع كلُّ نصيٍب إلى ذلك الجزِء كما في هذه الصورِة 

باألربعةَ المشتركةَ بالنصِف وبالرِع وبالثُمنِن وأدقُّها الثُم كلُّها إليه فترجع تشترِك األنصباء لم فإن ،

 فيِه، فال ) ث(]تشاركتْ[فيما ) ت ( ]يساويها [ نصيباً واحداً ال إالفي جزٍء، حتى لو اشتركِت األنصباء

ن نصيب الزوجِة منها يباين نصيب البنِت، وقولي كلُّ مناسخٍة ها، فإاختصار كما في الصورِة التي قبلَ

 هم مِناشتركتْ فيها األنصباء يشمُل إذا  ما توافقِت األنصباء أو تداخلتْ أو تماثلتْ، ولو كان األوالد كلُّ

 ، )2(يئاً امرأٍة ميتٍة غيِر الزوجِة، أو رقيقٍة أو مخالفٍة في الديِن حتى ال ترثَ ِمن أوالِدها ش

 .بأجزاء: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ
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 .مكرر: 1ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .يشاركها: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 .اشتركت: 2ما بين المعقوفتين في ط . ث

  .المقصود الصورة التي تم حلها في الصفحة السابقة )1(

............................... 

............................... 

ال يرث المسلم الكافر وال يرث الكافر ((لحديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم  )2(

 )).)1(المسلم

فقد أجمع الفقهاء على أن غير المسلم ال يرث من المسلم شيئا، وذلك النقطاع النصرة 

 . )2(بينهما الختالف العقيدة

 .ومن موانع اإلرث عند الفقهاء الرق

 .)3(والرق في اللغة الملك والعبودية

 .)4(عجز حكمي يقوم باإلنسان سببه الكفر: والرق في االصطالح

 : أما موانع اإلرث فقد اختلف الفقهاء فيها إلى األقوال التالية

 .الرق، القتل، اختالف الدين واختالف الدارين: )5(عند الحنفية: القول األول

                                                           
ط ضـب ، مـج 4، نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديـث سـيد األخيـار   ،  محمد بن علي بن محمد    ،   الشوكاني )1(

 . وهو حديث صحيح6/78: بيروت/ دار الفكر: الناشر، وتصحيح محمد جميل العطار

 .1/23: العذب الفائض –الفرضي ، 690: شرح السراجية، ، السيد الشريف6/766: الحاشية،  ابن عابدين)2(

 . باب القاف فصل الراء124، 10/123: لسان العرب،  ابن منظور)3(

 .58ص : شرح الشنشوري، ، الباجوري3/32: مغني المحتاج،  الشربيني)4(

 .6/239: تبيين الحقائق، ، الزيلعي64، 59ص : شرح السراجية،  السيد الشريف)5(
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 :ذكروا عشرة موانع للميراث وهي: )1(عند المالكية: القول الثاني

............................... 

............................... 

اختالف الدين، الرق، القتل العمد، اللعان، ولد الزنا، الشك في موت المورث كالمفقود، 

الحمل، الشك في حياة المولود كالجنين والشك في تقدم موت المورث أو الوارث كالهدم 

 .الخنثى كواألنوثةوالغرق، الشك في الذكورة 

 : ذكروا ستة موانع لإلرث وهي: )2(عند الشافعية: القول الثالث

الرق والقتل واختالف الدين والردة واختالف ذوي الكفر األصلي بالذمة والحرابة 

 .والدور الحكمي

 : ذكروا ثالثة موانع لإلرث وهي: )3(عند الحنابلة: القول الرابع

 . الدينواختالفالرق والقتل 

 ماتَ بعد الميِت األوِل في نخةُ باالختصاِر من أربعين، ألنه إذا  انحصر ورثةُ ملصحِت المناس

 ماتَ بعد الميِت األوِل كالعدِم،  بمحِض العصوبِة يجعُل من األوِلنورثِة الميِت األوِل وورثوا ِمنْه وِم

ِنوكأنَل العمِل، األوَل ماتَ عفقطْ، وهذا اختصاٌر قَب الباقين  المصير يجب االختصار صناعةً إليه ألن 

مهما أمكن. 

 الزوجِة واالبنيِن والبنِت فقطْ أصل مسألِتِه  ماتَ عِناألولففي هذه الصورِة اجعْل كأن الميتَ 

 ها، فاضرِب سهٌم، ويفضُل لالبنيِن والبنِت سبعةٌ على خمسِة رؤوٍس تباينُ الثُمنِمن ثمانيٍة للزوجِة

) 1(، للزوجِة خمسةٌ وللبنِت سبعةٌ ولكلِّ ابٍن أربعة عشر، األربعين في الثمانيِة تصح ِمن الخمسةَ

                                                           
: الناشـر / ،  مج1،  القوانين الفقهية ،  أبو القاسم محمد بن احمد    ،  ، ابن جزي الكلبي   2/346: بداية المجتهد ،   ابن رشد  )1(

 .394ص ، بيروت لبنان/ المكتبة الثقافية

 .14، 12: شرح الترتيب، ، الشنشوري61، 16/57: المجوع، ، النووي24، 22 ص :ة الفضيالآللئ،  الشرف)2(

 .26، 1/23: العذب الفائض، ، الفرضي270 – 6/266: المغني،  ابن قدامة)3(
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 لم يكُن فيها من أو من يرثُ منه وحده بالفرِض كالزوجِة في هذِه الصوِر األوِلوسواٌء كان في ورثِة 

ٍت فماتَ ابٌن ِمنْهم ثم ابٌن ثم بنتٌ ثم  عن عشرِة بنين وعشِر بناإنساٌنيرثُ بالفرِض، كما إذا  ماتَ 

 بنتٌ وهكَذا حتى بقي فقطْ، وكلُّ[  أ وبنتٌ ]ابناِن [ابٌن ثم لو ماتَ إال واحٍد ال يرثُه وكذلك بقي نم 

ِمنْهاإلم ثم اإلناثُ أِوناثُ  الذكور الذكور ابناِن وبنتٌ أو ثم فاجعِل) 2( ماتوا معاً وبقيالذين  ماتوا بعد 

 )ب] (فقطْ[ والبنِت االبنيِن األوِل كلَّهم كالعدِم وكأن األوَل ماتَ عِن

كلُّها ِمن خمسٍة[  فمسألتُه[ لو كان ت عدِد رؤوِسِهم، للبنِت سهٌم ولكلِّ ابٍن سهماِن وكذلك  

يرثُ بالفرِض ِمن ناألوِل الميِت مبمحِض يضاً،أِه بالفرِض  غيِر يرثُ ِمن َل القسمِة ويرثُهيموتُ قب ثم 

يضاً كالعدِم، الن ما ورثَه بالفروِض المختلفِة رجع إلى الباقين بينَهم أفيجعُل ذوا الفرِض ) 3(العصوبِة

 الميِت ناثاً كما يرثون ِمنإث كانوا ذكوراً و]بأن [نثييِن و للذكِر مثُل حِظ األأبالسويِة بمحِض العصوبِة 

 .)4(ِل كذلك واأل

 .اثنان: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 2:  ما بين المعقوفتين سقطت في ط . ب

  هي الصحيحواألولىخمسة عشر : 2 ما بين المعقوفتين في ط . ت

 .أن: 2 ما بين المعقوفتين في ط . ث

 :حسابياً حل المسألة )1(

 5  

 8 40 

 5 1 8 / 1زوجة 

 14 ع ابن

 14 ع ابن

 ع بنت

5 

7 
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 :حسابياً المسألة  صورة)2(

 5 

 2 ابن

 2 ابن

 بنت

 ع

1 
 

............................... 

............................... 

كل ذكر أدلى إلى الميت بنفسه أو بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وأقربهم البنون : العصبة) 3(

 .)1(وبنوهم وإن سفلوا

 وقوله )).)2(يوِصيكُم اللّه ِفي َأوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن: ((الدليل على ذلك قوله تعالى) 4(

 ).)3(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل ذكر: (صلى اهللا عليه وسلم

 كان األوالدكَما لوم في هذِه المسألة ِمنالزوجِة وماتِت كلُّه نَياب نأوها الميتيِن  الزوجةُ بي 

بعدلَأما هو قبهجعُل الزوجةُتُ هذِه المسألة، فَما ِمنمع نَ ابتْ ]طريقةَ[ها وسلكتَ فيها  يأ المناسخِة لصح

باالختصاِر إلى خمسٍةِمن على ألنها  عدٍد كثيٍر، وترجع سبعِة اآلٍف ]طريقِة [ تصح ب المناسخِة ِمن

 وخمسمائٍة واثنا عشر، ألفٌربعةٌ وعشرون، وللبنِت أٍف وآلآوخمِس مائٍة وستين، ولكلِّ ابٍن ثالثةُ 

وهذا  [ وهو خمسةٌ كما ذكرناه، إليِهنصباء كلُّها مشتركةٌ بثلِث سبِع ثُمِن تسِعها، فترجع المسألة واأل

لفيِن وخمِس مائٍة أ إذا  ماتَتْ قبلَهما فالمسألة تصح ِمن أما ولديها الميتيِن  األم بينالعمُل إذا  ماتَِت

ن ماتَتْ بعدهما فالمسألة تصح ِمن ثالثِة إربعةٌ، وألفٌ وثمانيةٌ، وللبنِت خمسمائٍة وأ وعشرين، لكلِّ ابٍن

 َ]ربعونألفٌ و مائتاِن وستةٌ وتسعون وللبنِت ستمائٍة وثمانيةٌ وأربعين، لكلِّ ابٍن أالٍف ومائتيِن وآ

 ) 1.(ت

                                                           
 ،1، ط ياالتهذيب في علم الفـرائض والوصـا      ،   الخطاب محفوظ بن احمد بن الحسن      نجم الهدى أبو  ،  الكلوذاني:  انظر )1(

 36 :الرياض/ العبيكات: محمد أحمد الخولي مطبعة: تحقيق.م1995سنة 

 11:  آيةسورة النساء )2(

حديث رقم  ،  المجلد األول  ،،مج2،  )الفتح الكبير (صحيح الجامع الصغير وزياداته   ،  محمد ناصر الدين األلباني   ،  األلباني )3(

 .جمعية إحياء التراث اإلسالمي/ 268ص ) 1246(
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 . طريق:2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .طريق: 2 ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .2 ما بين المعقوفتين سقطت في ط  . ت

............................... 

............................... 

 : حل المسألة حسابيا)1( 

 : األولىالخطوة  .1

 3  1 7  34 5  432   

 72  42 21
6  7 151

2  5 7560 5 

زوجة 

1/8 
9 

 أم

1/6 
 0 0 0  0 0 3ت 34 7

 0 0 0  0 0 0 0 0 2ت  14 ابن

 0 0 0 4ت 432 2 ابن 52 10  شأخ 14 ابن

 2 3024 2  شأخ 432 2 ابن 52 10  شأخ 14 ابن

 2 3024 2  شأخ 432 2 ابن 52 10  شأخ 14 ابن

 بنت

 ع

7 
 أخت

 ش
 بنت 26 5

ع

1 216 
 أخت

 ش

 ع

1 1512 1 

 

............................... 

............................... 
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 : الخطوة الثانية .2

 1  1 7  165  144   

 72  9 72  7 5004  5 2520 5 

 0 0 0  0 0  0 0 2ت 1/89زوجة 

 0 0 0  0 0 3ت 16 2 ابن 14 ابن

 0 0 0 4ت 144 2  شأخ 16 2 ابن 14 ابن

 2 1008 2 شأخ 144 2  شأخ 16 2 ابن 14 ابن

 2 1008 2 شأخ 144 2  شأخ 16 2 ابن 14 ابن

 بنت

 ع

 بنت 7

ع

  شأخت 8 1

ع

1 72 
 أخت

 ش

ع

1 504 1 

 
............................... 

............................... 

 : الخطوة الثالثة للحل .3

 3  1 3  265  128   

 72  42 16  6 648 5 32405 

 0 0 0 4ت128 1 1/6 مأ 34 6 1/6 أم 9 1/8زوجة 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2ت 14 ابن

 0 0 0 0 0 0 3ت 52 10  شأخ 14 ابن

 12962 2 ابن208 2  شأخ 52 10  شأخ 14 ابن

 12962 2 ابن208 2  شأخ 52 10  شأخ 14 ابن

 بنت

 ع

  شأخت 7

ع

 شأخت 26 5

 ع

 بنت104 1

ع

1 6481 

نسـانٌ إماتَ  : وصورتُها) 1(المسألة المأمونيةُ   : سخِة الملقباِت في المنا   وِمن    بـويِن  أ عـن

 البنتُ عـن    وُل ذكراً فقد ماتتِ   حدى البنتيِن عن من في المسألة، فان كان الميتُ األ         إوابنتيِن ثم ماتَتْ    

  أجد    ةِ بي األب  و عنجد     ستةٍ   ٍب، فاأل و أل أبويِن   أل خٍتأ  أم األب  وعن من بويِن  األ  ِمنِ  لكلٍّ ولى تصح

 البنتيِن سهماِن، والمسألة الثانيةُ ِمن ثمانيةَ عشر للجدِة السدس ثالثةٌ، والباقي بـين               ِمنِ سهٌم، ولكلٍّ 

ولى سـهماِن    المسألة األ  خِت الميتِة من  خِت خمسةٌ، ونصيب األ   خِت مقاسمةً للجد عشرةٌ ولأل    الجد واأل 
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ولى ستٍة تصح الجامعةُ مـن أربعـة        النصِف، فاضرب نصفَها تسعةً في األ     أ الثمانيةَ عشر ب   ]يوافقاِن[

 ومن ،وخمسين   شيٌء من في جزِء سهِمها تسعٍة، يحصْل لكلٍّ         األ  له له ولى يضرب بويِن تسعةٌ   األ  من

   وللبنِت ثمانيةَ عشرةَ ومن له   نصفُ نصيِب البنتِ          شيٌء من في واحٍد وهو له فللجـدِة    الثانيِة يضرب 

 )2.(خِت خمسةٌثالثةٌ وللجد عشرةٌ ولأل

 .توافق: 2ما بين المعقوفتين في ط  . أ

سميت بذلك ألن المأمون طلب من يوليه قضاء البصرة، فوصف له يحيى بن أكثم، فلما  )1( 

يا أمير المؤمنين سلني فإن المقصود علمي ال خلقي، : أحضره استحقره، فأحس يحيى بذلك فقال

ما تقول في أبوين وابنتين لم تقسم التركة : فقال له. نون القضاة والعمال بالفرائضوكانوا يمتح

أرجال كان الميت أو امرأة ؟ فعلم : حتى ماتت إحدى االبنتين، وخلفت من خلفت ؟ فقال يحيى

 .أنه قد عرف المسألة، فكتب له عهده

............................... 

............................... 

 :  ذكراألول الميت أن حل المسألة حسابيا على اعتبار )2( 

 9  1   

 6  18 54 54 

 19 10+9 10 أب أب 1 ع +1/6اب 

 1 1/6ام 
 أب  أم

1/6 
3 9+3 12 

 0 0 0 2ت 2 2/3بنت 

  شأخت 2 2/3بنت 

 ع

5 18+5 23 

 

............................... 

............................... 
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 : ميراث الجد والجدة

 : فالجد نوعان

 مثل، أب  األب  وإن أنثىهو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول : الجد الصحيح

 .عال

وهو الذي ال ينسب إلى الميت إال بدخول األنثى كأب األم، وهذا : الجد غير الصحيح

 .)1(رحام، بل هو من ذوي األتابالجد ليس من أصحاب الفروض وال من العص

 : وكذلك الجدة فهي نوعان

 وهي التي ال يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، بأن ال يدخل جدة صحيحة

 إليه أصالً، كأم األم وأم األب، وأم أم األم، وأم أم ألب أو يدخل في نسبتها  جدإليهفي نسبتها 

 .عاصب كاألب لصاحبة فرض كاألم أو بإليهجد صحيح كأم أبي األب  فهي تنتسب 

 أبيهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، كأم : والجدة غير الصحيحة

 .)2(األم، وأم أم أبي األم، وأم أبي أم األب

ِب تسعةَ عشر، تسعةٌ مومِة وثالثةٌ بالجدودِة، ولألتسعةٌ باأل:  لالم اثنا عشر بالجهتِينفيحصُل

ِة وان كان خوبنِت ثالثةٌ وعشرون، ثمانيةَ عشر بالبنوِة وخمسةٌ باُألِة وعشرةٌ بالجدودِة، وللبوباأل

ها فهو ِمن ذوي مأبو أنَّه  البنِت شيئاً في المسألة الثانيِة، أل األب  ِمن يرِثلمنثى أوُل الميتُ األ

خِت ثالثةٌ، جدِة سهٌم، ولأل ستٍة، للخوِة، وتصح مندودِة، والبنتُ باألج، وترثُ األم فيها بال)1(رحاِم األ

فَ المسألة األوللعاصِب سهماِن، ولها منِنص ها ثالثةً في ولى سهماِن توافقاِن الستةَ بالنصِف فاضرب

 نأ يضرب له في ثالثٍة، وم  ]ولىاأل[  ن له شيٌء ِمن ثمانيةَ عشر، فمنولى فتصِبح المناسخةُ ِماأل

لهأربعة منها ثالثةٌ باأل الثانيِة يض شيٌء ِمن في واحٍد يحصْل لالم له دودِة، جمومِة وسهٌم بالرب

                                                           
 .6/230: تبيين الحقائق، لعييالز )1(

 .6/772: الحاشية،  ابن عابدين)2(
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خوِة، وللعاصِب  له بالجدودِة وللبنِت تسعةٌ، ستةٌ بالبنوِة وثالثةٌ باألبوِة والشيءِب ثالثةٌ باألولأل

 )2(. سهماِن

 ) )المسألة األولى(: (2ما بين المعقوفتين في ط  . أ

 .)1(قرابةال: الرحم في اللغة) 1(

 .)2(هو كل قريب ليس بذي فرض وال عصبة:  وفي االصطالح

............................... 

............................... 

 : حل المسألة حسابيا)1( 

  3  1   

  6  6 18 18 

 3 0+3 0 )فاسد( أم أب 1 ع+1/6 أب

 4 1+3 1 1/6 أم أم 1 1/6 أم

 0 0 0 ت 2 2/3 بنت

 9 3+6 3 2 / 1 ش أخت 2 2/3 نتب

 2 2 2 س عصبة ع   

 فإذا قيَل لك خَلَّفَ الميتُ أبويِن وابنتيِن ثم ماتَتْ إحدى البنتيِن عن من في المسألة، فأسأْل عِن

) 1(يِد هو ذكٌر أم ُأنثى لُِقبتْ هذِه المسألة بالمأمونيِة، ألن أبا العباِس المأمون بن الرشأالميِت األوِل 

ما :  قضاء البصرِة فاستحضره، فلما دخَل عليِه امتَحنه بها، فقاَل له)2(  أكثمن يولِّي يحيى بنأراد َأ

تقوُل فيمن تَرك أبويِن وابنتيِن فلم تقْسِم التركةُ حتى ماتَتْ إحدى البنتيِن عن من في المسألة، فقاَل 

أ عرفَ المسألة،   ]نهأ[فعلم المأمون  !  أن الميتَ األوَل ذكٌر أو ُأنثى مير المؤمنين علىأيا : يحيى

سَأل عِن الميِت األوِل أهو ذكٌر أم أنثى كَما فعَل ا قيَل لك ذلك ففإذا، إليهاه فنُسبتْ فكتب له عهده وولّ

الحكم ألن ،أكثم ب]علمتَ [ما  مخْتَِلفٌ بذكورِة األوِل وأنوثتِه كَيحيى بن . 

                                                           
 12/232: لسان العرب،  ابن منظور)1(

 .265: شرح السراجية، ، السيد الشريف6/241: تبيين الحقائق،  الزيلعي)2(
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 . انه قد: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .عرفت: 2 ما بين المعقوفتين في ط  . ب

 جعفر أبي العباس، عبد اهللا بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبوالخليفة، : المأمون) 1( 

 ، ماتاألوائل وعلوم واألخبارالمنصور العباس ولد سنة سبعين ومائة للهجرة وقرأ األدب والعلم 

 .)1( سنةوأربعونفي رجب، في سنة ثماني عشرة ومائتين للهجرة وله ثمان 

 أئمةوكان من .  محمد، القاضي المشهور، فقيه صدوقأبوالتميمي، :  يحيى بن أكثم)2( 

 ومائتين وله وأربعين ثالث أو، مات آخر سنة اثنتين "التنبيه"وله تصانيف منها كتاب االجتهاد، 

 . )2(ثالث وثمانون سنة

                                                           
ـ ،  مج1،  مختصر لكتاب تهذيب التهذيب   ،  تقريب التهذيب ،  احمد بن علي  ،  ابن حجر العسقالني  :  انظر )1( محمـد  : رالناش

 .290/10، 272، المدينة المنورة طبعة دار الكتاب العربي، سلطان

، 9طهــ   1413: مؤسسة الرسالة بيروت سنة   ،  مج23،  سير أعالم النبالء  ،  ثمانمحمد بن أحمد بن ع    ،  الذهبي:  انظر )2(

 .343/2 – 342: تقريب التهذيب،  والعسقالني16/12، 5، شعيب االرناؤوط: تحقيق
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 : رحاِمباب الميراِث بالتقديِر واالحتياِط وكيفيِة الرد وتوريِث ذوي األ

والتوريثُ بالتقديِر واالحتياِط عندنا منحصٌر في مسائِل الحمِل والمفقوِد والخنثى 

 :المشكِل ومن معهم؛ نذكُرها في ثالثِة فصوٍل

و أأ، والمراد بِه حمٌل يرثُ ]رِث مع الحمِلاإل [ في كيفيِة  أي)1(في الحمِل : فصٌل

بتقديٍر ِمي حجبنوثِتِه، وانفراِدِه أب ووجوِدِه وموِتِه وحياِتِه، وذكورِتِه و]عدِم الحمِل[ تقاديِر ن 

 .رث من مع الحملإ: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .ساقطة: 2 ما بين المعقوفتين في ط . ب

 اآلدميةلحاء، ويطلق على ما في بطن كل حبلى، والمراد هنا ما في بطن بفتح ا:  الحمل)1 (

 .)1(من ولد

 :)2(شروط توريث الحمل

 . عند وفاة مورثهأمه يكون موجوداً في بطن أن :أوال

 . يولد حياًأن :ثانياً

 : ينقسم الحمل من ناحية الميراث إلى قسمين)2( 

كان منفصال عند موت القريب لورث وهو حمل لو : )3( الحمل الذي يرث:األولالقسم 

 أخعماً وزوجة : ن يموت ويتركأ بتقدير دون تقدير، كأو مطلقا كالحمل من الميت، إمامنه 

  .ألب

............................... 

............................... 

                                                           
 2/118: العذب الفارض شرح عمدة الفارض، ، الفرضي3/61: القاموس المحيط، اديبأالفيروز  )1(

 .153: شرح الرحبية، ، المارديني119، 2/118: العذب الفائض، ، الفرضي30/51: المبسوط، يسالسرخ )2(

 .152: شرح الرحبية،  المارديني)3(
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 فيحجب العم، أخن  ابألنهن ذلك الحمل يرث بتقدير ذكورته، إ الميت قبل موته، فأخيهحامالً من 

 .األرحام من ذوي ألنها األنوثةيرث بتقدير  وال

 : وصورة المسألة حسابيا كما يلي

 :  يرث مطلقاً كالحمل من الميتأن . أ

 :وحلها على فرض ذكورة الحمل شقيقاً، وأخا يترك خلفه زوجة حامالً أن ♦

  8 

 1 1/8 زوجة

 - م  شقيقأخ

 7 ع )الحمل(ابن 

 : الحملأنوثة وحل المسألة على فرض ♦

  8 

 1 1/8 زوجة

 3 ع  شقيقأخ

 4 2 / 1 )الحمل(بنت 

 .نثىأكان ذكراً أم أن الحمل يرث مطلقاً سواء أفتجد 

ما حمٌل ال يرثُ إ  ت إذا  انفصَل حياً، ]فرضب[ب بكلِّ تقديٍر  حِجو يأو يرثُ أوتعدِدِه 

ِجوال يحث ِم]بكلِّ تقديٍر [ب  غيِر  التقاديِر كما إن ِه حامالً ِمنأم نأذا  ماتَ عنوالِدِه أ بيِه وع

 حداً، الن األم محجوبةٌ عِنأب حِجنَّه محجوٌب بالولِد، وال يرثَ للحمِل هنا ألإكيفَ كانوا فال 

و لهم وللعاصِب وال أن كانوا عصبةً، إ الباقي س ولهمِس باألوالِد فَلها السدِث إلى السدالثلُ

 )2(.ثير للحمِلتْأ

 .بفرض: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 .بتقدير: 2 ما بين المعقوفتين في ط . ث
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 : يرث على تقدير دون تقدير أن.ب

 . الميت قبلهأخيهعماً، زوجة أخ ألب حامالً من :  يترك خلفهأن

 :حل المسألة على فرض ذكورة الحمل ♦

  م عم

 .يأخذ ابن األخ ألب كل التركة عصبة ع ابن أخ ألب

 : الحملأنوثةحل المسألة على فرض  ♦

 .يأخذ العم كل التركة عصبة ع عم

  )أرحام(ال ترث بنت أخ ألب

 الحمل ورث على تقدير دون تقدير، فورث في حالة الذكورة ولم يرث في حالة أنفتجد 

 .األنوثة

............................... 

............................... 

 . بكل تقديرأحداوهو الحمل الذي ال يرث وال يحجب : )1(يالقسم الثان

كما : ، وصورة المسألةأوالده، وعن أبيه حامال من غير أمه: ومثاله إذا  مات عن

 :  المصنف في المخطوطةأوردها

 : الميت هم العصبةأوالد أنعلى فرض : أوال

  6 

 1 1/6 أم

 5 ع وإناث ذكور أوالد

 ـــ محجوب )الحمل(أخ ألم 
                                                           

من منشورات وزارة األوقاف اإلسالمية     ،  مج1،  القانونالحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه و     ،  ، احمد محمد علي   داود )1(

 .129، 128: رثيةمختصر األحكام اإل، يالمفش، 507: ص، م1982في األردن سنة 
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 : الميتأوالد العاصب ليس من أنعلى فرض : ثانيا

  6 

 1 1/6 أم

 4 2/3  بنات3

 ـــ محجوب )الحمل(أخ ألم 

 1 ع أخ شقيق

 

............................... 

............................... 

 : )1(أيضاومثال آخر 

 أن يكون إما ال يرث ألنه ، فالحمل في هذا المثالأبيهتوفي عن أب  وأم حامل من غير 

خوة ألم  ألم أو كليهما، وعلى كل حال هو محجوب من الميراث، ألن اإلأختاأخاً ألم أو 

 .يحجبون باألب وعلى ذلك تنقسم التركة بين األب  واألم فقط

 : وصورة المسألة حسابيا

  3 

 2 2/3 أب

 1 1/3 أم

 - م أخ ألم أو أخت ألم

حجب نفصاِلِه حياً يابيِه، فبتقديِر أ ن وعن زوجِة أبيِه حامالً ِمذا ماتَ عن أبويِن وأٍخإو

ِس واحداً كان الحمُل أو متعدداً، وال يرثُ شيئاً عِن الثلُِث إلى السد) أ ( ]اآلخِر[األم مع األِخ 

س بين األم سداِن، ويوقَفُ الثُس ولألِب الثلُبِن، فيدفَع لألم السدألنه محجوٌب هو واألخُ باال

حياً ) ب ( ]خرج[ واألِب إلى الوضِع، فإن خرج الحمُل ميتاً أخذِت األم السدس الموقوفَ، أو 

 يرثَ أو نأ ، وكذلك قلتُ إذا  ماتَ شخٌص عن حمٍل منْه أو ِمن غيرِه يحتَمُل)1(أخذه األب  

                                                           
 .129، 128: رثيةمختصر األحكام اإل، ، المفشي507:  صالحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون،  داود)1(
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جبحالميِتي ببعِض التقاديِر  بكلِّ تقديٍر إذا  خرج حياً، كحمٍل من حجبوأٍخ ألٍم أو يرثَ أو ي 

]زوجِة أبيها حامالً ِمكما إذا  ماتتْ عن زوِجها وشقيقِتها وعن الحمَل يرثُ ن أبيها الميِت، فإن 

السد تكملةُ الثلثيِن وتعوُل إلى سبعٍة، وال يربتقديِر األنوثِة فله س ثُ بتقديِر الذكورِة ألنه

 ).2) (ت(]عصبةٌ

 .2: ا بين المعقوفتين سقطت في طم . أ

 .2: ما بين المعقوفتين سقطت في ط . ب

 .2: ما بين المعقوفتين سقطت في ط . ت

 : صورة المسألة حسابيا )1(

  6 

 4 2/3 أب

 1 1/6 أم

 م م أخ

  حياأو حتى تتبين الحمل ميتا 1/6ويوقف  0 حمل) أخ ألب(
 

............................... 

............................... 

 ظهر الحمل حياً فإن السدس يدفع لألب ألنه يحجب مع أخيه األم حجب نقصان من إذا

 . مات الحمل فإن السدس يدفع لألم فيصبح نصيبها الثلثوإذاثلث إلى سدس، 

 : صورة المسألة حسابيا )2(
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 : ماتت عن زوج وأخت شقيقة وزوجة أب  حامل

 :  حل المسألة على فرض األنوثة

  بالعول7 6  

 3 3 ½ زوج

 3 3 ½ أخت ش

 1 1 1/6 )الحمل(أخت ألب 

  7عالت المسألة إلى 

 : حل المسألة على فرض الذكورة

  2 

 1 ½ زوج

 1 ½ أخت ش

  الفروض عليهاأصحابلم يبق له من التركة الستحواذ (ال شيء  ع )الحمل(أخ ألب 

وكما إذا  ماتَ عنزوجِة أبيِه حامالً ِم أم وعن نأبيِه الميِت وعن عم  عامُل منفي ،

الحمِل بكلِّ تقديٍر أو ببعِض التقاديِر باألضر تقاديِر عدِم الحمِل ووجودِه، وذكورِتِه  ِميرثُ مع ن

ن كان يرثُ بكلِّ إ أنصباِئِه في كلِّ تقديٍر ن ِمع إلى الوارِث األقلُّوأنوثِتِه، وانفراِدِه وتعددِه، فيدفَ

حتماِل ه ألنه المتيقن، ويوقفُ المشكوك فيِه إلى ظهوِر الحمِل بالوضِع، الواختلفَ نصيبتقديٍر 

خذَ غير األقلِّ يتلفُه ثم يظهر ما يقتضي الرجوع عليِه ببعِض ما أخذه، فال أإذا  ) أ (]ألنه[

 في بعِض التقاديِر  يرثُ مع الحمِل ال يرثُنن كان مإيوجد معه شيٌء فيضيع على مستحقيِه، و

ن كان إ ذلك التقدير الذي ال يرثُ فيِه، ون يظهرأحتماِل ها، ال يعطى شيئاً، الويرثُ في بعِض

نصيب ِفعال يختلفُ باختالِف التقاديِر، د ِمإه يستحقه كامالً في الحاِل ألنه هليِه نصيبن غيِر شك 

 إذا  و بياِن الحاِل، وهذا كلُّهأ الباقي إلى الوضِع  أِوماُل كلُّهمساِكِه عنه ويوقفُ الإفال فائدةَ في 

أحٌد منه يطلب لم م، وانهها بعضالورثةُ القسمةَ أو طلب طلَبإلى م ِقفَ الماُل كلُّهالقسمةَ و 

 ).1(الوضِع أو بياِن الحاِل 

 .أنه: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ
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 : )1(يلي كة حال وجود الحمل إلى مالقد ذهب الفقهاء من تقسيم التر )1(

 : تقسم التركة إذا  كان الحمل محجوباً من اإلرث وال عبرة بوجوده، ومثال ذلك: أوالً

............................... 

............................... 

أخاً  وأم حامل فالحمل هنا ال يخلو من أن يكون أخاً شقيقاً أو وابنأب  :  توفي عنإذا

 وال خالف في ذلك بين واالبنألب أو أخاً ألم وعلى التقديرات الثالثة ال يرث، لحجبه باألب 

 .)2(الفقهاء

يوقف تقسيم التركة إذا  كان الحمل حاجباً للموجودين من الورثة ولو على بعض : ثانياً

 أنء في إذا  توفي عن زوجة ابن حامل وشقيق فال خالف بين الفقها: التقديرات ومثال ذلك

 يكون ذكراً فله كل أن إماالحكم في ذلك أن توقف التركة كلها إلى حين الوالدة، فالحمل هنا 

 . فلها النصف وللشقيق الباقي تعصيباًأنثى يكون أنالمال وال شيء لألخ ويحتمل 

توقف التركة كلها إذا  لم يوجد مع الحمل ورثة كما إذا  توفي عن زوجة ابنه : ثالثاً

 . ولد حياً أخذ جميع التركة بال خالففإذاط، الحامل فق

يوقف تقسيم التركة إذا  رضي جميع الورثة بوقف القسمة حتى يولد الحمل بال : رابعاً

 أيضاخالف 

اختلف الفقهاء عندما يكون الحمل مشاركاً للورثة الموجودين غير حاجب وال : خامساً

شارك ال تقسم التركة بل توقف قسمتها إذا  كان في الورثة حمل م: )3(محجوب فقال المالكية

 من مال يأخذونهن في القسمة تسليطاً للورثة على ما ياس من والدته، أل يحصل اإلأوحتى يولد 

 الميت

                                                           
 .504:  صالحقوق المتعلقة بالتركة،  داود)1(

 .128: ص، رثيةإلمختصر األحكام ا –المفشي ، 2/121: العذب الفائض،  الفرضي)2(

مطبعـة  ،  مج6،  مواهب الجليل شرح مختصر خليل    ،   محمد بن محمود بن عبد الرحمن      أبو عبد اهللا  ،   الحطاب الرعيني  )3(

 .6/423، هـ1329السعادة بالقاهرة سنة 
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............................... 

............................... 

