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 باب املناسخات

 جتمع على )فصل املناسخة (  : ف رمحه اهللا تعاىلاملؤل لاق
 :منها التايل مناسخات والنسخ يف اللغة يطلق على معان

  أزالتهاإلزالة ومنه نسخت الشمس الظل وانتسخته -١
 ومنها التغري ومنه نسخت الريح آثار الديار غريا -٢

ومنها النقل وهو نقل الشيء من مكان إىل مكان  -٣
 .وهو هو ومنه نسخت الكتاب نقلت ما فيه

وأا مل تكن نبوة إال ( ومنها التحول ومنه احلديث  -٤
 . أي حتولت من حال إىل حال)١()تناسخت 

 .يء وهو غريهومنها التبديل وهو تبديل الشيء بالش -٥
ومنها اإلبطال إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه ومنه  -٦

 ما ننسخ من آية أَو ننِسها  �يف الترتيل قوله تعاىل 

 
 

                                                 
 كتاب الزهد و الرقائق مطبعة القلم وأخرجه ٢٩٦٧ رقم ٣١٢ـ٣١١ ص١٨ صحيح أخرجه مسلم ج (١)

 )  جزء من خطبته  (���� مطبعة املكتبة اإلسالمية كالمها عن عتبة بن غز وان ١٧٥٤٣ رقم٢٣٨ ص٤أمحد ج
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 .)٢( اآلية )١( � نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها
 .)٣(رفع حكم بإثبات حكم آخر :  وشرعاً

ال تقسم تركتـه    أن ميوت إنسان ف    : ويف اصطالح الفرضيني  
  .)٤(حىت ميوت من ورثته وارث أو أكثر 

وهذا تعريف باحلد قال الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعاىل يف           
 :عمدة الفارض 

       والنسخ أن ميوت ميت ومل 
                                   يقسم تراثه لوارثيـــه مت 

       حىت ميوت واحـد أو أكثر  
 )٥(                     ومن وارثيه حده قد حرروا            
هو : أما مناسبة املعىن االصطالحي للمعىن اللغوي        :املناسبة

أن املال ملا انتقل من وارث إىل وارث فقد حتقق معىن النقل            
وكذلك ملا كانت اجلامعة يف مسائل املناسخة مزيلة ومغرية         

                                                 
  ١٠٦  سورة البقرة آية  )١(
  فصل النون حرف اخلاء مادة نسخ ٢٩– ٢٨ ص ٤ جزء ٢  لسان العرب ج  )٢(
  ١٧٧  التحقيقات املرضية ص  )٣(
 ١٣٧  شرح سبط املارديين على الرحبية ص  )٤(
   ١٨٦  ص ١  عمدة كل فارض  بشرح العذب الفائض ج  )٥(
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ىن النسخ وهـو    لتلك املسائل اليت قبلها فقد حتقق فيها مع       
  .)١(اإلزالة والتغيري 
أما سبب التسمية باملناسخات فقد ذكر ابن        : سبب التسمية 

مسيـت  : اهلائم عن املاوردي رمحهمـا اهللا تعـاىل  قولـه            
باملناسخات ألن الثاين ملا مات قبل القسمة كان موته ناسخاً          

 .ملا صحت منه مسائل امليت األول 
 )٢(ألة األوىل انتسخت بالثانية وقال غريه مسيت بذلك ألن املس

إذا عرفت كيفية القـسمة يف هالـك        : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
يف هذا تنبيه أنك إذا مل يسبق لك معرفة القسمة على           ) واحد

هالك واحد فإن القسمة على أكثر من هالك من بـاب أوىل            
فأرجع وتعلم وأتقن العمل يف القسمة على ميت واحد قبـل           

ناسخات ليسهل عليك معرفة العمل فيمـا       اخلوض يف باب امل   
  .إذا مات أكثر من ميت قبل قسمة التركة

                                                 
  ١٧٧  التحقيقات املرضية ص  (١)
  ١٢٥ ص ١  فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب ج  (٢)
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 فقد ةولعل من املناسب أن نذكر حاالت املناسخات الرئيس
ذكر كثري من الفرضني  للمناسخات ثالث حاالت ومنهم 

  )١(.رمحه اهللا تعاىلاحلجاوي 
 :قال الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعاىلو
 )٢(  طرقاً ثالث وكل راسخة    عمل املناسخة   وجعلوا ل    

 :وهذه احلاالت رئيسة يف معرفة هذا الباب وهي كما يلي 
أن يكون ورثة امليت الثاين فمن بعـده هـم           : احلالة األوىل 

رثهم من الثاين فمن بعده كإرثهم      أبقيت ورثة امليت األول و    
 .من األول 
 . يرثون غريه أن يكون ورثة كل ميت ال : احلالة الثانية

                                                 
هو الشيخ اإلمام العالمة مفيت احلنابلة بدمشق وشيخ اإلسالم ا موسى بن أمحد بن موسـى  :  احلجاوي  )١(

بن سامل بن أمحد بن عيسى بن سامل شرف الدين أبو النجا احلجاوي املقدسي مث  الصاحلي كان إمامـاً بارعـاً           
ـ وا نشأ وقرأ القرآن وأوائل الفنون       ه } ٨٩٥{حمدثاً فقيهاً أصولياً ورعاً ولد بقرية حجة من قرى نابلس           

وأقبل على الفقه إقباالً كلياً مث ارحتل إىل دمشق فسكن يف مدرسة شيخ اإلسالم أيب عمر وقرأ على مـشايخ                    
عصره إىل أن متكن وانفرد يف عصره بتحقيق مذهب اإلمام أمحد وصار إليه املرجع تويف يوم اخلمـيس ثـاين                    

 ص ٣ ـ أ هـ بتصرف السحب الوابلة علـى ضـرائح احلنابلـة ج    هـ } ٩٦٨{عشر ربيع األول سنة 
 ١١٣٦ـ  ١١٣٤

  ١٨٦ ص ١  عمدة الفارض شرح العذب الفائض ج  )٢(
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أن يكون ورثة امليت الثاين هم بقيـت ورثـة          :  احلالة الثالثة 
 . امليت األول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غريهم 

 احلالة الرئيسة األوىلشروط 
 :هلذه احلالة شرطان مها 

 أن يكون مجيع  من مات بعد األول ليس هلم : الشرط األول
 .وارث غري ورثت امليت األول

أن يكون مجيع األحياء الباقون يرثـون مـن          : الثاينالشرط  
مجيع األموات بنوع واحد من أنواع اإلرث أي بالتعـصيب          

   .احملض
  .    أو كان إرث األحياء من مجيع األموات بالفرض فقط

أو كان إرث األحياء مـن مجيـع األمـوات بـالفرض            
  .والتعصيب معاً

شاء اهللا تعـاىل    إن  أما كيفية العمل يف هذه احلالة فستأيت        
 بعد الفراغ من احلالة     حيث ذكرها املؤلف رمحه اهللا تعاىل     

 .الرئيسة الثالثة عند االختصار
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   من حاالت املناسخات الثانيةاحلالة الرئيسةشروط 
 :     شروط أربعة وهي هلذه احلالة

  .أن يكون األموات فيها أكثر من اثنني -١
  .أن يكون من مات بعد األول كلهم من ورثته -٢
أال يرث بعض األموات الذين ماتوا بعد األول  -٣

  .من بعض
  .يرثون غريه أن يكون ورثة كل ميت ال -٤

 طريقة العمل يف احلالة الرئيسة الثانية
 : طريقة العمل يف هذه احلالة حسب اخلطوات التالية 

نعمل مسألة للميت األول ونصححها إن احتاجت        : أوال
 رث معروفـاً  إىل تصحيح حىت يكون مـا بيـد كـل وا          

  . ال كسر فيهوصحيحاً
نعمل لكل ميت بعـد األول مـسألة وكـذلك           : ثانيا

نصححها إن احتاجت إىل تصحيح  مهما تعدد األمـوات          
ونعمل لكل وارث من الورثة اجلدد مربعات أسفل شباك         

  .من سبقهم
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ننظر بني سهام كل ميت بعد األول من مسألة  : ثالثا
ا هذا النظر من أمور ثالثة امليت األول ومسألته وال خيلو

 :وهي 
 أو تباينها  ، أو توافقها ،  إما أن تنقسم سهامه على مسألته 

كالنظر بني السهام والرؤوس فمىت ما انقسمت صحت من 
املسألة األوىل ومىت ما وافقت أثبتنا وفق مسألته ومىت ما 

 .ل مسألته امباينت أثبتنا ك
األموات بعد األول ننظر بني املثبتات من مسائل  : رابعا

الذي هو حاصل النظر بني السهام واملسائل ، والنظر بني 
املثبتات يكون بالنسب األربع كالنظر بني الرؤوس فما 

  .متاثل من هذه املثبتات نكتفي بواحدة منها
 وما توافق نكتفي بضرب وفق أحدمها يف كامل األخرى 

  . البعض اآلخرلامكبعضها يف ل اموما تباين ضربنا ك
  .وما تداخل نكتفي بأكربها

وحاصل هذا النظر هو جزء السهم نضربه يف مصح مسألة 
 .امليت األول وناتج ذلك هو اجلامعة للمسائل كلها 
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 من له شيء من مسألة امليت األول :عند التوزيع : خامسا
ضربناه يف جزء السهم الذي ضربت به فإن كان حيا أخذه 

  .من اجلامعة
ناه على مسألته وما نتج فهو جزء سهم هلا         وإن كان ميتا قسم   

نضرب فيه نصيب كل وارث من ورثته وما نتج فهو نصيب           
  .)١(هذا الوارث من اجلامعة  

 ة لثطريقة العمل يف احلالة الرئيسة الثا
فهي الثالثة فهي ما عدا احلالتني السابقتني       الرئيسة   احلالة   اأم
عهـم  أو ورث م  مـن األمـوات       الورثة اختلف إرث إما  
 .غريهم
سواء كان يف : طريقة العمل احلسايب يف هذه احلالة و

 : على حسب اخلطوات اآلتية فاملسألة ميتان فقط أو أكثر 
إن جنعل مسألة للميت األول ونصححها  -١

 .احتاجت إىل تصحيح حىت نعرف ما بيد كل وارث 

                                                 
  بتصرف و زيادة ٨٠ – ٧٩ و الفرائض لالحم  ص ١٨١  التحقيقات املرضية ص  (١)
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جنعل مسألة للميت الثاين ونصححها إن  -٢
 .احتاجت إىل تصحيح 

لة امليت الثاين وسهامه من املسألة ننظر بني مسأ -٣
األوىل فإن توافقت أثبتنا وفقهما وإن تباينت أثبتنامها 

 .مجيعاً 
نضرب وفق املسألة الثانية عند التوافق وكاملها  -٤

عند التباين فيما صحت منه املسألة األوىل وما نتج فهو 
 . اجلامعة للمسألتني 

نضرب نصيب كل وارث من املسألة األوىل مبا  -٥
بت به واحلاصل نعطيه ذلك الوارث من اجلامعة ضر
نصيبه من املسألة الثانية إن كان له نصيب على اً مضاف
 يف وفق سهام مورثه عند التوافق ويف هضرببعد منها 

 .كاملها عند التباين 
نضرب نصيب كل وارث من املسألة الثانية يف  -٦

وفق سهام مورثه من األوىل عند التوافق ويف كاملها 
 .تباين واحلاصل نعطيه ذلك الوارث من اجلامعة عند ال
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إذا كانت سهام امليت الثاين من املسألة األوىل  -٧
منقسمة على مسألته نقلنا نصيب كل وارث من املسألة 
األوىل بعد مجعه مع نصيبه من الثانية يف حقله حتت 

  .اجلامعة وهي املسألة األوىل
 ومن كان له نصيب واحد من إحدى املسألتني فقط
أعطيناه إياه من اجلامعة يف حقله أما إذا كان سهام امليت 
الثاين منقسمة على مسألته ولكن سهامه أكثر من مسألته 
فإننا نعامل ورثة امليت الثاين معاملة املوافقة أما اجلامعة فهي 

 ٠ )١(املسألة األوىل 
 ـ إذا كان هناك ميت ثالث جعلنا له مسألة ونصححها ٨

يح مث جنعل اجلامعة السابقة مبثابة إن احتاجت إىل تصح
املسألة األوىل مث جنري العمل كاملعتاد  وهكذا كلما زاد 
عندنا ميت عملنا له مسألة وجعلنا اجلامعة السابقة هلا مبثابة 

 .املسألة األوىل وهكذا

                                                 
  بتصرف وزيادة ٩١  فرائض الالحم ص  )١(
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فاعلم أنه إذا مات آخر من الورثة قبل        : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله 
 مـسألة اهلالـك األول      حتصحقسمة التركة فالعمل فيه أن      

، مث تصحح مسالة الثاين   ، وتعرف منها سهام كل وارث منهم       
وإن مل  ، وتنظر فإن انقسمت على سهامه مل حتتج إىل عمـل           

تنقسم فانظر هل توافق سهامه مسألته أم ال فـإن وافقـت            
  .فاضرب وفقها يف كامل األوىل

فما ،   وأن مل توافق بل باينت فاضرب كاملها يف كامل األوىل         
  .بلغ فهو اجلامعة

فتقول من له شيء من املسألة األوىل أخذه مضروباً يف وفـق            
  .الثانية أن كانت موافقة

ومن له شئ من الثانية أخذه      ، أو يف كاملها أن كانت مباينة       
مضروباً يف وفق سهام املورث أن كانت موافقة أو يف كاملها           

   .)أن كانت مباينة 
هي طريقة العمل يف حل     هنا  اهللا تعاىل   ما ذكره املؤلف رمحه     

مسائل املناسخات اليت مل يكن فيها من األموات سوى اثنني          
إذ ال ختتلف طريقة العمل يف كون املناسخة من احلالة الثانيـة            
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مـوات ثالثـة    األحيث ال يظهر الفرق إال إذا كان        أو الثالثة   
 .فأكثر
 لى مسألته  مثال ما انقسمت سهامه ع    : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله

ماتت عن أم وزوج وعم مث مات الزوج عن ثالثـة بـنني أو    
ثالثة وللعـم   أصل األوىل من ستة لألم اثنان وللزوج        ، أبوين
والثانية من ثالثة قامسة على البنني أو األبوين فتكون         ، واحد  

  .)األوىل هي اجلامعة وتقول صحت مما صحت منه األوىل
ما بيد كـل وارث     بعد أن نصحح مسألة كل ميت ونعرف        

ننظر بني سهام امليت الثاين من املـسالة األوىل ومـسألته وال      
 : خيلوا هذا النظر من أمور ثالثة وهي 
 أو تباينها ، أو توافقها ،   إما أن تنقسم سهامه على مسألته 

وما أورده املؤلف رمحه اهللا تعاىل هو مثال انقسام سهام 
 ها األوىل كما ذكرامليت الثاين على ورثته فأصل املسألة

وذلك ملباينة خمرجي ] ٦[من ستة : تعاىلاملؤلف رمحه اهللا 
وللزوج ] ٢[لألم الثلث اثنان  ، ثلث األم ونصف الزوج

وأصل  ، للعم تعصيباً] ١[والباقي واحد ] ٣[النصف ثالثة 
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مسألة الزوج وهو امليت الثاين من عدد رؤوس ورثته ثالثة 
وإن كان الورثة األب ، ]١[واحد منهم لكل واحد ] ٣[

خمرج فرض الثلث لألم الثلث ] ٣[واألم فكذلك من ثالثة 
وبالنظر بني  ، لألب تعصيباً] ٢[والباقي اثنان ]١[واحد

] ٣[ومسألته كذلك ثالثة ] ٣[سهام امليت الثاين ثالثة 
 جندها منقسمة وجزء سهما واحد نضربه يف

 ٦ ٣  ٦ 

 ٢ ٠  ٢ أم

 ٠ ٠ ت ٣ زوج

املسألة األوىل ستة ينتج ستة 
للمسألتني هي اجلامع ]٦=٦×١[

ومنها تصح لكل من الورثة كما 
 ١ ٠  ١ عم  منهاله من املسألة اليت ورث

 ١ ١ ابن

 ١ ١ ابن

فلألم اثنان ] ١[لكون جزء السهم واحد 
ولكل ] ١=١×١[وللعم واحد ] ٢=١×٢[

 ١ ١ ابن :وهذه صورا] ١=١×١[ابن واحد 

ومثال ما مل تنقسم ووافقت سـهامه       : ( عاىل رمحه اهللا ت   قوله
مسألته ما لو مات الزوج عن ستة بنني فمسألته ستة توافـق            
سهامه بالثلث فاضرب ثلث مسألته اثـنني يف كامـل األوىل            
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لألم من األوىل اثنان يف اثنني بأربعة وللعم         ، فاجلامعة اثنا عشر  
)  بـسته    واحد يف اثنني باثنني ولبنني ستة يف وفق سهامه واحد         

ومثال موافقة سهام امليت الثاين ملسألته لو هلك الزوج يف املثال           
بق عن ستة بنني فإن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم ستة            االس
] ٣[وبني سهام الزوج ثالثـة      ] ١[واحد  منهم  لكل واحد   ] ٦[

من املسألة األوىل ومسألته الستة موافقة بالثلث فنثبت وفق املسألة 
 ينتج اثنا] ٦[ا يف أصل املسألة األوىل ستة مث نضر] ٢[اثنني 

١٢ ٦  ٦ ×٢ 

 ٤ ٠ ٠ ٢ أم

 ٠ ٠ ت ٣ زوج

وهي اجلامعـة   ] ١٢=٦×٢[عشر
من له نصيب من املسألة     فللمسألتني  

األوىل أعطيناه مضروباً فيما ضربت     
 ٢ ٠ ٠ ١ عم ]٢[املسألة الثانية اثنان به وهو وفق 

 ١ ١ ابن

 ١ ١ ابن

 ١ ١ ابن

 ١ ١ ابن

 ١ ١ ابن

طينـاه  ومن له نصيب من املسألة الثانيـة أع       
مضروباً يف وفق سهام مورثة ووفقها هنا واحد        

ــة ]  ١[ ــألم أربع ــم ] ٤= ٢× ٢[فل وللع
] ١=١×١[ولكل ابن واحد    ] ٢= ٢×١[اثنان

:وهذه صورا  

 ١ ١ ابن
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ومثال ما إذا باينت سهام الثاين : (  رمحه اهللا تعاىل قوله
ات الزوج يف هذه املسألة عن مخسة بنني مسألته لو م

مسألته من عدد رؤوسهم مخسة وسهامه ثالثة مباينة هلا 
فاجلامعة ثالثون من ضرب مخسة يف ستة لألم اثنان من 
األوىل يف كامل الثانية مخسة هلا عشرة وللعم واحد يف 

وللبنني  مخسة من الثانية يف كامل سهام ، مخسة فله مخسة 
 ومثال مباينة سهام امليت .)هم مخسة عشر املورث ثالثة فل

الثاين ملسألته لو هلك الزوج يف املثال السابق عن مخسة 
لكل ] ٥[بنني فإن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم مخسة 

من ] ٣[وبني سهام الزوج ثالثة ] ١[واحد منهم واحد 
مباينة فنثبت كامل ] ٥[املسألة األوىل ومسألته اخلمسة 

 ]٥[مث نضرب كامل املسألة الثانية مخسة السهام واملسألة 
 ] ٦[يف كامل املسألة األوىل ستة 
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٣٠ ٥  ٦ ×٥ 

 ١٠ ٠ ٠ ٢ أم

 ٠ ٠ ت ٣ زوج

هـي  و] ٣٠=٦×٥[ثالثون  ينتج  
اجلامعة للمسألتني ومن له نصيب     
من املسألة األوىل أعطيناه مضروباً     
 ٥ ٠ ٠ ١ عم فيما ضربت به وهي كامل املسألة 

 ٣ ١ ابن

 ٣ ١ ابن

 ٣ ١ ابن

 ٣ ١ ابن

ومن له نصيب من املسألة ] ٥[سة الثانية مخ
الثانية أعطيناه مضروباً يف كامل سهام مورثة 

= ٥× ٢[فلألم عشرة ]  ٣[وهي الثالثة 
ولكل ابن ] ٥= ٥×١[وللعم مخسة] ١٠
وهذه صورا] ٣=٣×١ [ثالثة  ٣ ١ ابن 

واحد قبل القسمة   فإذا مات أكثر من      ( :رمحه اهللا تعاىل  قوله  
واجلامعة الثانية مـن    ، فاجعل اجلامعة أوىل بالنسبة إىل الثالثة       
أي إذا مات أكثـر     ) الثالثة بالنسبة إىل الرابعة وهكذا فاصنع       

األوىل من ميتني قبل قسمة التركة فأجعل اجلامعة للمـسألتني          
 . مسألة أوىل بالنسبة إىل مسألة امليت الثالثوالثانية ؛ 
سألة امليت الثالث واجلامعة الثانية بالنسبة إىل مسألة        واجلامعة مل 

 . امليت الرابع مسألة أوىل
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فكل ميت أجعل اجلامعة السابقة ملسألته مبثابة املـسألة األوىل          
          وهكذا وهذا إذا كانت املناسخة من احلالة الثالثة أو ما عل م

 على طريقتها من احلاالت  
،  يف املسألة املذكورة أوالً      مثال ذلك  (  : رمحه اهللا تعاىل   قوله

ماتت األم عن أربعة إخوة ألب مسألتها أربعـة مـن عـدد      
وسهامها من اجلامعة األوىل عشرة توافق بالنصف       ، رؤوسهم  

أردد مسألتها إىل نصفها اثنني مث اضرا يف اجلامعـة ثالثـني            
  )حيصل ستون فهي اجلامعة 

خوة ألب فـإن    أي لو ماتت األم يف املثال السابق عن أربعة إ         
لكل واحـد   ] ٤[أصل مسألتها من عدد رؤوس ورثتها أربعة        

 ] ١[منهم واحد 
وسهامها من اجلامعـة األوىل     ] ٤[وبالنظر بني مسألتها أربعة     

 بالنصف فنردد كالً من مـسألتها      ةتوافقجندها م ] ١٠[عشرة  
ونـصف  ] ٥[وسهامها إىل النصف فنصف السهام مخـسة        

نضرا يف اجلامعـة     املسألة اثنني ف   فأما وفق ] ٢[املسألة اثنني   
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فهي اجلامعة  ] ٦٠=٣٠×٢[ينتج ستون   ] ٣٠[السابقة ثالثني   
   .واجلامعة األوىلامليت الثالث ملسألة 
لورثة الزوج مخسة عشر من اجلامعة       (  : رمحه اهللا تعاىل   قوله

 ) األوىل يف وفق الثانية اثنني فلهم ثالثون
] ٣[ ثالثـة    وىلامعـة األ  أي لكل ابن من أبناء الزوج من اجل       

وهي جزء الـسهم الـذي ضـربناه يف    ] ٢[يف اثنني   نضرا  
هي نصيبه من اجلامعـة     ] ٦= ٢×٣[ينتج ستة   اجلامعة األوىل   

فمجموع ما هلم مجيعاً ثالثون كما ذكـره املؤلـف          ، الثانية  
    .رمحه اهللا تعاىل

ـ        (  : رمحه اهللا تعاىل   قوله ه وللعم مخسة منها يف وفق الثانية فل
 ) عشرة 

] ٢[يف اثـنني     نضرا] ٥[أي للعم من اجلامعة األوىل مخسة       
ينتج عشرة   وهي جزء السهم الذي ضربناه يف اجلامعة األوىل       

 .هي نصيبه من اجلامعة الثانية] ١٠= ٢×٥[
ولإلخوة ألب من الثانية أربعة يف وفق      (  : رمحه اهللا تعاىل   قوله

أخ من اإلخوة   أي لكل   ) سهام املورث مخسة فلهم عشرون      



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٢٣ 

نعطيـه  ] ١[وهي مسألة األم واحد     ؛  ألب من املسألة الثالثة     
هي ] ٥[ينتج مخسة   ] ٥[مضروباً يف وفق سهام مورثه مخسة       

فمجموع ما هلم مجيعاً    ، ] ٥= ٥×١[نصيبه من اجلامعة الثانية     
        .عشرون كما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل

لعم عن عشرة بنني فمسألته     فلو مات ا   ( :رمحه اهللا تعاىل  قوله  
 ) من عدد رؤوسهم وسهامه قامسة فاجلامعة على حاهلا 

يت ة يكون امل  قبل قسمة الترك  العم يف هذا املثال     أي لو مات    
] ١٠[رابع عن عشرة بنني فمسألته من عدد رؤوسهم عشرة          ال

  .]١[واحد منهم لكل واحد 
ثانيـة  وسهامه من اجلامعة ال   ] ١٠[وبالنظر بني مسألته عشرة     

منقسمة على مسألته فاجلامعة    سهامه  جند  ] ١٠[كذلك عشرة   
فيكون للورثة األحياء   ] ٦٠[الثالثة هي اجلامعة السابقة ستون      

 .سبق يف اجلامعة الثانيةكما الثالثة من اجلامعة 
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 :وهذه صورا ] ١[لكل ابن من بين العم واحد 
٦٠ ١٠ ٠ ٦٠ ٤ ٠ ٣٠ ٥ ٠ ٦ ×٥ 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ت ١٠ ٠ ٠ ٢ أم 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ت ٣ زوج
 ٠ ٠ ت ١٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ ١ ��

 ٦ ٠ ٠ ٦ ٠ ٠ ٣ ١ ا��  
 ٦ ٠ ٠ ٦ ٠ ٠ ٣ ١ ا��  
 ٦ ٠ ٠ ٦ ٠ ٠ ٣ ١ ا��  
 ٦ ٠ ٠ ٦ ٠ ٠ ٣ ١ ا��  
 ٦ ٠ ٠ ٦ ٠ ٠ ٣ ١ ا��  

 ٥ ٠ ٠ ٥ ١ أخ     
 ٥ ٠ ٠ ٥ ١ أخ     
 ٥ ٠ ٠ ٥ ١ أخ     
 ٥ ٠ ٠ ٥ ١ أخ     
 ١ ١ ا��        
 ١ ١ ا��        
 ١ ١ ا��        
 ١ ١ ا��        
 ١ ١ ا��        
 ١ ١ ا��        
 ١ ١ ا��        
 ١ ١ ا��        
 ١ ١ ا��        
 ١ ١ ا��        
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مـن    هذه املسألة من مسائل احلالة الرئيسة الثانيـة           :قلت  
يف حلها   تعاىل   املؤلف رمحه اهللا  سلك  وقد  املناسخات  حاالت  

طريقة عمل مسائل املناسخات احلالة الثالثة الرئيسة وهـذا ال          
مينع إال اختصار اجلوامع جبامعة واحدة لكوا من احلالة الثانية          
من حاالت املناسخات الرئيسة وهي كون ورثة كل ميت ال          

  :يرثون غريه وقد توفرت شروطها األربعة وهي
  .كون األموات فيها أكثر من اثنني -١
  .كون من مات بعد األول كلهم من ورثته -٢
رث بعض األموات الذين ماتوا بعد األول عدم أ -٣

  .من بعض
  .كون ورثة كل ميت ال  يرثون غريه -٤
احلالة من ناسخات املعملها على طريقة عمل وىل اَألف

ألن أهل الصناعة يف هذا العلم قد  وهو األخصر ةالثاني
أمكن إلمجاعهم على ذلك أوجبوا املسري إىل االختصار ما 

حىت عدوا تاركه خمطئاً وإن كان جوابه صحيحاً وهذه 
اختصار اجلوامع جبامعة املسألة ممكن عملها على طريقة 
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واحدة لكوا من احلالة الثانية من حاالت املناسخات 
جنعل لكل ميت مسألة فمسألة امليت : كما يلي وذلك 

] ٢[نان كما علم لألم الثلث اث] ٦[األول من ستة 
للعم ] ١[والباقي واحد ] ٣[وللزوج النصف ثالثة 

  .تعصيباً
ومسألة امليت الثاين وهو الزوج من عدد رؤوس ورثته 

 .]١[واحد منهم لكل واحد ] ٥[مخسة 
ومسألة امليت الثالث وهي األم من عدد رؤوس ورثتها 

 .]١[واحد منهم لكل واحد ] ٤[أربعة 
ذلك من عدد رؤوس ومسألة امليت الرابع وهو العم ك

 ].١[واحد منهم لكل واحد ] ١٠[ورثته عشرة 
سهام  مباينةجند نظر بني سهام كل ميت ومسألته وبال

فنثبت كامل املسألة ] ٥[سألته مخسة مل] ٣[الزوج ثالثة 
 .]٥[مخسة 
] ٤[مسألتها أربعة و] ٢[وبني سهام األم اثنني وبالنظر 
 ] .٢[اثنني موافقة بالنصف فنثبت نصف مسألتها جندها 
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] ١٠[ومسألته عشرة  ]١[بني سهام العم واحد بالنظر و
 ].١٠[باينة فنثبت كامل مسألته عشرة تمجندها 

] ٥[مخسة جندها وبالنظر بني املثبتات بالنسب األربع 
 متداخلة فنكتفي باألكربفهي ] ١٠[وعشرة ] ٢[واثنني 
املسألة األوىل أصل مث نضرا يف ] ١٠[وهي العشرة منها 
وهي اجلامعة  ]٦٠=١٠×٦[ينتج ستون ] ٦[ستة 

 .للمسائل األربع
ينتج عشرون م اثنان نضرا يف جزء السهم عشرة ألفل
مخسة أربعة ينتج مث نقسمها على مسألتها  ]٢٠=١٠×٢[
مخسة األربعة اإلخوة فلكل واحد من ورثتها  ]٥=٤÷٢٠[
]٥=٥×١[. 

ثون نضرا يف جزء السهم عشرة ينتج ثالوللزوج ثالثة 
مث نقسمها على مسألته مخسة ينتج ستة  ]٣٠=١٠×٣[
 اخلمسة األبناء ستة فلكل واحد من ورثته] ٦=٥÷٣٠[
]٦=٦×١[. 
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 العشرة ئهلكل واحد من أبنا] ١٠=١٠×١[وللعم عشرة 
 .أعلمتعاىل  واهللا ]١=١٠÷١٠ [واحد
٦٠ ١٠ ٠ ٤ ٠ ٥ ٠ ٦ ×٥ 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ت ٠ ٠ ٢ أم 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ت ٣ زوج
 ٠ ٠ ت ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ��

 ٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ا��
 ٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ا��
 ٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ا��
 ٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ا��
 ٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ا��

 ٥ ٠ ٠ ١ أخ
 ٥ ٠ ٠ ١ أخ
 ٥ ٠ ٠ ١ أخ
 ٥ ٠ ٠ ١ أخ

 ١ ١ ا��
 ١ ١ ا��
 ١ ١ ا��
 ١ ١ ا��
 ١ ١ ا��
 ١ ١ ا��
 ١ ١ ا��
 ١ ١ ا��
 ١ ١ ا��

 ١ ١ ا��   
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واعلم أن الوراثة يف الثانية قد يكونون        ( :رمحه اهللا تعاىل  قوله  
 وقد يكونون غريهم وقد يكون بعضهم، هم الورثة يف األوىل 

وكون بعضهم قد يكون وارثاً     ،  من األوىل وبعضهم خارجاً     
يف الثانية وقد يكون حمجوباً وكون بعضهم منها قد يكـون           

ر األول ذكراً وساقطاً  بتقديره أنثى فيحتـاج إىل          وارثاً بتقدي 
استفهام عن اهلالك األول ليعلم الوارث من الساقط كهالـك          

مث هلكت إحدى البنات عمن يف املـسألة        ، عن أبوين وبنتني    
فيحتاج يف هذه املسألة أن يقال هل اهلالك األول ذكر أو أنثى            

ـ         ،  ك األول  ألن األبوين قد صارا جداً وجدة فإن كان اهلال
  ٠)ذكراً ورث اجلد وإالّ سقط لكونه أدىل بأنثى 

        هلا  لَثَّهذه هي احلالة الثالثة من حاالت املناسخات الرئيسة وم 
 وهياملؤلف رمحه اهللا تعاىل بإحدى املسائل امللقبة يف الفرائض          
مـن يف   املأمونية وهي أبوان وبنتان مث ماتت إحدى البنتني ع        

 .املسألة وقيل عنهم وعن زوج
 ألن أبا العباس عبد اهللا املأمون : ومسيت املأمونية ذا االسم 
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 ملا أراد أن يويل قاضياً علـى البـصرة          )١(بن هارون الرشيد  
 فلما أحضره استحقره واستصغره     )٢(وصف له حيىي بن أكثم      

لصغر سنه فأحس حيىي بذلك فقال يا أمري املؤمنني سلين فـإن    
تحنون القـضاة والعمـال     املقصود علمي ال خلقي وكانوا مي     

بالفرائض فقال له املأمون ما تقول يف أبوين وبنتني مل تقـسم            
التركة حىت ماتت إحدى البنتني وخلفت من خلفت ، وقيـل        
عمن يف املسألة وعن زوج فقال حيىي أرجالً كان امليـت أو            

 هل امليت رجل    :لخربي رمحه اهللا تعاىل   ليف التلخيص   و، امرأة  
 امرأة فهل ابنتاها من زوج أو من زوجني         أو امرأة فإن كانت   

 ٠فقل له إذا عرفت التفصيل عرفت اجلواب 
قال الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل فعلم املأمون أنه قد عرف املسألة           

 .فكتب له عهده 
                                                 

 هــ  ١٩٨ هـ  توىل اخلالفة سـنة  ١٧٠ بن هارون الرشيد ولد سنة هو عبد اهللا املأمون:   املأمون   (١)
استمر فيها عشرين سنة ومخسة أشهر كانت له بصرية بعلوم متعددة فقهاً وطباً وشعراً وفرائضاً وكالماً وحنواً                 

وروي ) الكواكـب   ( وعلم النجوم وإليه ينسب الزج املأموين وهو جدول يستدل به على حركة السيارات              
 عن املسألة الدينارية الكربى وقد خدعه بشر املريسي ومجاعة فأخذ عنهم مذهب االعتزال الباطـل                أنه سئل 

  . بتصرف واختصار٧٢٤ – ٧١٧ / ١٠ ءوراج عنده   ا هـ  البداية والنهاية جز
هو حيىي بن أكثم بن حممد بن قطن التميمي املروزي أبو حممد القاضي املـشهور فقيـه                 :   حيىي بن أكثم      )٢(

وق كان يرى الرواية باإلجازة والوجادة  من العاشرة مات سنة مائتني واثنتني أو ثالث وأربعني هجرية  ا                 صد
  ) ٧٥٠٧(  رقم ٥١٨هـ    بتصرف تقريب التقريب ص 
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وقيل إن املأمون قال كم سنك ففطن حيىي بذلك وجـال يف            
 � ملـا واله الـنيب   �سن معاذ : فكره أنه استصغره فقال     

 ملا ويل مكة فاستحسن جوابه      �يمن وسن عتاب بن أسيد      ال
 . وواله القضاء وكان سنه حينئذ إحدى وعشرين سنة 

 :قال ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل  يف كفايته 
    وإن خيلف هالك أباً وأم 

                                    مع ابنتني مث ماتت عنهم 
    بنت وخلف ذوي األوىل فقط

                           فإن يكن أنثى ففي األخرى سقط   
    أب ألنه أبو أم و وإن  

                            يكن أخا ذكورةً فما حضــن 
    فاألوىل من ستة والثانية 

   ةـالفاني                           من ضعف تسعة وحظ 
    يوافق األخرى بنصف فلرد

 دد ـ                 لتسعة ويبتغى ذاك الع              

    أي سطح ستة وتسعة فمن   
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                              دال ونون صحتا كما زكن 
    وجزء سهم الواو تسع رجع

                               والثاين واحدة فقسم يتبـع 
    وهذه تعزى إىل املأمـون
 )١(  فينبغي الفحص عن املدفـون                            

إذا علم فينبغي ملن سئل عنها      : قال الشنشوري رمحه اهللا تعاىل      
أن يسأل عن امليت األول كما سئل حيىي ألن احلكم خيتلـف            

  . إن شاء اهللا تعاىلكما سنبينه
وكذا ينبغي للفرضي أن يتنبه ويتفطن مبا عساه أن يرد عليـه            

 حيتاج احلال فيها إىل تفصيل يف       من املغالطات يف املسائل اليت    
الفرائض عامة ويف مسائل املناسخات خاصة وخصوصاً عند        
االمتحان ويكثر التيقظ والتفطن فيمن حيجب ومن ال حيجب         
فإن باب احلجب عظيم جداً يف الفرائض وال يسرع يف عمل           
املسائل وتصحيحها حىت يعرضها على ذهنه فينظـر سـوابق          

                                                 
  ١٠٠ – ٩٨ / ٢  اية اهلداية إىل حترير الكفاية  ج  )١(
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تيقظ فعند االمتحان يكرم املـرء أو       السؤال ولواحقه ويكثر ال   
 ٠يهان 

وقيل أن حيىي بن أكثم رمحه اهللا تعاىل ملا ويل قضاء البـصرة             
استحقره مشايخ البصرة واستصغروه فقالوا لـه كـم سـن           

 القاضي 
 مكـة   � حـني واله الـنيب       �فقال سن عتاب بن أسيد      
  وىل من هو يف سنه بلداً خرياً من�فأجام مبا معناه أن النيب 

 ٠ )١(بلدكم فال اعتراض على املأمون يف توليته 
 قسمة املأمونية 

إذا كان امليت األول ذكراً فإن أصل املسألة األوىل من          : أوالً  
وللبنتني الثلثان  ] ١[لكل من األبوين السدس واحد      ] ٦[ستة  
 ] ٢[لكل واحدة اثنان ] ٤[أربعة 

                                                 
 ٢٢–١٩–٥/١٨ والفـروع ج   ٢٨١ /١ والتلخيص يف الفرائض جزء      ٣٦١  التهذيب يف الفرائض ص     (١)

 واية اهلداية إىل    ١٩٥  – ١٩٤ / ١ والعذب الفائض جزء     ١٢٧ – ١٢٦ / ١وفتح القريب ايب جزء     
 ١٠٣ – ١٠٠ / ٢حترير الكفاية ج 
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 أم أب  وتكون البنت يف املسألة الثانية قد هلكت عن جدة هي         
وجد هو أبو أب وأخت شقيقة أو ألب وفيها مذاهب سبقت           

 : معنا يف باب اجلد واإلخوة ومنها التايل 
 ومن ذهب إىل مذهبه وهو      � مذهب أيب بكرٍ الصديق      –أ  

 إسقاط اإلخوة باجلد وهو الراجح كما أسلفنا 
للجـدة  ] ٦[ أصل املسألة من سـتة       صاروعلى هذا القول    
بـه  تعـصيباً و  للجد  ] ٥[قي مخسة   والبا] ١[السدس واحد   
  .تسقط األخت

جندها ] ٦[ومسألتها ستة   ] ٢[وبالنظر بني سهام البنت اثنني      
نـضرا يف  مث ] ٣[ املسألة ثالثة نثبت وفق  متوافقة بالنصف ف  

وهـي  ] ١٨[ينتج مثانية عشر    ] ٦[أصل املسألة األوىل ستة     
 .اجلامعة للمسألتني

ومـن الثانيـة    ] ٣=٣×١[ لألم من املـسألة األوىل ثالثـة        
 .]٤[اموع أربعة ]  ١=١×١[واحد

من الثانية  لكن  و] ٣=٣×١[ ولألب من األوىل كذلك ثالثة      
 .]٨[اموع مثانية ] ٥= ١×٥[مخسة 
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  للتوافق اجلامعة ]٩[االختصار إىل تسعة عد وتعود املسألة ب 
٩ ١٨ ٦  ٦ ×٣ 

 ٢ ٤ ١ جدة  ١ أم 

 ٤ ٨ ٥ جد ١ أب 

 - - - ت  ٢ بنت 

والسهام بالنصف فنردد   
للجـدة  ف كالً إىل وفقه  

بعة وللجد أر ] ٢[اثنان  
] ٣[ولألخــت  ]٤[

 ٣ ٦ ×  قيقةأخت ش ٢ بنت   :وهذه صورا

 مذهب اإلمام علي بن أيب طالب وابن مسعود رضـي           – ب  
للجدة السدس واحـد    ] ٦[اهللا عنهما أصل املسألة من ستة       

 للجد ]٢[باقي اثنان وال] ٣[ثالثة  ولألخت النصف] ١[
١٨ ٦  ٦ ×٣ 

 ٤ ١ جدة ١ أم
 ٥ ٢ جد ١ أب

 - - ت  ٢ بنت

وتصح املـسألتان مـن     
اجلامعة السابقة لألم أربعة    

] ٥[وللجد مخـسة    ] ٤[
ــسعة  ــت ت ] ٩[ولألخ

 ٩ ٣  قيقةأخت ش ٢ بنت : وهذه صورا 

 ومن تابعه أصل املسألة الثانية      � مذهب زيد بن ثابت      –ج  
 .]١[للجدة السدس واحد ] ٦[من ستة 
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 للذكر مثل حظ     الشقيقة بني اجلد واألخت  ] ٥[ ويبقى مخسة   
] ٣[ثالثـة   سـهما   ؤومنكسر عليهما ويباين لر   وهي  األنثيني  

ثالثة يف سـتة    حاصل ضرب   ] ١٨[ة  وتصح من مثانية عشر   
وبينها وبني سهام البنـت موافقـة بالنـصف         ] ١٨=٦×٣[

 ينتج]٦[لة األوىل ستة نضرا يف أصل املسأ]٩[فنصفها تسعة 
٥٤ ١٨ ٦  ٦ ×٣ 

 ١٢ ٣ ١ جدة ١ أم

 ١٩ ١٠ جد ١ أب

 أخت ش  ٢ بنت
٥ 

٢٣ ٥ 

] ٥٤[أربعة ومخـسون    
] ١٢[لألم اثنـا عـشر     
] ١٩[وللجد تسعة عشر    

لشقيقة ثالثة وعشرون   ل
 ٠ ٠ ٠ ت ٢ بنت :وهذه صورا ] ٢٣[

ملسألة الثانيـة  إذا كان امليت األوىل أنثى فإن البنت يف ا       : ً  ثانيا
وعن جدها أيب أمهـا     ، تكون قد هلكت عن جدا أم أمها        

وعن أختها إما   ، ألنه من ذوي األرحام     هنا  وال يكون وارثاً    
وعلى هذا تكون أصل املسألة األوىل كمـا        ، شقيقة وإما ألم    

 .مضى 
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فرضاً ورداً للجـدة    ] ٤[الثانية فأصلها من أربعة     املسألة  وأما  
ويسقط اجلد ألنه من    ] ٣[الشقيقة ثالثة   ولألخت  ] ١[واحد  

 .ذوي األرحام
ية أربعة  وبني أصل مسألتها الرد   ] ٢[ وبني سهام البنت اثنني     

 ] ١٢[موافقة بالنصف وعليه تكون اجلامعة اثنا عشر ] ٤[
 ١٢ ٤ ٦  ٦ 

 ٣ ١ ١ جدة ١ أم 

 ٢ × × × ١ أب

 ٧ ٣ ٣ أخت ش  ٢ جد

ولألب مـن   ] ٣[ثالثةلألم  
املــسالة األوىل اثنــان  

وللبنت بالبنوة  ] ٢=٢×١[
واألخوة من املسألتني سبعة    

 ٠ ٠ ٠ ت  ٢ بنت : وهذه صورا ]٧[

     � واملشهور عن ابن عباس �وعلى قول ابن مسعود 
أصل املسألة ـ والصحيح عنه مثل قول القائلني بالرد ـ 

والباقي مخسة  ، ]١[للجدة السدس واحد ] ٦[الثانية من ستة 
ألخت الشقيقة فرضاً ورداً ألنه ال يرد على اجلدة مع ل] ٥[

ومسألتها ] ٢[وبالنظر بني سهام البنت اثنني ،  ذي فرض
 جندها متوافقة بالنصف فاجلامعة مثانية عشر] ٦[ستة 
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 ١٨ ٦  ٦ 

 ٤ ١ جدة ١ أم 

 ٣ -  - ١ أب

 ١١ ٥شقيقة  ٢ بنت

لألم من املـسألتني    ] ١٨=٦×٣ [
ولألب مـن املـسألة     ] ٤[أربعة  

وللبنـت مـن    ] ٣[األوىل ثالثة   
هـذه  و] ١١[املسألتني أحد عشر    

 ٠ ٠ ت ٢ بنت :صورا 

 ومن قال بقوله أن الباقي بعد       �وأما على قول زيد بن ثابت       
فرض اجلدة واألخت الشقيقة لبيت املال وعلى هذا القـول          

] ١[للجدة السدس واحـد     ] ٦[أصل املسألة الثانية من ستة      
لبيت ] ٢[والباقي اثنان   ] ٣[يقة النصف ثالثة    ولألخت الشق 

 لألم من ] ١٨[املال أما اجلامعة فكسابقتها مثانية عشر 
 ١٨   ٦ 

 ٤ ١ جدة ١ أم

 ٣ ٠ ٠ ١ أب

 ٩ ٣ شقيقة  ٢ بنت

 ٠ ٠ ت ٢ بنت

ولألب من  ] ٤[ املسألتني أربعة   
وللبنت ] ٣[األوىل فقط ثالثة    
والباقي ] ٩[من املسألتني تسعة    

لبيت املـال وهـذه     ] ٢[اثنان  
 :صورا 

 ٢ ٢ بيت املال  
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أما إذا كانت األخت يف املسألة الثانية أخت ألم فعلى مذهب           
وسهام البنـت   ] ٢[القائلني بالرد أصل مسألة الرد من اثنني        
وهـي املـسألة    ] ٦[منقسمة عليها فاجلامعة للمسألتني ستة      

 ]٢[ األوىل للجدة من املسألتني اثنان
 ٦ ٢ ٦  ٦ 

 ٢ ١ ١ جدة ١ أم

 ١ ٠ ٠ ٠ ١ أب

 ٣ ١ ١ أخت ألم  ٢ بنت

من املـسألة األوىل    ولألب  
ولألخت ] ١[فقط واحد   

ــوة مــن  ــاألخوة والبن ب
وهذه ] ٣[املسألتني ثالثة   

  ٠ ٠ ت ٢ بنت صورا 

 وهو عدم الرد على األخـت ألم        �وعلى قول ابن مسعود     
لرد على ولـد األم    وهو عدم ا  مع أم أو جدة حكاه الكلوذاين       

فإن أصل املـسألة    مع أم أو جدة الجتماعهم مع من أدلوا به          
 .]١[لألخت ألم السدس واحد ] ٦[الثانية من ستة 
 .للجدة فرضاً ورداً] ٥[ والباقي مخسة 

 وجامعة املسألتني مثانية عشر حاصل ضرب وفق املسالة الثاين         
  ] ١٨=٦×٣[ ستة يف املسألة األوىلثالثة 
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 ١٨ ٦  ٦ 

 ٨ ٥ جدة ١ أم

 ٣ ٠ ٠ ١ أب

 ٧ ١ أخت ألم  ٢ بنت

] ٨[ن املسالتني مثانية    مللجدة  
ولألب من األوىل فقط ثالثـة      

ولألخت ألم بـاألخوة    ] ٣[
] ٧[والبنوة من املسألتني سبعة     

 ٠ ٠ ت ٢ بنت :وهذه صورا 

 ومن تابعه أن الباقي بعد فـرض  �وعلى قول زيد بن ثابت    
  تصح من اجلامعة مثانية كت املال وكذلاجلدة واألخت لبي

 ١٨ ٦  ٦ 

 ٤ ١ جدة ١ أم 

 ٣ ٠ ٠ ١ أب

 ٧ ١ أخت ألم  ٢ بنت

 ٠ ٠ ت ٢ بنت

] ٤[للجدة أربعة   ] ١٨[عشر  
وللبنـت  ] ٣[ولألب ثالثـة    

] ٧[بالبنوة واألخـوة سـبعة      
لبيت املـال   ] ٤[والباقي أربعة   
 : وهذه صورا 

 ٤ ٤ بيت املال   

ا روي أن املأمون قال ليحىي بن أكثم أن البنت ماتت           أما على م  
عن زوج ومن يف املسألة فإنه إن كان امليت األول ذكراً فتكون            
قد هلكت البنت عن جدة وجد وأخت شـقيقة أو ألب وزوج            
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فعلى  مذهب أيب بكـر      ، فهي األكدرية لو كان بدل اجلدة أم        
  وهو الراجح يف باب اجلد �الصديق 

 ١٨ ٦  ٦ 

 ٤ ١ جدة ١ أم 

 ٥ ٢ جد ١ أب

 ٦ × شقيقة  ٢ بنت

 × - ت  ٢ بنت

جلامعة للمـسألتني   واإلخوة تكون ا  
لألم من املسألتني   ] ١٨[مثانية عشر   
] ٥[ولـألب مخـسة     ] ٤[أربعة  

وللزوج من املسالة   ] ٦[وللبنت ستة   
 :وهذه صورا ] ٣[الثانية ثالثة 

 ٣ ٣ زوج  

يب طالب تعول املـسألة     وعلى مذهب ابن مسعود وعلي بن أ      
] ١[لكل من اجلد واجلدة السدس واحد       ] ٨[الثانية إىل مثانية    

 ولكل من األخت الشقيقة
 ٢٤ ٦/٨  ٦ 

 ٥ ١ جدة ١ أم 

 ٥ ١ جد ١ أب

 ١١ ٣شقيقة  ٢ بنت

 ٠ ٠ ت ٢ بنت

] ٣[والزوج النـصف ثالثـة      
وعليه تكون اجلامعـة أربعـة      

لكـل مـن    ] ٢٤[ن  يوعشر
وللبنـت  ]  ٥[األبوين مخسة   
وللزوج ثالثة  ] ١١[أحد عشر   

 ٣ ٣ زوج  : وهذه صورا ] ٣[
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 ومن ذهب إىل مذهبه يف باب       �وعلى مذهب زيد بن ثابت      
الشقيقة األخت  اجلد واإلخوة فإن الباقي بعد اجلدة بني اجلد و        

للذكر مثل حظ األنثيني وتصح املسألة الثانية من مثانية عـشر           
 واجلامعة للمسألتني] ١٨[

 ٥٤ ١٨ ٦  ٦ 

 ١٢ ٣ ١ جدة ١ أم

 ١٣ ٤ جد ١ أب

شقيقة  ٢ بنت
٢ 

٢٠ ٢ 

 ٠ ٠ ت ت ٢ بنت

 ] ٥٤[أربعة ومخسون 
وللجد ] ١٢[لألم اثنا عشر    
 ولألخت] ١٣[ثالثة عشر   

ــشقيقة عــشرون  ] ٢٠[ال
وهـذه  ] ٩[وللزوج تسعة   

 ٩ ٩ ٣ زوج   :صورا

  . شقيقة وهذا على تقدير أن األخت يف املسألة الثانية
أما على تقدير أا أخت ألم فعلى مذهب القائلني بالرد على           
] ٢[مجيع الورثة ماعدا الزوجني فإن أصل املسألة من اثـنني             

] ١[والباقي واحد   ] ١[خمرج فرض الزوج له النصف واحد       
 بني اجلدة واألخت ألم فرضاً ورداً 
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  ١[لكل واحدة واحد    ] ٢[ية من اثنني    وأصل مسألتهما الرد [
اجلامعـة  فمباينة  ] ١[وبينها وبني باقي فرض الزوجية واحد       

حاصـل ضـرب    ] ٤=٢×٢[ملسالة الزوج وأهل الرد أربعة      
كامل مسألة الرد يف كامل مسألة الزوجية اثنني لكـل مـن            

 ] ٢[وللزوج اثنان] ١[اجلدة واألخت ألم واحد 
جنـدها  ] ٢[وبني سهام البنت    ] ٤[وبالنظر بني جامعة الرد     

مث نضرا يف   ] ٢[ة بالنصف فنثبت نصف املسألة اثنني       متوافق
وهي اجلامعـة   ] ١٢[ينتج اثنا عشر    ] ٦[املسألة األوىل ستة    

] ٣[للمسألة األوىل وجامعة الرد لألم من املـسألتني ثالثـة           
وللبنت من املـسألتني بـالبنوة      ] ٢[ولألب من األوىل اثنان   

 هذا ] ٢[ثنان وللزوج من املسألة الثانية ا] ٥[واألخوة مخسة 
 ١٢ ٤ ٢  ٦  ٢   ٦ 

 ٢ ٠  ٠ ٠ ٠ ١ أب

 ٣ ١ ١ ١ جدة ١ أم

 أخت ألم  ٢ بنت

١ 

٥ ١ ١ ١ 

على املذهب  
الراجح كمـا   
سبق حتقيقـه   
يف باب الـرد    

 ٠ ٠  ٠ ٠ ت ٢ بنت وهذه  

 ٢ ٢  ٠ ١ زوج :صورا
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 وهو عدم الرد على ولد األم مع �وعلى مذهب ابن مسعود     
ماعهم مع من أدلوا به فإن أصل املسألة الثانية         أم أو جدة الجت   

ولألخت ألم السدس   ] ٣[للزوج النصف ثالثة    ] ٦[من ستة   
للجدة فرضاً ورداً وبني سـهام      ] ٢[والباقي اثنان   ] ١[واحد  

موافقة ] ٦[من املسألة األوىل ومسألتها ستة      ] ٢[البنت اثنني   
نت بالنصف فنثبت نصف كلٍ منهما مث نضرب وفق مسألة الب         

يف كامل  املسألة األوىل تنتج اجلامعة للمسألتني مثانية عـشر           
 لألم] ١٨=٦×٣[

 ١٨ ٦  ٦ 

 ٥ ٢ جدة  ١ أم 

 ٣ ٠  ٠ ١ أب

 ٧ ١ أخت ألم ٢ بنت

 ٠ ٠ ت ٢ بنت

] ٥[من املـسألتني مخـسة      
ولألب مـن املـسألة األوىل      

ــة  ــت مــن ] ٣[ثالث وللبن
وللـزوج  ] ٧[املسألتني سبعة 

] ٣[من املسألة األوىل ثالثة     
 ٣ ٣ زوج   :وهذه صورا

 ومن تابعه علـى عـدم       �وأما على مذهب زيد بن ثابت       
القول بالرد وصرف الباقي لبيت املال فالباقي يف املسالة الثانية          
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] ١[بعد نصف الزوج وسدس كلٍ من اجلدة واألخت واحد          
 هو لبيت املال وال يرد على أحد وال خيتلف استخراج اجلامعة 

 ١٨ ٦  ٦ 

 ٤ ١ جدة ١ أم 

 ٣ ٠ ٠ ١ أب

 ٧ ١ أخت ألم  ٢ بنت

 ٠ ٠ ت ٢ بنت

 ٣ ٣ زوج

لألم ] ١٨[بقتها فهي   عن سا 
وألب ] ٤[من املسألتني أربعة    

] ٣[من املسألة األوىل ثالثـة      
وللبنت من املسألتني سـبعة     

وللزوج من املسألة الثانية    ] ٧[
] ١[والباقي واحد   ]٣[ثالثة  

 : لبيت املال وهذه صورا 
 

 ١ ١ بيت املال 

 :قال الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعاىل يف عمدة الفارض  
 كميت عن أبوين و ابنتني

                           مث متوت بعد إحدى البنتني 
 عن من بقي قبل انقسام ما ترك   

                       فيختلف حكم بسابق هـلــك
  املـــأمـون فهي اليت تعزى إىل

                       أجابه حيىي عـــلـى التعيني 
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 فإن يكن أنثى وماتت بـنـت   
                      عمن ذكرناه تكون األخـــت 

 إما شقيقة وإمـا أختاً ألم    
                        فإن تكن لألم فالقسم يعـم 

 وإن تكن شقيقة املفارقـة   
             كانت مثال صورة املوافقة            

 وإن تـمت عنهم وزوج يكن 
                       مثاهلـــا لصورة التباين 

  وإن يكن من  مات قبل ذكرا
 )١(       وماتت البنت فوفق ظهرا             

  ٠)وكذا يتنبه الطالب ملسائل االختصار مهما أمكن  ( :قوله 
مأخوذ من اختصار الطريق وهو  : االختصار يف اللغة

  . )٢(سلوك أقربه اختصار الكالم إجيازه 

                                                 
  والتهـذيب يف  ٢٨٣ /٢ وانظر جزء ١٩٦ – ١٩٤ / ١  العذب الفائض شرح عمدة الفارض جزء  (١)

 – ١٨ /  ٥ والفروع ج    ٤٠٣ – ٤٠٢ و   ٢٨١ / ١فرائض ج    والتلخيص يف ال   ٣٦٢ – ٣٦١الفرائض  
 واية اهلداية إىل حترير الكفاية      ١٠٥ / ٢ وجزء   ١٢٧ – ١٢٦ / ١ وفتح القريب ايب جزء      ٢٢ – ١٩
  ١٠٣ – ٩٨ / ٢ج 
  ١٣٨  خمتار الصحاح ص  )٢(
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 الكثري إىل القليل وفيه معىن الكثري أو رد:  واصطالحاً
  .إجياز اللفظ مع استيفاء املعىن

ومسي باالختصار ملا فيه من االجتماع كما مسيت املخصرة 
خمصرة الجتماع السيور وخصر اإلنسان الجتماعه 

  )١(ودقته
  االختصاروقد أوجب أهل الصناعة يف هذا العلم املسري إىل

مهما أمكن إلمجاعهم على ذلك حىت عدوا تاركه خمطئاً 
 . وإن كان جوابه صحيحاً 

  : أقسام االختصار
إىل يف مسائل الفرائض ينقسم االختصار من حيث وقوعه 

 : قسمني ومها 
  .يف مسائل املناسخات : القسم األول
 . فيما عداها  : القسم الثاين

: القسم األول وهو االختصار يف باب املناسخات فأما 
 :ثالثة أنواع وهيف

                                                 
 ١١٨ص٢/اية اهلداية إىل حترير الكفاية ج )١(
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اختصار قبل العمل وهو ما يسمى  : النوع األول
باختصار املسائل حيث يقسم املال على املوجودين من 

وحمل هذا ، الورثة حال القسمة وكأنه مل ميت عن غريهم 
ملناسخات الرئيسة وقد النوع احلالة األوىل من حاالت ا

 . سبقت بشروطها وأمثلتها 
اختصار يف العمل وهو ما يسمى باختصار  : النوع الثاين

اجلوامع حيث يكتفى جبامعة واحدة جلميع املسائل مهما 
 . تعدد األموات

وحمل هذا النوع احلالة الثانية من حاالت املناسخات 
  العام الرئيسة وما عمل على طريقتها كالعمل على الطريق

وهي إحدى الطرق العشر اليت يعمل ا يف حل مسائل 
 . املناسخات وقد سبق مثال ذلك 

اختصار بعد العمل وهو ما يسمى  : النوع الثالث
باختصار السهام حيث ترد اجلامعة واألنصباء منها إىل 
وفقها وشرطه أن حيصل االتفاق بني األنصباء واجلامعة يف 
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أصول األجزاء يف وم أن جزء من األجزاء ومن املعل
 :  ثالثة وهي املوافقة
  عدد أصم -٣- عدد فرد     -٢-  عدد زوج    -١

 . ]٢[فأصله االثنان  : فأما العدد الزوج
وسبعة ] ٥[ومخسة ] ٣[فأصله ثالثة  :  وأما العدد الفرد

]٧[. 
فمىت أردت املوافقة نظرت يف سهام الورثة هل هلا نصف 

 صحيح أم ال ؟ ] ١/٢[
صحيحاً علمت أنه ال يكون ] ١/٢[ن مل جتد هلا نصفاً فإ

] ١/٨[وال مثن ] ١/٦[صحيح وال سدس ] ١/٤[هلا ربع 
وال هو ]١/١٢[وال أجزاء اثين عشر ] ١/١٠[وال عشر 

حبال ألن كل عدد زوج فإمنا ] ٢[من تضاعيف االثنني 
  .]٢ [يأتلف من تضاعيف االثنني

 صحيح أم ال ؟ ] ١/٣[ مث تنظر بالعدد الفرد هل هلا ثلث 
علمت أنه ال جتد هلا تسعاً ] ١/٣[فإن مل جتد هلا ثلثاً 

وال جزءاً ] ١/١٨[وال جزءاً من أجزاء مثانية عشر ] ١/٩[



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٥٠ 

ما يأتلف من  وال] ١/٢٧[من أجزاء سبعة وعشرين 
  .]١/٣ [تضاعيف الثالثة
صحيح فإن مل جتده مل جتد ] ١/٥[مس مث تنظر هل هلا خ

كخمسة عشر ] ١/٥[مس يف اخلُما يكون من تضاع
  .وما أشبه ذلك] ١/٢٥[ومخسة وعشرين ] ١/١٥[

صحيح فإن مل جتده ] ١/٧[ مث تنظر بعد ذلك هل هلا سبع 
مثل أجزاء ] ١/٧[مل تطلب ما يأتلف من تضاعيف السبع 

وما أشبه ] ١/٤٩[وتسعة وأربعني ] ١/٢١[أحد وعشرين 
  .ذلك

لفرد صرت حينئذ إىل فإذا عدمت املوافقة بأجزاء الزوج وا
طلب املوافقة باألجزاء الصم فتطلب أجزاء أحد عشر 

فإن مل جتد مل تطلب ما يكون من تضاعيف األحد ] ١١[
 فإن مل ] ١٣[ولكن تطلب أجزاء ثالثة عشر] ١١[عشر 

] ٣١[فإن مل جتد فأحد وثالثني ] ١٧[جتد فسبعة عشر 
ون من وعلى هذا أبداً كلما مل جتد عدداً مل تطلب ما يك
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 ةتضاعيف ذلك العدد ومىت فهمت هذا هانت عليك املوافق
  )١(بني السهام وسهل عليك االختصار إن شاء اهللا تعاىل

وحمل هذا النوع احلالة الثالثة من حاالت املناسخات 
الرئيسة وما عمل على طريقتها من مسائل املناسخات أي 

ة احلالة إذا عملت احلالة األوىل أو احلالة الثانية على طريق
  .الثالثة فقد يكون فيها كما كان يف الثالثة

لو هلك هالك عن  : أما مثال االختصار يف احلالة الثالثة
زوجة وابن وبنت منها وقبل القسمة ماتت البنت عمن يف 

للزوجة الثمن ] ٨[أصل املسألة األوىل من مثانية ف ، املسألة
 .]١[واحد

والبنت ومباينة  على االبن ةمنكسر] ٧[ والباقي سبعة 
] ٨[فنضرا يف أصل املسألة مثانية ] ٣[لرؤوسهم ثالثة 

 . ومنها تصح هذه املسألة]٢٤[ينتج أربعة وعشرون 
] ١٤[ولالبن أربعة عشرة ] ٣ = ٣×١[ للزوجة ثالثة 
 ]٧[وللبنت سبعة 

                                                 
  بتصرف٣٨٣ ــ ٣٨٢وصايا ص  التهذيب يف علم الفرائض وال (١)
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] ١[لألم الثلث واحد ] ٣[وأصل املسألة الثانية من ثالثة 
 . قيقلألخ الش] ٢[والباقي اثنان 

ـ من املسألة األوىل ـ وبالنظر بني سهام امليت الثاين 
جندها متباينة فجزء سهم ] ٣[ومسألتها ثالثة ] ٧[سبعة 

نضرا يف مصح املسألة األوىل أربعة ] ٣[اجلامعة  ثالثة 
] ٧٢= ٢٤×٣[اجلامعة اثنان وسبعون ] ٢٤[وعشرين 

للزوجة ] ٧[وجزء سهم الثانية سهام مورثهم سبعة 
وهلا ] ٩= ٣×٣[وجية من املسألة األوىل تسعة بالز

جمموع ] ٧= ٧×١[باألمومة من املسألة الثانية سبعة 
هي نصيبها ] ١٦= ٩+٧[نصيبها من املسألتني ستة عشر 

 من اجلامعة
= ٣×١٤[ ولالبن بالبنوة من املسألة األوىل اثنان وأربعون 

= ٧×٢[وله باألخوة من املسألة الثانية أربعة عشر ] ٤٢
جمموع نصيبه من املسألتني ستة ومخسون ] ١٤
 . كذلك هي نصيبه من اجلامعة ]  ٥٦= ١٤+٤٢[
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 وبالنظر بني سهام الورثة واجلامعة جندها متوافقة بالثمن
 .كالً منها إىل مثنه فنرد

 .]٩=٨÷٧٢[ فثمن اجلامعة تسعة 
] ٢=٨÷١٦[ ومثن سهام الزوجة بالزوجية واألمومة اثنان 

وهذه ] ٧=٨÷٥٦[البنوة واألخوة سبعة ومثن سهام االبن ب
 )١(:صورا 

 ٩ ٧٢ ٣  ٢٤ ٨ 

 ٢  ١٦=٧+٩ ١ أم  ٣ ١ زوجة 

 - - - ت  ٧ بنت 

 

 ابن 

٧ 

 ٧ ٥٦=١٤+٤٢ ٢أخ شقيق  ١٤

 : مسألة 
  يف غري باب املناسخات االختصار

  املناسخات أكثر من غريها بابن االختصار يكون يف إ
يف وجوده قليالً فيوجـد     ت فيكون    غري باب املناسخا   يف أما

 ] ٣[ثالثة و] ٢ [اثننياألصول املتفق عليها ماعدا أصل 

                                                 
 ٦١-٦ يف الفرائض والوصايا ص التهذيب بتصرف وزيادة وانظر ١٠١-٩٩ الالحم ص فرائض   )١(
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 ولكنه  فنرجع كالً من أصل أو مصح املسألة والسهام إىل وفقه         
 بني الفرض والتعصيب إمـا      جيمعبقله وذلك يف مسائل من      
 جبهة واحدة كاألب واجلد

عم وكأم  جبهتني كزوج هو ابن عم أو أخ ألم هو ابن وإما 
 وهو من جيمع بني فمثال األول معتقة هيأو زوجة أو أخت 

 أبلو هلك هالك عن : الفرض والتعصيب جبهة واحدة 
ثالثة للبنت النصف ] ٦[ستة  من تهماوبنت فإن أصل مسأل

له ] ٢[اثنان والباقي فرضاً ] ١[واحد ولألب السدس ] ٣[
 ، تعصيبا 
  بالثلث فنرجع متوافقة  بني السهام وأصل املسألة جندهاوبالنظر

 ٢ ٦ 

 ١ ٣ بنت

 سـهام و] ٢[اثنني  إىل ثلثه   األصل   
إىل ثلثهـا   واألب   البنـت    كل من 
  وتعصيباً فرضاً ١ ٣  أب :وهذه صورا ]  ١[واحد 

:  والتعصيب جبهتني الفرض وهو من جيمع بني  الثاينومثال
 أصل فإن، لو هلك هالك عن بنت ابن وزوجة هي معتقة 

 وللزوجة، ] ٤[ثالثة للبنت النصف ] ٨[مثانية تهما من مسأل
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بصفتها  لزوجة تعصيباًل ]٣[ثالثة والباقي ]١[واحدالثمن 
 معتقة 
 بالربع فنرجع متوافقةبني أصل املسألة والسهام جندها  وبالنظر

  ]٢[ اثنني  املسألة إىل ربعهارجعنفاجلميع إىل ربعه 
 ٢ ٨ 

 ١ ٤  ابن بنت

إىل ربعها   السهامو 
وهـذه   ] ١[واحد  
  وتعصيباً فرضاً ١ ٤  معتقة هي زوجة )١( :راصو

 املعادة على القول    مسائل يكون االختصار أيضاً يف بعض       كما
 ٠املرجوح وقد سبقت يف باب اجلد واإلخوة 

وقد جيب ذلك إذا احنصر إرث وارث        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
أي ) حض العـصوبة    الثاين يف ورثة ورثوا منه ومن األول مب       

وقد جيب االختصار إذا ما كانـت املـسألة مـن مـسائل             
املناسخات األوىل من حاالت املناسخات الرئيسة وقد اشترط        

 :هلذه احلالة شرطان مها 

                                                 
  ١٣٦-١٣٣ / ١ الترتيب جزء كتاب شرح  ايب فتح القريب انظر   (١)
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أن يكون مجيع  من مات بعد األول ليس هلم           : الشرط األول 
 .وارث غري ورثت امليت األول

 الباقون يرثـون مـن      أن يكون مجيع األحياء    : الشرط الثاين 
مجيع األموات بنوع واحد من أنواع اإلرث وهو العـصوبة          

 فقط أو بالفرض فقط أو بالعصوبة والفرض معاً 
فأما اإلرث مبحض العصوبة فقد مثل له املؤلف رمحه اهللا تعاىل           

كما لو خلف شخص امرأة وأبوين ومخسة بـنني         : (  بقوله
مث ، مث بنت    وجةماتت الز  وثالث بنات فمات أحد البنني مث     

مث ابن آخر فقط بقى ابنان وبنتان فاجعل املسألة مـن           ، األم  
عدد الرؤوس ستة وكأن األول مل ميت إالّ عنهم فقط ألنه وأن    

 فقد عاد إليـه      أو تفاوت  كان خرج شيء عن الباقني بتساوٍ     
 هذه املسألة على لو عملنا  ألنا )فللذكر مثل حظ األنثيني 

سألة امليت األول من أربعـة وعـشرين        أصل م : النحو التايل 
ولكل من األبوين الـسدس     ] ٣[للزوجة الثمن ثالثة    ] ٢٤[

بني األوالد للذكر مثـل     ] ١٣[ثالثة عشر   والباقي  ] ٤[أربعة  
 .]١[ولكل بنت واحد ] ٢[حظ األنثيني فلكل ابن اثنان 
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لألم السدس واحـد    ] ٦[وأصل مسألة امليت الثاين من ستة       
للجد تعصيباً ويسقط بـه اإلخـوة       ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[

 .واألخوات على القول الراجح
وبني مسألته سـتة    ] ٢[وبالنظر بني سهام امليت الثاين اثنني       

] ١[فأما وفق سـهامه فواحـد       جندها متوافقة بالنصف    ] ٦[
 .نضرب فيه سهام ورثته

هي جزء الـسهم الـذي بـه        ] ٣[ته فثالثة   وفق مسأل  وأما  
 أصل مسألة امليت األول      يف هانضبلتني  تستخرج اجلامعة للمسأ  
 .وهي اجلامعة للمسألتني] ٧٢=٢٤×٣[ينتج اثنان وسبعون 

وهلا باألمومة واحـد    ، ] ٩=٣×٣[فللزوجة بالزوجية تسعة    
 ].١٠=٩+١[واحلاصل هلا من املسألتني عشرة ] ١=١×١[

نضرا يف جزء الـسهم ثالثـة       ] ٤[ولألم امليت األول أربعة     
 .]١٢=٤×٣[ر ينتج اثنا عش] ٣[

من املسألة األوىل اثنـان     من أبناء امليت األول     حي  ولكل ابن   
 ، ]٦=٣×٢[ينتج ستة   ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      ] ٢[

 ].٣=٣×١[ولكل بنت ثالثة 
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] ١١[ومسألة امليت الثالث من عدد رؤوس الورثة أحد عشر          
 .]١[ولكل بنت واحد ] ٢[لكل ابن اثنان 

أصل ت الثالث من اجلامعة السابقة وبني       وبالنظر بني سهام املي   
] ١١[مسألته جندها متباينة فنضرب كامل املسألة أحد عشر         

 ينـتج اجلامعـة     ]٧٢[يف كامل اجلامعة األوىل اثنني وسبعني       
ــسعون  ــان وت ــة يف هــذه املــسألة ســبعمائة واثن الثاني

]٧٩٢=٧٢×١١.[ 
 يف  نضرا] ١٢[ألم امليت األول من اجلامعة األوىل اثنا عشر         

ينتج مائـة واثنـان وثالثـون       ] ١١[جزء السهم أحد عشر     
]١٣٢=١١×١٢[. 

نضرا  ]١٧[وأليب امليت األول من اجلامعة األوىل سبعة عشر        
 مائة وسـبعة ومثـانون   ينتج] ١١[يف جزء السهم أحد عشر     

]١٨٧=١٧×١١.[ 
نضرا يف جزء السهم    ] ٦[ة األوىل ستة    اجلامعولكل ابن من    
وله من  ، ] ٦٦=١١×٦[ ستة وستون    جينت] ١١[أحد عشر   

نضرا يف كامل سهام مورثه عـشرة       ] ٢[املسألة الثالثة اثنان    
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فاحلاصل له ستة ومثانون    ] ٢٠=١٠×٢[ينتج عشرون   ] ١٠[
]٨٦=٦٦+٢٠.[ 

نـضرا يف جـزء     ] ٣[ثالثة  ولكل بنت من اجلامعة األوىل      
] ٣٣=١١×٣[ثالثة وثالثـون     ينتج] ١١[السهم أحد عشر    

نضربه يف كامل سهام مورثه     ] ١[املسألة الثالثة واحد    وهلا من   
 فاحلاصل هلا ثالثـة     ]١٠=١٠×١[ينتج عشرة   ] ١٠[عشرة  

 ].٤٣=٣٣+١٠[وأربعون  
للجدة السدس واحد   ] ٦[من ستة   وأصل مسألة امليت الرابع     

للجد تعصيباً ويسقط بـه اإلخـوة       ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[
 .واألخوات على القول الراجح

مـن  ] ٤٣[ثالثـة وأربعـني     بني سهام امليت الرابع     وبالنظر  
هي جـزء   فة  ينابجندها مت ] ٦[ وبني مسألته ستة     اجلامعة الثانية 
سبعمائة واثـنني وتـسعني     الثانية   اجلامعةا يف   رالسهم نض 

أربعة آالف وسبعمائة واثنان ومخـسون      ينتج  =] ٧٩٢×٦[
 . يف هذه املسألةالثالثة وهي اجلامعة] ٤٧٥٢=٧٩٢×٦[
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 ءد من اجلامعة الثانية مائة وسبعة ومثانون نضرا يف جـز          للج
الــسهم ســتة ينــتج ألــف ومائــة واثنــان وعــشرون 

] ٥[وله من املسألة الرابعـة مخـسة         ، ]١١٢٢=١٨٧×٦[
ينتج مائتان  ] ٤٣[نضرا يف كامل سهام مورثه ثالثة وأربعني        

فاحلاصل له مـن اجلامعـة      ، ] ٢١٥=٤٣×٥[ومخسة عشر   
 ]١٣٣٧=٢١٥+١١٢٢[المثائة وسبعة وثالثون الثالثة ألف وث

ـ ] ٨٦[ولكل ابن من اجلامعة الثانية ستة ومثانون         ضرا يف  ن
ينـتج مخـسمائة وسـتة عـشر     ] ٦[سـتة   الـسهم   جزء  
 . هي نصيبه من اجلامعة الثالثة]٥١٦=٨٦×٦[

] ٤٣[ولكلٍ من البنتني من اجلامعة الثانية ثالثـة وأربعـون           
ينتج مائتان ومثانية ومخسون    ] ٦[نضرا يف جزء السهم ستة      

 .هي نصيبها من اجلامعة الثالثة] ٢٥٨=٤٣×٦[
وتصح من أربعني   ] ٤[وأصل مسالة امليت اخلامس من أربعة       

ولكل مـن   ] ٦[ولكل ابن ستة    ] ١٠[للزوج عشرة   ، ] ٤٠[
 ]٣[البنتني ثالثة 
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وبالنظر بني سهام امليت اخلامس مثامنائـة ومخـسة وثالثـني           
] ٤٠[الثالثة وبني مصح مسألته أربعـني       من اجلامعة   ] ٨٣٥[

 مائة وسبعة وستون  فأما وفق سهامه ف   ،  ثمنجندها متوافقة بال  
 .نضرب فيه سهام ورثته] ١٦٧[

هي جزء السهم الـذي بـه       ] ٨[ة  نيام وأما وفق مسألته فث   
أربعة الثالثة  اجلامعة  به يف   رنضحيث   الرابعةتستخرج اجلامعة   

مثانيـة   ينـتج    ] ٤٧٥٢[آالف وسبعمائة واثنني ومخـسني      
وهي اجلامعة  ] ٣٨٠١٦=٤٧٥٢×٨[وثالثون ألفاً وستة عشر   
 .الرابعة يف هذه املسألة

للزوج من اجلامعة الثالثة باألبوة ألف وثالمثائة وسبعة وثالثون         
ينتج عشرة آالف   ] ٨[نضرا يف جزء السهم مثانية       ]١٣٣٧[

وله مـن   ، ] ١٠٦٩٦=١٣٣٧×٨[وستمائة وستة وتسعون    
 سـهام  وفقا يف   نضر ]١٠[بالزوجية عشرة   ة  مساة اخل املسأل
 ألف وستمائة وسبعون  ينتج  ] ١٦٧ [ وستني سبعةمائة و مورثه  

اثنـا  ة  بعارفاحلاصل له من اجلامعة ال    ، ] ١٦٧٠=١٦٧×١٠[
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ــشر  ــعـ ــاً ألفـ ــة وسـ ــت وثالمثائـ ون تة وسـ
 . هي نصيبه من اجلامعة الرابعة]١٢٣٦٦=١٦٧٠+١٠٦٩٦[

] ٥١٦ [مخسمائة وستة عـشر     ة  لثثاولكل ابن من اجلامعة ال    
أربعـة آالف ومائـة     ينتج  ] ٨ [مثانيةنضرا يف جزء السهم     

ولـه مـن املـسألة      ، ] ٤١٢٨=٥١٦×٨ [ومثانية وعشرون 
نضرا يف وفق سهام مورثه مائة وسـبعة        ] ٦[اخلامسة ستة   

، ] ١٠٠٢=١٦٧×٦[ينتج ألـف واثنـان      ] ١٦٧[وستني  
 آالف ومائة وثالثـون   مخسة  فاحلاصل له من اجلامعة الرابعة      

]٥١٣٠=١٠٠٢+٤١٢٨[. 
ة مائتان ومثانية ومخـسون     لثولكلٍ من البنتني من اجلامعة الثا     

ينتج ألفان وأربعـة    ] ٨[نضرا يف جزء السهم مثانية      ] ٢٥٨[
وهلا من املسألة اخلامسة ثالثة     ، ] ٢٠٦٤=٢٥٨×٨[وستون  

] ١٦٧[نضرا يف وفق سهام املورث مائة وسبعة وستني         ] ٣[
 مـن   افاحلاصل هل ، ] ٥٠١=١٦٧×٣[مخسمائة وواحد   تج  ين

ألفــان ومخــسمائة ومخــسة وســتون اجلامعــة الرابعــة 
]٢٥٦٥=٥٠١+٢٠٦٤.[ 
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للجد ويسقط به   ] ١[وأصل مسألة امليت السادس من واحد       
هـي  اخلامسة  اإلخوة واألخوات على القول الراجح واجلامعة       

ة مثانيــة وثالثــون ألفــاً وســتة عــشر رابعــاجلامعــة ال
]٣٨٠١٦=٣٨٠١٦×١.[ 

هـي  سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وستة وتـسعون        منها  للجد  
حاصل سـهامه وسـهام مورثـه مـن اجلامعـة الرابعـة             

]١٧٤٩٦=١٢٣٦٦+٥١٣٠[. 
 .من اجلامعة الرابعةولكل أخ وأخت كما سبق 

لكـلٍ  ] ٨[وأصل مسألة امليت السابع من رؤوس ورثته مثانية         
لكلٍ من بنيت االبن واحد     و، ] ٢[واحد من أبناء االبن اثنان      

]١.[ 
سبعة عشر ألفـاً وأربعمائـة      وبالنظر بني سهام امليت السابع      

وبني مـسألته   ] ١٧٤٩٦[وستة وتسعني من اجلامعة اخلامسة      
فأما وفق سـهامه فألفـان     ، جندها متوافقة بالثمن    ] ٨[مثانية  

نضرب فيها سهام كل فـرد      ] ٢١٨٧[ومائة وسبعة ومثانون    
 .من ورثته
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وتكون اجلامعة السادسة هـي     ] ١[فق مسألته فواحد    وأما و 
نفس اجلامعة اخلامسة مثانية وثالثـون ألفـاً وسـتة عـشر            

]٣٨٠١٦=٣٨٠١٦×١.[ 
لكل واحد من أبناء االبن من مسألة مورثهم امليت الـسابع           

نضرا يف وفق سهام مورثه ألفني ومائـة وسـبعة          ] ٢[اثنان  
ئة وأربعة وسبعون   ينتج أربعة آالف وثالمثا   ] ٢١٨٧[ومثانني  

مخـسة آالف  وله من اجلامعة اخلامسة    ] ٤٣٧٤=٢١٨٧×٢[
فاحلاصل له من اجلامعة الـسادسة      ] ٥١٣٠[ومائة وثالثون   

 ].٩٥٠٤=٥١٣٠+٤٣٧٤[تسعة آالف ومخسمائة وأربعة 
أربعة آالف وسبعمائة   ولكلٍ من بنيت االبن النصف من ذلك        

 ].٤٧٥٢=٢١٨٧+٢٥٦٥[واثنان ومخسون 
، ] ٦[مليت الثامن من عدد رؤوس ورثته ستة        وأصل مسألة ا  
 ].١[ولكل أخت واحد ] ٢[لكل أخ اثنان 

تسعة آالف ومخـسمائة وأربعـة      وبالنظر بني سهام املورث     
جنـدها  ] ٦[من اجلامعة السادسة وبني مسألته ستة    ] ٩٥٠٤[
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متوافقة بالسدس واجلامعة السابعة هي نفس اجلامعة السادسة        
 ].٣٨٠١٦=٣٨٠١٦×١[تة عشر مثانية وثالثون ألفاً وس

] ٢[لكلٍ من األخوين من مسألة مورثهم امليت الثامن اثنـان           
نضرا يف وفق سهام مورثه ألف ومخسمائة وأربعة ومثـانني          

ــتون ] ١٥٨٤[ ــة وس ــة ومثاني ــة آالف ومائ ــتج ثالث ين
تسعة آالف  وله من اجلامعة السادسة     ] ٣١٦٨=١٥٨٤×٢[

ة بع من اجلامعة السا    فاحلاصل له  ] ٩٥٠٤[ومخسمائة وأربعة   
ــبعون    ــان وس ــتمائة واثن ــاً وس ــشر ألف ــا ع  اثن

]١٢٦٧٢=٩٥٠٤+٣١٦٨.[ 
ة آالف  سـت النصف من ذلـك     كذلك  ولكلٍ من بنيت االبن     

 ].٦٣٣٦=١٥٨٤+٤٧٥٢[ون ستة وثالثائة وثالمثو
هذا على طريق املناسخات احلالة الرئيسة الثالثة ولو نظرنا بني          

 وبني  ]٣٨٠١٦[ألفاً وستة عشر    اجلامعة النهائية مثانية وثالثني     
سهام الورثة لوجدناها متوافقة جبزء من ستة آالف وثالمثائـة          

فنرجع كـالً مـن اجلامعـة       ، ]٦٣٣٦[جزًء  وستة وثالثني   
 .وسهام الورثة إىل وفقه
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وأما وفق سـهام كـلٍ مـن        ، ] ٦[فأما وفق اجلامعة فستة     
 ]١[وأما وفق كلٍ من األختني فواحـد        ] ٢[األخوين فاثنان   

االختصار على ما ذكره املؤلف رمحـه اهللا        عد  باملسألة  عود  تو
ستة للذكر مثل حـظ األنثـيني   الورثة  من عدد رؤوس    تعاىل  
 فلكل ذكر اثنـان     األول مل ميت إالّ عنهم فقط     امليت  وكأن  

 . ]١[ولكل أنثى واحد ، ] ٢[
 ]٢[لكل ابن اثنـان      ]٦[إذاً أصل املسألة من عدد رؤوسهم ستة        

  وكأنه مل يكن يف املسألة إال ميتاً واحداً ]١[بنتني واحد ولكل من ال
 ٦ 

 ٢ ابن

 ٢ ابن

 ١ بنت

أوجب أهل الصناعة يف هذا الـشأن        ولذلك
املسري إىل االختصار ما أمكن حـىت عـدوا         

وهذه  صحيحاً تاركه خمطأً وإن كان جوابه    
صورا بالبسط وباالختـصار واهللا أعلـم       

 .وأحكم
 ١ بنت

:  بقولهث بالفرض فقد ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل         وأما اإلر 
وقد ينحصر فيما إذا كان اإلرث يف اجلميع بالفرض وكـان           

 ) اسم الفرض يف املسألتني واحداً 
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وهذا  يتصور إذا كان يف املسألة ميتان فقط أمـا يف              : قلت
فال يتصور وعلى وجـود     ؛  وجود أكثر من ميتني يف املسألة       

من حتقق شروط ثالثة يف إرثهم ذه الصفة        ميتني فقط ال بد     
 :وذلك على النحو التايل 

 .احنصار ورثة الثاين يف باقي ورثة األول  -١
 .أن ال ختتلف أمساء الفروض يف املسألتني  -٢
أن تكون مسألة األول عائلة بقدر نصيب الثـاين    -٣

أو بأكثر ومسألة الثاين غري عائلـة يف الـصورة األوىل           
  .در ما نقص نصيبه عن عول األوىلوعائلة يف الثانية بق
 عـن أم و زوج      زوجـة  تلو هلك : ومثال الصورة األوىل  

وقبل قسمة التركة زِوج الـزوج      ، وأخت شقيقة وولدي أم     
أصل املـسألة    باألخت الشقيقة مث ماتت عنه وعمن بقي فإن       

للشقيقة منها ثالث   ] ٩[وتعول إىل تسعة    ] ٦[األوىل من ستة    
على نسبة مرياثهم من األوىل فأفرضها      تقسم على ورثتها    ] ٣[

كالعدم وأقسم املال بني الزوج واألم وولديها  فتـصح مـن            
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 ةلتحقق الشروط الثالثة املاضية فيها ألن امليتة الثاني       ] ٦[ ستة
 قد احنصر إرثها يف األم وولديها والزوج وهم ورثة األول ومل

 ٦ ختتلف الفروض يف املسألتني فإن للزوج

 ١ أم

 ٣ زوج

 ١ أخ ألم

السدس ولولـديها الثلـث يف      النصف ولألم   
املسألتني ، وأيضاً أن املسألة األوىل عائلة إىل        

] ٣[ ثالثة   نصيب األخت الشقيقة منها   و] ٩[
 ١ أخ ألم :وهو الذي عالت به وهذه  صورا 

 عن جدة وأخت    زوجة تلو هلك  : ومثال الصورة الثانية  
 .األخت ألببج  الزوزوجشقيقة وأخت ألب وزوج ف
املسألة األوىل من ستة     فإن أصل  مث ماتت عنه وعن الباقني      

ونصيب األخـت ألب منـها      ] ٨[وتعول إىل مثانية    ] ٦[
فيقـسم بـني    ] ١[وهو أقل من العول بواحد      ] ١[واحد  

 .على نسبة إرثهم من األوىل] ٧[ورثتها على سبعة 
قة فافرض أن امليتة األوىل ماتت عن الزوج واألخت الشقي        

 واجلدة وليس هناك ميت غريها 
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 ٦/٧ وتعول إىل  ]٦[فتصح املسألة من ستة 

 ٣ زوج

 ٣ أخت شقيقة

ألخـت  اولزوج  كل من ا  ل] ٧[سبعة  
و هذه   ] ١[وللجدة واحد   ] ٣[ثالثة  
 ١ جدة :صورا 

أما لو كان حظ امليت الثاين من املسألة األوىل أكثر مما 
 .- واهللا تعاىل أعلم-ار عالت به فإنه مل يتأت هذا االختص

أو كان إرث األحياء من مجيـع األمـوات بـالفرض           
  .والتعصيب معاً

 لو هلك هالك عن عشرة إخوة ألم وهم          :ومثال ذلك 
 مسألتهم من   بنوا عم مث تعاقبوا موتاً إال أربعة منهم فإن أصل         

 واحد فرضاً كوم إخوة ألم     هلم الثلث   خمرج الثلث   ] ٣[ثالثة  
كوم بنـوا عـم وسـهامهم        تعصيباًهلم  ] ٢[ن  اثناوالباقي  

بالفرض والتعصيب منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم أربعـة        
ينـتج اثنـا عـشر      ] ٣[فنضرا يف أصل املسألة ثالثة      ] ٤[
لكل واحد منـهم    منها يصح هذا االنكسار     و ]١٢=٤×٣[

   بالتعصيب ] ١ [واحدبالفرض و] ٢[اثنان ] ٣[ثالثة 
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 ٤ سألة وسهامهم جندها متوافقةوبالنظر بني مصح امل

 ١ أخ ألم

 ١ أخ ألم

 ١ أخ ألم

 ثلثو] ٤[ أربعة فثلث املصح لثثبال
إذاً أصل املسألة من  ]١[واحد السهام 

لكل واحد ] ٤[عدد رؤوسهم أربعة 
ـم وهذه صورا وتعصيباً فرضاً ]١[واحد

ــ
ــ
ا ع
بنو

 ١ أخ ألم 

         :بقولـه    مـن مثـال        أما ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل      
كامرأة هلكت عن زوج وأخت شقيقة وأخت ألب مث بعد          ( 

موا تزوج الزوج األخت ألب وماتت فاإلرث راجع علـى          
أي لو هلكـت    .) الزوج واألخت الشقيقة نصفني واهللا أعلم       
مث بعـد موـا     ، امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت ألب        

عنهم فاإلرث راجع يف    مث ماتت   ، األخت ألب   بتزوج الزوج   
ألن املرياث راجع   ؛  هذه احلالة على الزوج واألخت الشقيقة       

د قو؛  عليهما أعين الزوج واألخت الشقيقة وال وارث غريمها         
 .ورثا يف هذه احلالة بالفرض فقط

األخذ باالختصار قبل العمل فستؤول      فلو قسمنا املسألة دون     
 ]٢[د العمل إىل اثنني     إىل االختصار بع  املسألة يف األخري أيضاً     
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وكما قيل التجربـة خـري       ، ]١[لكلٍ منهما النصف واحد     
 ]٧[وتعول إىل سبعة ] ٦[برهان فأصل املسألة األوىل من ستة     

 .] ٣[لكلٍ من الزوج واألخت الشقيقة النصف ثالثة 
تكملة الثلثني ومسألتها من    ] ١[ ألب السدس واحد     ولألخت
] ١[ة النـصف واحـد   ن الزوج والـشقيق لكل م] ٢[اثنني  

] ١[وبالنظر بني سهام األخت ألب ـ من املسألة األوىل ـ   
جندها متباينة فنضرا يف عـول املـسألة        ] ٢[ومسألتها اثنني   
 .]١٤=٧×٢[ينتج أربعة عشر ] ٧[األوىل سبعة 

الشقيقة من املـسألة األوىل سـتة       األخت  لكل من الزوج و   
ء الـسهم    يف جـز   ]٣[حاصل ضرب سهام كلٍ منهما ثالثة       

  .]٦=٣×٢[اثنني 
وحاصل ما لكـلٍ    ] ١[ولكل منهما من املسألة الثانية واحد       

  . ]٧=٦+١ [منهما من اجلامعة سبعة
وسهام كلٍ من الزوج    ] ١٤ [ةوبالنظر بني اجلامعة أربعة عشر    

جندها متوافقة بالسبع فنرجع كالً منـها       ] ٧[والشقيقة سبعة   
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كلٍ من   ووفق ، ]٢=٧÷١٤[فوفق اجلامعة اثنان     ، إىل سبعة 
 ] ١=٧÷٧[الشقيقة واحد األخت سهام الزوج و
إلرث راجع  ألن ا على الزوج والشقيقة    ابتداًء  التركة  إذاً نقسم   

وكأنـه مل ميـت إال      ؛   مناصفةعلى الزوج واألخت الشقيقة     
 إذ ال خيرج املرياث عنهما ؛ واحداً عنهما  ميتاً

. ٢ ١٤ ٢ . ٦/٧ 
 ١ ٧ ١ زوج ٣ زوج 

 ١ ٧ ١ أخت شقيقة ٣ أخت شقيقة

ــذه  وه
 صــورا
 يف حالة 
 ٠ ٠ . ت  ١ أخت ألب البسط

أما إذا عملنا باالختصار ابتداًء ـ وهو األفضل لا أوجبه أهل م
حـىت عـدوا    الصناعة يف هذا الشأن من املسري إليه ما أمكن          

 فاملال  صحيحاً وإن كان جوابهتاركه خمطأً 
 ٢ 

 ١ زوج

احد لكل و مناصفة  والزوج  بني الشقيقة   
 وهـذه صـورا     النصف فرضاً منهما  
 ١ أخت شقيقة  : ابتداًءختصارباال
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تلك أحوال املناسخات الثالث الرئيسة والطريقة املشهورة يف        
سيما وأا معمولة   ذي عليه مجهور علماء هذا الفن ال      عملها ال 

بالشباك مما يضفي عليها احلسن والضبط اليت قال فيها ابـن           
إن عمل املناسـخات  : محه اهللا تعاىل يف شرح الكفاية   اهلائم ر 

باجلدول هو من الصناعة البديعة العجيبة  تلقيتها من أستاذي          
   . )١(أيب احلسن اجلالوي 

وقد نص على عمل املناسخات بالشباك كثري من الفـضالء          
يعـين  ( هذا الباب   : كالبهويت يف شرحه على اإلقناع بقوله       

يص الفرائض وما أحسن االستعانة     من عو ) باب املناسخات   
 . على معرفته برسالة الشباك البن اهلائم ألنه أضبط 

 يف   وقد نص على ذلك أيضاً أمحد بن عبد الغفـار املـالكي           
كتابه املسمى بالدر املنثور يف عمل املناسـخات بالـصحيح          

إن أعمال املناسخات من أرفع أبـواب       : واملكسور بقولـه   
 بني األنام ذكراً وأغمـضها مـسلكاً        الفرائض قدراً وأشهرها  

                                                 
 بن عبد علي: وهو ) باحلاء املهملة ( مل أقف على هذا االسم لكن وقفت على احلالوي :   اجلالوي (١)

الصمد احلالوي املالكي الفرائضي انتهت إليه رئاسة الفقه وكان مشاركاً يف الفنون عارفاً باملعاين والبيان 
 اهـ اية ٢٧٦ /٦هـ انظر شذرات الذهب ج٧٨٢واحلساب واهلندسة انتفع به خلق وتويف يف ذي احلجة 

  ٢/١١١اهلداية إىل حترير الكفاية ج
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إيـضاح  و ، وأدقها سراً فوجب صرف اهلمة لفتح مغلقهـا       
، وإمعان النظر يف ذيب طرقها وحل معضالا        ، مشكالا  

) يعين الشباك   ( وقد اخترع املتأخرون طريق العمل باجلدول       
 . وأجادوا فيها ذلك كل اإلجادة 

ة السهولة وأمكـن    إذ بواسطته سهلت صعوبتها الشديدة غاي     
مثر أغصاا املتطاولة بألطف حيلة وأقرب وسيلة حبيث         اجتناء

ارتفعت عن املاهر يف صناعة احلساب كلفة عملها وإن كثـر           
بطوا فلله درها من طريقة وما أقرا مأخذاً ومـا أعـذا            

 . مورداً
 : وقد ذكر بعضهم لعمل املناسخات عشر طرق وهي

طريـق  و -٣ –يق البصريني   طرو -٢-الطريق العامة    -١
طريق حممد بن احلسن    و -٥-طريق احلل   و -٤- الكوفيني

ــشهرزورو -٦ ــق ال ــوثقني و -٧- يطري ــق امل          طري
طريق علي املـرتالوي شـيخ       و -٩- طريق القبط  و -٨

  .)١(طريق الشباك  و-١٠-الشنشوري 

                                                 
(١)١٩٩-١٩٨ / ١ والعذب الفائض جزء ١٣٣-١٣٢ / ١يب جزء  انظر فتح القريب ا  
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ومن املعلوم إن يف استقصاء شرح هذه الطرق وضرب األمثلة          
اطة جوانبها مما يطول ذكره ويبعد قعره ورمبا جنح         عليها وإح 

حالة اجلـدوى   بالكاتب والقارئ إىل امللل مع قلة الفائدة وض       
 ،سيما وأن يف طريق الباب اليت سلكتها بغية الطالب املريد           ال

غري أين سأبني الطريق العام مبثال يف آخر الباب وكذلك طريق           
سلكه شـيخنا   شيخ الشنشوري والذي    الشيخ على املرتالوي    

   . إن شاء اهللا تعاىل-يف حل مسائل املناسخات 
 يب حلـر وقد نظم طريق الباب املسلوكة غري واحد ومنـهم ا         

 : بقوله يف منظومته رمحه اهللا تعاىل 
        وإن ميت آخر قبل القسمة 

                              فصحح احلساب واعرف سهمه 
 ا        واجعل له مسألة أخرى كم

 ـدما ـ                              قد بني التفصيل فيما ق
        وإن تكن ليست عليها تنقسم  

                               فارجع إىل الوفق ذا قد حكـم 
 ـهاما ـ       وانظر فإن وافقت الس
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                               فخذ هديت وفقها تـــماما
  أو مجيعها يف السابقة       واضربه

                              إن مل يكن بينهما موافــــقة 
 ة  ـ       وكل سهم يف مجيع الثانـي

                               يضرب أو يف وفقها عالنــية 
        وأسهم األخرى ففي الســهام   

 ـــمام                               تضرب أو يف وفقها ت
        فهذه طريقة املناســــــخة  

 )١(                          فارق ا رتبة فضل شامــخة 
 عمل احلالة األوىل من أحوال املناسخات الرئيسة        منوال مينع   

 الذيعلى طريق العمل يف احلالة الثانية أو الثالثة إال االختصار           
 أمكـن   مهمـا علم  أوجب املسري إليه أهل الصناعة يف هذا ال       
 وإن كان جوابه    خمطئاًإلمجاعهم على ذلك حىت عدوا تاركه       

 .صحيحاً

                                                 
  ١٣٨-١٣٧  الرحبية يف علم الفرائض بشرح سبط املارديين وحاشية البقري وتعليق البغا ص  (١)
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العمل يف احلالة   على طريق   عمل يف احلالة الثانية     الكما ال مينع    
ـ إذا تعدد األموات إىل أكثر من ميتنيـ الثالثة    إال اختصار  
 . اجلوامع
لة الثانية   أن تعمل يف احلالة الثالثة كالعمل يف احلا        يمكنككما  

وعدت ما يسمى بالطريق العام الذي      أي جبامعة واحدة وهو     
  . - إن شاء اهللا تعاىل –ببيانه مبثال آخر الباب 

عمل احلالة األوىل فال يصلح إال هلا وال جيوز عمل          طريقة   أما  
 .يهااحلالتني الثانية والثالثة عل

 اجتماع حاالت املناسخات الـثالث يف مـسألة         ميكنكما  
 والعمل فيهن كالً على طريقتها املسلوكة يف البـاب          واحدة

مبسألة واحدة كل منـهن     الثالث  وإليك مثال جبميع احلاالت     
] ١٥[لو هلك هالك عن مخسة عشر       : معمول على طريقتها    

 .مات منهم تسعة كل منهم عن الباقنيابناً مث 
ومات الثاين منهم ، عن زوجة وابن الباقني  مث مات أحد الستة     

الرابع عن  مات  و، والثالث عن ابنني وبنتني     ،  وبنتني   عن ابن 
 .زوجة ومن بقي 
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مث ، مث ماتت زوجة أول الستة موتاً عن ابن وبنت ومن بقي             
ماتت زوجة الرابع من الستة عن زوج وثالثة إخوة وأخـت           

 .أشقاء 
 احلل 

نظراً لتوفر شروط احلالة األوىل يف التسعة األموات الـسابقني          
هي عدد رؤوسهم   ] ٦[ل مسألتهم من ستة     وورثتهم فإن أص  

وكأنه مل ميت عنهم إال ميت واحد فقط لكل واحد منـهم            
 ] .١[واحد 

] ٨[وأصل املسألة الثانية وهي مسألة أول الستة موتاً من مثانية   
 .لالبن ] ٧[والباقي سبعة ] ١[للزوجة الثمن واحد 

] ٤[وأصل مسألة ثاين الستة موتاً من عدد رؤوس ورثته أربعة      
 .للذكر مثل حظ األنثيني 

وأصل مسألة الثالثة كذلك هذه أربع مسائل ال يرث من فيهن           
 شروط احلالة الثانية مـن      نبعضهم البعض حيث توفرت فيه    

 .حاالت املناسخات الرئيسة 
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وبالنظر بني سهام كل ميت منهم ومسألته جنـدها متباينـة           
 . فنثبت اجلميع 

ألربع جند تداخل األربعـة     وبالنظر بني هذه املسائل بالنسب ا     
] ٦[مـع الـستة     ] ٨[وتوافق الثمانية   ] ٨[مع الثمانية   ] ٤[

وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر ينـتج أربعـة           
هي جزء السهم نضرا يف املـسألة       ] ٢٤=٨×٣ [وعشرون
] ١٤٤=٢٤×٦[ينتج مائة وأربعة وأربعون       ] ٦[ستة  األوىل  

 .وهي اجلامعة ملا مضى معنا من مسائل 
نقـسمها علـى    ] ٢٤=٢٤×١[لكل ميت أربعة وعشرون     

والثالثة سـتة   ] ٣[مسألته يبلغ جزء سهم املسألة الثانية ثالثة        
 ] .٤[والرابعة أربعة ] ٦[

 رثـه وممـسألة   سـهم   جزء  مث نضرب سهام كل وارث يف       
  .واحلاصل نصيبه من اجلامعة 

منـهم  أما الثالثة األبناء األحياء يف املسألة األوىل فلكل واحد          
 .هي نصيبه من اجلامعة األوىل    ] ٢٤=٢٤×١[أربعة وعشرون   

 ] .٣=٣×١[نصيب زوجة أول الستة موتاً ثالثة و
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 ] .٢١=٣×٧[ونصيب ابنه واحد وعشرون 
اثنا األموات اآلخرين   من الستة   الثاين موتاً   امليت  ونصيب ابن   

 ] .٦=٦×١[ولكل من ابنتيه ستة ، ] ١٢=٦×٢[عشر 
من الـستة األمـوات     موتاً  يت الثالث   ولكل ابن من أبناء امل    

 ] .٤=٤×١[ولكل بنت أربعة ] ٨=٤×٢[مثانية اآلخرين 
للزوجـة  ] ٤[أما أصل مسألة امليت اخلامس  فهي من أربعة          

لألخوين منكسرة عليهما   ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[الربع واحد   
أربعـة  وبضرا يف أصل املسألة     ] ٢[اثنني  ومباينة لرأسيهما   

] ٢=٢×١[للزوجة اثنـان     ] ٨=٤×٢[مثانية  تصح من   ] ٤[
 ] .٣[ولكل من األخوين ثالثة 

من اجلامعة  ] ٢٤[وبالنظر بني سهام مورثهم أربعة وعشرين       
جندها منقسمة فتصح مـن     ] ٨[السابقة ومصح مسألته مثانية     

اجلامعة األوىل وهذه املسألة من احلالة الثالثة مـن حـاالت           
 .املناسخات الرئيسة 

] ٥[امليت السادس من عدد رؤوس ورثته مخسة        وأصل مسألة   
 ] .١[وللبنت واحد ] ٢[لكل ابن اثنان 
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ونظراً لكوا من احلالة الثالثة فالعمل سيكون فيها كاخلامسة         
غري أن سهام امليت هنا مباينة ملسألته وعند التبـاين نـضرب            
كامل املسألة يف اجلامعة اليت قبلها حيث أصبحت مبثابة املسألة          

وهي ] ٧٢٠=١٤٤×٥[ينتج سبعمائة وعشرون    هلا ؛    األوىل
وهي أيـضاً اجلامعـة     ، اجلامعة هلذه املسألة واجلامعة السابقة      

 . الثانية يف هذه املسألة
يف جزء   اضربعد  ومن له سهام من اجلامعة السابقة أعطيناه        

 ] .٥[كامل مسألة امليت السادس مخسة السهم ؛ 
 التاليـة للجامعـة     دس وهي اومن لـه شيء من مسألة الس     

 ] .٣[أعطيناه مضروباً يف كامل سهام مورثه ثالثة 
ومن كان لـه نصيب من اجلامعة السابقة واملـسألة احلاليـة         

 . ة ثانيمجعناه له وأعطيناه من اجلامعة ال
وثالثون ثالثة  من اجلامعة األوىل    الشقيقني  األختني  فلكل من   

ائة ومخـسة   موينتج  ] ٥[نضرا يف جزء السهم مخسة      ] ٣٣[
  . سهماً]١٦٥=٣٣×٥[وستون 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٨٢ 

نـضرا يف   ] ٢١[واحد وعشرون    اجلامعة األوىل ولالبن من   
 ]١٠٥=٢١×٥[ مائة ومخـسة   ينتج   ]٥[جزء السهم مخسة    

 .أسهم
نضرا يف كامل سـهام     ] ٢[اثنان    ولـه من املسألة احلالية     

اموع مائـة    أسهم   ]٦=٣×٢[ستة  ينتج  ] ٣[مورثه ثالثة   
 ] . ١١١= ٦+١٠٥[وأحد عشر 

نـضرا يف   ] ١٢[األوىل اثنا عشر    ولالبن السابق من اجلامعة     
 سـتون ينتج نصيبه من اجلامعة الثانية       ]٥[جزء السهم مخسة    

 .سهماً] ٦٠=١٢×٥[
نضرا يف جـزء    ] ٦[من اجلامعة األوىل ستة      من أختيه    ولكلٍ

 .سهماً] ٣٠=٥×٦[ ينتج ثالثون ]٥[السهم مخسة 
] ٨[مثانية   وىلء امليت الرابع من اجلامعة األ     ولكل ابن من أبنا   

 ]٤٠=٨×٥[أربعون  ينتج  ] ٥[نضرا يف جزء السهم مخسة      
 . سهماً
نضرا يف جزء   ] ٤[من اجلامعة األوىل أربعة      من أختيه    ولكلٍ

 .سهماً] ٢٠=٥×٤[عشرون  ينتج ]٥[السهم مخسة 
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 نضرا يف ] ٦[ستة   وىلولزوجة امليت اخلامس من اجلامعة األ     
 .سهماً] ٣٠=٦×٥[ثالثون ينتج ] ٥[جزء السهم مخسة 

نـضرا يف   ] ٢[سـهمان   ولكل ابن من أبناء امليتة السادسة       
ـ ] ٦=٣×٢[ستة  ينتج  ] ٣[كامل سهام مورثة ثالثة      ه وللبنت

 .]٣=٣×١[ثالثة 
للزوج النصف واحد   ] ٢[وأصل مسألة امليت السابع من اثنني       

]١. [ 
 عليهم ومباين لرؤوسـهم     لإلخوة منكسر ] ١[والباقي واحد   

] ٢[اثنني  نضرا يف أصل املسألة     فهي جزء السهم    ] ٧[سبعة  
 ].١٤[ أربعة عشر تصح من

ولألخـت  ] ٢[ولكل أخ اثنـان     ] ٧= ٧×١[للزوج سبعة   
 ] . ١[واحد 

وهذه املسألة أيضاً من احلالة الثالثة الرئيـسة مـن حـاالت            
 . املناسخات 

ومـصح  ] ٣٠ [ع ثالثـني  السابامليت  هذا  وبالنظر بني سهام    
 .جندها متوافقة بالنصف ] ١٤[مسألته أربعة عشر 
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] ١٥[فنثبت وفق كل منهما فأما وفق سهامه فخمسة عشر          
هي جزء السهم اخلاص مبسألته نضرب فيها سهام كل وارث          

 .امن مه
ة سبعمائة  ثالثيف اجلامعة ال  نضرا  ] ٧[سبعة  ف وأما وفق مسألته  
ــشرين  ــسة آال ] ٧٢٠[وع ــتج مخ ــون ين ف وأربع

 اهـذ يف  األخرية  والرابعة  وهي اجلامعة   ] ٥٠٤٠=٧٢٠×٧[
  .املثال

 من اجلامعة الثالثـة مائـة وسـتة         لكل من ابين امليت األول    
ألف ينتج  ] ٧[نضرا يف جزء السهم سبعة       ]١٦٥[ومخسون  

 .سهماً] ١١٥٥= ١٦٥×٧[ومائة ومخسة ومخسون 
 ]١١١[وأحد عشر   من اجلامعة الثالثة مائة     والبن امليت الثاين    

سـبعمائة وسـبعة    ينـتج   ] ٧[نضرا يف جزء السهم سبعة      
 .سهماً] ٧٧٧=١١١×٧[وسبعون 

نضرا يف  ] ٦٠[من اجلامعة الثالثة ستون     والبن امليت الثالث    
 أربعمائــة وعــشرونينــتج ] ٧[جــزء الــسهم ســبعة 

  سهماً]٤٢٠=٦٠×٧[
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 يف  نـضرا ] ٣٠[ثالثون  من اجلامعة الثالثة     ولكل من أختيه    
] ٢١٠=٧×٣٠[مائتان وعشرة   ينتج  ] ٧[جزء السهم سبعة    

 .سهماً
من اجلامعة الثالثـة أربعـون      ولكل ابن من أبناء امليت الرابع       

مائتان ومثانون          ينتج  ] ٧[نضرا يف جزء السهم سبعة      ] ٤٠[
 .سهماً] ٢٨٠=٤٠×٧[

نضرا يف  ] ٢٠[من اجلامعة الثالثة عشرون     ولكل من البنتني    
] ١٤٠=٢٠×٧[مائة وأربعـون    ينتج  ] ٧[السهم سبعة   جزء  
 .سهماً

نـضرا يف   ] ٦[من اجلامعة الثالثة ستة     والبن امليت السادس    
] ٤٢=٧×٦[اثنـان وأربعـون     ينتج  ] ٧[جزء السهم سبعة    

 .سهماً
نضرا يف جزء الـسهم     ] ٣[من اجلامعة الثالثة ثالثة     وألخته  
 .سهماً] ٢١=٧×٣[واحد وعشرون ينتج ] ٧[سبعة 
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من اجلامعة الثالثة مخسة عشر نضرا يف       ولزوج امليتة السابعة    
] ١٠٥=١٥×٧[مائة ومخـسة      ينتج  ] ٧[جزء السهم سبعة    

 .أسهم
من املسألة احلالية اثنان نضرا يف وفق سهام مورثه         ولكل أخ   
سـهماً  ] ٣٠=١٥×٢[ثالثـون   ينـتج   ] ١٥[مخسة عشر   

 :اوهذه صورسهماً ] ١٥=١٥×١[ولألخت مخسة عشر  
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سلك شـيخنا يف حـل      وقد   :طريق الشيخ علي املرتالوي   
انت من احلالة الثانيـة أو الثالثـة        مسائل املناسخات سواًء ك   
شيخ الشنـشوري رمحهمـا اهللا       طريق الشيخ علي املرتالوي     

تعاىل وهي عمل مسألة لكل ميت على حدة ويـصححها إذا           
 .احتاجت إىل تصحيح مراعياً األول فاألول موتاً 

مث ينسب ما بيد كل وارث إىل مصح مسألة مورثه وحاصـل         
  .تلك النسبة هو نصيبه من التركة

 .وإن ورث وارث أكثر من ميت مجع لـه مرياثه بعد العمل 
وهذه الطريق هي إحدى الطرق العشر يف باب املناسـخات          
اليت سبق ذكرها ولرمبا قام شيخنا بقسمة مسألة من مـسائل           
املناسخات يف جلسة واحدة على هذا الطريق ما قد ميكـث           

طقتنا يكثر  فيها غريه أياماً السيما وأن مسائل املناسخات يف من        
فيها األموات غالباً دون اللجوء إىل قسمة التركة حبسن نيـة           

وإذا احتاجوا بعد تلك األزمنة إىل قسمتها على        ، أزمنة مديدة   
طريق املناسخات جبامعة واحدة أو متعددة يتعذر ذلك غالبـاً          
لتضخم األعداد احلسابية فيها من أسهم وجامعات قد يصعب         
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عب التعامـل معهـا كأنـصبة       على البعض قراءا مما يـص     
 .واستخدامها على الطريق املشهور يف عمل املناسخات 

ومما وقفت عليه من املسائل اليت وردت على شيخنا من هذا           
القبيل سؤال مناسخات وصل تعدد األموات فيه قبل قـسمة          
التركة إىل ستة عشر ميتاً فال شك أن التعامل مع هذه املسألة            

اسخات الذي عليه مجهور هذا الفـن       ومثيالا على طريق املن   
 .ـ وهو األوىل ـ معضل جداً 

 عن زوجة وبنت منـها      زوجلو هلك   : ومثال طريقة شيخنا    
ن ألفـاً            وتركـة قـدرها أربعـة وعـشر       عن  وأخ شقيق و  

 .رياالً ] ٢٤٠٠٠[
 وقبل قسمة التركة ماتت الزوجة عن زوج وابن منه ومن بقي          

فإن أصل املسألة األوىل    ، ي  مث ماتت البنت عن زوج ومن بق      
وللبنت النصف أربعة   ] ١[للزوجة الثمن واحد    ] ٨[من مثانية   

 ] .٣[ولألخ الشقيق الباقي ثالثة ] ٤[
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 مث يقوم شيخنا بقسمة التركة على ورثة امليت األول فللزوجة          
ــثمن  ــن  ال ــها م ــة فل ــها الترك ــة آالف مثن ثالث

 .رياالً] ٣٠٠٠=٨÷٢٤٠٠٠[
 التركة نصفها اثنـا عـشر ألـف           وللبنت النصف فلها من   

 .رياالً ] ١٢٠٠٠= ٢÷ ٢٤٠٠٠[
 .رياالً لألخ الشقيق ] ٩٠٠٠[والباقي تسعة آالف 

للزوج ] ٤[وأصل مسألة امليت الثاين وهي الزوجة من أربعة         
وهلـا  ] ٢[والباقي بني االبن والبنت له اثنان       ] ١[الربع واحد   

 ] .١[واحد 
تركة السابقة ثالثة آالف    وكما علمنا أن نصيب الزوجة من ال      

 .رياالً فيقوم بقسمتها هنا على ورثتها ] ٣٠٠٠[
 .رياالً ] ٧٥٠= ٤÷٣٠٠٠[فللزوج ربعها سبعمائة ومخسون 
رياالً بـني االبـن     ] ٢٢٥٠[والباقي ألفان ومائتان ومخسون     

والبنت للذكر مثل حظ األنثيني فلالبن ثلثاه ألف ومخـسمائة          
] ٧٥٠[سـبعمائة ومخـسون     وللبنت ثلثه   ، رياالً  ] ١٥٠٠[

 .رياالً 
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للـزوج  ] ٦[وأصل مسألة امليت الثالث  وهي البنت من ستة       
والباقي اثنان  ] ١[ولألخ ألم السدس واحد     ] ٣[النصف ثالثة   

 .للعم ] ٢[
وكما علمنا أن نصيب البنت من تركة أبيها اثنا عشر ألـف            

 .رياالً ] ١٢٠٠٠[
رياالً وحاصل  ] ٧٥٠[وهلا من تركة أمها سبعمائة ومخسون       

ــسون                                    ــبعمائة ومخ ــف وس ــشر أل ــا ع ــا اثن مجعه
 .رياالً هي كامل  تركتها ] ١٢٧٥٠= ٧٥٠+١٢٠٠٠[

 فلزوجها نصفها ستة آالف وثالمثائـة ومخـسة وسـبعون          
 .رياالً ] ٦٣٧٥= ٢÷ ١٢٧٥٠[

وألخيها ألمها سدسها ألفان ومائـة ومخـسة وعـشرون             
 .رياالً ] ٢١٢٥=  ٦ ÷ ١٢٧٥٠[

 .رياالً ] ٤٢٥٠[ولعمها الباقي أربعة آالف ومائتان ومخسون 
 .رياالً] ٧٥٠[ إذاً نصيب زوج امليتة الثانية سبعمائة ومخسون 

 .رياالً ] ١٥٠٠[ونصيب االبن بالبنوة ألف ومخسمائة 
 .رياالً ] ٢١٢٥[ وباألخوة ألفان ومائة ومخسة وعشرون 
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 + ١٥٠٠[ئة ومخسة وعـشرون     وستمااموع ثالثة آالف    
 .رياالً ] ٣٦٢٥ = ٢١٢٥

ونصيب العم من تركة امليت األول بـاألخوة تـسعة آالف             
 . رياالً ] ٩٠٠٠[

ومن تركة امليت الثالث بالعمومـة أربعـة آالف ومائتـان           
 .رياالً ] ٤٢٥٠[ومخسون 

 ٤٢٥٠ + ٩٠٠٠[اموع ثالثة عشر ألف ومائتان ومخسون      
 .رياالً ] ١٣٢٥٠= 
نصيب زوج البنت األوىل سـتة آالف وثالمثائـة ومخـسة       و

 : رياالً وهذه  صورا ] ٦٣٧٥[وسبعون 
 كذلك لطريق الشيخ علي املرتالوي اليت وعـدت         لوهذا املثا 

 . ا وهذه صورا 
٨ ٢٤٠٠٠  ٤ ٣٠٠٠  ٦ ١٢٧٥٠  

 زوجة ١ ٣٠٠٠ زوج ١ ٧٥٠ زوج ٣ ٦٣٧٥
 بنت  ٤ ١٢٠٠٠ ابن ٢ ١٥٠٠ أخ ألم  ١ ٢١٢٥

 عم ش  ٢ ٤٢٥٠

 

 بنت ١ ٧٥٠

 

 أخ شقيق  ٣ ٩٠٠٠
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 لطريـق سبق وأن وعدت بضرب مثالٍ ل     : الطريق العام 
إحدى الطرق العـشر يف حـل مـسائل         هو  العام الذي   
 مـا أورده    سأسـوق و، ن الوفاء به    اوأوهذا  املناسخات  
مع بيان ما احتيج إىل     ض يف هذه املسألة     ر الفا عمدةشارح  
 :  اهللا تعاىل رمحهحيث قالبيان 
جبامعة واحـدة هـو يف      ) املناسخات  (  أن عملها    اعلم

 ألنه ال يثبت فيه للمناسـخات       االختصاراحلقيقة نوع من    
  . املسائلوإن تكاثرت إال جامعة واحدة تصح منها مجيع 

 ومل أر : تعاىل   العالمة أمحد بن عبد الغفار رمحه اهللا         قال
 .انتهى للجوامع  تسميته باالختصارينبغيمن خصه باسم و

 : فيه أعين العمل جبامعة واحدة ثالثة أوجه و
  .عامان خراناآلو الصور ببعضخمتص   : أحدها
فله شرطان وهو الذي تقدم يف كالم املصنف          األول فأما

 .  ىفمستو أول الباب وتقدم الكالم عليه يفرمحه اهللا تعاىل 
 ذكره األستاذ علي بـن داود يف      فأما الوجهان العامان    و

 . ) الفرائض يف علم  الرائضنزهة ( كتابه 
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 .)خمتصر احلويف ( العالمة أبو عبداهللا حممد بن عرفة يف و
رمحهـم اهللا   ) شرح احلويف   ( العالمة سعيد العقباين يف     و
 .تعاىل 
هي من أبدع األعمال وأحسنها وأقلها      : قال ابن داود    و

  .الفرائضوقوعاً يف كتب 
لغفار رمحه اهللا تعاىل وحمصل      العالمة أمحد بن عبد ا     قال

 من كالم املشايخ الثالثة مع زيـادة        اجتمععملها على ما    
 .إيضاح 
 . تصحح كل مسألة على انفرادها وتضعها يف اجلدولأن

 ميت بعد األول ممن قبله مبـا  كلمث حتصل مجلة ما ورثه    
 .سنذكره 
 اخلـارج قسم عليها فضع    نتعرضه على مسألته فإن ا    مث  
 .املسألةحتت 
 سـبق   كماضع فوقها صفراً أو واحداً أو اتركه غفالً         و 
 .ريه ظن
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وإال فإن وافقت فضع وفق السهام حتت املسألة ووفـق          
 .املسألة فوقها 

ومجلة املسألة  ملسألة  ا حتتإن باينت فضع مجلة السهام      و 
 .فوقها 
 اضرب ما على املسائل بعضه يف بعض حيصل جـزء           مث

امعة وطريق معرفة إرث     اجل حتصلسهم األوىل اضربه فيها     
 .بهكل ميت ممن قبله املوعود 

 شيئاً فسهامه  غري األوىل  من فواضح أنه ال يرث       الثاين أما
منها هي مجلة إرثه ممن قبله فاعرضها على مسألته وضـع           

 . وحتتها ما ينبغي وضعه فوقها
 الضابط الكلي بعد ذلك أن تضرب سهام كل واحد          مث

تها إن كان واحلاصل فيما      حت فيمامن أي مسألة ورث منها      
 منفوق املسألة اليت بعدها إن كان فما حصل فهو نصيبه           

 .تلك املسألة
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ال يعـسر   و  أنصباءهمن ورث أكثر من ميت مجعت       و
 األنصباء على ترتيب    استخرجتعليك شيء من ذلك إذا      
  . األموات األول فاألول

 : أما قسمة اجلامعة فلك فيها طريقان و 
 يف استخراج   ه قد علمت  الذيل بالضابط   أن تعم  : األوىل

أنصباء األموات بعينه وال حاجة حينئذ إىل وضـع جـزء           
 األوىل بل تركه متعني ، ألنه رمبا ضرب فيه ما  املسألةسهم  

  .الغلطال ينبغي أن يضرب فيحصل 
أن تضع جزء سهم املـسألة األوىل عليهـا مث           : الثانيةو

 .  تضعه عليها  جزء سهم أيضاًسواهاتستخرج لكل مسألة 
 ضـرب يف جـزء      كانتله شيء من أي مسألة        من مث
 الثالثـة  املشايخ وهذا الوجه مل يتعرض له أحد من   هاسهم
 .  من عمل الوجه الثالث استخرجناهوإمنا 
 عدا األوىل أن تضرب     ما سهام   أجزاءطريق استخراج   و

ما حتت كل مسألة فيما فوق املسائل اليت بعدها إن كـان            
 . عليه فما كان فهو املطلوب اقتصرتوإال 
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وإن شئت فاضرب لكل هالك نصيبه مـن كـل           : قلت
 . سهمهامسألة ورث منها يف جزء 

 . أنصباءهوامجع ملن ورث أكثر من ميت  
 جزء سهمها وال يعسر     خيرجاقسم احلاصل على مسألته     و 

استخرجت و عليك شيء حيث كان جزء سهم األوىل معلوماً       
 .تهىانالبواقي على الترتيب 

إمنا يتضح هذا باألمثلة ومن أحسنها أمثلة ذكرها العالمة         و
ولنقتـصر  تعاىل   بن حممد الشبلي رمحه اهللا       أمحدشهاب الدين   
ما حيتاج لبيـان    وها  ظ منها وأسوق عبارته فيها بلف     ةعلى أربع 
سيما يف اخلالف بني األئمة األربعة رمحهم اهللا تعـاىل           بينته ال 
 شاء اهللا تعاىل    إن االنتفاعذا الشرح    للفائدة وليكمل    تتميماً

  . )١(واهللا أعلم: خره آويف ، اعلم :  يف أوله بقويلمميزاً لذلك 
   تتلخص خطوات العمل مما ذكـر علـى النحـو           : قلت
 : التايل

                                                 
 ٢١٥-١/٢١٤ج شرح عمدة الفارض  الفائض العذبانظر    )١(
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 إن احتاجـت    ونصححها مسألة لكل ميت     نعمل -١
 .إىل تصحيح 

 سهام كل ميت بعد األول ومسألته فإن        بني ننظر -٢
 هلا  اًسهميكون   حتتها   القسمةنا خارج   انقسمت أثبت 

 . وأثبتنا فوق املسألة صفراً أو واحداً
 وضعنا وفق السهام حتت     للمسألةوإن وافقت السهام    

 .املسألة ووفق املسألة فوقها 
 حتت املسألة وأثبتنـا     السهاموإن باينت وضعنا كامل     

  . كامل املسألة
 املثبت من املسائل بعضه يف بعـض دون         نضرب -٣

احلاصل هـو جـزء     و األربعر بينها بالنسب    النظ
لة األوىل وما نتج فهو اجلامعة     أ املس يفالسهم نضربه   

  . هلذه املسائل كلها
 سهام كل وارث من أي مسألة ورث منها         نضرب -٤

ويف كاملها عند   ،  التوافقيف وفق سهام مورثه عند      
 .التباين 
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 وجدواحلاصل نضربه فيما فوق املسائل اليت بعدها إن         
 ورث أكثر من    ناصل هو نصيب ذلك الوارث وم     واحل

 . مث نعطيه من اجلامعة ه أنصباءهـميت مجعنا ل
رمحـه اهللا    نعود ملواصلة كالم الشيخ إبراهيم الفرضي        مث
 رمحه اهللا   قال حيكي كالم شهاب الدين الشليب       وهو تعاىل  
ولنربز ما قررنـاه يف أمثلـة       : بعد ذكر كالم طويل     تعاىل  

 فأقول ،   على فهم ما تقدم تقريره آنفا      لبللطاتكون عوناً   
 ستتهملو مات رجل عن زوجة وثالثة بنني وثالث بنات     : 
 . ماتت الزوجة عمن يف املسألة مث منها
 . مات أحد البنني عن زوجة وبنت وعمن يف املسألة مث
للزوجة الثمن واحد   ] ٨[من مثانية    األوىل   املسألةأصل  ف
ة عليهم ومباينـة    ر منكس لألوالد] ٧[والباقي سبعة   ] ١[

] ٨[مثانيـة   وبضرا يف أصل املسألة     ] ٩[لرؤوسهم تسعة   
ـ و] ٧٢=٩×٨[نتج اثنان وسبعون    ي يـصح هـذا     هامن

 .االنكسار
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] ١٤[أربعة عشر   ولكل ابن   ] ٩= ٩×١[تسعة  للزوجة  
 .] ٧[سبعة ولكل بنت 

عـدد رؤوس ورثتـها تـسعة            الثانية من    املسألةأصل  و
 ] .١[ولكل أنثى واحد ] ٢[لكل ذكر اثنان ] ٩[
وبـني مـسألته   ] ٩[تسعة   امليتهذا  بالنظر بني سهام    و

 فوقها واثبت   اًصفرضع  فجندها منقسمة   ] ٩[تسعة  كذلك  
 .حتتها ] ١[ واحد هوجزء السهم و

للزوجة الثمن واحـد      ] ٨[من مثانية  لثةاملسألة الثا أصل  و
 ] .٤[وللبنت النصف أربعة ] ١[

 لإلخوة منكـسرة علـيهم ومباينـة        ]٣[والباقي ثالثة   
] ٨[مثانيـة   وبضرا يف أصل املسألة     ] ٧[لرؤوسهم سبعة   

 ومنـها يـصح هـذا       ] ٥٦= ٨×٧[نتج ستة ومخسون    ي
 .االنكسار 

وللبنت مثانيـة وعـشرون         ] ٧= ٧×١[للزوجة سبعة   
 ] ٣[ولكل أخت ثالثة ] ٦[ولكل أخ ستة ] ٢٨=٧×٤[
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ني السابقتني جنـدها    من املسألت سهام امليت   وبالنظر بني   
وبني مسألته سـتة ومخـسني          ] ١٦= ٢+١٤[ستة عشر   

] ٧[سبعة  ثبت وفق املسألة    ن ف ثمنبالوافقة  ت م جندها] ٥٦[
 .حتتها] ٢[نياثنووفق السهام ، فوقها 
 أردت ما تصح منه مجيع املـسائل فاضـرب مـا            فإن 

 فـوق يف ما أثبته    ] ٧٢[  ني وسبع نياثنصحت منه األوىل    
= ٧٢×٧[مخسمائة وأربعة   يكن احلاصل   ] ٧[عة  سبالثالثة  
 .ومنه تصح املسائل الثالث] ٥٠٤
إن أردت ما خيص كل وارث فخذ حصة االبن مـن           و 

 .] ١٤[أربعة عشر األوىل 
يكـن  ] ٧[سـبعة    أثبته فوق الثالثة وهو      فيمافاضرا  
 .حفظه اف] ٩٨=١٤×٧[مثانية وتسعني احلاصل 

ضربه فيما أثبته حتتـها     وا] ٢[ اثننيوخذ ماله من الثانية     
 .] ٢= ٢×١[واحد 

 يكن احلاصـل  ] ٧ [سبعةمث اضربه فيما أثبته فوق الثالثة       
 .فاحفظه ] ١٤= ٧×٢[أربعة عشر 
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فاضربه فيما أثبته حتتـها     ] ٦[ستة   الثالثةمث خذ ماله من     
 .فاحفظه ] ١٢= ٦×٢[اثين عشر يكن احلاصل ] ٢[ نياثن

مائـة وأربعـة    ل   الثالث يكن احلاص   احملفوظاتمث أمجع   
فهي حصته من املسائل    ] ١٢٤= ١٢+١٤+٩٨[وعشرين  
 .لالبن اآلخر مثلهالثالث و

] ٦٢[اثنـان وسـتون     لكل بنت من املسائل الثالث      و 
 .بالعمل الذي قررناه 

مضروبة فيما أثبتـه    ] ٧[سبعة  لزوجة االبن من الثالثة     و 
 .]١٤= ٧×٢[ يكن أربعة عشر] ٢[ نياثنحتتها 
ه حتتـها   تمضروبة فيما أثب  ] ٢٨[وعشرون  مثانية  لبنته  و
 .]٥٦=٢٨×٢[اثنني يكن ستة ومخسني وهو 
 بالنصف فـرد    متوافقة جتدها انظر بني األنصباء مجيعها      مث

  ] .٢٥٢[مائتني واثنني ومخسني اجلامعة إىل نصفها 
 مثـل   الثانيـة له يف    له شيء يف اجلامعة األوىل أثبت      ومن

 ني واثـنني ومخـسني           مـائت تكون اجلامعة   فنصفه كما ترى    
]٢٥٢=٢÷٥٠٤[. 
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 .]٦٢=٢÷١٢٤[اثنان وستون لكل ابن و
 .]٣١=٢÷٦٢[واحد وثالثون ولكل بنت 

 .]٧=٢÷١٤ [سبعةولزوجة االبن 
  .)١( : ذه الصورة] ٢٨=٢÷٥٦[مثانية وعشرون ولبنته 

٧٢  ٩  ٥٦ ٥٠٤ ٢٥٢  

 زوجة ٩ ت  - - - -
 ابن ١٤ ابن ٢ ت - - -
 ابن ١٤ ابن ٢ شقيق ٦ ١٢٤ ٦٢
 ابن ١٤ ابن ٢ شقيق ٦ ١٢٤ ٦٢
 بنت ٧ بنت ١ شقيقة ٣ ٦٢ ٣١
 بنت ٧ بنت ١ شقيقة ٣ ٦٢ ٣١
 بنت ٧ بنت ١ شقيقة ٣ ٢٦ ٣١
 زوجة ٧ ١٤ ٧
  بنت ٢٨ ٥٦ ٢٨

 

                                                 
  بزيادة وتصرف٢١٦  ــ   ٢١٥ ص ١زء  شرح عمدة الفارض جالفائض العذب  )١(
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 باب قسمة التركات
 )) يف قسمة التركات : فصل  : ( قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل 

ن قولـك تقـامسوا املـال        بكسر القاف هي اسم م     القسمة
 وإِذَا  � وإمنا ذكر ضمريها يف قوله تعاىل        مؤنثةواقتسموه وهي   

        هنم مقُوهزفَار نياكسالْمى وامتالْيى وبلُواْ الْقُرةَ أُومسالْق رضح
 معىن املـرياث    يف ألا )١( �} ٨ {وقُولُواْ لَهم قَوالً معروفاً   

  .)٢(واملال 
 . خلفه املتوىف من أموال وحقوق وغريها ما : واصطالحاً

  .)٣(متييز احلقوق وإفراز األنصباء :  بعضهم وقال
اعلم أن هذا الفصل مهم جداً بل هو        : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   

  .)املقصود بالذات يف هذا الباب
 املقصودة من علم املواريث فكان      الثمرةألن قسمة التركة هي     

عظيم اجلدوى كـثري  فهذا الفصل  ه  نألكان كبري   من األمهية مب  

                                                 
 ] ٨[ النساء اآلية سورة   )١(
  ٣٩٣ الصحاح ص خمتار   )٢(
  ٢٨٣ كشف الغوامض يف علم الفرائض ص حاشية   )٣(
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 إمنا هـو    وتصحيحوكل ما تقدم من تأصيل       بالغ األمهية    النفع
  )١(وسيلة لقسمة التركة 

 : البهويت رمحه اهللا تعاىل يف عمدة كل فارض لاق وكما
 يل ــ من تأصم ما قدكلو      

 ول  من التصحيح لألصكذا                                   
  وسيلة لقسمة التركة فهو      
  )٢(ة ـــ أوجه تقرب مدركوفيه                           
  التركاتأقسام
 :  إىل قسمني ومها التركات تنقسم
ما ميكن قـسمته بالعـد وحنـوه كـالنقود         :  األول القسم
 املتـساويات املكيالت واملوزونات واملعدودات واملذروعات     و

 .صفة وقيمة وحنو ذلك
ما ال ميكن قسمته بالعـد والـوزن وحنـوه           : الثاين القسم

 تتعدد أو تعددت ومل ملكالعقارات واحليوانات والسيارات إذا    
 .تتساوى 

                                                 
   ١٤٨/ ٢ القريب ايب شرح كتاب الترتيب ج فتح   )١(
  ١٣ / ٢ الفارض بشرح العذب الفائض ج عمدة   )٢(
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  القسم األوليف العمل  طريقةكيفية
 :  هذا القسم من أحد أمرين مها تركة ختلو ال

  أن تكون التركة مماثلة ملصح املسألة  :  األولاألمر
 .أن تكون التركة غري مساوية ملصح املسألة  : ينالثا األمر
 وهو كون التركـة     : يف األمر األول     العملطريقة   كيفية   فأما

 فليس هناك كبري عمل وإمنا سـهام كـل          مماثلة ملصح املسألة  
  .ه من التركةبهي نصي من املسألة وارث 
 عن زوجة وبنت وأبوين وتركة      زوجلو هلك    :  ذلك ومثال

 أصـل فـإن   كيلو غراماً من الذهب     رون  قدرها أربعة وعش  
 ]٢٤[ من أربعة وعشرين تهممسأل

 ]١٢[وللبنت النصف اثنا عشر ] ٣[للزوجة الثمن ثالثة 
والباقي واحـد لـألب   ] ٤[ السدس أربعة    األبوينولكل من   

 فرضاً وتعصيباً ] ٥[فنصيبه مخسة 
بعاليـه التركـة    ونرسم   بعد مصح املسألة     آخرمث نفتح حقالً    
ن ي وعـشر  أربعةمساوية ملصح املسألة    ] ٢٤ [نيشرأربعة وع 
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 هو جـزء  ] ١[وبقسمة التركة على املصح ينتج واحد       ] ٢٤[
  . املصح فوق نضعهالسهم

   من التركة  همث نضرب به سهام كل وارث واحلاصل هو نصيب        
                                                                           ثالثة كيلو غراماً  فللزوجة

 ٢٤ ٢٤ اثنا عشر كيلو وللبنت ] ٣=١×٣[ من الذهب

 ٣ ٣  زوجة

 ١٢ ١٢  بنت

 ٤ ٤  أم

 ولـألم   ]١٢=١×١٢[غراماً من الذهب    
 ]٤=١×٤[أربعة كيلو غراماً من الذهب      

 مخسة كيلو غراماً مـن الـذهب        ولألب
 ٥ ٥ أب  :صوراهذه  و]٥ =١×٥[

 ألمر الثاين يف االعملطريقة كيفية 
وهو كون التركـة    :  يف األمر الثاين     العملطريقة   كيفية   وأما

 غري مساوية ملصح املسألة 
 أربعة أعداد متناسبة نسبة هندسية منفصلة       معرفةال بد من    ف 

 : على ما يلي وهيثالثة منها معلومة ورابعها جمهول 
نصيب كل وارث من مصح املـسألة وهـو          :  األول العدد
 .معلوم 
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 .مصح املسألة وهو معلوم  : الثاين دالعد
نصيب كل وارث من التركة وهو جمهول  : الثالث العدد

 .ويقصد معرفته 
 .التركة وهو معلوم  : الرابع العدد
  األربعة أصل كبري يف استخراج اهوالت األعداد وهذه
 : البهويت رمحه اهللا تعاىل يف عمدة كل فارضل اوكما ق
  قد حصال ا أربع أعداد       
 ال ـــــ لكنه انفصتناسب                               
  يستخرج وا كبري أصل       

 تج ـ هلم فينجمهول غالب                                    
 ة ــــ لألربعبالنسبة كاثنني       
 تة ــــــ ثالثة مع سوهكذا                           

  وارث كلام ــــــ سهفأول       
 صحح للتوارث  ا موالثاين                                      

  مث الرابع اهول والثالث       
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 )١(ابع ــ من بعده متمتروكه                              
وله كيفيـات كـثرية يف املطـوالت      ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   

 التراث من نقـود أو      وأيسرها على الطالب وأمجعها ألنواع    
ـ ، عروض أو عقارات وأقرا إلفهام العامـة وغريهـم         يه

الكيفية املعروفة بالنسبة وذلك أن تعرف نسبة حظ كل وارث          
إىل أصل املسألة أو تصحيحه مث خترج له من التركة حبـسب            

أحال املؤلف رمحه اهللا تعاىل على من أراد        ) نسبته إىل املسألة    
لتركات على املطوالت من الكتب     الطرق األخرى يف قسمة ا    
واختار طريق النسبة وهو أصـل يف       ، املبسوطة يف هذا الفن     

 بطرق متعـددة    اتتركال قسمةوردت  وقد  ، قسمت التراث   
 :أشهرها مخس طرق وهي

هو طريق النسبة وهذا الطريق هـو أصـل          : األول الطريق
 ابـن اهلـائم   عنـه جلميع الطرق استحسنه اجلويين كما نقله   

ألنه وهو اختيار املؤلف رمحه اهللا تعاىل          )٢( اهللا تعاىل    رمحهم
بهعمل  ي    فيما يقبل القسمة بالعد       وما ال يقبل القسمة بالعـد  

                                                 
  بتصرف ١١٥– ١١٤ / ٢ الفائض شرح عمدة الفارض ج العذب   )١(
  بتصرف ١١٩ / ١ القريب ايب جزء فتح   )٢(
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 مسألته وما حـصل     مصححيث ننسب سهام كل وارث إىل       
 .من نسبة نعطيه بقدرها من التركة 

وقد مثل املؤلف رمحه اهللا تعاىل هلذا الطريق أعين طريق النسبة           
ففي زوجة وأبوين أصلها     : ( بقولهسألة العمرية الصغرى    بامل

ملا علم سابقاً مـن     ] ٤[أصلها من أربعة    ) أربعة ومنه تصح      
ولألم ثلث الباقي واحد ] ١[لزوجة الربع واحد    ل باب التأصيل 

  .تلألب فمن أصلها صح] ٢[والباقي اثنان ] ١[
 مائـة دينـار    فإذا كانت التركة مثالً   ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     

فللزوجة الربع واحد أنسب هلا ربع التركة مخسة وعـشرون          
ديناراً ولألم ثلث الباقي واحد وهو بالنسبة إىل التركة ربعهـا           

ولألب الباقي اثنان هو بالنـسبة      ، أيضاً فلها مخسة وعشرون     
 ) إىل املسألة نصفها انسب له نصف التركة مخسني ديناراً 

مث ننسب سهام كـل      املسألة   حيحتصبعد  نفتح حقالً للتركة    
 . وارث ملصح املسألة مث نعطيه بقدر تلك النسبة من التركة
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فللزوجة الربع فننسبه إىل التركة مائة ينتج مخسة وعـشرون          
 ٢٥=٤÷١٠٠=١٠٠×١/٤مخسة وعشرون   فلها من التركة    

 . ديناراً
يساوي ربعاً وبنسبته إىل التركة مائـة        اقي وهو بولألم ثلث ال  
 مخسة وعـشرون فلها من التركة   مخسة وعشروننتج كذلك 

] ٢[ ديناراً ولألب الباقي اثنان      ٢٥=٤ ÷١٠٠=١٠٠×١/٤
 وهي تعادل نصفاً وبنسبته إىل 
  ديناراً ١٠٠التركة  ٤ 

  ديناراً ٢٥ = ١٠٠×١/٤ ١زوجة 

  دينارا٢٥ً = ١٠٠ × ١/٤ ١ أم 

التركة مائة نتج 
= ١٠٠×١/٢ مخسون
 ديناراً ٥٠=٢÷ ١٠٠

  دينارا٥٠ً =١٠٠  ١/٢ ٢ أب :وهذه صورا

ويف أبوين وزوجة وبنت والتركة أربعة       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 أصلها من أربعة وعشرين لألبوين لكـل     اًآالف ومثامنائة دينار  

واحد منهما السدس أربعة وللزوجة الثمن ثالثـة وللبنـت          
 )النصف اثنا عشر  ويبقى واحد يرجع لألب 
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 على طريق النسبة وأصل هذا املثال من أربعـة          هذا مثال آخر  
ملوافقة خمرج فرضي السدس والثمن  للزوجة       ] ٢٤[وعشرين  

ولـألم  ] ١٢[وللبنت النصف اثنا عـشر      ] ١[الثمن واحد   
الباقي واحد له و] ٤[ولألب السدس أربعة ] ٤[السدس أربعة  

 فرضاً وتعصيباَ ] ٥[تعصيباً فله مخسة ] ١[
فانسب لألم أربعة هي سدس املـسألة       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
املـسألة  لألم أربعة وبنسبتها إىل أصـل       ) ومن التركة مثامنائة    

أربعة وعشرين ينتج سدس فلـها مـن التركـة سدسـها            
 ديناراً] ٨٠٠=٤٨٠٠/٦=٤٨٠٠×١/٦=٢٤÷٤[

ولألب مخسة فرضاً وتعصيباً  وهـو       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
املـراد  ) التركة يكن ألفاً    سدس املسألة وربعه أنسب له من       

بربعة أي ربع السدس وعليه يعود الضمري وليس علـى األب           
 ١/٦ × ١/٤[واحد من أربعة وعشرين السدس يساوي   ربعو
 =١/٢٤ [ 
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وحاصل مجع السدس وربع السدس ينتج مخسة على أربعـة          
إذاً لــــألب ] ٥/٢٤ = ١/٢٤ + ١/٦[وعــــشرين 

 ديناراً ] ١٠٠٠= ٥×٢٠٠= ٤٨٠٠×٥/٢٤[
وللزوجة ثالثتها هي مثن املسألة انسبه      : (  ه رمحه اهللا تعاىل   قول

ننـسبها إىل   ] ٣[ثالثة  للزوجة  ) هلا من التركة يكن ستمائة      
وبقسمة التركة  ينتج مثنها   ] ٢٤[أصل املسألة أربعة وعشرين     

× ١/٨=٢٤÷٣[على الثمن ينتج نصيبها من التركة سـتمائة         
 .ديناراً ] ٦٠٠=٤٨٠٠/٨=٤٨٠٠

وللبنت اثنا عشر هو نصف املـسألة       : ( اهللا تعاىل قوله رمحه   
 )وأربعمائة ، يكن ألفني  أنسبه إىل التركة

 ديناراً] ٤٨٠٠[التركة  ٢٤ 

 ٦٠٠=٤٨٠٠×١/٨ ٣ زوجة

 ٢٤٠٠=٤٨٠٠×١/٢ ١٢ بنت

 ٨٠٠=٤٨٠٠×١/٦ ٤ أم

للبنـــــــــت 
]٤٨٠٠×١/٢=٢٤÷١٢ =

ــذه ] ٢٤٠٠ ــاراً وه دين
  :صورا

 ١٠٠٠=٤٨٠٠×٥/٢٤ ٥ أب
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 لكيفيات الكثرية اليت أشار إليها املؤلف رمحه اهللا تعاىل        ومن ا 
 : ما يلي  )وله كيفيات كثرية يف املطوالت ( بقوله
 ينـتج  مصح املسألة    تقسيم ضرب التركة     السهام طريق -١ 

لو ماتت امرأة عن زوج وأبوين وابن       : ومثاله  نصيب الوارث   
 رياالً فإن أصـل   ] ٦٠٠٠٠[وخملفة تركة قدرها ستون ألف      

ولكل ، ] ٣[للزوج الربع ثالثة    ] ١٢[مسألتهم من اثين عشر     
لالبـن  ] ٥[والباقي مخـسة    ] ٢[من األبوين السدس اثنان     

 هـذا   علـى من التركة   فإذا أردنا معرفة ما للزوج       ، تعصيباً
 ألفـاً  يف التركة ستني  ] ٣[فإننا نضرب سهامه ثالثة      الطريق
 .االًري] ١٨٠٠٠٠=٦٠٠٠٠×٣[مائة ومثانون ألف  تج ين

ينتج مخسة عشر ألـف      مث نقسمها على أصل املسألة اثين عشر        
 .هي نصيبه من التركةرياالً ] ١٥٠٠٠=١٢÷١٨٠٠٠٠[

فكذلك نضرب سهامه    من األبوين    كلٍنصيب  وإذا أردنا معرفة    
 مائة وعشرون ألفاً يف التركة ستني ألفاً ينتج] ٢[اثنني 

عشرة آالف  ج  ينت] ١٢[اثين عشر   مث نقسمها على أصل املسألة      
= ٦٠٠٠٠×٢[هــي نــصيب كــلٍ منــهما مــن التركــة 

 .رياالً] ١٠٠٠٠=١٢÷١٢٠٠٠٠



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
١١٥ 

يف التركـة   ] ٥[نضرب سهامه مخسة     وإذا أردنا معرفة ما لالبن    
 . رياالً]٣٠٠٠٠٠[ثالمثائة ألفاً  ينتج] ٦٠٠٠٠[ستني ألفاً 

مـن   ه نصيب ينتج] ١٢[مث نقسمها على أصل املسألة اثين عشر        
 رون ألفوعشالتركة مخسة 

٦٠٠٠٠×٥( ٦٠٠٠٠                  ١٢= 
  زوج ٣ ١٥٠٠٠=١٢÷٦٠٠٠٠×٣
   أم ٢ ١٠٠٠٠=١٢÷٦٠٠٠٠×٢
  أب ٢ ١٠٠٠٠=١٢÷٦٠٠٠٠×٢
 ابن ٥ ٢٥٠٠٠=١٢÷٦٠٠٠٠×٥

١٢÷٣٠٠٠٠٠
 رياالً) ٢٥٠٠٠=
 :  صورا ذهوه

 التركة تقسيم مصح املسألة ضرب سهام الوارث يساوي        -٢
 .نصيبه من التركة 

 الطريـق  هذا   على  السابق ثالا أردنا معرفة ما للزوج يف امل      فإذ
التركة ستني ألفاً على مصح املسألة اثين عـشر ينـتج     فنقسم

 .مخسة آالف رياالً 
من التركة مخسة    هنصيبمث نضرا يف سهام الزوج ثالثة ينتج        

 .رياالً ]١٥٠٠٠=٣×٥٠٠٠ = ١٢÷٦٠٠٠٠[عشر ألف 
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  فنقـسم  من األبوين احد  وكل  ل ماوكذلك إذا أردنا معرفة     
التركة ستني ألفاً على مصح املسألة اثين عشر ينـتج مخـسة            

 .آالف 
 من التركة عشرة ألـف     هنصيبمث نضرا يف سهامه اثنني ينتج       

 . رياالً ]١٠٠٠٠=٢×٥٠٠٠=١٢÷٦٠٠٠٠[
 هذا  على  السابق ثاليف امل  وكذلك إذا أردنا معرفة ما لالبن      

ألفاً على أصل املسألة اثين     فكذلك نقسم التركة ستني      الطريق
 .عشر ينتج مخسة آالف 

 من التركـة مخـسة     ه نصيب مث نضرا يف سهامه مخسة  ينتج      
ــاً  ــشرون ألف ] ٢٥٠٠٠=٥ ×٥٠٠٠=١٢÷٦٠٠٠٠[وع

 .رياالً
 مـصح   يف هذا الطريق حباصل قسمة التركة علـى        يكتفىو

ضرب فيه سهام كل وارث     ن سهمالجزء  واحلاصل هو   املسألة  
 . التركة ينتج نصيبه من
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٦٠٠٠٠               ١٢  
 زوج ٣ ١٥٠٠٠=٣×١٢÷٦٠٠٠٠
   أم ٢ ١٠٠٠٠=٢×١٢÷٦٠٠٠٠
  أب ٢ ١٠٠٠٠=٢×١٢÷٦٠٠٠٠
 ابن ٥ ٢٥٠٠٠=× ١٢÷٦٠٠٠٠

 
 : صوراهذه و

مصح املسألة تقسيم التركة واحلاصل يقسم عليه سـهام          -٣
 .الوارث 

 الطريـق  هذا   على  السابق ثالفإذا أردنا معرفة ما للزوج يف امل      
مصح املسألة اثين عشر على التركة ستني ألفاً ينتج          فإننا نقسم 

جزء من مخسة آالف جزء من والواحد الصحيح وهو جـزء           
 .السهم نقسم عليه سهام كل وارث ينتج نصيبه من اجلامعة 

فنقسم عليه سهامه الزوج ثالثة ينتج مخسة عشر ألف وهـي           
ــة  ــن اجلامع ــصيبه م  ÷٣  =١/٥٠٠٠=٦٠٠٠٠÷١٢[ن

 .رياالً ]١٥٠٠٠=٥٠٠٠=×٣=  ١/٥٠٠٠
  السابق ثاليف امل  كل من األبوين  ل ماوكذلك إذا أردنا معرفة     

 .الطريق هذا على
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فإننا نقسم سهام كلٍ من األبوين اثنني على اجلزء من مخـسة       
 ÷٢[كـلٍ منـهما     نـصيب   آالف ينتج عشرة آالف هي      

 .رياالً ]١٠٠٠٠=٥٠٠٠=×٢=  ١/٥٠٠٠
 هـذا   على  السابق ثاليف امل  ا معرفة ما لالبن   وكذلك إذا أردن  

واحد على  سهامه مخسة على جزء السهم       فإننا نقسم  الطريق
من التركة   هنصيبمخسة وعشرون ألفاً  هي      مخسة آالف ينتج    

 .رياالً ]٢٥٠٠٠٠=٥٠٠٠=×٥=  ١/٥٠٠٠ ÷٥[
 =١٢ ٦٠٠٠٠÷ ١/٥٠٠٠ اوهذه صور 

 زوج ٣ ١٥٠٠٠=٥٠٠٠×٣=١/٥٠٠٠÷٣
  أم ٢ ١٠٠٠٠=٥٠٠٠×٢=١/٥٠٠٠÷٢
 أب ٢ ١٠٠٠٠=٥٠٠٠×٢=١/٥٠٠٠÷٢
  ابن ٥ ٢٥٠٠٠=٥٠٠٠×٥=١/٥٠٠٠÷٥

 

 مصح املسألة تقسيم السهام واحلاصل يقسم عليه التركة       _ ٤
  . نصيب الوارث منهايساوي
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 الطريـق  هذا   على  السابق ثالفإذا أردنا معرفة ما للزوج يف امل      
ه ثالثـة ينـتج     مصح املسألة اثين عشر على سهام      فإننا نقسم 
 .]٤=٣÷١٢[أربعة 
 مخسة ينتج نصيبه منهاستني ألف رياالً مث نقسم عليها التركة  

 .رياالً] ١٥٠٠٠=٤÷٦٠٠٠٠[عشر ألفاً 
مصح املسألة اثنا عشر تقسيم سهامه اثنني        األبوين من   ولكل
 .] ٦=٢÷١٢[ ستة  ينتج

ينتج نصيب كل منهما    ستني ألف رياالً    مث نقسم عليها التركة     
 ]١٠٠٠٠= ٦÷٦٠٠٠٠[ التركة عـشرة آالف ريـاالً        من
  .رياالً
مصح املسألة اثنـا عـشر        أي ]٢٥٠٠٠[  الباقي   ولالبن  

] ومخسني٢=٥÷١٢[تقسيم سهامه مخسة ينتج اثنان ومخسان       
ينتج نـصيبه منـها     ستني ألف رياالً    مث نقسم عليها التركة     ، 

= ومخـسني   ٢÷٦٠٠٠٠[مخسة وعـشرون ألـف ريـاالً        
  :  صوراهذه و ) ١] (٢٥٠٠٠

                                                 
-١١٤ / ٢ والعذب الفائض شرح عمدة الفارض ج ١٥٠ – ١٤٨ / ١ القريب ايب ج فتحانظر    )١(

  ٢٥٠-٢٣٤الحم  ل وفرائض ا١٩٧ – ١٩١ املرضية ت والتحقيقا١١٨
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 ١٢  رياال٦٠٠٠٠ً

 زوج ٣  رياال١٥٠٠٠ً=٤÷٦٠٠٠٠=٤=٣÷١٢
  أم ٢  رياال١٠٠٠٠ً= ٦÷٦٠٠٠٠=٦=٢÷١٢
  أب ٢  رياال١٠٠٠٠ً= ٦÷٦٠٠٠٠=٦=٢÷١٢
  ابن ٥  رياال٢٥٠٠٠ً=١٢/٥÷٦٠٠٠٠=١٢/٥=٥÷١٢

 ميكن إمجايل طرق قسمة التركة إذا كانت تنقسم بالعد          وذا
  : ةيطرق التال اخلمس اليفحنوه و
 مسألته وما حـصل     مصحننسب سهام كل وارث إىل      ـ  ١ 

  .من نسبة نعطيه بقدرها من التركة
 نـصيب   ينتج مصح املسألة    تقسيمالسهام ضرب التركة    ـ  ٢

  .الوارث
 نـتج التركة تقسيم مصح املسألة ضرب سهام الوارث ي       ـ  ٣

  . نصيبه من التركة
قسم عليه سـهام    مصح املسألة تقسيم التركة واحلاصل ي     ـ  ٤

  .  نصيبه من التركةنتجي الوارث
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 مصح املسألة تقسيم السهام واحلاصل يقسم عليه التركة       ـ  ٥
  .)١(  نصيب الوارث منهاينتج

ومن ذلك قاعدة القرياط وهي موصلة       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 ) إىل النسبة املذكورة ومقربة هلا يف التصحيح الكثري العدد 

 أصله قراط بالتشديد ألن مجعه قـراريط         :ة  يف اللغ   القرياط
 تضعيفه ياء ويف حديث أيب ذر رضي        حريففأبدل من إحدى    
إنكـم   : وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه       : اهللا عنه قال    

 فيها القرياط فاستوصوا بأهلها خرياً فإن       ذكرستفتحون أرضاً ي  
  .)٣( - )٢( ورمحاً ةًهلم ذم

  .)٤(د الصحيح  من الواحجزء : واصطالحاً
والقرياط اجلامع للمخارج هو أربعـة       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   

 )وعشرون 

                                                 
  ٢٥١ الالحم ص فرائض وانظر  (١)

 / ١٠ مـصر ج     بأهـل اب وصية النيب صلى اهللا عله وسلم         مسلم يف كتاب فضائل الصحابة ب      أخرجه  )٢(
  هـ مكتبة الباز١٤١٧ ١بشرح النووي ط ) ٢٥٤٣٩(  رقم ٦٥٢٨

 مادة قرط ٢٥١ حرف الطاء فصل القاف ص ٩ جزء ٥ العرب ج لسان  )٣(
  ٢٥٤ الالحم ص فرائض  )٤(
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يف مقدار القـرياط علـى      أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل       اختلف
 : ثالثة مذاهب وهي 

 مذهب أهل احلجاز أرض احلرمني ومـصر         :  األول املذهب
ى  وهو إن مقدار القرياط ثلثي الثمن وعل       وافقهموالشام ومن   

 من فهو جزء    إذاً] ٢٤[أربعة وعشرين   هذا يكون خمرجه من     
وهذا هو املذهب املختار وهو     ] ١/٢٤[أربعة وعشرين جزءاً    

  والثمن والثلث والثلثان والسدساألحسن ألنه خيرج منه الربع 
 : يف عمدة الفارض رمحه اهللا تعاىل قال الشيخ صاحل البهويت 

  القرياط كد أقم فمخرج       
  وفيه فاضرب واقسم مقامها                                
ألن الكـاف  ] ٢٤[أربعـة وعـشرين      أن خمرج القرياط     أي

  .)١(] ٤[بأربعة والدال ] ٢٠[بعشرين 
مذهب أهل العراق ومن وافقهـم وهـو أن          :  الثاين املذهب
 نصف العشر وعلى هذا يكون خمرجـه مـن          القرياطمقدار  
 .جزءاً] ١/٢٠[عشرين فهو جزء من ] ٢٠[عشرين 

                                                 
  ٢/١١٨ الفارض جزء  عمدةشرح العذب الفائض  )١(
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مذهب آخرين وهو أن مقـدار القـرياط         :  الثالث املذهب
] ١٨[مثانية عـشر     هذا يكون خمرجه من      فعلىنصف التسع   
  . )١(  جزاً]١/١٨[مثانية عشر فهو جزء من 

 الترجيح
ـ  نظري أن املذهب الراجح هو املذهب األول القاضي          يف أن ب

أربعة وعـشرين  خمرجه  ثلثي الثمن وبالتايل فإن القرياطمقدار  
 اهللا عز   كتابألنه خيرج منه مجيع الفروض املقدرة يف        ] ٢٤[

  .وجل
فال ] ٢٠[العشرون  فال ربع هلا وأما     ] ١٨[الثمانية عشر   أما  

  ٠ واهللا تعاىل أعلم والربعخيرج منها إال فرض النصف 
وكيفيته أن تضرب لكل وارث نصيبه       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
، خمرج القرياط فما بلغ فاقسمه على املـسألة         من املسألة يف    

 ) واثبت اخلارج عليها له 
 نفتح حقالً ملخرج    املسألة طريقة القرياط فبعد أن نصحح       أما

 ونفرض أن هذا العدد كتركة حيث        املسألة القرياط يلي مصح  

                                                 
  ٢٥٤ ص الالحم وفرائض ١١٨ / ٢ والعذب الفائض جزء ١٥١ / ٢ جزء  القريب ايبفتح   )١(
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مث نضرب سهام كل وارث من املسألة يف خمـرج           مقامهايقام  
، ا بلغ نقسمه على املـسألة       فم] ٢٤[القرياط أربعة وعشرين    

 . وما نتج فهو له
 نستخرج قرياط املسألة وذلك بقسمة مصح املسألة علـى          أو

 ذلك هو قـرياط     وناتج] ٢٤[أربعة وعشرين   خمرج القرياط   
 . املسألة
 نقسم عليه سهام كل وارث منها وناتج القسمة هو نصيب           مث

 اط له حتت خمرج القري  من التركة قراريط نضعهالوارثذلك 
 :  القرياط من إحدى حاالت ثالث رئيسة وهي هذا خيلو وال

أن يكون قرياط املسألة عدداً صحيحاً فقـط         : األوىل احلالة
 . ذلك وحنو] ٨[ومثانية ] ٧[وسبعة ] ٣[وثالثة ] ٢[كاثنني 
أن يكون قرياط املسألة كسراً فقط كنـصف         : الثانية احلالة
 .وحنو ذلك ] ١/٧[وسبع ] ١/٢[

وكسراً   أن يكون قرياط املسألة عدداً صحيحاً      : الثالثة احلالة
سـتة  و    ، ما يسمى بالعدد الكسري مثل مخسة وربـع        وهو
 . ذلك وحنوواحد ومخسة أمثان و ، وسبع
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 املـسألة  قـرياط    كونوهي   :  يف احلالة األوىل   العمل طريقة
 .عدداً صحيحاً فقط 