حياً واستحق بعض ما في  ولد فإذا استهالكه أوباعتباره ملكا لهم، وفي ذلك احتمال إلتالفه 

 . من مال الميت كان استرداد حقه منهم محال للخطرأيديهم

 الفروض أصحاب الحمل ال يتقدر بعدد وال ينضبط، لذلك يدفع إلى إن: )1(وقال الشافعية

الذين ال تتغير فروضهم بتعدد الحمل ما يستحقونه ويوقف باقي التركة حتى يتبين حال الحمل، 

 الحمل أربعة أكثر بطن واحد، وقيل يستة ف أو خمسة أوتحمل األم أربعة  أنالن من الممكن 

 .  ذكوراًاألربعة ويقسم الباقي وتقدر ،فيوقف ميراث أربعة

ابن وزوجة حامل فلها الثمن وال يدفع لالبن شيء على رأي الشافعية : توفي عن: مثاله

 . الشافعية الثانيرأي خمس الباقي على إليه، ويدفع األول

 أو أكثر كان ميراثهما إنيوقف نصيب ذكرين (: ومحمد بن الحسن : )2(ل الحنابلةوقا

  أكثرا م كان نصيبهإنبنتين 

 : الحنفية فاختلفت الرواية عنهم إلى ما يليأما

 أربع أونه يوقف له نصيب أربعة بنين أ: )3( حنيفة في المشهور عنهأبيرواية عن : أوال

 . ا زاد عن ذلك، ويعطى الورثة مأكثريهما أبنات 

............................... 

............................... 

يوقف له نصيب : )4( حنيفةأبيرواية لمحمد بن الحسن ورواية لليث بن سعد عن : ثانيا

 .أكثر أيهما ثالث بنات أوثالثة بنين 

                                                           
 3/28: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني )1(

 .6/314: المغني، ابن قدامة )2(

 .5/242: شرح الكنز،  والزيلعي30/52: المبسوط، السرخسي )3(

 .المصدران السابقان )4(
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 أوصيب ابنين يوقف له ن:  يوسفأبي لمحمد بن الحسن ورواية عن أخرىرواية : ثالثا

 ما يكون فال ينبني الحكم أندرة أربعة بنين في بطن واحد أن والدة المرإ، فأكثر أيهمابنتين 

 . في بطن واحد اثنين ينبني على المعتاد وهو والدةوإنماعليه، 

 يوسف وهي المشهورة عنه انه كان يوقف نصيب ابن أبيعن  )1(رواية الخصاف: رابعا

 .)2( وعليه الفتوىأكثر أيهما بنت واحدة أوواحد 

 .أي الوالدة: يقصد بالوضع في المتن

، فال يعطى أخو )1(وال ضبطَ لعدِد الحمِل على الصحيِح عند الشافعي و األصحاِب 

الحمِل شيئاً ألنمجهوٌل، وفي وجٍه ضعيٍف أو قوٍل مخَّرٍج ورواه الربيع هعِن)2( نصيب  

بأربعِة ذكوٍر أو [ فيقدر الحمُل  ،قصى الحمِل أربعةأضاً أن يأالشافعي فيكون منصوصاً عليِه 

كثر نصيباً، فيوقَفُ ويعطى أخو الحمِل نصيبه بهذا التقديِر ألنه المحقَّقُ، أيهما أأ  ]ربِع إناٍثأ

، ورجحه بعض المالكيِة، واألرجح عند جمهورِهم وقفُ )3(بي حنيفةَ وأشهب أوهو قوُل 

 )4(ثنيِن في قوِل احمد ومحمٍد ا إلى الوضِع، ويوقَفُ نصيب الجميِع

وعليِه الفتوى عند ) 7(بي يوسفَ أو) 6(ونصيب واحٍد في قوِل الليِث ) 5(واللؤلؤِي 

وابن الساعاتي في ) 9(والزيلعي في شرِح الكنِز ) 8(الحنفيِة كما صرح بِه شُراح السراجيِة 

 .ِه ألنه الغالب المعتادوشرِح) 10(المجمِع 

 .هو الصحيح: 1 وما في طإناثا أربعة أو ذكوراً بأربعة: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

اختلف الفقهاء في بيان مقدار ما يوقف للحمل عند القائلين بجواز القسمة قبل وضعه على ) 1(

  :أقوال

                                                           
 هــ وفـق   261توفي عام ، عاش ببغداد في خالفة المهدي العباسي     ،   بكر أحمد بن عمر    أبو،  فقيه بغدادي :  الخصاف )1(

 2/246 – اإلسالميالقاموس  –انظر عطا اهللا ، م875

 .6/456: الفتاوي الهندية )2(
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 أكثر ال يعلم ألنهل نه ال ضبط لعدد الحمأ من مذهب الشافعية األصحوهو : األولالقول 

 لكن ينظر في حالة الورثة الذين يرثون معه فمن يرث ببعض التقادير دون – المرأةعدد تحمله 

  كان نصيبه غير مقدر كالعاصب أوبعض 

............................... 

............................... 

 ، ومن الاألنقص يعطى فهذا ال يعطى شيئا، ومن يرث في جميع التقادير متفاضالً

 .)1( ينكشف الحملأنيختلف نصيبه في جميع التقادير يعطى نصيبه كامالً ثم يوقف الباقي إلى 

ضر، حظ، ويعامل الورثة باألقالوا يعامل الحمل باأل: وهو قول الحنابلة: القول الثاني

من نصيبه كما مر  ويعطى الوارث معه اليقين أنثيين أو من ميراث ذكرين األكثرفيوقف للحمل 

 منه رد الباقي أكثرن كان إ كان قدر نصيبه وإنخذ الموقوف أ ولد الحمل فإذا، األولفي القول 

قل من نصيبه رجع على من كان في نصيبه زيادة من أ كان إنعلى مستحقيه من الورثة، و

 .)2(الورثة

 بنت أوواحد يوقف للحمل حظ ابن : وهو القول المفتى به عند الحنفية: القول الثالث

 ولد واحد، فينبني إال في بطن واحد المرأة ال تلد أنن الغالب المعتاد  أل– أكثر كان أيهماواحدة 

  القاضي من الورثة كفيالً بالزيادة على نصيب الواحد ويأخذالحكم عليه 

 .)3(ن الحمل عاجز عن النظر لنفسه فينظر له القاضي احتياطاًأل

                                                           
، المارديني،  2/32،  هـ1333المطبعة الميمنية سنة    : الناشر،  مج2،  المهذب،  أبو إسحاق إبراهيم بن علي    ،  ازيالشير )1(

التحقيقات المرضية فـي    ،  صالح بن فوزان بن عبد اهللا     ،  انفوز،  209ص  : الفوائد الشنشورية ،  153ص  : شرح الرحبية 

 .223،  م1986:  سنة،3طالرياض ، مكتبة العارف، مج1 ،المباحث الفرضية

ـ 1319المطبعة الشرفية بالقـاهرة سـنة       ،  مج6،  كشاف القناع على متن اإلقناع    ،  منصور بن إدريس  ،  هوتيالب )2( ، هـ

4/389. 

 .5/510: الحاشية،  ابن عابدين)3(
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 حنيفة رحمه اهللا نصيب أبيويوقف للحمل عند "ه وجاء في شرح السراجية ما نص

نصباء، وعند محمد يوقف  ويعطى بقية الورثة اقل األأكثر أيهما بنات أربع أوأربعة بنين 

 نصيب 

............................... 

............................... 

يوقف نصيب : أخرىوفي رواية  عنه الليث بن سعد، ه رواأكثر أيهما ثالث بنات أوثالثة بنين 

 يوسف رحمه اهللا رواه عنه هشام، أبي الروايتين عن إحدى وهو أكثر أيهما ابنتين أوابنين 

 بنت واحدة أو يوسف رحمة اهللا عليه انه يوقف نصيب ابن واحد أبيويروي الخصاف عن 

 .)1( وعليه الفتوى، ويؤخذ الكفيل على قوله برواية الخصافأكثر أيهما

 يبان أويجب وقف التركة وعدم التقسيم حتى تضع الحامل : قول المالكية: الرابعالقول 

 .)2(، وال يجوز تقسيم أي شيء منها قبل الوالدةأمره

 :  الراجحالرأي

ن والدة االثنين  وهو قول الحنابلة أل– القول الثاني –علم أ واهللا تعالى –القول الراجح 

 القسمة كما هو قول بتأخير القول أمايوقف له شيء، كثيرة معتادة، ومزاد عليها نادر فال 

خذ أ وأماالمالكية ففيه ضرر على الورثة وقد روعي منه جانب الحمل ولم يراع جانب الورثة، 

 وجد الكفيل فقد يعرض له عارض فال يستطيع معه وإذاالكفيل على قول الحنفية فقد يتعذر، 

 ال ضبط لعدد الحمل كما هو بأنه القول وأماد،  من واحأكثرالتحمل فيضيع حق الحمل إذا  بان 

 .)3( الغالب وضع اثنين وما زاد عليهما نادر، والنادر ال حكم لهأنفقد بين : قول الشافعية

............................... 

............................... 

                                                           
 .318، 317:  صشرح السراجية،  السيد الشريف)1(

 .8/609: مواهب الجليل، الحطاب الرعيني/ 5/438: هدبداية المجت،  ابن رشد)2(

 .224ص: التحقيقات المرضية،  الفوزان)3(
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رادي من فقهاء  محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المؤذن المأبوهو : الربيع )2(

 .)1(الشافعية، مات بمصر سنة ستة وسبعين ومائتين للهجرة

 عمرو المصري، يقال اسمه أبو بن عبد العزيز بن داود القيسي، أشهبهو : أشهب )3(

 .)2( وستين سنةأربع ومائتين وهو ابن أربعمسكين، فقيه، ثقة، مات سنة 

شام، ولد محمد بواسط سنة  من الأصله أبوههو محمد بن الحسن الشيباني، كان : محمد )4(

 ابأوزاعي والثوري، صحب  بالكوفة، سمع عن مالك واألأ وثالثين ومائة للهجرة ونشإحدى

 حنيفة توفي رحمة اهللا عليه سنة تسع و ثمانين أبيخذ الفقه عنه، وهو الذي نشر علم أحنيفة، و

 .)3(ومائة للهجرة

 حنيفة، أبي أصحاب فقيه، من اٍض علي، قأبوالحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، : اللؤلؤي )5(

 هـ، من 194خذ عنه وسمع منه، وكان عالماً بمذهبه بالرأي، ولي القضاء في الكوفة سنة أ

 .)4 ()هـ204( كانت وفاتهالفرائض، الوصايا، نسبته باللؤلؤي إلى بيع اللؤلؤ، : كتبه

 إماميه  الحارث، المصري، ثقة، فقأبوالليث بن سعد بن عبد الرحمن، : الليث، هو )6(

 .)5(مشهور، من الطبقة السابعة، مات في شعبان، سنة خمس وسبعين

............................... 

............................... 

 يوسف يعقوب بن أبو المجتهد، العالمة، المحدث، قاضي القضاء، اإلمام:  يوسفأبو )7(

عشرة ومائة وتوفي سنة اثنتين وثمانين  الكوفي، ولد في سنة ثالث األنصاري بن حبيب إبراهيم

 .)6(ومائة

                                                           
م 1970: لبنـان سـنة   / بيروت،  دار الرائد العربي  : الناشر،  مج1،  طبقات الفقهاء ،  ، أبو إسحاق الشيرازي   الشيرازي )1(

 .98ص ، إحسان عباس: تحقيق

 .1/80: تقريب التهذيب،  ابن حجر العسقالني)2(

 .7/131: األعالم،  الزركلي)3(

 .2/191: األعالم، ، الزركلي7/314: تاريخ بغداد،  البغداديالخطيب )4(

 .78ص : طبقات الفقهاء، ، الشيرازي2/138: تقريب التهذيب،  ابن حجر العسقالني)5(

 .538، 8/535:  النبالءأعالمسير ،  الذهبي)6(
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 بأسلوبفي المواريث على المذهب الحنفي، تبحث قضايا الميراث  السراجية مخطوطة )8(

شرح السيد الشريف على السراجية مع :  الشراح عليهاأهممقارن بين المذاهب الفقهية، ومن 

" السيد الشريف" شرح السراجية  وممن"حاشية العالمة محمد شاه الفناري، قال في كشف الظنون

 وهو الشرح الباهر المتداول 814فرغ من تأليفه بسمرقند وتوفي سنة " علي بن محمد الجرجاني"

 .)1( بالحواشي عليهاألوراق، ولذلك سود العلماء وجه األنامبين 

، ـ ه705هو عثمان بن علي بن محسن الزيلعي، فقيه حنفي، قدم القاهرة سنة : الزيلعي )9(

وهو الكتاب "  الدقائقكنزتبيين الحقائق في شرح ":  ودرس وتوفي فيها، له من المؤلفاتفأفتى

شرح الجامع : أيضات في الفقه وله دا وهو مطبوع في ستة مجل–المذكور في متن المخطوطة 

 .)2(الكبير في الفقه

، األصل ضباء البغدادي البعلبكي أبيحمد بن علي بن تغلب بن أ: ابن الساعاتي )10(

  هو الذي عمل الساعة المشهورة على باب وأبوهوف بابن الساعاتي، سكن بغداد ونشأ بها، المعر

............................... 

............................... 

 الفقه، أصولمجمع البحرين في الفقه، والبديع في " كبير، من تصانيفه إمامالمستنصرية، وهو 

 .)3()مجمع البحرين( في متن المخطوطة هو كتابإليهوالمشار  ـه775 – 696" حياته كانت

  زوجتِه[فلو ماتَ رجٌل عن[  على كلِّ تقديٍر ألنها أ حامٍل وابٍن، فللزوجِة الثُم ن

ِالربع محجوبةٌ مندفَعإلى الثمِن باالبِن في بتقديِر  لها الثُم لالبِن شيٌء عندنا ألنه دفعن، وال ي

ه الباقي كلُّه وهو سبعةُ أثماٍن، وبتقديِر وجوِدِه ال يعلم عدده حتى يعطى االبن عدِم الحمِل ل

ب وعلى الضعيِف يعطى االبن   ]أو غيِرِه[نصيبه، فنصيبه مجهوٌل، فيوقَفُ الباقي إلى الوضِع  

د ومحمٍد يعطى حمأخمس الباقي، ويوقَفُ نصيب أربعة بنين وهو قوُل أبي حنيفةَ، وعلى قوِل 
                                                           

 .فرج اهللا زكي الكردي بمصر: طباعة، السيد الشريف على السراجيةشرح : الصفحة األولى من مخطوط: انظر )1(

 .4/210ص : األعالم،  الزركلي)2(

: مدينـة النشـر   ،  خير محمد كتـب خانـه     : دار النشر ،  مج1،  طبقات الحنفية ،  عبد القادر بن آبى الوفاء    ،   أبو الوفاء  )3(

 .262، 1/208، كراتشي
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بن نصفَ الباقي االبن ثُلثَ الباقي ويوقفُ نصيب ابنيِن، وعلى قوِل الليِث وأبي يوسفَ يعطى اال

والِدِه كيفَ كانوا، وقفَ أ مِتِه الحامِل منه وعنأ ، ولو ماتَ عن)1( نصيب ابٍن واحٍد ويوقَفُ

خالِف المذهِب  و واحٍد علىأٍر أو ابنيِن الماُل جميعه على المذهِب، ويوقَفُ نصيب أربعة ذكو

 ) 2(والِد ويقسم الباقي على األ

 .زوجه: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .2 ما بين المعقوفتين سقطت في ط . ب

ن نصيبها ال يختلف  األم الثمن على كل تقدير، ألتأخذ المصنف أوردهفي المثال الذي  )1(

 تعدده، ولكن الذي يختلف هو النصيب أوبمفرده  أو أنوثته أو موته وبذكورته أوبحياة الجنين 

 . السابقةية الفقهاألحوالالذي نوقفه للحمل ونصيب االبن على 

............................... 

............................... 

 :حسابيا كما يلي وحل المسألة

 . حنيفةأبيعلى قول : أوال 

 : مات عن زوجة حامل وابن

 الجامعة    

  8 8×5=40 40 

 5 5 =5×1 1 1/8 زوجة

 7 ابن

 حمل
 35 =7×5 7 ع

 يحجز للحمل 28

ونحجز ثمانية وعشرين سهماً ولالبن سبعة، نعطي للزوجة خمسةأربعونالمسألة الجامعة 

 . الحمل أربعة ذكورأنللحمل على اعتبار 

 : حمد بن حنبل ومحمد بن الحسنأعلى قول : ثانياً
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 : عن زوجة حامل وابنمات 

 الجامعة    

  8 8×3 = 24 24 

 3 3 = 3×1 1 1/8 زوجة

 7 ابن

 حمل
 21 =3×7 7 ع

 يحجز للحمل14

 

............................... 

............................... 

ونحجز واالبن سبعةالمسألة الجامعة أربعة وعشرون سهماً نعطي الزوجة منها ثالثة

 .نان ذكرا الحمل ابنأنأربعة عشر سهماً للحمل على اعتبار 

 :  يوسفوأبيعلى قول الليث : ثالثاً

 .مات عن زوجة حامل وابن

 الجامعة    

  8 8×2= 16 16 

 2 2 =2×1 1 1/8 زوجة

 7 ابن

 حمل
 14 =2×7 7 ع

  يحجز للحمل7

ويحجز سهمان ولالبن يعطى سبعةالمسألة الجامعة من ستة عشر سهماً منها للزوجة 

 .للحمل سبعة

ِه حامٍل منزوجِة جد إذا  ماتَ عن وكذلك  ِه ولهأعماٌم[ جد[   اِنأ أو عم]  واحٌد أو عم

الجد أربعة ب، لم يعطَ  ]من وقفُ نصيبا شيئاً على المذهِب، وعلى غيِرِه ييِن أعماٍم أوو عم

ٍب، دفع للزوجِة فقِط الثُمن، ن ماتَ عن زوجٍة حامٍل وأٍخ شقيٍق أو ألإ، و)1 (و عم واحٍدأ

ويوقفُ الباقي وال يدفع منه شيٌء لألِخ الحتماِل ذكورِة الحمِل وانفصاِلِه حياً حياةً مستقرةً، 
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من ذلك الحمُل ذكراً و ُأنثى أو أكثر األخُ، وكذا إن خرج الباقي، ويحجب له فيكون قتسموني 

 فلهن بنتاً واحدةً فلها النصفُ ولألِخ الباقي، أو بنتيِن أو أكثر عصوبةً، أو يخرج مالباقي كلُّه

 ) 2.(الثلثاِن ولألِخ باقي الموقوِف، أو يخرج ميتاً فيكمُل للزوجِة الربع والباقي لألِخ

 .أعمام من الجد: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .2 سقطت في طما بين المعقوفتين . ب

في المذهب الشافعي يجب حجز جميع التركة وال توزع، كما في المثال مات عن زوجة  )1(

 .)1(جد حامل وأعمام

 ال ترث زوجة جد حامل

 حمل

 أعمام
 ع فتوقف جميع التركة

 

............................... 

............................... 

حجز نصيب أربعة أو اثنين أو واحد حسب رأيهم الفقهي أما بقية المذاهب األخرى فيتم 

 .عطاء األعمام الموجودين نصيبهمإويتم 

 : صورة المسألة حسابيا )2(

 : مات عن زوجة حامل وأخ شقيق أو ألب، على فرض ذكورة الحمل

  8 

 1 1/8 زوجة حامل

 م م أخ شقيق

 7 ع )على فرض ذكورته( حمل –ابن 

                                                           
 .152 صشرح الرحبية،  المارديني)1(
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 :  الحملأنوثة، على فرض ألب أو  شقيقوأخمات عن زوجة حامل 

  8 

 1 1/8 زوجة حامل

 3 ع أخ شقيق

 4 2 / 1 )األنوثةعلى فرض ( حمل –بنت 

 

............................... 

............................... 

 : واألنوثة ألب، على فرض تعدد الحمل بالذكورة أو شقيق وأخمات عن زوجة حامل 

  8 24 

 3 1 1/8 حاملزوجة 

 - - م  شقيقأخ

 7 ع )الحمل(بنت 

 ع )الحمل(ابن 
7 

14 

 : باألنوثة، على فرض تعدد الحمل ألب أو شقيق وأخمات عن زوجة حامل 

  24 24 

 3 3 1/8 زوجة حامل

 5 5 ع  شقيقأخ

 8 )الحمل(بنت 

 )الحمل(بنت 
2/3 16 

8 

 

............................... 

............................... 
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 : ، على فرض سقوط الحمل ميتاًألب أو شقيق وأخمات عن زوجة حامل 

  4 

 1 1/4 زوجة

 3 ع  شقيقأخ

 - - حمل ميت

ترك أبويِن وزوجةً حامالً، فاألضر في حقِّ األبويِن والزوجِة أن يكون الحمُل : مسألة

بعٍة وعشرين، فيدخَُل عليهم ضرر العوِل، ألنه إن  فتعوَل المسألة إلى س)1(عدداً من اإلناِث 

) 2 (، أربعةنخرج الحمُل سقطاً كان للزوجِة الربع ولألم ثلثُ الباقي ولألِب الفاضُل، فتصبح ِم

، وإن خرج حياً كان ذكراً واحداً أو ذكراً وُأنثى أو أكثر من ذلك، كان )3(وهي إحدى الغراوين 

ساِن، والباقي للحمِل المنفصِل د ولألبويِن السنعة وعشرين، للزوجِة الثُم أربأصلُها منِْ

، وال يمكن عندنا ضبطُه قبَل )5(ويختلفُ تصحيحها باختالِف عدِد رؤوِس الحمِل ) 4(عصوبةً 

 بعد الفروِض ُلن كان بنتاً كان لها النصفُ فرضاً وهو اثنا عشر، والسهم الفاِضإخروِجِه، و

ثاِن، فأصلُها أربعة وعشرون لُأ أو لهن الثُ ]كثر فرض لهماأن كان بنتيِن أو إِب بالتعصيِب، ولأل

 .وتعوُل إلى سبعٍة وعشرين فيدخُُل على الزوجِة واألبويِن ضرر العوِل

 .فلهما: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 :)1( نذكر منهاالعول لغة يطلق على عدة معاٍن )1(

 .ال عال الميزان إذا  ارتفعيق: االرتفاع: والًأ

 .الغلبة، يقال عالني أي غلبني: ثانياً

 .يقال عال الرجل أي افتقر: االفتقار: ثالثا

 هو زيادة في عدد السهام عن أصل المسألة، ونقصان في مقادير: والعول شرعاً

                                                           
المطبعة :  الناشر 7، ط مج1،  مختار الصحاح ،  محمد بن أبي بكر   ،  ، الرازي 4/23: القاموس المحيط ،  أبادييروزي  الف )1(

 .364: االميرية بالقاهرة ترتيب محمود خاطر
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............................... 

............................... 

 .)1( عن الفروضأصلهاضاق  إذا  األنصباء

 :األنوثة وزوجة حامل، على فرض العدد من أبوينإذا  مات عن : حل المسألة حسابيا )2(

  14 

 3 1/8 زوجة

 4 1/6 أب

 4 1/6 أم

 16 2/3 )بنتان(حمل 

 سهم27  

 المسألة عالت إلى سبعة وعشرين سهما •

 :ل ميتاً وزوجة وسقط الحمأبوينإذا  مات عن : حل المسألة حسابيا

  12 

 3 ¼ زوجة

 6 ع أب

 3  الباقي1/3 أم

 

............................... 

............................... 

 اإلرث، ويكون )2(األغر الكوكب كأنها الغراء لشهرتها أووية اسميت هذه المسألة بالغر )2(

 : وأحد الزوجين في صورتين همااألبوينمنحصرا في 

                                                           
، مـج 2،  شرح االحكام الشرعية في االحوال الشخصية     ،  محمد زيد ،  ، االبياني 161،  29/160: المبسوط،   السرخسي )1(

 .3/125، هـ1329: 2ط، قاهرةمطبعة علي سكر بال

 .62ص: شرح السراجية،  المارديني)2(
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 : وأم وأبى الزوجة عن زوج  تتوفأن: أوال

  6 

 3 1/2 زوج

 2 ع أب

 1  الباقي1/3 أم

 : وأب وأم يتوفى الزوج عن زوجة أن: ثانياً

  12 

 3 1/4 زوجة

 6 ع أب

 3  الباقي1/3 أم

 

............................... 

............................... 

 : إناثا أو وحمل ذكراً كان أم متعدداً ذكوراً ،وأبوينمات عن زوجة : حل المسألة حسابيا )3(

  24 

 3 1/8 زوجة

 4 1/6 أب

 4 1/6 أم

 13 ع )حمل(ابن 

 لم تنقسم فإذا بدون استعمال الكسور، أربابها يتم توزيع التركة على أن األصل )4(

 ثالثة منها بين:  سبعةوأصولهسهام كل فريق من أصل المسألة عليهم دعا الحال إلى التصحيح، 

 :  منها بين الرؤوس، وعلى ذلك التصحيح نوعانوأربعةالسهام والرؤوس، 

 . الفروضأصحاببين مخارج الفروض وبين رؤوس : األولالنوع 
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 .بين الرؤوس والرؤوس: النوع الثاني

 : أصول الفروض له ثالثة أصحاببين مخارج الفروض وبين رؤوس : األولفالنوع  •

ق منقسمة عليهم بال كسر فال حاجة فيها  تكون سهام كل فريأن: األول األصل 

 . التصحيحأوإلى الضرب 

............................... 

............................... 

 . تكون بين رؤوس فريق من الورثة وسهامهم موافقةأن:  الثانياألصل 

وله وهو التصحيح بين رؤوس فريق من الورثة وبين رؤوس فريق آخر : النوع الثاني •

 .)1(التماثل، التداخل، التوافق، التباين : وهيأصولأربعة 

 :حل المسألة حسابيا )5(

 :  والحمل كان بنتاًوأم وأبمات عن زوجة 

  24 24 

 3 3 1/8 زوجة

 5 1 + 4 ع +1/6 أب

 4 4 1/6 أم

 12 12 ½ بنت

 :  والحمل كان بنتينوأم وأبمات عن زوجة 

  24 27 

 3 3 1/8 زوجة

 4 0 + 4 ع +1/6 أب

 4 4 1/6 أم

 16 16 2/3 بنتين
                                                           

 .3/34 مغني المحتاج، ، الشربيني6/466/ الفتاوي الهندية، 6/805: الحاشية،  ابن عابدين)1(
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 .عالت إلى سبعة وعشرين

 الزوجِة واألبويِن نصيبه ناثاً، فيدفَع لكلٍّ منإوكذلك عند أبي حنيفةَ األضر تقدير الحمِل 

و ِمن أربعة وعشرين بال عوٍل أو بالعوِل إلى سبعٍة أعائالً، فأصلُها على التقاديِر من أربعة 

 ،فاحذِف األربعةَوعشرين السبعِة والعشرين وبينَها وبين لدخوِلها في األربعِة والعشرين 

 أموافقةٌ بالثلُِث، فاضربا في ثُلُحدلكلٍّ ِم تبلغِْث اآلخِرهم اضرب ،مائتيِن وستةَ عشر ن 

من هسهام ِث اآلخِر، يحصْل كلِّ مسألة منها في ثُلُالزوجِة واألِب واألم هعِطِه أمنها، و نصيب

 األبويِن اثناِن وثالثون، ويوقفُ الباقي وهو ن ِماقلَّ النصيبيِن فللزوجِة أربعة وعشرون ولكلٍّ

إلى ظهوِر الحاِل فيعم 1( بحسِبِه ُلمائةٌ وثمانيةٌ وعشرون.( 

..................... 

 :حل المسألة حسابيا )1(

 يوقف يعطى أنوثة ذكورة عول    

  9  8     

 8 24  27 216 216 88 128 

 3 24 24 27 3 1/8 3 1/8 زوجة حامل

 4 32 32 36 4 ع+1/6 4 1/6 أب

 4 32 32 36 4 1/6 4 1/6 أم

 0 -- 128 117 16 2/أنثى 2/3 13 ع ذكر/ولد حمل

    27     

 

............................... 

............................... 
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 : شرح المسألة

 الحمل أن السدس، على تقدير ولألبزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث وهو الحمل، لل

نه أم السدس، لوجود الفرع الوارث وهو الحمل، الحمل عصبة بنفسه، على تقدير ابن ذكر ولأل

 .ابن

حد مخرجي السدس المتماثلين بنصف أحاصل ضرب : أربعة وعشرون: صل المسألةأ

 .صف، فتكون سهام التركة أربعة وعشرينمخرج الثمن، لتوافقهما بالن

 يبقى ثالثة عشر للحمل ،م سدسها أربعة ولأل، سدسها أربعةولألبللزوجة منهما ثالثة 

 . الفروضأصحابنه ابن فيرث ما فضل عن ر أعلى تقدي

 السدس مع لألب يفرض لهما الثلثان، ويفرض – أي بنتان – أنثياننه أوعلى تقدير 

: أربعة وعشرين: الوارث غير الذكر، ويكون أصل المسألة الثانيةالتعصيب، لوجود الفرع 

 للبنتين ستة عشر الثلثان، فتعول سهام المسألة ،م أربعةأل ول، أربعةولألبللزوجة منها ثالثة، 

 .إلى سبعة وعشرين

 كال منهما تنقسم على ثالثة، فنضرب األولى بتسعة أنلتين فنجد أصلي المسأننظر بين 

للزوجة منها على تقدير البنوة سبعة . نية فيكون الحاصل مائتين وستة عشروالثانية بثما

 على التقدير ولألب ويوقف ثالثة، األقلوعشرون، وعلى تقدير البنتين أربعة وعشرون، فتعطى 

  وهكذا ، ويوقف أربعةاألقلالبنوة ستة وثالثون وعلى تقدير البنتين اثنان وثالثون فيعطى 

............................... 

............................... 

ن ظهر الحمل ابنا رد إم، فيكون المعطى ثمانية وثمانين والموقوف مائة وعشرون فبالنسبة لأل

ن ظهر الحمل بنتين كان إ االبن الحمل مائة وسبعة عشر، ووأعطي االبن الذكر، إلىما وقف 

 .)1( لكل منهما أربعة وستونالموقوف كله مائة وثمانية وعشرين لهما مناصفة

                                                           
 .325، 324 ص شرح السراجية، ، السيد الشريف301، 300 ص شرح الرحبية،  المارديني)1(
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كثر قسمتَ الموقوفَ بينهما أو بينهن، ومع كلٍّ من أأ أو  ِ]بنتين [فإن خرج الحمُل 

فيعطَى [كثر فال عوَل ويكمُل لهم فروضهم أن خرج الحمُل ذكراً أو إالزوجِة واألبويِن حقُّه، و

 والباقي وهو مائةٌ وسبعةَ عشر ، أربعة األبويِنن الموقوِف ثالثةُ أسهٍم، ولكلٍّ ِمنب ِم]للزوجِة

عليهم فذلك صح رؤوسِهم زوجاً ك) 1(لألوالِد، فإن عدد عليهم كما إذا  كان بنيِن اوان لم يصح

ن خرج الحمُل ُأنثى واحدةً فلها إو) 2(كثر نقص الحساب وعمَل حسب رؤوسِهم أأو أربعة أو 

 مائةٌ وثمانيةٌ وللزوجِة ثالثةٌ ولألم أربعة ولألِب ثالثةَ عشر، أربعة من الموقوِف نصفُ الجميِع

وإن خرج الحمُل ميتاً، فللزوجِة من الموقوِف ثالثون ) 3(تكملةُ سدسِه وتسعةٌ بالتعصيِب 

 ).4(ها ولُألم اثناِن وعشرون تكملةُ فرِضها والفاضُل لألِب تكملةُ ربِع

 .ولى هي الصحيحةبنتان، واأل: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .فتعطى الزوجة: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 :حل المسائل حسابيا كما يلي

 :)الحمل( وابن وأم وأب مات عن زوجة إذا )1(

  24 

 3 1/8 زوجة

 4 1/6 أب

 4 1/6 أم

 13 ع ابن

 

............................... 

............................... 
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 : حلها كما يلياألولىخرج الحمل ذكرا واحدا فالمسألة  فإذا

 الحل النهائي الموقوف المعطى 

 88 128 216 216 

 27 3 + 24 3 24 زوجة

 36 4 +32 4 32 أب

 36 4 + 32 4 32 أم

 117 117 117 ـــ ابن

 :  وابنينوأم وأبحل المسألة إذا  مات عن زوجة  )2(

  24 24×2=48 

 6=2×3 3 1/8 زوجة

 8=2×4 4 1/6 أب

 8=2×4 4 1/6 مأ

 13=1×13 ابن

 ابن
 13 ع

13×1=13 

 

............................... 

............................... 

 : خرج الحمل عددا من الذكورفإذا

 الحل النهائي الموقوف . ج المعطى 

 88 128 216×2=432 

 56=2×27 3 24 زوجة

 72=2×36 4 32 أب

 72=2×36 4 32 مأ

 117=1×117 ابن

 ابن
 117 ــــ

117×1=117 
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 :  وبنتوأم وأب مات عن زوجة إذا )3(

  24 24 

 3 3 1/8 زوجة

 5 1+4 ع + 1/6 أب

 4 4 1/6 أم

 12 12 1/2 بنت

 

............................... 

............................... 

 : قة واحدة فحل المسألة السابأنثى خرج الحمل إذا

 الحل النهائي الموقوف المعطى 

 88 128 216 

 27=24+3 3 24 زوجة

 45)=التعصب(9 +32+4 4 32 أب

 36=32+4 4 32 مأ

 108 117 ـــــ بنت

 :  والحمل ميتوأم وأب مات عن زوجة إذا )4(

  4 4×3 = 12 

 3= 3×1 1 1/4 زوجة

 6= 3×2 ع ع أب

 3= 3×1  الباقي1/3  الباقي1/3 أم

 .  اليرثحمل ميت

............................... 

............................... 
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 : خرج الحمل ميتا فحل المسألة السابقةفإذا

 الحل النهائي الموقوف المعطى 

 88 128 216 

 54=30+24 3 24 زوجة

 108=76+32 4 32 أب

 54=22+32 4 32 أم

  117 - الحمل الميت
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 .ِه وحكِم من يرثُ معهأي في بياِن تعريفِه وحكِم): 1(فصٌل في المفقوِد 

 لبعِد مكاِنِه، أو انكساِر سفينٍَة كان فيها، ه وجِهَل حالُهتُ المفقود من طالتْ غيبوهو أِي

نساٌن وِقفَ إذا فُِقد إ، فتٌيه فال يدرى أحٌي هو أم م خبرِه قتاالً، وانقطَع، أو حضوِر كفاٍرسِرأأو 

 بحسِبها،  بالبينِة، فيعمُلِهِه، أو حياِت، أو ثبوِت موِت)2(ِه حياً جميع ماِلِه إلى ظهوِر حاِلِه بمجيِئ

 ]موجداً[ِه اجتهاداً، فينزُل وقتُ حكِمِه منزلَةَ موِتِه، فيرثُه من كان أو إلى أن يحكم قاٍض بموِت

أو ) ب (]شياء[ ورثِتِه قبَل الحكِم ولو بلحظٍة لم يرثْ ون غَيِرِه، فمن ماتَ ِمنوقتَ الحكِم د) أ(

أيضاً، ) ت (]شياء[سالٍم ولو بعده بلحظٍة لم يرثْ إو أحدثَ بعد الحكِم بزواِل مانٍع عنْه بعتٍق 

بمالٍكهذا مذه نع المشهور ومحمِد بِن الحسِن قوالً واحداً وهو وأبي حنيفةَ، وفي  الشافعي 

 نسنةًأروايٍة ع بتسعين ريقد بي حنيفةَ أنَّه. 