ن أحد أمرين  هذه احلالة ال خيلو هذا القرياط م     يف العمل   طريقة
 : ومها 
أن يكون القرياط عدداً صحيحاً ناطقاً وهـو         : األول األمر

 ومثانية] ٦[العدد الذي يتركب من ضرب عدد بآخر كستة         
  .وحنو ذلك ]٩[وتسعة ] ٨[

 .وهو أن يكون القرياط عدداً صحيحاً صامتاً  :لثاينا األمر
 طريقة العمل يف األمر األول 

 القـرياط عـدداً     األول وهو كون  مر  طريقة العمل يف األ   فأما  
 :كالتايل  فصحيحاً ناطقاً

إن احتاجت إىل تـصحيح      هانصححو املسالةنأصل   -١
 .قاًبكما علم سا

 مصح املسالة   بقسمة قرياط املسألة وذلك     نستخرج -٢
 القـسمة هـو     وحاصل] ٢٤[على أربعة وعشرين    

 .قرياط املسألة 
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 . منها املكون قرياط املسألة إىل أضالعه حنلل -٣
 األكـرب مث    القرياط لكل ضلع حقالً يلي خمرج       علجن -٤

 .األصغر 
 فإن كان  األصغر سهام كل وارث على الضلع       نقسم -٥

 حقـل  يف  صـفراً فقط وضعناالناتج عدداً صحيحاً   
 ضـعناه وإن بقي باق عند القسمة      و األصغرالضلع  
 .ضلع كجزء منهال  هذاحتت

فإن نتج    الضلع األكرب  علىقسم العدد الصحيح    نمث   -٦
حقل الوارث حتـت     ه يف ناضعفقط و اً صحيحاً   عدد
إن و ووضعنا صفراً يف احلقل األكـرب        القرياطخمرج  

ضلع كجـزء   ال حتت   ضعناهوبقي باق عند القسمة     
 .منه

 الـيت حتـت     األجزاء من صحة العمل جنمع      للتأكد -٧
نقسمها عليه واحلاصل هو جـزء      مث  الضلع األصغر   

ها عليه  مع أجزاءه ونقسمجنمعهمن الضلع الذي يليه    
واحلاصل يكون عدداً صحيحاً جنمعه مع األعـداد        
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كان حاصل   حتت خمرج القرياط فإذا      اليتالصحيحة  
فالعمل صـحيحاً وإال    ] ٢٤[ن  واجلمع أربعة وعشر  

 .فال
 عن زوجلو هلك   :  ومثالهوهو طريق األضالع     وجه هذا  

فإن أصل مسألتهم ، زوجة وأم وثالث بنات وأخوين ألب    
ولـألم  ] ٣[للزوجة الثمن ثالثة    ] ٢٤[ أربعة وعشرين من  

 .]٤[السدس أربعة 
منكسرة علـيهن ومباينـة     ] ١٦[ وللبنان الثلثان ستة عشر     

 .فنثبتها كاملةً] ٣[لرؤوسهن ثالثة 
لإلخوة ألب منكسر علـيهم ومبـاين       ] ١[  والباقي واحد   
 .فنثبتها] ٢[لرأسيهما اثنني 

جنـدها متباينـة     ]٢[وأثنني  ] ٣[ وبالنظر بني املثبتات ثالثة     
فهي جزء الـسهم    ] ٦[فنضرا يف كامل بعضهما ينتج ستة       
ينتج مائة وأربعة   ] ٢٤[نضرا يف أصل املسألة أربعة وعشرين       

 .منها يصح هذا االنكسارو] ١٤٤= ٢٤×٦[وأربعون 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
١٢٨ 

ولألم أربعـة وعـشرون     ] ١٨=٦×٣[ للزوجة مثانية عشر    
ـ   ] ٣٢[ولكل بنت اثنان وثالثون     ] ٢٤=٦×٤[ ن ولكـل م

 .]٣[األخوين ثالثة 
 علـى خمـرج      أربعنيأربعة و مائة و  مصح املسألة    قسم مث ن 

] ٦[سـتة    ةسألاملنتج قرياط   ي] ٢٤[أربعة وعشرين   القرياط  
 ].٣[ثالثة  و]٢[اثنان  نتج إىل أضالعها هاوبتحليل
وهو أكـرب   ] ٢[اثنني   خمرج القرياط للضلع     بعد حقالً   مث نفتح 
 .الضلعني 

  .وهي أصغر الضلعني] ٣[ثالثة لضلع آخر ل حقالً فتحنو
 مثانيةقسم نصيب الزوجة    نوملعرفة ما لكل وارث من قراريط         

ينـتج سـتة    ] ٣[ الضلع األصـغر ثالثـة       على] ١٨[ عشر
  .نضع صفراً يف احلقل األصغر] ٦=٣÷١٨[

ينتج ثالثـة   ] ٢[على الضلع األكرب اثنني     ] ٦[ الستةمث نقسم   
 الثالثةقل األكرب ونضع    كذلك نضع صفراً يف احل    ] ٣=٢÷٦[

  ]٢٤ [يف حقل الزوجة حتت خمرج القرياط أربعة وعشرين
  . قراريط] ٣[إذاَ نصيب الزوجة ثالثة 
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 .قراريط ] ٤[وبنفس العملية ينتج لألم أربعة 
وبقـسمتها علـى الـضلع      ] ٣٢[ وثالثون   اثنان بنت   ولكل

  ويبقـى  عدداً صحيحاً ] ١٠[ج عشرة   ينت] ٣[األصغر ثالثة   
العشرة نقسم   مث  كجزء منه  الضلع نضعها حتت هذا     ]٢ [اثنان

عـدداً  ]٥=٢÷١٠[نتج مخسة   ي] ٢[ اثننيعلى الضلع األكرب    
 حتت خمرج القرياط إذاً نصيب كل         يف حقلها   صحيحاً نضعها 
 نصف القرياط أي ثلث ولكـل أخ        ا وثلث قراريطبنت مخسة   

                                            على                                      اقسمهنثالثة 
 ٣  ٢ ٢٤ ١٤٤  ٢٤ ×٦ الضلـــع األصغر

 ٠ ٠ ٣ ١٨ ٣ زوجة

 ٠ ٠ ٤ ٢٤ ٤  أم

 ٢ ٠ ٥ ٣٢ بنت

 ٢ ٠ ٥ ٣٢ بنت

 بنت

١٦ 

٢ ٠ ٥ ٣٢ 

 ٠ ١ ٠ ٣  ألبأخ

ه على  قسمث ن  واحدنتج  ي
ــضلع  الــــــ

نتج كسراً ويبقى   ياألكرب  
جزء مــــــن  

 نصيبالضلع األكرب إذاً    
ا نصف قرياط   مكل منه 

  ألبأخ :وهذه صورا 
١ 

٠ ١ ٠ ٣ 
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 )١()  األحسنوهو( طريقة الكسر االعتيادي  : اآلخر والوجه
حنلل قرياط  ال  أنناإاللوجه كسابقه  اوطريقة العمل يف هذا

 وإمنا نقسم سهام كل وارث  إىل أضالعه املكون منهااملسألة
  من عدد كان فماعلى قرياط املسألة
    ٦=  ٢٤÷ ١٤٤ ٢٤ ×٦ صحيح فهو قراريط

 ٣=٦÷١٨ ١٨ ٣ زوجة

 ٤=٦÷٢٤ ٢٤ ٤  أم

 وثلث ٥=٦÷٣٢ ٣٢ بنت

 ثوثل ٥=٦÷٣٢ ٣٢ بنت

 بنت

١٦ 

 وثلث ٥=٦÷٣٢ ٣٢

 ١/٢=٦÷٣ ٣  ألبأخ

وما كان من كسر      
فهو جزء من قـرياط     

 املثالاملسألة كما يف    
السابق وإمنا يكـون    
العمل داخل املـسألة    
على النحـو التـايل     

  ألب أخ :وهذه صورا 
١ 

١/٢=٦÷٣ ٣ 

 

                                                 
  ٢٠٠ املرضية ص التحقيقاتانظر    )١(
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 :   األمر الثاينيف العمل طريقة
وهو كون قـرياط املـسألة      وأما طريقة العمل يف األمر الثاين       

 إال أنـه ال     الناطق سابقه   عن ال خيتلف فعدداً صحيحاً صامتاً    
 يحة  أضالع له صحال ألنه إىل أضالعه   القرياطحيلل

له حقالً يلي خمرج القـرياط مث       فتح  فعلى طريق الوجه األول ن    
 سهام كل وارث فما نتج من عدد صحيح نضعه          عليهنقسم  

   .حتت خمرج القرياط
 قرياط املسألة كجزء منه وهـذا       حتتوما كان كسراً نضعه     

 . األضالعطريقعلى 
 ألب واحد فـإن أصـل       أخففي مثالنا السابق لو كان فيه        

من اثنني وسـبعني    وتصح  ] ٢٤[وعشرين  أربعة  من  املسألة  
] ٢٤[ أربعة وعـشرين      القرياط خمرج   على اوبقسمته] ٧٢[

 صـامتاً مث    صحيحاً قرياط املسألة عدداً     وهي] ٣[ثالثة  نتج  
نقسم عليه سهام كل وارث من املسألة وما نتج فهو نـصيبه            

  فللزوجةقراريط 
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 ٣ ٢٤ ٧٢ ٢٤ ×٣  =٣ ÷ ٩[قراريط ثالثة 

 ٠ ٣ ٩ ٣ زوجة

 ٠ ٤ ١٢ ٤  أم

 ١ ٥ ١٦ بنت

 ١ ٥ ١٦ بنت

 بنت

١٦ 

١ ٥ ١٦ 

 قـراريط أربعة  ولألم   ]٣
ولكل بنت  ] ٤=٣÷١٢[

مخسة قـراريط وثلـث     
ــرياط  ] ٥=٣÷١٦[القـ

 ألب قــرياط ألخلــو
 ٠ ١ ٣ ١  ألب أخ  :وهذه صورا] ١=٣÷٣[

 الوجـه   يف سـبق     كما  فهو االعتيادي على طريق الكسر     وأما
 العمل يف القرياط الناطق ففي املثـال الـسابق           من وجهي  الثاين
 قراريط أربعة ولألم] ٣=٣÷٩[ قراريط ثالثة للزوجة
 ٣= ٢٤÷ ٧٢ ٢٤ ×٣  ولكل] ٤=٣÷١٢[

 ٣=٣÷٩ ٩ ٣  زوجة

 ٤=٣÷١٢ ١٢ ٤  أم

 ١/٣و ٥=٣÷١٦ ١٦ بنت

 ١/٣و ٥=٣÷١٦ ١٦ بنت

 بنت

١٦ 

 ١/٣و ٥=٣÷١٦ ١٦

مخـسة قـراريط    بنت  
وثلـــث القـــرياط 

 ] ١/٣و٥=٣÷١٦[
ــألخ  ــرياط ألبول  ق

ــذه ] ١=٣÷٣[ وهـ
 ١=٣÷٣ ٣ ١  ألب أخ :صورا 
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  احلالة الثانية الرئيسة من حاالت القرياطيف العمل طريقة
 :  كسراً فقط  قرياط املسألةوهي كون
 هذه احلالة كطريقة العمل يف القرياط الصحيح    يف العمل   طريقة

 الكـسر  وطريـق الضلع  طريق  أعينالصامت وعلى الوجهني  
  .االعتيادي وقد سبقت
 خمـرج  نفتح حقالً لقرياط املسألة بعـد        فعلى طريق الضلع  

القرياط كما سبق ونقسم عليه سهام كل وارث فما نتج من           
وما بقي نضعه حتت    ،  القرياطعدد صحيح نضعه حتت خمرج      

 .     من أجزائه اً الكسر ويكون جزءوهوقرياط املسألة 
فـإن   وأخ ألب    نيأم وبنت و هلك هالك عن     ل:  ومثال ذلك 

وللبنتني ] ١[لألم السدس واحد     ]٦[أصل مسألتهم من ستة     
] ١[والباقي واحـد    ] ٢[لكل واحدة اثنان    ] ٤[الثلثان أربعة   
 الـضلع   طريق خيتلف العمل عما مضى فعلى       اللألخ ألب و  
 وهو حاصل قـسمة أصـل       ]١/٤[ املسألة ربعاً يكون قرياط   

] ٢٤[ أربعة وعـشرين      على خمرج القرياط   ]٦[ستة  املسألة  
 أربعةلألم ] ١/٤=٢٤÷٦[
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 ١/٤ ٢٤ ٦ ولكلقراريط ] ٤ =١/٤÷ ١[

 ٠ ٤ ١  أم

 ٠ ٨ ٢ بنت

 ٠ ٨ ٢ بنت

 ]٨=١/٤÷٢[مثانية  من البنتني    
÷ ١[ألب أربعة    ولألخ   قراريط
ــراريط ] ٤ =١/٤ ــذه ق وه

 ٠ ٤ ١  ألب أخ  :صورا

أربعـة  لـألم   لك  كـذ   طريق الكـسر االعتيـادي     وعلى
 قراريطمثانية ولكل بنت ] ٤ =٤/١×١=١/٤÷١[قراريط

 ١/٤  = ٢٤÷  ٦ 

 ٤=٤×١=١/٤÷١ ١  أم
 ٨=٤×٢=١/٤÷٢ ٢ بنت

 ٨=٤×٢=١/٤÷٢ ٢ بنت

] ٨ =٤/١×٢=١/٤÷٢ 
ــألخ ألب ]  ــة ول أربع

ــراريط  قــــــ
]٤=٤/١×١=١/٤÷١ [ 

 ٤=٤×١=١/٤÷١ ١ ألب أخ  :صوراوهذه 
 :  القرياطت الثالثة الرئيسة من حاال احلالةيف العمل طريقة
 ) .عدد كسري  (  صحيحاً وكسراًعدداً  القرياط كونوهي
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 العمل عما مضى إال حتويل العدد الكسري خيتلف ال كذلك
 على طريق سبقإىل كسر غري حقيقي مث إكمال العمل كما 

 الضلع أو الكسر االعتيادي 
بنـات   عن زوج وأم وثالث      زوجة ت هلك لو :  ذلك ومثال

ثالثة عشر  وتعول إىل   ] ١٢[اثين عشر   فإن أصل مسألتهم من     
] ١[ولألم الـسدس واحـد      ] ٣[للزوج الربع ثالثة    ] ١٣[

منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسـهن     ] ٨[وللبنات الثلثان مثانية    
ينتج تسعة  ]١٣[فنضرا يف عول املسألة ثالثة عشر       ] ٣[ثالثة  

 سـتة   ولـألم ] ٩=٣×٣[للـزوج تـسعة     ] ٣٩[وثالثون  
مصح املـسألة   مث نقسم   ] ٨[ولكل أخت مثانية    ] ٦=٣×٢[

أربعـة وعـشرين     القـرياط على خمرج   ] ٣٩[تسعة وثالثني   
  ]واحد صحيح ومخسة أمثان [ املسألة قرياط ينتج ]٢٤[
واحد صحيح ومخسة أمثـان       نفتح حقالً لقرياط املسألـة      مث

حتت القـرياط   ] ٧[سبعة   ويبقى    قراريط ]٥[مخسة   فللزوج
 واحـد     املـسألة  نقسمها على قرياط  ] ٨[مثانية  كل بنت   ول

 ينتجومخسة أمثان صحيح 
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 ١٣/٨ ٢٤ ٣٩ ١٢/١٣ اثناقراريط ويبقى ] ٤[أربعة 

 ٧ ٥ ٩ ٣ زوج

 ٩ ٣ ٦ ٢ أم

 ١٢ ٤ ٨ بنت

 ١٢ ٤ ٨ بنت

  املسألة حتت قرياط ] ١٢[عشر  
كأجزاء منه وبنفس العمليـة     

 ويبقى  قراريط] ٣[ثالثة  لألم  
حتت القرياط وهذه   ] ٩[تسعة  

 بنت :صورا على طريق الضلع 

٨ 

١٢ ٤ ٨ 

مثال ذلك زوج وأخت شـقيقة وأم        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
، للزوج النـصف ثالثـة      ، أصلها من ستة وتعول إىل مثانية       
أصلها ) ولألم الثلث اثنان    ، ولألخت الشقيقة النصف ثالثة     

الثلث ومداخلتهما  ملباينة خمرج فرضي النصف و    ] ٦[من ستة   
] ٣[لسدس لكل من الزوج واألخت الشقيقة النصف ثالثة         ل

 ]  ٨[وتعول إىل مثانية ] ٢[ولألم الثلث اثنان 
اضرب للزوج نصيبه ثالثة يف أربعـة        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   

وعشرين يكن اثنني وسبعني اقسمها على الثمانية خيرج على         
لألم اثنان يف أربعـة     و، تسعة قراريط ولألخت الشقيقة مثله      

وعشرين بثمانية وأربعني تقسم على ستة قراريط فـاموع         
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وهكذا لو بلغ العدد كم ألف ترده بالقرياط        ، أربعة وعشرون   
أي ) ومنه تنسب لكـل وارث حظـه     ، إىل األربعة وعشرين    

نضرا يف خمرج   ] ٣[ثالثة  لكل من الزوج واألخت الشقيقة      
مث ] ٧٢[تج اثنان وسـبعون     ين] ٢٤[القرياط أربعة وعشرين    
قرياط املسألة ينتج نصيب كلٍ منهما      ] ٨[نقسمها على مثانية    

 .قراريط ]٩=٨÷٧٢=٢٤×٣[ تسعة 
نضرا يف خمرج القرياط أربعـة وعـشرين         ]٢[ولألم اثنان   

 ] ٨[مث نقسمها على مثانية ] ٤٨[بعون مثانية وأرينتج ] ٢٤[
 ٢٤خمرج القرياط  ٦/٨ الورثة

 ٩=٨÷٢٤×٣ ٣ زوج 

 ٩=٨÷٢٤×٣ ٣ أخت شقيقة

قرياط املـسألة ينـتج     
ــتة   ــصيب األم س ن

]٦=٨÷٤٨=٢٤×٢[ 
 ٦=٨÷٢٤×٢ ٢ أم :قراريط وهذه صورا
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 باب اخلنثى 
اخلنثى املشكل وهـو    : فصل   : ( قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    
 )من مل تنب ذكورته من أنوثته 

لتكسر ومنـه   مأخوذ من اإلخنناث والتثين وا     : اخلنثى يف اللغة  
      فه للتأنيث فهـو غـري      قوهلم خنث الطعام إذا اشتبه أمره وأل
    ا مذكرة وإن اتضحت     ؤمنصرف والضمائر العائدة عليه ي يت

  . )١(أنوثته ألن مدلوله شخص حقيقته كذا وكذا 
هو الذي له ذكر وفرج امرأة أو ثقب يف مكان           : ً  واصطالحا

  )٢( .الفرج خيرج منه البول
 :ثى أقسام اخلن

 : اخلنثى قسمان ومها 
وهو من وجد فيه عالمة     : خنثى غري مشكل     : القسم األول 

أو أكثر مبينة لذكورته أو أنوثته فإن تبني من العالمات أنـه            

                                                 
 / ٢ جـزء  ١ وانظر لسان العـرب ج  ١٤٤ حاشية البقري على شرح سبط املارديين على الرحبية ص  (١)
  فصل اخلاء حرف الثاء مادة خنثى٤٥١-٤٥٠

  ١١٧ / ١  املغين بالشرح الكبري ج  (٢)
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ذكر فهو ذكر وما وجد فيه من آلة األنوثة فهي مبرتلة العيب            
 .ويعامل معاملة الذكر 

 فيه من آلة    دجوإن تبني من العالمات أنه أنثى فهو أنثى وما و         
   .الذكورة فهي مبرتلة العيب

وهو الذي ال توجد فيه عالمة      : خنثى مشكل    : القسم الثاين 
 : تبني ذكورته أو أنوثته وهو نوعان 

خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله وهو كـل         : النوع األول 
 . خنثى مل يبلغ سن البلوغ ومل ميت قبله 

حاله وهو كل   خنثى مشكل ال يرجى اتضاح       : النوع الثاين 
خنثى مات صغرياً أو يبلغ سن البلوغ ومل يتضح حاله كما لو            

 . نبت له حلية وظهر له ثديان 
كان يقرأ معنـا بربـاط أيب       :  رمحه اهللا تعاىل     قال ابن العريب  

سعد عن اإلمام دانشمند من بالد املغرب خنثى له حلية ولـه            
ـ           ين ثديان وعنده جارية فربك أعلم به ومع طول الصحبة عقل

  ٠)١(احلياء عن سؤاله وبودي اليوم لو كاشفته حاله 
                                                 

 طبع ونشر وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والـدعوة واإلرشـاد   ٢١  العواصم من القواصم ص  )١(
 اململكة العربية السعودية 
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 العالمات املعتربة يف معرفة ذكورة اخلنثى من أنوثته 
 : من العالمات املعتربة يف بيان ذكورة اخلنثى من أنوثته ما يلي 

، وهو أعم العالمات لوجوده يف الصغري والكبري         : البول ـ١
وغ فإن بال من آلـة      وسائر العالمات إمنا توجد بعد سن البل      

الذكر فهو ذكر وإن بال من آلة األنثى فهو أنثى ألن البـول             
من أي عضو كان دليل على أنه هو العضو األصلي الصحيح           

  .واآلخر إمنا هو مبرتلة العيب، 
وإن بال من االثنني فاحلكم لألسبق منهما كالـذي يـسبق           
 خروج البول منه على اآلخر يف كل مرة فهو دليل على أنـه            

  .العضو األصلي
أما إذا استويا يف السبق اعترب مبقدار البول كثرة وقلة فإن كان            
البول أكثر من آلة الذكر فهو ذكر وإن كان األكثر من آلـة             
األنثى فهو أنثى ألن ذلك يدل على أنه هو العضو األصـلي            
وألن لألكثر حكم الكل يف أصول الشرع فيترجح بـالكثرة          

ة والقلة هو أحد قويل احلنابلة وقـول        والقلة واالعتبار بالكثر  
املالكية وأحد قويل الشافعية فقد روى املزين رمحه اهللا تعاىل يف           
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 )٢(وقول صـاحيب أيب حنفيـة        ()١(اجلامع أن احلكم لألكثر   
  )٣( . )ومذهب اإلمام األوزاعي

واستقبح أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل الترجيح بكثرة البول على          
يوسف رمحه اهللا تعاىل ملا قال بني يديـه          ما حيكى عنه أن أبا      

يورث من أكثرمها بوالً قال يا أبا يوسف وهل رأيت قاضـياً            
....... فتوقف وقال ال أدري     ........ يكيل البول باألواين    

وكذلك  أبو يوسف وحممد قاال إذا استويا يف املقدار ال علم            
   )٤(لنا بذلك 

يف ذكـورة اخلنثـى     وهو من العالمات املعتربة      : املينـ  ٢
وأنوثته وال يكون إال بعد البلوغ فإن أنزل من آلة الـذكورة             

 .فهو ذكر وإن أنزل من آلة األنوثة فهو أنثى 
ميـول  : واملراد به واهللا تعاىل أعلـم        : امليول اجلنسي ـ  ٣

املعاشرة فإذا مال اخلنثى إىل النساء أي رغب الزواج منـهن           
 .أنثى فهو ذكر وإن مال إىل الذكور فهو 

                                                 
 ٢٤ ــ٢٣ ص١٣ والذخرية ج١٠٣ ص١٦ب ج اموع شرح املهذ(١)
 ٢٠٨ــ٢٠٧  التحقيقات املرضية ص(٢)
  ١٤٦ ص ٢ ج يألوزاعا  فقه أإلمام (٣)
 وانظر بدائع الصنائع ج ص١٦٦ وحاشية السراجية ص ١٠٤ ص ٣٠خسي جزء  املبسوط للسر(٤)
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إذا نبتت للخنثى حلية فهو ذكر فنباا دليـل          : اللحية ـ٤
على ذكورته وال يعتربون ا أكثر الشافعية معللني ذلك بأا          

  )١( .قد نبتت لبعض النساء وعدم نباا لبعض الرجال
إذا حصل احلـيض وتفلـك       :احليض وتفلك الثديني   ـ٥

عترب أكثر الشافعية    ومل ي  )٢(الثديني فهو دليل على أنوثة اخلنثى       
 . كذلك  بتفلك الثديني ملا مضى من تعليلهم يف اللحية آنفاً 

وهو مروي عن علي واحلسن فإن      :   أضالع اخلنثى  عدـ  ٦
استوت من اجلانبني فهو امرأة وإن نقص أحد جانبيه ضـلعة           
فهو رجل ألن املرأة هلا يف كل جانب سبعة عـشرة ضـلعاً             

 عشر ضلعاً ومـن اجلانـب       والرجل يف اجلانب األمين سبعة    
األيسر ستة عشر ضلعاً يقال أن حواء عليها السالم خلقت من 
ضلع جانب آدم عليه السالم األيسر فلذلك نقـصت مـن           
 .اجلانب األيسر من الرجال وراثة عن أبيهم آدم عليه السالم 

                                                 
  ١٠٧ ص١٦ اموع شرح املهذب ج)١(
ـ ١٥٣ وفرائض الالحم ص   ٢٠٨ التحقيقات املرضية ص   )٢(  ٣ وانظر اجلامع إلحكام القـرآن ج      ١٥٤ ـ

 ٤٥ ص٥جزء 
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وقال القرايف رمحه اهللا تعاىل للرجل من اجلانب األمين مثانيـة           
  .)١(انب األيسر سبعة عشر ضلعاً عشر ضلعاً ومن اجل

االعتبار بعد األضالع بقوله    تعاىل  وضعف ابن اللبان رمحه اهللا      
 .)٢(فلو صح هذا ملا أشكل حاله وال ما احتيج ملراعاة املبال : 

     األضالع للمشقة فإنه ال     وكذلك مل يعترب بعض الشافعية بعد 
 .يتوصل إىل ذلك إال بالتشريح الطيب 

 العالمات فمشكل كما لو أنزل من الـذكر         أما ما عدا تلك   
 .وحاض أو ظهرت حليته وتفلك ثدياه 

وقد نضم بعض الفضالء من العلماء النبالء حكم اخلنثـى يف           
  :منهاأبيات 
      بالثدي واللحية واملبال     وإنه معترب األقوال             

 :ومنها قوله 
      وإن يكن قد استوت حالته  

                         ومل تنب وأشكلت آياته             
      فحظه من ورث القريب            ستة أمثان من النصيب 

                                                 
 ٢٦ ص ١٣ الذخرية ج )١(
  ١٠٧ – ١٠٦ ص ١٦رح املهذب ج  و اموع ش١١٦ ص ٧  املغين بالشرح الكبري ج )٢(
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 وفيه مال فيه من النكال       وهذا الذي استحق لإلشكال 
    ال ينكحاأ     وواجب يف احلق 

                                  ما عاش يف الدنيا أال ينكحا 
  مل يكن من خالص العيال     وإذ
                  وال أي يفتدى من مجلة الرجال        

      وكل ما ذكره يف النظم 
     قد قاله سراة أهل العلم                       

      قد أىب الكالم فيه قوم 
                    منهم ومل جينح إليه نوم   

      لفرط ما يبد من الشناعة 
                  يف ذكره و ظاهر البشاعة   

      وقد مضى يف شأنه اخلفي
     كاإلمام املرتضى علي                           

      بأنه إن نقصت أضالعه 
  إتباعه                                      فللرجال ينبغي 

      ويف اإلرث والنكاح واإلحرام
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  احلج والصالة واألحكام             يف   
       وإن تزد ضلعاً على الذكران 

                          فإا من مجلة النسوان  
      ألن للنسوان ضلعاً زائدة 

               على الرجال فاغتنماها فائـدة   
      إذ نقصت من آدم فيما سبق

                يف خلق حواء و هذا القول حق   
    عليه ما قاله الرســول  

            )١(                         صلى عليه ربنا دليل  
 اجلهات اليت قد يوجد فيها اخلنثى

وهو منحصر يف أربعة جهات البنـوة       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
 )  واألخوة والعمومة والوالء 

األربع كما ذكرها املؤلف ميكن حصر اخلنثى يف اجلهات 
 : وهي

                                                 
  ٤٥ ص ٥ جزء ٣  اجلامع ألحكام القرآن ج  (١)
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ـ األخوة                 ٢ـ البنوة                   ـ١
 ـ الوالء ٤ـ العمومة                ـ٣ـ

أما ما عدا هذه اجلهات  فال ميكن وجود اخلنثى فيها فال ميكن   
 أن يكون أباً ألنه لو كان كذلك لكان ذكراً 

كما أنه ليمكن أن يكون أماً أو جدة ألنه لو كان كـذلك             
 أو جدة لكان أماً 

كما أنه ال ميكن أن يكون زوجاً وال زوجة ألنـه ال تـصح              
 وقيل قد وجد من له ولد من        )١(مناكحته قبل أن يتضح أمره      

ظهره وبطنه فإن صح ورث من ابنه لصلبه مرياث األب كامالً       
  . )٢(ومن ابنه لبطنه مرياث أألم كامالً 

 جيتمـع الوصـفان يف   هذا حمال ألما متـضادان وال   :قلت
شخص واحد ـ وليس ذلك على اهللا بعزيز ـ وألنه لو صح   
وجود ذلك لطفحت به كتب الفـرائض ولـو يف النـوادر            

 ٠وأحكمواأللغاز واملسائل امللقبة وحنو ذلك واهللا تعاىل أعلم 

                                                 
  بتصرف ١٥٣ فرائض الالحم ص  )١(
  ٢٦ ص ١٣ الذخرية ج  )٢(
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  :تعقيب
 :لقد خلق اهللا جنس البشر على أربعة أقسام وهي 

من أب   ـ منهم من خلقه اهللا تعاىل من تراب ال من أم وال           ١
 . وهو أبونا آدم عليه الصالة والسالم 

ـ ومنهم من خلقه اهللا تعاىل من ذكر بال أنثى وهي أمنـا             ٢
  .حواء عليها السالم

 ومنهم من خلقه اهللا تعاىل من أنثى بال ذكر وهو نيب اهللا             -٣
  .عيسى عليه الصالة السالم

 ومنهم من خلقه اهللا تعاىل من ذكر وأنثى وهـم سـائر             -٤
 )١(البشر

يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من         � واهللا تعاىل قال    
نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجـاالً كَـثرياً           

 .  اآلية)٢( � ونِساء
 ما يشاُء   للَّه ملْك السماوات والْأَرضِ يخلُق     �وقال اهللا تعاىل    

        اُء الـذُّكُورـشن يمل بهياثاً واُء إِنشي نمل به٤٩{ي { أَو
                                                 

 ١٨٣ ص ٢ تفسري القرآن العظيم ج  (١)
 )١( سورة النساء آية رقم  (٢)
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            ـيملع ـهيمـاً إِنقاُء عشن يلُ معجياثاً وإِناناً وذُكْر مهجوزي
ير١(�قَد( . 

اعلم بأن اهللا  تعاىل خلق بين       : قال السرخسي رمحه اهللا تعاىل      
وبثَّ منهما رِجـاالً     � وإناثاً كما قال اهللا تعاىل       آدم ذكوراً 
  .� كَثرياً ونِساء
 �يهب لمن يشاُء إِناثاً ويهب لمن يشاُء الذُّكُور �وقال تعاىل  

مث بني حكم الذكور وحكم اإلناث يف كتابه ومل يبني حكم           
فان يف  شخص هو ذكر وأنثى فعرفنا بذلك أنه ال جيتمع الوص         

شخص واحد وكيف جيتمعان وبينهما مغايرة علـى سـبيل          
 )٢( ؟املضادة

وهو وإن كان مشكل احلال     : وقال املاوردي رمحه اهللا تعاىل      
  )٣( أو أنثى فليس خيلو أن يكون ذكراً

  )٤( �وأَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى  �فاهللا تعاىل قال 

                                                 
  ٤٨/٤٩ سورة الشورى آية  )١(
 ٩١ ص ٣٠ كتاب املبسوط للسرخسي جزء  )٢(
 ٦١٩ ص ٧ وانظر املغين بالشرح الكبري ج ٣٦٤ ص١٠ احلاوي الكبري ج  )٣(
 )٤٥( سورة النجم آية  )٤(
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} ٢{والنهارِ إِذَا تجلَّى    } ١{يلِ إِذَا يغشى    واللَّ �وقال تعاىل   
 ٠ )١( � وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى

لقد قرأنا كثريا من أخبار الاليت يتحولن من إناث إىل           : قلت
ذكران والذين يتحولون من الذكران إىل اإلنـاث  وسـبيل           
ـ    ك الطب إىل حتويل هؤالء إن صح التعبري بل اكتشافهم  وذل

بدراسة أعضائهم السفلى وحتديد النشاط الغالب على الغـدد         
اليت يكون مركزها يف بيضيت املذاكري عند الرجال ومبـائض          

فقد تكون مذاكري الرجل    ، املرأة القريبة من رمحها عند النساء       
    ظن أنه فرج فيقوم الطبيـب بـإجراء        مطوية يف عمق بطنه في

يف نظـر النـاس     جراحه خيلص ا مذاكري الرجل الذي كان        
  .امرأة باختفاء مذاكريه وانعكاسها إىل أسفل

وقد  تكون غدد األنوثة أقوى مبعىن أن تكون له مبايض امرأة            
 يف شكل األنثيني للرجل فيقوم الطبيب بإجراء جراحة         مرختية

وقد كان يف نظر    ، لوضع غدده مكاا الطبيعي فإذا هو أنثى        

                                                 
 ) ٣(سورة  الليل آية رقم  )١(
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اخلنثى إما ذكراً وإما أنثى     وهذا مما يدل على أن       ، الناس ذكراً 
 حىت ولو أشكل أمره قبل البلوغ فال إشكال بعده يف الغالب 
ولقد وصل الطب إىل حتديد حقيقة اخلنثى باألشعة والتشريح         
والوسائل الطبية األخرى املتقدمة علمياً ودراسـة الظـواهر         
 )١(اخلارجية اليت تدل على اجتاه الغدد حنو األنوثة أو الذكورة           

ومل ينقل فيما أعلم باحلقيقة الـصحيحة       ، ذلك اجلينات   وقبل  
يل امرأة  إوالربهان القاطع أن إنساناً كان ذكراً حقيقة مث حتول          

 .حقيقية أو أنثي حقيقة فتحولت إىل ذكر حقيقي
 وإمنا اخلنثى يف حقيقته هو ذكر أو أنثى وإمنا قد حيصل لديه            

يضه فيـشتبه   انعكاس وانطواء مذاكريه يف بطنه أو ارختاء مبا       
أمره بني الذكورة واألنوثة فإذا بلغ ظهرت العالمات الدالـة          

وال مينع التـدخل    ، على ذكورته أو أنوثته وانتهى اإلشكال       
اجلراحي إلبراز ما كان موجوداً أصالً من آلـة الـذكورة أو         
األنوثة ووضعها يف وضعها الطبيعي ورمبا كان هذا الشخص         

شكل أمره إىل البلوغ ظهـرت      حيمل آلة ذكر وآلة أنثى فإذا أ      

                                                 
 ١٠٧ ـ ١٠٦ ص١٦  مبعناه اموع شرح املهذب ج (١)
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عالمات ذكورته أو أنوثته فكانت اآللة األخرى زائدة مبرتلـة          
  ٠العيب و اهللا تعاىل أعلم 

ومما يؤيد هذا ما قاله اإلمام ما لك رمحه اهللا تعاىل حني سئل             
وهـذا يف   ،  )١(ال أعرف إما ذكر وإما أنثى     :عن اخلنثى فقال    

 عـن   ولذلك قيل مل يرو   إحدى الروايات عنه رمحه اهللا تعاىل       
  ٠ )٢(يف اخلنثى شيء رمحه اهللا تعاىل اإلمام مالك 

  اخلنثىتوريثحكم 
حكم إرث اخلنثى اإلمجاع قال ابن املنذر رمحـه اهللا تعـاىل            
أمجعوا على أن اخلنثى يرث من حيث يبول ؛ إن بـال مـن              
حيث يبول الرجال ورث مرياث الرجال وإن بال من حيـث           

   ٠ )٣(رياث املرأة تبول املرأة  ورث م

                                                 
  ٣٦٥ ص ١٠ احلاوي الكبري ج  )١(
  ٥٩ لباب الفرائض ص )٢(
 واجلـامع ألحكـام   ١٠٦ ص ١٦حب اموع شرح املهذب ج  ونقله عنه صا٧٧ كتاب اإلمجاع ص  )٣(

 ٤٤ ص ٥جزء  /٣القرآن ج
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صلى اهللا  وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا           
 حينما سئل عن مرياث اخلنثى قال من حيث يبول          عليه وسلم   

)٠ )١  
يغين عن احلديث االحتجـاج     : قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل       
  ٠ )٢(يف هذه املسألة باإلمجاع 

  ٠ )٣(هللا تعاىل وممن حكى اإلمجاع أيضاً ابن حزم رمحه ا
وروى احلسن بن كثري عن أبيه أن رجالً من أهل الشام مات            

 فقال  �وترك أوالداً رجاالً ونساًء فيهم خنثى فسألوا معاوية         
فأتوه فسـألوه فقال   :  بالعراق قال    � علياً   ايتوإال أدري   : 
يرضى حبكمنا وينقم   :  فقال   �معاوية  : من أرسلكم فقال    : 

 ٠ )٤(من أيهما بال فورثوه بولوه ف، علينا 
 

                                                 
حيتج به اهـ حاشـية   ئب الكليب الا وقال حممد بن الس٢٦٢ ص٦ أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ج )١(
  موضوع  ١٥٢ ص ٦باين رمحه اهللا تعاىل يف اإلرواء ج قال األل ، ٣٦٤ ص ١٠اوي الكبري ج احل
  ١٣٨ ــ ١٣٧ ص ٣ معزواً لتلخيص احلبري ج ١٢٨لسراجية للجرجاين مع حاشيتها ص شرح ا )٢(
  ١٥٥ فرائض الالحم ص  )٣(
) ٣٧٤( ص٧ ابن أيب شـيبة ج  ٠ ����بلفظ عن الشعيب عن علي ) ١٩٢٠٤( أخرجه عبد الرزاق برقم  )٤(

ين يف اإلرواء وقـال األلبـا   ) ٣٦٤( ص ١٠ا هـ احلاوي الكبري مع حشيته ج ) ١٢٥( وسعيد بن منصور  
  موقوفاً ���� قلت والصحيح يف هذا عن علي ١٥٢ ص٦ج
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 أول حكومة يف اخلنثى
يروى أن أول من حكم يف اخلنثى من حيث يبول عامر بـن             
الضرب العدواين وقيل العرواين بالراء وبضم العني وسـكون         
الراء نسبة إىل عروان بن كنانة وقيل هو غـزوان باملعجمـة            

  .)١(والزاي 
وان ألن قبيلـة    الصحيح أنه عد  : قال شيخنا حفظه اهللا تعاىل      

 .عدوان معروفة 
قال أبو حامت سهل بن حممد عثمان السجستاين البصري وذكر       

قضى : أصحابنا عن الشعيب أن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال         
 من جديلة قيس أي توىل القضاء       )٢(عامر بن الضرب العدواين     

على العرب بعد عمرو بن محمة الدوسي فأتى عامر خبنثى له           
ا للمرأة فأشكلت عليه فقام أربعـني يومـاً ال          ما للرجال وم  
 . يقضي فيه بشيء

                                                 
 ٣٠٩ ص ١٠  مصنف عبد الرزاق مع حاشيته ج  )١(
هو عامر بن الضرب العدواين  إمام مضر و حاكمها و فارسها و خطيبها :   عامر بن الضرب العدواين   )٢(

فهمه فهماً وال حبكمه حكماً عاش مائتني       و رئيس جاهلي ممن حرم اخلمر يف اجلاهلية كانت العرب ال تعدل ب            
  ٦٦ وكتاب املعمرين من العرب ص ٢٢٧سنة وقيل ثالمثائة سنة ا هـ حاشية السراجية ص 
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أيها الشيخ أفنيـت    : فاتته أمة سوداء تسمى خصيلة فقالت       
علينا ما شيتنا وإمنا أفناهن ألنه كان يذبح ألصحاب املـسألة           

  .كل يوم
 ويلك إنين أتيت يف أمر ال أدري أصعد أم فيه أصوب : فقال 
  ؟ما ذلك: فقالت 
  مبولود له ما للرجل وما للمرأة قال أتيت
وما يشق عليك يف ذلك أتبعه املبال أقعده فإن كـان           : قالت  

يبول من حيث يبول الرجال فهو رجل وإن كان من حيـث            
وكان كثرياً ما يعاتب األمـة علـى         ، تبول النساء فهو امرأة   
 .رعيتها إذا سرحت

أسيئي يا خصيلة أو أحسين فال عتاب عليـك قـد           :  فقال  
 .)١(جتها عين فلما أصبح قضى بالذي أشارت  فر

 أتبع احلكم املبال : وقيل أن األمة قالت لسيدها 
  . )٢(فرجتها يا خصيلة فصارت  مثالً : فقال 

                                                 
  ٦٦-٦٥  كتاب املعمرين ص  )١(
 ٨٢ ص ٢ فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب جزئ  )٢(
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ومن هذا يتبني أا فتيا خصيلة وقـضاء عـامر بـن             : قلت
  ٠الضرب العدواين واهللا تعاىل أعلم 

فكان أبو  ،    فيمن حكم ذه الكومة     وقد اختلف النسابون  
عبيدة ينسبها إىل املتلمس بن سحول ومسى األمـة سـخيلة           

 .ما سبق املتلمس إىل هذا أحد : ويقول 
اليمن تدعي هذا احلكم وتزعم أنه عمـرو بـن          : وقيل غريه   

وربيعة تدعيه وتزعم أن مسعود بن قيس بن        ، محمة الدوسي   
خالد بن عبد اهللا بن عمرو بن احلارث بن هرم بن مـرة وأن              

 .الداً هذا هو الذي يعرف بذي اجلدين خ
 .والذي ال شك فيه أنه عبد اهللا بن مهام : وقال ابن الكليب 

 .وأناس تزعم أنه ربيعة بن األسيدي 
وناس تزعم أنه عامر بن الضرب العدواين وهو الـذي عليـه         

  .)١(الرأي 
 
 

                                                 
  ٦٥  حاشية كتاب املعمرين من العرب ص  (١)
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 مرياث اخلنثىار دمقاملذاهب يف 
 باجلملة ولكن اخلالف    سبق إيراد اإلمجاع على مرياث اخلنثى     

الذي يعطاه من املرياث وذلك حـسب املـذاهب         قدار  امليف  
  : التالية

 أمر اخلنثى املـشكل     يوقف املذهب احلنبلي   : املذهب احلنبلي 
م املرياث أعطي هو ومن معه      سفإن احتيج إىل قَ   ، مادام صغرياً   

اليقني وأوقف الباقي إىل حني بلوغه هذا فيما إذا كان يرجى           
  .اح حالهاتض

 أما من ال يرجى اتضاح حاله كمن مات صـغرياً أو بلـغ             
مشكالً ومل تظهر فيه عالمة الذكورة أو عالمة األنوثة ورث          
نصف مرياث ذكر ونصف مرياث خنثى نص عليه أال مـام           

وهذا قول ابن عباس رضي اهللا عنهما        ، أمحد رمحه اهللا تعاىل   
والثوري ومالك ـ  والشعيب وابن أيب ليلى وأهل املدينة ومكة 

إال أن اإلمام مالك مل يفرق بني من يرجى اتضاح حاله ومن            
واللؤلؤي وشريك واحلسن بـن صـاحل وأيب   ، ال يرجى ـ  
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يوسف وحيىي بن آدم وضرار بن سرد ونعيم بن محاد رمحهم           
 . اهللا تعاىل

يعطى املذهب احلنفي اخلنثى املشكل أقـل        : املذهب احلنفي 
ني يف قول أيب حنيفة وحممد والقـول        النصيبني أي أسوء احلال   

ويف الروايـة   ، األول أليب يوسف وهو املفىت به عند احلنفية         
 عن أيب حنيفة أن اخلنثى إذ أشكل يعطى نصيب أنثى     ةاملشهور
  ويف رواية أخرى يعطى أدون       ،  كان أنفع له أو أضر       سواًء

وإن كان مـا    ، احلالني فإن كان يأخذ بالذكورة أقل أعطي        
وإن كان يرث بتقدير دون آخر ال ، باألنوثة أقل أعطي   يعطاه  

 . أما باقي الورثة معه فال يعاملون باألضر ، يعطى شيئاً 

وقيل يؤخذ الكفيل ممن حيتمل زيادة يف نصيبه وال يوقف شيء      
 )١(سواء رجي انكشاف حاله أو ال ؟ 

 
 

                                                 
 والفقـه  ٢١٩ وشرح السراجية للجرجـاين ص  ٩٥ ص ٢ و اإلفصاح ج ٩٢ ص٣٠ املبسوط جزء  (١)

 وفتح القريب ايـب     ٢٧٢ والتركات والوصايا ص     ٢٨٨ وعلم الفرائض ص     ٤٢٧ ص     ٨اإلسالمي ج   
  ٨٠ ص ٢شرح كتاب الترتيب جزء 
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املعتمد عند الشافعية أن اخلنثى املـشكل        : املذهب الشافعي 
هو ومن معه من الورثة باألضر يف حقه وحق غريه إن           يعامل  

أو بإحدامها دون اآلخر    ، ورث بالذكورة واألنوثة متفاضالن     
ويوقف الباقي إىل ظهور حاله أو الصلح سواء كان يرجـى           

 .اتضاح حاله أم ال ؟ 
 ويف الوجه اآلخر أنه يؤخذ يف حق اخلنثى باليقني ويـصرف           

ستاذ أبو منصور ونسبه ابـن      الباقي إىل باقي الورثة حكاه األ     
   )١(. …اللبان إىل ختريج ابن سريج 

يعطي املذهب املالكي اخلنثى املشكل نصف       : املذهب املالكي 
 نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى إن ورث ما متفاضالن 

حدمها فقط دون اآلخر فله نصف نصيبه سـواًء         وإن ورث بأ  
  )٢(كان يرجى اتضاحه أم ال؟ 

  )٣(رجع القاضي أبو يوسف آخر األمر وإىل هذا املذهب 
 

                                                 
  ٠٨ ص ٢ وفتح القريب ايب جزء ٤٠ ص٦ روضة الطالبني ج  )١(
 وانظر الذخرية ٤٣٥ ص ٤ معزواً للشرح الكبري مع حاشية الدسوقي ج ٢١١ التحقيقان املرضية ص  )٢(

  ٢٦ ــ٢٤ ص ١٣ج 
  ٢٨٦ ص ث أحكام املواري )٣(
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وهذا قول ابن عباس رضي اهللا عنهما والشعيب وابن أيب ليلى           
  )١(رمحهم اهللا تعاىل 

أن اخلنثـى   : وهناك أقوال أخرى ومنها قول بعض الكوفيني        
 ٠ وبه قال سعيد األصطخري ثاملشكل ال ير

 وهو أن جيعل اخلنثى ذكراً علـى      : ومنه قول لبعض البصريني     
كل حال ورث أم مل يرث  قال الكالئي رمحه اهللا تعـاىل يف              

ألن ماله للذكر وزاده اهللا فرجـاً فلـيس         : القواعد الكربى   
  شيئاً فوق نصيبه ألنه ال     هينقصه ذلك شيئاً من نصيبه وال يزيد      

 )٢(حظ أوفر من حظ الذكر واهللا تعاىل أعلم 
 الترجيح

عاملة اخلنثـى   الراجح هو مذهب احلنابلة ومن وافقهم وهو م       
املساواة بـني   فومن معه باألضر إذا كان يرجى اتضاح حاله         

ومن معه بالنقص والزيادة هو مقتضى العدل وقد جعل         اخلنثى  
ابتدائية وائية ألجـل    : هذا املذهب  القسمة على مرحلتني       

  .االستقصاء يف االحتياط
                                                 

  ٣٦٥ ص ١٠ احلاوي الكبري ج  )١(
  ٨٠ ص ٢ فتح القريب ايب جزء  )٢(
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أما معاملة اخلنثى وحده بأسوأ احلالتني وختصيصه بذلك دون         
  معه فهو حتكم ال دليل عليه من

 إىل  جوعدم مراعاة االحتياط للخنثى ما لو زال إشكاله فاحتي        
تعديل القسمة بزيادة أو نقصان فليس هناك رصيد موقـوف          
يرجع إليه واسترجاع ما بأيدي الورثة قد يصعب أو يتعـذر           
فيحصل الضرر على اخلنثى أو من تبني أن نصيبه ناقصاً مـن            

 . الورثة
وقيف على الصفة اليت قال ا الشافعية فال غاية هلـا           وأما الت 

تنتظر يف حالة اليأس من زوال إشكاله مما يعـرض املوقـوف            
  ٠ )١(للضياع مع وجود مستحقيه 

 : هذا الترجيح هو األوىل ألمرين   : قلت
أن املرياث ال يستحق إال باليقني دون الشك وهذا          : أحدمها

ن معه باألضر وغـري ذلـك       هو اليقني وهو معاملة اخلنثى وم     
  ٠شك 

                                                 
 وانظر ٢٧٩-٢٧٨ والتركات والوصايا ص ٢١٢ وفرائض الالحم ص ١٥٦ التحقيقات املرضية ص  (١)

  ٨٥ / ٢نح الشفا الشافيات يف شرح املفردات ج م
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أنه ملا كان سائر أحكام اخلنثى سوى املرياث ال يعمل           : الثاين
  ٠فيها إال على اليقني فكذلك املرياث

 طريقة العمل يف حل مسائل اخلنثى املشكل 
ومجلة احلكم فيه أن يعامل هو ومـن        : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله

رته ومسألة ألنوثته   معه باألضر فتجعل له مسألتان مسألة لذكو      
ومـن  ، فمن كان األضر عليه مسألة الذكورة أعطى منها         ، 

ومـن كـان ال   ، كان األضر عليه مسألة األنوثة أعطى منها        
ومن كـان يـسقط بتقـدير       ،ضرر عليه أعطى نصيبه وافرا      

وما بقى بعد املعاملة باألضر يوفق حىت       ، ذكورته مل يعط شيئاً     
 ) يتبني احلال 
حلسابية يف حل مسائل اخلنثى علـى التـرجيح    طريقة العمل ا  

 : السابق حسب اخلطوات التالية 
جنعل لكل تقدير من تقديرات اخلنثى مسألة نعطيـه          -١

الورثة ما يستحقون على هذا التقـدير       من معه من    و
 ٠ونصححها إن احتاجت إىل تصحيح
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 ننظر بني املسألتني بالنسب األربع وما حيصل فهـو          -٢
 . لتلك املسائلاجلامعة

نقسم اجلامعة على مصح املسألتني وما حيصل علـى       -٣
كل مسألة فهو جزء سهم هلا نضعه فوقها لنـضرب        

 .به سهام كل وارث منها
نقارن بني نصييب كل من ورث يف كال التقديرين مث           -٤

نعطيه األضر به وهو أنقص التقديرين ومن سقط يف         
حد التقديرين ال نعطيه شيئاً ويوقف الباقي إىل أن         بأ

مر اخلنثى مث نعطي املوقـوف ملـستحقه أو         يتضح أ 
 . فال يرجى اتضاح حاله)١(يشكل 

إذا أشكل اخلنثى ومل يرجى اتضاح حالـه ضـربنا           -٥
وحاصل ذلك هو جامعة عدم     ] ٢[اجلامعة يف اثنني    

 ٠الرجاء
نقسم اجلامعة على مصح املسألتني وناتج ذلك هـو          -٦

 .جزء السهم للمسألة املقسوم عليها

                                                 
  بتصرف ١٥٧ فرائض الالحم ص  )١(
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من كل مسألة يف جـزء      نضرب نصيب كل وارث      -٧
 . من املسألتنيهيسهمها مث جنمع نصيب

 واحلاصل هو ] ٢[موع النصيبني على اثنني     نقسم جم  -٨
نصيب ذلك الوارث وذلك إلشكال اخلنثى وعـدم        

 ٠اتضاح حاله
تارة تستوى ، مث اخلنثى له مخسة أحوال: ( قوله رمحه اهللا تعاىل 

 ، كورة أكثر وتارة يرث بالذ، ذكورته وأنوثته إرثاً وسقوطاً 
 ) وتارة يرث بالذكورة دون األنوثة  ، أكثروتارة باألنوثة 

ال خيلو مرياث اخلنثى املشكل     ) وتارة باألنوثة دون الذكورة     
سواًء كان يرجى اتضاح حاله أم ال من إحدى حاالت مخس           

 : وهي 
أن يرث بتقدير الذكورة واألنوثة على حـد        :  احلالة األوىل 

له ما ذكره املؤلف رمحـه اهللا تعـاىل         سواء دون تفاضل ومثا   
مثال استواء احلالتني إرثاً أبوان وبنت وولد ابن خنثى       : ( بقوله

املسألة من ستة لألبوين لكل واحد منهما الـسدس وللبنـت     
إن كان أنثى فهو سدس تكملة ، النصف ثالثة وللخنثى واحد 
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وأن كان ذكراً فهو تعصيب وال يوقف شـيء إذ ال           ، الثلثني  
أي  لو هلك هالك عن أبوين وبنت وولد ابن خنثى           ) ضرر  

لكل مـن األبـوين     ] ٦[فإن أصل مسألة الذكورة من ستة       
 والباقي واحد ] ٣[وللبنت النصف ثالثة    ] ١[السدس واحد   

للخنثى تعصيباً لكونه ذكراً ابن ابن وكـذلك مـسألة          ] ١[
للمذكورين كما سبق وللخنثى السدس     ] ٦[األنوثة من ستة    

وبالنظر بني  ، تكملة الثلثني لكونه أنثى  بنت ابن        ] ١[واحد  
واحـداً ومل    ] ١[سـهماً   نصيبيه بالذكورة واألنوثة جندمها     

خيتلف إرثه من حيث النصيب  ففي هذه احلالة نعطي اجلميع           
  خيتلف إرثهم وال موقوف ملحقهم إذْ

 ٦ ٦ ٦ 

 ١ ١ ١ أب 

 ٣ ٣ ٣ بنت

 ١ ١ ١ أم

 ١ ١ ١ ولد أبن خنثى 

يف هذا املثال وال فرق هنا يف       
كون اخلنثى يرجى اتـضاح     

ــالن ــه أم ال وب ــني حال ظر ب
املسألتني جنـدمها متمـاثلتني     
] ٦[فتصح املسألتان من ستة     
 ٠ث  ذ  تقديرات اخلنثى  :وهي اجلامعة وهذه صورا 
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استواء ذكورة اخلنثـى وأنوثتـه يف       : ويلتحق باحلالة األوىل    
 : (  بقولـه ؤلف رمحه اهللا تعـاىل      السقوط ومثاله ما ذكره امل    

ومثال استوائهما سقوطاً أبوان وبنتان وولد ابن خنثى فهـو          
وأن كان أنثـى    ، ساقط أن كان عاصباً فباستكمال الفروض       

أي  لو هلك هالك عن أبـوين        ) فباستكمال البنات الثلثني    
] ٦[وبنتني وولد ابن خنثى فإن أصل مسألة الذكورة من ستة           

] ٤[وللبنتني الثلثان أربعة    ] ١[ن السدس واحد    لكل من األبوي  
 ابن ابـن    اًيسقط اخلنثى لكونه عاصب   ] ٢[ لكل واحدة اثنان  

 املسألة عادلة حيث باقي لعدم وجود
 ٦ ٦ ٦ 

 ١ ١ ١ أب 

 ١ ١ ١ أم

 ٢ ٢ ٢ بنت

 ٢ ٢ ٢ بنت

 ٠ ٠ ٠ ولد ابن خنثى

ومسألة األنوثة كذلك من ستة     
للورثة كما سبق ويـسقط     ] ٦[

اخلنثى لكونه أنثـى واسـتئثار      
البنتني بالثلثني إذاً استوى اخلنثى     

اًء كان ذكراً أم    يف السقوط سو  
   :أنثى فال موقوف وهذه صورا

  ث ذ تقديرات اخلنثى
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أن يرث بتقـدير الـذكورة واألنوثـة معـاً           : احلالة الثانية 
 ومثاله ما ذكره املؤلف رمحه اهللا     ، متفاضالن وبالذكورة أكثر    

ومثال ارثه بالذكورة أكثر بنت وولـد ابـن         : ( بقولهتعاىل  
ومسألة الذكورة من اثنني ومسألة األنوثة مـن        ، خنثى وعم   

ستة بينهما تداخل فالكربى هي اجلامعة فللبنت النصف واحد         
من اثنني يف ثالثة وفق مسألة األنوثة أو ثالثة من مسألة األنوثة    

واألضر علـى   ، يها  يف واحد وفق األخرى سواء ال ضرر عل       
 فيعطى السدس واحد من ستة يف وفق األخـرى          أنوثتهاخلنثى  

أي ) واحد يتوقف اثنان إن صح ذكراً أخذها وإالّ فهي للعم           
لو هلك هالك عن بنت وولد ابن خنثى وعم فإن أصل مسألة            

والبـاقي  ] ١[للبنت النصف واحـد     ] ٢[الذكورة من اثنني    
 ، ن ابن ويسقط به العـم     للخنثى تعصيباً كونه اب   ] ١[واحد  

] ٣[للبنت النصف ثالثـة     ] ٦[وأصل مسألة األنوثة من ستة      
تكملة الثلـثني   ] ١[وللخنثى باعتباره بنت ابن السدس واحد       

  .للعم] ٢[والباقي اثنان 
 وبالنظر بني نصييب اخلنثى جند إرثه بالذكورة أكثر من األنوثة 
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 اجلامعة أكربمهـا    وبالنظر بني املسألتني جندمها متداخلتني إذاً     
وبقسمتها على مسألة الذكورة ينتج ثالثـة       ] ٦[وهي الستة   

هي جزء سهمها وبقسمة اجلامعة على مسألة األنوثة ستة         ] ٣[
وملعاملـة اجلميـع    ، وهو جزء سهمها    ] ١[ينتج واحد   ] ٦[

   ث يف التقديرين مرياثاً متفاضـالً نعطيـه        رِباألضر ننظر من و
نطبق عليه ذلك  فاألضر يف حقه       أقلهما فنجد أن اخلنثى قد ا     

وجنـد   ]١=١×١[كونه أنثى فنعطيه نصيب األنثى فله واحد        
أن البنت ال خيتلف مرياثها يف التقديرين فنعطيها حقها كامالً          

كما جند أن العم قد سقط يف تقدير أن اخلنثى          ] ٣[وهو ثالثة   
إىل اتضاح حالة   ] ٢[ذكراً فال نعطيه شيئاً ونوقف الباقي اثنني        

 خلنثى فإن كان ذكراًا
 ]٢[توزيع املوقوف   ٦ ٦ ٢ 

 - - ٣ ٣ ١ بنت 

 ٢ - - ٢ ٠ عم 
 - ٢ ١ ١ ١ ولد ابن خنثى 

أخـــذه وإن 
ــى  كــان أنث
أعطينا العـم   
كامل املوقوف  
ث  ذموقوف ٢ ث ذ تقديرات اخلنثى  وهذه صورا 
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أما إن كان اخلنثى  مشكالً ومل يتبني حاله كأن مات صغريا            
لغ ومل يتبني ففي هذه احلالة نضرب جامعة رجاء اتضاح          أو ب 

ينـتج اثنـا عـشر      ] ٢[يف اثنني   ] ٦[ حاله وهي هنا الستة   
 . ة عدم رجاء اتضاح حال اخلنثىوهي جامع]  ١٢=٦×٢[

] ٦[ينتج ستة ] ٢[مث نقسم اجلامعة على مسألة الذكورة اثنني 
 هي جزء سهمها كما نقسم اجلامعة على مسألة األنوثة سـتة          

فمن له شـيء مـن      ، هي جزء سهمها    ] ٢[ينتج اثنان   ] ٦[
املسألتني ضربنا كل نصيب يف جزء سهم مـسألته مث جنمـع            

وهي حالتا اخلنثى الواحد وما     ] ٢[الناتج ونقسمه على اثنني     
  .نتج فهو نصيب  ذلك الوارث

ومن له نصيب من مسألة واحدة فقط ضربناه يف جزء سهمها 
  .وما نتج فهو نصيبه] ٢ [واحلاصل نقسمه على اثنني

وهلا من مـسألة    ] ٦=٦×١[فللبنت من مسألة الذكورة ستة      
مث ] ١٢[مث جنمعهما ينتج اثنا عشر      ] ٦= ٢×٣[األنوثة ستة   

هي كامل  ] ٦[ينتح نصيبها ستة    ] ٢[نقسم الناتج على اثنني     
نصيبها إذا كان اخلنثى مشكالً والشيء للعم مـن مـسألة           
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مث نقسمها   ] ٤=٢×٢[نوثة أربعة   الذكورة وله من مسألة األ    
 وللخنثى من ] ٢[ينتج كامل نصيه اثنان ] ٢[على اثنني 

  ١٢ ٦ ٢ 

 ٦ ٣ ١ بنت 

 ٢ ٢ × عم 
 ٤ ١ ١ ولد ابن خنثى 

 =  ٦×١[الذكورة سـتة  مسألة  
وله من مسألة األنوثة اثنان      ]٦
] ٨[اموع مثانية   ] ٢=٢×١[

ينـتج  ] ٢[نقسمها على اثنني    
 مشكلث  ذ تقديرات اخلنثى وهذه صورا  ] ٤[نصيبه أربعة 
أن يرث بتقـدير الـذكورة واألنوثـة معـاً           : احلالة الثالثة 

متفاضالن  وباألنوثة أكثر ومثاله ما ذكره املؤلف رمحـه اهللا           
ومثال إرثه باألنوثة أكثر زوج وأم وشـقيق         : ( بقولهتعاىل  

، ىل مثانيـة    خنثى كال مسألتيه من ستة لكن بأنوثته تعـول إ         
بينهما موافقة بالنصف فبضرب نـصف      ، وبذكورته ال تعول    

فاألضر ، أحدمها يف األخرى تصح اجلامعة من أربعة وعشرين         
على األم والزوج أنوثته ملزامحة العول فلألم الثلث اثنان عائلة          
يف وفق مسألة الذكورة ثالثة بستة وللزوج ثالثـة يف ثالثـة            

ته فله واحد مـن مـسألة       ور ذك واألضر على اخلنثى  ، بتسعة  
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الذكورة يف وفق األخرى أربعة فله أربعة يتوقف مخـسة أن           
بانت أنوثته أي اخلنثى ردت عليه وصار له النـصف عـائالً             
تسعة كالزوج وأن بانت ذكورته رد منها ثالثة على الـزوج           

واثنان على األم فيصري هلا     ، فيصري له النصف عادالً اثنا عشر       
أي لو هلك هالك عـن زوج وأم وأخ         )  انية  الثلث عادالً مث  

للـزوج  ] ٦[شقيق خنثى فإن أصل مسألة الذكورة من ستة         
] ١[والباقي واحد   ] ٢[ولألم الثلث اثنان    ] ٣[النصف ثالثة   

 .للخنثى كونه ذكراً أخاً شقيقاً
للـزوج النـصف    ] ٦[وأصل مسألة األنوثة كذلك من ستة       

خنثى كونه خنثى أخت    ولل] ٢[ولألم الثلث اثنان    ] ٣[ثالثة  
 ]. ٨[وتعول املسألة إىل مثانية ] ٣[شقيقة النصف ثالثة 

وبالنظر بني املسألتني جندمها متوافقتني بالنـصف وحاصـل         
ضرب نصف إحدامها يف كامل األخرى ينتج أربعة وعشرون         

وهي جامعة رجاء اتضاح حال اخلنثى مث نعامل        ] ٢٤=٨×٣[
 أنوثة اخلنثـى لعـول      فاألضر يف حق الزوج   ، اجلميع باألضر 
  .]٩=٣×٣[فله تسعة ] ٨[املسألة إىل مثانية 
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وكذلك األم األضر يف حقها أنوثـة اخلنثـى فلـها سـتة             
]٦=٣×٢[.  

] ٤=٤×١[أما اخلنثى فاألضر يف حقه ذكورته فلـه أربعـة           
هي حاصل املوقوف إىل حني اتضاح حال       ] ٥[والباقي مخسة   

راً فللـزوج مـن     اخلنثى أو إشكاله فإن اتضح أنه كان  ذك        
 ]٢[تكملة نصفه ولألم اثنان ] ٣[املوقوف ثالثة 

 ]٥[توزيع املوقوف  ٢٤ ٦/٨ ٦ 

 - ٣ ٩ ٣ ٣ زوج 

 - ٢ ٦ ٢ ٢ أم 

 ٥ - ٤ ٣ ١ أخ شقيق خنثى 

تكملة ثلثها والشيء   
للخنثى وإن اتضح أنه    

مـل  كان أنثى فله كا   
] ٥[املوقوف مخسة   
 ث ذ  م ٥ ث  ذ  تقديرات اخلنثى  :وهذه صورا

أما إذا أشكل حال اخلنثى فإننا نضرب اجلامعة أربعة وعشرين          
وهى جامعـة   ] ٤٨[ينتج مثانية وأربعون    ] ٢[يف اثنني   ] ٢٤[

 عدم رجاء اتضاح حال اخلنثى 
 مث نعطي كل وارث  نصف مرياثه كما سبق نظريه يف املثال            

 السابق 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
١٧٢ 

له و] ٢٤ =٨×٣[فللزوج من مسألة الذكورة أربعة وعشرون     
وحاصل مجعهما  ] ١٨= ٦×٣[ من مسألة األنوثة مثانية عشر      

] ٢[مث نقسمها على اثـنني      ] ٤٢=١٨+٢٤[اثنان وأربعون   
هي نـصيبه يف هـذه      ] ٢١=٢÷٤٢[ينتج واحد وعشرون    

 .  احلالة
وهلا مـن   ] ١٦=٨×٢[م من مسالة الذكورة ستة عشر        ولأل

ـ   اوح] ١٢=٦×٢[مسألة األنوثة اثنا عشر      ة صل مجعهما مثاني
ينتج ] ٢[ مث نقسمها على اثنني   ] ٢٨= ١٢+ ١٦[وعشرون  
هي نصيبها يف هذه احلالة وللخنثى      ]١٤=٢÷٢٨[أربعة عشر   

وله من مسألة األنوثـة   ] ٨= ٨×١[من مسألة الذكورة مثانية     
 مجعهما ستة وعشرون  وحاصل] ١٨×٦×٣[مثانية عشر 

 ٤٨ ٦/٨ ٦ 

 ٢١ ٣ ٣ زوج

 ١٤ ٢ ٢ أم

 ١٣ ٣ ١ أخت ألب خنثى

ــسمها مث] ٢٦=١٨+٨ [  نق
ينتج ثالثة عشر   ] ٢[على اثنني   

هي نصيبه يف   ]  ١٣=٢÷٢٦[
 :هذه احلالة وهذه صورا 

 مشكل ث ذ تقديرات اخلنثى
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أن يرث بتقدير الذكورة دون األنوثة ومثالـه         : احلالة الرابعة 
ومثـال ارثـه     : ( بقولـه ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل       

ة أختان شقيقتان وولد أب خنثى مسألة       بالذكورة دون األنوث  
الذكورة واألنوثة كالمها من ثالثة للشقيقتني الثلثـان اثنـان          
والباقي واحد يتوقف أن بان اخلنثى ذكراً أخـذه وإال فهـو            

أي لو هلك هالك عن أختني شقيقتني  وولـد          ) ألوىل ذكر   
لألخـتني  ] ٣[أب خنثى فإن أصل مسألة الذكورة من ثالثة         

 كونهلللخنثى  ] ١[والباقي واحد   ] ٢[الثلثان اثنان   الشقيقتني  
  .ذكراً

لألخـتني   ، ]٣[وأصل مسألة األنوثة كذلك مـن ثالثـة         
يوقف ويسقط اخلنثى   ] ١[ الشقيقتني كما سبق والباقي واحد    

 . ستغراق الشقيقتني للثلثنيالباعتباره أنثى أخت ألب 
 لتماثـل ] ٣[فإن كان يرجى اتضاح حاله فاجلامعة ثالثـة         
لكـل  ] ٢[املسألتني لألختني الشقيقتني حقهما كامالً اثنان       

 .لعدم اختالف إرثهما] ١[واحدة واحد 
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لسقوط اخلنثى بأحد االعتبـارين     ] ١[ ويوقف الباقي واحد    
فإن اتضح بعد ذلك أن اخلنثى ذكراً أخذ املوقوف وإن اتضح           

 وكانأن اخلنثى أنثى سقط 
  ١توزيع املوقوف  ٣ ٣ ٣ 

 - - ١ ١ ١ أخت شقيقة 

 - - ١ ١ ١ أخت شقيقة 

 ١ - - ١ × عم 

 - ١ - × ١ ولد أب خنثى 

ألوىل  املوقوف
ــر  ــل ذك رج
الً وليكن عماً مث  

وإال يرد علـى    
األختني وهذه  

 ث ذ م ١ ث ذ تقديرات اخلنثى  :صورا 
ـ أما إن كان اخلنثى ال يرجى اتضاح حاله فكما سبق ن           ريه  ظ

ينـتج سـتة    ] ٢[ حاله يف اثنني  نضرب جامعة رجاء اتضاح     
 .  اخلنثىوهي اجلامعة لعدم رجاء اتضاح حال] ٦=٣×٢[

 . مث نقسمها على املسألتني واحلاصل جزء سهم هلما
وكذلك املـسألة األخـرى     ] ٢= ٢×١[فلكل شقيقة اثنان    

نقسمها على حاليت اخلنثى ينتج     ] ٤[لتماثلهما اموع أربعة    
يقتني وللعم مـن مـسألة     هي نصيب كلٍ من الشق    ] ٢[اثنان  
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وبقسمتها على حاليت اخلنثى ينـتج      ] ٢= ٢×١[األنوثة اثنان   
  .هو نصيبه والشيء له من مسألة الذكورة] ١[واحد 

 ٦ ٣ ٣ 

 ٢ ١ ١ ت شقيقةأخ

 ٢ ١ ١ أخت شقيقة 

 ١ ١ × عم

 ١ × ١ ولد أب خنثى

وللخنثى من مسألة الذكورة    
وبقسمتها ] ٢=٢×١[اثنان  

] ١[واحد  على حالتيه ينتج    
وهو نصيبه والشيء له مـن      
 :مسألة األنوثة وهذه صورا

 مشكلث  ذ التقديرات
أن يرث بتقدير األنوثة دون الذكورة ومثاله        : احلالة اخلامسة 

ومثال إرثه باألنوثة    : ( بقولهما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل       
دون الذكورة زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثـى مـسألة           

ومسألة األنوثة من ستة وتعول إىل سبعة       ، ورة من اثنني    الذك
، اجلامعة أربعة عشر من ضرب اثنني يف سبعة         . بينهما مباينة   

واألضر على ، األضر على الزوج والشقيقة أنوثة ملزامحة العول       
اخلنثى ذكورته الستغراق الفروض فللزوج النصف ثالثة عائالً        

اثنان إن بان أنثى فهي لـه       يف اثنني بستة ومثله للشقيقة يبقى       
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وأن بان ذكراً رد واحد على الزوج وواحـد         ، سدساً عائالً   
أصل مسألة الذكورة من اثنني    ) على الشقيقة وسقط العاصب     

] ١[لكل من الزوج واألخت الشقيقة النصف واحـد         ] ٢[
ذكر أخ ألب وذلـك لعـدم       ويسقط اخلنثى على تقدير أنه      

لكـل مـن    ] ٦[ من ستة    وأصل مسألة األنوثة  ، وجود باقي   
وللخنثـى الـسدس    ] ٣[الزوج واألخت ألب النصف ثالثة      

تكملة الثلثني وذلك باعتباره أنثـى أخـت ألب         ] ١[واحد  
فإن كان يرجى اتضاح حالـه      ، ] ٧[وتعول املسألة إىل سبعة     
حاصل ضرب املـسألتني    ] ١٤= ٧×٢[فاجلامعة أربعة عشر    

 حق الورثة أنوثة    يف كامل بعضهما وذلك لتباينهما واألضر يف      
 فلكل من الزوج واألخت الشقيقة ستة ، اخلنثى وبه نعاملهم 

 ٢توزيع املوقوف  ١٤ ٦/٧ ٢ 
 ٠ ١ ٦ ٣ ١ زوج

 ٠ ١ ٦ ٣ ١ أخت شقيقة

 ٢ ٠  ١ ٠ ولد أب خنثى

واألضر ]٦=٢×٣[
ــى  ــق اخلنث يف ح
ذكورته لـسقوطه   
ا فال شـيء لـه    

 ث ذ  م ث           ذ  التقديرات   :وهذه صورا
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 كان اخلنثى ال يرجى اتضاح حاله فكما سبق نظـريه           نأما إ 
ينـتج مثانيـة   ] ٢[نضرب جامعة رجاء اتضاح حاله يف اثنني  

وهي اجلامعة لعدم اتضاح حالـه مث       ] ٢٨= ٧×٢[وعشرون  
نقسمها على املسألتني ينتج جزء سهم مسألة الذكورة أربعـة   

ربعـة  وجزء سهم مـسألة األنوثـة أ      ] ١٤= ٢÷٢٨[عشر  
فلكل من الزوج واألخت الشقيقة من مـسألة        ] ٤= ٧÷٢٨[
مـن  منـهما    ولكل] ١٤ = ١٤× ١[ذكورة أربعة عشر    ال

وحاصل مجعها سـتة    ] ١٢= ٤×٣[مسألة األنوثة اثنا عشر     
ينـتج  ] ٢[مث نقسمها على اثنني      ]٢٦=١٢+١٤[وعشرون  
 وللخنثى] ١٣= ٢÷٢٦[ثالثة عشر 

 ٢٨ ٦/٧ ٢ ]٤= ٤×١[من مسألة األنوثة أربعة 

 ١٣ ٣ ١ زوج

 ١٣ ٣ ١  أخت شقيقة

 ٢ ١ ٠ ولد أب خنثى 

  مث نقسمها على اثنني 
= ٢÷٤[ينتج اثنان ] ٢[
وال موقوف  يف هذه ] ٢

 مشكل ث ذ تقديرات اخلنثى  : احلالة وهذه صورا
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وأن وجد خنثيان فأكثر فاجعل لكـل       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
مـسألة  :  ثـالث مـسائل   واحد مسألتني فتجعل يف خنثيني  

لذكورما ومسألة ألنوثتهما ومسألة لذكورة واحد وأنوثـة        
، أنوثتهم  ،ويف ثالث خناثي أربع مسائل لذكورم       ، والثاين  

، أنوثة اثنني وذكـورة الثالـث   ، ذكورة اثنني وأنوثة الثالث   
 .) وعلى هذا فقس 

ضاً إذا تعدد اخلناثي فال خيتلف جوهر العمل يف حل مسائله أي          
وإمنا تتعدد التقديرات وبالتايل تتعدد املسائل علـى حـسب          

  .التقديرات
 : فإذا كان يف املسألة خنثيان فقط فالتقديرات أربعة وهي 

                                   األول ذكر والثاين أنثى -٣  أنثيان  -٢-  ذكران -١
  األول أنثى والثاين ذكر-٤

 تقدير مسألة وباقي العمـل كمـا   ويف هذه احلالة نعمل لكل    
وكلما زاد عدد اخلناثى نضاعف املسائل فللخنثـيني        ، تقدم  

أربع مسائل وللثالثة مثان مسائل  ولألربعة ست عشر مسألة          
 ٠وهكذا 
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 : قال الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعاىل يف عمدة الفارض 
       حاالت للخنثى لالثنــني    

                أربع حاالت على التعيني                       
        وهكذا إن كثروا فضعف 

  )١(                                للحالتني عد اخلنثى فاعرف 
فتجعل يف خنثيني ثـالث      : ( أما قول املؤلف رمحه اهللا تعاىل     

مسألة لذكورما ومسألة ألنوثتهما ومسألة لذكورة      : مسائل  
 ين لبعضهما خوأهذا إذا كان اخلنثيان     . ) ثاين  واحد وأنوثة وال  

 وكولـد أبـوين     يني ولد خنث  يأو ولد  خنثينيكولدين  مثالً  
ألن املسألة الرابعـة    وحنو ذلك    يني أب خنث  يأو ولد  خنثيني

فتجعل يف خنثـيني    ( تصح مما صحت منه املسألة الثالثة فقال        
ربع  فالبد من أ   كذلك  اخلنثيان أما إذا مل يكون    )ثالث مسائل 

  .مسائل الستقصاء حاالما
ويف ثالث خنـاثي أربـع مـسائل        : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   

أنوثة اثنني  ، ذكورة اثنني وأنوثة الثالث     ، أنوثتهم  ،لذكورم  

                                                 
  ٥٩ / ٢  العذب الفائض شرح عمدة الفارض ج  (١)
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إذا كـان     نياخلنثيكذلك كما أسلفت يف     ) وذكورة الثالث   
 أو اثاخنثالثة أوالد   ك مثالً    لبعضهم ةخوإ ء الثالثة اخلناثى  هؤال
د والأثالثة   أو   اثاأبوين خن ثالثة أوالد    وك اثا خن ابند  والثة أ ثال

 كـذلك الثالثة    هؤالء أما إذا مل يكون    وحنو ذلك    اثاأب خن 
 : مثان مسائل الستقصاء حاالم وهيفالبد من 

 . ذكورة اجلميع-١
 . أنوثة اجلميع-٢
 . ذكورة األول وأنوثة الثاين والثالث-٣
 . والثالث ذكورة الثاين وأنوثة األول-٤
 .الثالث وأنوثة األول والثاين ذكورة -٥
 . أنوثة األول وذكورة الثاين والثالث-٦
 .األول والثالث أنوثة الثاين وذكورة -٧
 . أنوثة الثالث وذكورة األول والثاين-٨

    .واهللا تعاىل أعلى وأحكم
ومثال تعدد اخلناثى لو هلك هالك عن زوجـة وأم وأخـت            

أربعة وإمنـا   ني فتقديرات اخلنثى هنا     شقيقة وولدي أب خنثي   
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 لكون أحـدهم أخ لآلخـر      ثالثةاملؤلف رمحه اهللا تعاىل     قال  
 . فاملسألة الرابعة كاملسألة الثالثة يف تأصيلها وتصحيحها

وتصح من أربعة   ] ١٢[فمسألة ذكورة اجلميع من اثين عشر       
ولألم السدس أربعـة    ] ٦[للزوجة الربع ستة    ] ٢٤[وعشرين  

ولكل خنثـى   ] ١٢[ الشقيقة النصف اثنا عشر      ولألخت] ٤[
 .]١[واحد 

و تعول إىل   ] ١٢[ومسألة أنوثة اجلميع كذلك من اثين عشر        
] ٢[ولـألم اثنـان     ] ٣[للزوجة ثالثـة    ] ١٣[ثالثة عشر   

تكملة الثلثني  ] ٢[وللخنثيني السدس اثنان    ] ٦[وللشقيقة ستة   
 ] ١[لكل منهما واحد 

 من اثـين عـشر      األصغروثة   وأن األكربومسألة تقدير ذكورة    
] ٩[للزوجـة تـسعة     ] ٣٦[وتصح من ستة وثالثني     ] ١٢[

والباقي ] ١٨[ولألخت الشقيقة مثانية عشر     ، ] ٦[ولألم ستة   
 للـذكر   نصيب اخلنثيني للذكر مثل حظ األنثـيني      ] ٣[ثالثة  
 .]١[ولألنثى واحد ] ٢[اثنان 
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 من اثـين   األكربوأنوثة   األصغرمسألة تقدير ذكورة    كذلك  و
] ٣[والباقي ثالثة   ] ٣٦[وتصح من ستة وثالثني     ] ١٢[عشر  