 .موجوداً وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .شيئاً وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .شيئاً وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 .)1( تطلب الشيء فال تجدهأناسم مفعول من فقد الشيء إذا  عدمه، والفقد : المفقود لغة )1(

............................... 

............................... 

من انقطع خبره وجهل حاله فال يدرى أهو حي أم ميت سواء كان : والمفقود اصطالحاً

 الحرب أو أهل أيدي في أسره انكسار سفينة في البحر، أو أو حضوره قتاالً، أوسبب ذلك سفره 

 .)2( ذلكغير

 الشرعية، كالمعاينة اإلثباتقد يظهر المفقود بعد غيبته وقد يثبت موته بإحدى طرق  )2(

والمشاهدة وقد ال يتحقق أحد األمرين، ففقده محتمٌل متردٌد بين كونه موجوداً أو معدوماً ولكل 
                                                           

 .4/391: الكشاف، ، الزمخشري1/323: القاموس المحيط،  الفيروز أبادي)1(

 .3/328 الحاشيةابن عابدين ، 2/26: العذب الفائض: الفرضي )2(
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 غيره  أحكام بالنسبة إلى زوجته وأحكام بالنسبة إلى إرثه من–حالة من الحالتين أحكام تخصها 

 كان ال بد من ضرب مدة يتأكد – على اآلخر االحتمالينوإرث غيره منه، ولما لم يترجح أحد 

 تكون فرصة للبحث عنه، ويكون مضيها بدون معرفة شيء عنه دليالً على عدم ةفيها من واقع

، وبناء على ذلك اختلف الفقهاء في المدة واألحوال التي يعتمدها القاضي في حكمه )1(وجوده

 :لى التفصيل التاليع

 : لقد ذهب الحنفية إلى األقوال التالية: مذهب الحنفية: أوالً

 .)2( في بلده، ولم يبق منهم أحٌد وهذا ظاهر المذهب عندهمأقرانهيحكم بوفاته إذا  مات  -1

 أبين عيحكم بوفاته إذا  مضت مدة مائة وعشرين سنة على والدته وهذه رواية الحسن  -2

 .)3(حنيفة

............................... 

............................... 

 .)4( يوسفأبييحكم بوفاته إذا  مضت مدة مائة سنة على والدته وهذا رأي  -3

يحكم بوفاته إذا  مضت مدة تسعين سنة على والدته وهذا الرأي لبعض فقهاء الحنفية،  -4

 .)5(وهو الصدر الشهيد

                                                           
 .510: الحقوق المتعلقة بالتركة، داود، 227: التحقيقات الفرضية،  الفوزان)1(

 .6/456 الفتاوى الهندية، 2/182: الهداية،  الميرغيناني)2(

 .182، 2/181: الهداية،  الميرغيناني)3(

 حنيفـة   أبي اإلمامصاحب  ،   يوسف هو يعقوب بن حبيب األنصاري الكوفي البغدادي        وأبو،  6/456: الفتاوى الهندية  )4(

 المهدي والهادي والرشيد مـات      أيامولي قضاء بغداد    ،  من حفاظ الحديث  ،  كان فقيهاً عالمة  ،  وأول من نشر مذهبه   ،  وتلميذه

 .9/252: األعالم –انظر الزركلي . لخراجسنة اثنتين وثمانين ومائه للهجرة من كتبه ا

عمر بن عبد العزيز بن عمـر       :  والصدر الشهيد هو   182،  2/181: الهداية،  ، والميرغناني 6/456: الفتاوى الهندية  )5(

سان قتل بسـمرقند  امن أكابر الحنفية من أهل خر   :  محمد برهان األكمة حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد        أبو،  بن مازة 

حياتـه كانـت    ،  ي بخارى له كتاب الجامع في الفقه والفتاوى الصغرى والفتاوى الكبرى وعمدة المفتي والمستفتي             ودفن ف 

 .650، 2/649: الجواهر المضيئة، 5/51: األعالم، انظر الزركلي)  هـ536، 483(
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أي وقت رأى المصلحة حكم بموته واعتدت وقيل يفوض إلى رأي القاضي واجتهاده ف -5

 الموت الحكمي معتبر إذامرأته عدة الوفاة وقت الحكم بالوفاة، كأنه مات فيه معاينة، 

 .بالحقيقي

بي أ  أئمِة الحنفيِة وبه يفتى، وفي روايِة الحسِن بِن زياٍد عننقاَل الصدر الشهيد ِم

، وفي ظاهِر الروايِة عنه انَّه يقدر بموِت األقراِن في حنيفةَ ينتَظر بِه تمام مائٍة وعشرين سنةً

ماِم، وفرقَ أحمد بين من بلدِه، قال الزيلعي في شرِح الكَنِز، والمختار انَّه مفوٌض إلى رأِي اإل

جوعرجى رن ال يوم هجوعرجى ريعلى سفِرِه ، ه الغالب كان بأن هوعجرجى ري كان فإن

 بِه ه بين ورثِتِه وينتظر مالُو لنزهٍة أو سياحٍة، فيوقَفُأسالمةَ، كما إذا  سافَر إلى تجارٍة ال

 يوم تماِم التسعين  مالُه وينزُلتماِم تسعين سنةً مع اعتباِر ِسنِِّه يوم فقِدِه، ثم يقسم) أ (]لىإ[

 ماتَ  ورثَِتِه حياً ذلك اليوِم، دون مننِم موِته، كأنه ماتَ ذلك اليوِم، فيرثُه من كان ةَمنزلَ

هدعثَ بدأو ح ،لَهقب. 

كان ه بأنجوعرجى رال ي كان قوٍم في وان مع كما إذا  كان ،على سفِرِه الهالك الغالب 

م، ولم ازٍة، فهلك بعضهم وِسِلم باقيِهف انكسرتْ، أو قاتلوا عدواً، أو لِحقَهم عطشٌ في مسفينٍة

لَكأم ه المفقود ِلمَأس علمي. 

 .2ط: ما بين المعقوفتين سقطت في . أ

............................... 

............................... 

 المدة التي يحكم القاضي في مرورها أن مالك إلى اإلمام ذهب :)1(المذهب المالكي: ثانياً

 منهم )1( القاسمفابنلمالكية من فصل في أحكام المفقود بوفاة المفقود هي أربع سنين، ومن ا

 :يقول

                                                           
 512، 511 صالحقوق المتعلقة بالتركة، ، داود4/334: الشرح الكبير،  الدردير)1(
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 :المفقود على ثالثة أوجه

 . سنينأربعمفقود ال ُيدرى موضعه، فهذا يكشف اإلمام عن أمره ويضرب األجل  -1

مفقود في صف المسلمين في قتال العدو، فهذا ال تنكح زوجته أبداً، وتوقف هي وماله  -2

 .حتى ينقضي تعميره

 .قتال المسلمين، ال يضرب له أجل وينتظر لزوجته بقدر اجتهادهمفقود في  -3

 على وجه مغيبه أهلهفالمفقود الذي ذكره ابن القاسم أوالً هو الذي يسأل (: ()2(قال الباجي

 وعن وجهة سفره وعن وقت انقطاع خبره ثم يسأل ويبحث خبره، فان لم يوقف له على 

............................... 

............................... 

خبر استأنف لها ضرب أجل أربع سنين، فان جاء فيها وعلم حياته فهي زوجته، وان لم يعلم 

 ) )عنه شيء ثم مضت المدة اعتدت المرأة عدة الوفاة وبه أخذ مالك

قالوا إذا  مضت مدة يغلب على الظن أنه ال يعيش فوقها حكم : مذهب الشافعية: ثالثاً

وته وتقدير المدة متروك إلى القاضي واجتهاده وليست مقدرة بمدة معينة، وال بد من القاضي بم

 . ال يكفي مضي المدة من غير الحكم بموت المفقودإذحكم القاضي، 

 :)4(المفقود على نوعين: )3(قال ابن قدامة: مذهب الحنابلة: رابعاً

                                                                                                                                                                          
جمع بين الزهد والعلم وتفقـه علـى يـد مالـك          ،  أحد فقهاء المالكية  ،  هو عبد الرحمن بن القاسم المعتيقي     : اسمابن الق  )1(

انظـر  . ولد سنة اثنتين وثالثين ومائة للهجرة ومات بمصر سنة احدى وتسـعين ومائـة للهجـرة               ،  وصحبه عشرين سنة  

 .150ص : طبقات الفقهاء –الشيرازي 

، مـج 8، نهاية المحتاج إلى شـرح المنهـاج   ،  محمد بن أبي العباس   ،  ، الرملي 27،  3/26 :مغني المحتاج ،   الشربيني )2(

 .6/29، م1967مطبعة مصطفى الحلبي الطبعة الخيرة سنة 

، موفق الدين ،   محمد أبو،  ثم الدمشقي الحنبلي  ،  هو عبد اهللا بن احمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي          : ابن قدامة  )3(

المغني شرح به مختصر    : هـ من تصانيفه  541سنة،  جماعين قرية في نابلس في فلسطين     ولد في   ،  نابلةالحمن أكابر   ،  فقيه

 .192، 4/191: األعالم، ن وستماية للهجرة، انظر الزركلية عشريتالخرقي توفي في دمشق سنة س

 .323، 6/321: المغني،  ابن قدامة)4(
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بين الصفين أو في الغالب في حاله الهالك، وهو من يفقد في مهلكه، كالذي يفقد  .1

مركب انكسر أو طائرة حرقت، أو يخرج لحاجة قريبة فال يرجع وال يعلم خبره، فهذا ينتظر به 

أربع سنين، فإن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة، وان مات له من يرثه قبل 

، وان علم أهلهضل إلى الحكم بوفاته وقف للمفقود نصيبه من ميراثه، فإن بان حياً أخذه ورد الف

انه مات بعد موت مورثه دفع نصيبه مع ماله إلى ورثته، وان مضت المدة ولم يعلم خبره رد 

 . علمنا أنه مات ولم يدر متى ماتإنهذا النصيب إلى وريثه األول، وكذلك 

............................... 

............................... 

، كالمسافر لتجارة أو طلب علم ولم يعلم خبره، ففيه من ليس الغالب هالكه .2

 :روايتان

ال يقسم ماله وال تتزوج زوجته، حتى يتيقن موته أو يمضي عليه مدة ال يعيش : حداهماإ

 بتوفيق وال إال إليه حياته، والتقدير ال يصار األصلبمثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، ألن 

 . فوجب التوقف عنهاهاهنتوفيق 

ينظر إلى تمام تسعين سنة من يوم فقد، ألن الغالب انه ال يعيش أكثر من هذا، : ثانيهما

 .)2(ينتظر إلى تمام مائة وعشرين سنة: )1(وقال الحسن بن زياد

هو الرأي القائل بتفويض أمر المدة التي يحكم بعدها : - واهللا أعلم –والرأي الراجح 

 خطيرة ال أمور يترك له التقدير في األمورثير من بموت المفقود إلى القاضي، فالقاضي في ك

تقل عن مسألة موت المفقود، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الوسائل الحديثة في البحث 

 وغيره، بخالف ما كانت عليه المجتمعات في وإذاعةوالتحري عن الغائبين من صحافة وتلفاز 

                                                           
 .سبقت ترجمته: الحسن بن زياد )1(

، مطبعة أنصار السـنة المحمديـة     ،  هـ1376،  1ط،  مج10،  االنصاف،  ، المرداوي 323،  6/321: مغنيال،  دامةابن ق  )2(

7/535. 
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ى الصواب والى روح العدالة وحكمة التشريع العصور الماضية، وهذا الرأي قد يكون أقرب إل

 .)1( واهللا أعلم-

ذا ماتَ شخٌص إو) 1( ورثتِه حينئٍذ،  مالُه بينربع سنين قُسمأ سفِرِه نذا مضى ِمإف

ورثِتِه مفقوٌد عاملتَ كُالً ِمن ضِر في حقِِّه من تقديِر موِت المفقوِد  باقي ورثِتِه باألوبعض

 ال يختلفُ نب، وم  ]شياء [حِد التقديريِن ال يعطى أأ ب ]شياء [ن ال يستحقُ  فموتقديِر حياِتِه،

رثُه بالتقديريِن يعطى اقلَّ النصيبيِن عمالً إ يختلفُ نليه حقُّه في الماِل، ومإرثُه بالتقديريِن دِفع إ

ِه بعد موِت و بموِتأِه، ٍة بحياِتو بقياِم بينأباليقيِن، ويوقفُ الباقي إلى ظهوِر الحاِل بمجيِئِه، 

و أن يحكم قاٍض بموِتِه اجتهاداً، فيعمَل بحسبِه ويعطى نصيبه، أو الحكم بأو قَبله، أموِرِثه 

قْسمي ورثِتِه، وعند بين هوأ نصيب رددتَ أصحاِبِه إذا  مضى من غيبِتِه أحمد سنين ربع

 ر ا ت ورثِة الميِت]على[الموقوفَ كلَّهموِت مورِثِه الحاضِر كما إذا  ظَه ميتاً عند لمفقود  

)2.( 

 .شيئاً وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .شيئاً وهو الصحيح: 2 ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .إلى: 2 ما بين المعقوفتين في ط . ت

 : المفقود وارث غيره منهأموالحكم  )1( 

 يتحقق أن، ويوقف ماله على ملكه إلى باإلثبات يعتبر المفقود في ذلك حياً في حق نفسه

ن شرط الميراث موت المورث حقيقة  يحكم القاضي بموته وال يقسم بين ورثته، ألأن أوموته، 

ن في تقسيم ماله بمجرد فقده مع احتمال حياته ضرراً  حكما، وموت المفقود غير محقق، وألأو

  حياً في حق مال به والضرر مرفوع مطلقاً فيرفع عنه هنا باعتباره

............................... 

............................... 

                                                           
 .514ص : الحقوق المتعلقة بالتركة،  داود)1(
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ن ظهر إللحال، وينصب القاضي وكيال عنه في قبض المال وحفظه، ف )1(نفسه استصحاباً

 حكم القاضي بموته فيرثه من كان وارثا له وقت تحقق أوخذ ماله، وان تحقق موته أحيا 

 موت وارثه بعد ذلك بزوال مانع عنه أوم بالموت دون من مات قبل ذلك،  وقت الحكأوالموت، 

 فيرثه من كان وارثا في الوقت وإالهذا إذا  لم يسند الحكم بالموت إلى وقت سابق على صدوره 

 .)2( حكم الموتإليهسند أالذي 

  : مات مورث المفقود في مدة االنتظار، فله حالتانإذا

 له وارث غير المفقود ففي هذه الحالة يوقف جميع المال إلى  ال يكونأن: األولىالحالة 

  تمضي المدة أو األمر يتضح أن

 يكون له ورثة غير المفقود ففي هذه الحالة اختلفوا في كيفية قسمة أن: الحالة الثانية

 :أقوال على المفقود، ومن معه على مسألته

انه يعامل : )3(الحنفية والمالكية الفقهاء كالشافعية ووأكثرحمد أوهو قول : األولالقول 

ن تقسم المسألة على انه حي أضر فيعطى كل منهم اليقين، ويوقف الباقي وذلك بالورثة معه باأل

 ، ومن يرث فيهما األنقصلتين متفاضال يعطى سأثم تقسم على انه ميت، فمن كان يرث في الم

............................... 

............................... 

 ال يعطى األخرىلتين دون سأ المإحدىمتساويا يعطى نصيبه كامالً، ومن يرث في 

 . تمضي مدة االنتظارأو المفقود أمر يتبين أنشيئا، ثم يوقف الباقي إلى 

                                                           
فإذا ثبت حكم الماضي ولم يطرأ ما ينفيه فيحكم         ،  الحكم ببقاء ما كان حتى يقوم الدليل على خالفه        : االستصحاب شرعاً  )1(

ثبت نفي شيء في زمن مضى ولم يطرأ ما يثبته فيحكم باستمرار نفيـه               إذا،  ال بناء على ذلك الثبوت السابق     ببقائه في الح  

 .2/123: السرخسي أصول، 1/217: المستصفى، انظر الغزالي: ل على وضعه األولفي الحا

، 3/26:  المحتـاج  مغنـي ،  الشربيني. 35،  11/34: المبسوط،  السرخسي. 312،  3/310: تبيين الحقائق ،   الزيلعي )2(

 .6/122، المغني، ابن قدامة.27

، 3/323: الحاشـية ،  ابـن عابـدين   ،  6/29: نهاية المحتاج ،  الرملي،  7/208: المغني مع الشرح الكبير   ،  ابن قدامة  )3(

 .4/434: الشرح الكبير مع حاشيته، الدردير
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تقسم المسألة على تقدير موته فقط على الموجودين من الورثة ويعتبر : القول الثاني

 لو كان حيا لتواصل خبره غالبا، إذن هذا هو الظاهر من حاله،  مات قبل مورثه، ألكأنهالمفقود 

حد أ الحكم، وهذا ض تبين حياته بعد موت مورثه نقإنفعلى هذا ال يوقف للمفقود شيء، لكن 

 . )1(الوجهين في مذهب الشافعية

 حياته ويوقف األصلن تقسم المسلة على اعتبار حياة المفقود فقط، أل: القول الثالث

، )2(ن ظهر موته قبل موت مورثه نقض الحكم، وهذا وجه آخر في مذهب الشافعيةإنصيبه، ف

 .)3(أيضاوهو قول في مذهب الحنابلة 

 :الرأي الراجــح

 نظرنا في هذه األقوال وجدنا القول األول يعتبر في القسمة حالتي حياة المفقود إذا

 الة الحياة فقط فيكون القول األول وموته، بينما الثاني يعتبر حالة الموت فقط، والثالث يعتبر ح

............................... 

............................... 

 ألنه أحوط وأضمن لحق المفقود، وحق غيره، أما الثاني والثالث، – واهللا أعلم –أرجح األقوال 

 .)4(فهما عرضة للنقض وضياع حق المفقود وحق غيره

فقود ولم يتبين أمره، فان ماله يقسم بين ورثته الموجودين  مضت مدة انتظار الموإذا

 ألن الحكم بموت )5( وذلك باتفاق الفقهاءاالنتظارحين الحكم بموته ال من مات منهم في مدة 

المفقود جاء متأخراً عن وفاتهم، ومن شرط اإلرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، 

 .ماتوا فيهاواألصل حياة المفقود في تلك المدة التي 

                                                           
 .207، 206 ص الفوائد الشنشورية مع حاشية الباجوري عليها )1(

 .7/737: اإلنصاف، وي المردا)2(

 .7/208: المغني مع الشرح الكبير،  ابن قدامة)3(

 .231 ص التحقيقات المرضية،  الفوزاني)4(

 .7/208: المغني مع الشرح الكبير،  ابن قدامة)5(
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 : ثالث حاالتإحدىوأما ما وقف له من مال مورثه فال يخلو األمر حينئذ من 

 يعلم أن المفقود كان حياً حين موت مورثه ففي هذه الحالة يكون أن: الحالة األولى

 لم أنن جاء من غيبته، أو يدفع إلى ورثته مع ماله حين الحكم بموته إ إليهالموقوف له فيدفع 

 .ية مدة انتظارهيأت عند نها

 يعلم أنه قد مات قبل موت مورثه، ففي هذه الحالة يدفع الموقوف إلى أن: الحالة الثانية

 .مستحقيه من ورثة الميت األول وليس لورثة المفقود فيه أي استحقاق

أن ال يعلم عنه حياة وال موت، ففي هذه الحالة اختلف العلماء فيمن : الحالة الثالثة

 : قولينعلى يستحق الموقوف له

............................... 

............................... 

يكون الموقوف للمفقود كما لو علمت حياته بعد موت مورثه فيدفع إلى : القول األول

 عند انقضاء زمن تربصه، وهذا هو الصحيح من إال حياته وال يحكم بموته األصلورثته، ألن 

 .)1( كثير من فقهاء المذهبمذهب الحنابلة ويرجحه

 الموقوف يرد على ورثة الميت األول وليس فيه استحقاق لورثة أن: القول الثاني

 مات أوالً وال توريث مع الشك، وهذا قياس قول من قال في الغرقى أيهماالمفقود، ألننا ال نعلم 

حنفية والمالكية حدهما من صاحبه وهذا وجه في مذهب الحنابلة، وقول الأونحوهم انه ال يرث 

 .)2(والشافعية، ألنه ال توريث مع الشك

) ب (]أنتَ[َل ن تعمَل مسألة حياِتِه، ومسألة موِتِه، وتُحصأِه على مذِهِبنا حساِب) أ (]وطريقةُ[

 ها بينالمسألة الجامعةُ لموِتِه وحياِتِه، فاقسم) ت (]فهو[ منهما،  على كلٍّمأقلَّ عدٍد ينقِس

                                                           
 .4/393: كشاف القناع –البهوتي ، 7/338: االنصاف،  المرداوي)1(

 4/393: كشـاف القنـاع   ،  ، البهـوتي  3/332: الحاشية،   ابن عابدين  ،7/208: المغني مع الشرح الكبير   ،   ابن قدامة  )2(

 .6/29: نهاية المحتاج، الرملي. 4/434: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي، الدردير



 89

عطى ن يختلفُ نصيبه ين ال يختلفُ نصيبه يعطاه كامالً وم التقديريِن، فمنلى كلٍّ ِمالورثِة ع

نوم ،المتيقن األقلَّ ألنَّهاآلخِر ال ي عطى  يرثُ بأحِد التقديريِن دون]في ) ث(]شياء للشك

الشافعي 1 (استحقاِقِه، هذا مذهب.( 

 .فطريق: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .2ا بين المعقوفتين سقطت في طم . ب

 .فهي: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 .شيئاً وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . ث

 : كيفية حساب مسائل المفقود على القول الراجح )1(

 :  تجعل له مسألتينأن:  أحدهم مفقود فكيفية العملة مات شخص وخلف ورثإذا

التباين، التماثل، التداخل، [سب األربع مسألة حياة ومسألة موت ثم ننظر بينهما بالن

 فما حصل بعد النظر فهو الجامع للمسألتين تقسمه على كل منهما وما خرج فهو جزء ]التوافق 

سهم المسألة تضرب به سهام الوارث منها، فمن ورث في المسألتين متساوياً يعطى نصيبه كامالً 

ل دون حال لم يعط شيئاً ويوقف ومن ورث فيهما متفاضالً يعطى األقل، ومن ورث في حا

 .)1(االنتظارالباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تمضي مدة 

ع في  الميتُ زوجةً وأماً وأخاً ألٍب حضوراً وأخاً شقيقاً مفقوداً، فللزوجِة الربفلو خلَّفَ

سالسد الحاليِن، ولألملألِخ ِمن أقُل النصيبيِن، وال شيء ألن[ األب   ألنَّهفي حقِّ) أ(]ه هما األضر

 األخَ  األم إلى السدِس، ويحجبحياةُ األِخ الشقيِق، فيرد) ب (] األم واألِخ لألِبأي في حقِّ[

 حاُل المفقوِد، رِس حتى يظهرماناً وهي محتملةٌ، ويوقفُ الباقي بعد الربِع والسدِح) ت(]لألِب[

فالمسألة على التقديريِن أصلُها اثنا عشَرألن ،األِب، عاً وثُ فيها إما رب لألِخ من لثاً، وما بقي

ساً وما بقي لألِخ الشقيِق، فأصلُها على التقديريِن اثنا عشر، ومنها تصح عاً وسدبر) ث(]وإما[

                                                           
 .235:  صالتحقيقات المرضية،  الفوزان)1(
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على التقديريِن أيضاً، يمنها ثالثةٌ للزوجِة ألن دفعال نصيب حتماِل ها ال يختلفُ، وسهماِن لألم

 ظهر الشقيقُ حياً أخذَ السبعةَ كلَّها ومع األم حقُّها، أو ظهر ِة الشقيِق، ويوقفُ سبعةٌ، فإنحيا

وهذا المثاُل جمع ) ج(]لألِخ[ثُها فتُعطى سهميِن من الموقوِف والباقي خمسةٌ ميتاً عِمَل لألم ثلُ

ال يختلفُ نصيب نمالزوجةُ، وم وهو هنيختلفُ نصيب وهو هوم ،األم يرثُ بأحِد التقديريِن ن 

 ).1(وال يرثُ باآلخِر وهو األخُ لألِب 

 .ألن: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .2ما بين المعقوفتين سقطت في ط . ب

 .2ما بين المعقوفتين سقطت في ط . ت

 .أو: 2ما بين المعقوفتين في ط . ث

 .لألخ من األب: 2ما بين المعقوفتين في ط . ج

............................... 

............................... 

 :حل المسألة حسابيا )1(

 :أوالً على مسألة الحياة

 :)مفقود(مات عن زوجة وأم وأخ ألب وأخ شقيق 

  12 

 3 ¼ زوجة

 2 1/6 أم

 - م أخ ألب

 7 ع أخ شقيق
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 :على مسألة الموت: ثانياً

 :مات عن زوجة وأم وأخ ألب

  12 

 3 1/4 زوجة

 4 1/3 أم

 5 ع أخ ألب

 .12فنجد أن أصل المسألة هو 

............................... 

............................... 

 .12من أصل المسألة نصيب الزوجة لم يتغير فتعطى ثالثة

 .ني فتعطى سهمانصيب األم نجد أنه يتغير فنعطيها األضر وهو وجود األخ الشقيق حي

 ة يختلف في المسألتين ففي مسألة حياة األخ الشقيق يكون محجوباً، وفي حالونصيب األخ ألب 

 . يتبين أمر المفقودحتىوفاته يأخذ خمسة أسهم، فال نعطيه شيئاً 

ن تحققت إحتى يتبين أمر األخ الشقيق، فإن ظهر حياً أخذها لوحده، وسبعة: وعليه يوقف

  :نتظارهالوفاته أو انقضت المدة التي ضربها الحاكم 

 .نعطي األم سهمين وهي بقية ثلثها

 .ونعطي األخ ألب خمسة أسهم
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 .زوٌج، وأختاِن ألٍب حضوٌر، وأخٌ ألٍب مفقوٌد) أ](وورثتُها[مرأةٌ اماتِت : مسألة

فمسألة حياتِه أصلُها اثناِن، للزوِج نصفُ سهٍم، ولألِخ واألختيِن الباقي سهٌم على 

 ثمانيٍة، للزوِج نصفٌ كامٌل وهو أربعة أسهٍم، ن سهِمها وتصح ِمءأربعة تباينُها، فاألربعةُ جز

 ).1( وهو سهماِن عصوبةً عب ثمانيٍة ولألِخ الرن سهٌم ِمٌن وهوم أخٍت ثُولكلِّ

 .عن ورثتها: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 :حل المسألة حسابيا )1(

 : مسألة حياة األخ ألب

 . ألب وأخ ألبوأختينماتت عن زوج 

  تباين8 8=4×2 2 

 4 4=4×1 1 ½الزوج 

 2 أخ ألب

 1 أخت ألب

 أخت ألب

 4=4×1 1 ع

1 

صلُها ستةٌ ألن فيها نصفاً للزوِج وثلثيِن لألختيِن وتعوُل إلى سبعٍة، أومسألة موتِه 

للزوِج ثالثةُ أسباِعها، وهو ثالثةُ: ومنها تصحبهما عان ومن سبعٍة، ولكلِّ ُأخٍت س] سأ ] عاِنب

  في حقِِّخ حتى يدخَل عليه ضرر العوِل، واألضر في حقِّ الزوِج موتُ األ السبعِة، فاألضرنِم

 من قلَّ عدٍد ينقسم على كلٍّأ  الفرِض إلى التعصيِب، فحصْلنختِين حياتُه، ألنه ينقلُها ِماأل

 ضرِب نب ستةٌ وخمسون حاصلةٌ ِم]فهو [ مسألتي موِتِه وحياتِه وهما السبعةُ والثمانيةُ،

ت ]ثمانيةٌ وعشرون [أحِدِهما في اآلخِر لتباِينها، للزوِج منها بتقديِر حياِة األِخ نصفٌ كامٌل 

ن سبعةٌ، خٍت بتقديِر حياِتِه الثمأسهماً، وبتقديِر موِتِه ثالثةُ أسباِعها أربعة وعشرون، ولكلِّ 

،وبتقديِر موِتِه ستةَ عشرأي فادفع منه العدِد المحص ِل من ] للزوِج ]وهو ث الستةُ والخمسون
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 لكلِّ أخٍت  من الثمانيِة والعشريِن، وادفعلُّقج، وهو أربعة وعشرون، ألنه أ ِ]هأسباِع [ثالثةَ 

 ةَ عشر،  الستَنه سبعةً ألنه أقلُّ ِمثمنَ

خٍت تسعةٌ، أ ختيِن لكلِّاً قسمتَها بين األويوقفُ ثمانيةَ عشر سهماً، فإن ظهر األخُ ميت

أو ظهر حياً دفعتَ للزوِج منها أربعة تكملةَ نصِفِه، والباقي أربعة عشر لألِخ لألِب وِقس على 

 1(ذلك.( 

 .سهمان وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .فهما: 2 ما بين المعقوفتين في ط . ب

 . وعشرون وهو الصحيحوهو ثمانية: 2 ما بين المعقوفتين في ط . ت

 .وهما: 2 ما بين المعقوفتين في ط . ث

  أسباعها: 2 ما بين المعقوفتين في ط . ج

............................... 

............................... 

 :حل المسألة حسابيا على فرض وفاة المفقود )1(

 : ألب وأختين ماتت عن زوج 

  6 

 3 ½ زوج

 4 2/3 ألب أختان

 لى سبعة عالت إ . ت

ن المسألة يصبح فيها عول إلى  ألألب األخضر في حق الزوج هو موت  األأنفتجد 

 .سبعة
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............................... 

............................... 

 :فالمسألة الجامعة حسابيا كما يلي

 بان حالهإذا بيان التركة المسألة الجامعة األنصبة 

الورثة
على فرض 

 اةالحي

على فرض 

 الموت

على فرض 

 الحياة

على فرض 

 الموت
 ميتاً حياالموقوفالمعطى

   7   56 56 

 2 8 6 7×8=56 8×7=56 38 18 56 56 

 24 28 - 24 24=3×8 28=4×7 3½  4 1½ زوج

 أخت

 ألب
1 2 7×1=7 8×2=16 7 9 7 16 

  2       

 أخت

 ألب
1 

2/3 

 7×1=7 8×2=16 7 9 7 16 

بأخ أل

 1ع 

2 - 7×2=14 - - - 14 - 

 عـول
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 الخامسالفصل 

 ميراث الخُُنثى
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 .وفي ميراِث من يرثُ معه) 1(في ميراِث الخُنثى المشكِل : فصٌل

آدمي آلةَ والخنثى منها البوُل، ال تشبه ثقبةٌ يخرج المرَأِة، أو له الرجِل وفرج ذكر له 

و أكٌل ما دام صبياً حتى يبلغَ، ويحيض أو يحبَل فيكون ُأنثى، الرجِل وال فرج المرَأِة، وهذا مش

عن و ال يحبَل ويخبر نَّأ نفسِه ال يحيضامراةً، أو يميَل إلى النساِء ه يميُل إلى الرجاِل فيكون 

 .ليِهما على السواِء فيكون مشِكالًإو ال يميَل إلى فريٍق منهما، أو يميَل أفيكون رجالً، 

………………………. 

 . )1(من الخنث وهو اللين و التكسر والتثنى: الخنثى في اللغة)1(

 :والخنثى اصطالحاً له عدة تعريفات

 .)2(أصال ليس له شيء منهما أوفهو شخص له آلتا الرجال والنساء : أوال

 . فيهاألشهرهو ماله ذكر الرجال وفرج النساء وهذا هو : ثانيا

 له ثقب بين وإنماوهو الذي ليس له واحد منهما : وقيل، انه يوجد منه نوع آخر: ثالثا

 . )3(يه يبول منه ال يشبه أحد في الفرجينذفخ

............................... 

............................... 

 : الجهات التي يمكن وجوده فيها

حد من  كل واإذ –، والعمومة، والوالء واألخوةالبنوة، :  جهاتأربعيتصور وجوده في 

 يكون الخنثى المشكل أباً وال أماً أن، وال يمكن أنثىن يكون ا يكون ذكراً وأنالمذكورين يمكن 

                                                           
 166/ 1: القاموس المحيط، أباديالفيروز  )1(

، الفرضي، 91: إبراهيم االباري: المحقق،، 1، طهـ1405ربي بيروت دار الكتاب الع  ،  مج1: التعريفـات ،   الجرجاني )2(

 .53/ 2 العذب الفائض

 .6/424: مواهب الجليل،  الحطاب الرعيني)3(
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 ال ألنهن كل واحد من هؤالء قد اتضح أمره وال يكون زوجاً وال زوجة، وال جداً وال جدة، أل

 . )1(يصح تزويجه ما دام مشكال

 : الخنثىأنواع

 .ير المشكل المشكل وغ:ينقسم الخنثى إلى نوعين

 :الواضح) / الخنثى غير المشكل(: أوال

، كأن يتزوج ويصل إلى األنوثةهو الذي ترجحت فيه عالمات الذكورة على عالمات 

 يحكم أو يبول من الموضع الذي يبول منه الرجال أو يولد له ولد وتنبت له لحية، أوالنساء 

 .الطب ترجيح ذكورته فهذا رجل قطعاً

 يحيض، أو على عالمات الذكورة، كان يظهر له ثدي، األنوثة  ترجحت فيه عالماتأو

 أنثى، فهذا أنوثته يحكم الطب ترجيح أو يبول من الموضع الذي تبول منه النساء أو يحمل أو

ن ترجح فيه جانب الذكر، اعتبر رجال واستحق إ في توريثه، فإشكالقطعا، وهذا الخنثى ال 

 .)2(األنثى واستحق ميراث أنثىاعتبر  األنثىن ترجح فيه جانب إميراث رجل، و

............................... 

............................... 

 

                                                           
 4/359: الكشاف، ، الزمخشري2/53: العذب الفائض،  الفرضي)1(

، اإلكليل شرح مختصر خليل   جواهر  ،  صالح عبد السميع اآلبي   ،  ، األزهري 6/424: مواهب الجليل ،   الحطاب الرعيني  )2(

 .4/340، بدون رقم طبعة وال سنة نشر، إحياء الكتب العربيةدار ، مج2
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 :)لمشكلاالخنثى (: ثانياً

 ولم واألنوثة، بان تعارضت فيه عالمات الذكورة أنثىوهو الذي ال يعرف أذكر هو أم 

 يظهر له لحية و ثديان في وقت أومعاً حداهما كان يبول مما يبول منه الرجال والنساء إتتوضح 

 .)1( لم تظهر عليه عالمة من العالمات السابقةأوواحد، 

 آلتاِن [وأما الذي له[ أمنَى ِمأ فإن غيراً كان نذكٌر ص فرِجِه فهو دون ذكِرِه أو باَل منه 

 كان يبوُل من نإنثى، و فرِج النساِء فهو ُأنو باَل ِمأو أمنِى أو حبَل أ حاض نإو كبيراً، وأ

ن باَل منهما على إحِدِهما قبَل اآلخِر فالحكم له، وأن ب ِم  ]سبقَ [ِه جميعاً ولكن  وفرِجِرِهذك

ن ماَل إج فهو رجٌل، و] النساِء [ث، أو ماَل إلى  امراةٌ[ت وماَل إلى الرجاِل فهو  ] السواِء[

ى واحٍد منهما فهو مشكٌل، والقوُل قولُه في ذلك ألنَّه ال ح إل ] ال يميُل[و أليِهما على السواِء إ

 ).1(يعلم إال ِمن جهِتِه فال نظر إلى التهمِة 

 .اآللتان: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .يسبق: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .)بدون همزة(السوا : 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 .أنثى: 2ما بين المعقوفتين في ط . ث

 .)بدون همزة(النساء : 2 المعقوفتين في طما بين . ج

 لم يمل : 2ما بين المعقوفتين في ط . ح

 : الخنثى المشكل له حالتان )1(

 .أنوثة أو يرجى اتضاح حاله من ذكورة أن: األولىالحالة 

                                                           
التهـذيب فـي علـم      ،  ، الكلـوذاني  7/114: ني مع الشرح الكبير   غالم –ابن قدامة   ،  5/464: الحاشية،   ابن عابدين  )1(

 .285، 282: الفرائض والوصايا
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 . بلغ الحلم ولم يتضحأو ال يرجى اتضاح حاله بان مات وهو صغير أن: الحالة الثانية

 :هي التي يتضح بها حاله واألمور

............................... 

............................... 

 إنما العالمات روسائ.  وهو أهم العالمات لوجوده من الصغير والكبير–البول : أوال 

ن البول من أي  ألفأنثى األنثىن بال من آلة إن بال من آلة الذكر فغالم وإيوجد بعد الكبر، ف

  األصليهو العضو نه أعضو كان دليل على 

ن من خواص ذلك العضو خروج البول منه وذلك  أل– بمنزلة العيب واآلخرالصحيح 

 – األصلينه هو أ فعلم بذلك –يبدأ عند انفصاله من أمه وما سوى ذلك من المنافع يحدث بعده 

 منهما أي الذي يسبق خروج البول منه على خروجه من لألسبقن بال من االثنتين فالحكم إو

ن استويا في إ، )1(األصلينه العضو أحدهما دليل على أ في كل مرة الن سبق البول من خراآل

 : السبق فعلى قولين للعلماء

ن كثرة ما يخرج ليس نه يبقى مشكال لعدم المرجح وال عبرة بالكثرة ألأ: األولالقول 

 أبي وهذا قول – األصلينه هو العضو  المخرج وضيقه، ال ألتساعن ذلك البدليل على القوة، أل

 .)4( وقول في مذهب الحنابلة)3(حد القولين للشافعيةأو )2(حنيفة

............................... 

............................... 

 آلةن كان من إ البول من آلة الذكر فهو ذكر وأكثرن كان إ فبأكثرهايعتبر : القول الثاني

 أصول حكم الكل في لألكثرن  وألاألصلينه هو العضو أن ذلك يدل على  ألأنثى فهو األنثى

                                                           
 .284: التهذيب في علم الفرائض والوصايا، ي، الكلوذان6/215: شرح الكنز،  الزيلعي)1(

 .6/215: شرح الكنز،  الزيلعي)2(

 .2/31: المهذب،  الشيرازي)3(

 .7/341: اإلنصاف،  المرداوي)4(
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 )3( حنيفةأبي وصاحب )2( وقول المالكية)1( للحنابلةاآلخر وهو القول –الشرع فيترجح بالكثرة 

 تظهر عليه أن يبقى مشكالً إلى  فإنهن استويا في السبق والكثرةإف )4(والقول الثاني للشافعية

:  يعتبر عالمة فارقة في الخنثى باعتبارات ثالثةإذبول  فال– عند البلوغ األخرىالعالمات 

 من أكثر اآللتين إحدى بكونه يخرج من أو في كل مرة، األخرى اآللتين قبل إحدىبخروجه من 

ن يبول من آلة الذكر كأ – وأصل المراد بالكثرة هنا الكثرة في عدد مرات البول – األخرى

 فعند الحنابلة و المالكية – الكثرة بالكمية أو –س  بالعكأو مرة واحدة األنثىمرتين ومن آلة 

 .)5( كيالًأوتعتبر الكثرة فيهما جميعاً وفي قول عند المالكية تعتبر الكثرة خروجاً ال وزناً 

وبهذا قاَل الشافعي ومالٌك وأبو حنيفةَ وصاحباه، وأما أحمد فيعتبر مع ذلك نباتَ اللحيِة 

يضاً، فإن أأ، والمالكيةُ يعتبرون نباتَ اللحيِة، ونباتَ الثدِي ]له لحيةٌ [ فيحكم بذكورِة من نبتتْ

ب فهو ذكٌر أو ثدياِن فهو ُأنثى، وان نبتتْ له لحيةٌ وثدياِن فمشكٌل ما لم  ٌ]له لحية[نبتتْ 

]يظهر [نباتَ الِّلحيِة ونباتَ الثدِي وظهور اللبِن ت فيِه عالمةٌ ُأخرى، وكذا أبو حنيفةَ يعتبر 

، وال عبرةَ بنباِت اللحيِة عند )2(وكذا عدد األضالِع في روايِة الحسِن ) 1(وإمكان الوطِء 

الثدِي[  وال بنباِتالشافعي[أحمد وعند وال عدِد األضالِع وظهوِر اللبِن ث عنده  ا وعندعندهم 

ن ُأنثى فُأنثى، إراً فذكٌر ون ذكإج، إذا  علمتَ ذلك فالخنثى الواضح حكمه واضٌح ] مالٍك [

والخنثى المشكُل له أحكاٌم كثيرةٌ في كثيٍر من أبواِب الفقِه والفصُل معقوٌد إلرِث المشكِل و 

 ه3(اإلرِث مع.( 

 .من نبتت لحيته: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .من نبتت لحيته: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .تظهر: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

                                                           
 .2/57: العذب الفائض شرح عمدة الفرائض، ، الفرضي256، 6/254: يغنالم،  ابن قدامة)1(

 .4/440: الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي )2(

 .4/268: الهداية، ، العيني6/215: شرح الكنز،  الزيلعي)3(

 .32، 6/31: نهاية المحتاج، ، الرملي33، 2/32: المهذب،  الشيرازي)4(

 .4/440: الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي، 4/396: كشاف القناع،  البهوتي)5(
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 . صحأ واألولىو ال نبات الثدي : 2 المعقوفتين في طما بين . ث

 .صحأ واألولىذلك، : 2ما بين المعقوفتين في ط . ج

 :العالمات التي تظهر عند البلوغ وهي على نوعين: ثانياً )1(

 تبين فيه فإذانبات اللحية وخروج المني من ذكره، : عالمات تختص بالرجال وهي .1

 .)1(واحدة من هذه العالمات فهو رجل

............................... 

............................... 

 تبين فيه واحدة من هذه فإذاالحيض والحبل وتفلك الثديين، : عالمات تختص بالنساء وهي.2

 .)2(أنثىالعالمات فهو 

، ولد لسنتين بقيتا من األنصار سعيد مولى أبو:  الحسن يسار البصريأبيهو الحسن بن  )2(

 عمر بن أمثال عليا وعائشة روى عن كثير من الصحابة رأىان فصيحاً، خالفة عمر، وك

 البصرة، فقيها ثقة مأموناً، مات سنة عشر ومائة أهلالخطاب وعثمان بن عفان وكان شيخ 

 .)3(للهجرة

 أضالعهتعد :  قاالأنهما طالب كرم اهللا وجهه أبي روى عن الحسن البصري وعلي بن  )3(

 إشكال الرجل بضلع ولو صح هذا لما وقع في الخنثى العأض من أكثر المرأة أضالعن إف

 األيسر الجنب أضالعخذ الحنفية بهذه الرواية بتميز الخنثى المشكل فقالوا إذا  كانت أمحال، وقد 

                                                           
 .7/115: المغني مع الشرح الكبير،  ابن قدامة)1(

 .7/115: المغني مع الشرح الكبير، مة ابن قدا)2(

لس دائرة المعارف النظامية بالهند سـنة       مج مطبعة ،1، ط مج14،  تهذيب التهذيب ،  احمد بن علي  ،   ابن حجر العسقالني   )3(

 .2/263، ـه1326
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 حواء أنن كانت سبعة عشر حكم بذكورته لما اشتهر إ وبأنوثته حكم كاأليمنثمانية عشر ضلعاً 

 . )1(ة فيهاأل التشريح قالوا باستواء الرجل والمرأه، لكن األيسردم آخلقت من ضلع 

ه، وال يكون أباً وال جداً  ال تصح مناكحتُهنالخنثى المشكُل ال يكون زوجاً وال زوجةً، أل

 نوال أماً وال جدةً، ألنه لو كان واحداً مما ذُكر لكان واضحاً، وهو منحصٌر في أربِع جهاٍت ِم

أنه يعامُل ) 2 (، ومذهب الشافعي)1(ِة والعمومِة والوالِء خوِة واأللبنوجهاِت اإلرِث، جهاِت ا

وغير هوه بما هو معه يرثون الورثِة الذين من ]ِم]أضر أ في حقِّهمذكورِتِه وأنوثِتِه، ن تقديري 

ويوقفُ الباقي إلى ظهوِر حاِلِه ن لكلٍّ منهما، ن كان يختلفُ نصيبه بذكورِتِه وُأنوثِتِه ألنه المتيقَّإ

نوثِتِه، أب نصيبه ال يختلفُ بذكورِتِه أو ]معه[وإن كان الخُنثى أو . أو الصلِح، ألنَّه مشكوٌك فيِه

 بنِت ابٍن فأكثر، فله نصيبه كامالً ت مع بنٍت أو مع]أب[بأن كان ولد أم موالً أو ولد أبويِن أو 

 .ِهبال خالٍف لعدِم اختالِف

 .األضر: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .من معه وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .ولد أب  وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 وال جداً وال جدة، ألنه لو كان أباً أو جداً لكان أماالخنثى المشكل ال يكون أباً وال  )1(

نثى زوجاً وال زوجة ألنه ال تصح مناكحته  وال يكون الخأنثى أو جدة لكان أمارجالً، ولو كان 

ما دام مشكالً، والخنثى المشكل منحصر في أربع جهات من جهات اإلرث، جهات البنوة 

 . بواحد منهااإلدالء والعمومة والوالء وكذلك واألخوة

............................... 

............................... 

 

                                                           
، 212: حاشية الباجوري على شـرح الشنشـوري      ،  283 – 282: التهذيب في علم الفرائض والوصايا    ،   الكلوذاني )1(

213. 
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 .أها الشارع من العتققرابة حكمية أنش: الوالء

هو العصوبة السببية، أو هو صلة بين السيد وبين من أعتقه وتجعل للسيد : فوالء العتق

 فيمن أعتقه، إذا  مات وال وارث له من قرابته، وهنا ما يسمى بالنسب اإلرث عصبته حق أو

 .)1(ن يتوارثا يعقل كل منهما على اآلخر وأأنهو عقد بين اثنين على : الحكمي، ووالء المواالة

 :  الشافعي في توريث الخنثى المشكلاإلماممذهب  )2(

انه يعامل كل من الخنثى ومن معه باألضر سواء كان يرجى اتضاحه أوال يرجى 

 .)2(ويوقف المشكوك فيه إلى االتضاح أو الصلح بتساٍو أو تفاضل

بوين وبنت والذي ال يختلف نصيبه بذكورته وأنوثته يعطى حظه كامالً لعدم اختالفه، كأ

وولد ابن خنثى فلألب السدس، ولألم السدس، وللبنت النصف وللخنثى واحد من ستة، فإن كان 

 بالفرض تكملة الثلثين، فالخنثى ومن معه ال يختلف أخذته أنثىن كان إ أخذه بالتعصيب، واًذكر

 . تفرقةنصيبه بذكورته وال بأنوثته باإلجماع، ففي هذا المثال وشبهه يعطى كل نصيبه من غير

 : وحل المثال كالتالي

............................... 

............................... 

 :  وبنت وولد ابن خنثى على اعتبار ذكورة الخنثىأبوينمات عن 

  6 

 1 1/6 أب

 1 1/6 أم

 3 ½ بنت

 1 ع ابن ابن

 

                                                           
 .8/251:  وأدلتهاإلسالميالفقه ، ، الزحيلي19ص: نظام المواريث في الشريعة،  فياض)1(

 .6/31: نهاية المحتاج،  الرملي)2(
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 :  الخنثىأنوثةوحل المسألة على اعتبار 

  6 

 1 1/6 أب

 1 1/6 أم

 3 ½ بنت

 1  تكملة للثلثين1/6 بنت ابن

، فيعطى نصيبه بالكامل دون باألنوثةفنجد أن الخنثى ال يختلف نصيبه بالذكورة وال 

 .توقف

............................... 

............................... 

يقين كولد عم خنثى ومن يرث بأحد التقديرين وال يرث باآلخر ال يعطى شيئاً عمالً بال

، وال يعطى المعتق شيئاً أنوثته الحتمالمع معتق، فعند اإلمام الشافعي ال يعطى الخنثى شيئاً 

 .)1( أو الصلحاالتضاح ذكورة الخنثى، فيوقف كل المال إلى الحتمال

فإذا ماتَ رجٌل عالتقديريِن ن زوجٍة وابٍن وولٍد خنثى مشكٍل، فللزوجِة الثُمن على 

ثُ كان ُأنثى فله ثلُإن ، و)1(ن كان ذَكراً إأ والخنثى نصفيِن ] االبِن[ الولِد والباقي بين لوجوِد

 المشكِل ُأنوثةُ بِن الواضِح ذكورةُ المشكِل، وفي حقِّ، فاألضر في حقِّ اال)2(ثاه بِن ثلُالباقِي ولال

نفِسِه، فيللزوجِة الثُم لعدِم اختالفِه على التقديريِندفع نلال، وي بِن الواضِح نصفُ الباقي دفع

ب الباقي ]سدس[فُ ِه، ويوقَنوثِتأحتماِل ثُ الباقي الدفع للخُنثى ثلُحتماِل ذكورِة الخُنثى، ويال

 للمسألتيِن  احتماٍل مسألة، وحصْل لكلِّعمْلابينهما إلى ظهوِر الحاِل أِو الصلِح فيعمُل بحسِبِه، ف

 ستةَ عشر، نِه في هذِه الصورِة ِم احتماٍل، فمسألة ذكورِتها على كلِّسم المسائِل جامعةً واقأِو

 وأربعون للتوافِق بين المسألتيِن  أربعة وعشرين، والجامعةُ لهما ثمانيةٌننوثِتِه ِمأومسألة 

بالثُم ستةٌ، ولال]أحديهما[ِن، فتضِرب للزوجِة منها الثُمن ،ِن األخرى يحصُل ذلكبِنت في ثم 

ث الباقي أربعة عشر والموقوفُ سبعةٌ ]ثُثلُ[ وعشرون، وللخنثى الواضِح نصفُ الباقي أحٌد

 يظهر شيٌء  لمبن فإننثى أخذَها االأج ]ظهر[بينهما، فإن ظهر المشكُل ذكراً أخذَ السبعةَ أو 
                                                           

 .2/32: المهذب، شيرازيال، 32، 6/31: نهاية المحتاج، ، الرملي2/75: العذب الفائض،  الفرضي)1(
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ِمفلهما أن يصطِلحا على ما يتفقاِن عليِه، وال بد نالجهالةُ في  جرياِن التواهِب بينه ما وتُغتفر

 )3(الموهوِب للضرورِة 

 .الولد واألولى هي األصح: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .السدس واألولى هي األصح: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .حداهما واألولى هي الصحيحةإ: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 .ثلثي واألولى هي الصحيحة: 2ما بين المعقوفتين في ط . ث

 .2ط: لمعقوفتين سقطت فيما بين ا . ج

............................... 

............................... 

 :لخنثىحل المثال حسابيا على فرض ذكورة ا )1(

  8 8×2=16 

 2 1 1/8 زوجة

 7 ابن

 )ذكر(خنثى 
 14 7 ع

7 

 : الخنثىأنوثةحل المثال حسابيا على فرض  )2(

  8 8×3=24 

 3=3×1 1 1/8 زوجة

 14 ناب

 )أنثى(خنثى 
 21=3×7 7 ع

7 

 

............................... 

............................... 
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 :المسألة الجامعة للحل حسابيا )3(

 
على فرض ذكورة 

 الخنثى

 أنوثةعلى فرض 

 الخنثى

المسألة 

الجامعة
الموقوفالمعطى

 ظهر إذا

 ذكراً

 ظهر إذا

 أنثى

  8 3 
16  8 2 

24 48 41 7 48 48 

 6 6 - 6 6 3 1 1/8 2 1 1/8 زوجة

ابن  28 21 - 21 21 14  7 

 خنثى
 ع

7 7 
 ع

7 7 14 14 7 21 14 

أبي حنيفةَ ومحمٍد ي وعندُل المشِكعاميرثُ بأحِد ُل وحد حالتيِه، حتى لو كان بأضر ه

 .لباقي على باقي الورثِةقسم الماُل، أو اأ وي]شيٌء[التقديريِن وال يرثُ باآلخِر ال يعطى 

عند ففي هذِه الصورِة تصحهللزوجِة الثُُم ،ا من أربعة وعشرينثالثةٌ، وللخنثى م ن

 ).1(فُ شيٌء وقَبِن ثلثاه أربعة عشر وال ي الباقي سبعةٌ ولالثُُُُثلُُ

 .شيئاً وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 : )1(خنثى المشكل حنيفة في توريث الأبيمذهب اإلمام  )1(

 الخنثى المشكل في الحالتين يعامل باألضر وحده دون من معه من الورثة، فلو مات أن

، فإنه ينظر نصيبه على أنه ذكر وعلى األنثىمورثه كان له األقل من نصيب الذكر ومن نصيب 

 .ن كان محروماً على أحد التقديرين فال شيء لهإ فيعطى األقل منهما، وأنثىنه أ

 المال ال يثبت استحقاقه مع الشك في سببه، وفي مسألة الخنثى وقع أن: هه عندهموتوجي

 سبب االستحقاق المقدر، وان كان أصل واألنوثةالشك في سبب االستحقاق ألن وصف الذكورة 

 وال تنقيصه إبطاله، والمزاحم للخنثى متيقن سبب استحقاقه فال يجوز اإلرثالقرابة سبباً ألصل 

االستحقاق في غيره فيعامل الخنثى بأسوأ أحواله ويعطى الباقي لسائر الورثة بالشك في سبب 

                                                           
 .6/73: الحاشية، ، ابن عابدين203:  صوائد الشنشوريةحاشية الباجوري على الف، 6/216: شرح الكنز،  الزيلعي)1(
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 اتضح بعد ذلك ما يقتضي خالف األضر نقض وإذا، إيضاحهوال يوقف شيء في حالة رجاء 

 .الحكم األول

............................... 

............................... 

 : حنفية كما يليوحل المثال المذكور على مذهب ال

 : مات عن زوجة وابن وخنثى

  8 24 

 3 1 1/8 زوجة

 14 ابن

 خنثى
 7 ع

7 

 وأصحاِبِه إن كان اإلماِم أحمد الخُنثى[وعند[رجى اتضاحوباقي أ صبياً ي ومَل هوع ه

 قفَ[الورثِة باألضروأب الباقي إلى ]وو ،إن يبلغَ ويتضحوهون كان ال ي هالذي رجى اتضاح 

الً شِكيبلغُ م]واستمر[ ورجع وأصحاِبِه والمالكيِة واللؤلؤي أحمد ليِه إت على إشكاِلِه، فمذهب

ج، ]لألِب[ث أو]لألبويِن[خوِة  األوالِد أو أوالِد البنين، أو من اإلنن كان ِمإنه أأبو يوسفَ 

 يرثُ بتقديِر الذكورِة وال يرثُ نن كان ممإُأعطي نصفَ نصيِب ذكٍر ونصفَ نصيِب اُألنثى، و

عطي نصفَ نصيِب ُأخوِة أو من العمومِة أو عصبِة المولى  أوالِد اإلنبتقديِر اُألنوثِة بأن كان ِم

 ).1(ذكٍر فقطْ في الحاِل 

 .الخنثى المشكل وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .ويوقف: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .ويستمر: 2ن في طما بين المعقوفتي . ت

 .ألبوين: 2ما بين المعقوفتين في ط . ث



 108

 .األب: 2ما بين المعقوفتين في ط . ج

 : )1(مذهب الحنابلة في توريث الخنثى المشكل )1(

 :هناك تفصيل في مذهب الحنابلة في توريث الخنثى المشكل على النحو التالي

 –لشافعية  وهو كما قال ا– كان يرجى اتضاحه عومل هو ومن معه باألضر إن: أوالً

 فتعمل المسألة على انه ذكر –فيعطى هو ومن معه اليقين، ويوقف الباقي إلى حين تمييز حاله 

 . ويدفع للخنثى وكل وارث أقل النصيبين ويوقف الباقي حتى يتميزأنثىنه أ ثم تعمل على –

............................... 

............................... 

ان ال يرجى اتضاح حاله بأن مات قبل بلوغه أو بلغ مشكالً فلم تظهر فيه وان ك: ثانياً

 ورث بهما إن، أنثى ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث – فكما يقول المالكية –عالمة 

، ووجه ذلك مراعاة االحتياط في أنثى نصف ميراث أعطيمتفاضالً، وان ورث بكونه ذكراً فقط 

 .الحالتين

 : )2( توريث الخنثى المشكلأما مذهب المالكية في

، أنثىيرث الخنثى المشكل نصف مجموع نصيبه حال فرضه ذكراً وحال فرضه : قالوا

، فإذا كان يعطى على تقديره أنثىنه يأخذ نصف نصيبه حال فرضه ذكراً وحال فرضه أأي 

ث  سهماً واحداً فإنه يعطى سهماً ونصف، وهذا إذا  كان يرأنثىذكراً سهمين وعلى تقديره 

 كان يرث على فرض وال يرث على فرض آخر فإنه وإذارثه بهما مختلفاً، إبالجهتين وكان 

 .يعطى نصف نصيبه على فرض إرثه

:  لألبوين أياإلخوة كان الخنثى المشكل من األوالد أوالد البنين أو من إن: مالحظة

 ألن ىأنث الخنثى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أعطياألخ ألب، : األشقاء، أو ألب أي

                                                           
 .2/57: العذب الفائض، ، الفرضي256، 6/254: المغني،  ابن قدامة)1(

 .6/424: مواهب الجليل، ، الحطاب الرعيني4/503: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )2(
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ن كان الخنثى المشكل يرث بتقدير كونه ذكراً وال يرث إالخنثى المشكل يرث على التقديرين و

إذا  كان الخنثى من أوالد :  نصف نصيب ذكر فقط، والمثال على ذلكأعطي أنثىبتقدير كونه 

   أم ألب ألن أوالد األخ الشقيق أو ألب الذكور يرثون دون اإلناث، وكذلكأشقاء سواء اإلخوة

............................... 

............................... 

 وكذلك الحال اإلناث أو ألب يرثون دون العمات األشقاءفاألعمام : الحال بالنسبة للعمومة

 الذكور فقط دون إالبالنسبة ألوالدهم، وكذلك الحال بالنسبة لعصبة المولى فال يرث منهم 

 .)1(اإلناث

س دن كان ُأنثى ونصفُه إن كان ذكراً، فيعطى سإثُ الباقي لُا هذِه له ثُففي مسألِتن

الباقي وربسد وأقلُّ عدٍد له هعثٌُس ور والسبعةُ الباقيةُ بعد ،بٌع اثنا عشرم ِن الزوجِة تباين

اثنا عشر  ستٍة وتسعين، للزوجِة ِمنها في الثمانيِة أصل المسألة تصح بضراأ، ف]الزوجةَ[

ب نطيُل ]ال[بِن تسعةٌ وأربعون، ولهم طريقةٌ ُأخرى في قسمِتها وللخنثى خمسةٌ وثالثون ولال

 ).1(بذكِرها 

 .الزوجة عشراً وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .فال: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 : كيةحل المسألة حسابيا في ميراث الخنثى المشكل على مذهب الحنابلة والمال )1(

 : زوجة، وابن وخنثى: مات عن

 : تحل المسألة على فرض الذكورة للخنثى: أوالً

  8 16 

 2 1 1/8 زوجة

 7 ابن

 )ذكر(ابن خنثى 
 7 ع

7 

 
                                                           

 6/368: المغني،  ابن قدامة)1(
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............................... 

............................... 

 :  الخنثىأنوثةتحل المسألة على فرض : ثانياً

  8 24 

 3 1 1/8 زوجة

 14 ابن

 )أنثى(ابن خنثى 
 7 ع

7 

 : والمسألة الجامعة للمسألة

 المعطى األنوثة الذكورة
 

 8 6 
16  8 4 

24 6×16=96 

 12 3 1 1/8 2 1 1/8  زوجة

 49 14 7 ابن

 ولد خنثى
 7 7/8 ع

7 
7/8 7 

7 35 

 : كيفية معرفة الحصص المعطاة

 .12=2÷24وع ، المجم12=2×6 َو 12=3×4: نصيب الزوجة .1

 .49=2÷98، المجموع 56=14×4 َو 42=7×6: نصيب االبن الواضح .2

 .35=2÷70، المجموع 28=7×4 َو 42=7×6: نصيب الخنثى .3

فبتقديِر ذكورتِهما لكلٍّ من ) مشكليِن (ييِنِن خنثين ماتَ إنساٌن عِن ابٍن واضٍح وولدإو

ن كانا ذكراً إأ و]عالرب[ن الخنثييِن  النصفُ ولكلٍّ ِمبِنن كانا ابنتيِن فلالإثُ، واألوالِد الثالثِة الثلُ

وُأنثى، فلألنثى منهما خمالماِل ولكلِّ ذكٍر خم ساِنس. 

فاألضرالخن ِم في حقِّ كلٍّ منهما أي ِننينوثتُأ ثَيهالخم وذكورةُ صاحِبِه فله  ،س

في حقِّ االبِن الواضِح ذكورتُه الثلُواألضر ما ِمثُ، ومسألة ذكورِتِهما فلهثالثٍة، ومسألة ن 
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ها، ِن خمسٍة، والجامعةُ للمسائِل الثالِث ستون لتباينما ِم ومسألة اختالِفِه، أربعةننوثِتهما ِمأ

م ِسن ظهرا ذكريِن قُإ: فُ ستةَ عشر بينهم، وتوقَرللواضِح منها عشرون، ولكلِّ خنثى اثنا عشَ

ع للواضِح من الموقوِف عشرٌه، ولكلِّ خنثى ِف دأنثيينن ظهرا إ، والموقوفُ بينهما نصفيِن

بِن نثى، فمع األنثى منهما حقُّها، ويدفع للذكِر منهما اثنا عشر ولالأن ظهرا ذكراً وإثالثةٌ، و

 ).1(أربعة 

 .ربع: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

............................... 

............................... 

 : حل المسألة حسابيا كما يلي )1(

 60الحالة والبيان  60الجامعة     

 
ذكورة 

 الخنثى

 أنوثة

 الخنثى

اختالف 

 الخنثيين
الموقوف المعطى

 ظهر إذا

 ذكرين

 ظهر إذا

 أنثيين

 ظهرا إذا

 مختلفين

 3 4 5 60 - 60 60 60 

 24 20 20 - 20 2 2 1 ابن

 24 15 20 8 12 )ذكر(2 1 1 خنثى

 12 15 20 8 12 1 1 1 خنثى

حيث يعامل باألضر وحل المسألة هذه على مذهب الشافعية في توريث الخنثى المشكل 

 .)1(في حق كل منهما

بِن  أربعة لالنأ ِم]فتصح[ النصفُ ِنيبِن النصفُ وللخنثيوعند أبي حنيفةَ ومحمٍد لال

بي يوسفَ تصح أ والحنابلِة واللؤلؤي و، وعند المالكيِة)1(سهماِن ولكلِّ خُنثى منهما سهٌم 

 أربعة ننوثِتهما ِمأ ثالثٍة، ونِن ِميربعين، ألن مسألة ذكورِة الخنثيأ مائتيِن ونالمسألة ِم

ها في أربعة عدِة أحواِل الخنثييِن،  خمسٍة، والجامعةُ ستون كما تقدم نضربنواختالِفهما ِم

نصباِء كلِّ خنثى فله من الستين عشرون بتقديِر أ في  انظرربعون، ثمأيحصُل مائتاِن و
                                                           

 .294:  والوصاياالتهذيب في علم الفرائض،  الكلوذاني)1(
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ن يكون هو أب عشر في اختالِفهما بتقديِر ]واثنا[نوثِتِهما، أذكورِتهما، وخمسةَ عشر بتقديِر 

ن يكون هو الذكر، ومجموع األنصباِء األربعِة أحٌد وسبعون أربعةٌ وعشرون بتقديِر أنثى، واأل

 ).2(ِن الواضِح ثمانيةٌ وتسعون ب خنثى، ويبقى لالهو ما لكلِّ

 .وتصح: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .واثني واألولى اصح: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 يكونا أن يحسب لهم اسوأ الحالين أن حنيفة ومحمد وهو أبيحل المسألة على مذهب  )1(

 : )1( فتكون من أربعةأنثيين

 2 4 

 2  ابن

 1 1 خنثى

 1 1 خنثى

 

............................... 

............................... 

 :  يوسف واللؤلؤيوأبيحل المسألة على مذهب المالكية والحنابلة  )2(

 األربعة األنصباءمجموع  مختلف أنوثة ذكورة مختلف أنوثة ذكورة 

 3 4 5 60 60 60 60×4=240 

 98 24 30 20 2 2 1 ابن

 71 24 15 20 2 1 1 خنثى

 71 12 15 20 1 1 1 خنثى

 :مالحظة

 .أنثى يكون الخنثيان أحدهما ذكراً واآلخر أن: يقصد بالمختلف في المثال السابق .1

                                                           
 .294: التهذيب في علم الفرائض والوصايا،  الكلوذاني)1(
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 هي مجموع الحاالت التي يتغير فيها نصيب الخنثى األربعة األنصباءالمقصود بمجموع  .2

 .71=12+24+15+20: وهي في المثال

 ونصيب االبن 240=4×60 التحوالت في نصيبه  تضرب في عدد60والمسألة الجامعة 

 .)1(الواضح ما يبقى بعد ميراث الخنثيين

 وولداها وأخٌ ألٍب خنثى مشكٌل، فأصُل المسألة ستةٌ في الحاليِن، ألن زوٌج وأم: مسألة

وثلُفيها نصفاً للزوِج وسد ساً لألمللخُنثى ثاً لولد ها وال شيءلفروِض، ن كان ذكراً الستغراِق اإي

ويله النصفُ فر إض نثى، وتعوُل المسألة إلى تسعٍة أن كان]حتى ]واألضر أ في حقِِّه ذكورتُه

 أيسقطَ، وفي حقِّ الباقينحتى ي النصفُ نوثتُه له ب المسألة بنصِفها إلى تسعٍة، ]وتعوُل[فرض

 ) 1.(ت على الباقين ضرر العوِل]ُلوتُدِخ[

ث ثمانيةَ ]ِنيللحالَ[ تسعٍة، والمسألة الجامعةُ ننوثِتِه ِمأ ستٍة، ونومسألة ذكورِتِه ِم

ِث اُألخرى يحصُل ثمانيةَ عشر، ج في ثلُ]احداهما[ِث، فتضرب تفاِق المسألتيِن بالثلُعشر ال

ا  ولديهِمن ولكلٍّ  ثالثةٌللزوِج تسعةٌ ولألم: ح ذكورِة الخنثى]فتقدير[ا على التقديريِن هقسمإ

للخنثى ثالثةٌ وال شيء. 

ع للزوِج يها سهماِن، فيدفَ األم وولدننوثتِه له ستةٌ، وللزوِج ستةٌ، ولكلٍّ ِمأوبتقديِر 

اثناِن ولولد ما سهماِن ويوقَستةٌ ولألمها أربعة لكلٍّ منهالخنثى ي بان نثى أخذَها، أفُ ستةٌ، إن

 .يها سهماِن سهٌم ولولدخ ولألم]هثُثلُ[ منها خذَها الباقون، وللزوِجأأو بان ذَكراً 

 .فاألضر: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .فتعول: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .ويدخل: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 .للجانبين: 2ما بين المعقوفتين في ط . ث

                                                           
 .293: التهذيب في علم الفرائض والوصايا،  الكلوذاني)1(
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 .حدهماأ: 2ما بين المعقوفتين في ط . ج

 .فبتقدير: 2ما بين المعقوفتين في ط . ح

 .ثالثة وهو صحيح: 2المعقوفتين في طما بين  . خ

…………………………….. 

…………………………….. 

 : حل المسألة حسابيا )1(

 :  وأخ ألب)خوة ألمإ( وولديها وأمماتت عن زوج 

 األنوثة  الذكورة  

  6  9 

 3 ½ 3 ½ زوج

 1 1/6 1 1/6 أم

 2 1/3 2 1/3 خوة ألمإ

 3 ½ ال شيء ع أخ ألب خنثى

 : والمسألة الجامعة للحل

حال الخنثى تقسيم التركة المسألة الجامعة حد المسألة 

 أنثى ذكر الموقوفالمعطى لألنوثة للذكورة األنوثة الذكورة 

 18 18 6 12 18 18 9 6 الورثة

 6 9  6 6=3×2 9=3×3 3 ½ 3 ½ زوج

 2 3  2 2=1×2 3=1×3 1 1/6 1 1/6 أم

 4 6  4 4=2×2 6=2×3 2 1/3 2 1/3  ألمأخوان

 6 - 6 - 6=3×2 0=0×3 3 ½ال شيء ع مشكلأخ ألب 
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في حقِِّه ذكورتُه األضر للخنثى ألن أبي حنيفةَ ومحمٍد ال شيء وعندفيسقطُ، وي قس م

وولد الزوِج واألم بين ها على ستٍة وال عوَل فيهاْ الماُل كلُّه1(ي.( 

……………………. 