] ٢[ للـذكر اثنـان      نصيب اخلنثيني للذكر مثل حظ األنثيني     
 ].١[ولألنثى واحد 
] ٣٦[مماثلة ستة وثالثني    جند  األربع  املسائل  هذه  وبالنظر بني   

فنكتفي بواحدة  وهي مسألتا كون أحدمها ذكر واآلخر أنثى        
أربعـة وعـشرين    االثنني  ذكورة  ة   مسأل ةتوافقمنهما وهي م  

بنصف السدس وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل         ]٢٤[
وهي متباينة مع   ] ٧٢= ٣٦×٢[األخرى نتج اثنان وسبعون     
وبـضرب أحـدمها يف     ] ١٣[عول أنوثة اجلميع ثالثة عشر      

] ٩٣٦= ٧٢×١٣[كامل اآلخر نتج تسعمائة وستة وثالثون       
 اء اتضاح حال اخلنثينيوهي اجلامعة هلذه املسائل يف حالة رج

وبقسمتها على املسائل األربع ينتج جزء سهم األوىل تـسعة          
والرابعة والثالثة  ] ٧٢[والثانية اثنان وسبعون    ] ٣٩[وثالثون  

 ] ٢٦[ستة وعشرون 
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ومبعاملة اجلميع باألضر جند أن األضر يف حق الورثـة أنوثـة            
ولـألم  ] ٢١٦=٧٢×٣[اجلميع فللزوجة مائتان وستة عشر      

ولألخـت الـشقيقة    ] ١٤٤=٧٢×٢[ة وأربعة وأربعون    مائ
 ]٤٣٢=٧٢×٦[أربعمائة واثنان وثالثون 

 واألضر يف حق اخلنثيني  أنوثة أحدمها وذكورة اآلخر فلكل          
هي نصيب كل منهما    ] ٢٦= ٢٦×١[منهما ستة وعشرون    
 ]٩٢[سعني  تونوقف الباقي اثنني و

مثانية عشر  فإن اتضح أما ذكران أعطينا الزوجة من املوقوف         
  .تكملة ربعها] ١٨[

والشقيقة ستة وثالثني   ، تكملة سدسها   ] ١٢[واألم اثين عشر    
 كالً من اخلنثيني ثالثة عـشر       ناوأعطي ، اتكملة نصفه ] ٣٦[
ل املوقوف علـى    اموإن تبني أنوثة اخلنثيني فلهما ك      ، ]١٣[

  .]٤٦[حد سواء تكملة سدسهما لكل منهما ستة وأربعون 
 كملنـا للورثـة     اآلخـر  وأنوثة   أحدمهاة  وإن اتضح ذكور  

فروضهم كما سبق والباقي للخنثى الذكر دون األنثى ألا قد          
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وهذا يف حالة رجاء اتضاح حال       ، استكملت نصيبها املتيقن  
 : اخلنثيني وهذه صورا 

 ] ٩٢[ توزيع املوقوف ٩٣٦ ٣٦ ١٢ ٣٦ ١٢ ١٢/١٣ ٢٤ ١٢  املسائلالورثة 

 ١٨ ١٨ - ١٨ ٢١٦ ٩ ٢ ٩ ٣ ٣ ٦ ٣ زوجة 

 ١٢ ١٢ - ١٢ ١٤٤ ٦ ٢ ٦ ٢ ٢ ٤ ٢ أم 

 ٣٦ ٣٦ - ٣٦ ٤٣٢ ١٨ ٦ ١٨ ٦ ٦ ١٢ ٦ أخت شقيقة 

 - ٢٦ ٤٦ ١٣ ٢٦ ١ ٢ ١ ١ ولد أب خنثى 

 ولد أب خنثى 
١ 

١ ١ 
١ 

١ 
١ 

٢٦ - ٤٦ ١٣ ٢٦ ٢ 

 ذ/ث ث/ذ ث/ث ذ/ذ موقوق٩٢ أنوثة األكرب ذكورة األكرب أنثيان ذكران   الـتـقـديرات

 ضربنا اجلامعة يف    ماذا أشكل حال اخلنثيني ومل يتبني حاهل      أما إ 
ة ئوسبعما ثالثة آالف  ينتج   ]٤[أربعة  عدد احلاالت وهي هنا     

وهي اجلامعة لعدم رجاء    ] ٣٧٤٤=٩٣٦×٤[ وأربعة وأربعون 
 األربـع مث نقسمهما علـى املـسائل       ، اتضاح حال اخلنثيني    

ـ    فاملذكورة ملعرفة جزء سهم كل مسألة        سألة جزء سـهم امل
ــع  األوىل  ــورة اجلمي ــسون : ذك ــتة ومخ ــة وس  مائ

]١٥٦=٢٤÷٢٨٠٨ . [ 
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 ومثانية ومثانونمائتان : وجزء سهم املسألة الثانية أنوثة اجلميع 
]٢٨٨=١٣÷٣٧٤٤ . [ 

 مائة وأربعـة  : والرابعة أنوثة أحدمها وذكورة الثاين       والثالثة
]١٠٤=٣٦÷٣٧٤٤ . [ 

نضرب نصيبه مـن     ينيوملعرفة سهام كل وارث مبا فيهم اخلنث      
كل مسألة يف جزء سهمها مث جنمع حاصل ذلك ونقسمه على         

وما نتج فهو نصيب ذلك     ] ٤ [أربعةعدد حاالت اخلنثيني هنا     
 . الوارث
ستة وثالثـون   سعمائة و تميع  من مسألة ذكورة اجل   : فللزوجة  

ـ مثامنيـع   وهلا من مسألة أنوثة اجلم     ، ]٩٣٦=١٥٦×٦[ ة ائ
وهلا من مسألة ذكـورة      ،] ٨٦٤=٢٨٨×٣ [ة وستون وأربع
ــدمهاأ ــة اآلح ــر  وأنوث ــخ ــونوسعمائة ت ــتة وثالث  س
وهلا من املسألة الرابعة كذلك تسعمائة       ، ]٩٣٦=١٠٤×٩[

ثالثـة آالف   امـوع    ، ]٩٣٦=١٠٤×٩[وستة وثالثون   
 =٩٣٦+٩٣٦+٨٦٤+٩٣٦ [وستمائة واثنـان وسـبعون    

٣٦٧٢[. 
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ـ    ـ  يني مث نقسمها على عدد حاالت اخلنث  ينـتج  ]٤[ة  أربع
مـن  هي نصيبها   ] ٩١٨=٤÷٣٦٧٢ [تسعمائة ومثانية عشر  

 . يف هذه املسألةاجلامعة 
سـتمائة وأربعـة    : يـع ذكورة اجلم األوىل  سألة  املولألم من   
أنوثـة  الثانية  سألة  املوهلا من   ،  ] ٦٢٤=١٥٦×٤ [وعشرون
وهلا من   ، ]٥٧٦=٢٨٨×٢[  مخسمائة وستة وسبعون  اجلميع  

سـتمائة وأربعـة    نوثة اآلخر    وأ حدمهاذكورة أ الثالثة  سألة  امل
  .]٦٢٤=١٠٤×٦ [وعشرون
كـذالك  ذكورة اآلخر   و حدمهاأنوثة أ الرابعة  سألة  املوهلا من   

 .]٦٢٤=١٠٤×٦ [ستمائة وأربعة وعشرون
 +٥٧٦+٦٢٤[وأربعـون   مائة ومثانية   أربع و ان  اموع ألف 

٢٤٤٨= ٦٢٤×٦٢٤ [ 
ئة ماتس ينتج   يني عدد حاالت اخلنث   ]٤[ة  أربعمث نقسمها على    

يف  من اجلامعـة  هي نصيبها   ] ٦١٢=٤÷٢٤٤٨[ واثنا عشر 
 هذه املسألة  
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ألـف  : ذكورة اجلميـع    األوىل  سألة  املولألخت الشقيقة من    
 ] ١٨٧٢ = ١٥٦×١٢[ اثنان وسبعونئة ومناامثو

ومثانيـة   ةمائسـبع أنوثة اجلميع ألف و   الثانية  سألة  املوهلا من   
  ] ١٧٢٨ = ٢٨٨×٦[ ونوعشر

 ألـف   اآلخـر  وأنوثة   حدهمذكورة أ لثالثة  اسألة  املوهلا من   
 ] ١٨٧٢ = ١٠٤×١٨ [ واثنان وسبعونئة مناامثو

كـذلك   اآلخر ذكورة و حدهم أ أنوثةالرابعة  سألة  املوهلا من   
 ]١٨٧٢ = ١٠٤×١٨ [ واثنان وسبعونئة مناامثألف و
 ].٧٢٤٤ =١٨٧٢+١٨٧٢ +١٧٢٨+١٨٧٢[اموع 

ة سـت ئة و منااينتج ألف ومث  ] ٤[ة  ربع مث نقسمها كذلك على أ    
 . من اجلامعةهي نصيبها ] ١٨٣٦=٤÷٧٢٤٤[ن وثالثو

مائة : ذكورة اجلميع   األوىل  سألة  املونصيب اخلنثى األول من     
  ] ١٥٦ = ١٥٦×١ [وستة ومخسون

 مثانيـة ومثـانون   أنوثة اجلميع مائتان و   الثانية  سألة  املوله من   
]٢٨٨ = ٢٨٨×١ [ 
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 مثانيـة  و تـان  مائ خراآل وأنوثة   تهذكورالثالثة  سألة  املوله من   
]٢٠٨= ١٠٤×٢  [  

أنوثته وذكورة الثـاين مائـة وأربعـة        الرابعة  سألة  املوله من   
 ١٥٦[اموع سبعمائة وستة ومخسون     ] ١٠٤=  ١٠٤×١[
+٧٥٦= ١٠٤+٢٠٨+٢٨٨ [ 

ينتج مائة وتسعة ومثـانون     ] ٤[مث نقسمها كذلك على أربعة      
 . ةيف هذه املسألمن اجلامعة هي نصيبه ] ١٨٩=٤÷٧٥٦[

ذكورة اجلميع  األوىل  سألة  املمن  كذلك  ونصيب اخلنثى الثاين    
  ]. ١٥٦ = ١٥٦×١[مائة وستة ومخسون : 

أنوثة اجلميع مائتان ومثانيـة ومثـانون       الثانية  سألة  املوله من   
]٢٨٨ = ٢٨٨×١ .[ 

ذكورته وأنوثة الثاين مائتـان ومثانيـة       الثالثة  سألة  املوله من   
]٢٠٨= ١٠٤×٢ .[  

أنوثته وذكورة الثاين مائـة وأربعـة       الرابعة  سألة  امل وله من   
اموع سـبعمائة وسـتة ومخـسون       ] ١٠٤=  ١٠٤×١[
مث نقسمها كذلك على    ] ٧٥٦= ١٠٤+٢٠٨+٢٨٨+١٥٦[
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هي ] ١٨٩= ٤÷٧٥٦[ينتج مائة وتسعة ومثانون     ] ٤[أربعة  
 يف هذه املسألةمن اجلامعة نصيبه 

 ٣٧٤٤ ٣٦ ١٢ ٣٦ ١٢ ١٢/١٣ ٢٤ ١٢ 

 ٩١٨ ٩ ٣ ٩ ٣ ٣ ٦ ٣ زوجة

 ٦١٢ ٦ ٢ ٦ ٢ ٢ ٤ ٢ أم

 ١٨٣٦ ١٨ ٦ ١٨ ٦ ٦ ١٢ ٦ أخت شقيقة

 ١٨٩ ١ ٢ ١ ١ ولد أب خنثى

 ولد أب خنثى
١ 

١ ١ 
١ 

١ 
١ 

١٨٩ ٢ 

را
صو
ذه 
 وه
قس
ذا ف
ى ه
وعل

  ٢ ذ١ث ٢ ث١ذ أنثيان كرانذ  تقديرات اخلناثى :

فإن كان عدد اخلناثى أكثر من اثنني نزلتهم بعـدد أحـواهلم        
فتجعل لالثنني كما سبق مثاله أربعة أحوال وللثالثـة مثانيـة           

مث ، وللخمسة اثنني وثالثني حالـة       حالة   ولألربعة ستة عشر  
 مث تقسمهم على عدد أحواهلم      ، جتمع ماهلم يف األحوال كلها      

وإن كانوا مـن    ، فما نتج فهو هلم إن كانوا من جهة واحدة          
 وقسمته على   جهات مجعت ما لكل واحد منهم يف األحوال       

  ٠عددها والناتج هو نصيبه وهذا أعدل الطريقني وأصحهما
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أما الطريق اآلخر فيرتلون حالني فقط مرة ذكوراً ومرة إناثـاً           
  )١(كاخلنثى الواحدة وهذا حتكم ال دليل عليه 

وإذا كان اخلنثى ولد أم يرجى اتضاح حالـه أم ال يرجـى             
ل ذكورة وأنوثـة    اتضاحه فال تعمل املسألة على ترتيل األحوا      

كما مر بالباب وإمنا تعمل املسألة كاملسائل العادية اليت لـيس     
فيها خنثى وذلك لعدم اختالف إرث أوالد األم بالـذكورة          

 ٠واألنوثة كما علم سابقاً من باب الثلث واهللا تعاىل أعلم

                                                 
  بتصرف ١٢١-١٢٠ /٧  املغين بالشرح الكبري ج  (١)
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 باب املفقود 
 )فصل يف املفقود (  : قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

هو اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمـه          : غةاملفقود يف الل  
  . )١(والفقدان أن تطلب الشيء فال  جتده 

هو من انقطع خربه وجهل حاله فال يدرى        : ويف االصطالح   
  كان سبب ذلك سفره أو حضر قتاالً        أحي هو أم ميت وسواءً    

 )٢(أو انكسار سفينة أو أسره يف أيدي أهل احلرب 
 وداخلالف يف مدة انتظار املفق

لقد اتفقت املذاهب على أنه ال يقسم مال املفقود من فـور            
فقده سواء كان فقده يف حالة تغلب فيها السالمة أم كان يف            

إما برجوعه  ، حالة تغلب فيها اهللكة بل ينتظر حىت بيان حاله          
وإما احلكم مبوته مع اخـتالف      ، أو بقيام بينة حبياته أو موته       

وذلك على النحـو    االنتظار  بني هذه املذاهب يف حتديد مدة       
 :التايل 

                                                 
 وانظـر  ٣٩١ ص٤ والكشاف ج٣٢٣ ص ١ معزواً للقاموس احمليط ج ٢٢٧ التحقيقات املرضية ص (١)
    ٣٣٤ فصل الفاء حرف الدال ص١ جزء ٢عرب ج النلسا

 ٧٩ ص ٢ العذب الفائض جزء  (٢)
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ختتلف مدة انتظار املفقود يف هذا  : املذهب احلنبلي -١
املذهب باختالف احلالة اليت فقد فيها حيث جعلوا له 

 : حالتني مها 
أ ـ أن يكون الغالب على فقده الـسالمة وذلـك    

 يف أيـدي    كسفره لتجارة أو سياحة أو وقع  أسرياً       
ر بتجارته عن العـودة     أهل احلرب فقد يشتغل التاج    

إىل أهله كما أن السائح قد خيتار اإلقامة يف بعـض           
               .البلدان النائية عن بلده 

أما األسري فغري متمكن من ايء للحيلولة بينه وبني         
 . ذلك 

ب ـ أن يكون الغالب على فقده اهللكة كما لـو   
غرقت سفينة وغرق قوم وجنى قوم أو كمن فقد بني          

      .كمن خرج إىل الصالة أو حاجة قريبة فلم يعدأهله 
فأما يف احلالة األوىل وهو الغالب على فقده السالمة         
فعن اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل يف انتظاره روايتـان          

 : ومها 
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ال حتدد مبدة بل ينتظر به حىت يتيقن         : الرواية األوىل 
من موته أو متضي عليه مدة ال يعيش يف مثلها وذلك           

ردود إىل اجتهاد احلاكم وهذه رواية جعفـر بـن          م
  )١(حممد النسائي 
يف الغالب ينتظر عليه أبداً فظاهر هـذه        : حيث قال   

الرواية أنه مل يقدر املدة وجعل ذلـك إىل اجتـهاد           
  . )٢(احلاكم 

تيقن موتـه   يقال يف اإلنصاف وعنه ينتظر أبداً حىت        
دايـة  ألن األصل حياته قدمه يف باب العـدد يف اهل         

واملُذهب ومسبوك الذهب واملستوعب واخلالصـة      
 )٣( .واملُصنف والشارح وقاال هذا املذهب ونصراه

ينتظر باملفقود متام تسعني سنة مـن       : الرواية الثاين   
  .ولده وهي الرواية القوية املفىت اميوم 

                                                 
رمحـه   أصحاب اإلمام أمحدء  هو جعفر بن حممد النسائي الشقراين ترجم له اخلالل ووصفه أنه من أجال )١(

   ٢٥٩الفرائض للكلوذاين ص  يف تهذيبالاهللا تعاىل ا هـ حاشية 
  ٢٣٩ص  يف مذهب أإلمام أمحد املصدر السابق وانظر األمحد  )٢(
  ٣٣٥ ص ٧أإلنصاف ج   )٣(
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قال يف اإلنصاف هذا هو املـذهب نـص عليـه           
ى يف شرح وصححه يف املذهب وغريه وقال ابن منج  

هذا املذهب وقال يف اهلداية وغريها وهـذا أشـهر          
الروايتني وجزم به يف اخلالصة والوجيز وقدمـه يف         
احملرر والرعايتني واحلاوي الصغري والفروع والفـائق       

  )١(وهو من مفردات املذهب 
غري أنه إذا فقد وهو ابن تسعني اجتهد احلـاكم يف           

 .تقدير مدة االنتظار
 هو كون الغالب على     :نتظار يف احلالة الثانية   أما حتديد مدة اال   

فقده اهللكة فهي أربع سنني على األصح منذ فقده فألا مدة           
يتكرر فيها تردد املسافرين والتجار إذ لو كان باقياً مل ينقطع           

 خربه إىل هذه الغاية فلذلك حكم مبوته يف الظاهر 
اهللا وكما قيل يف شرح منتهى اإلرادات أي أن الصحابة رضي           

عنهم اتفقوا على اعتداد امرأته بعد تربصها هذه املدة وحلها          
  ٠لألزواج بعد ذلك 

                                                 
   ٣٣٥ ص ٧ أإلنصاف ج   )١(
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 أن رجالً من األنـصار      �وقد روي عن عمر بن اخلطاب       
خرج إىل مسجد قومه ليشهد العشاء فاستطري فجاءت امرأته         

 فذكرت ذلك له فدعا قومه فسأهلم عن ذلـك          �إىل عمر   
حجج مث أتته بعد انقضائها     فصدقوها فأمرها أن تتربص أربع      

 .فأمرها فتزوجت
ويف رواية مث دعا وليها فطلق وأمرها أن تعتد أربعـة أشـهر             

امـرأيت ال   :  فقـال    � مث قدم زوجها فصاح بعمر       وعشراً
طلقت وال مت ، قال من ذا قال الرجل الذي كان من أمره             

  ٠كذا وكذا قال فخريه بني امرأته وبني املهر
وجنـاك  دنا إليك امرأتك وإن شئت ز     ويف رواية إن شئت رد    

  .غريها قال بل زوجوين غريها
فأعنت زوجي اآلخر بألفني    : ويف رواية اختار الصداق قالت      

ذهبـت يب   :  فقال   � كان الصداق أربعة آالف فسأله عمر     
فيم كان طعامك فيهم    : حي من اجلن كفار فكنت فيهم قال        

  ٠فيما مل يذكر اسم اهللا عليه والفول : ؟ قال 
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ويف رواية وفيما سقط حىت غزاهم حي مسلمون فهزمـوهم           
  .فأصابوين يف السيب

  .اإلسالم: ما دينك ؟ فقلت : فقالوا
أنت على ديننا إن شئت مكثت عنـدنا وإن شـئت           : قالوا  

  .رددناك على قومك
ردوين فبعثوا معي نفرا منهم  أما الليـل فيحـدثوين           : قلت  

ـ      ريح أتبعهـا حـىت رددت      وأحدثهم وأما النهار فأعاصري ال
 )١(إليكم

وإذا ثبت ذلك يف النكاح مع االحتياط لألبضاع ففي املـال           
  ٠ )٢(أوىل

 :قال البهويت رمحه اهللا تعاىل 

                                                 
  رقـم  ٨٩ ـ   ٨٥  ص٧ق الـصنعاين ج اانظر القصة بتمامها مع طرقها يف مصنف عبـد الـرز   (٣) )١(

 ٣٤٦ ـ باب اليت ال تعلم مهلك زوجها ـ ومسائل أإلمام أمحد رواية ابنه عبداهللا ص  ١٢٣٢٥ـ ١٢٣١٧
    ١٢٧٤رقم 

 واملغـين  ٨٧ ص ٢  والعذب الفائض جزء ٧٨ ص  ٢ فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب جزء  )٢(
 ٢٠٨ ـ ٢٠٧ ص ٧بالشرح الكبري ج 
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      وخرب املفقود مذ ينقـطــع  
             يف مثل حرب غالبا ال يرجـع                      

 فأربع من السنني ينتــــظر      
 ا ال وزر    ـاملرياث حق ويقسم                                 
 وإن تكن غيبته ال للخــطر      

 )١(             متام تسعني ينتـــظر                      
املشهور من مذهب الشافعي أنه ال       : املذهب الشافعي  -٢

تقدير ملدة انتظار املفقود بعدد معني بل االعتبار بغلبـة          
 جود بينة مبوته أو حيكم قاض  مبوته اجتهاداً     الظن فإما و  

 ألن االجتـهاد    عند مضي مدة ال يبقى مثله فيها غالباً       
يفيد غلبة الظن كما أن البينة ال تفيد إال غلبة الظن ال            

 ٠القطع 
 والصحيح القول   هوقيل تقدر مدة االنتظار بسبعني سنة من سن       

 ٠ )٢(األول عندهم 

                                                 
  ٨٠ – ٧٨ / ٢  منح الشفاء الشافيات يف شرح املفردات ج  )١(
 ٨٨ / ٢ والعـذب الفـائض ج   ٦٧ / ١٦ واموع شرح املهذب ج ٧٨ / ٢ فتح القريب ايب ج  )٢(

  ٦/٣٤وروضة الطالبني ج 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
١٩٨ 

د حىت يـصح موتـه أو       ينتظر املفقو  : املذهب احلنفي  -٣
ميضي عليه مدة واختلفت الروايات يف تلك املدة  عن          

  ٠احلنفية
 ففي ظاهر الرواية أنه إذا مل يبق أحد من أقرانـه حكـم             

  ٠مبوته 
  . وقيل املعترب أقرانه يف بلده

وقيل املعترب أقرانه يف مجيع البلدان واألصح األول كما ذكر         
  ٠ )١(يف فرائض التمرتاشي

مائـة   حنيفة أن تلك املدة      أيبسن بن زيد عن     وروى احل 
  ٠من يوم ولد فيه املفقود  سنة ]١٢٠[وعشرون 

   سنني ]١١٠[مائة وعشر حممد بن احلسن : وقال 
 سنوات  وروي عنه     ]١٠٥[مائة ومخس   أبو يوسف   : وقال  
  ٠ سنة ]١٠٠[مائة أيضا 

                                                 
 التمرتاشي هو ظهري الدين أمحد بن إمساعيل بن حممد أيد غمش التمرتاشي اخلـوارزمي احلنفـي مفـيت     )١(

  ٢٤٤هـ تقريباً ا هـ حاشية السراجية ص ٦٠٠خوارزم تويف سنة 
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 سـنة   ]٩٠[تسعني  الشيخ حممد بن حامد البخاري      : وقال  
 كمـا اختارهـا     الزيلعي يف الكرت قال وعليه الفتوى        واختاره

  ٠التمرتاشي 
العالمة الصدر الشهيد وبه يفىت ألن الزيادة عليهـا يف          : وقال  

زماننا يف غاية الندرة  فال يناط ا األحكام الـشرعية الـيت             
  ٠مدارها على األغلب 

حلديث أيب هريرة عند  الترمـذي       سنة  ] ٧٠[سبعون  : وقيل  
سنة إىل  ] ٦٠[ر أميت من ستني     مع :( �ل الرسول   قا: قال  
حـديث  رمحه اهللا تعـاىل     قال الترمذي   ،  )١() ] ٧٠ [سبعني

حسن غريب من حديث أيب صاحل عن أيب هريرة  وقد روي            
  ٠)٣( سنة]٦٠[ وقيل ستني  ، )٢(من غري وجه عن أيب هريرة  

                                                 
 وبـن ماجـة   ٥٥٣ ص ٢ ج٣٥٥٠ وقال حسن غريب وبرقم ٢٣٣١ برقم ٤/٥٦٦ رواه الترمذي  )١(
 واحلاكم يف املستدرك    ٦١١ وموارد الظمآن    ٧٥٢٩ وابن حبان يف صحيحه برقم       ٤٢٣٦ برقم   ٢/١٤١٥
  ٢٤٥ا هـ حاشية السراجية ص ٠ كتاب النفري وقال صحيح على شرط مسلم وأنكره الذهيب ٢/٤٢٧
جاء يف أعمار هذه األمة مـابني   باب ما) ٢٤٣٣( رقم ٦/٥١٣ألحوذي شرح سنن الترمذي جا حتفة  )٢(
 لستني إىل السبعني ا
  ٢٢٨ التحقيقات املرضية ص  )٣(
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يلعي وظاهر الرواية أنه ال يقدر مبوت األقران يف بلده قال الز          
  )١( .يف شرح الكرت املختار أنه يفوض إىل رأي اإلمام

 : يف نظم خالصة الفرائضالفتين رمحه اهللا تعاىل قال
           وإن ميت مفقودهم يف ماله 

 فقفه يا ذا لبيان حالــــه                  
           فإن بدا حيا وإال صـرفـ 

 ته ما وقـفاإذا قضى مبو ـا                        
           بفوت مدة ا أقرانـه     

 )٢(تفىن أو التسعني ذا بيانــه                      
يروى عن اإلمام مالـك رمحـه اهللا         : املذهب املالكي  -٤

 : تعاىل يف انتظار املفقود روايتان مها 
سنة منذ والدتـه وهـو      ] ٧٠[ينتظر املفقود سبعني     : األوىل

وأشهب وإليه ذهب عبد الوهاب وهـو       مذهب ابن القاسم    
 الصحيح  عندهم 

                                                 
ـ ٨٨ ص ٢ والعذب الفائض جـزء  ٢٤٥ ــ ٢٤٤شرح السراجية للجرجاين ص )١(  وعلـم  ٨٩ ــ

  ٢٨٥الفرائض واملواريث ص
  ٢٧٠ خالصة الفرائض مع شرح السراجية ص)٢(
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 فإذا بلغ املفقود سنه     )١(قاله العالمة عبد اهللا بن حيىي الصودي        
منذ والدته حكم احلاكم مبوته خلرب الـتعمري        ] ٧٠[السبعني  
ـ )عمر أميت من ستني سنة إىل سبعني سنة ( ـالسابق    ومل ـ

 ٠سالمة أو اهلالك يفرقوا بينما إذا كان الغالب على املفقود ال
ينتظر املفقود حىت يأيت عليه من الزمان ما ال يعـيش            : الثانية

إىل مثله غالبا ألن األصل حياته ، واختلف يف حد ذلك فمنهم  
 من يقول سبعني سنة للخرب السابق

سنة ] ٨٠[ وحكى ابن احلاجب فيه ثالثة أقوال أخرى مثانني         
مخـسة  : وقـال ، سـنة   ] ١٠٠ [سنة ومائة ] ٩٠[وتسعني  
  .سنة وبه أفىت ابن عتاب] ٧٥[وسبعني 

وقال يف كتاب إيضاح األسرار املصونة يف علـم اجلـوهرة           
  ٠ويل املالكي قوله أمحد بن سليمان اجلذ: نة للعالمة املكنو

                                                 
ويل الفرضي مجال الدين أبو حممـد  هو عبد اهللا بن أيب بكر بن حيي بن عبد السالم املغريب اجلز:  الصودي  )١(

 هـ جبزولة من أقصى بالد املغـرب ا هــ           ٦٤٣احلسايب ممن اشتهر بالورع والزهد والعفة ولد يف حدود          
 ١٠٦ ــ ١٠٥ ص ١حاشية اية اهلداية إىل حترير الكفاية ج 
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، ]٨٠[وقيل مثانون   ،] ٧٥[ وقيل أمد التعمري مخسة وسبعون      
 وقيل مائة وعشرون  ، ] ١٠[وقيل مائة   ، ] ٩٠[وقيل تسعون   

]٠ )١(]١٢٠ 
 اخلالصة 

إذا أمعنا النظر يف املذاهب السابقة يف انتظار املفقود تبني لنا أن 
أنه ال حيكم مبوت املفقود حىت يعلم ذلـك  يف ال خالف بينها    

ببينة أو ميضي عليه مدة من الزمن يغلب على الظـن أنـه ال              
   .يعيش أكثر منها غالبا وهذا اتفاق على ضرب املدة

 : ايف حتديد هذه املدة على قولني مه أن اختالفهم كما يتبني لنا
أنه يرجع يف تقديرها إىل رأي  احلاكم واجتهاده ألن           : األول

 من هذا األصل إال بيقني أو ما        جاألصل حياة املفقود وال خير    
وهذا قول مجهور العلماء وهو الصحيح من مذهب         ، حكمه

إلمـام أيب   وا، واملشهور عن اإلمام مالـك      ، اإلمام الشافعي   
 .حنيفة
 

                                                 
ـ ٨٧ ص ٢ والعذب الفائض جزء ٧٨ ص ٢ فتح القريب ايب جزء  )١( ارديين   والرحبية بشرح سبط امل

   ٢٢ ص ١٣ والذخرية ج ١٠٨ ص ٧ واملغين بالشرح الكبري ج١٥١وحاشية البقري ص 
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  .وإحدى الروايتني عن اإلمام أمحد رمحهم اهللا تعاىل مجيعا 
  ٠ )١( ٠ يغلب عليه السالمة أو  اهلالكسواًء
حتديد هذه املدة وهذا مذهب اإلمام أمحـد حيـث           :  الثاين

سنة النتظار املفقود الغالب علـى      ] ٩٠[ضرب مدة تسعني    
وايتني أيضا عـن  وهي إحدى الرـ فقده السالمة من مولده  
سنني ملن كان الغالب ] ٤[وأربع ـ اإلمام مالك وأيب حنيفة  

 ٠على فقده اهللكة 
 الترجيح

عدم حتديد مدة انتظار املفقود مبدة زمنية ألن : الراجح  هو
  )٢( .التحديد بزمن معني حيتاج إىل دليل شرعي وال دليل هنا

 ما تطمئن حلاكم وهذا وإمنا يرجع يف تقدير ذلك إىل اجتهاد ا
ولقوة أدلة القائلني بعدم التحديد  )٣(والقلب إليه النفس 

  )٤(وضعف أدلة املخالفني

                                                 
  ١٠٨ ــ ١٠٧ والفرائض ص ٢٢٨ والتحقيقات املرضية ص ٥٣ الفوائد اجللية وحاشيتها ص  (١)

  بتصرف ٥٣ حاشية الفوائد اجللية ص  )٢(
  بتصرف ٦٤ من املسائل الفقهية ص معزواً إىل املختارات اجللية٢٣٠ التحقيقات املرضية ص  )٣(
  ١٧٢ فرائض الالحم ص  )٤(
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 فالصواب الرجوع إىل اجتهاد احلاكم يف تقدير املدة ال 
  )١(التحديد

أن كان : ( وهذا هو اختيار املؤلف رمحه اهللا تعاىل بقوله 
ببينة أو  موته يتبني أن يوقف مجيع ماله حىت فحكمه  موروثاً

   .)اجتهاد حاكم 
الغالب الذي  إن هذا الترجيح يف نظري هو يف املفقود          : قلت

  .على فقده السالمة
الذي  و الراجح يف نظري  فالغالب على فقده اهللكة     الذي  أما  

] ٤[تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب هو االنتظار أربـع           
  اخلطاب وهذا قضاء أمري املؤمنني عمر بن     ،  من فقده    سنوات
 يف امرأة املفقود الذي خرج إىل مسجد قومه ليشهد صالة        �

 )٢()�فإنه قد ثبت عن عمر بن اخلطـاب   (  العشاء فاستطري 
وأمرها أن تتزوج بعد    ] ٤[أنه أجل امرأة املفقود أربع سنني         

  .ذلك

                                                 
  بتصرف ١٠٥ تسهيل الفرائض ص )١(
  ١٥١ــ١٥٠ ص ٦ انظر تصحيح ذلك إرواء الغليل ج  )٢(
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 .وهذا ما صوبه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
ة رضي اهللا عنهم  يف تـزوج        وحكى ابن قدامة اتفاق الصحاب    

امرأة ذلك املفقود وإذا ثبت هذا يف النكاح مـع االحتيـاط            
 .لألبضاع ففي املال أوىل

 كما حكى اتفاق الصحابة يف شرح منتهى اإلرادات علـى          
اعتداد امرأة املفقود بعد تربصها أربع سنوات وحلها لألزواج         

اهللا  رحـم    بعد ذلك نص عليه اإلمام أمحد واختاره أبو بكر        
 .تعاىل اجلميع

 وعن الزهري رمحه اهللا تعاىل أن عمر وعثمـان رضـي اهللا            
عنهما قضايا يف مرياث املفقود أن يقسم من يوم متضي السنون    

  ٠  )١(وتستقبل امرأته عدة أربعة أشهر وعشرا] ٤[األربع 
أما إن قيل أن امرأة املفقود تبقى إىل أن يعلم خربه بيقني ال أميا  

 ومتوت ومل تعلم خـربه      اًإىل أن تصري عجوز   وال ذات زوج    

                                                 
  ٣٨ ص ����  موسوعة فقه عمر بن اخلطاب  (١)
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 ومل  ]٤[فالشريعة مل تأت مبثل هذا فلما أجلت أربع سـنني           
 ٠ واهللا تعاىل أعلم )١(ينكشف خربه حكم مبوته ظاهراً

 أن يوقف مجيع ماله حـىت       فحكمه  موروثاًأن كان   : ( قوله  
هو  حكم مال املفقود  هذا  )  موته ببينة أو اجتهاد حاكم       يتبني
بقى مال املفقود إىل أن تعلم حياته أو موته فال يتـصرف             ي أن

  .مباله قبل معرفة خربه أو احلكم مبوته ألن األصل حياته
فإذا مضت مدة االنتظار ومل يعلم له خرب من حياة أو مـوت             

حكم مبوته وقسم ماله على ورثته األحيـاء        واجتهد احلاكم   
شروط حني احلكم دون من مات منهم قبل ذلك ملا سبق يف            

اإلرث ومنها حتقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو حلظـة           
رمحهم الـه    باتفاق الفقهاء    )٢(وال من وجد بعد احلكم مبوته       

 ٠ )٣(تعاىل
وأن كان وارثاً فحكمه كحكم اخلنثى      : ( رمحه اهللا تعاىل  قوله  
 ، حياتـه مسألة باعتبار   :  مسألتني   احلاضرين  للورثةفتجعل  

                                                 
 ٥٧٨ ـــ  ٥٧٦ ص ٢٠ وجمموع الفتاوى ج ٢٠٧ ــ٢٠٦ ص٧ انظر املغين بالشرح الكبري ج )١(

  ٢/٨٧عذب الفائض جزءوال
 باختصار وتصرف ١٢٧ الفرائض ص )٢(
  ٢٠٨ ص ٧ معزواً للمغين ج٢٣١ التحقيقات املرضية ص  )٣(
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ومن كان ال يـرث     ، يعاملون باألضر   وأخرى باعتبار موته و   
 ) شيئاً يعطباعتبار حياته مل 

وذلك كأن يهلك مورثـه     ؛   أما حكم إرث املفقود من غريه     
 : حني مدة انتظار املفقود فال خيلو احلال من أحد أمرين ومها 

أن يكون هذا املفقود هو الوارث الوحيد لذلك         : األمر األول 
 مال مورثه إىل أن يتـضح       اهلالك ويف هذا األمر يوقف مجيع     

حال هذا املفقود أو متضي مدة االنتظار أو حيكم مبوته ومثال           
هلك هالك عن ابن فقط مفقود فيوقف مجيع هذا          لو:  ذلك  

املال إىل حني اتضاح أمره أو متضي مدة االنتظار أو حيكـم            
 ٠مبوته 

أن يكون مع املفقود ورثه آخرون مشاركون له         : األمر الثاين 
 على ثالث   خالف يف قسمة املرياث   اث ويف هذا األمر     يف املري 

 : أقوال وهي 
يعامل كل من الورثة باألضر يف حقهم مـن مـوت             -١

املفقود أو حياته فمن يرث بكل حال واحتد إرثه يعطاه          
  ٠كامال 
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 ومن اختلف مرياثه بني الزيادة والنقص بأحد اعتبـاري         
،  نصيبني  أعطي األضر وهو أقل التاملفقود من حياة أو مو    

 ومن ال يرث يف أحد احلالني ال يعطى شيئا ، 
ويوقف الباقي أو الكل حىت يظهر احلال مبـوت املفقـود           

ا هو القول الـصحيح مـن        أو حيكم مبوته وهذ    هأوحيا ت 
 .رمحه اهللا تعاىل )١(م الشافعي مذهب اإلما

وهو قول اإلمام أمحد وأكثر الفقهاء كالشافعية واحلنفيـة         
 .رمحهم اهللا تعاىل )٢(واملالكية 

وأن كـان    : (قول املؤلف رمحه اهللا تعاىل    وهذا هو معىن    
  . )وارثاً فحكمه كحكم اخلنثى

يقدر موت املفقود يف حق اجلميـع ألن اسـتحقاق            -٢
احلاضرين معلوم واستحقاق املفقود مشكوك فيه فـإن        
ظهر خالفه غرينا احلكم وهذا وجه ثاين يف مـذهب          

                                                 
  ٧٨ ص ٢ فتح القريب ايب جزء  )١(
 ٢٩ ص٦ واية احملتـاج ج ٢٠٨ ص٧ معزواً إىل املغين بالشرح الكبري ج٢٣٠التحقيقات املرضية ص )٢(

  ٤٣٤ ص ٤والشرح الكبري للدرديري مع حاشيته ج ٣٣٢ ص ٣وحاشية ابن عابدين ج
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ريا األنـصاري رمحـه اهللا      الشافعية ذكره أبو حيىي زك    
 ٠تعاىل

يقدر حياة املفقود يف حق اجلميع ألنه األصل فإذا ظهر            -٣
خالف ذلك غرينا احلكم وهو وجه ثالث يف مـذهب          

وقول يف مذهب احلنابلة صححه صـاحب       ، الشافعية  
 ٠ )١ (الفروع واحملرر

  الترجيح
الراجح هو القول األول القاضي مبعاملة الورثـة باألضـر يف           

 وهذا ما   )٢(حلق املفقود وحق غريه     من  ضأوأحوط  ألنه  حقهم  
 واختاره املؤلف رمحه اهللا تعاىل  فهو        )٣(صححه الشنشوري   

  ٠ )٤(القول الوسط بني األقوال 
يف عمدة رمحه اهللا تعاىل الشيخ صاحل البهويت وجزم به 

 : الفارض بقوله 
                                                 

ـ ٢٠٦ معزواً للفوائد الشنشورية مع حاشية الباجوري ص ٢٣١ التحقيقات املرضية ص (١)  ٢٠٧ ــ
 ١٧٤ والفـرائض ص     ٧٨ ص   ٢ وانظر فتح القريب ايـب جـزء         ٢٠٩ ص ٧واملغين بالشرح الكبري ج   

  ٣٣٧ ص ٧واإلنصاف ج
  ٢٣١ التحقيقات املرضية ص (٢)

  ٧٨ ص ٢ فتح القريب ايب جزء  )٣(
  ١٧٤ فرائض الالحم ص  )٤(



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٢١٠ 

 وإن خفيت أخبار وارث فقد         
 عومل باألضر وارث وجد                        

         مشاركا يف قسمة التـــراث 
 فيأخذ األقل من امليــراث                    

         وإن حبال دون حـــال ورثا 
 مل يعط شيئاً من تراث ورثا                       

          وإن ترث باالستواء فيهـما 
  الذي قد حتما يعطى نصيبه                          

         ويوقف الباقي إىل أن تظهرا 
 )١(حياته أو أنه قد قبـــرا                   

أما القوالن اآلخران فهما عرضة للنقص وضياع حق املفقود         
  .وحق غريه

 مسألة حكم املال املوقوف 
سبق الكالم يف حكم إرث املفقود من غريه وأن الراجح هـو            

ركني معه باألضر فمـن سـقط بأحـد         معاملة الورثة املشت  

                                                 
   ٨١ ــ ٧٩ ص ٢ العذب الفائض شرح عمدة الفارض جزء  )١(



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٢١١ 

االعتبارين ال يعطى شيئا ومن ورث ما دون تفاضل أعطي          
  .حقه كامالً

ومن ورث باالعتبارين متفاضلني أعطي األقل ويوقف الباقي        
  .إىل حني تبني حالة املفقود

املفقود من إحدى حاالت مخس     وضع  ال خيلوا تبني    فهنا  ومن  
 :  على ما يأيتوهي

 حني موت   علم أنه كان حياً    أو ي  دم حياً أن يقْ :  وىلاحلالة األ 
    دفع إليه املوقوف الذي استحقه سواءً     مورثه ففي هذه احلالة ي 

      دفع إىل ورثته مع ماله إذا مل       كان يستحقه كله أو بعضه أو ي
 ٠يأيت عند اية مدة االنتظار أو حكم مبوته 

ـ  أن يعلم أنه قد مات قبل موت مور        : احلالة الثانية  دفع ثه في
املوقوف إىل مستحقيه من ورثة امليت األول وال شيء لورثته          

 ٠ للمفقودإال إذا كانوا من ورثة امليت األول ال باعتباره مرياثاً
أن يتضح أنه قد مات بعد موت مورثـه ويف           : احلالة الثالثة 

 ٠هذه احلالة يكون حكم املال املوقوف له  ؛ حكم ماله 
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ح أنه قد مات ولكن جيهل تقدم موته        أن يتض  : احلالة الرابعة 
عن مورثه أو تأخره عنه وسيأيت بيان هذه احلالة مفـصلة يف            

 ٠باب الغرقى واهلدمى وحنوهم إن شاء اهللا تعاىل 
أن ال يتضح أمره فال يعلم عنـه حيـاة وال            : احلالة اخلامسة 

موت ويف هذه احلالة قوالن للعلماء رمحهم اهللا تعـاىل كمـا           
 :يلي
أن املال املوقوف للمفقود ؛  فحكمه حينئذ         األول   القول -١ 

حكم ماله فيورث عنه وهو مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل  
صححه يف اإلنصاف واحملرر والنظم و قطع بـه يف الكـايف            
والوجيز وشـرح ابن منجى واملنتهى وحاشـيته ومنتـهى         

 وصـوبه الـشيخ     )١(اإلرادات لعثمان بن قائـد النجـدي        
  ٠رحم اهللا تعاىل اجلميع )٢(العثيمني

 أن املال املوقوف للمفقود يرد على مستحقه من ورثـة           -٢
امليت األول دون ورثة املفقود وهو قول احلنيفـة واملالكيـة           

                                                 
 وكـشاف  ٧ ج ٣٣٨معزواًلإلنصاف ص ٢٣٢ والتحقيقات املرضية ص ٢/٨٦ العذب الفائض ج  (١)

  .٤ ج ٣٩٣القناع ص 
  .١٠٦ تسهيل الفرائض ص  (٢)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٢١٣ 

وجه ثاين يف مذهب احلنابلة قطع به يف املغين ابن          و ، الشافعيةو
 وجزم به يف اإلقناع وذلـك الحتمـال        قدامة ويف والرعايتني  

ود قبل موت مورثه قياسا على احلمـل ألنـه إن           موت املفق 
وإن انفصل ميتا أخذ    ، انفصل حيا استحق نصيبه املوقوف له       

  ٠ )١(الورثة ما كان موقوفا 
هذا جممل اخلالف يف املال املوقوف إذا كان بعـضه أوكلـه            

 ٠للمفقود 
 مسألة حكم املال املوقوف لغري املفقود 
أو بعضه للمفقود أمـا     سبق بيان حكم املوقوف إذا كان كله        

ما وقف بسبب املفقود وليس له نصيب فيه فحكـم هـذا            
املوقوف جواز االصطالح عليه من قبل مستحقيه من الورثـة          

 .فيقتسمونه ألنه ال خيرج عنهم واختاره ابن اللبان
 أما إذا اختلفوا فيه فيبقى إىل حني تبني حال املفقود قال حممد            

 )٢(.البن احلسن القول قول من بيده امل

                                                 
  ٢٣٣ / ٢٣٢ والتحقيقات املرضية ص ٨٦ ص٢ والعذب الفائض جزء ٢٦٢ائض ص التهذيب يف الفر )١(
  ١٧٥ والفرائض ص٢٣٥ والتحقيقات املرضية ص ٨٦ ص ٢العذب الفائض جزء  )٢(
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  :مسألة حكم توريث األسري واإلرث منه
حكم توريث األسري واإلرث منه إذا انقطع خربه وإن علمت          
حياته ورث يف قول اجلمهور وحكي عن سعيد بن املسيب أنه           
ال يرث ألنه عبد وحكي ذلك عن النخعي وقتادة والصحيح          

  )١(األول 
 تعلـم  فحكمه حكم املفقود متاما إذا كان جمهول احلال فـال       

 حياته من موته
 أما إذا كان معلوم احلال فحكمه يف املرياث حكـم سـائر            

    )٢(املسلمني مجيعا فريث ويورث 
 طريقة العمل يف حل مسائل املفقود  

طريقة العمل يف حل مسائل املفقود إما أن يكون املفقـود يف            
املسألة واحدا وإما أن يكون أكثر من واحد فإن كان املفقود           

 :فطريقة العمل كالتايل واحدا 
جنعل للمفقود مسألتني أحدمها على افتراض أنه حـي           -١

ونعامل فيها الورثة على هذا االفتراض ونـصححها إن   
                                                 

  بتصرف ٢١٢ ص٧ املغين بالشرح الكبري ج )١(
  بتصرف٢٧٩ املرياث يف الشريعة اإلسالمية ص )٢(
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واملسألة الثانية على افتراض أنه      ، احتاجت إىل تصحيح  
ميت ونعامل فيها الورثة على هذا االفتراض ونصححها        

  ٠إن احتاجت إىل تصحيح 
 بالنسب األربع كما سبق واحلاصل       املسألتني ننظر بني  -٢

  ٠هو اجلامعة 
  ٠ نقسم اجلامعة على املسألتني واحلاصل هو جزء سهم -٣
نضرب نصيب كل وارث من كل مـسألة يف جـزء             -٤

 ٠سهما 
 نقارن بني سهام كل وارث من املسألتني لنعطيه األضر  -٥

  . فمن ورث من مسألة دون أخرى ال نعطيه شيئا
اثا ثابتا دون زيادة وال نقصان      ومن ورث من املسألتني مري    

  .نعطيه نصيبه كامال
ومن ورث من املسألتني مرياثا متفاضال أعطيناه األضر وهو         

  ٠أقل النصيبني 
جنمع أنصبة الورثة مث نطرحها من اجلامعة وما بقـي            -٦

  .فهو املوقوف
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 )١(بعد تبني حال املفقود نعطي املوقوف ملـستحقيه           -٧
 ٠ شاء اهللا تعاىل كما سنوضح ذلك باألمثلة إن

 :قال الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعاىل يف عمدة الفارض 
         واعمل له مسألة احليــاة   

           ومثلها حلالة املمــــات                        
         وحصلن بينهما بالنسـب    

           جامعة عليهما أقسم تصـب                         
         وقابال بني نصيب من عرف

 )٢(             مث أعطه ألقل والزائد قف                      
، مثال ذلك أختان شقيقتان حاضرتان      : (  رمحه اهللا تعاىل   قوله

،  مـن أربعـة      حياتهوعم حاضر وأخ شقيق مفقود مسألة       
واألضر علـى  ، اجلامعة هلا اثنا عشر     ، ومسألة موته من ثالثة     

،  والعم حياته فاعطهما اثنني من أربعة يف ثالثة بستة           األختني
وأن بان موته رد منها اثنان       ، أخذهاواملتوقف ستة أن رجع     
 ). والباقي للعم نيعلى الشقيقتني تكملة الثلث
                                                 

  ١٧٦ ــ ١٧٥ فرائض الالحم ص  )١(
  ٨١ ص ٢عمدة الفارض بشرح العذب الفائض جزء   )٢(
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لـو هلـك    :   واحد  ملفقود مثاالًأورد املؤلف رمحه اهللا تعاىل      
أخ شـقيق  هالك عن أختني شقيقتني حاضرتني وعم حاضر و   

مفقود فإن أصل مسألة حياة املفقود من عدد رؤوس األشقاء          
] ٢[للذكر مثل حظ األنثيني لألخ الشقيق اثنـان         ] ٤[أربعة  

 . ويسقط العم حبياة الشقيق]١ [ولكل أخت واحد
خمرج فرض الثلثني   ] ٣[وأصل مسألة موت املفقود من ثالثة       

] ١[ واحـد  واحدةلكل ] ٢[لألختني الشقيقتني الثلثان اثنان    
ر بني املسألتني جندمها متباينتني     عم وبالنظ لل] ١[والباقي واحد   

هـي  و] ١٢=٤×٣[نتج اثنا عـشر     ينضرما يف بعضهما    ف
اجلامعة للمسألتني مث نقسمها على املسألتني يكون جزء سهم         

وجزء سهم مـسألة مـوت      ] ٣=٤÷١٢[مسألة احلياة ثالثة    
ر  فيكـون    ع باألض مث نعامل اجلمي  ] ٤=٣÷١٢[ة  املفقود أربع 

األضر يف حق الورثة حياة املفقود فلكل أخت من األخـتني           
والشيء للعم وال للمفقود ويوقف البـاقي       ] ٣=٣×١[ثالثة  
إىل أن يتبني حال املفقود فإن رجع حيـاً فجميـع           ] ٦[ستة  

مـا  تني من املوقوف     للشقيق أُعطياملوقوف له وإن بان موته      
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 ] ١[واحـد   املوقـوف   أي لكل واحدة مـن      ثلثيهما  يكَمل  
 :وهذه صورا للعم ] ٤[أربعة من املوقوف والباقي 

 ٦توزيع املوقوف ١٢ ٣ ٤ املسائل 
 ١ × ٣ ١ ١ أخت شقيقة

 ١ × ٣ ١ ١ أخت شقيقة

 ٤ × ٠ ١ × عم

 ٠ ٦ ٠ × ٢  مفقود  أخ ش

 

 موت  حياة   موقوف٦ موت  حياة  التقديرات

ثاله لو هلك هالك عـن      أما ما ليس  للمفقود فيه نصيب فم       
زوجة وأم وأخت وأخ ألب مفقود فإن أصل مسألة احلياة من           

لتوافق خمرج  فرضي الربع والسدس للزوجة       ] ١٢[اثين عشر   
] ٧[والباقي سـبعة    ] ٢[ولألم السدس اثنان  ] ٣[الربع ثالثة   

رؤوسهم ثالثـة   ومباين ل لألخ واألخت ألب منكسر عليهما      
 سـتة   ينـتج ] ١٢[ثين عشر   انضرا يف أصل املسألة     ف] ٣[

ولألم ستة  ] ٩=٣×٣[للزوجة تسعة   ] ٣٦= ١٢×٣[ن  ووثالث
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ولألخ ألب أربعة عشر    ] ٧[ولألخت ألب سبعة    ] ٦=٣×٢[
]٠] ١٤ 

وعلى تقدير موت املفقود فإن أصل مسألة الزوجة من أربعـة         
وأصل مسألة الرد   ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[هلا الربع واحد    ] ٤[

] ٢[لألم اثنان   ] ٦[ من أصل ستة     مستخرجة]  ٥[من مخسة   
 ].٣[ولألخت ثالثة 

وبني أصل مسألة   ] ٣[لزوجية ثالثة   ابني باقي فرض    بالنظر  و
أصل مسألة الرد   فنضرب كامل   جندها متباينة   ] ٥[الرد مخسة   

 ] ٢٠=٥×٤[ عـشرون    ينتجأصل مسألة الزوجية    كامل  يف  
 ٠ سألة الزوجية ومسألة الردملوهي اجلامعة ] ٢٠[

ولألخت ] ٦= ٣×٢[ولألم ستة   ] ٥= ٥×١[ة مخسة    للزوج
  ٠] ٩= ٣×٣[ألب تسعة 

وبالنظر بني مصح  مسألة حياة املفقود ومسألة موتـه جنـد            
بينهما موافقة بالربع وحاصل ضرب وفق أحدها يف كامـل          

بني جامعة الرد ومسألة حياة املفقـود       نتج اجلامعة   ياألخرى  
 .]١٨٠=٢٠×٩[مائة ومثانون 
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لعدم اخـتالف   ] ٤٥[ها كامالً مخسة وأربعون      للزوجة نصيب 
 .إرثها بالتقديرين 

وهـي  ] ٣٠=٥×٦[ولألم من مسألة حياة املفقود ثالثـون        
 .األضر يف حقها 

 × ٧[ولألخت ألب من مسألة حياة املفقود مخسة وثالثـون      
 .كذلك هي األضر يف حقها ] ٣٥= ٥

بني تتوقف حىت يتبني حال املفقود فإن       ] ٧٠[والباقي سبعون   
 األم منه أربعة    نا أعطي تبني ميتاً كامال وإن     أخذه حياًأنه كان   
 :وهذه صورا ] ٤٠[ نيولألخت أربع] ٢٤[ن يوعشر

 ٧٠ توزيع املوقوف ١٨٠ ٢٠ ٥ ٦ ٤ ٣٦ ١٢ املسائل
 ٠ ٠ ٤٥ ٥  ٠ ١ ٩ ٣ زوجة

 ٢٤ ٠ ٣٠ ٦ ٢ ٢ ٦ ٢ أم

 ٧ أخت ألب

٣ 

٤٦ ٠ ٣٥ ٩ ٣ ٣ 

 أخ ألب مفقود
٧ 

٠ ٧٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤ 

 

 موتحياة    م ٧٠ موت املفقود  حياة  التقديرات 
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هذا إذا كان املفقود واحداً أما إن كان املفقود أكثر من واحد 
فتضاعف املسائل حسب تعدد املفقودين فكل ما زاد مفقود 

فإن كان املفقود اثنني كانت املسائل أربعاً ،  املسائل ضعف
فاما والثالثة والرابعة لوفاة أحدمها أحدها حلياما والثانية لو

  ٠وحياة اآلخر 
 وإن كان املفقود ثالثة كانت املسائل مثان أحدها حلياة اجلميع         
والثانية لوفاة اجلميع والثالثة والرابعة واخلامسة حليـاة اثـنني          

والثامنة حلياة واحد ووفـاة     ووفاة الثالث والسادسة والسابعة     
خيتلف جوهر العمل عما إذا كـان       ال  اثنني أما طريقة العمل ف    

 . كما سبق فقطاملفقود واحداً
 ومثال ما إذا كان املفقود اثنني لو هلك هالك عـن جـدة             
وبنت مفقودة  وأخت شقيقة كذلك مفقودة وأخـت ألب          

 موجودة 
للجدة السدس  ]  ٦[فإن أصل مسألة تقدير حياما من ستة        

ـ   ] ٣[وللبنت النصف ثالثة    ] ١[واحد   ] ٢[ان  والبـاقي اثن
 لألخت الشقيقة عصبة مع الغري وتسقط ا األخت ألب
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وتعود بـالرد إىل    ] ٦[ وأصل مسألة موما كذلك من ستة       
رضاً ورداً ولألخت ألب ثالثة     ف] ١[للجدة واحد   ] ٤[أربعة  
 .كذلك فرضاً ورداً ] ٣[

وأصل مسألة تقدير موت البنت وحياة األخت الشقيقة مـن          
لكل من اجلدة واألخت    ] ٥[مخسة  وتعود بالرد إىل    ] ٦[ستة

 .]٣[ولألخت  الشقيقة ثالثة ] ١[ألب واحد 
 وأصل مسألة موت األخت الشقيقة وحياة البنت من سـتة          

] ٣[وللبنت النصف ثالثـة     ] ١[للجدة السدس واحد    ] ٦[
 . عصبة مع الغريلألخت ألب] ٢[والباقي اثنان 

مـسأليت  ل   وبالنظر بني هذه املسائل بالنسب األربع جند متاث       
الشقيقة وحيـاة   موت  مسألة  و] ٦[ستة  األوىل  حيات اجلميع   

وبينـها وبـني     فنكتفي بواحدة منهما  ] ٦[ستة   الرابعةالبنت  
ـ مموت اجلميـع    ] ٤[أربعة  ة  نياملسألة الثا  بالنـصف   ةوافق
اثنا عشر  نتج   ضرب وفق أحدمها يف كامل األخرى     وحاصل  

البنت وحياة  موت   لثةاثمباينة للمسألة ال  وهي  ] ١٢= ٤×٣[
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سـتون  وحاصل ضرما يف بعض ينـتج       ] ٥ [مخسةالشقيقة  
 وهي اجلامعة هلذه املسائل ] ٦٠= ١٢× ٥[

ينتج جزء  مصحات املسائل    ى عل ]٦٠[ اجلامعة ستني    مث نقسم 
ـ سهم كل مسألة فجزء سهم       حيـاة اجلميـع   األوىل سألة امل

عـشرة  واملسألة الرابعة مـوت الـشقيقة وحيـاة البنـت           
مخسة عشر  موما  الثانية  سألة  املجزء سهم   و] ١٠=٦÷٦٠[
تقدير موت البنـت    الثالثة  سألة  املوجزء سهم   ] ١٥=٤÷٦٠[

 ]١٢=٥÷٦٠[ اثنا عشروحياة األخت الشقيقة 
 الورثة جند أن األضر يف حق اجلدة حيـاة          ة وبالنظر بني أنصب  

اجلميع أو موت الشقيقة على حـد سـواء فلـها عـشرة             
]١٠=١٠×١ [ 

ت ألب سقطت بتقدير حياة اجلميع فـال        كما جند أن األخ   
إىل تـبني حـال     ] ٥٠[تعطى شيئاً ويوقف الباقي مخـسون       

فـاملوقوف  عند موت املورث    فإن بانت حياما     ، املفقودتني
ولألخت الـشقيقة   ] ٣٠[متام النصف   ثالثون   منه   هلما للبنت 
 .عصبة مع الغري] ٢٠[عشرون 
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لجـدة منـه    فاملوقوف ل قبل موت مورثهما    وإن بان موما    
 ]٤٥[ولألخت ألب مخسة وأربعون ، ] ٥[مخسة 

حني وحياة الشقيقة   قبل موت املورث     وإن بان موت البنت     
ولألخـت  ، ] ٣٦[فاملوقوف للشقيقة منه ستة وثالثون      موته  

 ]٢[وللجدة اثنان ] ١٢[ألب اثنا عشر 
وحيـاة  قبل موت املـورث      وإن بان موت األخت الشقيقة      

ولألخـت  ، متام النصف   ] ٣٠[ثالثون  فلها  حني موته   البنت  
  )١(:وهذه صورا عصبة مع الغري ] ٢٠[ألب عشرون 

 ]٥٠[توزيع الوقوف  ٦٠ ٦ ٥ ٦ ٤ ٦ ٦ املسائل/ الورثة

 ٠ ٢ ٥ ٠ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ جدة

 ٣٠ ٠ ٠ ٣٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ بنت مفقودة

 ٠ ٣٦ ٠ ٢٠ ٠ ٠ ٣ ٣ ٠ ٠ ٢ أخت ش مفقودة

 ٢٠ ١٢ ٤٥ ٠  ٢ ١ ١ ٣ ٣ × أخت ألب
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  ١٨٠ ــ١٧٩ انظر فرائض الالحم ص (١)
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 مل احلباب مرياث 
 ) يف مرياث احلمل : فصل  : ( قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

و ما حتمله اإلنـاث     مصدر محلت حتمل محالً وه     : احلمل لغةً 
احلمل بالفتح   :  رمحه اهللا تعاىل   )١(قال ابن السكيت    يف بطوا   

حملَته  �ما كان يف بطن أو على رأس شجرة قال اهللا تعاىل             
  )٣(-)٢(�أُمه كُرهاً ووضعته كُرهاً وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شهراً

 يرث أو حيجب بكل      ولد ما يف بطن اآلدمية من    :  اًواصطالح
 .)٤(تقديرات أو يرث أو حيجب ببعض التقادير إذا انفصل حياً

  مدة احلملاخلالف يف 

 )٥( ستة أشهرأقل مدة احلمل أمجع العلماء رمحهم اهللا تعاىل أن       
ووصينا الْإِنسانَ بِوالديـه     �واألصل يف ذلك قول اهللا تعاىل       

                                                 
ؤدب هو شيخ العربية أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي النحوي امل:   ابن السكيت   (١)

علـب  مؤلف كتاب إصالح املنطق دين خري حجة يف العربية وله من التصانيف حنو من عشرين كتاباً قـال ث                  
اهـ بتصرف نزهة    ) ٢٤٤(أمجعوا أنه مل يكن أحد بعد ابن األعرايب أعلم باللغة من ابن السكيت مات سنة                

   ٨٦٤ ــ ٨٦٣ ص ٢الفضالء ج 
 ) ١٥(  سورة األحقاف آية رقم  (٢)
  ١١٩ / ١ واملعجم الوسيط جزء ١٢٣-١٢٢  خمتار الصحاح ص  (٣)
  ٨٩ /٢  العذب الفائض جزء  (٤)

 معزواً لتحفة الودود البن القيم والعذب الفائض ١٠٣ تسهيل الفرائض ص ١٠٣ اإلمجاع ص   كتاب )٥(
  ٢٣٥ وشرح السراجية ص ٥٩-٥٨ وكتاب الطفل يف الشريعة اإلسالمية   ص ٩١ / ٢جزء 
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  هأُم هلَتماناً حسثَلَاثُونَ   إِح الُهصفو لُهمحهاً وكُر هتعضوهاً وكُر 
  )١(. اآلية� شهراً

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهناً علَـى         �وقوله تعاىل   
  )٢( اآلية � وهنٍ وفصالُه في عامينِ

 أَوالَدهن حولَينِ كَـاملَينِ     والْوالدات يرضعن  �وقوله تعاىل   
  )٣( اآلية � لمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ

وهذا ما ستدل به اخلليفة الراشد الرابع على بن أيب طالـب            
  .أقل مدة احلمل ستة أشهررضي اهللا عنه على أن 

   )٤(هو استنباط قوي صحيح :قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل 
  .)٥( عباس رضي اهللا عنهما وغريه من األئمةكذلك ابن

خ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل       يوأورد بعضهم خالفاً لش   
أنه يرى أقل مدة احلمل تسعة أشهر وهو الـشليب يف كتابـه             

  )٦(الرائد يف علم الفرائض
                                                 

 ] ١٥[  سورة األحقاف آية رقم  )١(
 ] ١٤[  سورة لقمان اآلية رقم  )٢(
 ] ٢٣٣[  سورة البقرة اآلية رقم  )٣(
 ٤/٢٤٠  تفسري القرآن العظيم البن كثري ج )٤(
 ٣/٧٠٨  املصدر السابق ج )٥(
  ١٤٩  الرائد يف علم الفرائض ص  )٦(
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وقد  أخذ القانون     : والزحيلي يف كتابه الفقه اإلسالمي بقوله       
برأي ابن تيمية وقول   ] ١٢٨م  [ورية  وس] ٢/ ٤٣م  [ يف مصر 

 لألعم  إتباعا تسعة أشهر    عند احلنابلة وهو أن أقل مدة احلمل      
  .)١(أألغلب فإن غالب النساء يضعن محلهن يف تسعة أشهر 

كر عن شيخ اإلسالم ابن تيميـة       أن اخلالف الذي ذُ    : قلت
رمحه اهللا تعاىل من أن أقل مدة احلمل عنده تسعة أشـهر مل             

د منهما ملصدر ومل أقف عليه بل وقفت على نقـل           زه أح يع
 اتفاق األئمة رمحهم اهللا     رمحه اهللا تعاىل  شيخ اإلسالم ابن تيمية     

إنه إذا ولدت ألكثر من ستة أشهر من حني         : (( تعاىل بقوله   
 دخل ا ولو بلحظة حلقه الولد باتفاق األئمة 

 � ثُونَ شـهراً وحملُه وفصالُه ثَلَـا  �:  وقال يف قوله تعاىل 
 والْوالدات يرضعن أَوالَدهن حولَينِ كَاملَينِ �: وقوله تعاىل 

 أهـ .)٢( فجمع يف اآلية أقل احلمل ومتام الرضاع �
 ففي ذلك خالف وأقوال ومذاهب عدة       أما أقصى مدة احلمل   

 : منها ما يلي 
                                                 

  ٤١١/ ٨  الفقه اإلسالمي ج  (١)
  ٣٤/١٠  جمموع الفتاوى الكربى ج  (٢)
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عند أن أكثر مدة احلمل أربع سنوات يف أصح الروايتني         -١
 رمحه اهللا تعاىل )٢( وهو مذهب الشافعي )١(احلنابلة 

 ألن ماال نص فيه يرجع      )٣(وقيل أشهر القولني عند املالكية      
  )٤(أربع سنني إىل الوجود وقد وجد

فقد ولد الضحاك ألربع سنني وقد نبـت ثنايـاه وهـو            
 .رمحه اهللا تعاىليضحك فسمي ضحاكاً 
ولد ألربع سـنني     رمحه اهللا تعاىل  وكذلك ابن املاجشوين    

  .)٥(وقد اشتهر يف نساء ماجشون أن يلدن ألربع سنني 
أن أكثر مدة احلمل مخس سنوات وهو املشهور عنـد           -٢

  )٦(املالكية 
 الذي درج عليه     )٧(وهو قول اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل        

  .)٨(القضاء عندهم 
                                                 

  ١٩٨ / ٧  املغين بالشرح الكبري ج  )١(
  ٤٦١ / ٤ذاهب األربعة  ج والفقه على امل١٨٢  حاشية أحكام املواريث ص  )٢(
  ٤/٣٦٢ معزواً للشرح الكبري وحاشية الدسوقي ج٢١٩  التحقيقات املرضية ص  )٣(
  ٢٩١  التحقيقات الرضية ص  )٤(
  بتصرف ٥٢  املرياث يف الشريعة اإلسالمية ص  )٥(
  ١٤٦  الرائد يف علم الفرائض ص  )٦(
  ٥٢٧ / ٤والفقه على املذاهب األربعة ج ٢٦٨ / ٢  بداية اتهد واية املقتصد جزء )٧(
 ٤٥٩  الفقه على املذاهب األربعة ص )٨(
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أن أكثر مدة احلمل سنتان وهو مذهب احلنفية قـال           -٣
  )٢(اتفاقاً :  رمحه اهللا تعاىل )١(الكاساين 

 حلديث  )٣( والرواية الثانية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل       
ال يبقى الولد   : أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أا قالت         
  )٤(يف رحم أمه أكثر من سنتني ولو بفلكة مغزل 

 ومثل هذا ال يعرف قياساً بل مساعاً من النيب صـلى اهللا            
 .م  عليه وسل

وروي أن رجالً تزوج امرأة فولدت لستة أشـهر فهـم           
عثمان بن عفان اخلليفة الراشد الثالث رضـي اهللا عنـه           

أما أا لـو    : برمجها فقال له ابن عباس رضي اهللا عنهما         
وحملُه  �خاصمتك بكتاب اهللا خلصمتك إذ قال اهللا تعاىل         

 � صالُه في عامينِ  وف� وقال تعاىل    �وفصالُه ثَلَاثُونَ شهراً  
                                                 

هو اإلمام عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي امللقب مبلك العلماء تـويف سـنة                 :  الكاساين   )١(
  هـ أهـ بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع٥٨٧

 ٥٠ ص٣٠ للسرخسي جزء  واملبسوط٢١٢ / ٣ جزء ٢ املصدر السابق ج )٢(
  ١٩٨ / ٧  املغين بالشرح الكبري ج )٣(
ما يكون احلمل أكثر من سنتني قدر ما يتحول ظل مغزل           : (  بلفظ   ٣١٢  أخرجه الدارقطين يف سننه ص        )٤(

ا هـ حاشية شرح السراجية للجرجاين ص        ) ٢٨٢ ، ٢٨١ ، ٢٨٠ ، ٢٧٩( وله طرق متقاربة انظر رقم      
٢٣٤  
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فإذا ذهب عامان للفصال مل يبق للحمل إال سـتة أشـهر            
فدرأ عثمان رضي اهللا عنه احلد عنها وأثبت النسب مـن           

  . )١(الزوج 
 أن أكثر مدة احلمل ثالث سنوات عند الليث بن سعد           -٤

 .رمحه اهللا تعاىلالفهمي 
أن أكثر مدة احلمل سبع سنني وهو قول حممـد           -٥

 .رمحه اهللا تعاىل )٢(ن شهاب الزهري بن مسلم ب
أن أكثر مدة احلمل سنة قمرية وهو قول حممـد           -٦

 .رمحه اهللا تعاىلبن عبد احلكم 
أن أكثر مدة احلمل تـسعة أشـهر وهـو رأي            -٧

  )٣(الظاهرية
قال ابن رشد احلفيد يف قول حممد بن احلكم والظاهريـة           

  .)٤(هو األقرب إىل املعتاد  رمحهما اهللا تعاىل
ثر مدة احلمل ال حد له وهو قول بعـض          أن أك  -٨

                                                 
  ٢٣٦ية للسيد اجلرجاين ص   شرح السراج)١(
  ٢٣٤  السراجية مع شرحها  للسيد اجلرجاين ص )٢(
  ١٤٦  الرائد يف علم الفرائض ص )٣(
 ١٦٨ / ٢  بداية اتهد واية املقتصد جزء )٤(
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رمحـه اهللا   أهل العلم ومنهم أيب عبيدة القاسم بن سالم         
 رمحه اهللا تعاىل  وأورده ابن القيم يف حتفة الودود       ، تعاىل  
وقال فرقة ال جيوز يف هذا البـاب التحديـد          : بقوله  

والتوقيت بالرأي ألنا وجدنا ألدنا احلمل أصالً يف تأويل         
شهر الستة فنحن نقول ذا ونتبعه ومل       الكتاب وهو األ  
  )١( جند آلخره وقتاً

الـصواب أنـه    : رمحه اهللا تعاىل  قال الشيخ حممد العثيمني     
يرث إذا مل توطأ بعد موت مورثه ألن مدة احلمل قد تزيد            

  )٢(على أربع سنني كما قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 
اىل يف عـدم     وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تع        
  .)٣(حتديد أكثر مدة احلمل هو األرجح د ليالً 

 الترجيح
لعل الراجح هو القول بأن أكثر مدة احلمل أربع سـنني ألن            
التحديد بسنتني مل يثبت بدليل وأثر أم املؤمنني عائشة رضـي          

                                                 
  عامل الكتب ١٧٠ انظر حتفة املودود بأحكام املولود البن قيم اجلوزية ص  )١(
  ١٠٣ - ١٠٢  تسهيل الفرائض ص )٢(
  ٤٩  الفوائد اجللية ص  )٣(
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اهللا عنها استنكره اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل ملا سئل عنه وإذا            
إنه يرجع فيه إىل الوجود وقد وجـد        مل يرد بالتحديد نص ف    

  .)١(أربع سنني 
وهذا هو القول الوسط بني اإلفراط يف أكثـر مـدة           :  قلت

احلمل إىل ماال اية وبني اقتضاا إىل تسعة أشهر فأربع سنني           
فيها من التحوط من حيث طول املدة ما تطمئن إليه الـنفس            

ملني القائل يف   أما العلم اليقني فعند رب العا     ، والشمول ألقلها   
اللّه يعلَم ما تحملُ كُلُّ أُنثَى وما تغيض اَألرحام        �كتابه املبني   

عـالم الْغيـبِ    } ٨{وما تزداد وكُلُّ شيٍء عنده بِمقْـدارٍ        
 فإن من النساء ما تزيد      )٢( � }٩{والشهادة الْكَبِري الْمتعالِ    

  ٠وأكم واهللا تعاىل أعلم )٣( من تنقص يف احلمل ومنهن
  العالمات الدالة على حياة احلمل من عدمها

ال خيلو انفصال احلمل عن أمه من إحدى حاالت مخس وهي           
 : كالتايل 

                                                 
  ١٠٣-١٠٢  تسهيل الفرائض ص  )١(
 ] ٩-٨[   سورة الرعد آية رقم  )٢(
  ٧٧٧ / ٢  تفسري القرآن العظيم ج  )٣(
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أن ينفصل عن أمه ميتاً دون جناية ففي هـذه           : احلالة األوىل 
 .احلالة ال يرث وال يورث اتفاقاً 

 أمه ميتاً جبناية ففيه غرة موروثة       أن ينفصل عن   : احلالة الثانية 
وأمحد ( وهو قول كل من اإلمام مالك وأيب حنيفة والشافعي          

رمحهم اهللا تعاىل وسائر الفقهاء  إال شيئاً حيكى عن ربيعـة            ) 
  )١(شذوذاً ال يعرج عليه  رمحهما اهللا تعاىلوالليث 

 وال يرث عند اجلمهور خالفاً للحنفية فهم يورثونه حبكمهم         
  . )٢(ياً حكماً أنه ح

أن خيرج أقله حياً مث ميوت قبل خروجه كامالً          : احلالة الثالثة 
فهو كاحلالة األوىل ال يرث وال يورث إال ما نقل عـن ابـن        

  .)٣(حزم أنه يرث إذا انفصل أقله حياً 
أن خيرج أكثره حياً مث ميوت قبل خروج باقيه          : احلالة الرابعة 

ث عنه عند مجهور األئمـة      ويف هذه احلالة غري وارث ومورو     
  )٤()وكذلك ابن حزم ( خالفاً للحنفية 

                                                 
  ٢٠٤ / ٧  املغين بالشرح الكبري ج  )١(
  ٥١٠ /  ٥ معزواً حلاشية ابن عابدين ج ٢٢٠  التحقيقات املرضية ص  )٢(
  ٦٣ وانظر كتاب الطفل يف الشريعة اإلسالمية ص  ١٧٤٨ مسألة ٣٤٣ ص٨  انظر احمللى ج  )٣(
  املصدر السبق    )٤(
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له حكم األقل فكأنه خرج كله حياً        حيث يقولون أن األكثر   
وضابط األكثر عند احلنفية إن كان خروجه مستقيماً وهـو          

 .خروجه برأسه أوالً فاملعترب صدره
 وإن كان خروجه منكوساً أي برجليه أوالً فاملعترب سرته إن          

  )١(ت وهو حي فقد خرج أكثره فهو يرث ويورث خرج
 : خالصة الفرائض يف نظم  الفتين رمحه اهللا تعاىلولذلك قال 

 إن خيرج األكثر حياً وعلم      
   بأثر ذلك فباإلرث حكــم                              

 ذي استقامة برأسه        فصدر
 رب وسرة يف عكسه                   بدا اعت                 

      إن جبناية خروج امليت  
 )٢(                  ورثه ال بنفسه من عـلة                  
أن ينفصل من بطن أمه حياً حياتاً مـستقرة          : احلالة اخلامسة 

 ٠ففي هذه احلالة يرث ويورث عنه إمجاعاً 
 

                                                 
  ٢٤٠ -٢٣٩  السراجية مع شرحها للسيد اجلرجاين ص  (١)
   وانظر خالصة الفرائض املطبوع مع شرح السراجية للجرجاين              ٢٢٠  جمموع املتون الكبري ص  (٢)
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 تقدير عدد احلمل   
قدير عدد احلمل أي عدد     اختلف العلماء رمحهم اهللا تعاىل يف ت      

 : وجود أجنة يف البطن الواحد على أربعة مذاهب وهي 
ذهب اإلمام أمحد بن حنبل     : مذهب احلنابلة   :  املذهب األول 

رمحه اهللا تعاىل إىل أنه يقدر ما يف بطن احلامل باثنني ألن تعدد             
احلمل واقع باملشاهدة وهذا هو الغالب من أحوال النساء عند          

 .التعدد
ه ذهب من أصحاب أيب حنيفة حممد ابن احلسن واللؤلؤي          وإلي
 .رواية الربيع ؛ وهو وجه ضعيف يف مذهب الشافعي ، 

املعتمد من مذهب اإلمام    : مذهب الشافعية    : املذهب الثاين 
 .الشافعي رمحه اهللا تعاىل ال تقدير لعدد احلمل

األصح أو الصحيح أنه ال ضـبط   تعاىل   قال النووي رمحه اهللا     
 .) يعين لعدد احلمل (له 
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 وبه قال أبو حامد والقفال والعراقيون والصيدالين والقاضي        
 رمحهم اهللا تعاىل وذكره املؤلف رمحـه اهللا تعـاىل           )١(حسني  
واملعتمد من مذهب األمام الشافعي أنه ال ضـابط          : ( بقولة

  . )لعدد احلمل 
ى وقال سبط املارديين رمحه اهللا تعاىل ال ضبط لعدد احلمل عل          

الصحيح وذلك حلوادث فردية ملا روي عنه أنه كان ألحـد           
 .أشياخه عشرون ولداً ولد كل مخسة يف بطن

 ومن تلك احلوادث الفردية أيضاً ما أورده املاوردي رمحه اهللا          
أخربين رجل ورد علي من اليمن وكان مـن         : تعاىل  بقوله    

أهل الفضل والدين أن امرأة من اليمن وضعت محالً كالكرش          
ن أنه ال ولد فيه فألقي يف الطريق فلما طلعت عليه الشمس            فظ

محي وحترك فشق فخرج منه سبعة أوالد ذكوراً عاشوا مجيعاً          
وكانوا خلقاً سوياً إال أنه كان يف أعضائهم قصر فـصارعين           
رجل منهم فصرعين فكنت أعري يف اليمن بأنه صرعك سـبع           

                                                 
سني بن حممد بن أمحد أبو علي املروزي صاحب التعليقة املشهورة يف املـذهب  ح:   القاضي حسني هو  )١(

هــ   ا هــ    ٤٦٢وهو أجنب تالميذ القفال وأوسعهم يف الفقه وأشهرهم كان يلقب ببحر األمة تويف سنة   
  ٣٨٢ / ٢حاشية اية اهلداية إىل حترير الكفاية  ج
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  .رجل
 تعاىل يف شـرح     ومن ذلك ما أورده سبط املارديين رمحه اهللا       

الفصول بقوله بلغنا يف سنة نيف وثالثني ومثان مائة أن امرأة            
بأرض الطبالة من القاهرة وضعت كيساً فيه سبعة عشر ولداً          

  .وماتوا يف يومهم
وحكى القاضي حسني أن واحداً من السالطني ببغداد كانت         
له امرأة تلد اإلناث فحملت مرة فقال هلا إن ولـدت أنثـى             

ففزعت وتضرعت إىل اهللا تعاىل فولدت أربعني كـل        ألقتلنك  
منهم مثل أصبع فكربوا وركبوا فرساناً مع أبـيهم يف سـوق       

  .)١(بغداد 
ذهب مجهور املالكية إىل    : مذهب املالكية    : املذهب الثالث 

أنه ال تقدير لعدد احلمل فوافقوا الشافعية معتمدين كـذلك          
 . معناها على بعض احلوادث الفردية السابقة وما يف 

ذهب اإلمام أبـو حنيفـة      : مذهب احلنفية   :  املذهب الرابع 
رمحه اهللا تعاىل يف املشهور عنه إىل أنه يقدر ما يف بطن احلامل             