 : حنيفة ومحمدأبيحل المسألة على مذهب  )1(

 6 6 الورثة

 3 ½ زوج

 1 1/6 أم

 2 1/3 أخوان ألم

 - ع أخ ألب مشكل

فتحل على فرض الذكورة وتقسم كما في المال وال يعطى المشكل شيئاً ألن األضر له 

 . يكون ذكراًأن

 ِه وال شيءنوثِتأحتماِل اً، كان للخنثى النصفُ الالً وعمولو ترك الميتُ ولداً خُنثى مشِك

ن ظهر إفُ النصفُ اآلخر بينهما إلى ظهوِر الحاِل، ، ويوقَبهذكورِة الخنثى فيحِجحتماِل للعم ال

 ِمن شيٌء يصطلحا فيما بينهما، وال بد ن لم يظهرإه العم، وخذَأنثى أه، أو الخنثى ذكراً أخذَ

 على ذلك سر الجهالةُ في الموهوِب للضرورِة وقفَجرياِن التواهِب بينهما في الصلِح، وتُغتَ

)1.( 

 منِِِِ: بي حنيفةَ ومحمٍدأوعند الباقي، وتصح 2( اثنيِن للولِد المشكِل النصفُ وللعم (

أ ألنه لو كان ذكراً كان ]ثالثةُ أرباٍع[للخنثى : بي يوسفَإوعند المالكيِة والحنابلِة واللؤلؤي و

 الماِل، ولو كان الأله جميع نثى كان له النصفُ، فلهنصفُ نصيِب الذكِر، نصفُ والرب ،ع

 ).3(ع الباقي للعم نثى، والربونصفُ نصيِب األ

 .2سقطت في ط: ما بين المعقوفتين . أ
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 : حل المسألة حسابيا على مذهب الشافعية )1(

 أنثى ذكراً الموقوف المعطى األنوثة  الذكورة 

 2 2 1 1 2  1 الورثة

 1 - - - 1 ع م عم

ابن 

 مشكل
 1 2 - 1 1 ½ 1=ع

 

............................... 

............................... 

 :  حنيفة ومحمدأبيحل المسألة على مذهب  )2(

 المعطى  األنوثة  الذكورة 

 2  2 1  الورثة

 1 1 ع - م عم

 1 1 ½ 1 ½ ابن مشكل

 :  يوسفوأبيحل المسألة على مذهب المالكية والحنابلة واللؤلؤي  )3(

 المعطى األنوثة  الذكورة 

 4 2  1 الورثة

 1 1=ع  م عم

 3 1 ½ 1=ع ابن مشكل

 تبقى التركة معلقة دون تقسيم ويتم فيها ضياع أنوذلك خوفاً من : وتغتفر الجهالة

 . وال يؤاخذ صاحبهاإليها كان هنالك جهالة ال ينظر وإذاللحقوق فنقسم على طريقة الهبة، 
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 السادسالفصل 

كيفية الرد 
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فصٌل في كيفيِة الرد، وتقدم حكمه في أوِل الكتاِب، وهو ضد العوِل، ألن العوَل زيادةٌ 

ب األنصباِء، والرد نقصاٌن من عدِد السهاِم وزيادةٌ في ]مقاديِر[أ ونقصاٌن من ]عدِد السهاِم[في 

ن الرد انما يستحقُّ بالرِحِم وال مقاديِر األنصباِء، وتقدم أنه ال يرد على الزوجيِن باإلجماِع، أل

 أو بنِت خاٍل هي ألحِد الزوجيِن رحٌم كبنِت عم للزوجيِن من حيثُ الزوجيةُ، وان كان رِحم

زوجةٌ، وكزوٍج هو ابن عمِه او ابن خاٍل، فال يفرض لهما بغيِر الزوجيِة، ويأخذاِن الباقي 

 ).1(ذوي األرحاِم وليس لهما فرٌض بالنسِب ت ألنهما ِمن ]أي ال بالرد[بالرِحِم 

 .2سقطت في ط: ما بين المعقوفتين . أ

 .عدد مقادير: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .2سقطت في ط: ما بين المعقوفتين . ت

 :)1(الرد في اللغة له عدة معان )1(

 .رد األذى عنه إذا  صرفه عنه: الصرف يقال .1

 .رد اليه كتبه إذا  اعادها اليه: االعادة يقال .2

 .رد قوله إذا  رفضه: الرفض يقال .3

دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية اليهم بنسبة فروضهم : )2(والرد شرعاً

 .عند عدم استحقاق الغير

............................... 

............................... 

فالرد إذا  هو ضد العول، اذ في العول تفضل السهام على المخرج وفي الرد يفضل 

 .المخرج على السهام

                                                           
 .1/494: القاموس المحيط،  الفيروز ابادي)1(

 .165: شرح الرحبية، ، المارديني238: شرح السراجية، ، السيد الشريف2/3: العذب الفائض، رضيالف )2(
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 : )1(شروط الــرد

 : ال يتحقق اإلرث بالرد اال إذا  توفر أمران

ان تكون الفروض الموجودة في المسألة غير مستغرقة للتركة، اذ لو كانت : األول

 .مستغرقة لها لما بقي شيء

ان ال يكون هناك عاصب اذ لو وجد عاصب ألخذ ما ابقته أصحاب الفروض : الثاني

 .ولم يبق بعدهم شيء يرد

 : آراء الفقهاء في الرد

اختلف الفقهاء في جواز الرد لعدم ورود نص صريح فيه في القرآن الكريم، أو أثر 

 : متفق على صحته من السنة الشريفة، وقد انحصر هذا االختالف في رأيين

يرد على اصحاب الفروض عدا الزوجين بقدر فروضهم ولهذا : )2(الرأي األول: أوالً

القول ذهب جماعة من الصحابة منهم، عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب، وهو مذهب 

الحنفية والحنابلة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية إذا  لم ينتظم بيت المال وهو المفتى به 

 .لمالكيةعند متأخريهم ومتأخري ا

............................... 

............................... 

                                                           
المكتبـة  : الناشـر ،  تحقيق عبد المجيد طعمـة الحلبـي      ،  مج2،  اللباب في شرح الكتاب   ،  عبد الغني الغنيمي  ،   الميداني )1(

 .3/231: شرح األحكام الشرعية في االحوال الشخصية، ، األبياني4/197، بدون رقم طبعة، بيروت/ العلمية

، 5/502: الحاشـية ابـن عابـدين     ،  6/246: شـرح الكنـز   ،  الزيلعي،  7/46: المغني مع الشرح الكبير   ،   ابن قدامة  )2(

 .4/416:  مع حاشية الدسوقيالشرح الكبير –الدردير ، 2/32: المهذب، ، الشيرازي7/317: االنصاف، المرداوي
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قالوا ال رد وانما يصرف الباقي لبيت المال، وال يزاد ألحد فوق : )1(الرأي الثاني: ثانياً

 وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن – وبه قال زيد بن ثابت رضي اهللا عنه –فرضه 

 .أحمد بن حنبل

 :لة الفريقينأد

 : استدل القائلون بالرد باألدلة التالية

، وهؤالء من )))2(وُأولُواْ اَألرحاِم بعضهم َأولَى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللِّه((عموم قوله تعالى  .1

لي األرحام وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من بيت المال، ألنه لسائر المسلمين أو

 .)3(حق من األجانب عمالً بالنصوذو الرحم أ

وهذا عام في جميع ) )4(ومن ترك ماالً فهو لورثته(عموم قوله صلى اهللا عليه وسلم  .2

 .المال فيشمل المتبقي بعد الفروض فيكون للورثة دون بيت المال

............................... 

............................... 

وال : ( انه قال للرسول صلى اهللا عليه وسلم)5( وقاصما جاء في حديث سعد بن ابي .3

 ).)6(يرثني اال ابنة لي

                                                           
، ، الشـيرازي  419ص: قـوانين االحكـام   ،  ابن جزيء الكلبي  ،  4/416:  مع حاشية الدسوقي   شرح الكبير لا،   الدردير )1(

 .7/317: االنصاف،  المرداوي،2/32: المهذب

 .75 آية سورة األنفال )2(

 .7/46: المغني مع الشرح الكبير،  ابن قدامة)3(

: وشرح النووي لصحيح مسـلم ، 12/9انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، همايرواه البخاري ومسلم في صحيح     )4(

11/60 

وهو احد العشـرة المبشـرين      ،   والحديبية وسائر المشاهد   شهد بدرا ،  كان سابع سبعة في اسالمه    : سعد بن ابي وقاص    )5(

علـي  : تحقيـق ،  مج8،  اإلصابة في تمييز الصحابة   ،  احمد بن علي  ،   ابن حجر العسقالني   :انظر،  هـ55بالجنة توفي سنة    

 .2/18، طبع دار نهضة مصر بالقاهرة: الناشر، محمد

 .حديث صحيح متفق عليه )6(
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ان الرسول صلى اهللا عليه وسلم لم ينكر على سعد حصر : وجه الداللة من الحديث

 .)1(الميراث على ابنته، ولوال ان الحكم كذلك ألنكر عليه ولم يقره على الخطأ

ئع، وال يعد ضائعاً مال من يموت ان بيت المال انما يأخذ الضوا: المعقــول .4

 .)2(وله أقارب وبمقتضى ذلك يكونون أولى من بيت المال

 :واستدل القائلون بعدم الرد بمايلي

لقد بين اهللا سبحانه وتعالى في آيات المواريث نصيب كل من الورثة، : القرآن الكريم .1

 الشرعي، حيث يقول اهللا والتقدير الثابت نصاً تمنع الزيادة عليه، ألن في ذلك مجاوزة للحد

ومن يعِص اللّه ورسولَه ويتَعد حدوده يدِخلْه نَاراً خَاِلداً ِفيها ولَه عذَاٌب ((: سبحانه وتعالى

 )).)3(مِهيٌن

............................... 

............................... 

نصف عند اإلنفراد، فال تجوز الزيادة عليه، فمن رد فاهللا سبحانه وتعالى قدر لألخت ال

ستَفْتُونَك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة ِإِن امرٌؤ هلَك لَيس لَه ولٌَد ي (()4(عليها فقد زادها عما قدر لها

كا تَرفُ ما ِنصُأخْتٌ فَلَه لَه5(و(.(( 

ان اهللا قد (:  عليه وسلم بعد نزول آية المواريثقول الرسول صلى اهللا: السنة النبوية .2

 .فال يستحق وارث أكثر من حقه) )6(أعطى كل ذي حق حقه

                                                           
 .6/247: شرح الكنز،  الزيلعي)1(

 .203، دار الفكر العربي القاهرة، مج1، أحكام التركات والمواريث، محمد أبو زهرة،  أبو زهرة)2(

 .14آية : سورة النساء )3(

 .7/47: المغني مع الشرح الكبير،  ابن قدامة)4(

 .176آية : سورة النساء )5(

نصب الراية ألحاديـث    ،  اهللا بن يوسف  جمال الدين عبد    ،  الزيلعي،   وهو حديث صحيح   6/43: نيل االوطار ،   الشوكاني )6(

 .4/403:  م1938سنة ، 1ط، مجلس العلمي بالهند من مطبوعات الالهداية
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ان المواريث ال يمكن اثباتها بالرأي، والتوريث بالرد توريث بالرأي فال : المعقول .3

 .)1(يجوز

 : الترجيـــح

رد على اصحاب بجواز ال:  هو المذهب القائل– واهللا تعالى أعلم –الرأي الراجح 

 .الفروض لقوة أدلتهم، وألن اصحاب الفروض أحق من بيت المال

............................... 

............................... 

 : في بيان األصناف التي يرد عليها

يرد على جميع أصحاب الفروض ماعدا الزوجين، وهذا القول عند عامة العلماء 

الرد، ألن الزوجين قد يكونان من غير ذوي األرحام فال يدخالن في قوله والفقهاء القائلين ب

، وروي عن عثمان بن عفان )))2(وُأولُواْ اَألرحاِم بعضهم َأولَى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللِّه((: تعالى

رضي اهللا عنه والمتأخرين من الحنفية أنه يرد على اصحاب الفروض جميعهم بنسبة فروضهم 

 ينقص أنصبتهم بما فيهم الزوج والزوجة، فكذلك )3(ا فيهم الزوج والزوجة واستدلوا بأن العولبم

لو فضل شيء يرد عليهم جميعاً بالنسبة إلى فروضهم بما فيهم الزوج والزوجة، ال فرق بين 

صاحب فرض وفرض ما دمنا لم نفرق بينهم في العول، ألن الغرم بالغنم، ويرد على اصحاب 

ان هذا قياس مع الفارق، ألن سبب ارث الزوجين بالزوجية وهي تنقطع بموت : هذا القول

احدهما فال وجه للرد عليهما، بخالف أصحاب الفروض األخرى فإن إرثهم بسبب القرابة 

 .)4(المحرمية وهي باقية بعد الموت

 
                                                           

 .2/247: شرح الكنز،  الزيلعي)1(

 .6آية : االحزابسورة  )2(

ـ ، ضاق اصلها عن الفروض العول هو الزيادة في عدد السهام عن أصل المألة ونقصان في مقادير االنصباء إذا      )3( ر انظ

 .3/125: شرح االحكام الشرعية في االحوال الشخصية، االبياني

 .6/788: الحاشية،  ابن عابدين)4(
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............................... 

............................... 

  : جــحالرأي الرا

 هو القول بعدم الرد على الزوجين، ألن هذا القول – واهللا أعلم –الرأي الراجح 

 .)1(مخالف لما اتفق عليه بين الفقهاء وأهل العلم من عدم الرد عليهما

ال يدل على انه يقول بالرد : وما روي عن عثمان بن عفان بأنه اعطى الزوج ما بقي

 كان عصبة أو ذا رحم أو أعطاه من مال بيت المال ال على الزوجين اذ يحتمل ان هذا الزوج

 .)2(على سبيل الرد

أ زوٌج وال زوجةٌ وكان من يرد عليِه شخصاً واحداً ]واذا لم يكن ِمن ذوي الفروِض[

كبنِت او بنِت ابٍن او اخِت أو أم او جدٍة، فلها كلُّ التركِة فرضاً ورداً، وان كان من يرد عليِه 

حداً متعدداً كأوالِد أم أو جداٍت، أو بناٍت، فأصُل المسألة عددهم ومنه تصح كالعصبِة، صنفاً وا

وان كان من يرد عليِه صنفيِن تعدد كلٌّ منهما أو أحدهما أو لم يتعدد كثالِث بناٍت وجدتيِن، 

ب، ]متفرقاٍت[ِث أخواٍت وكبنتيِن وأم، وكأم وولديها، وكبنٍت وأم، أو ثالثِة اصناٍف كثال

وكجدتيِن وبنٍت وثالِث بناِت ابٍن فاجمع في الحاليِن سهام الفريقيِن أو الفرِق الثالثِة من أصل 

تقديِر عدِم الرد واعتبر مجموعهما أصالً لمسألة الرد، فاصوُل هذِه المسائِل بالمسألة 

لِّها سدساً مع ثلثيِن أو ثلٍث أو مع نصٍف، ت كلُّها لوال الرد من ستٍة، ألن فيها ك]المذكوِر[

 ).1(فتؤخذُ كلُّها ِمن الستِة 

 .فإذا لم يكن من ذوي الفرض: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .متفرقات: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

                                                           
، 2/4: العـذب الفـائض   ،  الفرضـي ،  6/247: شرح الكنـز  ،  الزيلعي،  7/46: المغني مع الشرح الكبير   ،   ابن قدامة  )1(

 .4/416: الشرح الكبير، الدردير

 .5/502: الحاشية، ، ابن عابدين7/46: رالمغني مع الشرح الكبي،  ابن قدامة)2(
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 .المذكورة: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 : بيان أقسام الرد ومسائلـه )1(

زوج وال زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو زوجة، قسم ال يكون فيه : مسائل الرد قسمان

 .ولكل قسم منهما حكم

 فان كان من يرد عليه –ن لم يكن في ذوي الفروض زوج وال زوجة إ: القسم األول

  –شخصاً واحداً فله كل التركة فرضاً ورداً كأم أو جدة، أو بنت أو بنت ابن أو اخت أو ولد أم 

............................... 

............................... 

 –نما شرع لمكان المزاحمة وال مزاحمة هنا إوال يحتاج إلى عمل ألن تقدير الفروض 

ن كان المردود عليه صنفاً واحداً متعدداً فالمال بينهم بالسوية كجدات أو بنات أو بنات ابن أو إو

 .الستوائهم في موجب الميراث فتكون مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة –اخوات أو أوالد أم 

ن كان من يرد عليهم اصنافاً متعددة كصنفين أو ثالثة، وال يتجاوز من يرد عليهم إو

 ألنهم ان جاوزوا الثالثة لم يكن في المسألة رد بل تكون مستغرقة أو زائدة –ثالثة اصناف 

 وانما اقتطعوا  فنجمع سهام أهل الرد من أصل ستة فيما اجتمع فهو أصل مسألة الرد،-فتعول

 ألن أصل –مسائل الرد إذا  لم يكن فيها احد الزوجين من أصل ستة ال من غيره من االصول 

اثنين وثالثة ال يجتمع فيها أكثر من صنفين والفروض الواقعة فيها نصف ونصف وثلث وثلثان 

حد وهما مستغرقان وألن أصل أربعة وثمانية واثني عشر واربعة وعشرين ال بد فيها من ا

الزوجين، وفرض المسألة خالفه، واما أصل ثمانية عشر واصل ستة وثالثين فال يتصور الرد 

فيهما لوجود العاصب، وأيضاً اقتطعوها من أصل ستة ألن الفروض كلها موجودة فيه اال الربع 

والثمن وال يكونان لغير الزوجين وهما ليسا من أصل الرد فانحصر الرد على الصنفين والثالثة 

 أصل ستة، فإذا جمعنا فروضهم من أصل ستة فما اجتمع فهو أصل مسألتهم، واصول في
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 اثنان وثالثة واربعة وخمسة وال تزيد على هذا ألنها لو زادت سدساً لكمل المال، :مسائلهم أربعة

 فاذا بلغت مسألتهم احد هذه االصول فاقسمه عليهم ثم انظر بين كل فريق وسهامه، فال يخلو اما 

............................... 

............................... 

ان تنقسم أو توافق أو تباين، فإن انقسم فاألمر واضح وان لم ينقسم او انقسم بعض دون بعض، 

 .)1(فنعمل على تصحيح المسائل

ن نعطي الموجود من أ: فطريقة الحل: ن كان مع أهل الرد أحد الزوجينإ: القسم الثاني

ين فرضه من مخرجه، وهو اما نصف أو ربع أو ثمن، والمخرج اثنان ان كان الفرض الزوج

نصفاً، واربعة ان كان ربعاً، وثمانية ان كان ثمناً وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين وهو اما 

 واحد أو ثالثة أو سبعة فهو لمن يرد عليه، فإن كان شخصاً واحداً 

 من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للبنت أخذه بالفرض والرد كزوج وبنت فالمسألة

 .فرضاً ورداً

 2 4 

 1 ¼ زوج

 2 ½ بنت

من أربعة وان كان من يرد عليه صنفاً واحداً 3 بالرد المجموع 1 فرضاً ويضاف اليها 2

تعددت افراده فالباقي بعد الموجود من الزوجين لهم على عدد رؤوسهم، كما لو كانوا عصبة فإن 

 : ليهم فواضح، كزوج وثالث بنات أو زوجة وسبع بناتانقسم ع

............................... 

............................... 

 

                                                           
 .2/4: العذب الفائض،  الفرضي)1(
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  4 

 1 ¼ زوج

  لكل بنت سهم3 الباقي رداً + 2/3  بنات3

 

  8 

 1 1/8 زوجة

  لكل بنت سهم7 الباقي بالرد + 2/3  بنات7

باينهم الباقي أو وفقها ان وافقهم الباقي، أصل المسألة ن لم ينقسم نضرب رؤوسهم ان إو

 .الموجود من الزوجين فبما بلغ فمنه تصح

أصل المسألة من أربعة مخرج فرض : توفيت عن زوج وخمس بنات: ومثال ذلك

الزوج، فله الربع واحد وللبنات الباقي فرضاً ورداً ال ينقسم عليهن ويباين، فتضرب رؤوسهن 

سألة أربعة تبلغ عشرين ومنها تصح للزوجة واحد في خمسة بخمسة، خمسة في أصل الم

 : وللبنات ثالثة في خمسة بخمسة عشر لكل واحدة ثالثة

............................... 

............................... 

 : وحل المسألة

  4 4×5=20 

 5=5×1 1 ¼ زوج

 سهم لكل بنت ثالثة ا15=5×3 3 الباقي خمس بنات

ولو كن ستاً وافق الباقي رؤوسهن بالثلث فنضرب أصل المسألة في وفق الرؤوس اثنين 

 : تبلغ ثمانية للزوج واحد في اثنين باثنين وللبنات الباقي ثالثة باثنين ستة لكل واحدة واحد

  4 4×2=8 

 2=2×1 1 ¼ زوج

  لكل واحدة سهم6=2×3 3 الباقي  بنات6
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ع الزوجين اصنافاً متعددة فاجعل لهم مسألة اخرى يكون ن كان أهل الرد الذين مإو

اصلها من عدد سهامهم، اما من اثنين أو ثالثة أو أربعة أو خمسة كما ورد ونقسمها عليهم، 

 ونصحح المسألة ان احتاجت إلى تصحيح، ثم ننظر بينها وبين الباقي بعد فرض الموجود من

............................... 

............................... 

الزوجين، فان انقسم الباقي على مسألة أصل الرد صحت المسألة مما صحت منه مسألة الموجود 

 من الزوجين، فصارت مسألة الموجود من الزوجين هي أصل مسألة الرد، وان لم تنقسم 

الرد فال يخلو اما أن تباين أو توافق، فاضرب مسألة الموجود من الزوجين بكل مسألة 

 .ان باينت او وفقها ان وافقت فما حصل هو الجامع للمسألتين

فمن له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروباً في كل مسألة الرد عند المباينة أو وفقها 

عند الموافقة، ومن له شيء من مسألة الرد اخذه مضروباً في كل الباقي عند المباينة او وفقه 

 .)1(عند الموافقة

بوهن، أن سفل إالبنات، وبنات االبن، و: صنافأن أصل الرد سبعة أء على واتفق الفقها

 .)2(واألخوات الشقيقات، واألخوات من األب، وأوالد االم، واألم والجدة مطلقاً

من ستٍة، وللجدتيِن ففي المسألة االولى وهي ثالثُ بناٍت وجدتاِن، للبناِت الثلثاِن أربعة

، وكذا ابنتاِن وام، وفي أم )1( خمسةٌ من ستٍة، فالخمسةُ اصلُها السدس سهٌم ومجموعهما

، وفي بنٍت وام للبنِت النصفُ )2(وولديها، لهما الثلثُ سهماِن ولألم سهٌم، فأصلُها ثالثةٌ 

، وفي ثالِث أخواٍت )3(من ستٍة ولألم السدس سهٌم و مجموعهما أربعة هو أصلُها ثالثةُ

أ للشقيقِة ثالثةٌ، ولألخِت من األب  سهٌم ولألخِت من األم سهٌم، ومجموعها خمسةٌ ]ٍتمتفرقا[

                                                           
، 2/8: العذب الفائض ،  الفرضي،  466،  464: الحقوق المتعلقة بالتركة  ،  ، داوود 254: التحقيقات المرضية ،   الفوزان )1(

10. 

 .2/14: العذب الفائض،  الفرضي)2(
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، وفي جدتيِن وبنٍت وثالِث بناِت ابٍن، للجدتيِن سهٌم، وللبنِت ثالثةٌ، ولبناِت االبِن )4(هو اصلُها 

 ).5(سهٌم ومجموعها خمسةٌ هو أصلُها 

 .لى هي الصحيحةمفترقات واالو: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 : حل المسألة حسابيا )1(

 6 5 

 4 4 2/3  بنات3

 1 1 1/6  جدة2

 . مجموع األسهم5أصل المسألة 

 : حل المسألة حسابيا )2(

  6 5 

 4 4 2/3 بنتان

 1 1 1/6 ام

 . مجموع األسهم5أصل المسألة 

............................... 

............................... 

 :  الثانيةوالمسألة

  6 3 

 1 1 1/6 ام

 2 2 1/3 2اخوة ألم عدد

 . مجموع األسهم3أصل المسألة 
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 : حل المسألة حسابيا )3(

  6 4 

 3 3 ½ بنت

 1 1 1/6 ام

 . مجموع األسهم4أصل المسألة 

 : حل المسألة حسابيا )4(

  6 5 

 3 3 ½ اخت ش

 1 1 1/6 اخت ألب

 1 1 1/6 اخت ألم

 .سهم مجموع األ5أصل المسألة 

............................... 

............................... 

 : حل المسألة حسابيا )5(

  6 2 

 1 1 1/6  جدة2

 3 3 ½ بنت

 1 1 1/6  بنات ابن3

 . مجموع األسهم5أصل المسألة 

اثناِن : أ لم يكُن فيها أحد الزوجيِن أربعة اصوٍل وهي]ذاإ[صوَل مسائِل الرد أن أواعلم 

، وثالثُةُ كأم وولِدِها، لألم الثلثُ )1(كجدٍة وأٍخ ألٍم، للجدِة سهٌم ولألِخ سهٌم ومجموعهما اثناِن 

، واربعةٌ )2(ب سهٌم سواء كان ذكراً او انثى ومجموعهما ثالثةٌ ]وولِدها[سهماِن من ستٍة، 



 130

ويِن واخٍت ألٍب أو ألم، لألولى ثالثةٌ ، وكأخٍت ألب)3(كبنٍت وأم للبنِت ثالثةٌ ولألم سهٌم 

، وخمسةٌ كأم وأخٍت شقيقٍة أو ألٍب، لألم الثلُثُ )5(، وكبنٍت وبنِت ابٍن كذلك )4(ولألخرى سهٌم 

، وكأم )7(، وكأم وبنتيِن، لألم السدس سهٌم وللبنتين أربعة )6(سهماِن ولألخِت النصفُ ثالثةٌ 

وبنٍت وبنِت ابٍن لألم] سها[ت سهٌم، وللبنِت ثالثةٌ، ولبنِت االبِن سهٌم ]السدث خمسةٌ ]ومجموع

، وهذِه المسائُل المذكورةُ كلُّها مأخوذةٌ من أصل ستٍة لوجوِد السدِس فيها أو النصِف )8(

والثلِث، فاقسم على كلِّ صنٍف نصيبه، فان انقسم االنصباء كلُّها على اصحاِبها قسمةً صحيحةً 

ج المذكورِة بعد قولي واعلم صحت المسألة من ]المثِل[ر كسٍر كما في جميِع هذِه من غِي

 .اصِلها

 .إن: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .ولولدها: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .2سقطت في ط: ما بين المعقوفتين . ت

 .ومجموعهما: 2ما بين المعقوفتين في ط . ث

 .المسائل: 2ما بين المعقوفتين في ط . ج

............................... 

............................... 

 : 2ن أصل مسألة الرد أحل المسألة حسابيا على  )1(

  6 2 

 1 1 1/6 جدة

 1 1 1/6 أخ ألم

 . مجموع السهام2صل المسألة الرد أ
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 : 3حل المسألة حسابيا على ان أصل مسألة الرد  )2(

  6 3 

 2 2 1/3 ام

 1 1 1/6 أخ ألم

 . مجموع السهام3 المسألة الرد صلأ

 : 4ن أصل مسألة الرد أحل المسألة حسابيا على  )3(

  6 6 

 3 3 ½ بنت

 1 2 1/6 ام

 . مجموع السهام4صل المسألة الرد أ

............................... 

............................... 

 : 4ن أصل مسألة الرد أحل المسألة حسابيا على  )4(

  6 4 

 3 3 ½ ت شقيقةخأ

 1 1 1/6 و ألمأخت ألب أ

 . مجموع السهام4صل المسألة الرد أ

 : حل المسألة حسابيا )5(

  6 4 

 3 3 ½ بنت

 1 1 1/6 بنت ابن

 . مجموع السهام4اصل المسألة 
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 : ن أصل مسألة الرد خمسةأحل المسألة حسابيا على  )6(

  6 5 

 2 2 1/3 مأ

 3 3 ½ و ألبأخت شقيقة أ

 . مجموع السهام5لرد صل مسألة اأ

............................... 

............................... 

 : حل المسألة حسابيا )7(

  6 5 

 1 1 1/6 مأ

 4 4 2/3 بنتين

 . مجموع السهام5صل مسألة الرد أ

 : حل المسألة حسابيا )8(

  6 5 

 1 1 1/6 مأ

 3 3 ½ بنت

 1 1 1/6 بنت ابن

 .جموع السهام م5صل مسألة الرد أ

واال بأِن انكسر االنصباء على اصحاِبها او انكسر بعضها، فصحح كما سبقَ في باِب 

أ الذي وافَقه ]الفريِق[التصحيِح، بأن يحفظَ عدد رؤوِس الفريِق الذي باينه سهامه، ووفقُ 

حفوظاِت الثالثِة في سهامه، وتضرب المحفوظَ أو أقلَّ عدٍد ينقسم على المحفوظين أو على الم

 يحصَل التصحيح 1(أصل مسألة الرد.( 
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ما، وسهٌم : مثالُهرؤوسه اصلُها اثناِن سهٌم للجدتيِن يباين ،ب ]لألِخ[جدتاِن وأخٌ ألم

 لكلِّ جدٍة سهٌم ،صحيٌح عليِه، فاضرب عدد رؤوِس الجدتيِن في أصل المسألة فتصح من أربعة

 ).2(ولألِخ سهماِن 

 .1مكررة في ط: 2ن المعقوفتين في طما بي . أ

 .األخ: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .سبق شرحها )1(

 : حل المسألة حسابيا )2(

 تصحيح المسألة مسألة الرد 6  الورثة

   2 2×2=4 

 2=2×1 1 1 1/6 جدتان

 2=2×1 1 1 1/6 أخ ألم

 لكل جدة سهم

 صحيٌح عليها، وسهما االخوِة أم وثالثةُ اخوٍة ألم، اصلُها ثالثةٌ، سهٌم لألم: مسألة

 من تسعٍة لكلِّ أٍخ سهماِن ولألم م ثالثةً في اصلها ثالثٍة، فتصحم، فاضرب عددهيبايناِن عدده

 ).1(أ ]ثلثُه[

ب، ]اثناِن[ولو كان االخوةُ فيها أربعة لوافقهم السهماِن بالنصِف، ونصفُ عدِدِهم 

 ).2( اٍخ سهٌم ولألم سهماِن ت فتصح من ستٍة لكلِّ]اضربها في اصِلها[

 .ثالثة وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .اثنان يوافقهما في اصلها: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .2سقطت في ط: ما بين المعقوفتين . ت
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 : حل المسألة حسابيا )1(

 تصحيح المسألة مسألة الرد المسألة الجامعة  

 9=3×3 3 6  الورثة

 3=3×1 1 1 1/6 أم

 6=3×2 2 2 1/3 ثالثة اخوة ألم

 

............................... 

............................... 

 : حل المسألة حسابيا )2(

 تصحيح المسألة مسألة الرد المسألة الجامعة  

 6=2×3 3 6  الورثة

 2=2×1 1 1 1/6 أم

 4=2×2 2 2 1/3 اربعة اخوة ألم

صلُها ثالثةٌ، للجداِت سهٌم ولألخوِة سهماِن، أاخوٍة ألم ربع جداٍت وعشرةُ  أ:مسألة

وجزء سهميِهما عشرون، ألن سهم الجداِت يباين عدد رؤوسهن، وسهما األخوِة يوافقاِن 

 جزء سهميِهما عشرون، وتصح من عددهم بالنصِف، ونصفُه خمسةٌ اضربه في األربعِة يحصْل

ي أصِلها ثالثٍة، واضربه ايضاً في كلِّ نصيٍب واقسم حاصلَه على ستين، من ضرِب العشرين ف

 ).1(فريِقِه يحصْل لكلِّ جدٍة خمسةٌ، ولكلِّ أٍخ أربعة 

………………… 
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 : حل المسألة حسابيا )1(

 تصحيح المسألة مسألة الرد المسألة الجامعة  

=3×20=4×5 3 6  الورثة
60 

 20=1×20 1 1 1/6  جدات4

 40=2×20 2 2 1/3  اخوة ألم10

 .لكل أخ ألم 4 = 10 ÷ 40 •

 .لكل جدة 5 = 4 ÷ 20 •

ثالثُ جداٍت وثالثةُ اخوٍة ألم، أصلُها ثالثةٌ، وكُل فريٍق يباينه نصيبه، والفريقاِن : مسألة

ٍخ متماثالِن فاضرب ثالثةً عدد احِد الفريقيِن في اصِلها تصح من تسعٍة، لكلِّ جدٍة سهٌم، ولكلِّ أ

 ).1(سهمان 

بنتٌ وجدتاِن، اصلُها أربعة للبنِت ثالثةٌ تصح عليها، وللجدتيِن سهٌم على اثنيِن : مسألة

 ).2(يباينُهما فهما جزء سهِميهما وتصح من ثمانيٍة، للبنِت ستةٌ، ولكلِّ جدٍة سهٌم 

………………… 

 : حل المسألة حسابيا )1(

 تصحيح المسألة مسألة الرد المسألة الجامعة  

 9=3×3 3 6 6 الورثة

 3=3×1 1 1 1/6  جدات3

 6=3×2 2 2 1/3  اخوة ألم3

 .1 = 3 ÷ 3لكل جدة سهم  •

 .2 = 3 ÷ 6لكل أخ ألم سهمان  •

............................... 

............................... 
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 : حل المسألة حسابيا )2(

 تصحيح المسألة مسألة الرد المسألة الجامعة  

 8=2×4 4 6  الورثة

 6=2×3 3 3 ½ بنت

 2=2×1 1 1 1/6 جدتان

 .1 = 2 ÷ 2: لكل جدة سهم •

 ،من خمسةَ عشر ثالثُ جداٍت وبنتٌ وثالثُ بناِت ابٍن، اصلُها خمسةٌ وتصح وكذلك

 1(أ وبناِت االبِن سهٌم ]جداٍت[للبنِت تسعةٌ ولكلِّ واحدٍة من( في المسألة احد وان كان ،

الزوجيِن فله نصفاً، واربعةٌ ان كان اثناِن ان كان هخرجِه، ومخرجوهو سهٌم من م فرضه 

ت على مسألة ]الزوجِة[ب الباقي من المخرِج بعد فرِض ]وتقسم[ربعاً، وثمانيةٌ ان كان ثمناً، 

 على مانبينه 2(ذوي الرد.( 

 .الجدات: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .قسموي: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .الزوجية: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 : حل المسألة حسابيا )1(

 تصحيح المسألة مسألة الرد المسألة الجامعة  

 15=5×3 5 6  الورثة

 3=1×3 1 1 1/6  جدات3

 9=3×3 3 3 ½ بنت

 3=1×3 1 1 1/6  بنات ابن3

 .1 = 3 ÷ 3لكل جدة سهم  •

 .1 = 3 ÷ 3لكل بنت ابن سهم  •
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 .حد الزوجين في المسألة بيناه في بداية بحث الردأم الرد وهو وجود قساأهذا القسم من  )2(

 ،المخرج عليِه شخصاً واحداً أو صنفاً واحداً، فأصُل مسألَتهِم ذلك يرد من فإن كان

كزوٍج وأم : وكزوٍج وبنٍت )1(أ ]فرضاً[اصلُها من اثنيِن للزوِج النصفُ، والنصفُ الباقي لألم ،

للزوِج الربع سهٌم، والثالثةُ الباقيةُ :  ومنها تصح على التقديريِن،، اصلُها أربعةأو ثالِث بناٍت

 ).2(للبنِت أو للبناِت الثالِث فرضاً ورداً 

 .فرضاً ورداً وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 : حل المسألة حسابيا )1(

 6  الورثة

  اسهم3 ½ زوج

  اسهم3=  رداً 1+ فرضا2ً 1/3 ام

 . سهم للزوج وسهم لألم2ل المسألة من فأص •

 . رداً تساوي النصف1/6 فرضاً و1/3فسهم األم  •

 : حل المسألة حسابيا )2(

 : المسألة االولى

 المسألة الجامعة  

  4 

 1 ¼ زوج

  اسهم3=  ردا1ً+ فرضاً 2 ½ بنت

 

............................... 

............................... 
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 :  الثانيةالمسألة

 المسألة الجامعة  

  4 

 1 ¼ زوج

  لكل بنت سهم فرضاً وردا3ً 2/3  بنات3

 والباقي 3/12: الفرض:  وللزوج في مسألته8/12 وتعادل 2/3: ففي مسألة الفرض لهن •

 . يرد على الثالث بنات1/12

أ، تباين ]اًفرض[صلُها أربعة للزوِج سهٌم، والثالثةُ الباقيةُ للبنتيِن أوكزوٍج وبنتيِن 

، )1(عددهما، فجزء سهِميها اثناِن، وتصح من ثمانيٍة، للزوِج سهماِن ولكلِّ بنٍت ثالثةٌ 

صلُها ثمانيةٌ ومنها تصح، للزوجِة الثمن سهٌم، والسبعةُ الباقيةُ أوكزوجٍة وبنٍت أو سبِع بناٍت، 

 ).2(للبنِت أو البناِت السبِع لكلِّ بنٍت سهٌم 

 .فرضاً ورداً وهو الصحيح: 2فتين في طما بين المعقو . أ

 : حل المسألة حسابيا )1(

 المسألة الجامعة المسألة الردية نصبة بالفرضاأل 

 8=2×4 4  الورثة

 2=2×1 1 ¼ زوج

 6=2×3  فرضاً وردا3ً 2/3 بنتين

 .فرضاً ورداً أسهم لكل بنت ثالثة •

 : حل المسألة حسابيا )2(

 : المسألة االولى

 المسألة الردية ضاألنصبة بالفر 

 8  الورثة

 1 1/8 زوجة

  بالرد3 بالفرض و4 فرضاً ورداً 7 ½ بنت
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............................... 

............................... 

 : المسألة الثانية

 المسألة الردية األنصبة بالفرض 

 8  الورثة

 1 1/8 زوجة

 م بالفرض والرد لكل بنت سه7 2/3  بنات7

أ، اصلُها ثمانيةٌ للزوجِة سهٌم والباقي ]احدى وعشرين[وكزوجٍة وثالِث بناٍت أو 

و على احدى وعشرين بنتاً توافقُ عددهن بالسبِع، يرجع أ، )1(على ثالثٍة تباينهن سبعةُ

سهِمها على التقديريِن ثالثةٌ، اضربها في اصِلها تصح بعِه ثالثٍة، فجزءإلى س من عددهن 

 ).2(أربعة وعشرين، للزوجِة ثالثةٌ، ولكلِّ بنِت سبعةُ

 .احدى وعشرين بنتاً وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 : حل المسألة حسابيا )1(

 تصحيح المسألة المسألة الردية نصبة بالفرضاأل 

 24=3×8 8  الورثة

 3=3×1 1 1/8 زوجة

 لكل بنت سبعة21=3×7 7 2/3  بنات3

 : ل المسألة حسابياح )2(

 تصحيح المسألة المسألة الردية نصبة بالفرضاأل 

 24=3×8 8  الورثة

 3=3×1 1 1/8 زوجة

 لكل بنت سبعة21=3×7 7 2/3  بنتا21ً

 . سهم1 = 21 ÷ 21لكل بنت سهم  •
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وان كان من يرد عليِه اكثر من صنٍف، وانقسم الباقي من مخرِج فرِض الزوجيِة على 

 .تهم، فالمخرج هو االصُل لمسألة الرد والزوجيِة أيضاًأصل مسأل

 والباقي منه بعد فرِضها ثالثةٌ واصُل ،كزوجٍة وام وولديها، للزوجِة الربع مقامه أربعة

مسألة األم وولديها ثالثةٌ، والثالثةُ الباقيةُ منقسمةٌ على الثالثِة، فأصلُها الجامع لمن يرد عليِه 

 ).1( يرد عليِه أربعة ومنها تصح، لكٍل من الزوجِة واالم وولديها سهٌم ولمن ال

………………… 

  :حل المسألة حسابيا )1(

 4 4 المسألة الردية الورثة

 1 1 ¼ زوجة

 1 مأ

 مخوان ألأ
4/3 3 

2 

 . سهمأالزوجة سهم من أربعة  •

 .سهمأم سهم من أربعة األ •

 .ربعةم لكل واحد منهما سهم من أخوان ألاأل •

 على أصل 4وهذا القسم من الرد إذا  انقسم الباقي من مخرج الزوجية وهو في المسألة 

 .يضاًأ 4المسألة وهو 

 أي على –يِة على أصل مسألِتهم أ لم ينقسِم الباقي من مخرِج فرِض الزوج] وإن [

 الجامعِة ت في المخرِج يحصْل أصل المسألة] فاضرب مسألتَهم [– يرد عليِه ب من] مسألة[

لمن يرد عليِه و ألحِد الزوجيِن، ألن الباقي من مخرِج فرِض الزوجيِة يباين أصل من يرد عليِه 

ث فيها الموافقةُ ألن الباقي بعد فرِض الزوجيِة اما واحٌد او ] يتأتّى[ دائماً إذا  لم ينقسم، وال 

اثناِن او ثالثةٌ او أربعة او خمسةٌ، وكلُّها ج ] عليِه[ مسألة من يرد ثالثةٌ او سبعةٌ، واصُل

تباينها السبعةُ الباقيةُ بعد الثمِن، والواحد الباقي بعد النصِف يباين االثنيِن وكلَّ عدٍد بعده، وال 
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ح على الثالثِة ] تنقسِم[يقع معه من اصوِل الرد غير االثنيِن، واما الثالثةُ الباقيةُ بعد الربِع 

وتباين عائلةً ألنها ربع الخمسِة معها، ألن المسألة تكون وقوع االثنيِن واالربعِة، وال يمكن 

 وتعوُل إلى ثالثةَ عشر اصلُها اثنى عشر الماِل فيكون من 1(وخمسةُ اسداٍس اكثر( فال رد ،

 .فيها

 .فان: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .الصحيحأصل مسألة وهو : 2 ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .لتهم وهو الصحيحأفاضرب أصل مس: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 .يأتي: 2ما بين المعقوفتين في ط . ث

 .عليهم وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . ج

 .فتقسم: 2ما بين المعقوفتين في ط . ح

…………………………….. 

…………………………….. 

مسألة الزوجية زوج وبنت ابن وبنت، :  الورثة:مثال مباينة الباقي لمسألة الرد )1(

صلها من ستة للبنت النصف ألتهم أصل الرد، ومس للزوج الربع واحد يبقى ثالثة أل،من أربعة

ثالثة ولبنت االبن السدس واحد، ومجموع السهام أربعة فترجع مسألتهم بالرد إلى أربعة والباقي 

أربعة في كل بعد الزوج ثالثة ال ينقسم على مسألة الرد، ويباين فنضرب كل مسألة الزوجية 

 للزوج من مسألة الزوجية واحد، في مسألة –مسألة الرد أربعة يحصل ستة عشر وهي الجامعة 

ربعة، وللبنت من مسألة الرد ثالثة في الباقي ثالثة بتسعة ولبنت االبن من مسألة أالرد أربعة ب

 :الرد واحد في الباقي ثالثة بثالثة وهذه صورتها
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 الجامعة الرد الزوجية 

 4/4 4/3 16 

 4 ---- 1 زوج

 9 3 بنت

 بنت ابن
 3الباقي 

1 3 

اثناِن كزوٍج : صوٍل وهيأحد الزوجيِن ستةُ أصوِل المسائِل التي فيها أأ فعدةُ ]~وح[

 ).1(وام، للزوِج النصفُ ولالم الباقي فرضاً ورداً 

نقسمةٌ على أصل مسألة م وولديها، للزوجِة سهٌم، والثالثةُ الباقيةُ مأربعةٌ كزوجٍة وأو

 ).2(األم وولديها 

كزوجٍة وبنٍت، للزوجِة الثمن سهٌم، والباقي للبنِت سبعةٌ، أربعة فرضاً وثالثةٌ : وثمانيةٌ

 ) 3(رداً 

 ).وحينئذ(: 2ما بين المعقوفتين في ط. أ

 .2ن أصل المسألة أساس أحل المسألة حسابيا على ) 1( 

 الجامعة الرد الزوجية 

 2 1 2 الورثة

 1 ـ ½ زوج

 1 الباقي مأ

فرضاً ورداً 1

بالفرض سدس وبالرد 

= ن وبالتصحيح اسدس
1 

 

............................... 

............................... 
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 :ن أصل المسألة أربعةأساس أحل المسألة حسابيا على  )2(

 الجامعة مسألة الرد  

 4 3 4 الورثة

 1 - 1 زوجة

 1 1 مأ

 1 1 مخ ألأ

 مخ ألأ

3 

1 1 

 :ن أصل المسألة ثمانيةأساس أحل المسألة حسابيا على  )3(

 الجامعة الردية الزوجية/ الفرض  

 8 3 8 الورثة

 1 -- 1 8/1زوجة 

 7 3 4 ½بنت 

وستةَ عشر كزوجٍة واخٍت شقيقٍة واخٍت الٍب، للزوجِة الربع سهٌم، يفضُل من مقاِمِه 

األربعِة أ في ] ربعةَاأل[ثةُ الباقيةُ تباينها، فاضرِب والثال(ختيِن أربعة صُل مسألة االأثالثةٌ، و

 ).1(ِب ثالثةٌ خِت لأل وللشقيقِة تسعةٌ ولأل)ب للزوجِة أربعة] ذكرناه[مقام الربِع تبلغ ما 

 .أربعة: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .ذكرنا: 2 ما بين المعقوفتين في ط . ب

  :صل المسألة ستة عشرن أأحل المسألة حسابيا على  )1(

 المسألة الجامعة ختينصل مسألة األأ الردية الزوجية الورثة

 16 = 4 × 4 64 4 ـــ ـــــ

 4 = 1 × 4 -- 1 4/1 زوجة

 9 = 3 × 3 33 خت شقيقةأ

 خت البأ
4/3 3 

11 3 × 1 = 3 
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 ،بِن أربعةواثناِن وثالثون كزوجٍة وبنٍت وبنِت ابٍن، أصل مسألة البنِت وبنِت اإل

والسبعةُ الباقيةُ من مقاِم الثمِن بعد سهِم الزوجِة تباين االربعةَ، فاضرِب االربعةَ في الثمانيِة، 

يحصُل اثناِن وثالثون هو أصل المسألة الجامعِة لمن يرد عليِه، ومن ال يرد عليِه، للزوجِة 

ولبنِت االبِن سبعةٌ، وتصح ،من ُأصوِلها هذِه المسائُل الخَأربعة وللبنِت أحٌد وعشرون 1(مس.( 

 :ن أصل المسألة اثنان وثالثونأحل المسألة حسابيا على  )1(

 المسألة الجامعة مسألة البنت وبنت االبن الزوجية

 32 = 8 × 4 4 6 --- 8 الورثة

 4 = 1 × 4 --- --- --- 1 8/1زوجة 

 21 = 3 × 7 3 3½  بنت

 بنت ابن
 7الباقي  8/7

6/1 1 1 7 × 1 = 7 

أ ] صَلاأل[لمسألة من مائٍة وستين، ألن وكزوجٍة وبنٍت وخمِس جداٍت وتصح هذِه ا

اثناِن وثالثون كالتّي قبلَها، للزوجِة منها أربعة صحيحةٌ عليها، وللبنِت أحٌد وعشرون صحيحةٌ 

سهِمها اضربه الخمسةَ، فالخمسةُ جزء أ في عليها، وللجداِت الخمِس سبعةٌ تباين صِلها تصح

 وللبنِت مائةٌ وخمسةٌ، وللجداِت خمسةٌ وثالثون ،للزوجِة منها عشرون ،من المائِة والستين

 ).1(لكلِّ جدٍة سبعةٌ 

 .أصلها: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 :ن أصل المسألة اثنان وثالثونأحل المسألة حسابيا على ) 1(

 تصحيح المسألة عةالمسألة الجام مسألة البنت والجدات الزوجية

 160 = 5 × 32 32 = 4 × 8 4    6    --- 8 8 الورثة

 20 = 5 × 4 4 = 1 × 4 --- --- --- 1 8/1 زوجة

 105 = 5 × 21 21 = 7 × 3    3    3    ½ ½ بنت

 6/1 خمس جدات

7 
 35 = 5 × 7 7 = 7 × 1 1    1    6/1 الباقي

 . من أصل مائة وستين لكل جدة سبعة •
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 . سهمأ 7 = 5÷ 35

للزوجِة [ صوِل، كزوجٍة وبنٍت وبنِت ابٍن وجدٍة ومنها تصح، وأربعون وهو آخر األ

 ).1(حٌد وعشرون، ولبنِت االبِن سبعةٌ، وللجدِة سبعةٌ أأ، وللبنِت ] الثمن خمسةٌ 

ب، ]عليها[صلُها اربعون، للزوجِة خمسةٌ صحيحةٌ أوكزوجٍة وثالِث بناٍت وجدتيِن، 

وللبناِت ثمانيةٌ وعشرون تباين الثالثةَ، ونصيب الجدتيِن سبعةٌ تباينهما، والثالثِة واالثناِن 

ربعيِن أمتبايناِن، فاضرِب االثنيِن في الثالثِة يحصْل جزء سهِمها ستةٌ، وتصح هذِه من مائتيِن و

للزوجِة ثالثون، يضاً في كلِّ نصيٍب، يحصل أصِلها، واضرِب الستةَ أمن ضرِب الستِة في 

ربعون أوللبناِت مائةٌ وثمانيةٌ وستون على ثالثٍة لكلِّ بنٍت ستةٌ وخمسون، وللجدتيِن اثناِن و

ن شاء اُهللا تعالى وفي هذا القدِر كفايةٌ إوِقس على ذلك تُصب، ) 2(حٌد وعشرون ألكلِّ جدٍة 

 .صلُهأِلمن ضِبطَ 

 .سة واألولى هي الصحيحللزوجة خم: 2ما بين المعقوفتين في ظ . أ

 .2ما بين المعقوفتين سقطت في ط . ب

 :ربعونأن أصل المسألة أحل المسألة حسابيا على  )1(

 المسألة الجامعة مسألة أصل الرد الزوجية 

 40 = 8 × 5 5          6 8 الورثة

 5 = 1 × 5 --- --- --- 1 8/1 زوجة

 21 = 7 × 3 3      3       ½ ½ بنت

 7 = 7 × 1 1     1     6/1 6/1 بنت ابن

 6/1 جدة

7 

6/1     1     1 1 × 7 = 7 

 

............................... 

............................... 
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 :حل المسألة حسابيا )2(

 تصحيح المسألة المسألة الجامعة مسألة أصل الرد الزوجية 

 240 = 40 × 6 40 = 8 × 5 5     6    --- 8 الورثة

 30 = 5 × 6 5 = 1 × 5 --- --- --- 1 8/1جة زو

 168 = 28 × 6 28 = 4 × 7 4    4    3/2 3/2 بنات 3

 6/1جدتين 
7 

6/1    1    1 7 × 1 = 7 6 × 7 = 42 
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 السابعالفصل 

 توريث ذوي األرحام
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م فصٌل في كيفيِة توريِث ذوي األرحاِم، وهم ال]عدا[ن أ الخمسةَ والعشرين مذكورين

أوَل الكتاِب منمه وابنُاال:  األقارِب، والخمسةُ والعشرون واألخُ الشقيقُ بن،والجد واألب ،ه

، والزوج، ه، واألخُ لألِب وابنُه، واألخُ لألم، والعم الشقيقُ وابنُه، والعم لألِب وابنُهوابنُ

ختُ الشقيقةُ، ِل األِب، واألبها، والجدةُ ِمن ِق قبلَن مةُم والجدوالمولى، والبنتُ وبنتُ االبِن، واأل

 ن ِم ذوو األرحاِم، وأخِصر عداهم همختُ لألم، والزوجةُ والموالةُ، ومنختُ لألِب، واألواأل

 ).1( المذكورين  قريٍب خرج عِنعبارِة الكتاِب كلُّ

 . أصحواألولىعدي، :: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .)1(هم األقارب: القرابة، وذوو الرحم: حم في اللغةالر )1(

 .)2(هو كل قريب ليس بذي فرض وال عصبة: االصطالحالرحم في 

عندهم ثالثة وهذا التعريف هو في اصطالح أهل العلم، أي الفرضيين، ألن القريب 

 :أنواع

 .)3(وهو من له سهم معين في التركة: صاحب فرض .1

 الفروض، ويستحق التركة كلها إذا  لم أصحاب وهو من يستحق الباقي بعد: عصبة .2

 .)4(يوجد صاحب فرض

............................... 

............................... 

 .)5(وهو ليس بصاحب فرض وليس عصبة: ذو رحم .3

                                                           
 .4/118: القاموس المحيط، يأبادالفيروز ، 12/232:لسان العرب،  ابن منظور)1(

، المـارديني ،  6/791:الحاشـية ،  ابن عابدين ،  265:شرح الرحبية ،  السيد الشريف ،  6/241:تبيين الحقائق ،   الزيلعي )2(

 168:شرح الرحبية

 .73: شرح الشنشوري مع حاشية الباجوري )3(

 .106: حاشية الباجوري على شرح الرحبية، 5/493:الحاشية،  ابن عابدين)4(

 .2/940: مع األنهر في شرح ملتقى األبحرمج،، شيخ زادة265: شرح السراجية،  السيد الشريف)5(
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 :)1(أصنافواألرحام أربعة 

، وأوالد بنات من ينتمي للميت لكون الميت أصالً له، وهم أوالد البنات: الصنف األول

 .ن نزلواإ واالبن

األجداد والجدات غير :  له، وهمأصوال الميت لكونهم إليهممن ينتمي : الصنف الثاني

 األم أبيأم :  وهيرحميةن عال، والجدة الإ ووأبوه األم أبو وهو رحميمن سبق ذكرهم، كالجد ال

 .ن علتإ ووأمها

  : أصالً جامعاً له وللميت، وهملكونهما الميت، أبويمن ينتمي إلى : الصنف الثالث

 .، وسواء كان األخوات شقيقات أم ألب، أم ألمإناثاأوالد األخوات، ذكوراً كانوا أم  •

 .، أو ألب، أو ألماألشقاءخوة بنات اإل •

 .خوة ألم اإلابنو •

 .وكل من يدلي إلى الميت بواحد من هؤالء

 أصالالء األجداد والجدات  الميت وجداته، لكون هؤأجدادمن ينتمي إلى : الصنف الرابع

 :جامعاً له وللميت وهم

 .األعمام لألم، والعمات مطلقاً، وبنات األعمام مطلقاً •

............................... 

............................... 

 .ن نزلواإن تباعدوا، وأوالدهم وإاألخوال والخاالت مطلقاً و •

                                                           
 .169 – 168: شرح الرحبية، ، المارديني16، 2/15:العذب الفائض، ، الفرضي6/219:المغني،  ابن قدامة)1(
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 :توريث ذوي األرحام

 : في توريث ذوي األرحام إلى قولينختلف الفقهاءا 

عمر بن :   يرثون، وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهمأنهم: القول األول

، والوجه الثاني في مذهب )2(، والحنفية)1( طالب وهو مذهب الحنابلةأبيالخطاب، علي بن 

 . بهذا الشرط–)4( إذا  لم ينتظم بيت المال وهو المفتى به عند  متأخري المالكية)3(الشافعية

 ويجعل )6( والشافعية)5( ذوي األرحام ال يرثون، وهو مذهب المالكيةإن: القول الثاني

 .مال الميت لبيت المال

 :  على وجه التفصيل ثالثة أقوالاألرحامتوريث ذوي : )7(الخالصة

 .يرثون مطلقاً . أ

 .ال يرثون مطلقاً . ب

 .يرثون إذا  لم ينتظم بيت المال . ت

............................... 

............................... 

 

                                                           
 .7/83:المغني، ، ابن قدامة7/323: االنصاف،  المرداوي)1(

 .6/242: شرح الكنز، ، الزيلعي5/504 :الحاشية،  ابن عابدين)2(

 .2/32: المهذب، ، الشيرازي3/6:مغني المحتاج، ، الشربيني6/11:نهاية المحتاج،  الرملي)3(

 .4/416:  مع حاشية الدسوقيالشرح الكبير، لدرديرا )4(

 .4/416: الشرح الكبير، لدرديرا )5(

 .7، 3/6: مغني المحتاج،  الشربيني)6(

 .261:حقيقات المرضيةالت،  الفوزان)7(
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 :أدلة الفريقين

 -:استدل القائلون بتوريث ذوي األرحام بأدلة منها

، أي ))وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اهللا((عموم قوله تعالى  .1

 .)1( بالتوارث في حكم اهللاأحق

رك الْواِلداِن واَألقْربون وِللنِّساء نَِصيٌب لِّلرجاِل نَصِيٌب مما تَ((عموم قوله تعالى  .2

ونباَألقْراِن واِلدالْو كا تَرموالدليل على النص قربين يشملهم ، فلفظ الرجال والنساء واأل))م

 .)2(مدعي التخصيص

) )3(الخال وارث من ال وارث له(واستدلوا بقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  .3

:  اللفظ في جملة أحاديث عن عمر والمقدام بن معدي وعائشة، ووجه الداللة منهوقد ورد هذا

نه جعل الخال وارثاً عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب وهو من ذوي األرحام، فيلحق به أ

 .غيره منهم

............................... 

............................... 

 بمال قريبهم من جماعة المسلمين، وذلك ألنهم أحق األرحام ذوي إن: المعقول .4

ساووا المسلمين في الدين، وزادوا عليهم بالقرابة فكانوا أولى بمال قريبهم منهم، ولهذا كانوا 

 .)4( بصدقته وصلته وبعد الموت بميراثه ووصيتهأحق

                                                           
 .75اآلية : األنفالسورة ، 7/83: المغني مع الشرح الكبير،  ابن قدامة)1(

 .7 اآلية رقم :النساءسورة ، .6/67: نيل األوطار،  الشوكاني)2(

دار : الناشـر ،  مج14،  فتح الباري شرح صحيح البخاري    ،  عسقالنيابن حجر ال  ،  67،  6/66: نيل األوطار ،   الشوكاني )3(

 .3/12 :هـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي1379رفة بيروت سنة المع

 .6/231: المغني،  ابن قدامة)4(
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 :مناقشة األدلــــة

 من اآليتين مجمل، وقد بينتها بالنسبة لآليتين القرآنيتين السابقتين فأجيب عنه بأن كالً .1

 من عينت لهم حقوقهم في آيات المواريث، وقيل إال، فال إرث لذوي األرحام )1(آيات المواريث

 .)2(بأن عمومات الكتاب محتملة وبعضها منسوخ: أيضاً

 :يلي وأما بالنسبة للحديث وتعدد طرق رواياته فأجيب عنه بما .2

خلو من مقال، فحديث المقدام قد أعل باالضطراب،  بأنها ال تأسانيدها من ناحية :أوالً

 .)3( ورجح بعضهم وقفهباالضطرابعل أ راو مجهول، وحديث عائشة ندهوحديث عمر في س

 .)4(السلطان:  المراد بالخالأن تحتمل ما إذا  كان الخال عصبة، وتحتمل أنها :ثانياً

 -:واستدل القائلون بعدم توريث ذوي األرحام بأدلة منها

............................... 

............................... 
 

 اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية إن(قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  .1

فلو كان ذو الرحم ذا حق لكان ذا فرض في كتاب اهللا فلما لم يكن كذلك لم : ، قالوا))5(لوارث

 .)6(يكن وارثاً

سألت اهللا عز وجل عن ميراث العمة والخالة ( قوله صلى اهللا عليه وسلم .2

 ).)1( ال ميراث لهماأنفسارني 

                                                           
 .2/418: البيان اضواء )1(

 .6/67: نيل األوطار،  الشوكاني)2(

 .4/171: تهذيب السنن،  ابن القيم)3(

 .263: التحقيقات المرضية،  الفوزان)4(

 .6/43: المنتقى وشرحه/  والحافظ النسائي وحسنه الترمذيإالرواه الخمسة  )5(

 .2/331: تفسيره،  ابن كثير)6(
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إذا  كان ال ميراث للعمة، والخالة وهما من ذوي األرحام : كأنهم يقولون: وجه الداللة

 .فكذلك بقيتهم

 :الترجيــح

 الراجح منهما واهللا أعلم هو قول المورثين لذوي أنبالنظر إلى أدلة الفريقين نجد 

 .رحام، لقوة أدلتهم ووضوحها، ولضعف أدلة المانعيناأل

 :)2(مرتبة ذوي األرحام في الميراث

 أصحاب مرتبتهم تأتي بعد الرد على أن األرحام على ياتفق القائلون بتوريث ذو

 : في حالتين هماإالالفروض النسبية باستثناء الزوجين، وال يرث ذوو األرحام 

............................... 

............................... 

 . الفروض، فيأخذون كل المالوأصحابإذا  انعدمت العصبات النسبية : أوالً

 .حد الزوجين فقط، كان لهم الباقي بعد فرضهأإذا  وجد : ثانياً

ِم ومذهب أهِل ِح ومذهب أهِل الر،ِهموفي كيفيِة توريِثِهم مذاهب قديمةٌ للصحابِة وغيِر

: ِن فقطْ، أحدهمايصحاِبنا بتوريِثِهم على مذهبأبِة ومذهب أهِل التنزيِل، اقتصر القائلون ِمن القرا

مأهِل القرابِة، وه مذهب ،هغير كالعصبِة، ويحِجبون إلى الميِت فاألقرب األقرب ثونالذين يور 

أ الروضِة ]زياداِت[عليِه الفتوى، وفي صحهما عندنا مذهب أهِل التنزيِل، وأوبِه أخذَ الحنفيةُ، و

الذين ينزلون : ن بعدهم، وهمب فم]الصحابِة[، وبِه قاَل األكثرون من )1( األصح واألقيس نهأ

 ما كان يستحقُّه ذلك األصُل على ما يأتي  أصِلِه الذي يدلي بِه إلى الميِت، فيأخُذُ فرٍع منزلَةَكلَّ

 واللؤلؤي، والمراد باألصِل هنا الواسطةُ بينَه ِه والحسِن بِن زياٍدحمد وأصحاِبأ بيانُه، وهو قوُل

                                                                                                                                                                          
نيـل  ،  الشـوكاني : انظـر ،   وروى موصوالً من طرقه كلها ال تقوم بها حجـة          3/81: داود في المراسيل   أبو أخرجه )1(

 6/68:االوطار

 .238، 6/236: المغني، ، ابن قدامة6، 30/5: المبسوط،  السرخسي)2(
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 البنِت ينزُل منزلةَ البنِت وهي الميِت، فابن في الوالدِة والوراثِة، وأوبين بو األم ينزُل أصلُه

 أهِل  الجمهور مذهب في الوالدِة، وهجر كانتْ فرعهنإمنزلةَ األم وهي أصلُه في الوراثِة، و

ِحالرِم، وهمنالماَل على م يقسمون الذين  ،والبعيد ذوي األرحاِم، يستوي فيِه القريب ِمن ِجدو 

ن مِن انفرد أنثى، والمذهباِن السابقاِن اللذاِن اقتصر عليهما األصحاب متفقاِن على والذكر واأل

 الماِل، وكذلك جميع حاز ممنهأهِل الر االجتماِع ِحمذهب أي اجتماِع –ِم، وإنما االختالفُ عند 

عدٍد ِمن 2(– ذوي األرحاِم مختلفين.( 

 .زيادة: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .الصحابة وغيرهم وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

............................... 

............................... 

مقصود كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين في فروع الفقه الشافعي لإلمام النووي ال

يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي الشافعي، فقيه، محدث، حافظ، لغوي، ولد : وهو

جموع شرح مشهر كتبه األربعون النووية، رياض الصالحين، والأبنوى وقدم بغداد، من 

.)1( )677-631(المهذب، كانت حياته   

 :ثالثة مذاهب هياختلف القائلون بتوريث ذوي األرحام في كيفية توريثهم إلى  )1(

 )3(، ونوح بن ذراح)2(أصحاب هذا المذهب حبشي بن ميسر: مذهب أهل الرحم: أوالً

 .وبعض الفقهاء

                                                           
، 5/354:شذرات الـذهب  ،  ابن العماد ،  7/676:النجوم الزاهرة ،  ابن تغري بردي  ،  13/202: ينمعجم المؤلف ،   كحالة )1(

356 
ابـو عبـد اهللا   ، ابن احمدبن محمـد الثقفـي  : وحبشي بن ميسر هو ،  167:التهذيب في علم الفرائض والوصايا    انظر   )2(

،  يعلي أبيابن  : انظر،  هـ258مات سنة  ، جعفر من كبار المعتزلة    أخوهوكان  ،  سن الحادية عشرة  ن  م،  فقيه،  ثقه،  الطوسي

 .1/147: طبقات الحنابله

، القاضـي ،   محمد الكوفي  أبو،  موالهم،  نخعي:راح هو ذونوح بن   ،  167:التهذيب في علم الفرائض والوصايا    : انظر )3(

 .13/315: تاريخ بغداد –البغدادي : انظر، هـ182:مات سنة، الثامنةالطبقة من ، يحيى بن معينوقد كذبه ابن 
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وقد سموا بذلك، ألنهم سووا بين األقرب واألبعد، والذكر واألنثى في االستحقاق، 

، ة شقيقأخت توفي شخص عن ابن بنت، وابن فإذا وهو أصل الرحم، رثاإللتساويهم في سبب 

 .)1(وخالته، وعمه، قسمت التركة بينهم بالسوية، وقد اندثر هذا المذهب

............................... 

............................... 

 :)2(مذهب أهل التنزيل: ثانياً

واألصح واألقيس عند الشافعية، وكذا عند ومن أصحاب هذا المذهب أحمد بن حنبل 

 .المالكية إذا  ورثوا ذوي األرحام

 ينزل كل واحد منهم منزلة أن:  األرحام يورثون بالتنزيل وهوإن: وهذا المذهب يقول

 .من يدلي به من الورثة فيجعل له نصيبه

 :من األمثلة على مذهب أهل التنزيل

 : أخ ألمبنت أخ شقيق، وبنت أخ ألب وبنت: توفي عن .1

 النتيجة  التنزيل )األرحام(الورثة 

 5/6=ع ع أخ شقيق  شقيقأخبنت 

 1/6 1/6 أخ ألم بنت أخ ألم

 - م أخ ألب  ألبأخبنت 

 :توفي عن عمة وخالة .2

 3 النتيجة التنزيل )األرحام(الورثة 

 2 2/3 أب عمة

 1 1/3 أم خالة

 

                                                           
 .5، 3/3: المبسوط،  السرخسي)1(

اللبـاب فـي شـرح      ،  ، الميداني 6/791:الحاشية،  ، ابن عابدين  6/459:الفتاوى الهندية ،  6/231:المغني،   ابن قدامة  )2(

، 4/416:حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر         ،  221:الفوائد الشنشورية مع حاشيتها للباجوري    ،  4/200:الكتاب

 3/7:مغني المحتاج، الشربيني



 156

............................... 

............................... 

 :)1(مذهب أهل القرابة: ثالثاً

توريثهم كتوريث العصبات، بتقديم األقرب :  حنيفة ورواية عن أحمدأبيوهو مذهب 

ترتيبهم كترتيب العصبات ": فاألقرب منهم، وتسمى طريقة أهل القرابة، وملخص هذه الطريقة

 والجدات الرحميين كاألجداد أصولهن سفلوا، ثم إفي اإلرث، يقدم فروع الميت كأوالد البنات و

ن إ ألم واإلخوةخوة وبني  كأوالد األخوات، وبنات اإلأبويهن علوا، ثم فروع إ والرحميات

ن بعدوا، فصاروا إكالعمات واألعمام ألم واألخوال والخاالت و: نزلوا، ثم فروع جديه وجدتيه

 .أربعة أصناف

ِم يقسم الماُل بينهما نصفيِن ِحمذهِب أهِل الرفلو خلَّفَ ابن بنٍت، وابن بنِت ابٍن، فعلى 

ُل ابن البنِت منزلةَ صح ينزه لقُرِبِه، وعلى األبِن البنِت وحدوعلى مذهِب أهِل القرابِة الماُل ال

نزبنِت االبِن منزلَةَالبنِت، وي ُل ابن :بنٍت وبنِت ابٍن، الماُل بينه نماتَ ع ما بنِت االبِن، فكأنَّه

أ ال]تُعطى[اً، للبنِت ثالثةُ أرباِعِه على أربعة فرضاً وردبعطى بِنها، ولبنِت االبِن رسهٌم ي ،عه

 ).1(بِنها ال

 .يعطى: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 : حل المسألة حسابيا على مذهب أهل الرحم )1(

 2 )األرحام(الورثة 

 1 ابن بنت

 1 ابن بنت ابن

 

 

                                                           
 .7/323:االنصاف، ، المرداوي5/505:الحاشية، ، ابن عابدين443، 6/442: شرح الكنز،  الزيلعي)1(
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 :مذهب أهل الرحمحل المسألة حسابيا على  )2(

 الردية الجامعة   

 4 6 6 التنزيل )األرحام(الورثة 

 3 3 ½ بنت ابن بنت

 1 1 1/6 بنت ابن ابن بنت ابن

 

............................... 