                                                 
 وفتح القريـب ايـب   ٣٦٨ / ١٠الكبري ج  واحلاوي ٣٢٧  كشف الغوامض يف علم الفرائض ص  (١)

  ١١١ / ١٦ واموع شرح املهذب ج ٧٥-٧٤ / ٢شرح كتاب الترتيب جزء 
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 بأربعة رواه عنه ابن املبارك رمحه اهللا تعاىل 
 وبه أخذ شريك النخعي ومالك والشافعي رمحهم اهللا تعاىل

مساعيل أربعة بنني يف     قال شريك النخعي رأيت بالكوفة أليب إ      
بطن واحد ومل ينقل عن املتقدمني أن امرأة ولدت أكثر مـن            

  )١( .ذلك
 رمحه اهللا تعاىل ورجحـه      )٢(وإليه ذهب من املالكية أشهب      
  .بعض احملققني من متأخري املالكية

وقيل يوقف مرياث أربعة ذكور     : قال القرايف رمحه اهللا تعاىل      
م ولد إمساعيل أربعة ذكـوراً      ألنه أكثر ما تلده وقد ولدت أ      

حممداً وعمر وعلياً وإمساعيل وبلـغ حممـد وعمـر وعلـي            
  )٣(الثمانني

وهو اختيار بعض الشافعية قال النووي رمحـه اهللا رمحـه اهللا       

                                                 
  ٢٣٦  السراجية بشرح اجلرجاين ص   )١(
هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي وقيل امسه مسكيت وأشهب لقبه من أجلِّ أصحاب :   أشهب  )٢(

 ١٤٥هبه وإليه انتهت رئاسة املالكية يف مصر بعد ابن القاسم ثقة فقيه ولد سنة               اإلمام مالك املدافعني عن مذ    
 وفقه اإلمام سعيد بـن      ٥٣٣ رقم   ٥٢ هـ من العاشرة  تقريب التهذيب ص       ٢٠٤هـ وتويف يف مصر سنة      

  هـ  ٢٨٧ ص ٤املسيب ج
  ٢٧ / ١٣الذخرية ج  )٣(
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 )١(تعاىل الوجه الثاين أن أقصى احلمل أربعة وبه قطع ابن كج            
والغزايل وجعله الفرضيون ومنهم ابن اللبـان قيـاس قـول           

  .)٢(عي رحم اهللا تعاىل اجلميع الشاف
وذهب الليث بن سعد والقاضي أبو يوسف يف رواية اخلصاف          
من أصحاب أيب حنيفة رمحهم اهللا تعاىل إىل أنه يقدر مـا يف             

 بطن احلامل بواحد ألنه هو الغالب من أحوال النساء 
وهذا هو األصح يف مذهب احلنفية والذي عليه الفتوى لدى          

ن تعدد احلمل نادر والنادر ال اعتبـار        علمائهم ووجه ذلك أ   
  ٠ )٣(له

 الترجيح
يف نظري أن الراجح هو املذهب األول مذهب احلنابلة ومـن           
قال بقوهلم وهو تقدير احلمل باثنني ألنه الغالب يف التـوائم           

 ما تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب وهـو أعـدل            ذاهو

                                                 
 وتشديد اجليم القاضي أبو القاسم الدينوري       هو ابن كج يوسف بن أمحد بن كج بفتح الكاف         :   ابن كج    )١(

 رئاسـة املصنفني وأصحاب الوجوه املتقنني انتهت إليـه        ) الشافعي  ( أحد األئمة املشهورين وحفاظ املذهب      
  ٢٠٧ / ٢هـ  ا هـ  حاشية اية اهلداية إىل حترير الكفاية ج ٤٠٥يف بالده تويف سنة ) الشافعي ( املذهب 

  ٣٩ / ٦   روضة الطالبني ج )٢(
  ٢٣٨ وعلم الفرائض ص ٢٣٧-٢٣٦  السراجية مع شرحها للسيد اجلرجاين ص  )٣(
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أما أكثر  ل الكثرياملذاهب املذكورة ألنه يشمل أكثر القليل وأق    
وأما القول بواحد فقد     من اثنني فنادر جداً والنادر العتبار له      

  .واهللا تعاىل أعلم وأحكمأمهل جانب احليطة للحمل 
 اخلالف يف قسمة التركة قبل وضع احلمل

للعلماء رمحهم اهللا تعاىل يف قسمة التركة قبل وضع احلمـل           
 :قوالن ومها 
 طلبوا التعجل يف القسمة قبـل       أن الورثة إذا   : القول األول 

وضع احلمل فال جيابون إىل ذلك وال ميكنون منه وهو املشهور         
واألرجح عند املالكيـة    ، رمحه اهللا تعاىل    عن اإلمام الشافعي    

 وذلك للشك هل يوجد من احلمل وارث أو ال ؟ 
وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكـر           

  .)١(أو أنثى أو خمتلف 
أن الورثة إذا طلبوا التعجل يف القـسمة قبـل           : قول الثاين ال

وضع احلمل جيابون إىل ذلك وميكنون منه وال جيربون علـى           
وهو قول احلنابلـة    ، الصرب ألن يف تأخري القسمة إضرار م        

                                                 
  ٣٢ / ٢ واملهذب ج١٩٤ / ٧ معزواً للمغين بالشرح الكبري ج ٢٢٢  التحقيقات املرضية ص  (١)
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   رحم اهللا اجلميع)١(واحلنفية واملعتمد عند الشافعية 
  .)٢(ور هو الصحيح  املشهتعاىل قال النووي رمحه اهللا 

يتعجل أدىن السهام   : من املالكية   رمحه اهللا تعاىل    وقال أشهب   
  ٠الذي ال يشك فيه ألن تأخريه ال يفيد إذ البد من دفعه 

 الترجيح
لعل القول بتمكني الورثة من القسمة هو الراجح دفعاً لضرر          
االنتظار عن الورثة السيما إذا كانوا أو بعضهم فقراء ومـدة           

  )٣( .احلمل قد تطول
فالورثة أوىل بدفع الضرر عنهم ألن حاجام حاضرة وحاجة         
احلمل متأخرة وضررهم واقع وضرر احلمل حمتمل وألن تأخري         

  ٠ )٤(القسمة يعرض املال للتلف 

                                                 
 / ٥ وحاشية ابـن عابـدين ج   ٢٤١ ص ٦ والكرت للزيلعي ج ١٩٥– ١٩٤ / ٧  املصدر السابق ج  )١(

  ٢١٠الفوائد الشنشورية وحاشية الباجوري ص  و٥١١-٥١٠
  ٣٨ / ٦  روضة الطالبني ج  )٢(
  ٢٢٢  التحقيقات املرضية ص  )٣(
  ١٤٤  فرائض الالحم ص  )٤(
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 اخلالف يف املقدار الذي يوقف للحمل عند تعجل القسمة  
ال خيلو حال احلمل مع الورثة عند تعجل القسمة من إحدى           

 :   وهي كما يلي حاالت ثالث
أن يكون احلمل حمجوباً على كل التقـديرات         : احلالة األوىل 

ببعض الورثة املوجودين ففي هذه احلالة ال يلتفت إليه وبالتايل          
 ال يوقف من التركة شيء إمجاعاً 

لو هلك هالك عن أخ وأخت شقيقني وزوجة         : ومثال ذلك 
 ذكراً واحداً أو    أيب املتوىف قبله حامالً  فإن هذا احلمل إن كان         

 أكثر أو إخوة ألب فهو حمجوب باإلخوة األشقاء 
وكذلك إن كان أنثى واحدة أو أكثر وهي أخت أو أخوات           
 ألب كذلك حمجوبة أيضاً  باألشقاء حرماناً ففي هذه احلالة ال 

 ٣ 

 ١أخت 

يلتفت إىل احلمل واملـال بـني األخ واألخـت          
الشقيقني للذكر مثل حظ األنثيني فأصل مسألتهما    

 ٢ أخ :وهذه صورا] ٢[ولألخ ] ١[لألخت ] ٣[من 

أن يكون احلمل حاجباً للورثة حجب حرمان        : احلالة الثانية 
ولو على بعض التقديرات ففي هذه احلالة توقف مجيع التركة          
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وال يعطى أحد من الورثة شيئاً إمجاعاً حىت وضع احلمل فـإن       
 كان الورثة يستحقون    كان مستحقاً جلميع التركة أعطيها وإن     
 معه بعضها أعطي كل ذي حق حقه

لو هلك هالك عن ثالثة إخوة ألب وزوجـة          :  ومثال ذلك 
ابنه املتوىف قبله حامالً فإن احلمل يف هذه احلالة إن ولد ذكراً            
فأكثر أو ذكر وأنثى فإن اإلخوة يسقطون به حرماناً أمـا إن            

  )١(وجد أنثى فأكثر فما بقي بعد الفرض فلإلخوة 
وستأيت األمثلة إن شاء اهللا تعاىل بعد معرفة طريقة العمـل يف            

 . حل مسائل احلمل 
أن يكون احلمل مشاركاً للورثة املوجودين غري        : احلالة الثالثة 

حاجبٍ هلم مجيعاً على أي تقدير وال حمجوباً بأحدهم ولـو           
فقـد  ؛  على بعض التقادير فهنا كما يقولون مربط الفـرس          

 األربعة يف احليطة للحمل ومراعاة مـا هـو          اتفقت املذاهب 
األصح له مع االختالف يف مقدار وحتقيق هـذا االحتيـاط           

 : وذلك على النحو التايل 

                                                 
  بتصرف ١٨٨-١٨٧ أحكام املواريث ص  (١)
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يوقف املذهب احلنبلي للحمل نصيب      : املذهب احلنبلي أوالً  
اثنني من جنسه ذكرين أم أنثيني أيهما أكثر مرياثـاً يف قـول             

رمحهما اهللا تعاىل   احلنفية  وحممد بن احلسن من     ، اإلمام أمحد   
  .ويعطي بقية الورثة ما فضل من التركة مع معاملتهم باألضر

  .فمن كان يرث يف تقدير دون اآلخر فال يعطى شيئاً
ومن كان يرث يف مجيع تقديرات احلمل مرياثاً متفاضالً أعطي          

  .األضر وهو اقل مرياث
يرث مرياثاً   حيث   ةأما من مل يتأثر مرياثه حجباً أو قلة أو كثر         
 .  كامالً )١(واحداً يف مجيع التقديرات فهذا يعطى مرياثه 

يوقف املذهب الشافعي مجيع التركة      : املذهب الشافعي الثاين  
  .إال من كان له فرض ال ينقص عنه يف مجيع التقديرات

وإال من يرث يف مجيع التقادير متفاضالً حيث يعطى األقل من           
  .مرياثه

ض التقديرات أو كان من الذين ال سهم        أما من يسقط يف بع    
هلم مقدر كالعصبة فال يعطى شيئاً بل توقف التركـة حـىت            

                                                 
 ٢ والعذب الفائض جزء ٢٤٤ والتهذيب يف الفرائض والوصايا ص ١٩٦ / ٧  املغين بالشرح الكبري ج  )١(
  بتصرف ٥٥ اجللية ص د والفوائ٩٠-٩٨/ 
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 حيث يوقف نصيب مشارك احلمل الحتمال       )١(وضع احلمل   
  . )٢(أن يولد أكثر من اثنني 

رمحه اهللا تعاىل   أوقف اإلمام أبو حنيفة      : املذهب احلنفي ثالثاً  
ات أيهما أكثـر مرياثـاً      للحمل نصيب أربعة بنني أو أربع بن      
 وإليه ذهب ابن املبارك     ،  )٣(ويعطي بقية الورثة أقل األنصباء      

 .رمحهما اهللا تعاىلوشريك 
 )٤(هو قياس قول الـشافعي    : رمحه اهللا تعاىل    وقال ابن اللبان    
 .رمحه اهللا تعاىل

أما الذي عليه الفتوى واملعمول به يف املذهب احلنفي يف هذه           
 رمحهما اهللا تعاىل   يوسف والليث بن سعد      املسألة هو قول أيب   

بأن يوقف للحمل نصيب ابن واحد أو بنت واحـدة أيهمـا        
أكثر ويؤخذ الكفيل على الورثة وهو األصح عنـدهم كمـا        

  ح به غري واحد منهم شراح السراجية والزيلعي يف شـرح  صر

                                                 
  بتصرف ١٨٨ وأحكام املواريث ص ١١١ / ١٦  اموع شرح املهذب ج  )١(
  ١٤٥   الفرائض ص  )٢(
  ٢٣٦  السراجية مع شرحها للسيد اجلرجاين ص  )٣(
  ٢٤٤ والوصايا ص ض   التهذيب يف الفرائ )٤(
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  .  )١(الكرت وابن الساعات يف امع وشرحه 
رمحه اهللا تعـاىل    أوقف اإلمام مالك     : املذهب املالكي اً  رابع

مجيع التركة ومل يعط أحداً من الورثة شيئاً وإن كان نصيبه ال            
خيتلف باختالف التقادير لتكون القسمة واحدة حـىت ولـو          

  .طلب الورثة أو بعضهم تعجل القسمة قبل وضع احلمل
املـشهور يف مـذهب     :قال العالمة الدرديري رمحه اهللا تعاىل       

.مجيع التركة توقف إىل وضع احلملاملالكية أن 
)٢(  

  اهللا تعاىلما رمحه)٤(- )٣( قوالً للقفال يكما أورده الشنشور
 : يف عمدة الفارض رمحه اهللا تعلى قال الشيخ صاحل البهويت 

 إن طلب القسمة وارث وقف       
  النصيب املؤتلف أكثر             للحمل                      

 نني أو ألنثيــني     لذكرين اث
                                                 

  ٢٧٨  وعلم الفرائض ص٩٠ / ٢  العذب الفائض جزء  )١(
  ٩٠ / ٢ العذب الفائض جزء  )٢(
هو  القفال هو اإلمام عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا املروزي اإلمام اجلليل أبو بكر القفال الصغري :  القفال  )٣(

وحيد زمانه فقهـاً وحفظـاَ      ، قيل له القفال ألنه كان يعمل األففال يف ابتداء أمره مل يكن يف زمانه أفقه منه                 
 / ١هـ وعمره تسعون سنة ا هـ حاشية اية اهلداية إىل حتريـر الكفايـة ج          ٤١٧داً تويف سنة    وورعاً وزه 

١٩٦  
 وانظره يف اية اهلداية إىل حترير الكفاية ج ٧٥ / ٢  انظر فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب جزء  )٤(
٢٣٥ / ٢  
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                وغريه يعط األقل واليقــني                    
 ط شيئاً أبدا    وساقطاً ال تع     

 ـدا         بذا استقر احلكم عند أمح                          
      وأوقف النعمان حظ واحد   

 ـــئد             يضر غري احلمل قدر الزا                 
      ومالك أوقــف كل املال

  لوضح محل وبيــان احلــال                             
      والشايف أوقف حـظ عدد  

               للحمل ضر غريه فاعتمـــد                  
      مث الصحيح مل حيد ذا العدد  

 )١(د ـيعتـم              وقيل أربعاً وذا مل                  
 الترجيح
يف نظري أن مـذهب     : تعاىل  قال الشيخ الفوزان حفظه اهللا      

احلنابلة القائل بإيقاف مرياث ذكرين أو أنثيني أيهمـا أكثـر           
لكونه أدق يف االحتياط للحمل ألن والدة        للحمل هو الراجح  

                                                 
  ٩١ – ٨٩ / ٢  عمدة الفارض بشرح العذب الفائض جزء  )١(
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والنادر ال حكم له     االثنني كثرية معتادة وما زاد عليهما نادر      
  ٠ )١( فال يوقف له شيء

 طريقة العمل يف حل مسائل احلمل 
 ن القد سبق معنا الترجيح يف تعدد احلمل على أنه اثن

كما سبق آنفاً الترجيح باملقدار الذي يوقف للحمل كـذلك          
  .نصيب اثنني سواًء ذكرين أم أنثيني أيهما أكثر مرياثاً

وضابط ذلك أنه مىت استغرقت الفروض أقل من الثلث فإرث          
  .ثرالذكرين أك

  .وإن استغرقت أكثر من الثلث فإرث األنثيني أكثر
وإن كانت الفروض بقدر الثلث استوى له مرياث الـذكرين          
واألنثيني وهذا الضابط فيما إذا كان احلمل يرث مع األنوثـة           

  .بالفرض
أما إن كان يرث بالتعصيب فإن إرث الذكرين أكثر بكـل           

  )٢( .حال أو يستويان

                                                 
 ٥٧ والطفل يف الشريعة اإلسـالمية ص  ١٤٦ وانظر فرائض الالحم ص ٢٢٤  التحقيقات املرضية ص  )١(

 هـ ١٤٠٣ مطابع الفرزدق ٢ط 
  ١٠١  تسهيل الفرائض ص  )٢(
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إذا مات الشخص عن محل حيتمل أن       : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
فيعامل شريك احلمل باألضر مـن      ، يرث بتقدير أو حيجب     

، تقادير عدم احلمل وجوده وذكورته وأنوثته وأفراده وتعدده         
واملعتمد من ، ويوقف املال أو الباقي إىل الوضع أو بيان احلمل 
  )مذهب األمام الشافعي أنه ال ضابط لعدد احلمل

-: ستة وهي التقديرات احلمل   ف رمحه اهللا تعاىل      املؤل أردها
-ن  انثيأ -٥  ذكران   -٤-أنثى   -٣- ذكر   -٢-ميت   -١
 . ذكر وأنثى-٦

 طريقة العمل احلسايب يف مسائل احلمل

 :كالتايل  طريقة العمل احلسايب يف حل مسائل احلمل
جنعل لكل تقدير من التقديرات الستة السابقة مـسألة           -١

 . تصحيح ونصححها إن احتاجت إىل
بني مصحات هذه املسائل الست بالنسب األربع        ننظر  -٢

ل من هـذه املـسائل      السابق تفصيلها فما متاث   كاملعتاد  
 وما تـداخل منـها اكتفينـا        نهاحدالست اكتفينا بإ  

 ضربنا وفق أحدمها يف كامل      ن وما توافق منه   نبأكربه



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٢٥٠ 

ـ   ناألخرى وما تباين منه     املتبـاينني يف    ل ضربنا كام
جياد املضاعف املشترك األصغر هلا وذلـك       أو إ بعضهما  

بتحليلها إىل عواملها األولية واحلاصل هـو اجلامعـة         
 .للمسائل كلها 

نقسم اجلامعة على مصحات املسائل الست وحاصل          -٣
نثبتـه فوقهـا    القسمة على كل مسألة جزء سهم هلا        
 .لنضرب به نصيب كل وارث منها 

يف جـزء   من كل مـسألة     نضرب سهام كل وارث       -٤
مث نقارن بني نتائجها فمن كان نصيبه ثابتا يف         ها  همس

 ومن سقط بأحـدها ال      مجيع التقديرات أعطيناه كامالً   
 ومن تأثر مرياثه بقلة أو كثرة أعطي األقل مث      نعطيه شيئاً 
  .نوقف الباقي

من بطن أمه ميتا أعطينا املوقـوف        نفصل اجلنني إذا ا   -٥
ف أعطيناه   وكان مستحقاً لكامل املوقو    حياًللورثة وإن   

 املوقوف أعطينـاه    وإن مل يكن مستحقاً جلميع    ً    كامال
 استحقاقه منه والباقي يعود على مستحقيه من الورثة 
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مثال ذلك أبوان وزوجة حامالً فاألضر      : (  رمحه اهللا تعاىل   قوله
 إناثاً فتعـول إىل     يف حق األبوين والزوجة كون احلمل عدداً      

هما السدس أربعـة    ولألبوين لكل واحد من   ، سبعة وعشرين   
أورد املؤلف رمحه اهللا تعاىل هذا املثـال        ) ويوقف ستة عشر    
 بذكر مسألة التقدير الـذي هـو        ياًكتفعلى مرياث احلمل م   

بالنسبة إىل  ] ١٦[األضر على الورثة فكان املوقوف ستة عشر        
يساوي املوقوف مائتـان    ] ٢٧[عول املسألة سبعة وعشرين     

امعة أربعمائـة واثـنني     بالنسبة للج ] ٢٥٦[وستة ومخسون   
 ] ٤٣٢[وثالثني 

وهذا مما يدل على تضلع املؤلف رمحه اهللا تعاىل مـن علـم             
حـل املثـال    ف كل حال    ىاحلساب حيث اكتفى باللب وعل    

 :مبسوطاً على النحو التايل 
] ٤[أصل املسألة من أربعـة      ف على تقدير موت احلمل   أما  ف 

ألم ثلـث   ول] ١[وهي العمرية الصغرى للزوجة الربع واحد       
  .والباقي اثنان لألب] ١[الباقي واحد 
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من أربعة  فأصلها   على تقدير أن احلمل حي ذكر واحد      أما  و
لتوافق خمرج فرض الثمن والسدس بالنـصف       ] ٢٤[وعشرين  

] ٤[ولكل من األبوين السدس أربعة      ] ٣[للزوجة الثمن ثالثة    
  .للحمل تعصيباً] ١٣[والباقي ثالثة عشر 

من أربعة  أصلها  ف واحدة    احلمل حي أنثى   على تقدير أن  أما  و
لتوافق خمرج فرض الثمن والسدس بالنـصف       ] ٢٤[وعشرين  

 النـصف   اً واحدة   وللحمل كونه بنت  ] ٣[للزوجة الثمن ثالثة    
والباقي ] ٤[ولكل من األبوين السدس أربعة      ] ١٢[اثنا عشر   
 .]٥[لألب  تعصيباً ليصبح جمموع سهامه مخسة ] ١[واحد 

من أربعـة   أصلها   كذلك   دير أن احلمل ذكران   على تق أما  و 
لتوافق خمرج فرض الثمن والسدس بالنـصف       ] ٢٤[وعشرين  

] ٤[ولكل من األبوين السدس أربعة      ] ٣[للزوجة الثمن ثالثة    
 عليهمـا   رةللحمل تعصيباً منكـس   ] ١٣[والباقي ثالثة عشر    

فهي جزء السهم نضرا يف أصل      ] ٢[  يما اثنني سهأرلمباينة  و
 ٢٤ × ٢[ ينتج مثانية وأربعون    ] ٢٤[أربعة وعشرين   املسألة  
  .ومنها تصح] ٤٨= 
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  = ٤×٢[مثانية  ولكل من األبوين    ] ٦= ٣×٢[ستة  للزوجة  
 ]  ١٣[ولكل من االبنني ثالثة عشر ] ٨
مـن  أصل املسألة   كذلك  ف على تقدير أن احلمل أنثيان    أما  و

لتوافق خمرج فرض الـثمن والـسدس       ] ٢٤[أربعة وعشرين   
ولكل من األبوين الـسدس     ] ٣[ف للزوجة الثمن ثالثة     بالنص
] ١٦[  أنثيان الثلثان ستة عـشر     اللحمل كوم و] ٤[أربعة  

ومنها ] ٢٧[وتعول إىل سبعة وعشرين     ] ٨[لكل واحدة مثانية    
 تصح 

مـن  أصلها  كذلك  ف على تقدير أن احلمل ذكر وأنثى     أما  و
لتوافق خمرج فرض الـثمن والـسدس       ] ٢٤[أربعة وعشرين   

ولكل من األبوين الـسدس     ] ٣[لنصف للزوجة الثمن ثالثة     با
 رةللحمل تعصيباً منكس  ] ١٣[والباقي ثالثة عشر    ] ٤[أربعة  
فهي جزء السهم نضرا    ] ٣[رؤوسهما ثالثة   لمباينة  وعليهما  

ينـتج اثنـان وسـبعون      أربعة وعـشرين    يف أصل املسألة    
ولكل ] ٩=٣×٣[ ومنها تصح للزوجة تسعة   ] ٧٢=٢٤×٣[
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وللحمل الـذكر سـتة     ] ١٢ = ٤×٣[بوين اثنا عشر    من األ 
  .]١٣[وللحمل األنثى ثالثة عشر ] ٢٦[وعشرون 

األوىل سألة  املمداخلة  جند  وبالنظر بني املسائل بالنسب األربع      
الثانيـة أربعـة    لمسألة  لتقدير موت احلمل    وهي  ] ٤[أربعة  

كر واحد فنكتفي ـا     تقدير احلمل بذَ  وهي  ] ٢٤[وعشرين  
ة أربعالثالث  سألة  مع امل ثلها  كما جند متا   ، دد األكرب كوا الع 
فنكتفـي  تقدير احلمل بأنثى واحـدة      وهي  ] ٢٤[وعشرين  

الرابعة مثانيـة وأربعـني     ملسألة  مع ا  ةداخلتموهي  ، حدمها  بأ
تقدير احلمل بذكرين  فنكتفي ا كوا العـدد         وهي  ] ٤٨[

] ٧٢[  اثنني وسبعني السادسة  ملسألة  مع ا  ةوافقتمهي  واألكرب  
وحاصل بثلث الثمن   وذلك  ذكر واألنثى   تقدير احلمل ب  وهي  

 نـتج مائـة وأربعـة       ىخرضرب وفق أحدمها يف كامل األ     
ـ وبالنظر بينـها وبـني       ، ]١٤٤=٧٢×٢[وأربعون   سألة امل
أنثيني جند  تقدير احلمل ب  وهي  ] ٢٧[سبعة وعشرين   اخلامسة  

وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل      بينهما موافقة بالتسع      
وهي ] ٤٣٢=١٤٤×٣[ن وثالثون   ا نتج أربعمائة واثن   ىخراأل
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اجلامعـة   ةوبقسم، ومنها تصح   هلذه املسائل الست    اجلامعة  
موت احلمل  األوىل  سألة  املسائل يكن جزء سهم     هذه امل على  

 .] ١٠٨[مائة ومثانية 
ذكورة احلمل وأنوثته مفرداً    الثانية والثالثة   سألة  املوجزء سهم   
  .]١٨[مثانية عشر 
  .]٩[ذكورة احلمل متعدد تسعة الرابعة سألة املوجزء سهم 
تقدير احلمل بأنثيني ستة عـشر       اخلامسة  سألة  املوجزء سهم   

]١٦[.  
ذكر وأنثى سـتة    بمسألة تقدير احلمل    السادسة  وجزء سهم   

]٦[.  
رثة يف مجيع التقديرات جنـد األضـر يف         ووبالنظر يف سهام ال   

  .حقهم كون احلمل أنثيني
 × ٣[ مثانية وأربعون   ة من مسألة تقدير احلمل بأنثيني       فللزوج
٤٨ = ١٦[. 

 . ]٦٤ = ١٦ × ٤[ أربعة وستون ولكل من األبوين 
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إىل وضع احلمل   ] ٢٥٦[  ني وستة ومخس  نيقف الباقي مائت  نوو
فإن بان أنه ميت فاملوقوف للورثة يكمل للزوجة ربعها فتعطى        

 .]٦٠[من املوقوف ستون 
قي فتعطى من املوقوف أربعة وأربعـون       ويكمل لألم ثلث البا   

]٤٤[. 
ويكمل لألب الباقي فيعطى من املوقوف مائة واثنان ومخسون         

]١٥٢[. 
وإن بان أنه ذكر أو ذكران أو ذكر وأنثى أو أنثيان فله مجيع             

وإن بان أنه أنثـى      ، ]٢٥٦[مائتان وستة ومخسون    املوقوف  
مـن  وللزوجـة   ، ]٢١٦[ فله متام النصف مائتان وستة عشر     

 : وهذه صورا ] ٨[ولألم مثانية ] ٦[املوقوف ستة 
 ��٢٥٦ز�� ا�����ف  ٤٣٢ ٧٢ ٢٤ ٢٤/٢٧ ٤٨ ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٤ ا�! ���

    ٦ ٠ ٦٠ ٤٨ ٩ ٣ ٣ ٦ ٣ ٣ ٣ ١ زو$#

    ٨ ٠ ٤٤ ٦٤ ١٢ ٤ ٤ ٨ ٤ ٤ ٤ ١ أم

     ٠ ١٥٢ ٦٤ ١٢ ٤ ٤ ٨ ٤ ٥ ٤ ٢ أب

�!, × ٢٥٦ ٢٥٦ ٢٥٦ ٢١٦ ٢٥٦ ٠ ٠ ٣٩ ١٣ ١٦ ٢٦ ١٣ ١٢ ١٣ 

 ذث ذث 56 ذذ ذذ ث ذ ت د0��ا�/.
 م٢٥٦

 56 ذث ذذ ث ذ ت
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وشرط إرث احلمل أن يستهل حلديث     :  ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
) إذا استهل املولود ورث(  قال  �عن النيب  � )١(أيب هريرة

 )٣(واملسور بن حمزمـة    � وحديث جابر    )٢(رواه أبو داوود  
ال يرث الـصيب     ( �هللا  قاال قضى رسول ا   رضي اهللا عنهما    
ذكره أمحد بن حنبل يف رواية ابنـه عبـد اهللا           ) حىت يستهل   

  .)رمحهما اهللا تعاىل 
 األلباين رمحه اهللا تعـاىل       هنفقال ع  � حديث أيب هريرة     أما

  . )٤(.صحيح 

                                                 
 قال ابن عبد الـرب   ����هو أبو هريرة الدوسي اليماين سيد احلفاظ األثبات صاحب رسول اهللا : أبو هريرة   )١(

أبيه اختالفاً كثرياً ال حياط به وال يضبط يف اجلاهلية واإلسالم وقال الذهيب أرجحهـا               اختلفوا يف امسه واسم     
 علماً كثرياً مباركاً فيه أسلم أول سنة سبع عام خيرب ومات سنة             ����عبد الرمحن بن صخر محل عن رسول اهللا         

 ٣٣٥ ـ ٣٣٢ ص٤ واالستيعاب ج٢٠٤ ـ ١٩٥ ص ١سبع ومخسني انظر نزهة الفضالء ج
سليمان ابن األشعث األزدي السجستاين حمدث البصرة اإلمام شيخ السنة من احلفاظ ولد             : اود هو   أبو د  )٢(

 ����سنة اثنتني ومائتني من اهلجرة رحل ومجع وصنف سكن البصرة فنشر ا العلم كتـب عـن رسـول اهللا       
اب أمحد الزم   مخسمائة ألف حديث انتخب منها كتابه السنن أربعة آالف ومثامنائة حديث وهو من جنبا أصح              

 ٩٦٠ ـ٩٥٧ ص ٢الم النبالء ج‘جملسه مدة  تويف سنة مخس وسبعني ـ انظر نزهة الفضالء ذيب أ
هو املسور بن خمرمة بن نفيل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري أبو عبد الرمحن                 : املسور بن خمرمة     )٣(

 )٦٦٧٢(قم  ر٤٦٤له وألبيه صحبة مات سنة أربع وستني اهـ تقريب التهذيب ص 
حدثنا حسني بن معاذ ثنا عبد األعلى ثنا ] ٦/٢٥٧[وعنه البيهقي ) ٢٩٢٠(  صحيح أخرجه أبو داود  )٤(

 . به دون قوله صارخاً����حممد ـ يعين ابن إسحاق عن يزيد بن عبد اهللا بن قيسط عن أيب هريرة 
ورواه ابن خزمية عـن     ( هقي  وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه وقال البي            : قلت  

 : وزاد موصوالً باحلديث ، الفضل بن يعقوب اجلزري عن عبد األعلى ذا اإلسناد مثله 
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فإا ملا وضعتها أمها ، إال ما كان من مرمي وابنها ، كل بين آدم نائل منه تلك الطعنة        ، تلك طعنة الشيطان    (( 

 )) . فضرب دوا حبجاب  ، إين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم: قالت 
 . قلت وله طريق أخرى عن أيب هريرة 

حـدثين  : حدثين إسحاق بن حممد     : عن عبد اهللا بن شعيب      ) ٥٠/٢ق)) (الطيوريات  (( أخرجه السلفي يف    
 : علي بن أيب علي الزهري عن سعيد بن املسيب عنه مرفوعاً بلفظ 

، وولد حيـاً    ، وإن استهل صارخاً    ، وورث  ، ت ديته   ومت، مسي وصلي عليه    ، إذا استهل الصيب صارخاً     (( 
 )) . ومل يرث ، مل يصل عليه ، ومل تتم ديته ، ومل يسم 
 : قال الذهيب ،عبد اهللا بن شعيب ، وهذا سند ضعيف : قلت 
 )) . لكنه واه ، أخباري عالمة (( 

  )) . جمهول منكر احلديث(( قال ابن عدي . شيخ لبقية ، وعلي بن علي هو القرشي 
، من السنة أن ال يرث املنفـوس        : (( قال  : لكن تابعه عبد العزيز بن أيب سلمة عن الزهري به بلفظ            : قلت  

 )) . وال يورث حىت يستهل صارخاً 
 . أخرجه البيهقي من طريق موسى بن داود عن عبد العزيز بن أيب سلمة به 

: د وهو الضيب الطرسوسي قـال احلـافظ         إال أن موسى بن داو    ، ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم      : قلت  
 . صدوق فقيه زاهد له أوهام 

ورواه حيىي بن سعيد عن سعيد ، كذا وجدته : وقد أشار البيهقي إىل ومهه يف وصل هذا اإلسناد بقوله        : قلت  
أو ، أو العطـاس  ، واالستهالل الـصياح  ، ال يرث الصيب إذا مل يستهل     :  قال   ����بن املسيب أن رسول اهللا      

 . ال يصلى عليه : وقال سعيد . كاء وال تكمل ديته الب
وشاهد جيد للموصول مـن     ،  فهو مرسل قوي     – كما هو املفروض     –فإذا صح السند إىل حيىي ذا       : قلت  

 كما يأيت قريباً . وجاء موصوالً عن حيىي عن سعيد عن جابر واملسور بن خرمة ، الطريق األوىل عن أيب هريرة 
 : اد قوة ا وله شواهد أخرى يزد

 : وله عن طرق ، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه : األول 
 . إذا استهل الصيب ورث وصلي عليه : عن أيب الزبري عنه مرفوعاً بلفظ : األوىل 

وان ماجـه   ) ٩-٨و٤/٨(والبيهقي  ) ٤/٣٤٩(واحلاكم  ) ١١٢٣(وابن حبان   ) ١/١٣٢(أخرجه الترمذي   
 . ووافقه الذهيب ! صحيح على شرط الشيخني : وقال احلاكم .  به من طريق عن أيب الزبري) ٢٧٥٠(

ألن أبا الزبري مل يرو عنه البخاري إال متابعة كما ذكر ذلك الـذهيب              ، إمنا هو على شرط مسلم فقط       : قلت  
أخرجـه  . وخالف األشعث عن أيب الزبري فأوقفه على جـابر          . غري أنه مدلس وقد عنعنه      ، نفسه يف امليزان    

 . ضعيف ، واألشعث هذا هو ابن سوار الكندي ) . ٢/٣٩٢(رمي الدا
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 :وأما شرط إرث احلمل فريث ويورث بشرطني مها 
هريرة أن ينفصل من بطن أمه حياً حلديث أيب          :الشرط األول 

 )إذا استهل املولود صارخاً ورث : ( رضي اهللا عنه املرفوع 
يف الرحم حـني مـوت       احلمل   حتقق وجود  : الشرط الثاين 
ويعرف وجود احلمل يف الرحم بأن تلـده        ؛   مورثه ولو نطفة  

دون أقصى مدة احلمل من موت املورث إذا كانت زوجـة           
ة ومل تقر   بينهما يف وقت الوفا   للمتوىف وكانت الزوجية قائمة     

 بانقطاع عدا منه يف زمن حيتمل فيه انقضاء العدة 

                                                                                                                      
واستهالله أن يصيح   ، ال يرث الصيب حىت يستهل صارخاً       : عن سعيد بن املسيب عنه مرفوعاً بلفظ        : الثانية  

من طريق العباس بـن     ) ١/١٥٣/٢(والطرباين يف األوسط    ) ٢٧٥١(أخرجه ابن ماجة    . أو يعطس أو يبكي     
دمشقي ثنا مروان بن حممد الطاطري ثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن سعيد عـن                  الوليد اخلالل ال  

 . مل يروه عن حيىي إال سليمان تفرد به مروان : وقال الطرباين . جابر بن عبد اهللا واملسور بن خمرمة مرفوعاً به 
خمالفـاً بـذلك    ) امع  ( وقد أورده اهليثمي يف     ، فالسند صحيح   ، وكذلك سائر الرواة    ، وهو ثقة   : قلت  
 ) . ١٥١(رقم ) سلسلة األحاديث الصحيحة ( وتكلم عليه بكالم فيه نظر من وجهني ذكرما يف ، شرطه 

إذا استهل  : عن عبد اهللا بن عباس يرويه شريك عن ابن إسحاق عن عطاء عنه مرفوعاً بلفظ                : الشاهد الثاين   
 ) . ١٩٣/١(مل أخرجه ابن عدي يف الكا. الصيب صلي عليه وورث 

وقد خالفه ، وهو سيئ احلظ  ، وشريك هو ابن عبد اهللا      . قلت وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق          
عن حممد بن إسحاق عن عطاء      : ويزيد بن هارون عن البيهقي فقاال       ) ٢/٣٩٣(يعلى بن عبيد عند الدارمي      

 .عن جابر به موقوفاً 
ال يرث املولـود حـىت يـستهل        : ((  فذكره مرسالً بلفظ     ���� قال رسول اهللا  : عن مكحول قال    : الثالث  
 .وإن وقع حياً أخرجه الدارمي وإسناده مرسل صحيح ، )) صارخاً

  ١٥٠-١٤٧ / ٦إرواء الغليل ج 
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 مىت ولدته ألقـل     مات وهي يف العدة   مث  أو كانت مطلقة بائناً     
 .من أكثر مدة احلمل من وفاته 

أو كانت احلامل زوجة لغري املتوىف ومل تكن الزوجية قائمـة           
كأن تكون مطلقـة أو      ، بينها وبني زوجها حني وفاة املورث     

احلمل من  فمىت ما أتت به دون أقصى مدة         عنها زوجها    تويف
 . ثيوم مفارقة زوجها هلا ور

فلو مات رجل ال ولد له وال والد وترك أمه اليت توىف عنـها              
أبوه وادعت احلمل مث ولدت بعد مضي مدة هي أقـل مـن             

ـ أقصى مدة احلمل من يوم وفاة أبيه فهذا الولد أخوه            شقيق ال
 .وجود حني موت مورثه ويرثه ألنه كان متحقق ال

ويلحق ذه احلالة إذا كانت الزوجية قائمة ولكن لـزوج أو           
 .سيد ال يطأ لغيبة أو امتناع أو كان عنيناً 

أما إذا كانت احلامل زوجة لغري املتوىف وكانت الزوجية قائمة          
يتحقق وجود احلمـل    حني موت املورث ف   بينها وبني زوجها    
ن ستة أشهر من حني وفات       ألقل م  هوضعتيف هذه احلالة إذا     

وذلك ألنه إذا ولد بعد مضي ستة أشهر يف هـذه           ؛  املورث  
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احلالة فإنه مل يعلم بيقني أن هذا احلمل كان موجوداً يف بطن            
 أمه حني الوفاة جلواز أن تكون قد محلت به بعد وفاة املورث
 فلو مات إنسان ال ولد له وال والد وترك أمه املتزوجة بغـري             

 مث ولدت هذه األم بعد أقل من ستة أشهر من وفاته         أبيه املتوىف 
تبني أن احلمل هذا كان موجوداً يف بطن أمه حني وفاة هـذا             
املورث فيكون وارثاً ألنه أخوه ألمه وألنـه كـان متحقـق          

 .الوجود حني موت مورثه 
أما لو ولدت بعد أكثر من ستة أشهر من وفاة املورث فإنـه             

جود عند موت املورث جلواز     غري وارث ألنه غري متحقق الو     
كوا قد محلت به بعد وفاته الختالل شرط وجود الـوارث           

 .)١(حني موت املورث 
ل هذه املشكلة إن مل     علم الطب ج  تعاىل  وقد كفانا حبمد اهللا     

علَّم الْإِنسانَ ما لَـم      � فهو القائل سبحانه وتعاىل      كن كلها ي
 لَمع٢(.�}٥{ي( 

 
                                                 

 وشـرح  ٤٩ والفوائـد اجلليـة ص   ١٩٨ ص ٧ واملغين ج ١٨٣-١٨٢  انظر أحكام املواريث ص  (١)
  ٢٣٨السراجية ص 

 )٥( سورة العلق اآلية  )٢(
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واختلفوا يف معىن االسـتهالل فأهـل       : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
 )١(الفرائض قالوا بالصوت أو احلركة وهو قـول الكرخـي         

 ،رمحهمـا اهللا تعـاىل       وزفر والشافعي  � عن علي    يوور
رضـي اهللا عنـهم      عن ابن عباس وجابر بن عبد اهللا         يورو

أنه ال  رمحهم اهللا تعاىل    وشريح والنخعي ومالك وأهل املدينة      
 )صارخاً مل يستهل  يرث ما

سبق القول أن احلمل إذا انفصل عن أمه واستهل صارخاً أنه           
ال خالف يف توريثه واإلرث منه أما ما عدا االستهالل مـن            

 : عالمات احلياة فقد اختلف فيها على قولني مها 
 : ( بقولـه ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعـال         : القول األول 

قالوا بالصوت أو   واختلفوا يف معىن االستهالل فأهل الفرائض       
 )   عن علي وزفر والشافعي    يواحلركة وهو قول الكرخي ور    

أي أن كل صوت يوجد منه تعلم به حياته فهو استهالل وهي       
رمحهـم اهللا   رواية عن اإلمام أمحد رواية يوسف بن موسـى          

                                                 
الشيخ اإلمام الزاهد مفيت العراق شيخ احلنفية أبو احلسن عبيد اهللا بن احلسن بـن دالل                :  الكرخي هو     )١(

البغدادي الكرخي الفقيه كان من العلماء العباد صرب على الفقر واحلاجة يف زهد تام من كبار تالمذته أبو بكر 
سنة أربعني وثالمثائة كان معتزلياً انظر نزهة الفضالء الرازي أصابه الفاجل يف آخر عمره عاش مثانني سنة وتويف  

 ١١٣٢ ـ ١١٣١ ص ٢ذيب سري أعالم النبالء ج
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  .أن االستهالل إذا صاح أو عطس أو بكىتعاىل 
 كما نص على أن االستهالل هو الصوت حـني سـئل مـا            

  .إذا صاح أو عطس أو بكى: االستهالل قال 
ورواية ثالثة عنه إذا علمت حياته بصوت أو حركة أو إرضاع           
أو غريه ورث وثبت له أحكام املستهل ألنه حي فثبـت لـه             

 أحكام احلياة 
 وهو قول الزهري والقاسم بن حممد وهذا مذهب اإلمام أيب          

عي وأيب  حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري واألوزاعي والـشاف      
 .رحم اهللا اجلميع )١(سليمان داود الظاهري 

 املرفوع يف   �وقد ورد يف شواهد حديث أيب هريرة         : قلت
االستهالل بسند صحيح عن جابر بن عبـد اهللا رضـي اهللا            

مرفوعـاً ال  رمحه اهللا تعاىل عنهما عن طريق سعيد بن املسيب   
يرث الصيب حىت يستهل صارخاً واسـتهالله أن يـصيح أو           

  ٠ )٢(س أو يبكي يعط
                                                 

 واموع شرح املهذب ٢٠٠ / ٧ بتصرف واملغين بالشرح الكبري ج ٢٤٩  التهذيب يف الفرائض ص  )١(
ام األوزاعـي    وفقه اإلم  ١٠٤ وموسوعة فقه سفيان الثوري ص     ٣٧ / ٦ وروضة الطالبني ج     ١١٠ / ١٦ج  
 ١٤٥ ص٢ج
  ١٤٦ / ٦  انظر إرواء الغليل ج  )٢(
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        : بقولـه ما ذكره املؤلف رمحـه اهللا تعـال          : القول الثاين 
  )١( عن ابن عباس وجابر بن عبد اهللا وشريح والنخعي         يورو( 

 .)مل يستهل صارخاً  ومالك وأهل املدينة أنه ال يرث ما
 قالت طائفة من أهل العلم أنه ال يقوم مقام االستهالل غريه           

د اهللا بن عباس واحلسني بن علي وجـابر         وهذا مروي عن عب   
وبه قـال شـريح      رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني       وأيب هريرة 

النخعي والشعيب وعطاء وسعيد بن املسيب واحلسن بن سريين         
وربيعة وحيىي بن سعيد وأيب سلمة بن عبد الرمحن ومالك وأبو           

 .رمحهم اهللا مجيعاًعبيد وإسحاق 
رمحهما اهللا  محد رواية أيب طالب     والرواية املشهورة عن اإلمام أ    

قال ال يرث إال من استهل صارخاً وذلك حلـديث أيب           تعاىل  
  .)٢( املرفوع إذا استهل املولود صارخاً ورث �هريرة 

                                                 
اإلمام احلافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي :  إبراهيم النخعي هو  (١)

 واسع الرواية فقيه النفس كبري الشأن كثري احملاسن كان مفيت           ����اليماين الكويف كان بصرياً بعلم بن مسعود        
هـ  ـ أ هـ نزهة الفضالء ذيب سري أعالم النبالء   ] ٩٦[هل الكوفة هو والشعيب يف زماما مات سنة أ

  بتصرف  ٤٣٧ ـ ٤٣٦ ص ١ج 
 / ٧ واملغين بالشرح الكبري ج ٨٥٦ / ٢ وموطأ اإلمام مالك جزء ٤٤٦ / ١  التلخيص يف الفرائض ج  )٢(

 والتحقيقـات   ٣٦٩ ص   ١٠اوي الكـبري ج      واحل ١١٠ / ١٦ واموع شرح املهذب ج      ٢٠٠ – ١٩٩
  ٤٤ / ٥ جزء ٣ وانظر اجلامع ألحكام القرآن ج ٦٥ / ٥املرضية معزواً لتفسري القرطيب ج 
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 الترجيح
الراجح هو القول األول القاضي أن كل صوت يوجد مـن           
 احلمل عند والدته تعلم به حياته فهو استهالل وذلك ألمرين 

سر بوجود عالمة تدل على حيـاة        االستهالل فُ  أن : أحدمها
املولود من صراخ أو عطاس أو تنفس أو بعض ماال يكون إال            

  )١(.من حي
أنه لو كان معىن االستهالل هـو الـصراخ فقـط            : والثاين

فاحلديث ال مينع من داللة العالمات األخرى على احلياة الـيت   
 .)٢(عاىل أعلم من طريق املفهوم وداللة املفهوم ضعيفة واهللا ت

                                                 
  مع التهذيب البن القيم ٢ ج ١٨٨ معزواً ملعامل السنن للخطايب ص ٢٢١  التحقيقات املرضية ص  )١(
   املصدر السابق   )٢(
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 باب مرياث أهل املوت اجلماعي 
فيما إذا مات متوارثان    : فصل   : ( قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    

فأكثر يف أوان واحد ومل يعلم األقدم موتا كأن هلكوا يف هدم            
فإرث كل واحد منهم لورثته دون ورثـة      ، أو غرق أو حرق     

جـات  اآلخر وصاروا يف حكم األجانب  كما إذا مات الزو         
مثالً ذه الصفة ولكل  واحد منهما إخوة أو بنون ليسوا من            

وصـرف  ، األخر فال توارث بينهما لعدم العلم باألول موتاً           
 ).إرث كل منهما إىل ورثة املذكورين 

املراد ذا الباب أو الفصل كما مساه املؤلف رمحه اهللا تعاىل هو 
ـ   مرياث أهل املوت اجلماعي كـالغرقى        دمى واحلرقـى واهل

  .وحنوهم
مجع غريق مأخوذ مـن الغـرق وهـو          : والغرقى يف اللغة  

 )١(الرسوب يف املاء والغارق الراسب يف املاء والغريق امليت فيه
كل من عمي موم بسبب حـادث مجـاعي          : واصطالحاً

 أتلفهم مجيعاً فلم يعلم أيهم مات أوالً 

                                                 
 ١٥٧ فصل العني حرف الفاء مادة غرق ص ١٢ادس جزء   لسان العرب  الد الس (١)
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بس زمن  هم املتوارثون الذين الت   : واملراد بالغرقى وحنوهم هنا     
موم كمن مات حبادث كالغرق واهلدم واحلرق وحـوادث         

واألمـراض اجلارفـة     ، لطائرات والقطارات والـسيارات   
ـ وحوادث الكوارث ال  ، كالطاعون وحنوه    ة كالـسيول   قدري

العارمة وااليارات األرضية والرباكني الفائرة أومن تـويف يف         
  ٠غربة أو جهات خمتلفة وقتل املعارك وحنو ذلك 

 الت املوت اجلماعي  حا
إذا حدث موت مجاعي مما ذكرنا آنفاً وحنوه فال خيلو مـوم            

 : من إحدى حاالت مخس وهي كالتايل 
 أن يعلم موم مجيعاً معاً ويف آن واحد ففـي           :احلالة األوىل   

هذه احلالة ال توارث بينهم إمجاعاً وإمنا مرياث كـل واحـد            
 .مات معه منهم لورثته األحياء حني موته دون من 

أن يعلم املتأخر بعينه وال ينسى فريث املتـأخر          : احلالة الثانية 
 .املتقدم من غري عكس إمجاعاً 

 . أن يعلم املتأخر بعينه مث ينسى  : احلالة الثالثة
 . أن يعلم املتأخر ال بعينه  : احلالة الرابعة
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أن ال يعلم املتأخر من املتقدم بل جيهل األمر          : احلالة اخلامسة 
ويف هذه احلاالت الثالث األخرية ال خيلو الورثة األحياء مـن           

 : ومها أمرين 
أن يدعي كل ورثة تأخر موت مـورثهم عـن   : األمر األول 

 صاحبه وحينئذ إما أن توجد بينة أو ال ؟ 

فإن وجدت بينة عمل ا وإن مل توجد بينة أو وجدت بينات            
 ما ادعاه   متعارضة حتالفوا فيحلف كل واحد منهم على إبطال       

اآلخر وحينئذ ال توارث بني األموات وإمنا يعطى مرياث كل          
 .)١(منهم لورثته األحياء حني موته دون من مات معه 

أن يتفق الورثة على جهالة األمر ويف هذه احلالة         : األمر الثاين 
 :يف توريثهم من عدمه قوالن ألهل العلم ومها 

منا مـرياث   عدم توريث بعضهم من بعض وإ      : القول األول 
ـ             ذاكل منهم لورثته األحياء حني موته دون من مات معه وه

 فيما إذا مات متوارثان  : (بقولهاختيار املؤلف رمحه اهللا تعاىل      
فأكثر يف أوان واحد ومل يعلم األقدم موتا كأن هلكوا يف هدم            

                                                 
 ١٤٧ / ١٠  بتصرف و انظر احلاوي الكبري ج ١٠٨ -١٠٧  فرائض اللحم ص  )١(
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فإرث كل واحد منهم لورثته دون ورثـة      ، أو غرق أو حرق     
 ).اآلخر

 عن أيب بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن           وهذا القول مروي  
عباس ومعاذ واحلسن بن علي وعبد الرمحن بن عوف وأصح          

  ٠الروايتني عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم أمجعني 
وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد والزهري وحيىي بـن            

 )١(كما يروى عن احلسن البصري وراشد بن سـعد          ، سعيد  
  )٣( - )٢(.محهم اهللا مجيعاً روحكيم بن عمري
 واإلمام أىب   )٥( وهو مذهب اإلمام مالك      )٤(وأكثر أهل العلم    
  )٦(.رمحهم اهللا مجيعاً حنيفة وأصحابه

                                                 
هو  راشد بن سعد املقرين بفتح امليم و سكون القاف و فتح الراء بعدها مهزة مث يـاء  :  راشد بن سعد  (١)

 ١٠٨ي يف صحيحه روى له األربعة من الثالثة مات سنة    النسب احلمصي ثقة كثري اإلرسال و علق له البخار        
 )١٨٥٤(  رقم ١٤٤  اهـ تقريب التهذيب ص - هـ  ١١٣هـ و قيل 

هو  حكيم بن عمري بن األحوص أبو األحوص احلمصي يهم من الثالثة  املصدر السابق  :  حكيم بن عمري  (٢)
 ) ١٤٧٦(  رقم ١١٦

 تصرف ب١٨٧ ص ٧  املغين بالشرح الكبري ج  (٣)
  ٦٧ ص ١٦  اموع شرح املهذب ج  (٤)
 ٥٢١ - ٥٢٠ ص ٢  موطأ اإلمام مالك جزء  (٥)
  ٢٥١  شرح السراجية للسيد اجلرجاين ص  (٦)
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إذا علم أن أحد    : إال أنه قال     رمحه اهللا تعاىل  واإلمام الشافعي   
الغرقى وحنوهم مات أوالً ونسي عينه كاحلالة الثالثة وقـف          

من األول فريث منه ألن الظاهر من علـم  األمر إىل أن يتذكر    
  )١(.مث نسي أن يتذكر

وهو قول يف مذهب اإلمام أمحد واختاره شيخ اإلسالم ابـن           
  )٣(  وقيل رواية )٢(تعاىل  اهللا ماتيمية رمحه

  ٠ رمحه اهللا تعاىل )٤(وممن قال ذا القول اإلمام األوزاعي
  : ومن أدلة هذا القول

أمرين أبو  : رضي اهللا عنهما أنه قال       ما رواه خارجة بن زيد      
 بتوريث أهل اليمامة وهم الـذين قـاتلوا         �بكر الصديق   

 زمـن أيب    �مسيلمة الكذاب قاتلوه بقيادة خالد بن الوليد        
 وورثت األحياء مـن األمـوات ومل أورث         �بكر الصديق   

  .األموات بعضهم من بعض

                                                 
  ٣٣-٣٢ ص ٦ و روضة الطالبني ج ٦٧ ص ١٦  اموع شرح املهذب ج  )١(
انظر التهذيب يف علـم  و ١٦٦ و االختيارات الفقهية البن اللحام ص ٣٥٦ ص ٣١ جمموع الفتاوى ج )٢(

 ٢٥٢- ٢١٥الفرائض و الوصايا ص
  ٩٣ / ٢  اإلفصاح ج  )٣(
 ١٥١ /٢  فقه اإلمام األوزاعي  ج )٤(
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 بتوريث أهل طاعون عمـواس      �وأمرين عمر بن اخلطاب     
نت القبيلة متوت بأسرها فورثت األحياء من األموات ومل         وكا

  .أورث األموات بعضهم من بعض
  . )١( يف قتلى معركة اجلمل وصفني � وكذا نقل عن علي 

وما رواه جعفر بن حممد عن أبيه أن أم كلثوم بنت على بـن              
أيب طالب رضي اهللا عنهم توفيت هي وابنها زيد بن عمر يف            

وأن أهل  ،  مات قبل فلم ترثه ومل يرثها        يوم فلم يدرى أيهما   
 . )٣( - )٢(صفني مل يتوارثوا 

ألن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت مورثه وهو غـري           
معوم وال نثبت التوارث مع الشك يف شرطه ألنـه مل تعلـم             

 . حياته بعد موت مورثه فلم يرث كاحلمل إذا وضعته ميتاً 
 لشك ألن األصل عدم التوريث فال نثبته با

                                                 
 ٢٣٥  التركات و الوصايا  ص )١(
من طريق عبد ) ٣٤٦ – ٤/٣٤٥(و احلاكم ) ٤/٣٧٩( و الدارمي )٣/١/٦٥/٢٤٠(  أخرجه سعيد  )٢(

يه و قال احلاكم إسناده صحيح ووافقه الذهيب و هو كمـا  قـال                العزيز بن حممد عن جعفر بن حممد عن أب        
 ١٤٥/ ٦اهـ إرواء الغليل ج 

  ١٣٩ – ١٣٨  انظر كتاب الفرائض و شرح آيات الوصية ص  )٣(
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 من أن   ووالن توريث كل واحد منهما خطأ يقينا ألنه ال خيل         
يكون موما معا أو سبق أحدمها به وتوريث السابق باملوت          

   .)١(امليت معه خطأ يقينا خمالف لإلمجاع فكيف يعمل به 
 :  رمحه اهللا تعاىل قال الرحيب

        وأن ميت قوم دم أو غرق 
 و حادث عم اجلميع كاحلرق أ                          

  ق ومل يكن يعلم حال الساب      
 فال تورث زاهقاً من زاهـق                             

 انب وعدهم كأم أجـــ       
 )٢(فهكذا القول السديد الصائب                           

توريث الغرقى وحنوهم بعضهم من بعض مـن         : القول الثاين 
ن الطريف وهذا القول مروي عن عمر بن اخلطـاب     التالد دو 

  .وعلى بن أيب طالب وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهم

                                                 
 – ١٩١٦٠(  رقـم  ٢٩٨ – ٢٩٦/ ١٠ و مصنف عبد الرزاق  ج ٧/١٨٧  املغين بالشرح الكبري ج (١)

١٩١٦٧ (  
 ١٥٦ارديين ص   الرحبية بشرح سبط امل (٢)
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وبه قال شريح وإبراهيم النخعي وإياس بن عبـد اهللا املـزين            
والشعيب والثوري وعطاء واحلسن ومحيد األعرج وعبد اهللا بن         
عتبة وابن أيب ليلى واحلسن بن صاحل وشريك وحيىي بـن آدم            

 .رمحهم اهللا تعاىل مجيعاًوإسحاق وداود 
 )٢( وبـه قـال داود       )١(وهذا مذهب اإلمام أمحد بن حنبل       

 . اهللا تعاىلمارمحه
  : وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما يلي

أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا الثوري وبن عيينة عن عمرو بن           
ن أصحاب  وكان م  �دينار عن أيب املنهال عن إياس بن عبد         

 أن قوماً وقع عليهم بيت فورث بعضهم مـن          �رسول اهللا   
  )٣(بعض 

                                                 
 ٢/٩٣ و اإلفصاح  ج ٧/١٨٧  املغين بالشرح  الكبري ج  )١(
  ٢٥٣ – ٢٥٢ و انظر التهذيب ص ١٦/٦٨  اموع شرح املهذب ج  )٢(
 قال حمققه أخرج سعيد ذا اإلسناد سواء ) ١٩١٥٩(  رقم ٢٧٩ / ١٠  مصنف عبد الرزاق   )٣(
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وصله سعيد والدار قطين من طريق عمر بن دينـار عـن أيب             
سئل عن بيت سقط على     : املنهان عن إياس بن عبد أنه قال        

  ٠ )١(يورث بعضهم من بعض : أناس فماتوا فقال 
جعل أهـل   وقع طاعون عمواس ف   : رمحه اله تعاىل  قال الشعيب   

البيت ميوتون من آخرهم فكتب يف ذلك إىل عمر بن اخلطاب           
 ٠)٣( - )٢( ورثوا بعضهم من بعض � فكتب عمر �

وعن احلارث األعور أن قوماً غرقوا يف سفينة فورث علي بن           
  ٠ )٤( بعضهم من بعض�أيب طالب 

 : قال البهويت رمحه اهللا تعاىل 
 ـع غرقا أو حرقا ـ      وموت مج

 مل ندر من مبوته قد سبقا                                   
       ورث لبعض بعضهم من صلبه 

                                                 
 و ٦/١٤٥  اهــ اإلرواء ج  ٤٥٦لدار قطين  ص و ا) ٢٣٤ / ٦٤ /٣/١(   سنن سعيد بن منصور  )١(

 قال إسناده صحيح 
 – ١٩١٥٠( رقـم  ٢٩٧ – ٢٩٤ /١٠ و مصنف عبد الرزاق ج ٧/١٨٧  املغين بالشرح الكبري ج  )٢(

١٩١٥٩ ( 
و سـعيد بـن   ) ٢/٣٧٩(  ضعيف و مل أقف على إسناده إىل الشعيب ذا اللفظ و قد أخرجه الدارمي   )٣(

 من طريق ابن أيب ليلى عن الشعيب بلفظ أن بيتاً يف الشام و قع على قوم فـورث                   )٢٣٢ /٣/٦٤١(منصور  
 ١٥٤ -١٥٢ ص ٦عمر بعضهم من بعض  اهـ اإلرواء ج 

 ) صاد و مسمد ( و رمز له بقوله  ) ٣٠٧٠٣( رقم ١١/٨٢  كرت العمال ج  )٤(
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  )١(وال نعد مرياثه من صحبه                       
 الترجيح

هو القول األول القاضي بعدم التوارث بني أهل املوت         الراجح  
اجلماعي الذين ال يعلم من السابق ومن املتأخر موتـاً وهـو            

حفظه وشيخنا أمحد النجمي    ، تيار املؤلف رمحه اهللا تعاىل      اخ
 واملوفـق   )٢(وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية       ، اهللا تعاىل   

واد وغريهم ومنهم الشيخ عبد الرمحن السعدي وصـححه         
 )٤( كما رجحه الشيخ عبد العزيز بن بـاز        )٣(الشيخ العثيمني 

 .رمحهم اهللا تعاىل مجيعاً
الراجح هـو   : فوزان حفظه اهللا تعاىل  بقوله       والشيخ صاحل ال   

القول بعدم توريث الغرقى وحنوهم بعضهم من بعض وذلـك          
  )٥(لقوة مستنده وسالمة توجيهه

  

                                                 
 ٧٧ / ٢  منح الشفاء الشافيات شرح املفردات ج  )١(
 ٣٥٦ ص ٣١   جمموع الفتاوى ج )٢(
 ١١٠  تسهيل الفرائض ص  )٣(
 ٥٥  حاشية الفوائد اجللية ص  )٤(

 ٢٣٨  التحقيقات املرضية ص  (٥)
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 :  وهو اختيار الرحيب رمحه اهللا تعاىل بقوله )١(الالحم / ود
         وإن ميت قوم دم أو غرق 

 يع كالغرق أو حادث عم اجلم                            
         ومل يكن يعلم حال الســـابق

 فال تورث زاهقاً من زاهــق                            
         وعدهم كأم أجانــب  

 )٢(فهكذا الرأي السديد الصائب                            
وعلى هذا القول ال إشكال يف العمل وال جديد فمرياث كل           

 .على حسب أصول الفرائضن مات معه منهم لورثته دون م
فإرث كل واحد منهم لورثتـه دون        ( :رمحه اهللا تعاىل  قوله  

ورثة اآلخر وصاروا يف حكم األجانـب  كمـا إذا مـات             
 منهما إخوة أو بنون     ةالزوجات مثالً ذه الصفة ولكل  واحد      

، ليسوا من األخر فال توارث بينهما لعدم العلم باألول موتاً             
 ).ل منهما إىل ورثة املذكورين وصرف إرث ك

                                                 
 ١٠٩  فرائض اللحم ص  )١(
 ١٥٦  الرحبية بشرح سبط املارديين ص  )٢(
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)  فال توارث بينهما لعدم العلم باألول موتـا           ( بقولهواملراد  
أي ال توارث بني الزوجني لعدم العلم بالسابق منهما وإمنـا           
مرياث كل منهما لورثته سواًء كانوا من ورثة األخر أم مـن            

  .غريهم
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  العمل على القول املرجوحفصل
توريث الغرقى وحنوهم   : ملرجوح وهو   أما على القول ا   : قلت

الـتالد  ودون الطريف   بعضهم من بعض فيتوارثون من التالد       
بكسر التاء أي القدمي الذي مات املورث وهو ميلكه ومل يرثه           
كل منهم من صاحبه الذي مات معه وهو ضد الطريـف أي            
اجلديد احلادث وهو ما مل يرثه كل منهم من صاحبه الـذي            

يـرث  ال   حـىت ثونه وذلك منعاً للـدور      مات معه فال يتوار   
  ٠اإلنسان نفسه 

 : قال الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعاىل يف عمدة الفارض 
         وإن ميت مستورثان بغرق 

 أو حنوه كموت هدم أو حرق                                
         وجهل السابق موتاً مث مل  
  خيتلف الوارث فاإلرث احنتم                              

         لكل شخص من تالد صاحبه  
    )١(دون الذي يرث منه انتبه                                  

                                                 
 ٩٧ ــ ٩٦ ص ٢العذب الفائض شرح عمدة الفارض جزء  (١) 
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 طريقة العمل على القول املرجوح
سبق القول أن الراجح هو عدم التوارث بني الغرقى وحنـوهم           

وتـه  فيما بينهم وإمنا مرياث كل ميت لورثته األحياء حني م         
دون من مات معه وعلى هذا القول الراجح فال جديـد وال            

 .إشكال يف العمل
 أما على القول املرجوح القاضي بتوريث الغرقـى وحنـوهم          
 : بعضهم من بعض فطريقة العمل تتلخص يف اخلطوات التالية 

نفرض أن أحد الغرقى وحنـوهم مـات أوالً           -١
فنجعل له مسألة تسمى مسألة التالد مث نقـسم         

 ورثته األحياء ومن كان معه إذا كان مـن          على
 ٠ورثته

 جنعل مسألة لكل واحد من الذين مـاتوا معـه        -٢
وتسمى مسألة الطريف ونقسم علـى ورثتـه        

 .األحياء حني موته دون من مات معه
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ننظر بني كل مسألة من مسائل الطريف وبـني          -٣
سهام صاحبها من مسألة التالد كما تقـدم يف         

 .م يف املناسخاتالنظر بني املسائل والسها
ننظر بني املثبتات من مسائل الطريف بالنـسب         -٤

األربع وما نتج فهو جزء السهم ملسألة الـتالد         
 .نضربه ا وما نتج فهو اجلامعة

 نضرب نصيب كل وارث من مسألة التالد يف         -٥
جزء سهمها وما نتج فهو له فإن كان حياً أخذه          
وإن كان ميتاً قسمناه على مسألته وما نتج فهو         
جزء سهم هلا نضرب به نصيب كل وارث مـن   

 .مسألة الطريف
جنمع نصيب من ورث يف أكثر من مـسألة مث            -٦

 ٠نعطيه إياه
 نفرض أن اآلخر هو الذي مات أوالً مث نعمـل           -٧

 )١(.كما مضى

 
                                                 

  بتصرف ١١١ – ١١٠  فرائض اللحم ص  (١)
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لو هلك زوجان وابنهما بغـرق أو حـرق أو          : ومثال ذلك 
  ٠هدم أو حنو ذلك وجهل أيهم مات أوالً 

  ٠أو علم مث نسي 
  ٠أو علم  ال بعينه 

  ٠ومل خيتلفوا يف السابق 
  ٠ أخرى وأماً وعماً وخلف الزوج زوجةً

  ً.وخلفت الزوجة ابناً من غريه وأبا
فعلى هذا القول نفرض أن الزوج مات أوالً فورثته زوجتـان           

وأصل مسألتهم وهي مسألة تالد الزوج من أربعة         ، وأم وابن 
  .لثمن والسدس بالنصفملوافقة خمرج فرضي ا] ٢٤[وعشرين 

والبـاقي  ] ٤[ولألم السدس أربعة    ] ٣[للزوجتني الثمن ثالثة    
 لالبن تعصيباً ] ١٧[سبعة عشر 

] ٢[ومثن الزوجتني منكسر عليهما ومباين لرأسيهما اثـنني         
مثانيـة  ينـتج   ] ٢٤[نضرا يف أصل املسألة أربعة وعشرين       ف

 ] ٤٨=٢٤×٢[ن ووأربع
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ولـألم  ] ٣[كل واحدة ثالثة    ل] ٦ = ٣ × ٢ [ةللزوجتني ست 
 ٠لالبن ] ٣٤[والباقي أربعة وثالثون ] ٨ = ٤ × ٢[مثانية 

على ورثتها األحيـاء    ] ٣[مث نقسم نصيب الزوجة امليتة ثالثة       
  .ومها أبوها وابنها

خمرج ] ٦[فأصل مسألتها وهي مسألة طريف الزوج من ستة         
لالبـن  ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[السدس لألب السدس واحد     

  .ياحل
على ورثتـه   ] ٣٤[مث نقسم سهام االبن امليت أربعة وثالثني        

  .األحياء وهم جدته أم أبيه وأخوه ألمه وعم أبيه
خمرج ] ٦[فأصل مسألتهم وهي مسألة طريف االبن من ستة         
والباقي ] ١[السدس لكل من اجلدة واألخ ألم السدس واحد         

  .للعم] ٤[أربعة 
جندها ] ٦[ومسألتها ستة   ] ٣[وبالنظر بني سام الزوجة ثالثة      
  .]٢[متوافقة بالثلث فنثبت ثلثها اثنني 

ومسألته سـتة   ] ٣٤[ وبالنظر بني سهام االبن أربعة وثالثني     
  .]٣[جندها متوافقة بالنصف فنثبت نصفها ثالثة ] ٦[
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جنـدها متباينـة    ]  ٢[واثنني  ] ٣[ وبالنظر بني املثبتات ثالثة   
ـ        ] ٦ = ٣ × ٢[تة  وبضرب أحدمها يف كامل اآلخر نتج س

هي جزء السهم نضرا يف مصح مسألة تالد الزوج مثانيـة           و
وهي املسألة األوىل ينتج اجلامعة مائتان ومثانية       ] ٤٨[وأربعني  
  ٠] ٢٨٨ = ٤٨ × ٦[ومثانون 

  ٠] ١٨=٦×٣ [ةللزوجة احلية من اجلامعة مثانية عشر
نقسمها على  ] ١٨=٦×٣ [ةوللزوجة امليتة كذلك مثانية عشر    

هي جزء سهم هلا نـضرب      ] ٣[ينتج ثالثة   ] ٦[لتها ستة   مسأ
  .]٣=٣×١[فلألب ثالثة ، فيه سهام كل وارث منها 

  ٠] ١٥= ٣×٥[ونصيب االبن احلي مخسة عشر 
نقسمها ] ٢٠٤=٦×٣٤[ونصيب االبن امليت مائتان وأربعة      

هي جـزء   ] ٣٤[ينتج أربعة وثالثون    ] ٦[على مسألته ستة    
  .ل وارث منهاب فيه سهام كرسهم هلا نض

فلألم باألمومة من مسألة التالد وهي مـسألة الـزوج األوىل           
وهلا من مسألة ابنها بصفتها جدة      ] ٤٨=٦×٨[مثانية وأربعون   
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امـوع اثنـان ومثـانون      ] ٣٤= ٣٤×١[أربعة وثالثون   
]٠]٨٢=٤٨+٣٤ 

وله بـاألخوة   ] ١٥=٣×٥[ولالبن احلي بالبنوة مخسة عشر      
 امـوع تـسعة وأربعـون       ]٣٤= ٣٤×١[أربعة وثالثون   

]٤٩=٣٤+١٥[.  
 : وهذه صورا ] ١٣٦=٣٤×٤[وللعم مائة وستة وثالثون 

 ٢٨٨ ٦ طريف االبن  ٦ طريف الزوجة  ٤٨ ٢٤ تالد الزوج

 - - - - - - - ت زوج 

 - - - - ت  ٣  ونصف١ زوجة  زوجة

مجيعاً
قوا 
غر

 

 - - ت - - ٣٤ ١٧ ابن  ابنهما 

  ١٨ - - - - ٣   ونصف١ زوجة 

 ٨٢=٣٤+١٨ ١ جدة  - - ٨ ٤ أم 

  ٣ - - ١ أب 

 ٤٩=٣٤+١٥ ١ أخ ألم  ٥ ابن 

 ٣٦ ٤ عم  
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 أن الزوجة هي اليت ماتت أوالً فورثتـها زوج          افتراض وعلى
  .وأب وابنان

 ]١٢[اثين عشر    من   وهي مسألة تالد الزوجة   وأصل مسألتهم   
ألب السدس  ول] ٣[ثالثة   للزوج الربع    ملوافقة السدس والربع    

ومباينة  يهما عل رةلالبنني منكس ]  ٧[والباقي سبعة   ] ٢[اثنان  
] ١٢[نضرا يف أصل املسألة اثين عشر       ف] ٢[رأسيهما اثنني   ل

 ٣ × ٢[للزوج ستة   ] ٢٤ = ١٢ × ٢[ن  وأربعة وعشر  ينتج
  .]٧[ولكل ابن سبعة  ] ٤ = ٢×٢[ولألب أربعة ] ٦= 

ملباينة خمرج  ] ١٢[وأصل مسألة طريف الزوج من اثين عشر        
وللزوجة احلية الربع ثالثة    ] ٤[الثلث والربع  لألم الثلث أربعة       

 .للعم] ٥[والباقي مخسة ] ٣[
خمرج السدس  ] ٦[ وأصل مسألة طريف االبن الغريق من ستة        
] ٤[والبـاقي   ] ١[لكل من اجلدة واألخ ألم السدس واحد        

   .للعم



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٢٨٦ 

الـتالد وبـني   من مسألة ] ٦[ وبالنظر بني سهام الزوج ستة  
بالـسدس  فنثبـت     جندها متوافقـة    ] ١٢[مسألته اثين عشر  
  .]٢[سدسها اثنني 

من مسألة الـتالد وهـي      ] ٧[وبالنظر بني سهام االبن سبعة      
  .باينة فنثبتها كاملةتمجندها ] ٦[املسالة األوىل ومسألته ستة  
جندمها متـداخلتني   ] ٦[وستة  ] ٢[وبالنظر بني املثبتني اثنني     

وهي جـزء الـسهم     ] ٦[ستة  وهي ال األكرب  العدد  بفنكتفي  
ينـتج  ] ٢٤[نضرا يف مصح املسألة األوىل أربعة وعشرين        

 ] ١٤٤ = ٣٤ × ٦[اجلامعة مائة وأربعة وأربعون 
وكما علم سابقاً من له شيء من املسألة األوىل ضربناه مبـا            
ضربت به فإن كان حياً أخذه وإن كان ميتاً قـسمناه علـى            

صل جزء سهم هلا نضرب به نصيب كل وارث         مسألته واحلا 
 . من اجلامعةمنها واحلاصل نصيب ذلك الوارث

نقسمها على مسألته اثين    ] ٣٦=٦×٦[ فللزوج ستة وثالثون    
ولالبن الغريق  ، هي جزء سهمها    ] ٣[ينتج ثالثة   ] ١٢[عشر  
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] ٦[نقسمها على مسألته سـتة      ] ٤٢=٦×٧[اثنان وأربعون   
  ٠ا هي جزء سهمه] ٧[ينتج سبعة 

 ] ٢٤=٦×٤[ولألب من اجلامعة أربعة وعشرون 
ولـه مـن    ] ٤٢=٦×٧[ولالبن احلي بالبنوة اثنان وأربعون      

امـوع  تـسعة     ] ٧=٧×١[ مسألة أخيه باألخوة سـبعة    
  ٠هي نصيبه من اجلامعة ] ٤٩=٤٢+٧[وأربعون

وهلا بصفتها جدة سبعة    ] ١٢=٣×٤[ولألم باألمومة اثنا عشر     
هي نـصيبها   ] ١٩=١٢+٧[عشر  اموع تسعة   ] ٧=٧×١[

 من اجلامعة 
وللعم من مسألة ابن أخيـه وهـو الـزوج مخـسة عـشر              

]١٥=٣×٥ [. 
] ٢٨=٧×٤[وله من مسألة ابن ابن أخيه مثانية وعـشرون            

هـي نـصيبه مـن      ] ٤٣=٢٨+١٥[اموع ثالثة وأربعون    
 : اجلامعة وهذه صورا 
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 ١٤٤ ٦ طريف االبن  ١٢ طريف الزوج  ٢٤ ١٢ تالد الزوجة 

 - - - - - - - ت زوجة 

مجيعاً - - - - ت ٦ ٣ زوج  زوج 
وا 
غرق

 

 - - ت - - ٧  ونصف٣ ابن  ابنهما 

 ٢٤ - - - - ٤ ٢ أب 

 ٤٩=٧+٤٢ ١ أخ ألم  - - ٧  ونصف٣ ابن 

 ١٩=٧+١٢ ١ جدة  ٤ أم 

 ٤٣=٢٨+١٥ ٤ عم  ٥ عم 

 

 

 ٩ - - ٣ زوجة

أصـل  مات أوالً قبل أبويه ف    وعلى افتراض أن االبن هو الذي       
] ١[خمرج الثلث ألمه الثلث واحد       ]٣[مسألة تالده من ثالثة     

  ٠لألب ] ٢[والباقي اثنان 
ملباينة خمـرج   ] ١٢[مسألة طريف األب من اثين عشر       أصل  و

  ٠] ٣[الثلث والربع  للزوجة احلية الربع ثالثة 
  ٠للعم ] ٤[والباقي أربعة ] ٤[ولألم الثلث أربعة 
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خمرج السدس لـألب    ] ٦[مسألة طريف األم من ستة       أصلو
  ٠] ١[السدس واحد 
  ٠لالبن احلي ] ٥[والباقي مخسة 

من مسألة تـالد االبـن      ] ٢[وبالنظر بني سهام األب اثنني      
جندها متوافقة بالنـصف فنثبـت      ] ١٢[ومسألته اثين عشر    

 .]٦[نصفها ستة 
د وبني  مــن مسألة التال  ] ١[ وبالنظر بني سهام األم واحد      

  .جندها متباينة فنثبتها مجيعاً] ٦[مسألتها ستة 
النظر بني املثبتني جندمها متماثلني  فنكتفي بأحـدمها سـتة      بو
] ٣[وهي جزء السهم  نضرا يف مسألة الـتالد ثالثـة      ] ٦[

 .وهي اجلامعة للمسائل كلها] ١٨[ينتج مثانية عشر 
 عشر  مسألته اثين  نقسمها على  ]١٢=٦×٢[ لألب اثنا عشر    

هـو جـزء سـهمها وللزوجـة        ] ١[ينتج واحـد    ] ١٢[
 نقسمها] ٦=٦×١[ستة
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 ١٨ ٦  ١٢  ٣ 

 - - - - ت ٢أب  زوج 

 - - ت  - - ١ أمزوجة 

ــى  علـ
مسألتها 
ــتج  ينـ

 واحد

عاً 
مجي
قوا 
غر

 

 - - - - - - تابنهما 

 ٣ - - ٣زوجة 

 ٤ - - ٤ أم 

 ٥ - - ٥ عم 

 ١ ١أب 

هو جزء سهمها وللزوجـة     ] ١ [
ولكل مـن األم    ] ٣[احلية ثالثة   
ولعمه مخـسة   ] ٤ [واألب أربعة 

والبنهما ] ١[ولألب واحد   ] ٥[
 )١(: وهذه صورا ] ٥[مخسة 

 

 ٥ ٥ ابن 
 

                                                 
  بتصرف وزيادة ١٠٣-١٠١ / ٢لعذب الفائض شرح عمدة الفارض جزء   ا (١)
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 باب املرياث بالوالء
 )) املرياث بالوالء: فصل  : (( قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

 يف السبب الثاين    قد سبق تعريفه  ،  )١(والء املعتق   : الوالء  
  .من أسباب املرياث

واملراد به هنا والء العتاقة أي الذي سببه العتاقـة مبعـىن    
 .العتق ليخرج بذلك والء املواالة واحملالفة

إمنا الوالء   (( �األصل فيه قوله    : (  رمحه اهللا تعاىل   قوله
الوالء ملن أعطى الـورق     (( وللبخاري يف روايته    )) ملن أعتق   
 ثبت  الذيالدليل   املؤلف رمحه اهللا تعاىل      أورد )) ووىل النعمة 

 متفق عليه من حـديث أم املـؤمنني         به الوالء من السنة وهو    
حـدثنا  عائشة رضي اهللا عنها يف قصة بريرة رضي اهللا عنها           

قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة            
 تكـن   يف كتاا ومل  أخربته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها       
: رضـي اهللا عنـها    قضت من كتاا شيئاً فقالت هلا عائشة        

ارجعي إىل أهلك فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك ويكون          

                                                 
  ٥٣٧ خمتار الصحاح ص  (١)
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إن : فذكرت ذلك بريرة ألهلها فأبوا وقالوا       فعلت  والؤك يل   
شاءت أن حتتسب عليك فلتفعل ويكون لنا والؤك فـذكرت          