............................... 

 : المسألة الجامعة على المذهبين

 مذهب أهل التنزيل مذهب أهل الرحم 

 4 6 6 2 الورثة

 3 3 ½ 1 ابن بنت

 1 1 1/6 1 ابن بنت ابن

دوح على األصح عأهِل التنزيِل طلباً لالولنفر في هذا الكتاِب، وهو مذهب ختصاِر،  ه

 ) 1: ( أصناِف األقارِبصناٍف ِمنأفنقوُل ينحصر ذوو األرحاِم في أربعة 

بناِت، وأوالد بناِت االبِن، فينزلون أ األوُل ينتمي إلى الميِت، وهم أوالد ال]الصنفُ[

 .منزلةَ البناِت، أو منزلةَ بناِت االبِن

ليِهم الميتُ، وهم األجداد والجداتُ الساقطون والساقطاتُ، إينتمي : والصنفُ الثاني

ِب، وينزُل األ أم بو أم األب  منزلَةَأم، وينزُل  األبو األم منزلَةَأفينزلون منزلةَ أوالِدِهم، فينزُل 

 .ب]أم[بي أ بي األم منزلَةَأأم 

ناثاً أو إخواِت ذكوراً كانوا أو والد األأ الميِت، وهم بوِيأينتمي إلى : والصنفُ الثالثُ

 ِة لألم، األخواث أو لألم، وبنو]أو ألٍب[ت ]ألبويِن [خوِة مطلقاً أيمختلفين، وبناتُ اإل

 .رةمكر: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ
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 .األم: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .لألبوين: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 .لألب: 2ما بين المعقوفتين في ط . ث

 :تنحصر أصناف ذوي األرحام إلى أربعة أصناف )1(

 .ن سفلواإ وهم أوالد البنات وأوالد بنات االبن و– جزء الميت :الصنف األول

 .ن علواإ والرحمياتت ، والجداالرحمي وهم الجد – أصله :الصنف الثاني

 واألخوات اإلخوة ألبوين أو ألب، وأوالد األخوات أوالد – أبويه جزء :الصنف الثالث

 .ن نزلواأ ألبوين أو ألب واإلخوةألم وبنات 

............................... 

............................... 

لخاالت، واألعمام ألم،  وهم األخوال و ا– جزء جديه أو جدتيه :الصنف الرابع

 وأعمامتهم،  وخاالوأخوالهم واألمهاتوالعمات، وبنات األعمام وأوالد هؤالء ثم عمات اآلباء 

 .)1(و بالسفولأن بعدوا بالعلو إ هؤالء ووأوالد كلهم، األمهات وأعمام ألم اآلباء

جود ن قرب مع وأويراعى هذا الترتيب عند التوريث فال يرث أحد من الصنف الثاني و

ن بعد،وكذلك الحال بالنسبة للثالث مع وجود الصنف الثالث مع الثاني إأحد من الصنف األول و

 .)2(والرابع مع الثالث على المفتى به عن الحنفية

منزُل كلٌّ منهنزُلأبيِه أو أ  منزلَةَفيِه، فياألخِت ذكراً كَان أو م خِت نثى منزلةَ األأ ولد

ِخ ِخ لألم منزلةَ األنزُل ابن األبوها، ويأِخ الذي هو ِخ منزلةَ األ بنتُ األمه، وتُنزُلأالتي هي 

لألم. 

                                                           
 508، 5/505:الحاشية،  ابن عابدين)1(

 .5/505:الحاشية،  ابن عابدين)2(
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بوِي ألى إ األب  وبوِيأعني إلى ألى جدتَيِه، إ الميِت ووالصنفُ الرابع ينتمي إلى جدِي

خواُل والخاالتُ لألم، واأل العماتُ مطلقاً أي شقيقةً كانِت العمةُ أو ألٍب أو ألم، والعم م، وهماأل

 األخواَل والخاالِت منزلَةَ ُلنِز، فتُ يدلي به وهو األب  واألمنأ م ] منزلَةَ[ كلٌّ منهم مطلقاً، ينزُل

صح عندنا وعند الحنابلِة، والوجه  العماِت مطلقاً والعم لألم منزلَةَ األب  على األم، وتنزُلاأل

دالِء،  كلَّ عمٍة منزلَةَ العم المساوي لها في اإلاِت منزلَة العم الشقيِق، أو تنزُل العمالثاني تنزُل

 العم  العم لألِب، والعمةَ لألم منزلَةَ الشقيِق، والعمةَ لألِب منزلَةَ العم العمةَ الشقيقَةَ منزلَةَفتنزُل

 .ِفلألم، وجهاِن ِمن غيِر ترجيٍح مبنياِن على الوجِه الضعي

 .منزلة ولد: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 المستحق أن وهو أول قريب كما األرحام المستحق من ذوي أن قرروا أنهمووجه ذلك 

قرب رجل ذكر، فقاسوا األولوية في القرابة بالنسبة لذوي األرحام على أفي التعصيب هو 

 كما قسمت أصنافم إلى  في القرابة بالنسبة للعصبات، وعلى ذلك قسموا ذوي األرحااألولوية

  من العصبات األولى الفروع كما كان األرحام من ذوي األولىالعصبات إلى جهات واعتبروا 

............................... 

............................... 

 في ةاألولويالفروع أيضاً وهكذا اعتبروا الترجيح بقرب الدرجة، ثم بقوة القرابة، وبالجملة قاسوا 

 بالطريقة الثانية في األرحام في العصبات، وساروا في توريث ذوي األولوية على األرحامذوي 

 األصناف فرداً واحداً من أي صنف من األرحام كان الموجود من ذوي فإذا، )1(العصبات

 اوإذ السابقة استحق التركة كلها، أو ما بقي منها بعد أحد الزوجين كما يستحقه العاصب، األربعة

 األول مختلفة قدم من كان من الصنف أصناففإن كانوا من .  متعددينأفراداكان الموجود منهم 

، ومن كان من الصنف الثاني قدم على من كان من الصنف الثالث وهكذا، األصنافعلى سائر 

ن إ درجة إلى المتوفى، فأقربهم اإلرثن كانوا من صنف واحد، فان اختلفت درجتهم قدم في إو

ن كانوا سواء في قوة القرابة اشتركوا في الميراث  إ منهم قرابة، فاألقوى في الدرجة قدم استووا

                                                           
 .245/246: احكام التركات والمواريث،  زهرةأبو )1(
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ن كانوا مختلطين فللذكر مثل إ فقط قسمت التركة بينهم بالسوية، وإناثان كانوا ذكوراً فقط أو إف

 .)1(األنثيينحظ 

 في لاألصن ترك هذا إ واألنثى في المواريث تفضيل الذكر على األصلوذلك ألن 

وِإن كَان رجٌل يورثُ كَالَلَةً َأو (( وهو قوله تعالى – على خالف القياس – ألم بالنص اإلخوة

امرَأةٌ ولَه َأخٌ َأو ُأخْتٌ فَِلكُلِّ واِحٍد منْهما السدس فَِإن كَانُواْ َأكْثَر ِمن ذَِلك فَهم شُركَاء ِفي 

 )).)2(الثُّلُِث

............................... 

............................... 

، وما كان مخصوصاً من القياس ال يلحق به باإلجماع من األم واألخوات اإلخوةوالمراد 

 ال أنهم إذ هؤالء في معناهم من كل وجه، أوالدما ليس في معناه من جميع الوجوه، وليس 

 . العاماألصلبل يرجع في حكمهم إلى يرثون بالفرضية شيئاً فال يطبق عليهم النص 

 كما في األنثى بمعنى العصوبة، فيفضل فيه الذكر على األرحام توريث ذوي وأيضا

 .)3(حقيقة العصوبة

 نصناِف األدلى إلى الميِت بأحِد هذِه األأوكلُّ م الصنِف، فأوالد ذلك ِمن ربعِة فهو

ب ساقٍط، أو كلُّ  ]جد[بو كلِّ أوِل، و الصنِف األنوا ِمن نزلإأ البناِت، أو بناتُ االبِن و ]أوالِد[

ن إخوِة وخواِت، وأوالد بناِت اإل األ الصنِف الثاني، وأوالد أوالِدنوا ِمن علَإمه وأجدٍة ساقطٍة و

 والخاالِت خواِلن بعدوا، وأوالد األإم ووالد العم لألأوالد العماِت وأسفُلوا من الصنِف الثالِث، و

 ).1( الصنِف الرابِع نن تراخَوا ِمإو

 .أوال واألولى هي الصحيحة: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 . هي الصحيحةواألولىصنف : 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

                                                           
 .139 – 138:اإلسالميةالمواريث في الشريعة ،  حسنين مخلوف)1(

 12: اآلية، النساءسورة ، 159 – 136:اإلسالميةالمواريث في الشريعة ،  حسنين مخلوف)2(

 .509، 5/505: الحاشية،  ابن عابدين)3(
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، وكذلك )1(لقد ذكر المارديني هذه التفصيالت في كتابه شرح الرحبية بالتفضيل )1(

 .)2(فرائض والوصايا في كتاب التهذيب في علم الأيضاذكرت 

ن منزلةَ  األب  ِهثاِن لتنزيِلذا اجتمع العماتُ واألخواُل والخاالتُ، كان للعماِت الثلُإو

ولألخواِل والخاالِت الثُلُفيأخُذْن ،هِهثُ لتنزيِل نصيب نها، وكلُّ منصيب منزلةَ األم فيأخذون ن

 ).1(تي تفصيلُه أ منزلَةَ شخٍص أخذَ نصيبه على ما يأ]ينزُل[

فراد كلِّ أب  ]فتنزَل[ صنٍف واحٍد، ن ِمرحاِم أكثر ذوي األنذا علمتَ ما قُلناه واجتمع ِمإ

درجٍة، فإِن استو صنٍف منزلةَ أصِلِه درجةً بعدوا كلُّهرأ م في االنتهاِء إلى وارٍث، قدذلك ن 

 واحٍد، ثم يجعُل  ِمن الوارثُ أو أكثراحداً كان ذلك الورثِة، ون بِه ِم يدلونن مالميتَ خلَّفَ

دليِن بِه الذين نزلوا منزلتَه، يقتسمونَه على ليهم للمإ الورثِة المنتهي ننصيب كلِّ واحٍد ِم

 كان ِب ميراِثِهم منْه لوللذكِر مثُل إالميتَ، ف) هو(حس هعصوبةً، اقتسموا نصيب ن كانوا يرثون

و أ فرضاً هن كانوا يرثونَإت، و ]ال اقتسموا سواءإو[ناثاً، إن كانوا ذكوراً وإيِن، نثيحظِّ األ

اً اقتسموا فرضاً ورد]نصيبِهث على حسِب فروِض ]هنْ ِممهو ،بنصيِبِه ِنم بوارٍث انفرد انفرد 

 2(ج  ]الشافعيِة[كلِِّه، هذا مذهب.( 

 .نزل: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .فينزل: 2عقوفتين في طما بين الم . ب

 .ن كانوا ذكوراً اقتسموه سواء وهي الصحيحةإال فإو: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 . اصحواألولىنصيبهم : 2ما بين المعقوفتين في ط . ث

 .الشافعي وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . ج

............................... 

............................... 

                                                           
 .168ص : شرح الرحبية،  المارديني)1(

 .169، 167: التهذيب في علم الفرائض والوصايا،  الكلوذاني)2(
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 تجعل أنن قول المنزلين إ وخاالت، وعمات وأعمام من أم فأخوالجتمع  اإذا )1(

 على حسب ميراثهم منها، ونجعل نصيب األب  وأخواتها إخوتهانصيب األم وهو الثلث بين 

 والخاالت ينزلون منزلة فاألخوال على حسب ميراثهم منه، وأخواته إخوانهوهو الثلثان بين 

 .عند االنفراد، أو ثلثه أو سدسه عند عدم االنفراد يثبت لهم، فما يثبت لها من كل المال األم

 .)1(األب ينزلون منزلة األعمام والعمات وبنات األعماموكذلك 

 الميت خلف الوارثين الذين ينتسب أنفرض : اإلدالء استوى الموجودون في إذا )2(

وضين كأنهم ، وقسم المال أو الباقي بعد فرض الزوجية بين هؤالء المفراألرحام ذوو إليهم

فمن يحجب منهم ال شيء لمن يدلي به، وما أصاب كل واحد منهم قسم على من : موجودون

 .نزل منزلته كأنه مات وخلفهم

 : شقيقة، وبنت أخت ألب كانأخت ألم، وبنت أختين أم، وبنتي أبافلو مات وترك 

 .األمألبي األم السدس، ألنه ينزل منزلة  ♦

 . ألماألختينما بمنزلة  ألم الثلث، ألنهاألختينولبنتي  ♦

 . الشقيقة النصف، ألنها بمنزلة الشقيقةاألختولبنت  ♦

 . ألب مع الشقيقة األخت ألب السدس، ألنها بمنزلةاألختولبنت  ♦

............................... 

............................... 

 :)2(سبعةإلى فالمسألة من ستة وتعول 

 7 6 جامعةالمسألة ال التنزيل الورثة

 1 1 1/6 أم  أمأب

 2 2 1/3  ألمأختين  ألمأختينبنتي 

 3 3 ½  شقيقةأخت  شقيقةأختبنت 

 1 1 1/6 أخت ألب  ألبأختبنت 
                                                           

 .169ص : شرح الرحبية، ، المارديني180ص : التهذيب في علم الفرائض والوصايا )1(

 .170ص: شرح الرحبية،  المارديني)2(
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 .عالت إلى سبعة

م، لون منزلةَ ولِد األنزم، يأ أوالد ولِد األ ]حداهماإ: [طالِق مسألتاِن هذا اإلنويستثنى ِم

]يقتسمون[هم ب نصيبهعلى عدِد رؤوِسِهم، يستوي فيِه ذكر ]باتفاِق  ]ناثهمإو ت، كأوالٍد ألم

 ).1(ميِن مام الحرإ رون من الشافعيِة، ومنهم كلِّ مذهٍب، واستشكلَه المعتبنأهِل التنزيِل ِم

بينهم  لو كان هو الميتَ لكان يقسم هولو وِرثوا نصيبه على حسِب ميراِثِهم منْ: قالوا

 ).2(جمعوا على التساوي أهم شكاِل، ولكنَّنثييِن وهو القياس، وهذا وجه اإلللذكِر مثُل حظِّ األ

 .حدهماأ: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .ويقتسمون: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 . والثانية اصحوأنثاهم: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 بن يوسف الجويني، النيسابوري عبد المالك بن عبد اهللا:  الحرمين هوإمام )1(

، جاور بمكة أديب، متكلم، مفسر، أصوليفقيه، )  معاليأبوخيار الدين (شعري، الشافعي األ

 الفقه، نهاية المطلب في رواية المذهب، أصولالبرهان في : ودفن بنيسابور، من تصانيفه الكثيرة

 .)1 ()هـ478-419(كانت حياته 

 ما يصيب كل واحد من المفروضين يقسم أن  وهو–يستثنى من الضابط السابق  )2(

 : يلي   ما- كأنه مات وخلفهم– منزلتهل نزعلى من 

 ألم األخ وهو – ألم، فيقسم بينهم ما يصيب من يدلون به اإلخوةأوالد : األولىالمسألة 

  األخ من مورثهم كذلك، مع أن أصولهم، كما يرث وإناثهم بالسوية، دون تفريق بين ذكورهم –

............................... 

............................... 

                                                           
 .362، 3/358:شذرات الذهب، ، ابن العماد5/121:النجوم الزاهرة،  ابن تغري بردي)1(
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، قسم ميراثهم بينهم للذكر مثل وإناثاألم أو األخت ألم، لو مات أحدهما، وخلف أوالداً ذكوراً 

 .)1(األنثيينحظ 

يضاً، نزلوا منزلةَ األم أإذا  اجتمع أخواٌل ِمن األم وخاالتٌ منها : المسألة الثانيةُ

فيرثون يقتسمونَه ا، لكنهم[ نصيباألم على أ للذكِر مثُل حظِّ األ ]بينَه نثييِن، ولو وِرثُوا نصيب

قتسموه على عدِد رؤوِسِهم، يستوي فيه الذكر  هي الميتَ الحسب ميراِثِهم منها لو كانتْ

 ).1(مه واُألنثى ألنهم أوالد أم فاعلَ

 .2ما بين المعقوفتي سقطت في ط . أ

 : من الضابط السابقةة الثانية المستثناالمسأل )1(

 وهو –، يقسم بينهم ما يصيب من ينزلون منزلته األم والخاالت الذين من جهة األخوال

وخلفتهم كانوا – وهو األم –نه لو مات من ينزلون منزلته أ، مع األنثيين للذكر مثل حظ –األم 

 .)2( ألم،وكان الميراث بينهم بالسويةإخوة

دلَوا بِه إلى ميٍت كأوالِد البنِت، وأوالِد بنِت االبِن، أِة أوالد كلِّ ميٍت وارٍث وعند الحنابل

والد أنثى، وكذا أ فإنَّهم يرثون نصيبها بالسويِة بينَهم، يستوي فيه الذكر واأل ]خِتوأوالِد األ[

الخاِل وأوالدولِد األ الخالِة، وأوالد وأوالد ،فال م ،لألم العم ]م  ]ُلشِكيهولِد األم عند ب أوالد

 ن نَزلْتَ أفراد كلِّ صنٍف منزلةَ من يدلي بِه درجةً بعد درجٍة، وسبقَ بعضهم إلى وارٍث، قُدمإو

هالسابقُ إلى الوارِث باإلرِث وسقطَ غيرالسابِق إلى الوارِث لتأخُِّرِه ، أي 1( غير.( 

 . وأوالد العم لألم وهو الصحيحاألختد وأوال: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .يستشكل: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 :الحنابلة إذا  تعددوا عند األرحامالقاعدة في توريث ذوي  )1(

                                                           
 168، 166: التهذيب في علم الفرائض والوصايا، الكلوذاني، 170ص :شرح الرحبية،  المارديني)1(

 .171ص :حبيةشرح الر،  المارديني)2(
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 يقدم أوالً في الميراث أقربهم درجة، دون النظر إلى الحيز أي سواء كان من جهة :أوالً

ل ألم تقدم على ابن بنت العم ألب أو ، فبنت الخاأنثىاألب  أو من جهة األم، ذكراً كان أو 

 .الشقيق

 يتحد حيز قرابتهم أو يختلف، فان اتحد حيز قرابتهم أن فإما استووا في الدرجة إن :ثانياً

، وكان بعضهم يدلي بعاصب األمبأن كانوا جميعاً من جهة األب  أو كانوا كلهم من جهة 

ى من يدلي بذي رحم، سواء اتحدا وبعضهم يدلي بذي رحم، كان التقديم لمن يدلي بعاصب عل

في القوة، كما إذا  توفى عن بنت عم ألب، وبنت عمة ألب، فالتركة لألولى إلدالئها بعاصب 

 .وهو العم ألب، دون الثانية التي تدلي بذي رحم

............................... 

............................... 

 

 األنصبة التنزيل الورثة

 )كل التركة بالعصبة(ع  عم األب ألببنت عم 

 ال ترث األبعمة  بنت عمة ألب

كما إذا  توفي عن بنت عم ألب، وابن عمة شقيقة، فالتركة لألولى : أو اختلفا فيها

 :إلدالئها بعاصب دون الثاني

 األنصبة التنزيل الورثة

 )كل التركة بالعصبة(ع  عم األب بنت عم ألب

 ال ترث عمة شقيقة ابن عمة شقيقة

 بعاصب أو بذي رحم، فأوالهم بالميراث أقواهم واإلدالء اتحدوا في الدرجة والحيز وإذا

 .حدهما، ومن كان ألب أولى ممن كان ألمقرابة، فمن كان ألبوين أولى ممن كان أل

 :ابن عمة ألب، وابن عمة ألم، فالتركة لألولى ألنه أقوى من الثاني: كما إذا  توفي عن

 األنصبة يلالتنز الورثة

 كل التركة عمة ألب ابن عمة ألب

 ال ترث عمة ألم ابن عمة ألم
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............................... 

............................... 

 وقوة القرابة اشتركوا في الميراث للذكر مثل واإلدالء استووا في الدرجة والحيز وإذا

 .األنثيينحظ 

 . ألب مع ابن خال ألببنت خال: كما إذا  توفي عن

 :األنثيينالتركة بينهما للذكر مثل حظ 

 األنصبة الورثة

 3 

 1 بنت خال ألب

 2 ابن خال ألب

 اختلف حيز قرابتهم كان لقرابة األب  الثلثان ولقرابة األم الثلث بصرف النظر عن وإذا

 .)1(ز اآلخر مثالًأي شيء آخر، فال يقدم األقوى قرابة في أحد الحيزين على األضعف في الحي

ولى  وبنتي بنِت ابٍن، ونزلتَهن درجةً واحدةً، صارِت األس، بنتَ بنِت بنٍت فلو خلَّفَ

لبنتِي [بنتَ بنٍت ساقطةً، وصارِت الثانيتاِن بنتَ ابٍن وارثةً، فالماُل كلُّه[ اً أ االبِن فرضاً ورد

بنتُ االبي ها لسبِقِهما إلى الوارِث، وهيبنِت البنِت عطى لِبنتي 1(ِن دون.( 

 . هي الصحيحةواألولىلبنت، : 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 :)2(حل المسألة حسابيا على مذهب أهل التنزيل )1(

 األنصبة التنزيل الورثة

 ال ترث بنت بنت بنت بنت بنت

 ترث كل التركة بنت ابن بنتي بنت ابن

                                                           
 .428، 427:الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، ، داود44 – 2/43:العذب الفائض، الفرضي )1(

 .42 – 2/40:العذب الفائض،  الفرضي)2(
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 .وبنت االبن تورث كل التركة لبنتي بنت االبن

بي أ وكأم][بي أم أأ، و ]أمأم[  نزُل بي األأبي األم منزلةَ أب، تنزُل أموي ،م]أبو أت ]م

مِه، فالماُل للثاني لسبِقِه إلى الوارِث، وهي أم أِه، ومأفكأن الميتَ خلَّفَ أبا  م،األم منزلةَ أم األ

 1(بي األم أأم األم دون.( 

دلون بِه ِمن الورثِة  ين مى الوارِث، قدر أن الميتَ خلَّفَا في السبِق إلو استَووإِن

ي أو جماعةً، ثم واحداً كانللم كلِّ وارٍث منهم جعُل نصيبلوا منزلتَدنُز بِه الذين على ما لين ه

التفضيِل واالستثناِءنا ِمذكر ن. 

ص باإلرِث من يدلي جوِب، واختُ يدلي بالمحنث م ]يسقطُ[م بعضاً هن حجب بعضإو

 ينا درجةً واحدةً صارا بنتَ بنتَ بنٍت وابن بنٍت أخرى، فإذا رفعبغيِر المحجوِب، فلو خلَّفَ

لٍب، فالماُل بينهما نصفيِن فرضاً وردعطى ِنصفُ صها، فلبنِت البنِت ج كلِّ بنٍت لولَِد ]نصيِب[اً، ي

 ).2 ( اآلخرخرى النصفُبِن البنِت األالنصفُ، وال

 .األم: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .األم: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 . هي الصحيحةواألولىأبا أم، : 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 .سقط: 2ما بين المعقوفتين في ط . ث

 .2ما بين المعقوفتين سقطت في ط . ج

............................... 

............................... 
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 :)1(حل المسألة حسابيا على مذهب أهل التنزيل .1

 األنصبة التنزيل الورثة

 ال يرث أم أبي  أمأبيأم 

 يرث كل التركة أم أم  أم أمأبي

 :حل المسألة حسابيا على مذهب أهل التنزيل .2

 األنصبة  

 2 التنزيل الورثة

 1 بنت بنت بنت

 1 بنت ابن بنت

 .تعطى بنت البنت النصف، حصة والدتها ♦

 .ويعطى ابن البنت النصف اآلخر، حصة والدته ♦

عوا درجةً صاروا بنتيِن،  بنٍت أخرى، فإذا رِفن بنتَ بنٍت وابنيِن وبنتاً ِمولو خلَّفَ

ِة، وِنصفُ كلِّ بنٍت لمويما نصفيِن بالسفالماُل بينهأ  ]أولى[ أدلى بِه، فنصفُ الماِل لبنِت ن

وحداآلخر ِم حظِّ األ الثانيِة على خمسٍة للذكِر مثُل ألوالِدها، ونصفُه نثييِن، وتصحعشرٍة ن 

 ).1(ولى خمسةٌ، ولبنِت الثانيِة سهٌم، ولكلِّ ابٍن سهماِن لبنِت األ

 . وهي الصحيحةاألولى: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 :)2(حل المسألة حسابيا )1(

 تصحيح المسألة األنصبة التنزيل الورثة

  2 2×5=10 

 5=5×1 1 بنت تبنت بن

  بنتاابن

 بنت بنت
 5=5×1 1 بنت أشقاء

                                                           
 .43 – 20:العذب الفائض،  الفرضي)1(

 41: العذب الفائض، الفرضي )2(
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 .لكل ابن بنت سهمان ولشقيقتهم سهم

 .أسهمولبنت البنت خمسة 

خرى شقيقٍة أخٍت أربع بناِت أخٍت شقيقٍة، وأولو خلَّفَ خمسةَ بني بنٍت، وعشرةَ بني 

 بنٍت  ماتَ عنخِت، فكأنَّهزلةَ تلك األخٍت منأأ بني البنِت منزلةَ البنِت، وأوالد كلِّ  ]تنزُل[يضاً، أ

ع، يعطى ألوالِدها، خٍت الربأوشقيقتيِن، للبنِت النصفُ يعطى ألوالِدها، ولألختيِن الباقي لكلِّ 

  سهٌمٌع فالنصفُ سهماِن ألوالِد البنِت على خمسٍة، ونصفُ الباقي وهو رب،صلَها أربعةأ فاجعْل

ب سهٌم لبناِت الشقيقِة الثانيِة  ]خرىاأل [عولى على عشرٍة، والرب أربعة لبني الشقيقِة األنِم

ربعةٌ، واألربعةُ والخمسةُ أه، فالمحفوظاتُ خمسةٌ وعشرةٌ وه نصيب وكلُّ فريٍق يباينُ،على أربعة

 داخلةٌ فيها، فجزء سهِمها ربعةَ في الخمسِة يحصْل عشرون والعشرةُمتبايناِن، فاضرِب األ

خٍت عشرون، أربعون لكلِّ واحٍد ثمانيةٌ، وألوالِد كلِّ أ ثمانين، ألوالِد البنِت نح ِمعشرون، وتص

 ).1(خرى خمسةٌ ت األ ]بناِت [ن البنين العشرِة سهماِن، ولكلِّ بنٍت ِمنخٍت ِمأ لكلِّ ابِن

 .فتنزل: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .اآلخر: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 . وهي الصحيحةاألختبنات : 2فتين في طما بين المعقو . ت

............................... 

............................... 

 :)1(حل المسألة حسابيا

 المسألة الجامعة أصل المسألة األنصبة التنزيل الورثة

   4 4×)5×4=(80 

 40=20×2 2 ½ بنت  بنتأبناء 5

 20=20×1 1  شقيقةأخت  شقيقةأخت أبناء 10

  شقيقة ثانيةأخت  شقيقة ثانيةأخت بنات 4
½ 

1 1×20=20 
                                                           

 .54 – 2/53: العذب الفائض،  الفرضي)1(
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 .أسهم 8=5÷40:  البنتأبناءلكل واحدة من  •

 .سهمان=10÷20: األولى الشقيقة األخت أبناءلكل واحد من  •

 .أسهمخمسة =4÷20:  الشقيقة الثانيةاألختلكل بنت من بنات  •

م، وابن البنِت منزلةَ البنِت، فكأنه  األمنزلةَبو األم أِه، ينزُل با أمِه وابن بنِتأولو خلَّف 

اً، لألم سهٌم ه لألم، فرضاً وردِه للبنِت، وربعرباِعأاً وبنتاً، فالماُل بينهما أرباعاً، ثالثةُ  أمخلَّفَ

ِه، نِت سهٌم نصيب ب للجد،صِلها أربعةأ نبنها، وتصح ِم ال أ ]تُعطى[يعطى ألبيها، وللبنِت ثالثةٌ 

 ).1(مِه أب نصيب  ]ثلثه[ولآلخِر 

 يدلي بِه ن كالً منهم منزلةَ مخيِه ألبويِه، فنزُلأمِه وابن بنتِه، وبنتَ أبا أولو خلَّفَ 

خلَّفَ أم فكأنهدالس اً وبنتاً وأخاً شقيقاً، لألموللبنِت النصفُ، ولألِخ الباقي، فتصح ،ِمس ن 

بن البنِت نصيب البنِت ثالثةٌ، ولبنِت األِخ الباقي نصيب  األم سهٌم، والد نصيب، للجٍةصِلها ستأ

 ).2(األِخ سهماِن 

 . اصحواألولىيعطى : 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .ثالثة وهي الصحيحة: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 :حل المسألة حسابيا )1(

 الرد  التنزيل الورثة

  6 4 

 1 1/6 أم أم أب

 3 ½ بنت تابن بن

 .يعطى أب  األم نصيب األم سهم في أربعة •

 .من أربعة وهي نصيب البنتيعطى ابن البنت ثالثة •
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............................... 

............................... 

 :حل المسألة حسابيا )2(

 الرد  التنزيل الورثة

  6 6 

 1 1/6 أم أم أب

 3 ½ بنت ابن بنت

 2 ع  شقيقأخ قيق شأخبنت 

 .األميعطى أب  األم سهماً من ستة وهو نصيب  •

 .من ستة وهو نصيب البنتثالثةيعطى ابن البنت  •

 . الشقيقاألخ الشقيق سهمين وهما نصيب األختعطى بنت  •

 أ فتنزُل]لألِب[ناثاً، وبنتَ أٍخ إناثاً، أو ذكوراً و إ خمسةَ أوالِد أٍخ ألم ذكوراً أوولو خلَّفَ

ِخ من األِب، فكأنه ماتَ عن أٍخ ِخ لألِب منزلةَ األِخ لألم الخمسةَ منزلةَ أٍخ ألم، وبنتَ األوالد األأ

دلى أبِن األب  خمسةٌ، يعطى نصيب كلِّ أٍخ لمن بِن األم سهٌم والصلُها ستٌه، الأألم وأٍخ ألٍب، 

ويِة بينهم على خالِف القياِس يباين  سهٌم على خمسٍة بالسسِخ لألم السدبِه، فألوالِد األ

عددِم، والباقي لبنِت األِخ لألِب خمسةُهم سهِمها خمسةٌ وتصح صحيحةٌ عليها فجزءن ثالثين 

 ).1(ِخ لألم سهٌم، ولبنِت األِخ لألِب خمسةٌ وعشرون سهماً  أوالِد األنلكلٍّ ِم

ثُ بينهم  أٍخ، كان الثلُن واحٍد ِمخوٍة ألم، كلُّأ ِخ لألم أوالد خمسِةولو كان أوالد األ

ها ثالثةٌ، سهٌم ب، فأصلُ ]األِخ لألِب[، والباقي لبنِت خوٍة ألمإم منزلةَ خمسِة بالسويِة، لنزولِه

ن  خمسةَ عشر، لكلٍّ ِمنصِلها تصح ِمأت، فاضرِب الخمسةَ في  ]مهيباينُ[خوِة الخمسِة لإل

 ).2( عشرةٌ  ولبنِت األِخ لألِبالخمسِة سهٌم،

 .ألب: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ
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صحيحة عليها، فجزء سهمها األخ لألب خمسة: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

خمسة، وتصح من ثالثين لكل من أوالد األخ لألم سهم، ولبنت األخ لألب خمسة وعشرون 

 .سهماً

 .تباينهم: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

............................... 

............................... 

 :)1(حل المسألة حسابيا )1(

 تصحيح المسألة   التنزيل الورثة

   6 5×6=30 

 5=5×1 1 1/6 أخ ألم  أخ ألمأوالد 5

 25=5×5 5 ع أخ ألب بنت أخ ألب

 . ألم سهم من أصل ثالثيناألخلكل واحد من أوالد  •

 :حل المسألة حسابيا )2(

 تصحيح المسألة   التنزيل لورثةا

   3 3×5=15 

 5=5×1 1 ع أخ ألب بنت أخ ألب

 أخ ألم  ألمأخابن 

 أخ ألم  ألمأخابن 

 أخ ألم  ألمأخابن 

 أخ ألم  ألمأخابن 

 أخ ألم  ألمأخابن 

1/3 2 2×5 = 10 

 .لكل واحد من أوالد األخ ألم  سهمان من أصل ثالثين •

                                                           
 .51 – 50:لعذب الفائضا،  الفرضي)1(
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أ كلُّ  ]خواِتاأل [ام، وبنوبو األأخواٍت متفرقاٍت، ينزُل أمِه وثالثةَ بني أبا أ ولو خلَّفَ

صلها ستٍة، أ نختاً ألم، تصح ِمأختاً ألٍب، وأختاً شقيقةً، وأاً، ومأ واحٍد منزلةَ أمِه، فكأنه خلَّفَ

 الثالثِة نثةٌ، ولكلِّ واحٍد ِمبِن الشقيقِة النصفُ ثالت، فال ]بِه[ أدلى نب لم ]واحٍد[ونصيب كلِّ 

دالس سهٌمالباقين 1.(س ( 

، ولبنِت األِخ سِخ من األم السدث، كان لبنِت األ ]متفرقين[ إخوٍة  ثالثَ بناِتولو خلَّفَ

ينزلن ِه منزلةَ آباِئالشقيِق الباقي، ألنهنماتَ ع فكأنه ،نإ ثالثِة نلألِخ لألم ،خوٍة مفترقين 

 يعطى لبنتِه، وللشقيِق الباقي يعطى لبنتِه، وال شيء لألخرى وهي بنتُ األِخ لألِب، ألن لسدسا

 ).2(مسةٌ  خَ ستٍة لألولى سهٌم وللثانيِةنباها محجوٌب بالشقيِق، وتصح ِمأ

 .األخوات منزلة األخوات: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .يحةواحدة وهي الصح: 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

 .بها وهي الصحيحة: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

 . اصحواألولىمفترقين، : 2ما بين المعقوفتين في ط . ث

............................... 

............................... 

 :)1(حل المسألة حسابيا )1(

   التنزيل الورثة

  6 6 

 1 1/6 أم أب أم

 3 ½  شقيقةأخت  شقيقةأختابن 

 1 1/6  ألبأخت  ألبأختابن 

 1 1/6 أخت ألم  ألمأختابن 

                                                           
 .2/53:العذب الفائض،  الفرضي)1(
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 :)1(حل المسألة حسابيا )2(

   التنزيل الورثة

   6 

 5 ع أخ شقيق  شقيقأخابنة 

 - م أخ ألب بنت أخ ألب

 1 1/6 أخ ألم بنت أخ ألم

 ،األم على خمسٍة، سهٌم للخالِة من ولو خلَّف ثالثَ خاالٍت مفترقاٍت، فالماُل بينهن

م، فالماُل كلُّه لألم فرضاً ِب، وثالثةٌ للخالِة الشقيقِة، ألنهن ينزلن منزلةَ األسهٌم للخالِة من األو

ها ماتتْاً، وكأنَّوردالمتفرقاِت[ أخواِتها  عن[قسأ، في على خمسٍة كما تقدم بينهن 1(م.( 

ٍت، فينزلون منزلةَ األم  ثالثةَ أخواٍل مفترقين، وثالثَ خاالٍت مفترقاولو خلَّفَ

]ويقتسمون[ ماتتْ الماَل كما لو األبويِن الثلُ عنهم ما أثالثاً للذكِر ثاِن بينَ، فللخاِل والخالِة منه

يضاً للذكِر مثُل حظِّ أت ] األم أثالثاًنوالخالِة ِم[ثُ اآلخر للخاِل نثييِن مرتيِن، والثلُمثُل حظِّ األ

 تسعٍة، للخالِة من األم سهٌم نه، وتصح ِمى خالِف القياِس كما تقدم استثناُؤنثييِن مرتيِن، علاأل

 وال شيء للخاِل والخالِة من األب  ،وألخيها سهماِن، وللخالِة من األبويِن سهماِن وألخيها أربعة

 ).2(ألنهما محجوباِن بالشقيِق 

 .المفترقات واألولى أصح: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

 .يقتسمون واألولى أصح: 2 بين المعقوفتين في طما . ب

 .والخالة من األم وهو الصحيح: 2ما بين المعقوفتين في ط . ت

............................... 

............................... 

 

                                                           
 .2/54:المصدر السابق )1(
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 :)1(حل المسألة حسابيا )1(

 األنصبة  التنزيل الورثة

   5 

 1 1/6 أخت ألم خالة ألم

 1 1/6 بأخت أل خالة ألب

 3 ½ أخت شقيقة خالة شقيقة لألم

 :)2(حل المسألة حسابيا )2(

 مـيــت

 خال وخالة خال وخالة خال وخالة

 ألم ألب ألبوين

 1/3 م 2/3

6 - 3  

 خالة خال  خالة خال

4 2  2 1 
 =9 

ثلُ، وثالثَ عماٍت مفترقاٍت،ولو خلَّفَ ثالثةَ أخواٍل مفترقين الخا كان ثُ الماِل بينِل من 

 مِهرِثإ و،م منزلةَ األهم لتنزيِل،أ باقيه]وللثاني [،هس لألوِل سد،والخاِل الشقيِق على ستٍةاألم 

منها،بهانَصي اِت لتنزيِل والثلُ، كما يرثونالعم منزلةَ األِهثاِن بين على ،ِبن هنصيب نيقتسم 

 وللعماِت سهماِن على ،هاِن سهٌم على ستٍة يباينُيلَ فأصلُها ثالثةٌ للخا،ن من األِبخمسٍة كما يرثْ

 فجزء سهِمها ، فاضرِب الخمسةَ في الستِة، وهي والستَّةُ متبايناِن، الخمسةَخمسٍة يبايناِن

ها في  واضرب،صِلها ثالثٍةأ ضرِب الثالثين في ن ِم–  واُهللا أعلم– تسعيِن نثالثون وتصح  ِم

 وللخاِل الشقيِق ،خمسةٌ األم  للخاِل من،واِل ثالثون وللعماِت ستون لألخكلِّ نصيٍب يحصْل

خمسةٌ وعشرون،وللعمِة الشقيقِة ستةٌ وثالثون ، ِن[ ولكلِّ عمٍة مناب ]الباقيتي 1(ثنا عشر(. 

 .والثاني: 2ما بين المعقوفتين في ط . أ

                                                           
 .178:التهذيب في علم الفرائض والوصايا، ، الكلوذاني2/57:العذب الفائض،  الفرضي)1(

 .المصدران السابقان )2(
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 . اصحواألولىالباقين : 2ما بين المعقوفتين في ط . ب

............................... 

............................... 

 :حسابيا المسألةحل  )1(

 المسألةتصحيح     

   6 1×6×5=30 

 25=5×5 5 ع خال شقيق

 5=1×5 1 1/6 خال  ألم

 خال ألب

1/3 

  - م

  6 5 2×6×5=60 

 36=6×3×2 3 ½ عمة شقيقة

 12=6×1×2 1 1/6 عمة ألب

 عمة ألم

2/3 

1/6 1 2×1×6=12 
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 خاتمة

وفي نهاية هذا أحمد اهللا عز وجل الذي أعانني على إتمامه، ويمكنني أن أخلص عدة نتائج                

 :ومالحظات ألخصها باألتي

تعلمـوا  " : صلى اهللا عليه وسـلم     -أهمية علم الميراث ووجود تعلمه لحديث المصطفى       -1

ع مـن   الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو أول شيء ينسى، وأول شـيء ينتـز             

 ".أمتي

مؤلف المخطوطة التي عملت على تحقيق جزء منها هو محمد بن أحمد الملقب ببسـط                -2

وكتبه مؤلفه محمـد بـن      "وقد ثبت نسبة المخطوطة إليه حيث وردت عبارة         . المارديني

 .محمد بن أحمد سبط المارديني في نهاية المخطوطة في النسختين األولى والثانية

 وهو ما ذهب إليه ابن إياس في كتابه تاريخ مصر وهو            هـ،912ترجح أن وفاته كانت      -3

 .قريب العهد بالمؤلف

 :الجزء الذي حققته على عدة مواضيع وأجزها -4

المناسخات في كيفية حسابها، والمناسخة تعني أن يموت بعد األول وقبـل قسـمة               - أ

 .التركة ميت فاكثر

ـ           - ب ود والخنثـى   الميراث بالتقدير واالحتياط وهو منحصر في السائل الحمـل والمفق

 .المشكل

أما الحمل فترجح قول الحنابلة وهو أن يوقف للحمل األكثر من ميـراث ذكـرين أو                

 .أنثيين ألن والدة االثنين كثيرة ومعتادة

 وأما المفقود وهو من طالت غيبته وجهل حاله ألي سبب كبعد المكـان أو األسـر،                

دة التي تحلم عليه بهـا مفـوض        وهذا المفقود يوقف ماله حتى بيان حاله، وقد ترجح أن الم          

تقديرها إلى القاضي، وذلك أن زماننا كثرت فيه الوسائل الحديثة في البحث عن الغائبين من               

 .صحافة وإذاعة وغير ذلك
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وإذا مات مورث المفقود في مدة االنتظار وكان له ورثة غير المفقود، فعلى الـراجح               

حي ثم على اعتبار أنه ميت، فمن كان يرث         من أقوال العلماء، تقسم المسألة على اعتبار أنه         

من المسألتين متفاضالً يعطى األنقص، ومن يرث من إحداهما ال يعطى شيأ، ومـن يـرث                

 .منهما متساوياً يعطى نصيبه كامالً، ثم ينتظر إلى أن يبان حال المفقود أو تنقصني المدة

هر، وعلى الراجح   واما الخنثى المشكل وهو ماله ذكر الرجال وفرج النساء على األش          

من أقول العلماء فإنه يعامل كل من الخنثى ومن معه باآلخر، فمن ال يختلف نصيبه يعطـى                 

كامالً، ومن يرث بأحد التقديرين ال يعطى شيئاً، ومن يرث بالتقديرين متفاضالً يعطى األقل،              

 .حتى يتضح حال الخنثى وإال فالتصالح

وض النسبية إليهم بنسبة فروضهم      الرد وهو دفع ما فضل من فروض ذوي الفر         -ج - ت

عن عدم استحقاق الغير، وقد ترجح القول بشرعية الرد لقوة األدلة، كما ترجح الرد              

 .على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، وهو قول عامة العلماء والفقهاء

موكل قريب ليس بذي فرض وال عصـبة وقـد          :  توريث ذوي االرحام والرحم    -د - ث

: ة قوية، وتنحصر أصناف ذوي االرحام في أربعة أصناف هي         ترجع توريثهم بادل  

 وجزء أبويه، وجزء جديه أو جدتيه، وفي كيفية توريثهم ثالثة           ،جزء الميت، وأصله  

مذهب أهل الرحم، ومذهب أهل التنزيل، ومذهب اهل القرابة، لها تفاصيل           : مذاهب

 .يرجع إليها

ق المخطوطـات لعلمائنـا وأسـالفنا       واخيراً فإنه ال يفوتني أن أذكر باالهتمام بتحقي       

 .الفضالء، إلبرازعلمهم والحفاظ عليه من الضياع واالندثار

وبعد، فهذا ما وفقني اهللا عز وجل اليه، فإن أصبت فمنه سبحانه، وإن أخطأت فمـن                

 .نفسي ومن الشيطان، فادعو اهللا أن يغفر زلتي ويتجاوز عن سيئاتي

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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 المصادر

 القرآن والتفسير

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون :  أبو القاسم جار اهللا محمود بن عيد،الزمخشري

 .م1952 ، مطبعة االستقامة بالقاهرة،األقاويل في وجوه التأويل

: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : محمد بن علي محمد،الشوكاني

 . بيروت،ر الثقافية العربيةالدا

، ، دار الكتب العلميةالجامع ألحكام القرآن:  أبو عبد اهللا احمد بن محمد األنصاري،القرطبي

 .م1993 ، لبنان،بيروت

 المعاجم

 ، بيروت،، مؤسسة الرسالة2، طالمجمل في اللغة،  أبو الحسن احمد بن زكريا،ابن فارس

 .م1986 ،زهير سلطان: تحقيق

 مطبعة مصطفى البابي وأوالده بمصر، تحقيق عبد السالم ،2ط ،س اللغةمعجم مقايي

 .1972،محمد هارون

 ، بيروت، دار صادر،3ط ،لسان العرب : جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور

 .م1994،لبنان

دار الكتاب ، إبراهيم االبياري:  المحقق1، طالتعريفات : على بن محمد بن علي،الجرجاني

 .. هـ1405 العربي بيروت

 .، مطابع دار الكتاب العربي بمصرالصحاح : إسماعيل بن حماد،الجوهري

 المطبعة االميرية بالقاهرة ترتيب محمود ،7، طمختار الصحاح : محمد بن أبي بكر،الرازي

 .خاطر

 ، الناشر دار المعرفة بيروت،أساس البالغة :و القاسم جار اهللا محمود بن عيد أب،الزمخشري

 .م1979 ،لبنان
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 ، المطبعة الحسينية المصرية،القاموس المحيط :د الدين محمد بن يعقوب مج،الفيروز أبادي

 .م1344

 الحديث وشروحه

 تحقيق محمد ، دار المعرفة بيروت،فتح الباري شرح صحيح البخاري :ابن حجر العسقالني

 .هـ1379 ،فؤاد عبد الباقي

دائرة : تحقيق، 2 ط،لبنان ،، بيروت، مؤسسة األعلمي للمطبوعاتلسان الميزان

 .1986 ، الهند،المعارف النظامية

 . هـ1371،حلبي بمصر مصطفى البابي ال،السنن طبع :سليمان بن أشعث، أبو داود

 مطبعة عيسى ،صحيح البخاري مع حاشية السندي : أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل،البخاري

 .هـ1138، البابي الحلبي

 م1987.  تحقيق مصطفى البغا،2 ط،بيروت لبنان، دار ابن كثير صحيح البخاري

:  بتحقيق)الجامع الصحيح(السنن المسماة  : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سدرة،الترمذي

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر: احمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي طبع

 .م1937

 ،لبنان، ، بيروتدار الكتاب العربي، سنن الدارمي :بد اهللا بن عبد الرحمن أبو محمد ع،الدارمي

 . هـ1407. فواز احمد وخالد العلمي: ، المحقق1ط

 من مطبوعات المجلس نصب الراية ألحاديث الهداية : جمال الدين عبد اهللا بن يوسف،الزيلعي

 .م1938 ،1 ط،ي بالهندالعلم

، ث سيد األخيارنيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحادي : محمد بن علي بن محمد،الشوكاني

 . بيروت،ضبط وتصحيح محمد جميل العطار، دار الفكر

المطبعة ، مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر : عبد الرحمن بن محمد بن سليمان،شيخ زادة

 . هـ1327، العثمانية
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 دار ،1 طمحمد فؤاد عبد الباقي،: ، تحقيقالجامع الصحيح : مسلم بن الحجج النيسابوري،مسلم

 .م1955،العربية القاهرةإحياء الكتب 

  لبنان،، بيروت، دار الكتب العلميةالمستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد اهللا،النيسابوري

 .مصطفى عبد القادر:  تحقيق1ط

 .1986، لبنان، ، دار الكتب العلمية، بيروتغريب الحديث : أبو عبيد القاسم بن سالم،الهروي

 تراث ودار الكتاب العربي القاهرة،، دار الريان للئدمجمع الزوا : علي بن أبي بكر،الهيثمي

 .هـ1407

 الفقه الحنفي

 ،فتح القدير في شرح الهداية شرح بداية المبتدي : كمال الدين محمد بن عبد الواحد،ابن الهمام

 .هـ1356 ،مطبعة مصطفى محمد القاهرة

لمختار شرح تنوير حاشية رد المحتار على الدر ا : محمد بن آمين بن عابدين،ابن عابدين

 .م1992 ر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، دار الفك،األبصار

 ، لعبد اهللا بن احمد النسفيالبحر الرائق شرح كنز الدقائق : زين العابدين بن إبراهيم،ابن نجيم

 .المطبعة العلمية

تاب دار الك، 3ط ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : فخر الدين عثمان بن علي،الزيلعي

 .القاهرة. اإلسالمي

 . هـ1،1324 ط،، مطبعة السعادة بالقاهرةالمبسوط : محمد بن احمد،السرخسي

، دار الفكر للطباعة والنشر ةفي شرح الهداي البناية : أبو محمد محمود بن احمد،العيني

 .م1990 ،2 ط، لبنان،والتوزيع بيروت

هـ 1328 ،1 ط،ئع في ترتيب الشرائعبدائع الصنا : عالء الدين أبو بكر بن مسعود،الكاساني

 .المطبعة الحسينية بالقاهرة
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محمود أبو دقيقة، :  علق عليهاالختيار لتعليل المختار : عبد اهللا بن محمود بن مودود،الموصلي

 . لبنان،دار الكتب العلمية بيروت

 المبتدياية شرح بداية  الهد: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر الرشداني،الميرغناني

 .مطبعة مصطفى الحلبي

 المطبعة الكبرى االميرية ببوالق ،الفتاوى الهندية : مجموعة من فضالء الهند،نظام طوالع

 .هـ1310 ،بالقاهرة

 الفقه المالكي

 . بيروت لبنان، المكتبة الثقافية،القوانين الفقهية : أبو القاسم محمد بن احمد،ابن جزي الكلبي

علي :  تحقيق ودراسة،بداية المجتهد ونهاية المقتصد :د بن احمد أبو الوليد محم،ابن رشد

 .م1996 ،1 طلبنان، ، بيروتمحمد معوض وعادل احمد الناشر دار الكتب العلمية

إحياء  دار مج،2، جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل : صالح عبد السميع اآلبي،ألزهريا

 .نشر،الكتب العربية، بدون رقم طبعة وال

 ،حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع :براهيم الباجوري إ،الباجوري

 .عيسى الحلبي: مطبعة دار إحياء الكتب العربية مصر لصاحبها

 . مصر، القاهرة،3 ط،حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب : سليمان بن عمر،بجيرمي

 .هـ1309

 تحقيق كامل ،1ط،  في حل غاية االختصاركفاية األخيار : أبو بكر محمد،ي الدين الحسينيتق

  .م1995 ،دار الكتب العلمية بيروت .عويضة

 الجليل شرح مختصر مواهب :هللا محمد بن محمود بن عبد الرحمن أبو عبد ا،الحطاب الرعيني

 .هـ1329 ، مطبعة السعادة بالقاهرةخليل

، ك إلى مذهب مالكالشرح الصغير على اقرب المسال : أبو البركات احمد بن محمد،دردير

 .1974 ،الناشر مطابع دار المعارف بمصر
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، مطبعة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير : محمد بن محمد بن عرفة،الدسوقي

 .م1،1911 طالسعادة،

 مطبعة مصطفى ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج :محمد بن أبي العباس، الرملي

 .م1967،الحلبي

مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج متن منهاج الطالبين  : محمد الخطيب،الشربيني

 .م1995 لبنان،، ، بيروت مطبعة دار الفكر،للنووي

 .هـ1333،، المطبعة الميمنيةالمهذب :أبو إسحاق إبراهيم بن علي، ازيالشير

 مطابع دار المعارف ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير : احمد محمد،الصاوي

 .م1974،بمصر

شرح منح الجليل على مختصر العالمة خليل وبهامشه حاشية المسماة  : محمد بن احمد،عليش

 .، دار صادر للطباعة والنشر والتوزيعتسهيل منح الجليل

 الفقه الشافعي

المكتبة ، تحقيق عبد المجيد طعمة الحلبي، اللباب في شرح الكتاب:  الغني الغنيمي عبد،الميداني

 .بدون رقم طبعة،  بيروت،العلمية

 دار الفكر للطباعة والنشر ،المجموع شرح المهذب : أبو زكريا محيي الدين بن شرف،النووي

 .والتوزيع

 ،2 ط، بيروت،المكتب اإلسالمي، روضة الطالبين :أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي،

 .هـ1405

ي مطبوعة على هامش وهتحفة المحتاج شرح المنهاج  : شهاب الدين احمد بن محمد،يثمياله

 دار صادر للطباعة ،عبد الحميد الشرواني واحمد بن قاسم العبادي: حواشي العالمتين

 .والنشر
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 الفقه الحنبلي

، ضبط وتصحيح المغني على مختصر الخرقي : محمد عبد اهللا بن احمد بن محمد أبو،بن قدامةا

 .م1994 ،1 طن لبنا،دار الكتب العلمية بيروتعبد السالم محمد علي شاهين، 

، مكتبة الرياض الحديثة، تحقيق هالل مصطفى الروض المربع : منصور بن إدريس،البهوتي

 .هـ1402 هـ وطبعة دار الفكر بيروت،1390اض الري

 .هـ1319 المطبعة الشرفية بالقاهرة،، كشاف القناع على متن اإلقناع

 هـ1376. المحمدية،، مطبعة أنصار ال1 ط،االنصاف : المرداوي

 تب الفرائضك

 .هـ1367 .مطبعة مصطفى الحلبي، 2، طالفوائد الجلية في المباحث الفرضية :ن بازاب

 .دار الفكر العربي القاهرة ،أحكام التركات والمواريث :  محمد أبو زهرة،أبو زهرة

حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على متن الرحبية في  : إبراهيم الباجوري،الباجوري

 .م1929 .المطبعة األزهرية في مصر ،2ط ،علم الفرائض

 .م1968 ،، مطبعة دار التأليف بالقاهرةالميراث : محمد بن زكريا،البرديسي

 .فرج اهللا الكردي بالقاهرة: ، نشرشرح السراجية : السيد الشريف،الجرجاني

ة مكتب ،1ط، وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين في علم الفرائض : محمد علي السلوم،الحنبلي

 .م1998 ،الرشد الرياض

ناصر : ، تحقيقكتاب التلخيص في علم الفرائض :حكيم عبداهللا بن إبراهيم أبو ي،الخبر

 .م1995 ، مؤسسة الرسالة1طالفريدي، 

 من منشورات وزارة الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون :احمد محمد علي ،داود

 .م1982 ،األوقاف اإلسالمية في األردن
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بة االرشاد ، مكتالالليء الفضية على متن الرحبية في علم المواريث : علي عبده،فالشر

 .م1998،  مراجعة عبد اهللا بن سعيد عبادي،2 ط، دمشق،صنعاء ودار ابن كثير

 – كتاب شرح الترتيب في علم الفرائض : بن بهاء الدين محمد الشنشوري عبد اهللا،الشنشوري

 .التراث اإلسالمي أبو ديس مؤسسة إحياء ،مخطوط في الفرائض

 . مطبوعة بهامش التحفة الخيريةائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبيةالفو

  دار الكتاب العربي بمصر،أحكام المواريث في الشريعة اإلسالمية : احمد عيسوي،عيسوي

 .م1963 ،5ط

 . م1974 ،2ط ، دار الفكر،العذب الفائض شرح عمدة الفارض :براهيم بن عبد اهللا إ،الفرضي

فرج اهللا الكردي : ، نشرحاشية الفناري على شرح الجرجاني للسراجية : محمد شله،الفناري

 .بالقاهرة

العارف ، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية : صالح بن فوزان بن عبد اهللا،فوزان

 . م1986 ،3 طالرياض

التهذيب في علم الفرائض  : الخطاب محفوظ بن احمد بن الحسن نجم الهدى أبو،الكلوذاني

 .م1995 . الرياض،العبيكات: محمد أحمد الخولي مطبعة: تحقيق،1 ط،والوصايا

 ،7ط، حاشية البقري بهامش الرحبيه في علم الفرائض : محمد بن أحمد بن محمد،المارديني

 .م1997 ،سوريا، دار القلم دمشقمصطفى البغا، . د: علق عليها وخرج أدلتها

الناشر مكتبة دار ، مختصر األحكام اإلرثية في ظل المنظومة الرحبية :شير محمد ب،المفشي

  .1 ط،سوريا، المحبة دمشق
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 التاريخ واألعالم

، المكتب التجاري شذرات الذهب في أخبار من ذهب : عبد الحي بن العماد،الحنبليابن العماد 

 . لبنان،للطباعة والنشر، بيروت

النشر، المكتب التجاري للطباعة و، شذرات الذهب :الحنبلي عبد الحي بن العماد ،ابن العماد

 . لبنان،بيروت

الهيئة المصرية العامة ، 2ط، بدائع الزهور في وقائع الدهور :، محمد بن احمدابن إياس

 .م1983. تحقيق محمد مصطفى للكتاب، القارة

اهرة في ملوك النجوم الز :بو المحاسن يوسف بن تغري البردي جمال الدين أ،ابن تغري بردي

محمد حسين شمس الدين، الناشر دار الكتب : ، قدم له وعلق عليهمصر والقاهرة

 .م1992  لبنان،،بيروت ،1طالعلمية، 

علي محمد، طبع دار : ، تحقيقاإلصابة في تمييز الصحابة : احمد بن علي،بن حجر العسقالنيا

 .نهضة مصر بالقاهرة

ذيب، محمد سلطان، المدينة المنورة طبعة ، مختصر لكتاب تهذيب التهتقريب التهذيب

 .دار الكتاب العربي

 .ـه1326 س دائرة المعارف النظامية بالهند، مطبعة مجل1 ط،تهذيب التهذيب

 . لبنان،ت للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، الناشر دار صادر وبيروالطبقات الكبرى :ابن سعد

علي : ، تحقيقيعاب في معرفة األصحاباالست :، يوسف بن عبد اهللا بن محمدابن عبد البر

 .محمد، مطبعة نهضة مصر بالقاهرة

 . بيروت،، مكتبة المعارفالبداية والنهاية : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي،ابن كثير

خير محمد كتب خانه، مدينة : ، دار النشرطبقات الحنفية : عبد القادر بن آبى الوفاء،فاءأبو الو

 .كراتشي: النشر

 .م1963 مكتبة النهضة المصرية، ،القاموس اإلسالمي ،عطا اهللا ،أحمد
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، مكتبة المثنى، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : إسماعيل باشا،البغدادي

 . لبنان،بيروت

 لبنان، ،، مكتبة عالم الكتب، بيروتكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:  خليفة،حاجي

 .م1987 ،1 طعبد العليم خان،حافظ . د: تصحيح وتعليق

 . لبنان– بيروت ،، دار إحياء التراث العربيتذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد بن عثمان،الذهبي

شعيب : ، تحقيق9، طهـ1413 ،، مؤسسة الرسالة بيروتسير أعالم النبالء

 .االرناؤوط

 .م1992 ،، دار الكتب العلمية بيروتكشف الظنون : مصطفى عبداهللا القسطنطي،الرومي

، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب األعالم : خير الدين الزركلي،الزركلي

 . لبنان، بيروت،والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للماليين

 ،1 ط، المطبعة الحسينية،طبقات الشافعية الكبرى :تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب، السبكي

 .هـ1324

، منشورات الضوء الالمع ألهل القرن التاسع : محمد بن عبد الرحمن شمس الدين،السخاوي

 . بيروت لبنان،دار مكتبة الحياة

، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : جالل الدين عبد الرحمن السيوطي،السيوطي

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي : تحقيق

 .م1968 ،1 طوشركاه،

، الناشر ك دار المعرفة البدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي،الشوكاني

 . لبنان،للطباعة والنشر، بيروت

م 1970 ، لبنان،، دار الرائد العربي، بيروتطبقات الفقهاء : أبو إسحاق الشيرازي،الشيرازي

 .إحسان عباس: تحقيق
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م وفهرس 1960 ،مطبعة دار الكتب بالقاهرة، رةفهرس المخطوطات المصو : السيد،فؤاد

 .م1961المخطوطات،

، ، دار بيروت للطباعة والنشرآثار العباد وأخبار العباد : زكريا بن محمد بن محمود،القزويني

 .م1980 بيروت،

 .محمد محي الدين عبد الحميد: م، تحقيق1952 ،، القاهرةفوات الوفيات : ابن شاكر،الكتبي

 لبنان ودار ،مكتبة المثنى، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية : عمر رضا،كحالة

 . لبنان،ي للطباعة والنشر والتوزيع بيروتإحياء التراث العرب

دار الباز بمكة المكرمة، : ، توزيعتهذيب األسماء واللغات : محي الدين بن شرف،النووي

 . هـ1389 ،3 ط،دار الكتب العلمية: طباعة

 خصيةاألحوال الش

 ، مطبعة علي سكر بالقاهرة،شرح االحكام الشرعية في االحوال الشخصية:  محمد زيد،االبياني

 .هـ1329 ،2ط

 .م1961، ، مطبعة الفردوساألحوال الشخصية :مصطفى، السباعي

 .شرح قانون األحوال الشخصية األردني : محمود،السرطاوي
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 المسارد

 

 مسرد اآليات القرآنية 

 النبوية مسرد األحاديث 

 مسرد األعالم 
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  اآليات القرآنيةمسرد

 جزء اآلية التسلسل
اسم 

 السورة

رقم 

 اآلية

رقم 

 الصفحة

1.  
 مهَأنفُس ْؤِمِنينالْم ى ِمناشْتَر اللّه ِإن

 ...وَأموالَهم
 أ 3 التوبة

 ...يا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاِتِه  .2
آل 

 انعمر
 ت 102

3.  
َأيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم من نَّفٍْس 

 ...واِحدٍة
 ت 1 النساء

4.  
يا َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً 

 ..سِديداً
-70 األحزاب

71 
 ت

 ث 43 البقرة ...وَأِقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزكَاةَ  .5

6.  
 ِخلْهدي ولَهسرو ِطِع اللّهن يماللِّه و وددح ِتلْك

 ...جنَّاٍت
 ج 14 النساء

7.  كا تَرِمم سدا السمنْهاِحٍد مِه ِلكُلِّ ويوَألب35 11 النساء ...و 

 37 176 النساء ...يستَفْتُونَك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة  .8

9.  
يوِصيكُم اللّه ِفي َأوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ 

 ...اُألنثَييِن
 44 11 النساء

 160 12 النساء ...وِإن كَان رجٌل يورثُ كَالَلَةً  .10

11.  
وُأولُواْ اَألرحاِم بعضهم َأولَى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب 

 ...اللِّه
 االنفال

آخر 

 آية
120 

 121 14 النساء  اللّه ورسولَه ويتَعد حدودهومن يعِص  .12

13.  ونباَألقْراِن واِلدالْو كا تَرماِل نَصِيٌب مج151 7 النساء ...لِّلر 
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  األحاديثمسرد

 رقم الصفحة جزء الحديث التسلسل

 ث تعلموا الفرائض وعلموها الناس  .1

 ج العلم ثالثة وما سوى ذلك فضل  .2

 41  يرث المسلم الكافر وال يرث الكافر المسلمال  .3

 44 ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل ذكر  .4

 120 من ترك ماال فلورثتهو  .5

 120 وال يرثني اال ابنة لي  .6

 151 الخال وارث من ال وارث له  .7

 152 سألت اهللا عز وجل عن ميراث العمة والخالة  .8

 152 هان اهللا قد أعطى كل ذي حق حق  .9
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  األعالممسرد

 الصفحة االسم اللقب تسلسل

 3 محمد بن محمد بن قاسم البقري .1

 3 محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي  .2

 3 محمد بن علي بن محمد الشوكاني  .3

 3 عبداهللا بن محمد بن عبداهللا الشنشوري  .4

 2 محمد بن أحمد بن إياس ابن إياس  .5

 7 د بن الجيعانشهاب الدين بن أحم أبو البقاء  .6

 7 فتح اهللا بن أبي يزيد الشرواني  .7

 7 أحمد بن أبي بكر البلقيني  .8

 8 رضوان بن محمد بن يوسف العقبي  .9

 8 إبراهيم بن محمد النووي  .10

 8 أحمد بن عباد الخواص  .11

 8 إبراهيم بن علي القلقشندي  .12

 8 محمد بن عبداهللا الرشيدي  .13

 8 علي بن محمد الصالحي  .14

 8 د بن أبي بكرمحم المراغي  .15

 8 محمد بن علي بن محمد القاياتي  .16

 8 أحمد بن علي بن محمد العسقالني  .17

 11 محمد بن شرف بن عادي الكالئي  .18

 11 أحمد بن محمد بن عادي ابن الهائم  .19

 12 عبداهللا بن يوسف بن أحمد ابن هشام  .20

 16 أبو الحسن أحمد بن فارس ابن فارس  .21

 16 المأبو عبيد القاسم بن س الهروي  .22

 16 إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  .23

 16 محمد بن عبداهللا بن محمد الزركشي  .24

 17 محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزأبادي  .25

 17 عبداهللا بن أحمد بن محمد ابن قدامة  .26
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 الصفحة االسم اللقب تسلسل

 17 سعيد بن محمد بن محمد العقباني  .27

 17 أحمد بن محمد بن عماد الدين ابن الهائم  .28

 17 رف بن حسنيحيى بن ش النووي  .29

 18 عبد العزيز بن علي األشنهي  .30

 18 مالك بن أنس بن مالك مالك  .31

 18 عثمان بن علي الزيلعي  .32

 18 عبد الكريم بن محمد الرافعي  .33

 19 أبو المعالي مجلي بن جميع القاضي مجلي  .34

 19 عبد المالك بن عبد اهللا بن يوسف إمام الحرمين  .35

 19 نفيأحمد بن السمرقندي الح السمرقندي  .36

 19 محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي  .37

 19 محمد بن الحسن بن فرق الشيباني محمد بن الحسن  .38

 19 أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  .39

 62 أحمد بن عمر الخصاف  .40

 63 محمد بن سليمان الربيع  .41

 59 أشهب بن عبد العزيز أشهب  .42

 59 محمد بن حسن الشيباني محمد بن الحسن  .43

 60 يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف  .44

 60 الليث بن سعد الليث  .45

 60 الحسن بن زياد اللؤلؤي  .46

 87 سليمان بن خلف الباجي  .47

 83 عبد الرحمن بن القاسم ابن القاسم  .48

 177 محمد بن احمد بن محمد ابن قدامة  .49

 170 سعد بن وقاص ابن وقاص  .50

 154 نوح بن ذراح النخعي بن ذراح  .51

 154 حبشي بن ميسر بن أحمد حبشي بن ميسر  .52
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Verifying  and Study of the Manuscripts 
"The Guidance of the Evaluator in Discovering the  
Ambiguities of the Law of Distribution of Estate" 

for the Scholar Mohammed  the Grandson of Al-Maridini 
Prepared by 

Mohammed Sameh Mahmod Mohammed Afaneh 
Supervised by 

Dr. Marwan Ali Al-Qaddomi 

Abstract 

It's surely that it's our duty to show the efforts of our venerable 

scholars and our reverent ancestors who vowed and devoted themselves 

and their times to serve the religion of (Allah) the Great and Almighty by 

refuting and disapproving the excess and the extravagance of the extremists 

who pass themselves as invalidators and liars.It's their right and it's our 

duty to preserve and save their knowledge and not to let the epochs and the 

years cover up and conceal their knowledge. To achieve this aim and 

objective, I followed the means of studying and verifying the 

manuscripts.God (the Great and Almighty) has granted me success to 

contribute  and achieve this objective  even with a modest but honorific 

effort, so my thesis involved the verification of a part from the manuscript 

of "Irshad Al-Farid ela Kashef Al-Gwamed  men Elm Al-Fara'ad "The 

Guidance of the evaluator in Discovering the Ambiguities of the Law of 

Distribution of Estate " for the scholar Mohammed  the grandson of Al-

Maridini (May God be pleased with him) who died in 912 a.h.      

His manuscript talked about an important science of Sharia (Islamic 

Law), it's the of Distribution of Estate in Islam. The part that I verified 

contained many subjects in this law, since I started from the chapter of "Al-

Munasakhat"  Countermanding which deals with correcting some issues 

concerning the inheritance  with regard to more than on dead person, then 
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the chapter of inheritance by evaluation and precaution which contains 

issues of pregnancy, the poor and the  epicene or androgyny persons and 

how to respond and  reply  to questions  in addition what can be replied or 

cannot and at last how to bequeath or devise the relatives on the maternal 

side. I took into consideration in what mentioned above, the mentioning of 

the viewpoints of the legal jurists and their schools in addition to their 

evidences and proofs and giving preponderance or making one viewpoint 

outweigh another if possible. I presented for all the aforementioned the 

identification of the author from various sides and I offered identification 

to the manuscript which proves it's connection and attribution to the author.   

At last this is my modest effort, so if I was right and correct, it's from 

Allah and if I erred or was mistaken it's from my own soul and from the 

Satan (Devil). 

And the close of our supplication (cry) will be: "Praise be to Allah 

the Cherisher and Sustainer of the Worlds!" 

 