 فأعتقي   ابتاعي : �  فقال هلا رسول اهللا       �ذلك لرسول اهللا    
ما بـال   :  فقال   �رسول اهللا   / فإمنا الوالء ملن أعتق  مث قام        

أناس يشترطون شروطاً ليست يف كتاب اهللا من اشترط شرطاً          
شـرط  ، وإن شرط مائة مرة     ، فليس له   ، ليس يف كتاب اهللا     
 .)١( اهللا أحق وأوثق

 � :قولـه تعـاىل   ف  من القرآن الكـرمي    ءأما دليل الوال  و
 آبل موهعاد           مـاءهـوا آبلَمعت فَإِن لَّم اللَّه ندطُ عأَقْس وه هِمائ

     يكُمالومينِ وي الدف كُمانورمحه اهللا  قال ابن كثري     )٢( � فَإِخ
أمر تعاىل برد أنساب األدعياء إىل آبائهم إن عرفوا فإن          تعاىل  

م مل يعرفوا فهم إخوام يف الدين ومواليهم أي عوض عما فا          
  . والشاهد ومواليهم)٣( من النسب

                                                 
  ٧ وصحيح مسلم بشرح النووي ج     ٦٧٥٢ رقم   ٣٩ ص ١٢ صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج      )١(
 واللفظ له١٥٠٤  رقم ٤١٠٦ص  
 ٥ سورة األحزاب آية )٢(
 ٤٧٦ ص ٣ ج تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري )٣(
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فقد أمجع أهل العلم علـى التوريـث         : وكذا اإلمجاع 
 )١(وأورده ابن دقيق العيد    ، بالوالء عند عدم الوارثني بالنسب      

  . )٣( - )٢(  رمحهما اهللا تعاىلوحكاه ابن اللبان
ويرث بالوالء املعتق الـذي باشـر العتـق مث عـصبته            

  )٤(بغريهم وال مع غريهم إمجاعاً املتعصبون بأنفسهم ال 
 حاز املعتق   فإذا مات وترك معتقه   : (  رمحه اهللا تعاىل   قوله

 ) مجيع املال أو الباقي بعد ذوى الفروض 
أي إذا مات املعتق بفتح التاء ذكراً كان أو أنثى عمـن            

 من  اًعتقه ذكراً كان أو أنثى ومل خيلف املعتق بفتح التاء وارث          
 يع ماله ملعتقه بسبب هذا العتق النسب أو زوج فجم

                                                 
حممد بن علي بن وهب أبو الفتح تقي الدين القشريي املعروف بابن دقيق العيد              :   ابن دقيق العيد هو     )١(

   ١٧٣ ص ٧ األعالم ج٠هـ  ا هـ بتصرف ٧٠٢قاضي من أكابر العلماء باألصول جمتهد تويف ستة 
 عامل وقته بالفرائض واملواريث من      حممد بن عبد اهللا بن احلسن أبو احلسني بن اللبان         :   ابن اللبان هو      )٢(

السبكي ليس ألحد مثلها وعنه أخذ :  يف الفرائض ـ قال   أهل البصرة له كتب يف الفرائض ـ منها اإلجياز 
 ٦ وهدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني ج         ١٠١ ص   ٧ هـ ا هـ األعالم ج       ٤٠٢الناس تويف سنة    

  ٥٩ص 
 وفتح القريب ايب    ٢٧١ ص   ٢ وبداية اتهد ج     ٣١٦ والوصايا ص       التهذيب يف علم الفرائض      )٣(

  ٩ ص ١ج
  ٧٩  كتاب اإلمجاع ص )٤(
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أما إن خلف املعتق بفتح التاء وارثاً ولكن ال حييط باملال           
الوارث فهو ملعتقه ذكراً كان أو أنثـى      فمابقي عن فرض هذا     

  عن زوجة ومعتق فإن أصلزوجومثاله لو هلك 
 ٤ 

 ١ زوجة 

خمرج فرض الزوجية   ] ٤[مسألتهما من أربعة    
] ٣ [والباقي ثالثـة  ] ١[للزوجة الربع واحد    
 ٣ معتق :للمعتق وهذه صورا

 بنت محـزة أن     )١(حلديث سلمى : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
 ابنته النـصف وورث  �موالها مات وترك ابنته فورث النيب  

 )رواه أمحد ))  النصف وكان ابن سلمى )٢( يعلي
 )٣( .باين رمحه اهللا تعاىللألاه حسن

                                                 
 مث إنه اختلف يف تعيني      ����عم النيب   ، سلمى بنت محزة بن عبد املطلب       : قال السندي   :  سلمى بنت محزة      )١(

ومساها عيسى بن املختـار     ، بنت محزة   اسم ابنة محزة فأخرج ابن األثري األثر يف أسد الغابة  يف ترمجة فاطمة               
أمامة ومساها جابر بن يزيد اجلعفي أم الفضل  انظر املوسوعة احلديثية مسند اإلمام أمحد واحملقق من قبل ثلـة                    

عبد اهللا بن عبد احملسن التركي طبـع        / من العلماء حتت إشراف الشيخ شعيب األرنؤوط  واملشرف العام د          
هــ ـ   ١٤٢١الشريفني رمحه اهللا تعاىل مؤسسة الرسـالة الطبعـة األوىل   ووزع على نفقة خادم احلرمني 

  ٢٥٩ ـ ٢٥٧ ص ٤٥م ج ٢٠٠١
 :   يعلى  )٢(
عن حممد بـن   ) ٦٦/ ٤(وكذا احلاكم    ) ٢٧٣٤( حسن أخرجه ابن ماجة     :  قال األلباين رمحه اهللا تعاىل       )٣(

قال حممد يعين ابن أيب ليلى وهـي        ( زة  عبد الرمحن بن أيب ليلى عن احلكم عن عبد اهللا بن شداد عن بنت مح              
 ماله بيين وبـني ابنتـه فجعـل يل    ����قالت مات موالي وترك ابنته فقسم رسوا اهللا       ) أخت ابن شداد ألمه     
 النصف وهلا النصف 
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فإن مات فعصبة   ،  عدموا فمعتقه    فإن( : رمحه اهللا تعاىل  ه  قول
أعلم أن ما تركه املعتق بفتح التاء من        تعاىل  مراده واهللا    )معتقه  

 أو مـا    فتركتهتركة فلورثته إذا كانوا حييطون ا فإن عدموا         
 بقي منها بعدهم ملعتقه بكسر التاء فإذا كان قد مات فلعصبة 

                                                                                                                      
أعلـه النـسائي    ) ٣/٨٠: (قال احلافظ يف التلخيص     ، وابن أيب ليلى ضعيف لسوء حفظه       : قلت  

 الطريق املرسلة باإلرسال وصحح هو والدار قطين 
  أخرجه الدار قطين ����ويف الباب عن ابن عباس 

من طريق عبد    ) ٣٠٢ / ١٠ و   ٢٤١/ ٦( والبيهقي   ) ٣٣٧/ ٢( قلت واملرسل أخرجه الدار مي      
 مرياثـه  ����أن ابنة محزة أعتقت عبداً هلا فمات وترك ابنته وموالته ابنة محزة فقسم رسول اهللا  ( اهللا بن شداد    
وكل هؤالء الرواة عن عبـد اهللا  : واحلديث منقطع قال : وقال البيهقي ) ته بنت محزة نصفني بني ابنته وموال  

 أمجعوا على أن ابنة محزة هي املعتقة : بن شداد 
أن موالها مات وترك ابنته فورث ( وله طريق أخرى عن بنت محزة يرويه قتادة عن سلمى بنت محزة       

/ ٤(وقال اهليثمي    ) ٤٠٥/ ٦( أخرجه أمحد   ) ن ابن سلمى     ابنته النصف وورث يعلى النصف وكا      ����النيب  
 ماله بيين وبني ابنته فجعل يل    ����مات موىل يل وترك ابنته فقسم رسول اهللا         : وهلا عند الطرباين قالت      ) ٢٣١

النصف وهلا النصف رواه الطرباين بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح ورجال أمحد كذلك إال قتـادة مل                 
 .  يسمع من سلمى

 وقد روي من أوجه أخر مرسالً وبعضها يؤكد بعضاً : وقال البيهقي 
من طريق سليمان بن داود املنقري نا يزيـد بـن            ) ٤٦٠(  عن الدار قطين     ����وحديث ابن عباس    

 )أن موىل حلمزة فتويف فترك ابنته وابنة محزة  ( ����زريع نا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس 
 ٦بن داود وهو بن الشاذكوين متهم بالوضع انظر إرواء الغليل يف ختريج منار السبيل ج                قلت ولسليمان   

 ) ٢٣١ / ٤(وجممـع االزوائـد     ) ٣٠١٣( رقم   ٤٦٨ ص   ٢وانظر سنن الدارمي ج   ١٣٦ ــ   ١٣٤ص  
والسنن الكربى   ) ٣٠٦ / ١( ومسند الشافعي    ) ٣٠٢ / ١٠ ـــ   ٢٤١ / ٦( وسنن البيهقي الكربى    

وشـرح معـاين     ) ٢٥١ــ و ١٤ / ٦( ومصنف ابن أيب شيبة      )  ٩٣ / ١(اب السنن   وكت ) ٨٦/   ٤( 
ومصباح الزجاجة   ) ١٧٩ / ٤ ــ و    ١٥٤ / ٤ ــ و    ٢٥٢ / ٢( ونصب الراية    ) ٤٠٢ / ٤( اآلثار  

والدراية ختريج  ) ٣٥٦ ــ و٣٥٥ / ٢٤(واملعجم الكبري  ) ١٠٥ / ٢( ومعنصر املختصر  ) ١٤٧ / ٣( 
  )٢٥٢ / ٢( والتحقيق يف أحاديث اخلالف  ) ١٩٥ / ٢( اهلداية 
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كما علم  إمجاعاً  معتقه وهم العصبة بالنفس ال بالغري وال مع الغري          
  .من أقسام العصبة قي باب التعصيب

لو هلك هالك عن ابن وبنت املعتق فاملال لالبـن           : ومثاله
دون البنت كونه عصبة بنفسه وتسقط البنت لكوـا عـصبة           

  .بالغري
وقد وقع اخلالف فيمن تـرك ذوي       : ( رمحه اهللا تعاىل  قوله  

عود وابـن    عن عمر بن اخلطاب وابن مس      يأرحامه ومعتقه فرو  
أن موىل العتاق ال يرث إالّ بعـد  ـ رضي اهللا عنهم ـ  عباس 

وذهب غريهم إىل أنه يقـدم علـى ذوي          ، ذوي أرحام امليت  
  .)األرحام ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام ويسقط مع العصبات

 :يف هذا قوالن ألهل العلم ومها 
 تقدمي املرياث بوالء العتاقة على توريـث ذوي        :  القول األول 

 رمحه  )١(األرحام وهو قول اجلمهور قال أبو اخلطاب الكلوذاين         
                                                 

هو حمفوظ بن أمحد بن احلسن بن أمحد الكلوذاين أبو اخلطـاب البغـدادي   :  أبو اخلطاب الكلوذاين  )١(
الفقيه أحد أئمة املذهب وأعوانه ولد يف شوال سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة درس الفقه على القاضي أيب يعلى        

ذهب واخلالف وقرأ الفرائض على أيب  عبد اهللا الوين وبرع فيها أيضاً وصار إمام وقته                ولزمه حىت برع يف امل    
وفريد عصره يف الفقه ودرس وأفىت وقصده الطلبة وصنف كتباً حساناً يف املذهب واألصول واخلالف كـان                 

تدقيق احلسن يف مسائل    أبو اخلطاب الكلوذاين  رمحه اهللا تعاىل فقيهاً عظيماً كثري التحقيق وله من التحقيق وال              
 ــ رقم ١٢٦ ــ١١٦ ص   ٣الفقه وأصوله شيء كثري جداً وله مسائل ينفرد ا عن األصحاب أ هـ ج             

  بتصرف كتاب الذيل على طبقات احلنابلة  البن رجب٦٠
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  �يف التهذيب هـو قـول عامـة الـصحابة             :  اهللا تعاىل   
  )١(�والفقهاء رمحهم اهللا تعاىل إال عمر وعلي وابن مسعود 

  )٢(وكذا أبو حكيم اخلربي رمحه اهللا تعاىل يف التلخيص 
 على املرياث   تقدمي توريث ذوي األرحام    :  القول الثاين 

بوالء العتاقة وهو قول عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن مسعود           
وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنـهم أـم يورثـون ذوي             

 زاد    أشـدهم يف ذلـك     �األرحام دون املوىل وكان علي      
ابن عباس ومعاذ   :  رمحه اهللا تعاىل يف احلاوي الكبري        يملاوردا

   )٣(.األرحام على املوىلبن جبل رضي اهللا عنهم يف تقدمي ذوي 
 الترجيح

ال خيفى القول الراجح يف هذه املسألة أنه القـول األول           
قول اجلمهور القاضي بتقدمي املرياث بوالء العتاقة على توريث         

 .ذوي األرحام

                                                 
 ٣١٧  التهذيب يف علم الفرائض والوصايا ص )١(
 ٤٨٤ /١/٣٣١ التلخيص يف علم الفرائض ج)٢(
 ٢٩٤ ص ١٠ واحلاوي الكبري ج٤٨١ ص١٥ ج  انظر االستذكار)٣(
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وال يرث النساء بالوالء إال مـن       : ( رمحه اهللا تعاىل  قوله  
) ري املعتقة ال ن ليس فيهن عصبة بنفسها غ      ، عتيقهن أو عتيقه  

أما عتيقهن أو عتيقه فألن عصبة له بالنفس ال بغريهـن وال            
 مع غريهن قال الرحيب رمحه اهللا تعاىل 

 )١(وليس يف النساء طراً عصبة     إال اليت منت بعتق الرقبة    
 عن   )٢(حلديث عمرو بن شعيب   : (  تعاىل رمحه اهللا قوله  

 لألكـرب مـن     مرياث الوالء ( قال   �أبيه عن جده أن النيب      
 ) الذكور وال ترث النساء من الوالء إال والء من أعتقن

احلديث أخرجه البيهقي رمحـه اهللا تعـاىل يف الـسنن           
  . والدارمي رمحه اهللا تعاىل)٤(الكربى
 
 

                                                 
 ٨٥ الرحبية يف علم الفرائض بشرح سبط املارديين وحاشية البقري وتعليق البغا ص  )١(
 صـدوق مـن   ����هو عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمر بن العاصـر  :   عمرو بن شعيب  )٢(

  ٥٠٥٠ رقم ٣٦٠ هت أ هـ تقريب التهذيب ص ١١٨اخلامسة مات سنة 
) ٢١٣٠٠( رقـم  ٣٠٦ ص ١٠وج  ) ٢١٢٨٥ ـ  ٢١٢٨٤(  رقم ٣٠٣ص١٠ السنن الكربى ج  (٤)

 ٣٠٢٢ رقــم ٤٧٠  وص ٣٠٣١ ـ  ٣٠٣٠ و ٣٠٢٩ و ٣٠٢٧(  رقــم ٤٧١ ص ٢والــدارمي ج
  )٣١٤٥ رقم ٤٨٨ و ص ٣٠٢٤و
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أما النساء فال يرثن بالوالء إال من أعتقن أو أعتق مـن            
 فإن كان   )٢( إمجاعاً   )١( أو كاتب من كاتنب      أعتقن أو كاتنب  

له ورثة ال حييطون باملال أخذت املعتقة ما بقي بعدهم وإن مل            
  .يكن له وارث أخذت كامل املال

وال يعصب يف الوالء ذكر أنثى بل       :( رمحه اهللا تعاىل   قوله
ألن عصبة بالغري لكن    ) خيتص به ذكور أوالد املعتق وإخوته     

 -)بفتح التاء( -الغري هنا يسقطهن ويستأثر جبميع تركة املعتق        
إذا مل يكن له وارث أو الباقي إذا كان معه وارث لكـن ال              

عـن أوالد معتقـه   ) بفتح التاء ( حييط باملال فلو هلك معتق   
ذكور دون اإلناث ألم عصبة بالنفس      لذكوراً وإناثاً فاملال ل   

أما اإلناث فهن عصبة بالغري يسقطهن هنا وكذلك القول يف          
  .اإلخوة من األبوين أو من األب

وخيتص به الكرب فإذا خلف رجل      :( رمحه اهللا تعاىل   لهقو
ولدين وقد كان اعتق عبداً فمات أحد الولدين وخلف ولداً          

ملا علم  ) مث مات العتيق اختص بوالئه ابن املعتق دون ابن ابنه           
                                                 

 ٢٦٤ ص ٧  املغين بالشرح الكبري ج )١(
 ء  وقال وانفرد طاووس فقال ترث النسا٧٩  كتاب اإلمجاع ص )٢(
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من ترتيب العصبات يف النسب ألن االبن يسقط ابن االبـن           
ث الوالء  مريا( إمجاعا وحلديث عمرو بن شعيب آنف الذكر        

 ) لألكرب من الذكور 
وكذلك لو أعتق رجل عبـداً مث       : ( ه اهللا تعاىل  محرقوله  

 مث مات العتيق    مث مات أحدمها وترك ابناً    ، مات وترك أخوين    
كذلك القول  .) فمرياثه ألخي املعتق دون ابن أخيه واهللا أعلم         

فيه كالقول يف االبن وابن االبن ألن األخ يسقط ابـن األخ            
معنا يف عصبة النسب وال خيتلف ترتيـب عـصبة          كما سبق   
الوالء (  املرفوع   �عصبة النسب حلديث ابن عمر      عن  الوالء  

 )١(رواه ابن حبان واحلاكم وصححه ) حلمة كلحمة النسب 
 
  

                                                 
وكـذا   ) ٣٤١ / ٤( ومن طريق الشافعي أخرجه احلاكم  ) ١٢٣٢(  صحيح أخرجه اإلمام الشافعي  (١)

ــ ١٠٩ ص   ٦كم صحيح اإلسناد ورده الذهيب انظر إرواء الغليل ج          اوقال احل  ) ٢٩٢ / ١٠( البيهقي  
١١٤ 
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 فصل مرياث املعتق بعضه
 )يف مرياث املعتق بعضه :  فصل : ( قوله رمحه اهللا تعاىل

وبعضه رقيق كما لو كان     وهو الذي بعضه حر     : املعتق بعضه   
واملُعـرب عنـه     )١(مشتركاً بني اثنني فأعتق أحدها نصيبه منه        

 .باملبعض
ففي إرثه واإلرث منه مذاهب ألهل      املعتق بعضه   وأما مرياث   

 :العلم منها ما يلي 
 كالقن يف مجيع أحكامه فال       املعتق بعضه  إن : املذهب األول 

يد بن ثابـت    يرث وال يورث وال حيجب وهذا قول اإلمام ز        
والشافعي يف  ، وأبو حنيفة   ،  وبه قال أهل املدينة ومالك       �
 . رمحهم اهللا تعاىلالقدمي

املعتق بعضه ال يـرث علـى       :  اهللا تعاىل    مقال النووي رمحه  
 ٠ )٢(الصحيح املنصوص الذي قطع به األصحاب 

 كاحلر يف مجيع أحكامه فريث      املعتق بعضه أن   : املذهب الثاين 
 حلر وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما ويورث وحيجب كا

                                                 
 ٣٦ وحاشية البقري على شرح سبط املارديين على الرحبية ص ٣٩ أحكام املواريث ص (١)
 ٣٠ ص ٦ روضة الطالبني ج  )٢(
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 )٢(والنخعي واحلكم  والشعيب)١(وبه قال احلسن وجابر بن زيد
 وابن أيب ليلى والثوري وأبـو يوسـف وحممـد           )٣(ومحاد  

 . رمحهم اهللا مجيعاً وحيىي بن آدم وداود)٤(واللؤلؤي 
رمحهما وعن املزين وابن سريج     : تعاىل  قال النووي رمحه اهللا     

أنه يرث بقدر ما فيه من احلرية وهل يورث قـوالن           اىل  اهللا تع 
اجلديد هو  : نعم ألنه تام امللك قلت      : واجلديد  ، ال  : القدمي  

 ٠)٥(األظهر عند األصحاب

                                                 
هو  جابر بن زيد األزدي البصري أبو الشعثاء تابعي فقيه من األئمة من أهل البصرة وكان :  جابر بن زيد   )١(

  ملا مات قال قتادة اليوم مات أعلم ����من حبور العلم وقد شهد له بالفضل وسعة العلم ابن عمر وابن عباس      
 ٢٩٧ ص٤هـ وفقه اإلمام سعيد بن املسيب ج٢٧٥ذيب يف الفرائض  ص أهل العراق ا هـ  حاشية الته

هو  احلكم بن عتيبة أبو حممد ويقال أبو عبد اهللا ويقال أبو عمر الكويف تابعي ثقة حجة وأفقـه                    :  احلكم   )٢(
أهل الكوفة بعد النخعي والشعيب ولد سنة مخسني وقيل سبع وأربعني وتويف سنة ثالث وقيل أربع وقيل مخس                  

  ٣١١ ص ٤يل عشرة ومائة أ هـ فقه اإلمام سعيد بن املسيب ج وق
هو العالمة اإلمام فقيه العراق وشيخ أيب حنيفة محاد بن آىب سليمان مسلم األشعري موالهم أبـو  :   محاد  )٣(

ــ  ٠إمساعيل الكويف فقيه صدوق له أوهام من اخلامسة ورمي باإلرجاء مات سنة مائة وعشرين وقيل قبلها                 
ا هـ ) قال يف احلاشية روى له مسلم مقروناً بغريه وذكر له البخاري قوالً يف األحكام من صحيحه              ( ٤بخ م   

  ٤٨٦ ـ  ٤٨٥ ص ١ ونزهة الفضالء ذيب سري أعالم النبالء ج ١٥٠٠ رقم ١١٨تقريب التهذيب ص 
  بتصرف ٦٤٣ ص ٩وفتح الباري ج 

ي القاضي فقيه من أصحاب أيب حنيفة كـان عـامل       هو احلسن بن زياد اللؤلؤي الكويف أبو عل       :  اللؤلؤي   )٤(
 ١١٥هـ   ا هـ   حاشية التهذيب يف الفرائض ص١٩٤مبذهبه بالرأي ويل القضاء بالكوفية سنة 

ـ ٣ املكتب اإلسالمي ط٣٠ / ٦عمدة املفتيني للنووي ج و  روضة الطالبني )٥( وانظر قول /  هـ ١٤١٢ 
 ١١٣الثوري موسوعة سفيان الثوري ص
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 ال يـرث وال  حيجـب        املعتق بعـضه  أن   : املذهب الثالث 
 وعمرو  )١(ملكه ببعضه احلر وبه قال طاووس        ويورث عنه ما  

  .و قول الشافعي يف اجلديد  وأبو ثور وه)٢(بن دينار 
 يرث ويورث وحيجب بقدر     املعتق بعضه أن   : املذهب الرابع 

 وابـن   �ما فيه من احلرية وهو قول علي بن أيب طالـب            
 واإلمام أمحـد بـن      )٣(وبه قال الشعيب وعطاء      ، � مسعود

 وحيي بـن آدم واملـزين       )٤(حنبل وعثمان البيت وابن املبارك      
 . رحم اهللا اجلميع)٥(ومجاعة من أهل الظاهر 

                                                 
هو طاووس بن كيسان اليماين أبو عبد الرمحن احلمريي مواله الفارسي ، يقال امسه ذكـوان                  :  طاووس )١(

 ٢٢٣هـ وقل بعد ذلك أهـ تقريب التهذيب ص       ١٠٦وطاووس لقب ثقة فقيه فاضل من الثالثة مات سنة          
 )٣٠٠٩(رقم
ة ثبت فقيه كان مفيت أهل هو عمرو بن دينار املكي أبو حممد األثرم اجلمحي موالهم ثق        :  عمرو بن دينار       )٢(

 رقـم   ٣٥٨هـ  أهــ التقريـب ص        ١٢٦هـ ومات سنة    ٤٦مكة فارسي األصل من الرابعة ولد سنة        
)٥٠٢٤  ( 
هو عطاء بن أسلم بن صفوان تابعي من أجالء الفقهاء القرشي موالهم املكي ثقة فقيه فاضل من                 :  عطاء     )٣(

  ) ٤٥٩١(  رقم ٣٣١ريب التهذيب صهـ على املشهور ا هـ بتصرف تق١١٤الثالثة تويف سنة 
هو  عبد اهللا بن املباركنب واضح اإلمام شيخ اإلسالم عامل زمانه وأمري األتقياء يف وقته أبـو              :   ابن املبارك     )٤(

عبد الرمحن احلنظلي موالهم التركي مث املروزي موىل بين حنظلة ثقة ثبت فقيه عامل  جواد جماهـد احلـافظ                    
مجعت فيه خصال اخلري من الثامنة مات سنة        } ١١٨{ يثه حجه باإلمجاع  ولد سنة       الغازي أحد أألعالم وحد   

 ٢ونزهة الفضالء ذيب سري أعالم النبالء ج        ) ٣٥٧٠(  رقم   ٢٦٢هـ  ا هـ  تقريب التهذيب ص       ١٨١
  بتصرف ٦٦٠ ــ ٦٥٤ص 

 ٣٠٣ – ٣٠٢ والتهذيب يف علـم الفـرائض ص         ١١/ ١ فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب ج         )٥(
  ٩٩ / ٢ واإلفصاح ج ١٣٥ – ١٣٤ / ٧ واملغين بالشرح الكبري ج ٢٤٠ / ١٠واحلاوي الكبري ج 
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 - رمحه اهللا تعاىل-قال البهويت يف املفردات 
 هيـوهكذا عن إرثه ال ينت            من بعضه حر فورثه به 

 )١(بقدرها فاحلكم بالسويـة      واحجب مبا فيه من احلرية  
 الترجيح

هو املذهب الرابع القاضي بتوريث املبعض واإلرث       : الراجح  
ألنه أوسط األقوال وأعدهلا وفيه     )٢(احلرية  منه بقدر ما فيه من      

ابـن عبـاس    حديث  من احليطة ما ال يوجد يف غريه ويؤيده         
املكاتب يعتق بقدر ما أدى     ( قال   � اهللا عنهما أن النيب      رضي

 .)ويقام عليه احلد بقدر ما عتق منه ويورث بقدر ما عتق منه
ن النيب  اهللا عنهما أعن ابن عباس رضي   : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   

 قال املكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه احلد بقدر مـا    �
  )٣(عتق منه ويورث بقدر ما عتق منه رواه النسائي

                                                 
  لشيخ اإلسالم منصور بن يـونس البـهويت قـام            ٨٣/ ٢ منح الشفاء الشافيات يف شرح املفردات ج         )١(

 مبراجعته وتصحيحه عبد الرمحن حسن حممود من منشورات املؤسسة السعيدية بالرياض 
 ١٧٨ / ١قه املواريث ج  ف)٢(
إلسالم ناقد احلديث أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علـي            اهو اإلمام احلافظ الثبت شيخ      :  النسائي    )٣(

اخلرساين النسائي صاحب السنن ولد بنسا يف سنة مخس عشرة ومائتني وطلب العلم يف صغره وكان من حبور                  
سن التأليف أستشهد بدمشق من جهة اخلوارج سنة ثالمثائة         العلم مع الفهم واإلتقان وأبصر ونقد الرجال وح       
   ١٠٣٧ ـ ١٠٢٥ ص ٢ـ انظر نزهة الفضالء ذيب سري أعالم النبالء ج
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   ) بنحوه وحسنه الترمذي  )١(والترمذي وكذلك أبو داود
: يف اجلىن الداين   أما سنن النسائي فقال األلباين رمحه اهللا تعاىل       

أخربنا حممـد   ، ملكاتب  كتاب القسامة باب دية ا    ) صحيح  ( 
بن عيسى بن النقاش قال حدثنا يزيد يعين بن هارون قال أنبأنا 
محاد عن قتادة عن خالس عن علي وعن أيوب عن عكرمـة            

املكاتـب  : عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه احلد بقدر ما عتق منه ويـرث             

 .بقدر ما عتق منه 
قال األلباين رمحه   ) وكذا وأبو داود  : محه اهللا تعاىل  ر قوله

سنن أيب داود   ) صحيح   ( ٤٥٨٢: ( اهللا تعاىل يف اجلىن الداين    
حدثنا موسى بن إمساعيل ، ثنا محاد بن        ، أول كتاب الديات    

أن رسـول    سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس          

                                                 
هو أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورى الترمذي نسبة إىل مدينة قدمية على طرف جيحون                :    الترمذي    )١(

اري وكان إماماً ثبتاً حجة وألَّف كتـاب الـسنن          ر بلخ مسع احلديث عن البخاري وغريه من مشايخ البخ         
مسعت عمر بن علك يقول مات البخاري ومل خيلف خبراسان مثـل            : وكتاب العلل وكان ضريراً قال احلاكم       

 ١هـ ا هـ مقدمة حتقيق سبل السالم ج       ٢٦٧أيب عيسى يف العلم واحلفظ والورع والزهد تويف بترمذ  سنة            
/١١ 
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 أو  ب حداً إذا أصاب املكات  : "" اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال     
 "" .  يرث على قدر ما عتق منه ورث مرياثاً
ورواه وهيب عن أيوب ، عن عكرمة ، عـن          : قال أبو داود  

علي ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأرسله محاد بن زيد             
وإمساعيل ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن النيب صلى اهللا عليه             

  .وسلم ، وجعله إمساعيل ابن علية قول عكرمة
 )والترمذي بنحوه وحسنه الترمذي     :  رمحه اهللا تعاىل   قوله

، ) صـحيح    ( : يف اجلىن الداين     قال األلباين رمحه اهللا تعاىل    
 باب ما جـاَء فـي       -٣٣ كتاب الْبيوعِ    -١١سنن الترمذي   

الْمكَاتبِ إِذَا كَانَ عنده ما يؤدي حدثنا هارون بن عبـد اهللا            
 هارون أخربنا محاد بن سلمة عن أيوب        البزاز حدثنا يزيد بن   

عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
 أو مرياثا ورث حبساب ما عتق منـه         إذا أصاب املكاتب حداً   

وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يؤدي املكاتب حبصة ما أدى           
دية حر وما بقي دية عبد قال ويف الباب عن أم سلمة قال أبو              

 حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى حيىي بن          عيسى
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أيب كثري عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليـه             
وسلم وروى خالد احلذاء عن عكرمة عن علي قوله والعمـل           
على هذا احلديث عند بعض أهل العلم من أصـحاب الـنيب            
صلى اهللا عليه وسلم وغريهم وقال أكثر أهـل العلـم مـن             

ى اهللا عليه وسلم وغريهم املكاتب عبد مـا         أصحاب النيب صل  
بقي عليه درهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأمحـد          

 .أ هـوإسحق 
ومثال مرياث املبعض لو هلك هالك عن ابنني أحـدمها          

 حر واآلخر نصفه حر فإن أصل مسألتهما
 ٣ 
 ٢ حر ابن
من ثالثة لالبن الذي نصفه حر نصف       

ولالبن احلر  ] ١[مرياثه حراً فله واحد     
 ١ نصفه حر ابن وهذه صورا] ٢[ن اثنا

 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٣٠٨ 

 باب الرد 
فصل يف الرد على أهـل       : ( قال املؤلف رمحه اهللا تعلى    

 ) الفروض 
 صرف الشيء ورجعه وهو مصدر رد يرد         :غةلليف ا  الرد

يا أَيها الَّذين آمنواْ مـن       � تعاىلرداً ومردوداً وترداداً قال     
 نكُمم دتري           مهـبحمٍ يبِقَـو ي اللّـهأْتي فوفَس ينِهن دع 
هونبحي٢( يرجع عن احلق إىل الظالل أي )١( اآلية �و( .  
:  احلديث عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قالت         ويف

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه        (  �قال رسول اهللا    
 ٠ )٤(يه  مردود علأي )٣( عليهمتفق ) فهو رد 
وهو ضد العول ألنه نقصان مـن       : ( رمحه اله تعاىل   قوله

 ) عدد السهام وزيادة يف مقادير األنصباء 

                                                 
  ) ٥٤( املائدة اآلية سورة  )١(
 ٢/١١١ القرآن العظيم جتفسري  )٢(
 الصلح ويف غريه باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح كتاب الباري شرح صحيح البخاري فتح  )٣(

 مسلم بشرح النووي كتاب األقضية نقض األحكام الباطلة ورد          وصحيح) ٢٦٩٧(  رقم   ٥/٣٧٧مردود ج 
   ٤ جزء/ ٢حمدثات األمور ج

 ٢٥٣-٢٥٢ ص فصل الراء حرف الدال ٤ جزء ٢ب ج لسان العرانظر  )٤(
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نقـص يف الـسهام      يف االصطالح أي     دهذا تعريف الر  
 الذي هو زيادة يف الـسهام        عكس العول  اءوزيادة يف األنصب  
 ونقص يف األنصباء

مـدة  يف ع رمحـه اهللا تعـاىل       الشيخ صاحل البهويت     قال
 :الفارض 
  نقص من سهام املسألة الرد       

 )١( معادلة يف األنصبا  زيادة                                 
 الـسهام هـو     نقص تعريف للرد بسبه والزمه فإن       وهذا 

 يف معىن   ةدة األنصباء ناشئة عنه وليس داخل      الرد وزيا  سبب
  . )٢(الرد 
هـذا  (  تعـاىل    حفظـه اهللا  صاحل الفوزان   /  الشيخ   قال

 اللغـوي   املعـىن التعريف يف نظري غري سليم ألنه ال يعطي         
 )٣()للرد

                                                 
  ٣ ص ٢ الفارض بشرح العذب الفائض جزء عمدة   )١(
  ١٢٣ الالحم ص فرائض   )٢(
 ٢١٨ املرضية ص التحقيقات   )٣(
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صرف الباقي عن الفروض علـى ذوي       هو  : وقيل الرد   
 . العصبة عدمالفروض النسبية بقد فروضهم عند 

 بالفروض النسبية الفروض السببية وهي فـروض        خرجف
 مل إذا )١( يف املسألة    منهماالزوجني فال يرد على من وجد       

 وحنوه أو الزوجة بنت عـم       ه أو خال  هتيكن الزوج ابن عم   
 شاء اهللا تعاىل قريباً يف إن وسيأيت حتقيق ذلك ـوحنو ذلك 

يتحاصون يف القدر الزائـد عـن   ـ باب ذوي األرحام  
سهامهم إذا مل يكن عاصب كالغرماء يقتـسمون مـال          

  .)٢( على قدر ديوم املفلس
 اخلالف يف الرد

ما إذا بقيت من     صرف   يفرمحهم اهللا تعاىل    اء   العلم اختلف
 فضله ومل تستوفها الفرائض ومل يكـن هنـاك مـن            املال

 :يعصب على قولني مها 
 الفاضل عن ذوي الفـروض إذا مل        صرف :  األول القول

 قول زيد بن ثابت من      وهوتكن عصبة لبيت مال املسلمني      
                                                 

  ٥٨ لشرح خالصة الفرائض للبتري ص معزواً ٢٤٨ املرضية ص التحقيقات  )١(
 ٣ ص٢زء الفائض شرح عمدة الفارض جالعذب  )٢(
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بني الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني وروي عن عمر بـن           
 اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر وال يثبـت           وعبدطاب  اخل

 بن ثابـت    زيدذلك عن واحد منهم وممن ذهب إىل قول         
 )١( مالك واإلمام الشافعي وأهل املدينـة وداود         اإلمام �

 زاد )٣( ابن منـصور     رواية يف )٢( عن اإلمام أمحد     ورواية
 الشام وأبا ثور وابـن جريـر        أهلتعاىل  اخلربي رمحه اهللا    

  رحم اهللا تعاىل اجلميع.)٤(طربي ال
رد الفاضل عن ذوي الفرائض إذا مل تكـن          :  الثاين القول

 قـول   وهـو  عدا الزوجني      الفرائضعصبة على أصحاب    
 اختالف يف كيفية ذلـك كمـا        على �سائر الصحابة   

   .يف موضعهسنبينه إنشاء اهللا تعاىل 

                                                 
 ص  ٥و بداية اتهد و اية املقتـصد ج         ) ٢٢٩٠٦  - ٢٢٩٠٤( رقم   ٤٨٦ ص   ١٥ ج   االستذكار  )١(

  ٢٢٩ ص ١٠ ج الكبري و احلاوي ٤٢٧ – ٤٢٦
  ٣١٧ ص ٧ معزواً لإلنصاف ج ٢٤٩ املرضية ص التحقيقات   )٢(
  ١٢٦ يف علم الفرائض والوصايا ص التهذيب   )٣(
  ١٧٤ص  ١ التلخيص يف الفرائض ج كتاب   )٤(
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 للـرد   بالنسبة � عفانو إال شيء روي عن عثمان بن        
يف سنبينه إنشاء اهللا تعـاىل       و ى الزوج ال يصح كذلك    عل

 .موضعه
 حنيفة وأصحابه وإليـه ذهـب       أبووإىل هذا القول ذهب     

  )١(اإلمام أمحد يف رواية أكثر أصحابه 
عطاء وجماهـد   وسن وابن سريين وشريح        عن احل  وحكي
 .والثوري 

فقهاء العـراقيني مـن الكـوفيني        وبل قال ابن عبد الرب      
محهم اهللا تعاىل كلهم يقولون بالرد على ذوي         ر والبصريني

  )٢(الفروض على قدر سهامهم 
 الفتوى إن مل    عليهإليه ذهب اإلمام الشافعي يف اجلديد و      و

 .ينتظم بيت املال
 وهو يتحـدث عـن       رمحه اهللا تعاىل     املارديين قال سبط   

 على  رابعاًن كان سبباً    إألن بيت املال و   ( أسباب املرياث   
 مذهبنا فقد أطبق املتأخرون على اشـتراط        األصح يف أصل  

                                                 
  ١٢٧ يف الفرائض ص التهذيب   )١(
  ٤٧ ص ٧ املغين جو  ٢٢٩٠٨ رقم ٤٨٧ ص ١٥ ج االستذكار   )٢(
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  من املتقـدمني   وهوـ    سراقة املال ونقله ابن     بيتانتظام    
 عن علماء األمصار وقد أيسنا من انتظامه إىل أن يرتل           ـ

  )١( السالمعيسى عليه 
 ذكره الشيخ الـبحريي يف      املالكيةواملفىت به عند متأخري     

تفاق شـيوخ   شرح اإلرشاد عن عيون املسائل أنه حكى ا       
 بعد املائتني على توريث ذوي األرحام والرد على         املذهب

  )٢(.املالذوي السهام لعدم انتظام بيت 
 : القول األول القاضي بعدم الرد أدلة
 القائلون بعدم الرد بآيات املواريث قـال املـاوردي    احتج

 ملا قسم فروض ذوي األرحام تعاىلأن اهللا : تعاىل  رمحه اهللا   
 كـل قد أعطى اهللا    ( ثالث آي من كتابه قال      املسماة يف   

   )٣(.)ذي حق حقه فال وصية لوارث 
 مينعوذلك  ؛   على أن من مسى له فرضاً وهو قدر حقه           فدل

فَلَهـا   � تعاىل قال يف األخت      اهللا ألن )٤(من الزيادة عليه  
                                                 

 ٨٤ سبط املارديين على الرحبية حباشية البقري ص شرح  (١)
 ٣٠٦ ص ٣ ج املنهاج معزواً ملغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ ٥٦٢ والوصايا ص التركات  (٢)
  الوصية لوارث  خترجيه يف مسألةسبق  (٣)

  ٢٣٠ ص ١٠ الكبري ج احلاوي   (٤)
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  كرا تم فا ذات ومن �  نِصرد عليها جعل هلا الكل وأل 
  .)١(ليها كالزوج  عيردفرض مسمى فال 

فَلَها نِصف ما ترك     � تعاىل   قولهأجاب القائلون بالرد أن     و
 ينفي أن يكون هلا زيادة عليه بسبب آخـر كقولـه            ال �

وَألبويه لكُلِّ واحد منهما السدس مما تـرك إِن          � تعاىل
  لَدو ل ض ف  ينفي أن يكون لألب السدس وما      ال � كَانَ لَه

ولَكُم نِصف ما    � وقوله تعاىل     التعصيبعن البنت جبهة    
      لَدو نكُن لَّهي إِن لَّم كُماجوأَز كرينف أن يكون    مل �  ت 

 األخ من   وكذلكللزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو موىل          
األم إذا كان ابن عم ، والبنت وغريها من ذوي الفـروض   

  .)٢(إذا كانت معتقة 
 يكون الـرد باعتبـار      إمنا قال أصحاب القول األول      ضاًأي

 .  أو الرحم والرد عليهم ال جيوز العصوبةالفريضة أو  
 أصحاب الفروض فألنه وصل إىل كل واحـد منـهم           أما

 .مقدار ما فرض له 
                                                 

  ٤٨ ص ٧ بالشرح الكبري ج املغين   )١(
 ٤٨ ص ٧ بالشرح الكبري ج املغين   )٢(
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 ال يرد على زوج وال زوجة والفريضة هلـم ثابتـة            وألنه 
 .بالنص
اعتبار العصوبة ألنه   أما العصوبة والرحم فال يرد عليهم ب      و 

 فاألقرب ويف الرد ال يقدم األقرب وكـذلك         األقربيقدم  
  .)١(الرحم 
 إثباا بالرأي والتوريـث     ميكن قالوا أن املواريث ال      كما

  .)٢(بالرد توريث بالرأي فال جيوز
اجلواب عليه أن تقدير النصيب لكل واحد من األقـارب          و

ـ    مينـع ختصيص بالذكر وذلك ال       ادة ومل  اسـتحقاق الزي
يتعرض هلا أصالً ال بالنفي وال باإلثبات فأثبتنـا الفـرض           

 الدالة على تعيني نصيب كـل واحـد منـهم           بالنصوص
 بدليل آخر   ثبوتهواألخذ بطرق الرد ليس بفرض فال ميتنع        

 يأخذ الفـرض    حيثكما ثبت ذلك يف بعض العصبات         
بالنص مث يأخذ الباقي بدليل آخر وال يعد ذلك زيادة على           

                                                 
  بتصرف ٢٤٢ ص يف الشريعة اإلسالمية  املرياث   (١)
  ٢٥١ املرضية ص التحقيقات   (٢)
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 هو عمل مبقتضى الدليلني ومل نثبته بالرأي بـل          وإمنا النص
  .)١(بالنص 
  الثاين القاضي بالردالقول أدلة
وأُولُـواْ اَألرحـامِ     � القائلون بالرد بقوله تعـاىل     استدلو

     ابِ اللّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعمن ذوي   وهؤالء )٢( � ب 
يكونون أوىل من   األرحام وقد ترجحوا بالقرب إىل امليت ف      

 املال ألنه لسائر املسلمني وذووا األرحام أحـق مـن    بيت
ألن ذوي األرحام قد اجتمع     و ، )٣(األجانب عمالً بالنص  

اإلسالم فكـانوا أوىل مـن مجاعـة        و القرابةفيهم سببان   
  .)٤(املسلمني الذين هلم سبب واحد وهو اإلسالم

 ممـا تـرك     لِّلرجالِ نصيِب  � استدلوا بقوله تعاىل     كما
         انـدالالْو كـرا تمم يبصاء نسلنلونَ وباَألقْرو اندالالْو

كَثُر أَو هنا قَلَّ ممونَ مباَألقْر٥(� و( 

                                                 
  ٦ ج ٢٤٧ ص كرت الشرح معزواً للزيلعي يف ٢٥٢ املرضية ص التحقيقات   )١(
 ٧٥ األنفال آية سورة   )٢(
 ٤٨ ص ٧ بالشرح الكبري ج املغين   )٣(
  ٢٢٨٩٤ رقم ٤٨٤ ص ١٥ ج االستذكار  )٤(
  ٧ النساء اآلية  سورة   )٥(
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 فوجب هلم نصيبهم    األقربنيا األرحام من    و معلوم أن ذو   و
  .)١(ال حيجبهم عنه إال من هو أوىل منهم 

 بعدم الرد على آية األرحام بقوهلم إمنا عىن      القائلون وأجاب
 األرحام الذين ذكرهم يف كتابه ونسخ       ذوياهللا ذه اآلية    

والَّذين  � تعاىلم املواريث باهلجرة احللف ونسخت قوله       
آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من والَيتهِم من شـيٍء حتـى            

 عندهم على اخلصوص فيمن ذكر اهللا       ةفاآلي )٢( � يهاجِرواْ
 كتابتعاىل من ذوي األرحام وهم أصحاب الفرو ض يف          

  .اهللا تعاىل
والعصبات الذين نسخ م املـرياث باملعاقـدة واحللـف          

إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه         ( � قالواهلجرة وملا   
 املذكوريندلَّ على أن ذوي األرحام      ) وال وصية لوارث    
  .)٣(لذين ذكر اهللا مرياثهم يف كتابه يف الكتاب هم ا

                                                 
 ٤٤٨ ص ١٥ ج االستذكار   )١(
 ٧٢ اآلية األنفال  سورة  )٢(
  ٢٢٨٩٨ -٢٢٨٩٧ رقم ٤٨٥ – ٤٨٤ ص١٥ ج االستذكار  )٣(
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 ترك ماالً فلورثته ومـن      من �عموم قوله   ب استدلوا   كما
 ترك كالً فإيلَّ
 ترك ديناً فإيلَّ ومن ترك ماالً فللوارث متفق         من ويف لفظ   

  .)٢( املال عام يف مجيع   وهذا )١(عليه 
وال يـرثين إال     ( � حبديث سعد بن أيب وقاص       واحتجوا
 به من قال بـالرد      استدل قال ابن حجر رمحه اهللا       )ابنة يل   

 ) وال يرثين إال ابنة يل (على ذوي األرحام باحلصر يف قوله 
تعقب بأن املراد من ذوي الفروض كما تقدم ومن قـال           و

 فرضها مث يردون عليها     يعطوابالرد ال يقول بظاهره ألم      
 ظهر  دفق )٣(الباقي وظاهر احلديث أا ترث اجلميع ابتداًء        

أن سعداً اعتقد أن البنت ترث مجيع املال ومل ينكر عليـه            
 منعه عن الوصية مبا زاد على الثلث مع أنـه ال            و �النيب  
 إال ابنة واحدة فدل ذلك على صحة القول بالرد          لهوارث  

                                                 
 اللؤلؤ  هـ مسلم باب من ترك ماالً فلورثته ا و  الدين باب ٥ كتاب الكفالة    ٣٩لبخاري يف      ا أخرجه  )١(

  ١٦٠ ص ١٠٤٤ رقم ٢ جزء الشيخانو املرجان يف ما أتفق عليه 
 ٤٨ ص ٧ بالشرح الكبري ج املغين  )٢(
  ٤٦٤ – ٤٦٣ ص ٥ الباري شرح صحيح البخاري ج فتح  )٣(
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 جلوز له الوصية    بالردإذ لو مل تستحق الزيادة على النصف        
 .)١(بالنصف 
 املـرأة  قال �قع عن النيب     حبديث واثلة بن األس    واحتجوا

 العنت  الذيحتوز ثالثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها       
  .عليه

 حديث حسن غريـب ال  هذا تعاىلقال الترمذي رمحه اهللا    
 )٢(نعرفه إال من حديث حممد بن حرب على هذا الوجـه            

 خرج من ذلك    كله هلا مرياث ولدها املنفي باللعان       فجعل
 باإلمجاع وبقي الباقي على     مرياث غريها من ذوي الفروض    

 فكانت أحق باملال    مقتضى العموم وألا من وراثة بالرحم     
  .)٣(من بيت املال كعصباته 

 بني أنا جالس عند رسول      قال � حبديث بريدة    واستدلوا
 أتته امرأة فقالت إين تصدقت على أمي جباريـة          إذ �اهللا  
  أجرك وردها عليك وجب � قال فقال ماتتوإا 

                                                 
 ١٥٤ائض للجرجاين ص  السراجية يف علم الفرشرح  )١(
  عليه يف فصل مرياث ولد املالعنة وولد الزناالكالم و قد مضى خترجيه و ٢٥٠ ص ٦ األحوذي ج حتفة  )٢(
 ٤٨ ص ٧ بالشرح الكبري ج املغين  )٣(
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  )١( رواه مسلم احلديث  ثاملريا
 راجعة عليها حبكم املرياث وهذا هـو        اجلارية � فجعل
  )٢(الرد
 القـول بـالرد     يف ابن القيم رمحه اهللا وهو ظاهر جداً         قال

 .)٣(فتأمله 
 مبا روي أن ساملاً موىل أيب حذيفة قُتل يوم اليمامة   واستدلوا
  . )٤( كلهماله � عمر فورثهاوترك أمه 

 ) .أعلم تعلى  هو الرد بعينه واهللا و هذا : ( قلت
قالوا وألن كل مناسب ورث بعض املال مع غريه جاز أن و

 . كالعصبةبنفسهيرث مجيعه إذا انفرد 

                                                 
 رقـم  ٣٠٧٢ ص  ٥ ج  الميـت  مسلم بشرح النووي باب قضاء الصيام عـن          صحيح  )١(

 بـصدقة ثـم   تصدقمن   الزكاة بابكتاب ) ٥٢٠٨(  داود أبو قال محققه وأخرجه  ١١٤٩

 )١٦٥٦ ( حديثورثها  
  ٢٤٤ في الشريعة اإلسالمية ص الميراث  )٢(
  ٤١٠ ص ٤ الموقعين ج إعالم  )٣(
 من طريق أبي إسحاق عن عبيد ابن أبي الجعد عن عبد اهللا             ٢/٣٦٨ الدارمي     أخرجه  )٤(

 على أمه حتـى     احبسوها ����عمرفبلغ ميراثه مائتي درهم فقال      :  الهاد وفيه    بنبن شداد   

 ٢٣٠ ـ٢٢٩ ص ١٠أ هـ الحاوي الكبير ج  ٣/٨٨ن سعد ب اوطبقات آخرها علىتأتي  
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قالوا وألنه ملا جاز أن ينقصوا من فروضهم بالعول عنـد           و
 جاز أن يزادوا بالرد عند عجز       التركةزيادة الفروض على    
 .الفروض عن التركة 

انعون للرد بقوهلم أن اهللا تعاىل ملـا قـسم           عنه امل  وأجاب
 يف ثالث آي من كتابه قال       املسماةفروض ذوي الفروض    

قد أعطى اهللا كل ذي حق حقه فـال وصـية             (�النيب  
 أن من مسى له فرضاً فهو قـدر حقـه   علىفدل ) لوارث  

 .وذلك مينع من الزيادة عليه 
مع  كل من مل يورث مع غريه إال بالفرض مل يورث وألن

 و الزوجة ألنه ال يرد كالزوجعدم غريه إال ذلك الفرض 
 .عليهما بوفاق 

 سامل فلمـصلحة    ألم إعطاء عمر ابن اخلطاب املرياث       إن 
 مرياث �رآها من يتوىل مصاحل بيت املال كما دفع النيب          

 .اخلزاعي إىل الكبري من خزاعة
 جاز أن يـزادوا     بالعول قوهلم أنه ملا جاز أن ينقصوا        وأما 
  .الردب
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فاجلواب عنه إن للزيادة جهة تستحقها وهي بيت املال فلم          
 ترى  أال عوهلا  ردها وملا مل يكن للنقص جهة متام جاز        جيز

أن أهل الدين والوصايا إذا ضاق املال م دخـل العـول            
 .)١( زاد عنهم مل جيز الرد عليهم لوعليهم و

 الترجيح
 أدلته ومل يكن     لقوة بالرد هو القول الثاين القاضي      الراجح  

مع خمالفيهم ما يصلح ملعارضتها ومن حيث املعـىن فـإن           
 الفروض أحق من بيت املال مبا بقي بعد الفروض          أصحاب

 ميل وجنف ومعارضة    منهان أقاربه   رممن مال مورثهم فح   
وأُولُواْ اَألرحامِ بعضهم أَولَى بِـبعضٍ فـي         �لقوله تعاىل   
ابِ اللّهت٢(�  ك(  

 ذوا األرحام قد اجتمع فيهم سـببان مهـا القرابـة            نوأل
 مجاعة املسلمني الذين هلم سبب      منواإلسالم فكانوا أوىل    

 اإلسالم وهذا أصل املواريث عنـد اجلميـع         وواحد وه 
 السببني املديل باألب واألم أوىل من الذي ال يديل          صاحب

                                                 
 ٢٣٠ - ٢٢٩ ص ١٠ الكبري ج احلاوي  (١)
  ١٦ ص ٢ ج الكرمي الرمحن البن سعدي  لتيسري بتصرف معزواً باملعىن ٢٥١ املرضية ص التحقيقات  (٢)
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 أوىل من بيت املال ألنـه       الرحمإال باألب وحده فكذلك     
  )١(د سبب واح

سيما وقد رجع إليه متأخروا املالكية بعد املائتني        ال : قلت
  )٢( يف اية القرن الرابع الشافعيةومتأخروا 

 فالقول بالرد هو املذهب الراجح الذي ينصره الدليل         إذاً
 . اهللا أعلم و )٣( بهوالذي ينبغي األخذ 

وأال يرد على الزوجني إن مل يكن       : (  رمحه اهللا تعاىل   قوله
ينهما رحم ألن الرد إمنا يستحق بـالرحم وال رحـم تـنب             ب

 )  للزوجني من حيث الزوجية
 م العل بعض أهل  اإلمجاع على عدم الرد على الزوجني        أورد

 رمحه  املثال ال احلصر ابن عبد الرب سبيلومنهم على 
 
 

                                                 
 ٢٢٨٩٥ - ٢٢٨٩٤ رقم ٤٨٤ ص ١٥ ج االستذكار  )١(
 و ايـة    ٢/٣ القيلويب امش احمللى للمنهاج      حلاشية معزواً   ١٧٨ حاشية السراجية للجرجاين ص      انظر  )٢(

  ٨/٢١٣ على خمتصر اخلليل الزرقاين وشرح ٦/١٠لرمل لاحملتاج 
  ١٧٦ املواريث ص أحكام  )٣(
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 )٢(املاوردي يف احلاوي الكبري   و )١(يف االستذكار اهللا تعاىل   
 وصاحب )٤( قدامة يف املغين   وابن )٣( يف التلخيص  واخلربي

 وسبط )٦( اهلائم نقله عنه الشنشوري    وابن )٥(البحر الزخار 
، املارديين يف شرحه على الكفاية وشرح كشف الغوامض         

 )٧( شرح فرائض املنـهاج      يفوعلي بن اجلمال األنصاري     
 .رمحهم اهللا تعاىل )٨(القرايف يف الذخرية و
وجني لعثمان بـن    نسب بعضهم القول بالرد على الز     و

 )٩(منهم السيد اجلرجاين يف شرح الـسراجية        و ����عفان  
 )١٠( اإلسـالمية  الـشريعة    يف أحكام املواريث      وصاحب

                                                 
 ٢٢٩٠٧ رقم  ٤٨٦ ص ١٥ ج االستذكار   (١)
  ٢٣٠  ص١٠ الكبري ج احلاوي   (٢)
 ١٧٤ ص ١ يف الفرائض ج التلخيص   (٣)
   ٤٨ ص ٧ بالشرح الكبري ج املغين   (٤)
  ٣٥٠ ص ٦ الزخار ج البحر   (٥)
 ١٠٥ ص ٢ القريب ايب شرح كتاب الترتيب جزء فتح   (٦)
  ٤ ص ٢ الفائض شرح عمدة الفارض جزء العذب   (٧)
    ٥٤ ص ١٣ ج  الذخرية   )٨( 
  ١٥٣للجرجاين ص  السراجية شرح  )٩( 

  ١٧٧ املواريث يف الشريعة اإلسالمية ص أحكام   (١٠)
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 وصـاحب )١( كتاب املرياث العادل يف اإلسـالم   وصاحب
  )٢(الرائد يف علم الفرائض 

 املرياث يف   وصاحب )٣( علم الفرائض واملواريث   وصاحب
 أحكام املواريث يف الشريعة     بوصاح )٤(الشريعة اإلسالمية 

 اإلسالمية
 الفقـه   وصـاحب  )٦( الدر املختار  وصاحب )٥(

 .وغريهم )٨( الذخرية وصاحب )٧(اإلسالمي وأدلته
 يرد على الزوج أنه � ما روي عن عثمان بن عفان أما

 :فاجلواب عنه كما يلي 
 املعتربة  الكتب ينقل عن أحد من أهل أمهات          مل -١

 عن أمري املؤمنني عثمان بـن       الًقوفيما أعلم أنه أورد     
  رد على زوجة وهذا ما جزم به صاحب        أنه �عفان  

                                                 
 ١٩٩ العادل يف اإلسالم ص املرياث  )١(
 ١١٨ يف علم الفرائض للشليب ص الرائد   )٢(
  ٩١ الفرائض و املواريث مدخل حتليلي ص علم   )٣(
  يف الشريعة اإلسالمية ص  املرياث   )٤(
  ١٧٢ صشريعة اإلسالمية على املذاهب األربعة   املواريث يف الأحكام   )٥(
  ٥/٥٠٢ السراجية معزواً للدر املختار حاشية   )٦(
 ٣٥٩ ص ٨ اإلسالمي وأدلته ج الفقه   )٧(
 ٥٤ ص ١٣ ج الذخرية   )٨(
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 وأما الزوجة فلم ينقل عن أحـد الـرد          بقولهاالختيار  
  .)١(عليها 

 فقال ابن عبد    زوج ما روي عنه أنه رد على        أماو -٢
ال يصح ولعل ذلك الزوج أن      :  فيه    تعاىل   الرب رمحه اهللا  
 .)٢(يكون عصبة 

 عصبة أو ذا رحم كانلعله تعاىل دامة رمحه اهللا  قال ابن ق  و 
فأعطاه لذلك أو أعطاه من مال بيت املال ال على سـبيل            

  .)٣(املرياث
قال أبو اخلطاب الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل وقد تأول عليه          و

 )٤(.....  رده ملصلحة أو صدقة أوأنه كان ابن عم 
 عصبة ومل    لعله كان   تعاىل قال أبو حكيم اخلربي رمحه اهللا     و

 .)٥( لإلمجاع خالفاًيعلم الراوي فال يكون 

                                                 
  ١٥١ السراجية ص حاشية   (١)
 ٢٢٩٠٧ رقم  ٤٨٦ ص ١٥ ج االستذكار   (٢)
  ٤٨ ص ٧ بالشرح الكبري ج املغين   (٣)
 عمر والصحيح ابـن  ابنمطبعي حيث قال إنه كان  أو فيه خط١٢٧ يف الفرائض و الوصايا صالتهذيب  (٤)

 عم واهللا أعلم 
  ١٧٤ ص ١ يف الفرائض ج التلخيص   (٥)
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 إنه ال    تعاىل و لعله يكفيك كالم اخلربي رمحه اهللا       : قلت
 .يعلم الراوي 

قال اخلويل حمقق كتاب التهذيب يف الفرائض مل أقف عليه و
  . )١(مسنداً 
 وإن كان قد نقل تصحيحه الشيخ صاحل الفـوزان         : قلت
فنسبة الرد علـى الـزوجني إىل        ( تعاىل بقوله  اهللا   حفظه
صح عنه إمنا هـو      وهم من الراوي ألن الذي       �عثمان  

 )٢( .)هو حيتمل ما ذكرنا  والرد على الزوج فقط
 �أن القول أن عثمان بن عفان       :  علم هذا فإين أقول      إذا
 رد  أنـه  �فإنه مل يرو عن عثمان       ؛    على زوجة وهم   رد

إن صح   زوج فقط    على زوجة وإمنا روي عنه أنه رد على       
 علم ما أوردنا فيه أن بعضهم قال ال يصح والـبعض            وقد

 قال أنه مل يقف عليـه       والبعضاآلخر قال ال يعلم الراوي      
 .مسنداً 

                                                 
  ١٧٤ التهذيب يف الفرائض و الوصايا ص حاشية   )١(
 انظر حاشـية ابـن      قال و   ٥٩ معزواً حلاشية خالصة الفرائض للبتين ص        ٢٥٣ املرضية ص  التحقيقات  )٢(

    ج٥٠٢عابدين ص 
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رمحـه   أن جابر بن زيد  تعاىل  أورد اخلربي رمحه اهللا   وقد
  .)١( � قال مبا روي عن عثمان تعاىل اهللا 
 قـال : ة الفرائض    جوهر يف رمحه اهللا تعاىل   الناظري   وقال

عثمان وجابر بن زيد يرد عليهما أي على الزوجني وذكر          
وقيـل  :  سعيد البيت وقال     بنيف ترمجة عثمان أنه عثمان      

  .)٢(عثمان غري البيت
لشيخ اإلسالم   القول بالرد على الزوجني      بعضهمنسب  و

 أنه يرد على مجيع أصحاب الثايناملذهب :  بقوله ابن تيمية
جني وهذا مذهب مجاعة مـن العلمـاء     الفروض حىت الزو  

  . )٣( تيمية كابن
 نسبة الرد على الزوجني البن تيمية رمحـه اهللا          يف  :قلت
 ٠ نظر  تعاىل
تعاىل اهللا  رمحه  العثيمني  بن صاحل    استنظر الشيخ حممد     وقد 

] ٨ [فحة مثانية صابن تيمية   ما وقع يف فتاوى شيخ اإلسالم       

                                                 
  بتصرف ١٧٤ ص١ يف الفرائض ج التلخيص   (١)
  ٢٦١ ص الفائض الفرائض الكاشف ملعاين مفتاح  جوهرة   (٢)
  ١٢٦ الالحم ص فرائض   (٣)
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ـ   و يف خمتصر ا   ] ١[واحد  جمموعة رقم     فحة لفتـاوى ص
فحة مائـة   ويف االختيارات ص  ] ٤٢٠[أربعمائة وعشرون   
 اً وبنت اً وأم اًيف امرأة خلفت زوج   ] ١٩٧ [وسبعة وتسعون 

أسـهم  ] ٦[ستة  للبنت  ] ١١[أحد عشر    تنقسم على    أا
 وهذا علـى    ]٢ [أسهم ولألم سهمان  ] ٣[  ثالثة    للزوجو

  ظـاهر  فإنقول من يقول بالرد كأيب حنيفة وأمحد انتهى         
هذه القسمة أنه يرد على الزوج ويف ذلك نظر من وجـوه   

 . ثالثة 
 الشيخ صرح بأا مبنية على من يقول بـالرد          أن  :األول

 الرد علـى الـزوجني      يرونوقد علم أن القائلني بالرد ال       
 ] ١٦[سـتة عـشر     فقسمة املسألة املذكورة عندهم من      

 ] .٣[ثالثة ولألم ] ٩[تسعة وللبنت ] ٤[أربعة للزوج 
 األصحاب مل ينقلوا عن الشيخ أنه يرى الـرد          أن  :الثاين

 واعتبارهم هلـا بـل أن       بآرائهعلى الزوجني مع اعتنائهم     
صاحب خمتصر الفتاوى قال عن املسألة املذكورة إن فيها         

  .نظر
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 الشيخ نفسه ذكر يف موضع آخر مسأليت رد         إن  :الثالث
 مخـسني  ففي صفحة    عليهمافيهما أحد الزوجني ومل يرد      

من الفتاوى يف رجـل     ] ١[واحد  من اموعة رقم    ] ٥٠[
  وثالث بنات أخ ألبويه ألبوين اًمات وترك زوجة وأخت

للزوجة الربع ولألخت النـصف وال شـيء        : قال الشيخ   
 والربع الثاين إن كان هناك عصبة فهو للعصبة         األخلبنات  

 ى العلماء وعل  قويلوإال فهو مردود على األخت على أحد        
  .فهو لبيت املالاآلخر 

مـن اموعـة     ] ٥٢[اثنني ومخـسني    وقال يف صفحة    
 أن للـزوج     وابن أخـت    امرأة خلفت زوجاً   يفاملذكورة  
؛ له البـاقي      أحد األقوال  ففيأما ابن األخت      ، النصف  

 . وأمحد يف املشهور عنهوأصحابهوهو أبو حنيفة 
 كثري من أصـحاب     قوليف القول الثاين لبيت املال وهو       و 
  .تعاىلاهللا رمحه  لشافعيا

 القال وأصل املسألة تنازع العلماء يف ذوي األرحام الذين          
رمحه  العثيمني   الشيخ أردف   مث ....فرض هلم وال تعصيب     
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فأنت ترى أن الشيخ رمحه اهللا مل يرد على         : قائالً  تعاىل  اهللا  
 ولو كان يراه لـرد عليهمـا        املسألتنيالزوجني يف هاتني    
  .أهلهد يف مثل هذه احلال لو كان من الستحقاقهما الر

الظاهر أن املسألة األوىل اليت ظاهرها الرد على الـزوج          و
  .)١( اهللا تعاىل أعلم وسهو أو سبقة قلم 

  تعاىل اهللا رمحه )٢(قول ابن اللحام    ؛  ومما يؤيد هذا     : قلت
ال يقول بـالرد    : قلت أبو حنيفة    ( : بقوله  يف االختيارات   

 والثالثة أربـاع الباقيـة      الربعوج عنده   على الزوجني فللز  
 ثالثة أرباعها للبنت وربعها لألم وتصح هذه        أرباعاًتقسم  

                                                 
  ٧٠ – ٦٩ الفرائض ص تسهيل  )١(
 الدمشقي احلنبلي يعرف بابن     مثالبعلي  علي بن حممد بن علي بن عباس بن فتيان العالء           :  اللحام هو    ابن  )٢(

 كفالة خاله لكون أبيه مات وهو رضيع فعلمه         يفهـ ببعلبك و نشاء     ٧٥٠اللحام و هي حرفة أبيه ولد بعد        
 انتقل إىل دمـشق و  مث على الشمس بن اليونينة  وتفقه بنفسه     فطلبخاله صنعة الكتابة مث حبب إليه الطلب        
 ابن رجب بعده و صـار شـيخ         حلقةفىت ووعظ باجلامع األموي يف      تتلمذ على ابن رجب وغريه ودرس وأ      

 تدريس املنصورية مث نزل عنها وعني للقضاء بعـد          وويلاحلنابلة بالشام مع ابن مفلح و قدم القاهرة فسكنها          
ـ     اهـ    ٨٠٣ يوم عيد األضحى سنة      مات قيل     فيماموت املوفق ابن نصر اهللا فامتنع         ة هـ بتـصرف مقدم

 القرن التسع للحافظ مشس الدين السخاوي ألهل معزواً إىل الضوء الالمع  ١١ – ٩ ص  هيةالفقاالختيارات  
   ٣٢٠ص٥ج
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] ٤[أربعـة    للـزوج ] ١٦[ستة عشر   املسألة عندهم من    
 )١(  )أعلمتعاىل واهللا ] ٣[ثالثة ولألم ] ٩[تسعة وللبنت 
الرد على الزوجني هو رأي لبعض متأخري احلنفية         : قلت

قلت ويف األشباه أنه    ) ٥/٥٠٢ (املختارر  حيث قال يف الد   
 املال بيتيرد عليهما ـ يعين الزوجني ـ يف زماننا لفساد   

وقال ابن عابدين معقباً عليه يف حاشيته رد احملتار قـال يف            
 بالرد على الزوجني يف زماننا لفساد بيـت         يفىتالقنية وبه   
   ٠املال 
 يـرد    الزيلعي عن النهاية ما فضل عن فرض الزوجني        ويف
 ٠عليه 
 يف املستصفى والفتوى اليوم بالرد على الزوجني وهو وقال

  ٠ علمائناقول املتأخرين من 
 ٠ احلدادي الفتوى اليوم بالرد على الزوجني وقال
:  الشارح يف الدر املنتقى من كتاب الـوالء قلـت            وقال

  ٠ بذلك فتنبه يفتونولكن بلغين أم ال 

                                                 
 ١٦٧ ص الفقهية  االختيارات   )١(
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 أيضاً يف زماننا من أفىت      أقول : ه ابن عابدين معقبا علي    وقال
 ذلك ولعل ملخالفته للمتون فليتأمل لكن ال خيفى         من بشيء

 املذهب وهذه املسألة ممـا      هوأن املتون موضوعة لنقل ما      
أفىت به املتأخرون على خالف أصل املذهب للعلة املذكورة         

 عنـد واحلاصل أن كالم املتون إمنا هو         : إىل أن قال    .... 
ل وكالم الشروح عند عدم انتظامـه فـال         انتظام بيت املا  

 اإلفتاء بذلك يف زماننا فليفـت       أمكنهمعارضه بينهما فمن    
 ٠به وال حول وال قوة إال باهللا 

 الشهيد يف فرائضه أن الفاضل عـن سـهام الـزج        وذكر
 بل يدفع إليهمـا ألمـا       املالوالزوجة ال يوضع يف بيت      

ـ          يهم أوىل  أقرب إىل امليت من جهة السبب فكان الدفع إل
 ٠ غريمها من
 فضل عن فرض    ما معارج الدراية شرح اهلداية يدفع         ويف

 ٠ )١( بالردأحد الزوجني إليه 

                                                 
 ٥٦٧ بتصرف وانظر التركات والوصايا ص١٥٢ -١٥١ السراجية صحاشية  )١(
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 قال بالرد على الزوجني يف هذا العصر الشيخ عبـد           وممن
الصحيح أنه يـرد علـى      والرمحن بن سعدي حيث قال      

الزوجني كغريمها من أهل الفروض لعدم الدليل البني على         
  .وص بغري الزوجني خمصالردأن 

 � وأُولُواْ اَألرحامِ بعضهم أَولَى بِـبعضٍ  �وأما قوله تعاىل  
 كما يدل على أم الوارثون بالفرض دون الـزوجني          فإنه
  . يدل على أم املخصوصون بالردفال

 يتنـاول  العول الذي هو ضد الـرد        أن  ذلكويدل على     
ري حالة  ظلة الرد ن  مجيع أهل الفروض الزوجني وغريهم وحا     

 .)١(العول 
ه اهللا  محرالعثيمني  بن صلح   ومال إليه الشيخ حممد      : قلت
 الرد على الـزوجني     مسألةبقوله و ميكن أن يقال يف       تعاىل  

ألن ذلك أوىل من صرفه إىل بيت املال الذي يكون لعموم           
 فإن بني الزوجني من االتصال اخلاص ما لـيس          املسلمني

                                                 
  ٦٣ املسائل الفقهعية ص  معزواً إىل املختارات اجللية من  بتصرف  ٢٥٣ – ٢٥٢ املرضية ص    التحقيقات )١(
  ٤٨٢ – ٤٨١ و الفتاوى السعدية ص ٢ ج ١٦ قال انظر تفسري تيسري الكرمي الرمحن ص و
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 مـن  أحق مبا بقي بعد فرضهما       نفيكونا لعموم املسلمني 
  .بيت املال

 وحيتمل أن حيمل على هذا ما روي عن أمـري املـؤمنني            
 .)١( �عثمان بن عفان 

علـى  مـستدالً    تعاىلوهذا هو اختيار شيخنا حفظه اهللا        
أن مـوىل   رضي اهللا تعاىل عنها     عائشة  حديث أم املؤمنني    

ـ  � خنلة فمات فأتى به النيب       ق من عذ  خر �النيب    الفق
 أهل  مرياثه أعطواقال  : هل له من نسب أو رحم قالوا ال         

  . مقدماً عليهم ذوي األرحام إذا مل يكونا منهم )٢( )قريته 
روي عن اخلليفـة الثالـث       فيمابعد أمعان النظر    :  قلت

وما ذكر عن   ، الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا تعاىل عنه         
جابر بـن   ليل  وما نقل عن التابعي العالمة اجل     ، ابن تيمية   

أوردتـه  وما  ، نقلته عن بعض متأخري احلنفية      ما  و، زيد  
والشيخ حممد تعاىل الفوزان حفظه اهللا صاحل نقل الشيخ من 

 اهللا تعاىل اـ رمحهمالعثيمني عن شيخه السعدي  بن صاحل 
                                                 

   ٧٠ الفرائض ص ليه تسانظر (١)
  سيأيت خترجيه إن شاء اهللا تعاىل يف باب مرياث ذوي األرحام )٢(
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وميول الشيخ  ، وتصحيحه للرد على الزوجني كغريمها      ـ  
 الرد على الزوجني كغريمها     والشيخ الفوزان إىل  ، العثيمني  
ـ لرد على الـزوجني     لواختيار شيخنا   ، من الورثة    ترحج 
رد على الزوجني كغريمها من أصحاب الفروض ما        العندي  

 إذا عدم العاصب بنـسب أو بـسبب        فضل عن الفرائض  
قـد  (على توريث ذوي األرحام الذين قالوا فيهم         قياساًو

كانوا أوىل من مجاعة    اإلسالم ف و القرابةاجتمع فيهم سببان    
 .)املسلمني الذين هلم سبب واحد وهو اإلسالم
ـ        واإلسـالم   ةفكذلك اجتمع يف الزوجني سببان الزوجي

فكانوا أوىل من مجاعة املسلمني الذين هلم سـبب واحـد           
ومعلوم أن أصل املواريث عند اجلميع صاحب السببني أوىل   

ى فأشبه تقدمي األخ الشقيق عل     من صاحب السبب الواحد   
األخ ألب أعين أنه من اجتمع له سببان أوىل من له سبب            

وألن العول يشملهم وهو إدخال النقص عليهم مع       ،  واحد
الزيادة يف الرد   أصحاب الفروض فكذلك يلزم أن تشملهم       
ولعل ما  ، معهم  مع أصحاب الفروض كما مشلهم النقص       



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٣٣٧ 

 يف الـزوج    �ورد عن اخلليفة الراشد عثمان بن عفـان         
يمل أ حت     نه رد على الزوج كما احتل أنه عصبة أو مـن      م

  .أرحام الزوجة أو صدقة من بيت مال املسلمني
ابن تيميه رمحـه    شيخ اإلسالم   مل ما ورد عن     حت ي ذلكك

اهللا تعاىل يف املسألة اليت رد فيها على زوج كبقية أصحاب           
ل أنه من قبيل    محتاأنه يرى الرد على الزوج كما       الفروض  

فالزوجان أوىل مـن بيـت مـال        ، بقة قلم   سهو أو س  ال
فلو ما فضل عن فرضه     املسلمني فريد على من وجد منهم       

عن زوج فقط فاملال لـه فرضـاً ورداً وال          زوجة  هلكت  
يصرف ما فضل عن فرض الزوج يف هذه احلالة لبيت املال           

ـ    ،وكذلك لو كان اهلالك هو الزوج       ،  م ذووا  دإال أنه يق
إذا مل يكن الزوجني منهم     وجني  على الرد على الز   األرحام  

ألن الرابط الذي بني    السبب  لقوة قرابة النسب على قرابة      
 الـصحيح   هو بسبب عقد الزوجية   بعد اإلسالم   الزوجني  
رابطـة النـسب    بعد اإلسالم    فهو   ذووا األرحام فقط أما   

إذا وجد مع أحـد     ف؛  والرحم والنسب مقدم على السبب      
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د عليهم مجيعاً مـا     الزوجني أحد من أصحاب الفروض فري     
فضل عن فروضهم على قدرها مبا فيهم من وجـد مـن            

أما إذا وجد مع أحد الزوجني أحد مـن ذوي          ، الزوجني  
األرحام فيأخذ الزوج أو الزوجة فرضه والبـاقي لـذوي          

يف هذه احلالة   الرحم وال يرد على أحد الزوجني بالزوجية        
شاء  إن إذا كان من ذوي األرحام على ما يأيت تفصيله           إال

ـ تعاىل  واهللا   ، اهللا تعاىل يف باب مرياث ذوي األرحام        مأعل
فإن أصـبت فمـن اهللا وإن أخطـأت فمـين           ، وأحكم  

 .والشيطان واهللا ورسوله بريئان من ذلك
 شروط الرد

 إذا علم هذا فيشترط للرد ثالثة شروط وهي علـى مـا           
 : يلي

 . يبقى بعد الفروض بقية أن -١
وجني على  الفروض غري الزأصحاب أن يكون -٢

 ال ما ذكرت من اختيارمقتضى وعلى   ،)١(املختار

                                                 
  ٢٤٩ املرضية ص  التحقيقاتانظر  )١(
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فال يحتاج إىل ذكر هذا الشرط يستثىن الزوجني 
 .مطلقاً

 . عصبة يوجد ال أن -٣
إن مل يكن بينهما رحم ألن الرد : ( رمحه اهللا تعاىل قوله

من حيث  إمنا يستحق بالرحم وال رحم تنب للزوجني
ن ذوي أرحام زوجته  الزوج ممل يكنيعين إذا ) الزوجية 
خالتها أو ابن عمتها ابن ن مثالً ابن خاهلا أو وكي كأن

  .فإذا مل يكن كذلك فليس من أهل الردوحنو ذلك 
من ذوي أرحام الزوج إذا مل تكن  الزوجة كذلكو

خالته أو بنت بنت ثالً بنت خاله أو كأن تكون مكذلك 
 .عمته وحنو ذلكبنت عمه أو 
جة عن زوجها والذي هو  لو هلكت زوفمثال األول 

ابن خاهلا فإن املال له كله نصفه بالزوجية والنصف اآلخر 
  .بالرحم
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 لو هلك زوج عن زوجته واليت هي بنت يناومثال الث
ثالثة األرباع ه بالزوجية والربعخالته فإن املال هلا كله 

  . بالرحمىخراأل
يرد ما أي ) ويرد على من عدامها : ( رمحه اهللا تعاىل قوله

عدا الزوجني الفروض بقدها أصحاب على فضل عن الفروض 
،  ألنه ال رحم هلما بالزوجية فال يرد على من وجد منهما

على ما ذكرت من اختيار الرد على الزوجني كغريمها  وقلت
من أصحاب الرد فال يستثىن الزوجني من أصحاب الفروض 

 .أعلم وأحكمتعاىل واهللا 
 أصناف املردود عليهم  

على ما  املستحقة لرد ما فضل عن فروضهم عليهم األصناف
 :  يليذكر املؤلف رمحه اهللا تعاىل سبعة وهم على ما 

           البنات -٣ -الصحيحات     اجلدات -٢-  األم   -١
  الشقيقات  األخوات -٥- ـ بنات االبن            ٤
  و لد األم ذكورهم وإناثهم ـ ٧ـ     األخوات ألب-٦
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 كان ال يرد على بنـات       أنه �ابن مسعود    عن   وروي
 ألب مـع األخـت      األخـوات االبن مع البنت وال على      

الشقيقة وال على ولد األم مع األم وال على جدة مع كل             
 . النسب منذي فرض 

 اجلدة خاصة كقـول   يف �روي عن علي وابن عباس      و
   )١( الصحيح عنهما الرد عليها كغريهاو �ابن مسعود 

 عن اإلمام أمحد رمحهم اهللا أنه ال يرد         روى ابن منصور  و
ال جدة مع ذي سهم والذي ذكره       و األمعلى ولد األم مع     

 رمحه اهللا أظهر يف املذهب وأصح و هو قول عامة           اخلرقي
 أهل الرد 

 إليه هو قوله    املشار  رمحه اهللا تعاىل    اخلرقي قول:   ت قل
يرد على كل أهل الفرائض على قـدر مرياثهـم إال           و: ( 
   .)١() ج والزوجة الزو

                                                 
 ١٢٧ائض و الوصايا ص  يف علم الفرالتهذيبانظر   )١(
  ٤٧ ص ٧ بالشرح الكبير ج  المغنيانظر  )١(
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؛ مثانية أصـناف    وأما على مقتضى ما ترجح عندي فهم        
أعلم تعاىل  السبعة املذكورين والصنف الثامن الزوجان واهللا       

 .وأحكم
ما األب واجلد فإنه من وجد منهما أخـذ البـاقي أو            و

 وكذلك بقيـة العـصبة إمنـا    بالردالفرض والباقي وليس    
 .وأحكم تعاىل أعلم اهللاويأخذونه بالتعصيب وليس بالرد 

وكيفتـه إذا مل يكـن يف ذوي        :  ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
وكان من يرد عليـه شخـصاً       ، الفروض زوج وال زوجة     
يف قولـه   الضمري  ) فرضاً ورداً   ] له[ واحداً فإن مجيع املال     

عائد على الرد أي وكيفية طريقة عمل مـسائل          )وكيفته(
 ما أورده املؤلـف     على مسائل الرد    تنقسمومن هنا   ، الرد  

 :مهاو رئيسنيإىل قسمني وغريه رمحه اهللا تعاىل 
 ال يكون مع من يرد عليه أحد الزوجني         أن  : األول القسم

إذا مل   : ( بقولـه وهو ما أشار إليه املؤلف رمحه اهللا تعاىل         
 .)يكن يف ذوي الفروض زوج وال زوجة 
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 يكون مع من يرد عليه أحد الـزوجني         أن  : الثاين القسم
 .كس األول ع

 القسم األول  حل مسائل ل يف عم الطريقة
 : خيلو هذا القسم من إحدى حاالت ثالث وهي ال

أن يكون من يرد عليه شخصاً واحداً  :  األوىلاحلالة
 : بقولهوهو ما أشار إليه املؤلف رمحه اهللا تعاىل منفرداً 

 .)وكان من يرد عليه شخصاً واحداً (
من يرد عليه صنفاً واحداً متعدد أن يكون  :  الثانيةاحلالة

 : بقولهوهو ما أشار إليه املؤلف رمحه اهللا تعاىل الرؤوس 
وإن كان صنفاً واحداً وهم عدد فمسألة الرد من عدد (( 

  .)رؤوسهم 
 أن يكون من يرد عليه أكثر من صـنف         :  الثالثة احلالة

وإن كـانوا   :  ( قولـه   بوهو ما ذكر املؤلف رمحه اهللا تعاىل        
 . )  أو ثالثة فمسألة الرد من عدد فروضهم صنفني
 من يرد كون: وهي   طريقة العمل يف احلالة األوىلفأما

عمل يذكر   فليس هناك كبريمنفرداًعليه شخصاً واحداً 
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ر إليه املؤلف رمحه اهللا اكما أشوإمنا املال له فرضاً ورداً 
وكيفته إذا مل يكن يف ذوي الفروض زوج  : ( قولهبتعاىل 
وكان من يرد عليه شخصاً واحداً فإن مجيع ،  زوجة وال
لو هلك هالك عن ومثال ذلك  )فرضاً ورداً ] له[ املال 

 ملن أو أم أو ولد أم أو جدة فإن املال  ابنبنت أو بنت 
، يذكر  وجد منهم منفرداً فرضاً ورداً وال عمل هناك 

وكذلك على ما ترجح عندي وهو الرد على الزوجني 
صحاب الفروض فال يستثىن الزوج وال ريهم من أكغ

الزوجة ؛ فلو انفرد الزوج أو الزوجة فاملال له فرضاً ورداً 
 . على ما ذكرت من ترجيح واهللا أعلم

كون من يرد عليه  وهي  :لعمل يف احلالة الثانية اطريقة
وهو ما أشار إليه املؤلف رمحه صنفاً واحداً متعدد الرؤوس 

 وهم عددكان صنفاً واحداً وإن  : ( بقولهاهللا تعاىل 
صنفاً واحداً لو كان  ، )فمسألة الرد من عدد رؤوسهم 

  متعدد
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 ١٠ جنعل هلم مسألةفي هذه احلالة فالرؤوس 

 ١ بنت

 ١ بنت

 ١ بنت

 ١ بنت

 ١ بنت

 ١ بنت

 ١ بنت

من عدد رؤوسهم كأم عصبة فرضاً ورداً 
] ٨[ مثان عن هالكلو هلك ل ذلك اثمو

أو بنات ابن أو جدات أو أخوات بنات 
هن من فإن أصل مسألتمن جهة واحدة 
لكل واحدة ] ٨[ مثانيةعدد رؤوسهن 

 :وهذه صورا  ورداًفرضاً ] ١[واحد 

 ١ بنت

 : العمل يف احلالة الثالثة طريقة
 كون من يرد عليهم أكثر من صنف ويف هذه احلالة وهي

أشار إليه كما  أصناف ثالثةال يتجاوز املردود عليهم 
) وإن كانوا صنفني أو ثالثة( املؤلف رمحه اهللا تعاىل بقوله 

 مل يكن يف املسألة رد بل ستكون  الثالثةألم لو جاوزوا
 فطريقة العمل يف هذا  وعلى كلٍعائلةاملسألة عادلة أو 

 :احلالة حسب اخلطوات التالية 
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 دون كما سبق يف باب التأصيل املسألة نأصل -١
ستة  من أصل إالال تكون و أم ال اًيها رد إىل أن فالنظر
]٦. [ 
من عـدد    الورثة من املسألة وما بلغت       سهام جنمع -٢
 علـيهم  أصل ملسألة الرد فإن انقسمت سهام كل صنف          وفه

كمـا  صحت املسألة من أصلها وإن وجد انكسار صححناه         
فـإن انقـسمت    : (  بقولهأشار إليه املؤلف رمحه اهللا تعاىل       

االنكـسار  وال يتجاوز    ) هلها وإال فصحح    األنصباء على أ  
 لالستقراء وال خيتلف تصحيح االنكسار      احلالةفريقني يف هذا    

 يف أصل مسألة السهمهنا عن ما مضى يف بابه إال ضرب جزء         
 مـن بـاب   العمل معلوم وباقي] ٦[ الستةالرد ال يف أصل 

 .تصحيح االنكسار وقد سبق
وأخ وأخـت    جدة لو هلك هالك عن      االنقسام مثالو 

للجدة السدس واحـد     ]٦[ستة  ألم فإن أصل مسألتهم من      
ولألخ واألخت ألم الثلث اثنان لكل واحد منهما واحد         ] ١[
وجبمع ،  فروضهم قدررد عليهم على  ت] ٣[والباقي ثالثة    ]١[
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لكل ي أصل مسألة الرد     هف] ٣=٢+١[ ثالثة   بلغتأنصبائهم  
  من اجلدة واألخ واألخت ألم واحد

 ٣ ٦  بالردتعودو فرضاً ورداً ]١[واحد 
 ١ ١  جدة
 ١ ١  ألم أخ

و ذا صحت  ]٣[أصل ثالثة إىل 
وهذه  ] ٣[ ثالثة من أصلهااملسألة 
 ١ ١  ألمأخت  :صورا

يف اإلخوة لو كان  : واحد فريقمثال االنكسار على و 
وهي ] ٢[فإن سهامهم اثنان ] ٣[ ثالثة  السابقاملثال

 فهي جزء ] ٣[رؤوسهم ثالثة ة لومباين يهممنكسرة عل
ثالثةضرا يف أصل مسألة الرد نالسهم   ٩ ٣ ٦ 

 ٣ ١ ١ جدة

 ٢  ألمأخ

 ٢  ألم أخ

ومنها  ]٩=٣×٣[تسعة ينتج  ]٣[ 
] ٣=٣×١[ثالثة تصح للجدة 

 لكل أخ ] ٦=٣×٢[لإلخوة ستة و
  ألمأخ  :صوراوهذه   ] ٢=٣÷٦ [اثنان

 
٢ 

 
٢ 

٢ 
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 مع موافقة الرؤوس للسهام فريقنيى مثال االنكسار علو
   بنيلكان ألمإخوة ] ٤[ كان يف املثال السابق أربعة لو

 موافقة بالنصف ] ٢[ اثننيوسهامهم ] ٤[أربعة  رؤوسهم
ضرا يف أصلن السهم جزوهي   ٦ ٣ ٦ 

 ٢ ١ ١ جدة
 ١  ألمأخ
 ١  ألمأخ
 ١  ألمأخ

سـتة   ينتج ]٣[ثالثة  مسائلة الرد   
لإلخـوة  ومنها تصح   ] ٦=٣×٢[

 أخلكـل   ] ٤= ٢×٢[ألم أربعة   
 [  اثنان وللجدة] ١=٤÷٤[ واحد
  ألمأخ :وهذه صورا ] ٢ = ٢×١

 
٢ 

 
٢ 

١ 
أما االنكسار على فريقني وهو اية االنكسار يف هذه و

 : احلالة لالستقراء 
 لو هلك هالك عن جدتني وثالث شقيقات فإن فمثاله

] ١[دتني السدس واحد للج] ٦[ستة أصل مسألتهن من 
  .]٢[منكسر عليهما ومباين لرأسيهما اثنني 

كذلك منكسرة ] ٢[ألخوات الشقيقات الثلثان أربعة لو
  .]٣[سهن ثالثة وعليهن ومباين لرؤ
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يرد على اجلدتني والشقيقات على ] ١[والباقي واحد 
] ٥=٤+١[ مخسة بلغتحسب فروضهن وجبمع أنصبائهن 

أصل مخسة بالرد إىل املسألة د تعووهي أصل مسألة الرد ف
 أربعة وللشقيقاتفرضاً ورداً ] ١[  واحدللجدتني] ٥[
  . فرضاً ورداً]٤[
] ٣[وثالثة ] ٢[اثنني جندها الفريقني النظر بني رؤوس وب

= ٣×٢[ يف بعضها ينتج ستة وحاصل ضرامتباينة وهي 
 مخسة  الرد مسألة أصل يفوهي جزء السهم نضرا  ]٦
 ٣٠ ٥ ٦  ومنها ]٣٠=٦×٥[ نوالثثينتج ] ٥[ 

 ٣ جدة

 جدة
١ ١ 

٣ 

 ٨ شقيقة أخت

 ٨ شقيقة أخت

 ٦=٦×١ستة   نيللجدتتصح  
] ٣[ثالثـة   لكل واحدة    ]
أربعة وعشرون   لشقيقاتول
 واحدةلكل  ] ٢٤ = ٦×٤ [

 شقيقة أخت  : صوراوهذه] ٨[ مثانية

٤ 
 
٤ 
 ٨ 
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  ر مع مباينةمباينة فريق لسهامه وموافقة اآلخ ومثال
 ٣٠ ٥ ٦ نا فيما بينها لو كالرؤوس

 ٣ جدة

 جدة
١ ١ 

٣ 

 ٤ شقية أخت

 ٤ شقية أخت

 ٤ شقية أخت

 ٤ شقية أخت

 ٤ شقية أخت

الـسابق   الشقيقات يف املثال  
 ما لصحت مسألتهن من     اًست

 للجداتصحت منه السابقة    
ثالثة  واحدة لكل]  ٦[ستة  
ــشقيقات  ]٣[ ــة ولل أربع

لكل واحدة  ] ٢٤[وعشرون  
 :   وهذه صورا  ]٤[أربعة 

 شقية أخت

٤ ٤ 

٤ 

  االنكسارتصحيح سبقت يف باب قدبقية األمثلة  و
فجملة أصول مسائل الرد إذا مل      : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله  

 )يكن فيها أحد الزوجني أربعة أصوله 
على مقتضى ما ذكره املؤلف      أصول مسائل الرد     تنقسم
 :مها وإىل قسمني  اهللا تعاىل رمحه
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أن ال يكن مع من يـرد عليـه أحـد            :  األول القسم
 .الزوجني 
 .أن يكون مع من يرد عليه أحد الزوجني :  الثاينالقسم
قال املؤلف رمحه   كما   القسم األول فأصول مسائله      فأما

 :وهي ) أربعة أصول :  ( اهللا تعاىل 
 ]  ٣[ثالثة ل  أص-٢ -              ] ٢[اثنني  أصل -١
 ]      ٥[مخسة أصل و -٤-             ] ٤[أربعة  أصل -٣ 
 مل تزيد على هذا ألا لو زادت سدساً لكمل املـال و           وال

  .يكن هناك رد
) وهي اثنان كجـدة وأخ ألم       :  ( رمحه اهللا تعاىل    قوله

خمرج ] ٦[ من ستة    ملسألةا أصلف ]٢ [هذا مثال ألصل اثنني   
 اجلدة واألخفرض السدس لكل من 

 ٢ ٦ 

 ١ ١ حدة 

مع سـهامهما    جبو] ١[ألم السدس واحد    
لكل منهما  ]٢[ن  اأصل مسألة الرد اثن   نتج  
 ١ ١ أخ ألم :فرضاً ورداً وهذه صورا] ١[واحد 
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أي والثاين  ) وثالثة كأم وولديها    : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
م ومثاله لو هلك هالك عن أ     ، ] ٣[من أصول الرد أصل ثالثة      

ملداخلة خمـرج    ]٦[وأخوين ألم فإن أصل مسألتهما من ستة        
 .]١[السدس والثلث لألم السدس واحد 

منهما واحد  لكل واحد   ] ٢[الثلث اثنان   ألم   ولألخوين  
 وجبمع سهامهم نتج] ١[

 ٣ ٦ 

 ١ ١ أم

 ١ ١ أخ ألم

أصل مسألة الـرد    وهي  ] ٣=٢+١[ثالثة  
فرضاً ورداً ولألخوين ألم    ] ١[ لألم واحد 
لكل واحد    كذلك فرضاً ورداً  ] ٢[اثنان  

 ١ ١ أخ ألم   :وهذه صورا] ١[منهما واحد 

أي واألصل  ) وأربعة كبنت وأم    : (  رمحه اهللا تعاىل   قوله
ومثاله لو هلك هالك    ] ٤[الثالث من أصول الرد أصل أربعة       

 ملداخلة خمرج ] ٦[عن بنت وأم فإن أصل مسألتهما من ستة         
ولـألم الـسدس    ] ٣[بنت النصف ثالثة    السدس والنصف لل  

 وجبمع ]١[واحد 
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 ٤ ٦ 

 ٣ ٣بنت 

أصـل  وهـي   ] ٤=٣+١[نتج أربعة    سهامهما
ولألم  فرضاً ورداً   ] ٣[للبنت ثالثة   مسألة الرد   

 ١ ١ أم :كذلك فرضاً ورداً وهذه صورا ] ١[واحد 

) وأخت شقيقة وأخـت ألب      : (  رمحه اهللا تعاىل   قوله
ألصل الثالث من أصول الرد وهـو أصـل         وهذا مثال آخر ل   

لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت ألب فإن         ] ٤[أربعة  
ملداخلة خمرج السدس والنصف    ] ٦[أصل مسألتهما من ستة     

 ولألخت ألب الـسدس   ] ٣[لألخت الشقيقة النصف ثالثة     
ـ وجبمـع سـهامهما نـتج       تكملة الثلثني   ] ١[واحد   ة أربع

 أصل مسألة الردوهي ] ٤=٣+١[
 ٤ ٦ 

 ٣ ٣ أخت شقيقة 

فرضـاً  ] ٣[شقيقة ثالثة   الت  لألخ
ــت ألبلألوورداً  ــدخ   ]١[  واح

 ١ ١ أخت ألب :كذلك فرضاً ورداً وهذه صورا 

وهذا مثال  ) بنت وابن   ووكبنت  : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن فإن ] ٤[ثالث ألصل أربعة 

 .]٣[لنصف ثالثة للبنت ا] ٦[أصل مسألتهما من ستة 
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وجبمـع  تكملة الثلثني   ] ١[ولبنت االبن السدس واحد      
 ]٤=٣+١[سهامهما نتج أربعة

 ٤ ٦ 

 ٣ ٣ بنت 

] ٣[للبت ثالثة   أصل مسألة الرد     وهي  
] ١[فرضاً ورداً ولبنت االبـن واحـد        

 ١ ١ بنت ابن :وهذه صورا ] ١[كذلك فرضاً ورداً 

أي األصل  ) أم وشقيقة ومخسة ك : (  رمحه اهللا تعاىل   قوله
ومثل له املؤلـف     ]٥[أصل مخسة   هو  الرابع من أصول الرد       

وأصـل  ) أم وشـقيقة     ( :رمحه اهللا تعاىل بأمثلة منها قولـه        
] ٣[شقيقة النـصف ثالثـة      خت ال  لأل ٦[مسألتهما من ستة    
 وجبمع سهامهما ] ٢[ولألم الثلث اثنان 

 ٥ ٦ 

 ٣ ٣ أخت شقيقة

أصـل  وهـي   ] ٥=٣+٢[نتج مخسة   
ولـألم  ] ٣[ثالثة  للشقيقة  مسألة الرد   

 ٢ ٢ أم فرضاً ورداً وهذه صورا ] ٢[اثنان 

أي ومثـال ثـاين     ) أو شقيقتني   : ( رمحه اهللا تعاىل  قوله  
كأم وأختني شقيقتني وأصل مسألتهن مـن       ] ٥[ألصل مخسة   

  .]١[لألم السدس واحد ] ٦[ستة 
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] ٢ [لكل واحـدة اثنـان    ] ٤[وللشقيقتني الثلثان أربعة    
 ] ٥=٤+١[وجبمع سهامهن نتج مخسة 

 ٥ ٦ 

 ١ ١ أم

 ٢ ٢ أخت شقيقة 

لألم واحـد   أصل مسألة الرد    وهي  
فرضاً ورداً وللشقيقتني أربعـة     ] ١[
كذلك فرضاً ورداً لكل واحدة     ] ٤[

 ٢ ٢أخت شقيقة   وهذه صورا] ٢[اثنان 

) أو أخت شقيقة وأخـت ألب  : ( رمحه اهللا تعاىل    قوله
كأم وأخت شقيقة وأخت    ] ٥[ال ثالث ألصل مخسة     أي ومث 

] ١[لألم السدس واحـد     ] ٦[ألب وأصل مسألتهن من ستة      
 ألب السدس واحـد    ولألخت] ٣[وللشقيقة النصف ثالثة    

 ]٥=٣+١+١[ وجبمع سهامهن نتج مخسة تكملة الثلثني] ١[
 ٥ ٦ 

 ١ ١ أم

 ٣ ٣ أخت شقيقة 

 ألمكل من ا  لأصل مسألة الرد    وهي  
فرضـاً  ] ١[ واحد   واألخت ألب   
كـذلك  ] ٣[يقة ثالثة   ورداً وللشق 

 ١ ١ أخت ألب   :فرضاً ورداً وهذه صورا



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٣٥٦ 

) وكلها مأخوذة من أصل سـتة       : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
ال من  ] ٦[ستة   األصل   من األربعة مقتطعة    األصولوهذه  

ـ  الـيت غريه من األصول ألن الفروض كلها        رد علـى    ي
إال الربع والثمن ومها فرضا الزوجية      أصحاا موجودة فيه    

] ٢[االثـنني    أصـل    وألن،  من أهل الرد     ليساوالزوجني  
ال جيتمع فيهما أكثـر مـن صـنفني         ] ٣[أصل الثالثة   و

 ونـصف ويف    نصف] ٢[االثنني  والفرض الواقع يف أصل     
      .ثلثان وثلث ومها مستغرقان] ٣[الثالثة أصل 
ثـين  اال أصل و ]٨[ة  أصل الثماني و] ٤[األربعة   أصل   ماأو

فإنه ال بـد     ] ]٢٤[األربعة وعشرين    أصل و ]١٢[عشر  
  .خالفهفيها من أحد الزوجني وفرض املسألة 

] ٣٦[أصل ستة وثالثـني      و ]١٨[مثانية عشر   أما أصل   و
فإنه ال بد فيهما من وجود عاصب ومن شروط الـرد عـدم         

 .)١(وجود العاصب 

                                                 
  بتصرف ٥ -٤ ص ١ جزء الفائض شرح عمدة الفارض  العذبانظر   (١)
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 يرد عليهم   أما على مقتضى ما ترجح يل من أن الزوجني        
كما يرد على غريهم من أصحاب الفروض فأن أصول مسائل          

] ٨[ومثانيـة   ] ٦[وستة  ] ٤[الرد ستستخرج من أصل أربعة      
وسـتزيد أصـول    ] ٢٤[وأربعة وعشرين   ] ١٢[واثين عشر   

 مسائل الرد عما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل يف هذه احلالـة           
   . الثاينمعلى ما ستراه يف القس

 يكون مع من يرد عليه أحد الـزوجني         أن  :ين الثا القسم
 .عكس األول 

وإن  : ( وهو ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل بقولـه           
كان يف املسألة أحد الزوجني فله فرضه وخمرجه اثنان إن كان           

فإن كان  ، ومثانية أن كان مثناً     ، وأربعة إن كان ربعاً     ، نصفاً  
أو أكثـر مـن   ، داً من يرد عليه شخصاً واحداً أو صنفاً واح       

صنف وانقسم الباقي من خمرج الزوجية على مـسألة الـرد           
وإال فاضرب مسألة الرد يف خمرج      . فاملخرج هو ذلك األصل     

 ) فرض الزوجية حيصل أصل املسألة وال تتأتى فيها املوافقة 
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على مقتضى ما ذكره املؤلف  العمل يف هذا القسم طريقة
من يرد عليهم أحد وهو أن يكون مع رمحه اهللا تعاىل 

 : هذا القسم من ثالث حاالت و هي خيلوال فالزوجني 
أن يكون من يرد عليه شخصاً واحداً فقط  :  األوىلاحلالة

وهو ما أشار إليه املؤلف رمحه اهللا ومعه أحد الزوجني 
 )فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً  : (بقولهتعاىل 
صنفاً واحداً متعدد أن يكون من يرد عليه  :  الثانيةاحلالة

وهو ما أشار إليه املؤلف رمحه  الزوجنيالرؤوس ومعه أحد 
  )أو صنفاً واحداً : ( بقولهاهللا تعاىل 
أن يكون من يرد عليه أكثر من صنف ومعه  :  الثالثةاحلالة

وهو ما أشار إليه املؤلف رمحه اهللا تعاىل أحد الزوجني 
 ) أو أكثر من صنف  : ( بقوله
   تاحلاالهذه  يف  العملطريقة

على مقتضى ما ذكره أما طريقة العمل يف احلالة األوىل 
من يرد عليه شخصاً وهي كون املؤلف رمحه اهللا تعاىل 

 املسألة من صلفإننا نؤ واحداً فقط ومعه أحد الزوجني
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من معه وجد من  قطع النظر عن معخمرج فرض الزوجية 
 لذلكن أهل الرد وما بقي بعد نصيب أحد الزوجني يكو

 .الشخص فرضاً ورداً
 عن زوجة وأم أو أي فرد من زوجهلك  لوذلك  ومثال
 مع  عليهم  املردودأفراد

 ٤  خمرج ]٤[ أربعةمن  تهمافإن أصل مسألالزوجة 

والباقي ] ١[واحد   الربعهلا الزوجة فرض ١  زوجة
 ٣  أم  :صورا فرضاً ورداً وهذه  لألم] ٣[ثالثة 

 وهو الرد على الزوجني كغريمهـا  ح يلترجوعلى مقتضى ما   
خمرج ] ١٢[من أصحاب الفروض فأصل املسألة من اثين عشر  

  أربعةولألم الثلث ، ] ٣[الربع والثلث للزوجة الربع ثالثة 
 ٧ ١٢ 
 ٣ ٣ وجةز

وتكون أصل مسألة الرد مـن سـبعة       ] ٤[
ولألم ، فرضاً ورداً   ] ٣[للزوجة ثالثة   ] ٧[

 ٤ ٤ أم :أربعة فرضاً ورداً وهذه صورا
كما مضى  هزوجات صححنا السهامإذا وجد انكسار يف و

  .االنكساريف باب تصحيح 
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 الثانية العمل يف احلالة طريقة
على مقتضى ما ذكره أما طريقة العمل يف احلالة الثانية و 

 أي وإن )أو صنفاً واحداً: ( بقولهاملؤلف رمحه اهللا تعاىل 
معهم أحد و الرؤوس متعدد واحداً من يرد عليه صنفاً ناك

 عن ما مضى عدا تصحيح العملال خيتلف ف الزوجني
من أوالً االنكسار على املردود عليهم حيث نأصل املسألة 

 . الزوجيةفرضخمرج 
نصيب  فهومث نعطي من وجد من الزوجني نصيبه وما بقي 

 ال  انكسارورداً وإذا مل يكن هناك فرضاً عليهماملردود 
  صحت املسألة من عليهم على املردود  والاتعلى الزوج

 ٤  زوجة تومثال ذلك لو هلك،  أصل فرض الزوجية

 ١ زوج

 ١ بنت

 ١ بنت

فإن أصل مسألتهم من  ثالث بناتوزوج عن 
واحد له الربع ] ٤[أربعة  الزوجخمرج فرض 

للبنات لكل واحدة ] ٣[ثالثة و الباقي ] ١[
 ١ بنت  :صورا  وهذهفرضاً ورداً ] ١[واحد 
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وهو الـرد علـى الـزوجني        وعلى مقتضى ما ترجح يل    
أصل املسألة من اثين عشر     فكغريمها من أصحاب الفروض     

] ٣[الربع والثلثني للزوج الربع ثالثـة  فرضي  خمرج  ] ١٢[
وبالتايل أصل مسألة الرد جمموع     ] ٨[وللبنات الثلثان مثانية    
مثانية وللبنات  ] ٣[ثالثة  للزوج  ] ١١[أنصبائهم أحد عشر    

وحاصل ] ٣[منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن ثالثة      ] ٨[
نتج ثالثة وثالثون   ] ١١[ضرا يف أصل املسألة أحد عشر       

وللبنات أربعـة    ]٩=٣×٣[للزوج تسعة   ] ٣٣=١١×٣[
 .]٨=٣ ×٢٤[لكل بنت مثانية ] ٢٤=٨×٣[وعشرون 

 ٣٣ ١١ ١٢ 
 ٩ ٣ ٣ زوج
 ٨ بنت
 ٨ بنت

إذا وجد انكسار علـى فريـق       أي  
 أو املردود علـيهم  الزوجات أو على    

اجلميع صححنا االنكسار كما    على  
تصحيح يف باب   معنا مبسوطاً   مضى  
 بنت : وهذه صورااالنكسار

٨ ٨ 
٨ 

 من يرد عليه كان إذا وهي الثالثة العمل يف احلالة طريقة
واليت أشار إليها أكثر من صنف ومعهم أحد الزوجني 
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 ال) أو أكثر من صنف  : ( بقوله املؤلف رمحه اهللا تعاىل
جيتمع يف هذه احلالة مع أحد الزوجني يف مسألة رد أكثر 

إذا علم هذا فإن طريقة العمل و لالستقراءمن ثالثة أصناف 
 :يف هذه احلالة حسب اخلطوات التالية وهي

 للزوجية من خمرج فرض أحدمها مث مسألة جنعل -١
 نصححم مث والباقي للمردود عليه، نعطيه فرضه منها 

مسألة الزوجية إن احتاجت إىل تصحيح دون إدخال 
 .أهل الرد يف هذا التصحيح  

مستخرجة  املردود عليهم مسألة ألصناف جنعل -٢
مث جنمع سهامهم وما حصل فهو ] ٦[ستة من أصل 

 وجد انكسار صححناه دون إذاو الردأصل ملسألة 
 يف هذا التصحيح وال يتعد االنكسار الزوجاتإدخال 
  الرد صنافهذه احلالة أكثر من صنفني من أيف 
 أصل أو مصح مسألة الرد وباقي فرض بني ننظر -٣

 من صحتالزوجية فإن انقسم الباقي على مسألة الرد 
  .مسألة الزوجية وكانت هي اجلامعة للمسألتني
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وإن باين ضربنا كامل مسألة الرد يف كامل مسألة الزوجية 
  .وناتج ذلك هو اجلامعة للمسألتني

وإن وافق باقي فرض الزوجية ملسألة الرد ضربنا وفقها يف 
  .مسألة الزوجية وناتج ذلك هو اجلامعة للمسألتني

 ضربت مبا من وجد من الزوجني نصيب نضرب  -٤
 .من اجلامعة وما نتج فهو نصيبه مسألتهبه 
 كل صنف من أهل الرد باملثبت من سهام نضرب -٥

ة الرد وما  ومسأل فرض الزوجيةحاصل النظر بني باقي
 .من اجلامعة نصيب ذلك الصنف فهونتج 

أما ، وهذا على مقتضى عدم الرد على الزوجني 
 فال حيتاج إىل هذه على مقتضى ما ترجح يل

اخلطوات بل نؤصل املسألة من خمارج فروض 
اجلميع وحاصل مجع فروضهم ينتج أصل مسألة الرد 

 . التاليةاألمثلة يف كما سأوضحه 
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  :األمثلة
   علـيهم املـردود  انقسام باقي فرض الزوجية على  لمثا
ربع وثلـث   وهي  :  فقط   ةواحد يف مسألة     يكون إال  الو

 عن زوجة وأختني ألم وجدة أو       زوجهلك  كأن ي وسدس  
] ٤[أربعة   فرضها    خمرج لزوجة من اأصل مسألة   إن  ف ، أم

 .]١[واحد هلا الربع 
لتهن  فرضاً ورداً وأصل مسأ    ن عليه للمردود ثالثة    والباقي
لولدي األم  ] ٦[ستة   أًصل   منمستخرجة  ] ٣[ثالثة  الردية  
ولألم أو اجلدة واحـد     ] ١[لكل واحدة واحد    ] ٢[اثنان  
]١.[ 

  ومسألة الرد] ٣[ثالثة فرض الزوجية  باقيوبالنظر بني 
 ٤ ٣ ٦ ٤ جندها منقسمة] ٣[ثالثة كذلك 

 ١   ١ زوجة

 ١ ١ ١ ألم أخت

 ١ ١ ١ ألم أخت

  من مسألة الزوجيةفتصح
وهي اجلامعة ] ٤[أربعة 

واحد  ةل واحدلكللمسألتني 
 جدة  : صورا هذه و] ١[

 
٣ 

١ ١ ١ 
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وهو الرد على الزوجني  وعلى مقتضى ما ترجح يل
كغريمها من أصحاب الفروض فإن أصل مسألتهم من اثين 

ولألختني ألم الثلث ] ٣[للزوجة الربع ثالثة ] ١٢[عشر 
  وأصل مسألة الرد ]٢[دس اثنان وللجدة الس] ٤[أربعة 

 ٩ ١٢ 
 ٣ ٣ زوجة

 ٢ ٢ أخت ألم
 ٢ ٢ أخت ألم

للزوجة ] ٩[هي جمموع أنصبائهم تسعة 
ولألختني ألم ، فرضاً ورداً ] ٣[ثالثة 
لكل واحدة ، فرضاً ورداً ] ٤[أربعة 
فرضاً ورداً  ]٢[وللجدة اثنان ] ٢[اثنان 

 ٢ ٢ جدة :وصحت من أصلها وهذه صورا
   مباينة باقي فرض الزوجية ملسألة املردود عليهمومثال
 ابن فإن أصل وبنتوبنت  عن زوج زوجة تلو هلك

واحد له الربع ] ٤[أربعة مسألة الزوج من خمرج فرضه 
  وبنت االبن فرضاً ورداً للبنت] ٣[ثالثة والباقي ] ١[

 مستخرجة من أصل ]٤[أربعة وأصل مسألتهما الردية من 
فرضاً ] ١[واحد ولبنت االبن ] ٣[ثالثة نت  للب]٦[ستة 
  .ورداً
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وبني أصل مسألة ] ٣[ثالثة وبالنظر بني باقي فرض الزوج 
 مسألة الرد يف  أصلجندها متباينة فنضرب] ٤[أربعة الرد 
هي ف ]١٦=٤×٤[ ينتج ستة عشر لة الزوجمسأ أصل
                                                                                         تسعة و للبنت ] ٤= ٤×١[أربعة  للزوج  للمسألتنياجلامعة
ولبنتورداً  فرضاً ]٩=٣×٣[   ١٦ ٤ ٦ ٤ 

 ٤   ١ زوج

 ٩ ٣ ٣ بنت

ثالثة فرضـاً    االبن
 ]٣=٣×١ [ورداً
 ابن بنت :صوراهذه و

٣ 
٣ ١ ١ 

وهو الرد على الزوجني  وعلى مقتضى ما ترجح يل
من أصحاب الفروض فإن أصل مسألتهم من اثين كغريمها 
 ستةوللبنت النصف ] ٣[للزوج الربع ثالثة  ]١٢[عشر 
 وأصلتكملة الثلثني  ]٢[ولبنت االبن السدس اثنان ] ٦[

 ٩ ١٢ 
 ٣ ٣ زوج
 ٦ ٦ بنت

مجع أنصبائهم أحد حاصل مسألة الرد 
دون ومنها تصح هذه املسألة ] ١١[عشر 

 لكوا مسألة واحدة وهذه إجياد جامعة
 ٢ ٢ بنت ابن :صورا
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 ومثال املوافقة  
 ال يتأتى املوافقة بأنهدأب جل الفرضني على القول  : تنبيه

هذا ال و بني باقي فرض الزوجية ومسألة املردود عليهم
 فريق علىال أصالً  إذا مل يكن هناك انكسار  إاليتأتى

معاً  عليهماال و فريق املردود عليهم علىالزوجات وال 
 .وهذا حمال أن ختلو مجيع مسائل الرد من االنكسار 

ـ وأرجي تصحيحه إىل ما بعد اجلامعة انكسار أو وجد 
وذلك ألن الباقي بعد فرض ـ يف نظري وهو األقرب 

إذا ] ٣[إذا كان الفرض نصفاً وثالثة ] ١[واحد  الزوج
  .كان الفرض ربعاً

 كان الفرض إذا] ٣[ثالثة والباقي بعد فرض الزوجة فأكثر 
وهي مباينة ألصول إذا كان الفرض مثناً ] ٧[سبعة  أوربعاً 

] ٣[مسائل الرد اليت فيها أحد الزوجني عدا أصل ثالثة 
 ال يتأتى قوهلموهذا هو السبب يف حيصل فيه االنقسام 

  .التوافق
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 إذا كان هناك انكسار وصحح قبل اجلامعة فإنه غري أنه  
ن االنكسار يف سهام  كا سواًءالتوافقحيصل حينئذ 

أو فيهما فقط الزوجات فقط أو يف سهام املردود عليهم 
 .معاً

 بني باقي فرض الزوجية ومسألة املردود  املوافقةومثال
يف سهام الزوجات فقط لو هلك إذا كان االنكسار عليهم 
 زوجتني وجدة وأخت ألب فإن أصل مسألة عن زوج

منكسر ] ١[واحد هلما الربع ] ٤[الزوجة من أربعة 
 ويباين لرأسيهما فتصح مسألتهما من مثانية عليهما

والباقي ] ١ [واحدمن الزوجتني  ةلكل واحد] ٨= ٤×٢[
  .عليهمللمردود  ]٦[ستة 

 مستخرجة من ]٤[  أربعةة املردود عليهم منوأصل مسأل
 ]٣[ولألخت ألب ثالثة ] ١[للجدة واحد ] ٦[ستة أصل 
وبني أصل مسألة ] ٦[ ستة بني باقي فرض الزوجية وبالنظر
 فنثبت نصف كلٍ جندها متوافقة بالنصف] ٤[ أربعة الرد
 .منهما
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 مسألة يف مصح ] ٢[ مث نضرب وفق مسألة الرد اثنني 
 وهي ]١٦=٨×٢[ستة عشر ينتج  ]٨[مثانية الزوجية 
 .للمسألتني اجلامعة

 ثالثة وللجدة] ٢=٢×١[تني اثنان زوج من اللكل 
 :وهذه صورا ]٩=٣×٣[ تسعةألبلألخت  ]٣=٣×١[
 ٤×٢  ١٦ ٤ ٦ ٨ 

 ٢ ٠ ٠ ١ زوجة

 زوجة
١ 

٢ ٠ ٠ ١ 
 ٣ ١ ١ جدة

 

 ألب أخت
٦ ٣ 

٩ ٣ ٣ 

وهو الرد على الزوجني  على مقتضى ما ترجح يلأما 
 من اثين نكغريمها من أصحاب الفروض فإن أصل مسألته

للزوجتني الربع ثالثة منكسر عليهما ومباين ] ١٢[عشر 
ولكل من اجلدة واألخت ألب السدس ] ٢[ثنني لرأسيهما ا
وأصل مسألة الرد على اجلميع هو جمموع ] ٢[اثنان 

فرضاً ورداً ولتصحيح االنكسار ] ٧[أنصبائهن سبعة 
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ينتج ] ٧[يف أصل مسألة الرد سبعة ] ٢[نضرب االثنني 
 ومنها تصح هذه املسألة] ١٤=٧×٢[أربعة عشر 

 ١٤ ٧ ١٢ 
 ٣ زوجة
 زوجة

٣ ٣ 
٣ 

 ٢ ٢ ٢ جدة

لكل ] ٦=٣×٢[للزوجتني ستة 
فرضاً ] ٣=٢÷٦[ثة واحدة ثال

ولكل من اجلدة واألخت ، ورداً 
فرضاً ] ٤=٢×٢[ألب أربعة 

 ٢ ٢ ٢ أخت ألب :ورداً وهذه صورا
   إذا كان االنكسار على املردود عليهم فقط التوافقومثال
 وثالثة إخوة ألم فإن أصل وأم عن زوجة زوجهلك   لو
 والباقي ] ١[هلا الربع واحد ] ٤[أربعة من ألة الزوجية مس
 . عليهم فرضاً ورداًللمردود] ٣[ثالثة 
مستخرجة من أصل ] ٣[مسألتهم الردية من ثالثة وأصل  

 ].٢[ولإلخوة ألم اثنان ] ١[لألم واحد  ، ]٦ [ستة
ورؤوسهم ثالثة ] ٢[خوة ألم اثنني بالنظر بني سهام اإل

يف ضرا نف، رؤوسهم ومباينة ل يهمجندها منكسرة عل] ٣[
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ومنها ] ٩=٣×٣[ينتج تسعة ] ٣[ ثالثة  مسالة الردأصل
 .مسألة الردتصح 
جندها ] ٣[ فرض الزوجة ثالثة باقيوبني بالنظر بينها و
نضرا يف ] ٣[ثالثة ] ٩[ثلث التسعة فوافقة بالثلث تم

 عشر ينتج اثنا] ٤[ أربعة الزوجيةأصل مسألة 
هذه ومنها تصح جلامعة للمسألتني وهي ا] ١٢=٤×٣[

 .املسألة
] ٣=٣×١ [ ثالثةللزوجة  ١٢ ٩ ٣ ٦ ٤ 

 ٣ ٠ ٠ ٠ ١  زوجة

 ٣ ٣ ١ ١  أم

 ٢ ٢  ألم أخ

 ٢ ٢  ألمأخ

 =٣×١[ ثالثة ولألم
 ولكل فرضاً ورداً] ٣
 اثنان فرضاً  ألمأخ

 ]٢= ١ × ٢ [ورداً 
  ألم أخ :هذه صورا و

٣ 
٢ ٢ 

٢ ٢ 

وهو الرد على الزوجني  مقتضى ما ترجح يلأما على 
كغريمها من أصحاب الفروض فإن أصل مسألتهم من اثين 

 اثنانولألم السدس ، ] ٣[للزوجة الربع ثالثة ] ١٢[عشر 
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 وأصل مسألة الرد من ]٤[ولإلخوة ألم الثلث أربعة ] ٢[
فرضاً ورداً وسهام اإلخوة ألم ] ٩[ة تسعجمموع أنصبائهم 

] ٣[رة عليهم ومباينة لرؤوسهم ثالثة منكس] ٤[أربعة 
] ٩[ة تسعفهي جزء السهم نضرا يف أصل مسألة الرد 

 ومنها تصح هذه املسألة ] ٢٧=٩×٣[بعة وعشرون سينتج 
 ٢٧ ٩ ١٢ 

 ٩ ٣ ٣  زوجة
 ٦ ٢ ٢  أم
 ٤  ألم أخ
 ٤  ألمأخ

] ٩[على هذا النظر للزوجة تسعة 
ولألم ، ]٩=٣×٣[فرضاً ورداً 

، فرضاً ورداً ] ٦=٣×٢[ستة 
 ألم اثنا عشر لإلخوة

بعة لكل واحد أر] ١٢=٤×٣[
  ألم أخ :وهذه صورا] ٤=٣÷١٢[

٤ ٤ 
٤ 

 التوافق لو كان االنكسار على فريق الزوجات ومثال
 عن ثالث زوجات وأم زوج هلك لو واملردود عليهم معاً
  .وأربعة أخوة ألم
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 واحد الربع نهل] ٤[أربعة   منفإن أصل مسألة الزوجية
 والباقي] ٣[ ثالثة لرؤوسهن باينمومنكسر عليهن  ] ١[

  .للمردود عليهم فرضاً ورداً] ٣[ثالثة 
يف ] ٣[ بضرب رؤوسهن ثالثة نصحح مسألة الزوجيةمث 

= ٤×٣[ اثين عشر  تصح من]٤[أصل مسألتهن أربعة 
] ١[واحد لكل واحدة ] ٣= ٣×١[للزوجات ثالثة ] ١٢

  .لمردود عليهمل] ٩[تسعة  والباقي
مستخرجة من أصل ] ٣[ثالثة   منوأصل مسألتهم الردية

   .]٦[ستة 
 ةوافقمو م عليهةمنكسر] ٢[اثنان الثلث ألم لإلخوة 
 ]٢[اثنان فجزء السهم ؛ بالنصف ] ٤[أربعة  ملرؤوسه
ينتج ستة ] ٣[ثالثة الرد   يف أصل مسألةانضر
]٦=٣×٢[.  

] ١[د منهم واحد  واحلكل] ٤=٢×٢[لإلخوة ألم أربعة 
  .فرضاً ورداً] ٢= ٢×١[ اثنان ولألم ، فرضاً ورداً
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 وباقي فرض] ٦[ستة وبالنظر بني مصح مسألة الرد 
ثلث نثبت بالثلث ف موافقة امبينهجند ] ٩[ تسعة الزوجية

 يف نضراوهي جزء السهم ] ٢[مصح مسألة الرد اثنني  
 ن وعشرأربعة وينتج ] ١٢[ اثين عشر مصح مسألة الزوجية

]٢٤ ٦ ٣ ٦ ١٢ ٤ ]٢٤= ١٢×٢ 

 ٢ ٠ ٠ ٠ ١ زوجة

 ٢ ٠ ٠ ٠ ١ زوجة

 زوجة

١ 

٢ ٠ ٠ ٠ ١ 

 ٦ ٢ ١ ١ أم

 ٣ ١  ألمخأ

 ٣ ١  ألمأخ

 ٣ ١  ألمأخ

ــة   ــي اجلامع وه
ــل  ــسألتني لك للم

 اثنـــانزوجـــة 
ــألم ] ٢=٢×١[ ول

] ٦=٣×٢[ســـتة 
ــل  ــة أخولك  ثالث

ــذه و ]٣=٣×١[ ه
  ألمأخ :صورا 

٩ ٣ 
٢ ٢ 

٣ ١ 
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 وهو الرد على الزوجني  أما على مقتضى ما ترجح يل
 ٩ ١٢ 

 ١ ١ زوجة
 ١ ١ زوجة
 ١ ١ زوجة
 ٢ ٢ أم

 ١ ١ أخ ألم
 ١ ١ أخ ألم
 ١ ١ أخ ألم

كغريمها من أصحاب الفروض فإن أصل 
للزوجات ] ١٢[مسألتهم من اثين عشر 

] ١[لكل واحدة واحد ، ] ٣[الربع ثالثة 
ولإلخوة ألم ] ٢[ولألم السدس اثنان 

لكل واحد منهم واحد ] ٤[الثلث أربعة 
د من جمموع وأصل مسألة الر] ١[

فرضاً ورداً وال ] ٩[ تسعة سهامهم
 هذا املاثل على هذا النظر وهذه يفانكسار 
 ١ ١ أخ ألم :صورا

 وأكثر من  الزوجات لو كان االنكسار على فريقوكذلك
عليهم كما لو كان يف املثال السابق بدل فريق من املردود 

  فكذلك العمل كما مضى يف املثال السابق جدتاناألم
 الزوجية كما مسألةعليهم فتصح لتداخل رؤوس املردود 

 ] ١٢[ اثين عشر مضى من
 واجلامعة نفسها ] ٦[ستة ومسألة املردود عليهم كذلك من 
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] ٢٤[أربعة وعشرون  ٢٤ ٦ ٣ ٦ ١٢ ٤ 
 ٢ ٠ ٠ ٠ ١ زوجة

 ٢ ٠ ٠ ٠ ١ زوجة

 زوجة

١ 

٢ ٠ ٠ ٠ ١ 

 ٣ ١ جدة

 جدة
١ ١ 

٣ ١ 

 ٣ ١  ألم أخ

 ٣ ١  ألم أخ

 ٣ ١  ألم أخ

ن اثنا لكل زوجة 
ولكــلٍّ ] ٢[

من اجلـدتني   
واإلخوة ألم  
ــة  ] ٣[ثالث

ــذه و هــ
  :صورا

  ألم أخ

٩ ٣ 

٢ ٢ 

٣ ١ 

الزوجني ى وهو الرد عل أما على مقتضى ما ترجح يل
 كغريمها من أصحاب الفروض فاملثال كسابقة وال 

  ٩ ١٢ 
 ٣ ٣ زوجات ٣
 ٢ ٢ جدتان ٢

انكسار فيه على أي فريق على 
هذا النظر للزوجات واإلخوة  مقتضى

] ١[كما سبق ولكل جدة واحد
 ٤ ٤ إخوة ألم ٤ :فرضاً ورداً وهذه صورا
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مثلة وهي  أخرى يطول استعراضها مفصلة باألطرقوهناك 
 وطريق األعداد واملقابلةطريق ما فوق الكسر وطريق اجلرب 

  )١(املتناسبة وطريق اخلطأين 
 يف عمدة البهويت رمحه اهللا تعاىل نظم الشيخ صاحل وقد

 مبا فيها الطريق املذكورةالفارض هذا الباب بالطرق 
 : املشهور حيث قال 

   نقص من سهام املسألةالرد   
  يف األنصبا مـعـادلـة زيادة                       

  به النعمان ذي القول السديدقال   
 ـعـي يف اجلديـد ف والشاوأمحد                      

   يكن ذو الفرض شخص واحدافإن   
 دا ـــ التراث فرضه والزائحاز                   
   يكن أكثر من شخص قسموإن  

 م ـــرؤوس ما مليت عل العلى                        
  تك الفروض قد تعددتوإن  

                                                 
  ١١-٢/٧ على هذه الطرق انظر العذب الفائض جزء للوقوف  )١(
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 ت ــة تأصلـ من ستقطعتها                      
    على الزوجني فالرد امتنعإال  

 طع ـــ بفرض يقتفيستقالن                  
   خمرج له وما بقي اقسمـامن 

 ما ـــــعلى سهام رد عل إذاً                  
 رج علم ـمخك صح قسمه إن 

 م ـ الذي على اجلمــيع ينقسهو                  
 ـي ـني السهام ما بقب توإن 

 قي ــ يف خمــرج مث ارتضربتها                       
   حظ من له مـن ردبضرب 

 رج معـد ــــ بقي من خمفيما                    
  ه من خمرج سهم ضربل ومن 

 ه أجـبـدا بـد مث ما برـ اليف                    
 وإن تشأ فزد على املسألـة  

 زوجيـة ــما فوق كسر منها لل                   
 مث ابسط الصحيح مع كسر حصل  
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 من جنس كسر كان ينتفي اخللل                   
 وإن عملت بطريق اجلبـر  

 فالتركة افرضنها يف الــقـدر               
 لزوجـيــة شيئا ومنه فرض ذي ا 

 اطرح ما تبقيه يف احلقيـقــة        
  رد عادل به مسألة لل

 واقسم عليه ما ا من عد  
  ةج قدر الشيء بالـسويخير 

 مسالة الوراث و للزوجية 
  مث ابسط اخلارج من كسر حصل  

 ل ا انفصوأعط كالً حظه مم 
  وبطرقة النسبة املوصلة  

 أعين ا األربع املنفصلة  
 لق بسطاً من مقام جعـال فأ 

 و ما بقي منه اجعلنه أوال      
 وثانياً مقامـه و ثـالثا 
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 مسألة الرد ملن توارثا   
 وسطح الوسطني و أقسم ما عال 

 على أول خيرج مال جهال   
  وحبساب اخلطـأين فاثبت 

 مقام كسرٍ كـان للزوجية  
  بكفة و ألق منه البسطا  

 ا طد حوقابلن بالباقي ما ق 
 فويق قبة و ذاك املسألة  

 فينقص أو يساو أو يفضل له  
  بته فإن يساوه فما أث 

 ا أوردته  بكفة جواب م
  وإن بنقص كان أو زيادة 

 يـة ثانضع عدداً يف الكفة ال 
  عـمـله    وفعل به كذا و مت

 )١(خيرج ما جيمعه و املـسـألة   

                                                 
 ١٠ -٣ السابق ص املصدر  (١)
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ملسائل اليت  وعدة أصول ا   : ( قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    
 ) فيها أحد الزوجني ستة 

 : أصول مسائل الرد إىل قسمني مها ميقس تإيرادسبق 
 .أن ال يكن مع من يرد عليه أحد الزوجني :  األولالقسم
 أن يكون مع من يرد عليه أحد الزوجني  :  الثاينالقسم

كمـا  فأصول مسائله أربعة أصـول      :   القسم األول  فأما
 :وهي  تعاىل ذكرها املؤلف رمحه اهللا

 ]   ٣[ثالثة  أصل -٢ ـ]    ٢[اثنني  أصل -١
 ]      ٥[مخسة أصل و -٤ ـ ]  ٤[أربعة  أصل -٣ 
وهو إذا كان مع من يرد عليه أحـد          :  القسم الثاين  أماو

فأورد املؤلف رمحه اهللا تعاىل أن عدة أصول هذا         الزوجني  
وستة ] ٨[ومثانية  ] ٤[وأربعة  ] ٢[وهي اثنان   القسم ستة   

  .]٤٠[وأربعون ] ٣٢[واثنان وثالثون ] ١٦[عشر 
 مسوها كثري من الفرضني أعداداً أخرى يف هذا القسم          وزاد

] ٣٢ [اثنـان وثالثـون   و] ١٦ [ستة عشر  أصوالً وهي 
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لك املؤلف رمحه اهللا تعاىل مـسلك       وقد س ] ٤٠[أربعون  و
  )١(بعض الفرضيني الذين مسوها أصوالً 

 أصـل أربعـة وعـشرين       ىلزاد ابن اهلائم رمحه اهللا تعا     و
وزاد اخلربي رمحه اهللا    ] ٧[سبعة أصول    فصارت )٢(]٢٤[

أصـل سـتة    ] ٢٤[إضافة إىل أصل أربعة وعشرين      تعاىل  
 ]٨[مثانيـة    أصول هذا القسم     فصارت )٣(] ٩٦ [وتسعني
   .أصول
أصـل  على ما ذكر اخلربي       الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل    وزاد
 أصول هذا   أصبحتف )١(]١٢[أصل اثين عشر    و ]٦[ستة  

 .أصول] ١٠[عشرة القسم عنده 
إذا كـان   ] ٢[اثنني   وهي أصل    ثالثةالصول  األ أما: قلت
إذا كـان فـرض     ] ٤[أربعة   وأصل، نصفاً   الزوجفرض  

إذا كان فرض الزوجة مثناً     ] ٨[مثانية   وأصل ، الزوجية ربعاً 

                                                 
 نسب حصرها إىل االستقراء جزء وض   و العذب الفائ٣٦٨ -٣٦٤ ص ٢ كشف الغوامض جزء  انظر  )١(
    ٥ ص ٢
  ٢٩٥ يف الفرائض ص الفصول   )٢(
  ١٨٣ ص ١ التخصيص جكتاب   )٣(
  ١٢٩ يف علم الفرائض و الوصايا ص التهذيب   )١(
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  الذين ذهبوا إىل الـرد     فال أعلم فيها خالفاً بني الفرضيني     
 .اب الفروض عدا الزوجنيعلى أصح

 زاده اخلـربي    فإمنـا هـذا املقتـضى     اجلواب على   أما  و
سـتة   أصلوالكلوذاين رمحهما اهللا تعاىل من أصول وهي        

] ٢٤ [وأصل أربعة وعشرين  ] ١٢ [أصل اثين عشر    و] ٦[
 على قول ابـن     تكون هالعلف]  ٩٦ [أصل ستة وتسعني    و

نت وال   كان ال يرد على بنات االبن مع الب        أنه �مسعود  
 ألب مع األخت الشقيقة وال على ولد األم         األخواتعلى  

 هوو النسب   منمع األم وال على جدة مع كل ذي فرض          
 .قول مرجوح كما أسلفنا 

 خطـأه   فقـد  اجلواب على ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل         وأما
يف غاية الوصول   رمحهما اهللا تعاىل    زكريا األنصاري   الشيخ  

  .)١(إىل علم األصول 
] ١٦[سـتة عـشر      اجلواب على الباقني الذين زادوا       اوأم
 ] ٤٠ [أربعنيو] ٣٢ [اثنني وثالثنيو

                                                 
  ١٠٧ ص لغاية الوصول إىل علم األصول  معزواً  ٢٩٥  ص الفصول للمنيف  حاشية   )١(
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على يف نظري    أصوالًإا ليست   : واهللا تعاىل أعلم     فأقول
ـ        هذا املقتضى    بل هي جوامع ملسائل الزوجية ومـن يرد 

 : وذلك لألمور التالية وهي  من أصحاب الفروض عليهم
عداد هي حاصل ضرب نتيجـة       هذه األ  إن  : األول األمر

 مسألة املردود عليهم وما بقي بعد       مصحالنظر بني أصل أو     
 جامعـة فروض الزوجية من مسألة الزوجيـة واحلاصـل         

التأصيل خالفه وهو حاصل النظر بني خمـارج        وللمسألتني  
 . يف بابه بقسميهالفروض وقد سبق 

 مرة واحدة وما عدا ذلك      تأصل املسائل   إن   : الثاين األمر
 تصحيح لالنكسار أو إجياد جامعة أو مهـا  فإمامن عملية   

على هذا املقتضى  الزوجيةمعاً وهنا قد جرى تأصيل مسألة     
من خمرج فرضها وجرى تـأصيل مسألة الرد من جمموع         

وما عدا ذلـك    ]  ٦[ستة   أصلنصبائهم املستخرجة من    أ
 .فجامعة للمسألتني 
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ب الزوجات أو  وجد انكسار يف نصيلوأنه   : الثالث األمر
 أو فيهما معاً وصحح االنكـسار       عليهميف نصيب املردود    

  .التوفيققبل اجلامعة لفاقت هذه األصول املزادة و باهللا 
يف  وجدت بعد تـدويين هلـذا البـاب          لقد  :ملحوظة
 أو  بأربع سنوات تقريباً من وافقين هـذا النظـر        الوسيط  

ه لكتاب  عوض العويف يف حتقيق   / هو د و وافقته واهللا أعلم    
 )١(املارديينكشف الغوامض لسبط 

أي مثـال   ) اثنان كزوج وأم    :  (  رمحه اهللا تعاىل   قوله  
  وأم فإن أصل لو هلكت امرأة عن زوج] ٢[أصل اثنني 

 ٢ 

 ١ زوج

خمرج فرض الزوجيـة     ]٢[مسألتهما من اثنني    
] ١[والباقي واحـد    ] ١[للزوج النصف واحد    

 ١ أم :لألم فرضاً ورداً وهذه صورا

وهو الرد على الـزوجني      أما على مقتضى ما ترجح يل     
 مـن سـتة     اكغريمها من أصحاب الفروض فأصل مسألتهم     

 للزوج النصف ثالثة ولألم الثلث اثنان وأصل مسألة الرد 

                                                 
 حتقيق املذكور  ٢٦٤ ص ١زء  كشف الغوامض جحاشيةانظر    (١)
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 ٥ ٦ 
 ٣ ٣ زوج

ا للـزوج   هممسهاهي جمموع   ] ٥[من مخسة   
فرضـاً  ] ٢[فرضاً ورداً ولألم اثنان     ] ٣[ثالثة  

 ٢ ٢ أم : وهذه صوراورداً على مقتضى هذا النظر
أي ) وأربعة كزوجة وأم وولديها     : (  رمحه اهللا تعاىل   قوله

 عـن   زوجلو هلك   على هذا املقتضى    ] ٤[ومثال أصل أربعة    
زوجة وأم وأخ وأخت ألم فإن أصل مسألة الزوجية من أربعة           

والباقي ثالثة لـألم    ] ١[خمرج الربع للزوجة الربع واحد      ] ٤[
لـألم  ] ٦[يها فرضاً ورداً وأصل مسألتهم مـن سـتة          وولد

 منهما لكلٍ] ٢[ولولدي األم الثلث اثنان      ]١[السدس واحد   
لكل واحد  ] ٣[ية من ثالثة    وأصل مسألتهم الرد   ، ]١[واحد  
 وبالنظر بني باقي فرض ]١[واحد منهما 

 ٤ ٣ ٦ ٤ 

 ١  ٠ ١ زوجة 

 ١ ١ ١ أم 

 ١ ١ ١ أخ ألم 

وبـني أصـل    ] ٣[الزوجي ثالثة   
جنـدها  ] ٣[مسألة الـرد ثالثـة      

ة أصـل مـسألة     منقسمة فاجلامع 
لكـل واحـد    ] ٤[الزوجية أربعة   
 أخ ألم :وهذه صورا] ١[منهم واحد 

٣ 
١ ١ ١ 
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وهو الرد على الـزوجني      أما على مقتضى ما ترجح يل     
كغريمها من أصحاب الفروض فأصل مسألتهم من اثين عشر         

 ولألم السدس اثنان ] ٣ [للزوجة الربع ثالثة] ١٢[
 ٩ ١٢ 

 ٣ ٣ زوجة 
 ٢ ٢ أم

 ٢ ٢ أخ ألم

فأصل ] ٤[ولإلخوة ألم الثلث أربعة     ] ٢[
] ٩[هم تسعة   سهاممسألة الرد هي جمموع     

فرضاً ورداً ولألم اثنان    ] ٣[للزوجة ثالثة   
] ٤[فرضاً ورداً ولإلخوة ألم أربعـة       ] ٢[

 ٢ ٢ أخ ألم :فرضاً ورداً وهذه صورا
أي  )ومثانية كزوجـة وبنـت      :  (  رمحه اهللا تعاىل   ولهق

 لو هلك هالك عنعلى هذا املقتضى ] ٨[ومثال أصل مثانية 
 ٨ 

 ١ زوجة

 ةزوجة وبنت فإن أصل مسألة الزوجية من مثاني       
والبـاقي  ] ١[خمرج الثمن للزوجة الثمن وحلد      

 ٧ بنت للبنت فرضاً ورداً وهذه صورا] ٧[سبعة 

وهو الرد على الـزوجني       ما ترجح يل   أما على مقتضى  
] ٨[ مثانية    من اكغريمها من أصحاب الفروض فأصل مسألتهم     

 وللبنت النصف أربعة ] ١[للزوجة الثمن واحد 
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 ٥ ٨ 
 ١ ١ زوجة

وأصل مسألتهم الردية على هذا النظـر       ] ٤[
فرضاً ورداً  ] ١[للزوجة واحد   ] ٥[من مخسة   

 ٤ ٤ بنت :فرضاً ورداً وهذه صورا] ٤[وللبنت أربعة 
وستة عشر كزوج وبنت وبنت     :  ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
أراد املؤلف رمحه اهللا تعاىل التمثيل ألصل سـتة عـشر           ) ابن  
حيث أورده أصالً من أصول مسائل الرد إذا كان مع          ] ١٦[

  أصل مسألة هذا املقتضىاملردود عليه أحد الزوجني فعلى 
 ١٦ 

 ٤ زوج

 ٩ بنت

  للـزوج  ]١٦[ستة عـشر     الرد ابتداًء من  
فرضـاً  ] ٩[وللبنت تسعة   ] ٤[أربعة  الربع  

فرضـاً ورداً    ]٣[ورداً ولبنت االبن ثالثة     
 ٣ بنت ابن :وهذه صورا

وتأصيل هذا املثال على قول من يرى أن سـتة عـشر            
من جامعة ملسأليت الزوجية املردود عليهم وليس أصالً        ] ١٦[

] ٤[سألة الزوجية من أربعـة      فإن أصل م  أصول مسائل الرد    
للبنت وبنت االبن   ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[للزوج الربع واحد    

 فرضاً ورداً 
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] ٣[للبنت النصف ثالثة    ] ٦[وأصل مسألتهما من ستة     
وأصل مسألتهما الردية مـن     ] ١[ولبنت االبن السدس واحد     

فرضـاً  ] ١[ولبنت االبن واحد    ] ٣[للبنت ثالثة   ] ٤[أربعة  
  .ورداً
وبني باقي فرض   ] ٤[النظر بني أصل مسألة الرد أربعة       وب

جندها متباينة فنضرب كامل مسألة الرد يف       ] ٣[الزوجية ثالثة   
هـي  و] ١٦=٤×٤[كامل مسألة الزوجية ينتج ستة عـشر        

 ومنها تصح اجلامعة للمسألتني
 ١٦ ٤ ٦ ٤ 

 ٤ ٠ ٠ زوج

 ٩ ٣ ٣ بنت

ــة   ــزوج أربع ] ٤=٤×١[لل
ــسعة ــت ت ] ٩=٣×٣[ وللبن

 ولبنــت االبــن ثالثــة  
 بنت ابن :وهذه صورا]٣=٣×١[

٣ 

٣ ١ ١ 

جامعـة ملـسأليت    ] ١٦[وذا يتبني لك أن ستة عشر       
الزوجية والرد وليست أصالً من أصول الرد ألننا أصلنا مسألة          

 ] ٤[الزوجية من خمرج فرضها أربعة 
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٤[ أربعـة    سـهامهم لنا مسألة الرد من جممـوع       وأص [
  .]٦[ة واملستخرجة من أصل ست

وباقي فـرض   ] ٤[أربعة  مث نظرنا بني أصل مسألة الرد       
فإذا هي متباينة فضربنا كامل مسألة الـرد        ] ٣[ثالثة  الزوجية  

وهي اجلامعـة   ] ١٦[يف كامل مسألة الزوجية نتج ستة عشر        
ـ هو الن خالفه و أما التأصيل ف  ، للمسألتني   ر بـني خمـارج     ظ

 .أحكموالفروض وقد سبق يف بابه واهللا تعاىل أعلم 
وهو الرد على الزوجني     وأما على مقتضى ما ترجح يل     

 اثين عشر   كغريمها من أصحاب الفروض فأصل مسألتهم من      
] ٦[وللبنت النـصف سـتة      ] ٣[للزوج الربع ثالثة    ] ١٢[

تكملة الثلثني فأصل مسألتهم    ] ٢[ولبنت االبن السدس واثنان     
سهامهمية من جمموع الرد  

 ١١ ١٢ 
 ٣ ٣ زوج
 ٦ ٦ بنت

] ٣ [للـزوج ثالثـة   ] ١١[أحد عشر   
فرضـاً  ] ٦[فرضاً ورداً وللبنت سـتة      
فرضاً ورداً   ]٢[ورداً ولبنت االبن اثنان     

 ٢ ٢ بنت ابن :وهذه صورا
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واثنان وثالثون كزوجـة وبنـت      :  ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
لو هلـك   ] ٣٢[أي ومثال أصل اثنني وثالثني      ) ومخس جدات 

 فإن أصل مسألتهم ابتـداًء  جدات عن زوجة وبنت ومخس  زوج
وللبنت واحد   ]٤[للزوجة الثمن أربعة    ] ٣٢[من اثنني وثالثني    

 فرضـاً ورداً  ] ٧[وللجدات سبعة   ] ٢١[وعشرين قرضاً ورداً    
] ٥[ورؤوسـهن مخـسة     ] ٧[ بني سهام اجلدات سبعة      وبالنظر

أصل املسألة  جتدها منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن فاضرا يف        
 ينتج ] ٣٢[ثني وثالاثنني 

 ١٦٠ ٣٢ ٤ ٦ ٨ 

 ٢٠ ٤ ٠ ٠ ١ زوجة

 ١٠٥ ٢١ ٣ ٣ بنت

 ٧ جدة

 ٧ جدة

 ٧ جدة

 ٧ جدة

ــة  ــتون مائ = ٣٢×٥[وس
ومنها تصح للزوجـة    ] ١٦٠

وللبنت ] ٢٠=٥×٤[عشرون  
ــسة   ــة ومخ = ٥×٢١[مائ

 وللجدات   فرضاً ورداً  ]١٠٥
] ٣٥= ٧×٥[مخسة وثالثون   
لكل واحدة سبعة   فرضاً ورداً   

 جدة :وهذه صورا ] ٧[

٧ 
٧ ١ ١ 

٧ 
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] ٣٢[وأما تأصيل هذا املثال على أن اثـنني وثالثـني           
من أصول مـسائل    وليس أصالً   جامعة ملسأليت الزوجية والرد     

للزوجة الثمن واحد   ] ٨[أصل مسألة الزوجية من مثانية      الرد ف 
  .والباقي سبعة للبنت واجلدات فرضاً ورداً] ١[

] ٣[سألتهن من ستة للبنـت النـصف ثالثـة          وأصل م 
وأصل مسألتهن الردية من أربعة     ] ١[وللجدات السدس واحد    

فرضـاً ورداً   ] ١[وللجدات واحـد    ] ٣[للبنت ثالثة   ] ٤[
] ٥[مخسة  وسهام اجلدات منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن       

ينتج عشرون ومنـها    ] ٤[مسألة الرد أربعة    يف كامل    افنضر
  .]٢٠=٥×٤ [تصح مسألة الرد

وللجـدات مخـسة    ] ١٥=٥×٣[للبنت مخسة عـشر     
  ]١[لكل واحدة واحد ] ٥= ٥×١[

وباقي فرض  ] ٢٠[وبالنظر بني مصح مسألة الرد عشرين       
جندها متباينة  فنضرب كامل مصح مسألة       ] ٧[الزوجية سبعة   

 ونستالرد يف كامل مسألة الزوجية ينتج مائة و
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 ١٦٠ ٢٠ ٤ ٦ ٨ 

 ٢٠ . ٠ ٠ ١ زوجة

 ١٠٥ ١٥ ٣ ٣ بنت

 ٧ ١ جدة

 ٧ ١ جدة

 ٧ ١ جدة

 ٧ ١ جدة

وهـــي ] ١٦٠=٢٠×٨ [
 ومنـها   اجلامعة للمـسألتني  

تصح للزوجـة عـشرون     
وللبنت مائة  ] ٢٠=٢٠×١[

ــسة  ] ١٠٥= ١٥×٧[ومخ
وللجدات مخسة وثالثـون    

لكل واحدة  ] ٣٥= ٧×٥[
 جدة  :وهذه صورا] ٧[سبعة 

٧ 
١ ١ 

٧ ١ 

أجل التصحيح إىل ما بعد اجلامعة وكـذلك        وإن شئت ف  
القول يف هذا األصل كما قلت يف أصل ستة عشر أا جامعة            
ملسأليت الزوجية واملردود عليهم ال أصل من أصول مـسائل          

 . وأحكمواهللا تعاىل أعلم كما أسلفتالرد 
وهو الرد على الزوجني     وأما على مقتضى ما ترجح يل     
 أربعـة    مـن  نصل مسألته كغريمها من أصحاب الفروض فأ    

وللبنت النصف اثنا   ] ٣[للزوجة الثمن ثالثة    ] ٢٤[وعشرين  
وأصل مسألة الرد    ، ]٤[وللجدات السدس أربعة    ] ١٢[عشر  
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] ٣[للزوجة ثالثـة     ]١٩[هي جمموع أنصبائهن تسعة عشر      
فرضـاً ورداً وللجـدات     ] ١٢[فرضاً ورداً وللبنت اثنا عشر      

 .فرضاً ورداً ]٤[أربعة 
ورؤوسهن مخـسة    ]٤[ بني سهام اجلدات أربعة      وبالنظر

 يف أصل مـسألة     انضرهي جزء السهم    جندها متباينة ف  ] ٥[
] ٩٥=١٩×٥[مخسة وتـسعون    ينتج  ] ١٩[الرد تسعة عشر    

 .ومنها تصح هذه املسألة على هذا النظر
 ]٥[يف جزء السهم مخسة  نضرا] ٣[للزوجة ثالثة 

 ٩٥ ١٩ ٢٤ 
 ١٥ ٣ ٣ زوجة
 ٦٠ ١٢ ١٢ بنت
 ٤ جدة
 ٤ جدة
 ٤ جدة
 ٤ جدة

] ١٥=٥×٣[ينتج مخـسة عـشر      
نـضرا يف   ] ١٢[عشر  وللبنت اثنا   

جزء السهم مخـسة ينـتج سـتون        
وللجدات أربعـة   ]  ٦٠=١٢×٥[
كذلك نضرا يف جزء الـسهم      ] ٤[

] ٢٠=٥×٤[ عـشرون    مخسة ينتج 
] ٤=٥÷٢٠[لكل واحـدة أربعـة      

 جدة وهذه صورا على هذا النظر

٤ ٤ 

٤ 
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وأربعون كزوجة وبنت وبنت ابن     : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
  عن زوجة زوجأي ومثال أصل األربعني لو هلك ) وجدة 

 ٤٠ 
 ٥ زوجة
 ٢١ بنت

 ٧ بنت ابن

وبنت وبنت ابن وجدة فإن أصل مسألتهن من        
] ٥[ابتداًء للزوجة الثمن مخسة      ]٤٠[أربعني  
قرضـاً ورداً   ] ٢١[ واحد وعشرون    وللبنت

 فرضاً  ]٧[ة  ولكلٍ من بنت االبن واجلدة سبع     
 ٧ جدة :ورداً وهذه صورا

جامعة ملـسأليت   ] ٤٠[أما تأصيل املسألة على أن أربعني       
أصـلها  فليست أصالً من أصول مسائل الرد       الزوجية والرد و  
] ١[للزوجة الثمن واحد    ] ٨[الزوجية مثانية   من خمرج فرض    
 ت االبن واجلدة فرضاً ورداً للبنت وبن] ٧[والباقي سبعة 

] ٣[للبنت النصف ثالثـة     ] ٦[وأصل مسألتهن من ستة     
 ] ١[ولكلٍ من بنت االبن واجلدة السدس واحد 
] ٣[للبنت ثالثـة  ] ٥[وأصل مسألتهن الردية من مخسة      

فرضـاً  ] ١[ولكلٍ من بنت االبن واجلدة واحـد        فرضاً ورداً   
  .ورداً
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وبني باقي فرض   ] ٥ [وبالنظر بني أصل مسألة الرد مخسة     
جندها متباينة فنضرب أصل مسألة الرد يف       ] ٧[الزوجية سبعة   

] ٤٠=٨×٥[تج أربعـون    ين] ٨[أصل مسألة الزوجية مثانية     
 للمسألتنيوهي اجلامعة 

 ٤٠ ٥ ٦ ٨ 

 ٥ ٠ ٠ ١ زوجة

 ٢١ ٣ ٣ بنت

 ٧ ١ ١ بنت ابن 

لزوجـة مخـسة    لمنها تـصح    
ــد ] ٥=٥×١[ ــت واح وللبن

ولكلٍ ] ٢١=٧×٣[وعشرون  
من بنت االبن واجلـدة سـبعة       

 جدة :وهذه صورا] ٧=٧×١[

٧ 

٧ ١ ١ 

وهو الرد على الزوجني     وأما على مقتضى ما ترجح يل     
 أربعـة   كغريمها من أصحاب الفروض فأصل مسألتهن مـن       

وللبنت النصف اثنا   ] ٣[للزوجة الثمن ثالثة    ] ٢٤[وعشرين  
 .]١٢[عشر 
 .]٤[دس أربعة  السةد من بنت االبن واجللك ول
 وأصل مسألة الرد هي جمموع أنصبائهن ثالثة وعشرون  
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 ٢٣ ٢٤ 
 ٣ ٣ زوجة
 ١٢ ١٢ بنت

 ٤ ٤ بنت ابن

فرضاً ورداً ] ٣[للزوجة ثالثة  ]٢٣[
فرضاً ورداً  ]١٢[وللبنت اثنا عشر 

ولكل من بنت االبن واجلدة السدس 
فرضاً ورداً وهذه صورا ] ٤[أربعة 

 ٤ ٤ جدة .على مقتضى هذا النظر
تصحيح االنكسار يف باب الرد على مقتضى عدم  مسألة

 :الرد على الزوجني
 البيان واإليضاح فيما أحسب يف باب تصحيح سبق لقد 

 ، على الرؤوسالسهاماالنكسار عن كيفية معاجلة انكسار 
ن  عال خيتلف تصحيح االنكسار يف مسائل الردهنا و

 إذا ذلكيسرياً والفاً ت إال اخالتصحيح يف باب االنكسار
جري التصحيح قبل جامعة الرد حيث يصحح انكسار أُ

انكسار سهام املردود وسهام الزوجات عليهن على حدة 
عليهم على حدة يف عمليتني منفصلتني وهذا هو االختالف 

 يف مسائل الرد عن ما ألفناه يف باب تصحيح اليسري
 .االنكسار 
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هذا الباب إىل ما بعد يف االنكسار تصحيح ئ  إذا أرجأما
 عما سبق يف باب  تصحيحهاجلامعة فال اختالف يف 

هو على هذا املقتضى هذا يف نظري و االنكسار تصحيح
املختار سواًء كان االنكسار على فريق الزوجات فقط أو 

 فقط أو كان االنكسار على اجلميع عليهمردود على امل
األسهل وفتأخري تصحيحه إىل ما بعد اجلامعة هو األفضل 

 ]٨[أصل مثانية على رأي من يرى أن ما بعد ـ واألخصر 
ال يعد من أصول مسائل الرد وإمنا جامعات بني مسألة 

 :التالية وذلك لألمور  ـ الزوجية ومسألة املردود عليهم
 يف العمل قد أوجب املسري إليه أهل االختصار إن -١

 أمكن إلمجاعهم على ذلك مهماالصناعة يف هذا العلم 
 وإن كان جوابه صحيحاً وهنا خمطئاً عدوا تاركه حىت

 الزوجاتباإلمكان إجراء عملية التصحيح على فريق 
 كالعملواملردود عليهم بعد اجلامعة يف عملية واحدة 

يف تصحيح االنكسار على أكثر من فريقني بدالً من 
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 ذاهفكالً على حدة  منفصلتني عمليتنيإجرائه يف 
 .تطويل يف العمل 

 وتسهيله هو األفضل حيث سبق عملال توحيد -٢
ل تصحيح يف باب االنكسار كيفية التصحيح وإذا أُج

 يف مسائل الرد إىل ما بعد اجلامعة كان االنكسار
  . يف بابهسبقالتصحيح معروفاً وال خيتلف عما 

وأما من حيث التسهيل فإن إجراء تصحيح  -٣
 سيكون يف اجلامعةاالنكسار يف مسائل الرد قبل 

نفصلتني أي تصحيح انكسار سهام الزوجات عمليتني م
 مع قطع النظر عن انكسار حدةعلى رؤوسهن على 
  .سهام املردود عليهم

مع قطع على حدة  عليهم وتصحيح انكسار سهام املردود 
النظر عن فريق الزوجات وهذا فيه نوع من التشتيت 

 .منهمتدئ  الفن السيما املب هذايفلب العلم االذهين على ط
 تصحيح االنكسار يف مسائل الرد إىل ما ريتأخ إن -٤

 املنكسرة السهامبعد اجلامعة قد تغين عنه اجلامعة فتصح 
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دون إجراء تصحيح وهذا أيضاً من االختصار حيث 
 عن عملييت تصحيح منفصلتني اجلامعةأغىن استخراج 
يف آخر اآلتية شاء اهللا تعاىل يف األمثلة  كما ستراه إن

  .النظرهذا 
د هذا النظر عندي ما تعارف عليه جل  مما يؤيإن -٥

 من قوهلم يف مسائل الرد اليت فيها أحد الفرضيني
 إما أن ينقسم الزوجنيرض فإن الباقي بعد ( الزوجني 

 ) على املردود عليهم وإما أن يباين أما املوافقة فال تتأتى 

عدم حصول  القطع  ب أمعنا النظر يف كالمهم هذا وهوفإذا
 حيتمل جنده الرد مسألة فرض الزوجية واملوافقة بني باقي
 :أمرين ومها 

أنه ليس هناك انكسار أصالً ال على فريق  :  األولاألمر
  يف هذا الباب املردود عليهمأصنافالزوجات وال على 

كلها  وهذا من املستحيالت أن تكون مسائل هذا الباب 
  .مطلقاًال انكسار فيها 
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 ولكن أرجئ نكسارا هناك يكون قد هأن :  الثايناألمر
تصحيحه إىل ما بعد اجلامعة وهذا هو أقرب األمرين يف 

 يف هذا الفن لالستقراءغ نفسه  يليق مبن فرال إذ ؛نظري 
 باقي فرض بنيأن يغفل أو يهم عن حصول املوافقة 

الزوجية ومسألة املردود عليهم وهذا مما يؤيد هذا النظر 
 . أعلم تعاىلواهللا 
 : لنظر كما يلي  على هذا ااألمثلة
مثال االستغناء باجلامعة عن تصحيح االنكسار قبلها إذا  -١

 زوج على فريق الزوجات لو هلك بعدهاأرجئ إىل ما 
 عن زوجتني وجدة وأخ ألم 

واحد  الربع اهلم] ٤[أربعة  منفإن أصل مسألة الزوجية 
وسنرجئ تصحيح ومباين لرأسيهما منكسر عليهما ] ١[

 عد اجلامعة هذا االنكسار إىل ما ب
وأصل ، للمردود عليهم فرضاً ورداً ] ٣[ثالثة  والباقي 

ستة مستخرجة من أصل ] ٢[اثنني من الردية مسألتهم 
 ] ١[واحد  واحد منهما لكل] ٦[
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ومسألة الرد ] ٣[ ثالثة وبالنظر بني باقي فرض الزوجية
نضرب كامل مسألة الرد يف ف متباينةجندها ] ٢[اثنني 

وهي اجلامعة ] ٨= ٤×٢[مثانية ينتج  يةكامل مسألة الزوج
 منهما واحد لكلٍ] ٢=٢×١[ اثنان  للزوجتنيللمسألتني

]١[. 
 بني  وبالنظر]٣=٣×١[ ثالثة  من اجلدة واألخ ألمولكلٍ

  جند أن االنكسار قد ماهيسأور  من اجلامعةنيسهام الزوجت
 ٨ ٢ ٦ ٤ صح حيث أغىن استخراج 

 ١ ٠ ٠  زوجة

 زوجة
١ 

١ ٠ ٠ 

 ٣ ١ ١  جدة

اجلامعة عن عملية التصحيح 
 لنا العمل ووفر تصراخمما 

لنا اجلهد وسهل لنا الطريق 
  ألم أخ :صورا هذه و

٣ 
٣ ١ ١ 

وهو الرد على الزوجني  وأما على مقتضى ما ترجح يل
 اثين كغريمها من أصحاب الفروض فأصل مسألتهم من

 دةكل من اجلول] ٣[ الربع ثالثة تنيللزوج] ١٢[عشر 
فأصل مسألتهم الردية من ] ٢[السدس اثنان االبن  تنوب
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ولكل من ] ٣[للزوجتني ثالثة ] ٧[سبعة  جمموع أنصبائهم
فرضاً ورداً وسهام الزوجتني  ]٢[اجلدة وبنت االبن اثنان 

فهي جزء ] ٢[منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنني 
ربعة ينتج أ] ٧[السهم نضرا يف أصل مسألة الرد سبعة 

 لكل واحدة ] ٦=٣×٢[للزوجتني ستة ] ١٤=٧×٢[عشر 

 ١٤ ٧ ١٢ 
 ٣ زوجة
 زوجة

٣ ٣ 
٣ 

 ٤ ٢ ٢ بنت ابن

 ولكل من بنت]٣=٢÷٦[ ثالثة
] ٤=٢×٢االبن واجلدة أربعة 
 ال خيتلف وعلى هذا الترجيح

تصحيح االنكسار عما سبق 
 ٤ ٢ ٢ جدة :معنا يف بابه وهذه صورا

 عن تصحيح االنكسار قبلها جلامعةباومثال االستغناء  -٢
على إذا أرجئ إىل ما بعدها على فريق املردود عليهم 

 عن زوج هلك لومقتضى عدم الرد على الزوجني 
  .زوجة وثالث جدات وأخ ألم
واحد هلا الربع ] ٤[أربعة فإن أصل مسألة الزوجية من 

 للمردود عليهم فرضاً ورداً ] ٣[ثالثة والباقي ] ١[



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٤٠٤ 

مستخرجة من ] ٢[اثنني  من  املردود عليهمةوأصل مسأل
منكسر عليهن ومباين ] ١[واحد للجدات ] ٦[ستة أصل 

وسنرجئ تصحيح هذا االنكسار إىل ] ٣[ثالثة لرؤوسهن 
  .]١[واحد ولألخ ألم  إنشاء اهللا تعاىل  اجلامعةما بعد 

 ومسألة الرد] ٣[ ثالثة وبالنظر بني باقي فرض الزوجية
  تباينةمجندها ] ٢[اثنني 
يف كامل مسألة ] ٢[اثنني  نضرب كامل مسألة الردف

وهي اجلامعة ] ٨=٤×٢[مثانية ينتج أربعة  الزوجية
 .للمسألتني
 ]٣=٣×١[ثالثة لجدات  ول]٢=٢×١[اثنان  للزوجة 

 .]١ [واحدة واحدكل ل
  .]٣=٣×١[ثالثة  ولألخ ألم 

وبالنظر بني سهام اجلدات من اجلامعة ورؤوسهن جند أن 
 كسار قد صحاالن
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استخراجعملية  تحيث أغن  ٨ ٢ ٦ ٤ 

 ٢ ٠ ٠ ١ زوجة

 ١ جدة

 ١ جدة

 جدة

١ ١ 

١ 

اجلامعة عن عملية 
التصحيح مما اختصر لنا 
العمل ووفر لنا اجلهد 

هذه  والطريقوسهل لنا 
  ألم أخ :صورا 

٣ 

٣ ١ ١ 

وهو الرد على الزوجني  وأما على مقتضى ما ترجح يل
 اثين  من أصحاب الفروض فأصل مسألتهم منكغريمها
ولكل من اجلدات ] ٣[للزوجة الربع ثالثة ] ١٢[عشر 

فأصل مسألتهم الردية من ] ٢[واألخ ألم السدس اثنان 
 فرضاً ورداً] ٣[للزوجة ثالثة ] ٧[ سبعة جمموع أنصبائهم

 فرضاً ورداً وسهام ]٢[ولكل من اجلدات واألخ ألم اثنان 
 منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن ثالثة ]٢[اثنان اجلدات 

فهي جزء السهم نضربه يف أصل مسألة الرد سبعة ] ٣[
ومنها تصح هذه ] ٢١=٧×٣[ينتج واحد وعشرون ] ٧[

 .املسألة على هذا النظر
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 ٢١ ٧ ١٢ 
 ٩ ٣ ٣ زوجة
 ٢ جدة
 ٢ جدة
 جدة

٢ ٢ 
٢ 

فرضاً ] ٩=٣×٣[للزوجة تسعة 
] ٦=٣×٢[ وللجدات ستة ورداً

 .لكل واحدة اثنان فرضاً ورداً
 ولألخ ألم ستة، ] ٢=٣÷٦[
فرضاً ورداً وهذه ] ٦=٣×٢[

 ٦ ٢ ٢ أخ ألم :صورا
 عن تصحيح االنكسار باجلامعةومثال االستغناء ـ  ٣

قبلها إذا أرجئ إىل ما بعدها وكان االنكسار على فريق 
على مقتضى من مل معاً  وفريق املردود عليهم الزوجات
 عن زوجتني و ثالث زوجلو هلك  الزوجني يرد على

 أربعة  مسألة الزوجية منأصلفإن  ، جدات وأخ ألم
منكسر عليهما وسنرجئ ] ١[ واحد هلما الربع] ٤[

والباقي  ،  ما بعد اجلامعةإىلتصحيح هذا االنكسار 
  .للمردود عليهم فرضاً ورداً] ٣[ثالثة 
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ة ست من أصل مستخرجة] ٢[اثنني وأصل مسألتهم من 
منكسر عليهن كذلك سنرجئ ] ١[واحد للجدات ] ٦[

  . اجلامعةبعدتصحيح هذا االنكسار إىل ما 
ومسألة الرد ] ٣[ثالثة وبالنظر بني باقي فرض الزوجية 

 كامل مسألة الرد يف نضربفجندها متباينة ] ٢[اثنني 
وهي اجلامعة  ]٨= ٤×٢[ مثانية كامل مسألة الزوجية نتج

واحد  زوجة  لكل]٢=٢×١[ثنان ا للزوجتنيللمسألتني 
 ]١[د واحلكل واحدة  ]٣=٣×١[  ثالثةوللجدات] ١[

  فريقوبالنظر بني سهام كل ] ٣=٣×١[ ثالثةولألخ ألم 
قد ورؤوسه جند أن االنكسار   ٨ ٢ ٦ ٤ 

 ١ ٠ ٠ زوجة

 زوجة
١ 

١ ٠ ٠ 

 ١ جدة

 ١ جدة

 جدة

١ ١ 

١ 

عملية  تأغن  حيث وزالصح
يت استخراج اجلامعة عن عملي

 اختصر لنا العمل مماالتصحيح 
نا ووفر لنا اجلهد وسهل ل

واهللا : صورا  هذهالطريقة و
  ألمأخ .وأحكم تعاىل أعلم

٣ 

٣ ١ ١ 
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وهو الرد على الزوجني  وأما على مقتضى ما ترجح يل
 اثين كغريمها من أصحاب الفروض فأصل مسألتهم من

 .]١٢[عشر 
 ولكل من اجلدات واألخ ألم ]٣[ الربع ثالثة نيت للزوج

فأصل مسألتهم الردية من جمموع ؛ ] ٢[السدس اثنان 
 .]٧[ سبعة سهامهم

 ولكل من اجلدات واألخ فرضاً ورداً] ٣[ ثالثة تنيللزوج 
 .  فرضاً ورداً]٢[ألم اثنان 

 منكسرة عليهما ومباينة ]٣[ثالثة وسهام الزوجتني  
 .]٢[فنثبت االثنني ] ٢[لرأسيهما اثنني 

 منكسرة عليهن ومباينة ]٢[اثنان وسهام اجلدات 
 . فنثبتها]٣[لرؤوسهن ثالثة 
املثبتني جندمها متباينني فنضرما يف بعض ينتج  وبالنظر بني 

 يف أصل مسألة افهي جزء السهم نضر] ٦=٣×٢[ستة 
ومنها ] ٤٢=٧×٦[وأربعون ن اثناينتج ] ٧[ سبعة الرد

 فللزوجتني مثانية عشر  تصح هذه املسألة على هذا النظر



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٤٠٩ 

 ٤٢ ٧ ١٢ 
 ٩ زوجة
 زوجة

٣ ٣ 
٩ 

 ٤ جدة
 ٤ جدة
 جدة

٢ ٢ 
٤ 

لكل فرضاً ورداً  ]١٨=٦×٣[
] ٩=٢÷١٨[واحدة تسعة 
 ]١٢=٦×٢[وللجدات اثنا عشر 

كل واحدة أربعة  لورداً فرضاً
ولألخ ألم  كذلك ] ٤=٣÷١٢[

فرضاً ]  ١٢=٦×٢[اثنا عشر 
 ١٢  ٢ أخ ألم :ورداً وهذه صورا

  أما إذا مل يصح االنكسار من اجلامعة فإننا جنري- ٤
 يف مرة االنكسار كما مضى معنا يف باب هصحيحت

واحدة حىت وإن كان االنكسار على فريقي الزوجات 
 عن زوجومثال ذلك لو هلك ، واملردود عليهم معاً 

 وثالث جدات وأربعة إخوة ألم فإن أصل زوجتني
] ١[واحد هلما الربع ] ٤[ أربعة مسألة الزوجية من

إىل ه  فنرجئ تصحيح ومباين لرأسيهما عليهمامنكسر
للمردود عليهم ] ٣[ثالثة والباقي  ، ما بعد اجلامعة

] ٣[ ثالثة دية من ورداً وأصل مسألتهم الرفرضاً
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السدس واحد للجدات ] ٦[ستة مستخرجة من أصل 
كذلك نرجئ سهن و ومباين لرؤعليهنمنكسر ] ١[
الثلث اثنان  ألم ولإلخوة ، إىل ما بعد اجلامعةه صحيحت
ه كذلك نرجئ تصحيح موافق لرؤوسهم بالنصف ]٢[

 .إىل ما بعد اجلامعة
 فرض وباقي] ٣[ثالثة  بني أصل مسألة الرد وبالنظر

 االنقسام تكون وعندجندها منقسمة ] ٣[ثالثة الزوجية  
 ]٤[بعة أراجلامعة مسألة الزوجية كما مضى معنا وهي هنا 

اثنان  ألم ولإلخوة] ١[واحد  من الزوجات واجلدات لكل
]٢[ . 

 ] ٣[ثالثة  و]٢[اثنني  جندها بني رواجع الرؤوس وبالنظر
 يف ونضرا ]٢[ اثنني املتماثلنيفنكتفي بأحد ] ٢[اثنني و

 يف انضرمث ] ٦[ستة  ينتج جزء السهم ]٣[ثالثة املباين 
 ]٢٤= ٦×٤[عشرون أربعة وينتج ] ٤[أربعة اجلامعة 
 نيللزوجتهذه املسألة تصح  ومنها
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]٦=٦×١ [ستة  ٢٤ ٤ ٣ ٦ ٤ 

 ٣ ٠ ٠ زوجة

 زوجة
١ 

٠ ٠ 
١ 

٣ 

 ٢ جدة

 ٢ جدة

 جدة

١ ١ ١ 

٢ 

 ٣  ألم أخ

 ٣  ألم أخ

 ٣  ألم أخ

ثالثة لكل واحدة 
وللجدات  ]٣[

  ٦×١[ستة  كذلك
لكل واحدة  ] ٦=

ولإلخوة ] ٢[اثنان 
اثنا عشر  ألم
لكل ] ١٢= ٦×٢[

] ٣[ثالثة واحد 
  ألم أخ صورا هذه و

٣ 

٢ ٢ ٢ 

٣ 

  التصحيح   لو صححنا هذا االنكسار قبل اجلامعة لكان       أما
 على  ني عمليتني منفصلتني حيث نصحح انكسار الزوجت      يف

  . يف هذه العمليةعليهمحدة دون إدخال انكسار املردود 
 ردود عليهم على حدة دون إدخالصحح انكسار املنمث 
 الزوجات يف هذه العملية فتصح مسألة الزوجية من فريق
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واحد لكل واحدة ] ٢=٢×١[اثنان  ماهل] ٨=٤×٢ [مثانية
 للمردود عليهم ] ٦[ستة والباقي ] ١[

يف أصل نضربه ] ٦[ستة أما املردود عليهم فجزء السهم 
] ١٨ =٣×٦[ينتج مثانية عشر ] ٣[ ثالثة الردمسألة 
ولإلخوة ] ٢[اثنان لكل واحدة ] ٦=٦×١[ستة للجدات 

 ] ٣[ثالثة لكل واحد ] ١٢=٦×٢[اثنا عشر ألم 
 وباقي] ١٨[مثاين عشر وبالنظر بني مصح مسألة الرد 

 فنثبت جندها متوافقة بالسدس] ٦[ستة فرض الزوجية 
 ] ١[باقي فرض الزوجية واحد سدس 

ا يف مصح ضرمث ن] ٣[ ثالثة وسدس مصح مسألة الرد
 = ٨×٣[أربعة وعشرون   ينتج]٨[مثانية  الزوجية مسألة
] ٣=٣×١[  ثالثةزوجة للمسألتني لكل وهي اجلامعة ]٢٤
ثالثة  أخ ألم للكو ]٢=١×٢[اثنان جدة  ولكل
]٣=١×٣[. 

تصحيح االنكسار ومها  – العمليتني اتنيوباملقارنة بني ه
  جند أن عملية –قبل اجلامعة والتصحيح بعدها 
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 ٢٤ ١٨ ٣ ٦ ٨ ٤ 

 ٣ ٠ ٠ ٠ ١ زوجة

 زوجة
١ 

٣ ٠ ٠ ٠ ١ 

 ٢ ٢ جدة

 ٢ ٢ جدة

 دةج

١ ١ 

٢ ٢ 

 ٣ ٣  أخ ألم

 ٣ ٣ أخ ألم

 ٣ ٣ أخ ألم

 االنكسار بعد صحيحت
اجلامعة ال خيتلف عما 
مضى معنا يف باب 
االنكسار أما التصحيح 

 ففي عمله تطويل قبلها
ورمبا تشتيت للذهن 

 –سيما املبتديء ال
واهللا تعاىل أعلم 

ه ذوه–وأحكم
 أخ ألم :صورا

٦ ٣ 

٢ 
٢ 

٣ ٣ 

 وهو الرد على وأما حلّ املثال على مقتضى ما ترجح يل
 الزوجني كغريمها من أصحاب الفروض فأصل مسألتهم من

لجدات ول] ٣[للزوجني الربع ثالثة ] ١٢[اثين عشر 
لكل ] ٤[ثلث أربعة واإلخوة ألم ال] ٢[السدس اثنان 

 .]١[واحد منهم واحد 
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] ٩ [تسعة سهامهمأصل مسألتهم الردية من جمموع و
فرضاً ] ٢[اثنان لجدات ول فرضاً ورداً] ٣[للزوجتني ثالثة 

 . فرضاً ورداً]٤ [أربعةإلخوة ألم لوورداً 
 منكسرة عليهما ومباينة ]٣[ثالثة  وسهام الزوجتني 

 .]٢[ثنني فنثبت اال] ٢[لرأسيهما اثنني 
منكسرة عليهن ومباينة كذلك  ]٢[اثنان  وسهام اجلدات 
 .فنثبتها] ٣[لرؤوسهن ثالثة 
كامل املثبتني جندمها متباينني فنضرما يف وبالنظر بني  

 يف اضرمث ] ٦=٣×٢[ستة جزء السهم  ينتج همبعض
 ونأربعة ومخس ينتج ]٩ [تسعة أصل مسألة الرد
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 ٥٤ ٩ ١٢ 
 ٩ زوجة 
 زوجة

٣ ٣ 
٩ 

 ٤ جدة
 ٤ جدة
 جدة

٢ ٢ 
٤ 

 ٦ ١ ١ أخ ألم
 ٦  ١ ١ أخ ألم
 ٦ ١ ١ أخ ألم

هذه ومنها تصح ] ٥٤=٩×٦[ 
فللزوجتني  املسألة على هذا النظر

فرضاً ] ١٨=٦×٣[مثانية عشر 
 واحدة تسعةورداً لكل 

وللجدات اثنا عشر ]  ٩=٢÷١٨[
فرضاً ورداً لكل ] ١٢= ٦×٢[

 ].٤=٣÷١٢[واحدة أربعة 
ولإلخوة ألم أربعة وعشرون 

فرضاً ورداً لكل واحد ] ٢٤=٦×٤[
 ٦ ١ ١ أخ ألم :وهذه صورا] ٦=٤÷٢٤[ستة 
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 باب مرياث ذوي األرحام
فصل يف الرد على ذوي     (  :  قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    

 )األرحام 
مجع رحم وهو منبت الولد يف البطن       : األرحام يف اللغة    

م ذلك احملل تقريباً لإلفهام والرحم يف اللغة مطلـق          ومسي باس 
  )١(القرابة

هم كل قريب ليس بذي فرض يف كتاب        : ً    واصطالحا
 أو إمجاع األمة وال عـصبة       �اهللا تعاىل ويف سنة رسول اهللا       

 )٢(حترز املال عند االنفراد
األول أوالد البنات وأوالد    ، وهم أربعة أنواع    ( :  قوله
،  واجلدات الساقطات    الساقطوناين األجداد   الث ، االبنبنات  

الثالث بنات األخوة وأوالد األخـوات وأوالد األخـوة ألم           
 ) الرابع األخوال واخلاالت والعمات واألعمام ألم وأوالدهم 

 
 

                                                 
  بتصرف ١٨٥ والفرائض لالحم ص٢/١٥ والعذب الفائض ج١٨٣ خمتار الصحاح ص (١)
  ١٨٥  شرح السراجية للسيد اجلرجاين  ص (٢)
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  اخلالف يف عدد أصناف ذوي األرحام
 أصـناف ذوي    داختلف العلماء رمحهم اهللا تعاىل يف عد      

ربعة أصناف ولعله واهللا أعلم من      األرحام فمنهم من عدهم أ    
 )١( يف السراجية    االختصار كاجلرجاين باب اإلمجال ومراعاة    

  : وأكثر الفرضيني ومنهم املؤلف رمحه اهللا تعاىل حيث قـال           
) : االبنوهم أربعة أنواع  األول أوالد البنات وأوالد بنات          (

أي من ينتمي إىل امليت وهم فروعه الذين ال فرض هلـم وال             
كابن البنت وبنت البنـت     وأوالدهم  يب كأوالد البنات    تعص

بنـت  البنت وبنـت    ابن  كابن  وأوالدهم  وأوالد بنات االبن    
 .البنت ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا 

 واجلدات الساقطونالثاين األجداد  : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
وهم من ينتمي إليهم امليت وهم أصول امليـت         ) الساقطات  

وهم من أدىل إىل امليت بأنثى      وال تعصيب   الذين ال فرض هلم     
بعـض  اجلد الرمحي والذي يطلق عليه      كأو بأنثى بني ذكرين     

  .وأيب األم، كأيب أم األب  اجلد الفاسد نيالفرضي

                                                 
  ١٩٠  شرح السراجية للسيد اجلرجاين ص )١(
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كأم أيب األم وكأم أيب أم األب وهي واجلدات الساقطات 
من أدلت بذكر بني أنثيني وهي اجلدة الرمحية والـيت يطلـق            

 . اجلدة الفاسدةنيضيالفربعض عليها 
خـوة وأوالد   الثالث بنـات اإل   : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله 

هم من ينتمي إىل أبوي امليت      ) خوة ألم   األخوات وأوالد اإل  
 خوةبنات اإل ك وهم احلواشي الذين ال فرض هلم وال تعصيب       

األشقاء أو ألب أو ألم دون أبناء اإلخوة األشـقاء أو ألب            
 خوة بنات اإل   : فقولهثهم وإن نزلوا    ألم من امع على مريا    

 خرج به أبناء اإلخوة من األبوين أو من األب 
 يشمل مجيع أوالد األخوات الشقيقات      وأوالد األخوات 

 أو ألب أو ألم ذكوراً وإناثاً 
وقال هنا أوالد ومل يقل بنات ألن مجيع أوالد اإلخوة ألم           

 مـن   الذكور واإلناث من ذوي األرحام عكس أبناء اإلخوة       
 األبوين أو من األب 

الرابـع األخـوال واخلـاالت      : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
وهم من ينتمي إىل جدي     ) والعمات واألعمام ألم وأوالدهم     
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امليت وهـم العمـات مطلقـاً واألعمـام ألم واألخـوال            
 )١(واخلاالت

رمحه اهللا تعاىل   ومنهم من عدهم مخسة عشر كاملاوردي       
  )١( .يف احلاوي الكبري

  )٢(منهم من عدهم أحدا عشر كابن قدامة يف املغـين           و
 .رمحهما اهللا تعاىلوابن اجلوزي  يف املذهب األمحد 

ومنهم من عدهم عشرة كالكلوذاين يف التهذيب وابـن         
حجر يف الفتح والشافعية يف رمحة األمة وامليزان الكبري ومغين          
 )٣( احملتاج والسراج الوهاج واية احملتاج  وحاشيته واملهذب       

  .عيرحم اهللا تعاىل اجلم
 )٤(وقال يف شرح اجلعربية ومنهم من يزيد على ذلـك           
  )٥(ومنهم من عدهم سبعة أصناف كالسرخسي يف املبسوط

                                                 
  بتصرف ١٩١ – ١٩٠  السراجية بشرح السيد اجلرجاين ص  (١)

  ٣٧٢ص  ١٠  احلاوي الكبري ج  )١(
  ٨٣ ص ٧  املغين بالشرح الكبري ج  )٢(
 و املهذب بشرح    ٢٨٥ و املرياث يف الشريعة اإلسالمية ص        ٩٩  التهذيب يف علم الفائض و الوصايا ص        )٣(

   ٥٤ ص ١٦اموع ج 
  ١٥ ص ٢  العذب الفائض ج  )٤(
  ٦ ص ٣٠ املبسوط للسرخسي جزء  )٥(
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والظاهر واهللا أعلم أن هذا اخلالف هو يف الضبط          : قلت
 .والتصنيف ويف اإلمجال والتفصيل أما املقصود فال خالف فيه

 :د  جعلهم كالتايل  فقفأما من عدهم أحدا عشر
 ولد البنات وولد بنات االبن وإن نزلـوا ذكـوراً           -١
 .وإناثاً
  األجداد الساقطون وإن علوا وهم كـل جـد يف            -٢

 .نسبته للميت أنثى 
 اجلدات الساقطات وإن علون وهن كل جدة أدلت         -٣

 .بذكر بني أنثيني 
 ولد األخوات وإن نزلوا سواًء كن لألبوين أو لألب          -٤
 .أو ألم 
 . بنت كل أخ سواًء كان شقيقاً أو ألب أو ألم-٥
 . ولد األخ ألم-٦
 . العم ألم وهو أخو األب ألمه -٧
 بنت كل عم سواًء كان العم شـقيقاً أو ألب أو             -٨ 
 .ألم
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 .ل عمة سواًء كانت شقيقة أو ألب أو ألمك -٩
 كل األخوال و اخلاالت وهم إخوة األم وأخواا         -١٠

 .و ألب أو ألمسواًء كانوا أشقاء أ
 كل من أدىل ؤالء العشرة كعمة العمة و خالت          -١١

  .)١(اخلالة وأيب أيب األم  وأخي العم ألم  وعمته وحنو ذلك 
  رمحه اهللا تعـاىل      كاملاوردي وأما من عدهم مخسة عشر    

فهم نفس األصناف األحد عـشر وإمنـا جعـل األخـوال            
اً بذاته  واخلاالت صنفني وعد كل من أدىل بصنف منهما صنف        

كأوالد األخوال واخلاالت وأوالد العمـة وأوالد العـم ألم          
وهؤالء يشملهم صنف واحد وهو كل مـن أدىل بالعـشرة           

  .)٢( - واهللا تعاىل أعلم -السابقني 
 أصناف فهم نفـس األصـناف       وأما من عدهم عشرة   

األحد عشر مع دمج صنفي األجداد واجلدات حتت صـنف          
 . واهللا تعاىل أعلمواحد

                                                 
  ١٦ -١٥ ص ٢   العذب الفائض شرح عمدة الفارض ج  )١(
   ٣٧٢ / ١٠  انظر احلاوي الكبري ج  )٢(
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 رجيحالت
الراجح يف نظري أن أصـناف ذوي األرحـام أربعـة           
اختصاراً وأحد عشر بسطاً وهو القول الوسط حيث ال إفراط          
وال تفريط فهو أكثر القليل وأقل الكثري وما عداه فهو راجـع       

 إليه واهللا تعاىل أعلم 
 اخلالف يف توريث ذوي األرحام

 )واختلف يف تـوريثهم     : ( رمحه اهللا تعاىل   فاملؤل لاق
 : اختلف أهل العلم يف توريث ذوي األرحام على قولني مها 

القول بتوريثهم إذا عدم أصـحاب      هو   : القول األول 
الفروض غري الزوجني والعاصب بسبب أو بنسب وهو مـا          

 وابن مسعود   عليفعن   : ( بقولهأورده املؤلف رمحه اهللا تعاىل      
 يلنخعوا )١(وأيب الدرداء والشعيب ومسروق وحممد بن احلنيفة      

 )٢( بن صاحل وأيب نعـيم وحيـىي بـن آدم            واحلسنوالثوري  

                                                 
هو حممد بن علي بن أيب طالب أبو القاسم كان كثري العلم و الورع شديد القوة ولد :   حممد بن احلنفية   )١(

  ١٦٢ ص ١هـ  ا  هـ  حاشية التلخيص يف الفرائض  ج٨٣ و مات سنة ����لسنتني بقيتا من خالفة عمر 
هو  حيىي بن آدم بن سليمان الكويف موىل أيب أمية ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة مات                  :  حيىي بن آدم     )٢(

 ) ٧٤٩٦(  رقم ٥١٧هـ  ا هـ تقريب التهذيب  ص ٢٠٣سنة  
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 زيـاد  بنق واحلسن  ا وأيب حنيفة وإسح    )١(والقاسم بن سالم  
القول بتوريثهم إذا مل يكن معهم أحد مـن العـصبة وذوي            

 العراق والكوفـة والبـصرة      فقهاءواىل ذلك ذهب    ،  السهام  
 ) وغريهم 

 وعثمان وأيب وهو مروي أيضاً عن أيب بكر وعمر    : قلت  
  .عبيدة وأيب هريرة وعائشة ومعاذ رضي اهللا عنهم أمجعني

أما ما روي أن أبا بكر وعمر وعثمان أم قالوا بعـدم            
توريث ذوي األرحام فهو غري صحيح فإنه حكي أن املعتضد          
سأل أبا حازم القاضي عن هذه املسألة فقال أمجع أصـحاب           

ذوي األرحـام    غري زيد بن ثابت على توريث        �رسول اهللا   
وال يعتد بقوله مقابلة إمجاعهم وقال املعتضد أليس أنه يروى          

 ذلك عن أيب بكر وعمر وعثمان؟ 

                                                 
 القاسم بن سالم هو القاسم بن سالم أبو عبيد البغدادي اهلروي اإلمام املشهور ثقة فاضل جبل من جبال                   )١(

سع العلم يف الفقه وغريه من العلوم قال اإلمام احلجة إسحاق بن راهويه احلق حيبه العلم إمام عابد حجة ثقة وا
هـ  ٢٢٤هـ على خالف  وتويف سنة     ١٥٧ وقيل   ١٥٤اهللا أبو عبيد أفقه مين ويل قضاء طرطوس  ولد سنة            

 وفقه اإلمام سـعيد  ٤٢-١٣الناسخ واملنسوخ  ص٠ ٥٤٦٢ رقم   ٣٨٦أهـ بتصرف تقريب التهذيب ص      
 ٤١١ ص ٤ جبن املسيب
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فقال كال وقد كذب من روى ذلك عنهم وأمر املعتضد          
برد ما كان يف بيت املال مما أخذ من تركة من كان ورثه من              

 .رمحه اهللا تعاىلذوي األرحام وقد صدق أبو حازم فيما قال 
ال أتأسف علـى    :   أنه قال  �د روي عن أيب بكر      وق

 : عن ثالث �شيء كتأسفي على أين مل أسأل رسول اهللا 
أهو فينا فنتمسك به    ) اخلالفة( عن هذا األمر     -١

 أم يف غرينا فنسلم إليه 
 هل هلم من هذا األمر شيء؟ : وعن األنصار -٢

وعن توريث ذوي األرحام ؟ فإين مل أمسع فيه من رسول           
 .)١(اً ولكين ورثتهم برأي شيئ�اهللا 

وبه قال عمر بن عبد العزيز وابن سريين وعطاء وجماهد          
  ،وشريح وطاووس وهو مذهب اإلمـام أمحـد وأصـحابه         

وعلقمة بن قيس وابن أيب ليلى وحممد بن سـامل و عبيـدة             
السلماين وسعيد بن جبري وعكرمة واألعمش ومحاد بـن أيب          

 وجابر بن زيد وابن     سليمان وأيب بكر بن عياش وابن املبارك      

                                                 
   ٢ ص ٣٠  املبسوط للسرخسي ج (١)
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أيب مليكة وحيىي بن أكثم ونعيم بن محاد وأيب عبيد و محـزة             
 . ومغرية الظيب والشافعي يف اجلديد)١(الزيات ونوح بن دراج 

 وبه قال النووي وحبيش بن ميسرة وأسد بـن عمـر           
وحممد بن نصر املروزي وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بـن              

 رمحهم  )٢(ن وميمون بن مهران   مسعود والقاسم بن عبد الرمح    
 .وكل من قال بالرد قال بتوريث ذوي األرحام ، اهللا تعاىل

  .و به قال علماء الشافعية يف أواخر القرن الرابع اهلجري
كما قال به متأخروا علماء املالكية يف أوائل القرن الثالث          

   .اهلجري
) أي  ( قال اخلربي رمحه اهللا تعاىل يف التلخيص وبـه          و
يث ذوي األرحام أفىت أكثر أصحابنا اليوم لعـدم بيـت           بتور
  )٣(املال

                                                 
هو نوح بن دراج النخعي موهلم أبو حممد الكويف القاضي كان له فقـه ويل القـضاء                 :  نوح بن دراج       )١(

 هـ  وهو قاضي اجلانب الشرقي اهـ حاشية اية اهلدايـة إىل حتريـر               ١٨٢بالكوفة من الثامنة مات سنة      
 ٤٩٧ وانظر تقريب التهذيب ص      ١٨٤ – ١٨٢ / ١٠ذيب التهذيب ج     معزواً إىل    ٢٦٤ / ٢الكفاية ج   

  ) ٧٢٠٥( رقم 
 ١٧٦ ص ٦ ج  طـار و ونيـل ا أل ١٨٦  وشرح السراجية ص ٨ ٤ ص٧  املغين بالشرح الكبري ج  )٢(

 واملرياث يف الشريعة اإلسالمية ص      ٥٦ ص   ١٦ واموع شرح املهذب  ج       ١٧ ص   ٢والعذب الفائض ج    
 ١٥/٤٨٢ واالستذكار ج٣ -٢ ص٣٠لسرخسي  ج  عزاه للمبسوط ل٢٨١

  ١٦٤ – ١٦١ والتهذيب ص ٤٦٩ ص ١٥ وانظر حاشية االستذكار ج ٦١ ص ١ التلخيص ج  )٣(
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هو القول بعدم تـوريثهم وإن عـدم         :  القول الثاين   
أصحاب الفروض والعاصب بسبب أو بنسب وهو ما أورده         

 رضـي وعن زيد بن ثابت      : (  بقولهاملؤلف رمحه اهللا تعاىل     
 )٣(موالقاسم ابن إبـراهي    )٢( ومكحول )١(اهللا عنهم والزهري  

 .)احلجازوبه قال فقهاء ، ومالك والشافعي أنه ال مرياث هلم 
 �ورواية شاذة عن ابن عباس وابـن عمـر          : قلت   

وتابعهم من التابعني الفقهاء السبعة املدنيون وأبو سلمة وابن         
شهاب وربيعة وأبو الزناد وعطاء وعمرو بن دينـار وابـن           

 جريج وداود وأبو ثور والعويف وابن جرير 

                                                 
هو حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبداهللا بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه احلـافظ  :   الزهري   )١(

 برقم ٤٤٠ أه بتصرف  التقريب ص ١٢٥الرابعة مات سنة متفق على جاللته وإتقانه وهو من رؤوس الطبقة 
٦٢٩٦  

هو مكحول بن يزيد وقال ابن أيب مسلم بن شاذل التابعي أبو عبد اهللا الدمشقي كان من سيب :   مكحول )٢(
كابل فأعتق مبصر وهو من فقهاء أهل الشام وصاحليهم وجامعيهم للعلم مسع عدداً من الصحابة والتابعني قال                 

هـ وقيل غري ذلـك ا هــ        ١١٨ ما أعلم بالشام أفقه من مكحول واتفقوا على توثيقه تويف سنة             أبو حامت 
  ١٦١حاشية التهذيب يف الفرائض ص 

هو القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل احلسين العلوي أبو حممد املعروف بالرسي فقيـه              : القاسم بن إبراهيم     )٣(
  ٥ ص ٦ انظر األعالم للزركلي ج٢٤٦ ومات سنة ١٦٩شاعر من أئمة الزيدية ولد سنة 
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ه ذهب اإلمام مالك واإلمام الـشافعي يف القـدمي          وإلي
 رمحهـم اهللا  )١(واألوزاعي وأكثر أهل الشام وسفيان الثوري      

  .تعاىل مجيعاً
ال يصح نص يف مرياث     : وقال وابن حزم رمحه اهللا تعاىل     

اخلال فما فضل عن سهم ذوي والسهام وذوي الفرائض ومل          
ـ           صاحل يكن هناك عاصب وال معتق وال عاصب معتق ففي م

املسلمني ال يرد شيء من ذلك على ذي سهم وال على غـري             
ذي سهم من ذوي األرحام إذ مل يوجب ذلك قرآن وال سنة            

 األرحام فقراء أعطوا على قـدر       اوال إمجاع فإن كانوا ذوو    
  ٠)٢(فقرهم والباقي يف مصاحل املسلمني 

وهو من متأخري علمـاء     رمحه اهللا تعاىل    وقال الرافعي   
  املال يعطى لذوي األرحام من باب رعاية املصلحة الشافعية أن
 

                                                 
(  رقـم  ٤٨٠ / ١٥ واالستذكار ج ٢٢٣ / ١٠ واحلاوي الكبري ج ٥١٨ / ٢موطأ اإلمام مالك جزء  )١(

واملرياث يف الـشريعة    ١٤٤ / ٢ وفقه اإلمام األوزاعي ج      ٥٥ / ١٦واموع شرح املهذب ج      ) ٢٢٨٦٧
   ٢٨٤اإلسالمية ص 

  ) ١٧٥٠( مستدركة  رقم  مسألة ٣٤٨  ص  ٨ احمللى ج  )٢(
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  )١(ال من باب التوريث 
وروي القول بعدم التوريث عن أيب بكر وعمر رضي اهللا          
عنهما إال أنه مل يصح عنهما بل صح عكسه كما سبق بيانـه      

 يف القول األول
أي من القرآن    ) واستدل املورثون : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
 بالتايل 
وأُولُواْ اَألرحامِ بعضهم أَولَـى      �عموم قوله تعاىل    ب -١ 

 .أي أحق بالتوارث يف حكم اهللا تعاىل � بِبعضٍ
كان التوارث يف ابتداء    رمحهم اهللا تعاىل     وقال أهل العلم    

  اإلسالم باحللف يتوارثون به دون القرابة وذلك لقوله تعـاىل         
�     كُمانمأَي تقَدع ينالَّذو  مهيبـصن موهمث نـسخ    )٢( � فَآت 

وأُولُواْ اَألرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في       � :ذلك بقوله تعاىل  

                                                 
 حتقيق حممد درويش وقال انظر حاشية القليويب امش احمللى ١٨٧ حاشية شرح السراجية للجرجاين ص  )١(

  ٨/٢١٨ وشرح الزقاين على خمتصر اخلليل ٦/١٠ واية احملتاج للرملي ٢/٣للمنهاج 
 ٣٣ سورة النساء آية )٢(
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 ابِ اللّهتفما كان ملوىل املواالة واملؤاخـاة يف ذلـك          )١( � ك 
  )٢(الزمان صار مصروفاً إىل ذوي األرحام 

 مجيعاً  وقيل لفظ أويل األرحام كلمة عامة تشمل األقارب       
سواًء كانوا من أصحاب الفروض أو مـن العـصبات أو مل            
يكونوا منهم فمن ليس منهم من أقرباء امليت فهو داخـل يف            

 األولوية باإلرث
 وبذلك يكون أولو األرحـام أوىل إذا عـدم الـوارث           
بالفرض أو التعصيب من بيت مال املسلمني ألنه للمـسلمني          

 .مجيعاً 
جالِ نصيِب مما تـرك الْوالـدان       لِّلر (تعاىلوقوله   ( -٢

معلوم ) واَألقْربونَ وللنساء نصيب مما ترك الْوالدان واَألقْربونَ      
أن ذوي األرحام من األقربني فوجب هلم نصيبهم ال حيجبهم          

  )٣(عنه إال من هو أوىل منهم 

                                                 
 ٢٢٦ – ٢٢٤و الناسخ واملنسوخ أليب القاسم اهلروي  ص          ٨٥ – ٨٤ ص   ٧ املغين بالشرح الكبري ج      )١(

  ٣٠ -٢٨ ص ١٢ والفتح ج ٤١٥ -٤١٠من األثر رقم 
  ١٨٨ – ١٨٧ شرح السراجية للجرجاين ص )٢(
 ٢٢٨٩٢ رقم ٤٨٤ ص ١٥  االستذكار ج  )٣(
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يل علـى   فلفظ الرجال والنساء واألقربني يشملهم والدل     
 )١(مدعي التخصيص 

 : ومن السنة بالتايل 
ـ : بقوله  رمحه اهللا تعلى    ما أورده املؤلف     -١ يث دوح

رضي اهللا عنه عن الـنيب      )٢(املقدام بن معد يكرب     
رواه ) لـه    واخلال وارث من ال وارث     ( وفيه �

 )   والترمذي وقال حديث حسن)٣(ماجةأمحد وابن 
وحـديث  : ه  قولما أرده املؤلف رمحه اهللا تعاىل ب       -٢

 مـن   خر �أن موىل النيب    رضي اهللا عنها    عائشة  
 هل له من    فقال � خنلة فمات فأتى به النيب       قعذ

 أهـل   مرياثه أعطواقال  : نسب أو رحم قالوا ال      
 ) رواه اخلمسة إال النسائي )قريته 

                                                 
 ١٨٠ ص ٦ نيل األوطار ج  )١(
تويف بالـشام سـنة   ] صحايب[كنا أبا حيي هو املقدام بن معد يكرب الكندي وي:  املقدام بن معد يكرب     )٢(

 ص  ٧سبع ومثانني يف خالفة عبد امللك بن مروان وهو ابن إحدى وتسعني سنة اهـ الطبقـات الكـربى ج                  
 ذ]٣٧٣٨[ رقم ٢٩٠

حممد بن يزيد ابن ماجة القزويين أبو عبد اهللا حافظ قزوين يف عصره قـال أبـو يعلـى                 :  ابن ماجة هو      )٣(
 متفق عليه حمتج به له معرفة باحلديث وإمنا غض من رتبة سننه ما يف كتابه من املناكري                  هو ثقة كبري  : اخلليلي  

 ٢وقليل من املوضوعات مات سنة ثالثة وسبعني ومائتني ـ انظر نزهة الفضالء ذيب سري أعالم النبالء ج  
  ٩٧٠ص 
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وحديث ابن  : قوله  ما أرده املؤلف رمحه اهللا تعاىل ب       -٣
نوا  بـني أصـحابه وكـا      آخى �عباس أن النيب    

وأُولُـواْ اَألرحـامِ     �(يتوارثون بذلك حىت نزلت     
      ابِ اللّـهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعفتوارثـوا   � ب

 )١(.رواه الدار القطين) بالنسب 

 هلذا القول ما رواه واسع      االستداللومن    : قلت -٤
تويف ثابت بن الدحداحة ومل يدع      : بن حبان قال    

 فـسأل عنـه     � النيب   وارثاً وال عصبة فرفع إىل    
ما :  هل ترك من أحد ؟ فقال        �عاصم بن عدي    

  �نعلم يا رسول اهللا ترك أحداً فدفع رسول اهللا 
 
 

                                                 
ي املقرئ احملدث من أهل حملـة       هو األمام احلافظ أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد البغداد          :  الدار قطين     )١(

الدار قطن ببغداد ولد ست وثالمثائة انتهى إليه احلفظ ومعرفة علل احلديث ورجاله مع التقدم يف القـراءات                  
وطرقها وقوة املشاركة يف القفه االختالف واملغازي وأيام الناس وغري ذلك وهو أول من صنف القـراءات                 

سنة مخسٍ ومثانني وثالمثائة ـ انظر نزهة الفضالء  ذيب سري أعالم  وعقد هلا أبواباً قبل فرش احلروف تويف 
   ١١٨٨ ـ ١١٨٦ ص  ٣النبالء ج 
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 )١( .ماله إىل ابن أخته أيب لبابة بن عبد املنذر

ومل خيلف إال ابنة أخ لـه       ( ويف حديث أيب عبيد            
  )٢( مبرياثه البنة أخيه �فقضى النيب 

 حديث أنس   مرياث ذوي األرحا  ومن املؤيدات مل   -٥
 قال ابن أخت القوم منهم أو من       � عن الين    �

  )٣(متفق عليهأنفسهم 
ومما يؤيد توريث ذوي األرحام أيـضاً حـديث      -٦

عمرو بن شعيب السابق عن أبيه عن جده عـن          

                                                 
:  قال الدرويش يف حاشيتها ١٨٩وانظر شرح السراجية للجرجاين ص ٢٤٤ ص ١٠ احلاوي الكبري ج  (١)

د هذا احلديث ألن سنده أخرجه الطحاوي وابن أيب شيبة وقال حممد يف املوطأ وحديث مروية أهل املدينة يقص
  خمطوطه٢٣٠صحيح ال يستطيعون رده مث ذكره معزواً للتعريف واألخبار ص 

من طريق أيب عبيد ثنا عباد بن  ) ٢١٦ ـ  ٦/٢١٥( أخرجه البيهقي :  قال األلباين رمحه اهللا تعاىل ضعيف)٢(
. اسع بن حبـان رفعـة       عباد بن حممد بن إسحاق بن يعقوب بن عتبة بن حممد بن حيي بن حبان عن عمه و                 

وعن حممد بن إسحاق بن حممد بن حيي       ) ٢/٤٢٩( من طرق أخرى وكذا الطحاوي       ) ٣٨١/ ٢(والدارمي  
أن ثابت بن الدحداح كان رجالً أتياً يف بين أنيف أو يف بين العجالن ومات               : ( بن حبان عن واسع بن حبان       

 مرياثه إىل بن أخته وهو أبو لبابة بن عبد املنذر ����يب  هل له وارث فلم جيدوا له وارثاً فدفع الن����فسأل النيب 
قلت يعين مرسل فإن واسع بن حبان خمتلف يف صحبته          ) . هو منقطع   ( وقال البيهقي يف كل من الطريقني       ) 

قلت ومدار الطريقني على ابن إسحاق وهو مدلس        . قال يف التقريب صحايب بن صحايب وقيل ثقة من الثانية           
  ١٤٢ ــ ١٤١ ص ٦ جاهـ إرواء الغليل

  موىل القوم٢٤كتاب الفرائض باب  ) ٦٧٦٢(  رقم ٥٦/ ١٢صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج )٣(
 ١٥٣ / ٧ ومسلم جزء ����عن أنس بن مالك  ) ٦٧٦١(  من أنفسهم رقم 
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أنه جعل مرياث ابن املالعنـة ألمـه         : �النيب  
 )١(.ولورثتها من بعدها رواه أبو داود 

ورثون باملعقول فقـالوا إن مـن العقـل         كما استدل امل  
، واملنطق أن يكون القريب مطلقاً أحق بقريبه يف كل حـال            
ينفق عليه يف حياته إن كان حمتاجاً ويرثه إذا مات فهـو أوىل             

  )٢(بذلك من بيت املال 
وألنه ساوى الناس يف اإلسالم وزاد عليهم بالقرابة فقد         

شبه تقدمي األخ الشقيق    القرابة واإلسالم فأ  : اجتمع له سببان    
على األخ ألب أعين أنه من اجتمع له سببان أوىل مـن لـه              

  )٣(سبب واحد 
فكان أوىل مباله منهم ولذا كان أحق يف احلياة بـصدقته           
وصلته وبعد املوت بوصيته فأشبه ذوي القرابـة والعـصبات        

  )٤(احملجوبني إذا مل يكن من حيجبهم 

                                                 
 سيأيت خترجيه قريباً إن شاء اهللا تعاىل) ١(

  ٤٩٨ التركات والوصايا ص  (٢)
  ) ٢٢٨٩٥ و ٢٢٨٩٤(  رقم ٤٨٤ / ١٥ واالستذكار ج ٢٥٥ /٢ية املقتصد جزء  بداية اتهد وا (٣)

  ٨٦ /٧ املغين بالشرح الكبري ج  )٤(
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يع صاحب الـسببني أوىل     ومعلوم أن أصل املواريث عند اجلم     
  )١(من ذي السبب الواحد 
 )لـه    واخلال وارث من ال وارث    ( :  أما حديث اخلال  

   )٢(صحيح فقال األلباين رمحه اهللا تعاىل 
                                                 

 ٤٨٤ / ١٥ االستذكار ج  )١(
 صحيح وهو مركب من حديثني أحدمها عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه            :  قال األلباين رمحه اهللا تعاىل       )٢(

 عن عائشة أيضاً وعن عمر واآلخر عن املقدام ابن معدي كرب و
أما حديث عمر فريويه عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عبـاد                   
بت حنيف األنصاري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف أن رجالً رمى رجالً بسهم فقتله وليس لـه وارث إال     

:  قال ���� فكتب إليه عمر أن النيب       ����مر بن اخلطاب     إىل ع  ����خاالً فكتب يف ذلك أبو عبيدة بن اجلراح ح          
وابـن ماجـة    ) ٢/١٣(اهللا ورسوله موىل من ال موىل له واخلال وارث من ال وارث له أخرجه الترمـذي                 

والـدار قطـين    ) ١٢٢٧(وابن حبان   ) ٩٦٤(وابن اجلارود   ) ٢/٤٣٠(والسياق له وللطحاوي    ) ٢٧٣٧(
  قال الترمذي حديث حسن صحيح)٤٦ ـ ١/٢٨(وأمحد ) ٦/٢١٤(والبيهقي ) ٤٦١(

 قلت وإسناده حسن فإن عبد الرمحن هذا فيه كالم ال يرتل به حديثه عن رتبة احلسن 
 وقال احلافظ يف التقريب صدوق له أوهام 

 أما حديث املقدام فله عنه طريقان 
 عن راشد بن سعد وقد أختلف علي فيه على وجوه  : األول

 ( ����قال رسول اهللا    :  أيب عامر اهلوزين عبد اهللا بن حلي عن املقدام قال             رواه علي بن أيب طلحة عنه عن       –أ  
 ـ ومن ترك ماالً فلورثته وأنا وارث من ال وارث لـه   ����إىل اهللا ورسوله : من ترك كالً فإيل ـ ورمبا قال  

وأبـو داود  ) ٣/١/٥٠/١٧٢( أخرجه بن منصور يف سننه ) واخلال وارث من ال وارث له يعقل عنه ويرثه         
كلهم عن بديل بن ميسرة عن علي       ) ١٣٢ــ  ٤/١٣١(والبيهقي وأمحد   ) ٢٧٣٨(وابن ماجة   ) ٢٧٩٩(

 ) صحيح على شرط الشيخني : ( بن أيب طلحة به قال احلكم 
 مل خيرج له البخاري : قال أمحد له أشياء مناكري قلت ، قلت علي : وتعقبه الذهيب بقوله 

  خيطئ كما قال احلافظ يف التقريب هو من رجال مسلم وحده وهو صدوق قد: قلت 
وراشد بن سعد مل خيرج له الشيخان وكذا عبد اهللا بن حلي ومها ثقتان فاإلسناد حسن لوال ما عرفـت مـن               

 حال ابن أيب طلحة السيما وقد خولف وهو الوجه 
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 رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن املقدام :  قال أبو داود عقبه -ب

 من طريق عبد اهللا بن سامل عن الزبيدي به ) ١٢٢٦(ابن حبان وصله : قلت 
وهذا سند صحيح فإن الزبيدي وامسه حممد بن الوليد ثقة ثبت وكذا عبد اهللا بن سامل وهو األشعري                  : قلت  

 احلمصي ثقة ومثله ابن عائذ عبد الرمحن الثمايل الكندي ثقة أيضاً 
 مسعت القدام : ن راشد قال  مث قال أبو داود ورواه معاوية بن صاحل ع–ج 

من طريقني عن معاوية به لكن ليس فيه تصريح راشد بالـسماع مـن              ) ١٣٣/ ٤(قلت وصله اإلمام أمحد     
 املقدام وإمنا يف أحدمها تصريح معاوية بالسماع من 
 حدثين راشد بن سعد أنه مسع املقدام به فإن كان السماع    : ورواه الطحاوي من طريق أخرى عن معاوية قال         

فيه حفظه معاوية فيكون راشد مسعه أوالً من ابن عائذ عن املقدام مث أتصل باملقدام فسمعه منه مباشـرة وأال                    
فمعوية يف حفظه شيء ففي التقريب صدوق له أوهام فتترجح عليه وعلى رواية ابـن أيب طلحـة وروايـة                    

 الزبيدي لثقته وضبطه 
والبيهقي وهـذا   ) ٢٩٠١(يه عن جده أخرجه أبو داود       عن صاحل بن حيي بن املقدام عن أب       : الطريق اآلخر   

 سند ضعيف حيي بن املقدام مستور وابنه لني 
وروي من حديث أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها رواه أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عـن            

) ٢/١٣(أخرجـه الترمـذي     ) اخلال وارث مـن ال وارث لـه          ( ����قال رسول اله    : طاوس عنها قالت    
 من طرق عن أيب عاصم به ) ٤٦١ص(والدارقطين  ) ٢/٤٢٠( والطحاوي 

من طريقني آخرين عن أيب عاصم به موقوفاً على عائشة وكذلك            ) ٦/٢١٥(مث أخرجه الدارقطين والبيهقي     
 فسكت ����فقيل أليب عاصم عن النيب : وزاد لدارقطين ، عن أيب عاصم  ) ٣٦٧ ـ ٢/٣٦٦(رواه الدارمي 
  فسكت ����حدثنا عن النيب : ذكوين فقال له الشا

 وقال البيهقي هذا هو احملفوظ من قول عائشة رضي اهللا تعاىل عنها موقوفاً عليها 
وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفاً وقد كان أبو عاصم يرفعه يف بعض الروايات عنه مث شك فيه 

 فالرفع غري حمفوظ 
ه على رفعه خملد بن يزيد اجلزري عن طريق ابن جريج به أخرجـه    ويشكل عليه أن أبا عاصم قد تابع      : قلت  

 صحيح على شرط  الشيخني ووافقه الذهيب : وقال  ) ٣٤٤/ ٤(احلاكم 
وخملد بن يزيد هو أبو حيي احلراين وقد احتج به الشيخان وهو ثقة ولكن يف حفظه شيء فقال احلاكم                   : قلت  

 صدوق له أوهام  : يف التقريب 
 هشام بن سليمان عن جريج به وتابعه أيضاً 

: ثنا أيب قال    : حدثنا أبو حيي بن أمجد بن زكريا بن احلارث بن أيب ميسرة املكي قال               : أخرجه الطحاوي قال    
 ثنا هشام بن سليمان به قال أبو حيي وأراه قد رفعه 
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أن رضي اهللا تعاىل عنها      عائشةوأما حديث أم املؤمنني     
 فقال � خنلة فمات فأتى به النيب       ق من عذ  خر �موىل النيب   

 أهـل  مرياثـه  أعطواقال : م قالوا ال هل له من نسب أو رح   
  فقد حسنه الترمذي )قريته 

هل له من نسب أو      ( � به قوله    االستداللقلت ووجه   
 مرياثـه   �رث من النسب ألعطاه     افإنه لو كان له و    ) رحم  

 .وهو ظاهرلدفعه إليه كان له رحم  و وكذلك ول
راد امل ) )١(رواه اخلمسة إال النسائي   : (قوله رمحه اهللا تعاىل   

  أبو داود والترمذي والنسائي وأبن ماجة وأمحدهم  باخلمسة
                                                                                                                      

 بن جريج   يف حديثه عن غري    )٤٤٨ص  ( قلت وهشام هذا روى له مسلم وأورده العقيلي يف الضعفاء وقال            
وهم ومفهومه أنه يف ابن جريج ثقة حافظ عنده وقال احلافظ يف التقريب مقبول يعين عند املتابعة وقد توبـع        

 كما تقدم 
وهذا حديث حسن غريب وقد أرسله بعضهم ومل        : فاحلديث بذلك صحيح مرفوع وقد قال الترمذي عقبه         

 يذكر فيه عن عائشة 
مسلم فإنه كان مدلـساً      إن كان ابن جريج قد مسعه من عمرو بن           هو صحيح اإلسناد  : مث استدركت فقلت    

 نعم احلديث صحيح بال ريب هلذه الشواهد . وقد عنعنه 
 ���� إىل أيب عبيـدة        ����وقال البزار أحسن إسناد فيه حديث أيب أمامة بن سهل قال كتب عمر بن اخلطاب                

 ١٤١ ــ ١٣٧ ص ٦ل جانظر إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبي.فذكره كما تقدم
 رقـم   ٨٤ ص   ٤وسنن النـسائي الكـربى ج     ] ١٢١٨٠[ رقم   ٢٤٣ ص   ٦ سنن البيهقي الكربى ج     )١(
 ص  ٢وقال هذا حديث حسن وسنن ابن ماجة ج       ] ٢١٠٥[ رقم   ٤٢٢ ص ٤وسنن الترمذي ج    ] ٦٣٩٣[

وشرح ] ٢٥٥١٧[ ص   ١٨١ص  ، ٢٥٠٩٨ رقم   ١٣٧ ص   ٦ومسند اإلمام أمحد ج   ] ٢٧٣٣[ رقم   ٩١٣
 ٤٠٤ ص ٤ار جمعاين اآلث
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  (بلفـظ   أيضاً  واحلديث يف سنن النسائي الكربى       : قلت
أخربنا حممد بن املثىن أبو موسى وحممد بن بشار بندار عـن            
عبد الرمحن يعين بن مهدي قال ثنا سفيان يعين الثوري عـن            

ن عن عروة بن    عبد الرمحن بن األصبهاين عن جماهد بن وردا       
خر من عذق خنلة فمـات       �الزبري عن عائشة أن موىل للنيب       

مبرياثه فقال هل له من رحم أو نسب قـالوا ال            �النيب  فأتى  
 ) قال انظروا بعض أهله وقال بن بشار أهل قومه فأعطوه إياه 

 .وللحديث أربع عشرة طريقاً
 بني أصـحابه  آخى �أن النيب  ( � وأما حديث ابن عباس   

وأُولُواْ اَألرحامِ بعضهم    � وا يتوارثون بذلك حىت نزلت      وكان
    ابِ اللّهتي كضٍ فعلَى بِبكـان  ف ) فتوارثـوا بالنـسب    � أَو

املسلمون يتوارثون يف صدر اإلسالم باملؤاخاة بني املهـاجرين         
 بينهم حيـث كـان      �واألنصار اليت آخى ا رسول اهللا       
  )١(وي رمحه املهاجر يرث األنصاري دون ذ

                                                 
  بتصرف ٥١٥ ص ٢  تفسري القرآن العظيم ج  )١(
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 � وأُولُواْ اَألرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ     �حىت نزل قوله تعاىل     
 )٢(فنسخ ذلك التوارث مبرياث الرحم  )١(اآلية 

 املرياث البـن    �فجعله    وأما حديث واسع بن حبان    
 أيب لبابة بن عبد املنذر وهو من ذوي األرحام ألنه           هأخت

 وذلك ألنه ساوى الناس     ذو قرابة فريث كذوي الفروض    
يف اإلسالم وزاد عليهم بالقرابة فكان أوىل مباله منـهم          
وهلذا كان أحق يف احلياة بصدقته وصلته وبعـد املـوت    
بوصيته فأشبه ذوي الفروض والعصبات احملجوبني إذا مل        

  ويقاس عليه غريه من ذوي األرحام )٣(يكن من حيجبهم 
م فمتفق عليه    ابن أخت القوم منه    �  وأما حديث انس  

استدل به مـن    : يف الفتح قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل       
  قال أن ذوي األرحام يرثون كما يرث العصبات 

 جعل مرياث ابن    �فإنه   وأما حديث عمرو بن شعيب    
  )٤(املالعنة ألمه ولورثتها من بعدها وهم أرحام ال غري 

                                                 
 ٦  سورة األحزاب آية  )١(
  بتصرف٢٤٩ ص٨  فتح الباري شرح صحيح البخاري ج )٢(
  ٨٦ ص ٧ انظر املغين بالشرح الكبري ج  )٣(
   بتصرف ١٨٥-١٨٤ ص ٦ نيل األوطار ج  )٤(
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لكن الذين مل يروا توريث ذوي األرحام قالوا يف أدلـة           
 به من عمومـات الكتـاب حمتملـة         ااستدلوورثني أن ما    امل

وبعضها منسوخ وأجابوا على اسـتدالل املـورثني لـذوي          
 � وأُولُواْ اَألرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ     �األرحام بقول تعاىل    
 من أربعة أوجه وهي

إن املقصود باآلية نسخ التوارث باحللف واهلجرة        - أ
تحق املـرياث مـن     ومل يرد ا أعيان من يـس      

 املناسبني لرتوهلا قبل آي املرياث
دليل علـى    � بعضهم أَولَى بِبعضٍ   �: أن قوله    - ب

أن ما سوى ذلك البعض لـيس بـأوىل ؛ ألن           
 التبعيض مينع من االستيعاب 

 فكـان ذلـك     � في كتابِ اللّه    �أنه قال يف     - ت
مقصوراً على ما فيه وليس هلم فيه ذكر فـدل           

  هلم يف املرياث حق على أن ليس
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  حممول على مـا سـوى        �أَولَى   �أن قوله    - ث
املرياث على احلضانة وما جـرى جمراهـا دون         

   )١(هم به أوىل  املرياث إذ ليس يف اآلية ذكر ما
فمـن  ) اخلال وارث من ال وارث لـه         ( وأما حديث 

 وجهني 
أن هذا الكالم موضـوع يف لـسان العـرب           : أحدمها

، لإلثبات وتقديره أن اخلال ليس بوارث       ال  ، للسلب والنفي   
والـدنيا دار   ، كما تقول العرب اجلوع طعام من ال طعام له          

من ال دار له والصرب حيلة من ال حيلة له يعين أن ليس بطعام              
 وال دار وال حيلة 

 وإمنا يعقل   ،أنه جعل املرياث للخال الذي يعقل        : والثاين
ن عـصبة وإمنـا     إذا كان عصبة وحنن نورث اخلال إذا كـا        

 يف خال ليس عصبة فكان دليل اللفـظ يوجـب           االختالف
  هسقوط مرياث

                                                 
 ٢٢٦ ص ١٠ انظر احلاوي الكبري ج  )١(
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حداح إىل ابن أخته    وأما اجلواب عن دفعة مرياث ابن الد      
ال : ذلك ملصلحة رآها ال مرياثاً ألنه ملا قيـل          فهو أنه أعطاه    

وارث له دفعه إليه على أا قضية يف عني قد جتوز أن خيفـي              
  )١( ---ء العموم فيها يبها فال جيوز ادعاع

وأن أحاديـث   ، وقالوا األحاديث فيها ما فيها من مقال        
 اخلال ضعاف 

ال يصح نص يف مرياث     : وقال وابن حزم رمحه اهللا تعاىل     
اخلال فما فضل عن سهم ذوي والسهام وذوي الفرائض ومل          
يكن هناك عاصب وال معتق وال عاصب معتق ففي مـصاحل           

لك على ذي سهم وال على غـري        املسلمني ال يرد شيء من ذ     
ذي سهم من ذوي األرحام إذ مل يوجب ذلك قرآن وال سنة            
وال إمجاع فإن كانوا ذوو األرحام فقراء أعطوا علـى قـدر            

  ٠)٢(فقرهم والباقي يف مصاحل املسلمني 
وقيل حيمل اخلال على أنه عصبة أو أنه السلطان أو املراد           

 املرياثبه السلب أو أعطي على سبيل الطعمة ال 
                                                 

 ٢٢٧صدر السابق ص  انظر امل (١)
  ) ١٧٥٠(  مسألة مستدركة  رقم ٣٤٨  ص  ٨ احمللى ج  )٢(
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أما اجلواب على قول املخالفني لتوريث ذوي األرحـام         
عمومات الكتاب حمتملة وبعضها منسوخ واألحاديث فيها ما        
فيها من مقال فيقال هلم بأن دعوى االحتمال إن كانت ألجل           
العموم فليس ذلك مما يقدح يف الدليل وإال اسـتلزم إبطـال            

 ألمر آخـر    االستدالل بكل دليل عام وهو باطل ، وإن كان        
 )١(فما هو 

وأما قوهلم أن أحاديث اخلال ضعاف فكالم فيه إمجال ؛          
فإن أريد ا أا ليست يف درجة الصحاح اليت ال علة فيهـا             
فصحيح ولكن هذا ال مينع االحتجـاج ـا وال يوجـب            
احنطاطها عن درجة احلسن بل هذه األحاديث وأمثاهلا هـي          

ها ورويت من وجوه    األحاديث احلسان فإا قد تعددت طرق     
خمتلفة وعرفت خمارجها ، ورواا ليـسوا مبجـروحني وال          
مبتهمني وقد صححها بعض األئمة وليس يف أحاديث األصول       
ما يعارضها وال شك يف انتهاض جمموعها لالسـتدالل إن مل           

 .ينتهض األفراد 

                                                 
  ١٨٠ / ٦ نيل األوطار ج  )١(
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وأما محلهم اخلال يف احلديث على أنه عـصبة أو أنـه            
سلب أو أعطي على سبيل الطعمـة ال        السلطان أو املراد به ال    

املرياث فإن لفظ احلديث يبطله فإنه قال يرث ماله ويف لفـظ            
 وارثاً واألصل يف التـسمية احلقيقـة وأن         �يرثه فقد مساه    

املخاطبني ذا اللفظ فهموا منه املـرياث دون غـريه وهـم            
  جوابـاً    � و هلذا كتب به عمر بن اخلطاب         �الصحابة  
سأله يف كتابه عن مرياث اخلال وهـم         حني   �أليب عبيدة   

  .)١(أحق الناس وأجدرهم باإلصابة الفهم من غريهم 
أي كـذلك   )  أدلة املـانعني     من: ( رمحه اهللا تعاىل  قوله  

 بالسنةتوريث ذوي األرحام    ب الذين ال يقولون  استدل املانعون   
 : ومن ذلك التايل 

  �قولـه   (ما أورده املؤلف رمحه اهللا تعاىل بقوله         -١
فخصوا ))  أن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه          ((

 من نص على أرثه القرآن بفرض أو        األرحامذوي  
 .تعصيب ومن عداهم فليس له حق

                                                 
 -١٠٨ ص ٨ وشرح ابن القيم على سنن أيب داود عون املعبود ج٨٤ ص ٧ واملغين بالشرح الكبري ج  )١(

  بتصرف ١٨١ص ٦ و نيل األوطار ج ١١١
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 وحـديث (ما أورده املؤلف رمحه اهللا تعاىل بقوله         -٢
سألت اهللا عز وجل عن مرياث العمة واخلالـة         (( 

 يف  داودأخرجه أبو    )) هلمافسارين أن ال مرياث     
 وله طرق كثرية يف مجيعها مقال        ،املراسيل وغريه 

،  ولكن قالوا تنتهض مبجموعهـا لالحتجـاج      ، 
وعلـى  ، وأجاب املورثون بأا ال تقوم ا حجة        

 لالحتجاج فمعىن احلديث أن ال      صالحيتهافرض  
 .)، مرياث هلما مقدراً 

واستدلوا بأدلة منها ما رواه أبو سلمة عن        : قلت   -٣
رياث العمة   سئل عن م   � أن النيب    �أيب هريرة   

عليـه  ( واخلالة فقال ال أدري حىت يأيت جربيـل    
مث قال أين السائل عن مـرياث العمـة         ) السالم  

فسارين أن ال   ) عليه السالم   ( واخلالة أتاين جربيل    
  )١(مرياث هلما 

                                                 
مل يسنده عن مسعدة عن حممد ابن عمرو وهو ضعيف وضـاع  : وقال  رواه الدار قطين عن أيب هريرة  )١(

للحديث والصواب مرسل ورواه الطرباين يف معجمه عن عطاء ابن يسار مرسل وعن أيب سعيد اخلدري مسند      
وهو ضعيف بيعقوب بن حممد الزهري ورواه احلاكم وفيه عبد اهللا بن جعفر ومل حيتج به أحد ا هـ   حاشية                      

  ١٨٧/لجرجاين حتقيق الدرويششرح السراجية ل
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ما رواه عطاء بن يسار عن ابن عمر رضـي اهللا            -٤
 كان يأيت قباء على محـارٍ أو        �عنهما أن النيب    
ري اهللا يف مرياث العمة واخلالة فـأنزل     محارة يستخ 

 ٠)١(اهللا عز وجل أن ال مرياث هلم
وهذان احلديثان نص يف العمة واخلالة ويقـاس عليهمـا          

 )٢(سائر ذوي األرحام 
فقد أن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه     أما احلديث األول  

 سبق يف الوصية لوارث 
ه اهللا  وظاهر النص يقضي أنه ال حق يف املرياث ملن مل يعط          

شيئاً ومجيع ذوي األرحام مل يعطهم اهللا يف كتابه شيئاً فثبت           
 من نص على    األرحامفخصوا ذوي   أي   )٣(أنه ال مرياث هلم     

 .أرثه القرآن بفرض أو تعصيب ومن عداهم فليس له حق
 نفى الوصية عن الورثة وذوو األرحام جيوز هلـم          �وأنه  

 ٠ )٤(الوصية فال يكونون من الورثة 
                                                 

  ٤٩٧ والتركات والوصايا ص ٥٦ / ١٦ اموع شرح املهذب اموعة الثاين ج  )١(
  ١٨٦ فرائض الالحم ص  )٢(
  ٥٦ /١٦ اموع شرح املهذب اموعة الثانية ج  )٣(
  ١٨٦ فرائض الالحم ص  )٤(
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سألت اهللا عز وجل عن مرياث العمة  ( ديث الثاينوأما احل
أخرجه أبو داود يف )  هلماواخلالة فسارين أن ال مرياث 

املراسيل والدارقطين من طريق الدراوردي عن يزيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار مرسالً وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن 

  .اسلم
ا وصله احلاكم   قالو،  بأن املرسل ال تقوم به احلجة        هوجياب عن 

  .يف املستدرك من حديث أيب سعيد والطرباين
وجياب بأن إسناد احلاكم ضعيف وإسناد الطرباين فيه حممد بن          

  .احلرث املخزومي
 . �قالوا وصله أيضاً الطرباين من حديث أيب هريرة 
  .وجياب بأنه ضعفه مبسعدة بن اليسع الباهلي
  وصححه �رقالوا وصله احلاكم أيضاً من حديث ابن عم

 وجياب بأنه يف إسناده عبد اهللا بن جعفر املديين وهو ضعيف 
بن عبد اهللا بن قالوا روى له احلاكم شاهداً من حديث شريك       

  . بت عبد مرفوعاًأيب منر عن احلرث
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وجياب بأن يف إسناده سليمان بن داود الـشاذكوين وهـو           
 متروك 

اب بأنه  قالوا وأخرجه الدارقطين من وجه آخر عن شريك وجي        
وعلـى فـرض   مرسل وكل هذه الطرق ال تقوم ا احلجـة       

 فهي واردة يف اخلالة والعمة فغايتها أنه         لالحتجاج صالحيتها
 مرياث ذوي األرحـام     إبطالال مرياث هلما وذلك ال يستلزم       

 )١(على أنه قد قيل أن املراد بقوله ال مرياث هلما أي مقدور 
، رية يف مجيعهـا مقـال       وله طرق كث  : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله

وأجاب املورثون  ، ولكن قالوا تنتهض مبجموعها لالحتجاج      
 لالحتجـاج   صالحيتهاوعلى فرض   ، بأا ال تقوم ا حجة      

 )، فمعىن احلديث أن ال مرياث هلما مقدراً 
مل يسنده عن مـسعدة     : رواه الدار قطين عن أيب هريرة وقال        

 والصواب  ع للحديث عن حممد ابن عمرو وهو ضعيف وضا      
اين يف معجمه عن عطاء ابن يسار مرسـل         مرسل ورواه الطرب  

وعن أيب سعيد اخلدري مسند وهو ضعيف بيعقوب بن حممد          

                                                 
  ١٨١ ــ ١٨٠ ص ٦ انظر نيل األوطار ج (١)
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الزهري ورواه احلاكم وفيه عبد اهللا بن جعفر ومل حيـتج بـه             
 )١(.أحد

فهي أحاديث ضعاف ال     : وأما احلديث الثالث والرابع   
 تقوم ا حجة 
النصوص اآلمـرة بالتوريـث يف    فقالوا إن    : أما القرآن 

القرآن واملبينة نصيب كل وارث مل يرد فيها ما يفيد أن ذوي            
األرحام هلم نصيب يف املرياث ال بطريق الفرض وال بطريـق           
التعصيب وال بأي طريق كانت ، واملـرياث مـن األمـور            

  )٢( � وما كَانَ ربك نِسياً �التوقيفية ال جمال لالجتهاد فيها 
 كان ال نص يف ذوي األرحام يفضي بتوريثهم فال          وإذا

 ٠ )٣(مرياث فمن جعل هلم حقاً فقد زاد على النص 
إن كالً من العمة    :  فقالوا   كما استدل املانعون باملعقول   

وبنت األخ ال ترث مع أخيها فال ترث منفردة ألن انـضمام            

                                                 
 ١٨٧/شية شرح السراجية للجرجاين حتقيق الدرويش ا هـ   حا )١(
  ) ٦٤(  سورة مرمي اآلية   )٢(
  ٤٩٦ التركات والوصايا ص  )٣(



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٤٤٩ 

األخ إليها يؤكدها ويقويها وإذا كانت ال ترث معـه فمـع            
  عدمه أوىل

 وملا مل يرث ذوو األرحام مع املوايل مل يرثوا إذا انفردوا           
 ٠قياساً على املماليك 

 الترجيح
بالنظر يف أدلة الفريقني جند أن الراجح منهما هو قـول           

لقوة أدلته ووضوح داللتها على     ،  )١(املورثني لذوي األرحام    
  )٢(املطلوب 

  . واألقرب إىل احلق)٣(فالقول بتوريثهم هو الصواب 
إليه املخالفون فرجـع إليـه      سيما وقد رجع    ال : قلت
 املالكية بل ذكر الشيخ سليمان البحريي يف شـرح          امتأخرو

 إنه حكى اتفاق شيوخ املـذهب          لاإلرشاد عن عيون املسائ   
بعد املـائتني علـى توريـث ذوي        ) يعين مذهب املالكية    ( 

  .)٤(األرحام 
                                                 

  ٢٦٣  التحقيقات املرضية ص  )١(
  ١٨٩ فرائض الالحم ص  )٢(
  ٥٥ تسهيل الفرائض ص  )٣(
  ٤٦٨ / ٤ معزواً للشرح الكبري للدسوقي ج ٤٩٧ التركات والوصايا ص  )٤(
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 أواخر القـرن    كما رجع إليه متأخروا علماء الشافعية يف      
  .)١(الرابع اهلجري 

 شروط توريث ذوي األرحام
 : يشترط لتوريث ذوي األرحام شرطان ومها 

عدم وجود أحد من أهل الفروض عدا        : الشرط األول 
 .الزوجني على الراجح 

عدم وجود أحد من العصبة النـسبية أو         : الشرط الثاين 
  .)٢(السببية 

 طريقة القسم بينهماختالف املورثني لذوي األرحام يف 
واختلفـوا يف كيفيـة      : (  املؤلف رمحه اهللا تعـاىل     لاق
كل واحد من ذوي األرحام يرتل      :  الترتيل   أهل فقال   توريثهم

 يف الورثة لو قدر اجتماعهم فإن       ينظرمرتلة الوارث يدىل به مث      
 بعـضاً كانوا يرثون ورث املدلون م وأن حجب بعـضهم          

 )حام أجرى احلكم كذلك يف ذوي األر

                                                 
 وانظـر هـامش شـرح       ٤٠٦ / ٣ملصدر السابق معزواً للمغين احملتاج  إىل معرفة ألفاض املنهاج   ج               ا )١(

  ١٧٨السراجية للجرجاين بتحقيق  الدرويش ص 
   بتصرف ٦٣ – ٦٢  الفوائد اجللية ص  )٢(
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القسم اختلف القائلون بتوريث ذوي األرحام يف طريقة        
 : على ثالث طرق وهي كالتايل بينهم 

طريق أهل الترتيل وهو مذهب اإلمـام        : الطريق األول 
به أخذ متأخروا الشافعية واملالكية وهو      تعاىل و أمحد رمحه اهللا    

ما عليه أكثر القائلني بتوريث ذوي األرحام هو ترتيل كـل           
و صنف من ذوي األرحام مرتلة من يديل به من الورثة           واحد أ 

فيجعل له نصيبه فإن بعدوا ذوو األرحام نزلوا درجة درجـة           
وهو الظاهر من   ، إىل أن يصلوا من ميتون به فيأخذون مرياثه         

قول عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعبـد اهللا بـن             
وبه قال علقمة ومسروق والشعيب والنخعـي        ،  �مسعود  
اد ونعيم وشريك وابن أيب ليلى والثوري وأبـو عبيـدة           ومح

القاسم بن سالم اهلروي واحلسن بن زياد اللؤلؤي واحلـسن          
  رمحهم اهللا تعاىل )١(بن صاحل 

                                                 
 والتهـذيب يف الفـرائض   ٣٧٣ – ٣٧٢ / ١٠ واحلاوي الكبري ج ٨٧ / ٧  املغين بالشرح الكبري ج  )١(
  بتصرف ١٩٤ وشرح السراجية للجرجاين ١٦٦ /  ١٦٥الوصايا صو
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  قال يف شرح اجلعربيـة ألنـه         )١(وهو األصح األقيس    
  )٢(األقيس على األصول

كما صححه سبط املارديين يف كشف الغوامض وقـال         
 .  )٣(وعليه الفتوى 

أما وجه تسميت هذا الطريق بطريق الترتيل فألنه يـرتل          
 .  كل فرع منهم مبرتلة أصله 

وأما عند التوزيع فإن احلنابلة يوزعون نصيب من يدلون         
به عليهم الذكر واألنثى سواء على املشهور من مذهب اإلمام          

ذكرهم وأنثاهم سواء دون تفـضيل      رمحه اهللا تعاىل     )٤(أمحد  
نثى ، وهو قول نعيم بـن محـاد وأيب عبيـد            للذكر على األ  

 .  وإسحاق بن راهوية 

                                                 
  ١٠٦ /٢ وفتح القريب ايب جزء ٣٠٤  الفصول البن اهلائم ص  )١(
  ١٨ / ٢  العذب الفائض جزء  )٢(
  ٣٧٢  ص ١  كشف الغوامض جزء  )٣(
  ٥٧  تسهيل الفرائض ص  )٤(
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أما القائلون بتوريث ذوي األرحام من املالكية والشافعية        
 نصيب األنثى إال    ضلون الذكر على األنثى للذكر مثال     فإم يف 

  )٢(أن يكونوا مدلني بولد األم فال يفضلون الذكر على األنثى 
مام أمحد وهي قوية الدليل ألن  وهي الرواية الثانية عن اإل

ذوي األرحام يرثون بغريهم فينبغي أن يعطوا حكم من أدلوا          
  ٠ )٣(به 

هو قول مجهور املرتلني    : وقال املاوردي رمحه اهللا تعاىل      
فلذلك ذهبنا وبه نفيت وعليه نعمل ألنه أجرى على القيـاس           

 ونسب لسفيان الثـوري إذا كـان        )١(من قول أهل القرابة     
  )٢(واحداً وأمهم واحدة أبوهم 

 لو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنـت          :ومثال ذلك 
ابن وبنت أخ لغري أم فإن أصل مسألتهن عند املرتلني من ستة            

هو مرياث البنـت الـيت    ] ٣[لبنت البنت النصف ثالثة     ] ٦[
تكملة الثلثني  ] ١[أدلت ا ولبنت بنت االبن السدس واحد        

                                                 
  بتصرف ١٩٦  فرائض الالحم ص  )٢(
  بتصرف ٦١ – ٦٠ ص   تسهيل الفرائض )٣(

  بتصرف ٣٧٣ / ١٠  احلاوي الكبري ج  (١)
 ١٢٩ موسوعة فقه سفيان الثوري ص  (٢)
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لبنت ] ٢[ت ا والباقي اثنان     االبن اليت أدل   وهو مرياث بنت  
 لغري أم وهواألخ 

 ٦  املدىل م  ذوو األرحام 

 ٣ ١/٢ بنت  بنت بنت 

 ١ ١/٦ بنت ابن  بنت بنت ابن 

مــرياث األخ 
الذي أدلـت   
ــذه  ــه وه ب

 ٢ ع  ب أخ لغري أم  بنت أخ لغري أم  صورا

وعلى طريق الترتيل تكون جهات ذوي األرحام ثـالث         
 :لتايل جهات وهي كا
البنوة وتشمل كل مـن يـديل إىل         جهة : اجلهة األوىل 

امليت بأوالده وهو ال يرث بفرض وال تعصيب كأوالد البنات         
 . وأوالد بنات االبن 
جهة األبوة وتشمل كل مـن يـديل إىل          : اجلهة الثانية 

امليت بأبيه وهو ال يرث بفرض وال تعصيب كأوالد األخوات          
 أم وبنات بنـيهم واألعمـام ألم         لغري اإلخوةلغري أم وبنات    

والعمات مطلقاً وبنات األعمام لغري أم وبنات بنيهم وأخوال         
األب وخاالته واألجداد الساقطني واجلدات السواقط من قبل        
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األب كأم أيب أم األب وأم أيب أم أبيه ومن أدىل بواحد مـن              
 .هؤالء 

جهة األمومة وتشمل كل من يـديل إىل         : اجلهة الثالثة 
 اإلخـوة  بأمه وهو ال يرث بفرض وال تعصيب كأوالد          امليت

ألم واألخوال واخلاالت وأخوال األم وخاالـا وأعمامهـا         
وعماا واألجداد الساقطني واجلدات السواقط من جهتـها        

 .كأيب أمها وأمه ومن أدىل ؤالء 
ووجه احنصار اجلهات يف هذه الثالث اجلهات عند أهل         

الشخص وأقاربه أبواه أو ولـده      الترتيل هو أن الواسطة بني      
فطرفه األعلى أبواه ألم منشأه وطرفه األسفل ولـده ألنـه           

 .مبدؤهم ومنه نشئوا فكل قريب يديل بواحد من هؤالء 
 
 
 
 
 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٤٥٦ 

وهو ما أشار إليه املؤلف      :  الطريق الثاين طريق القرابة   
  .رمحه اهللا تعاىل

ألرحـام   ا اوقال أهل القرابة ذوو   : ( رمحه اهللا تعاىل   بقوله
 إىل امليت وهم أوالد البنات وأوالد بنات        املنتمونيقدم منهم   

،  األجداد واجلدات الساقطونوهم مث املنتمي إليهم امليت     االبن
 خوة اإلوبناتمث املنتمون إىل أبوي امليت وهم أوالد األخوات         

مث املنتمون إىل أجداده وجداته وهم العمومة واخلئولة فمـا          ، 
روع امليت وأن سفل فال شيء ألصـوله         من ف  أحددام يوجد   

  ) من ذوي األرحام وأن قربوا 
 مذهب أيب حنيفة وصاحبيه وزفر وعيسى بن أبـان          هذا

  )٣( واملتويل )٢( وبه قطع البغوي )١(
                                                 

هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى قاضي من كبار فقهاء احلنفيـة ويل القـضاء   :  عيسى بن أبان   )١(
قيق الـدرويش ص    هـ  ا هـ حاشية شرح السراجية للجرجاين حت        ٢٢١بالبصرة عشر سنني وتويف ا سنة       

١٩١  
هو حسني بن مسعود بن حممد العالمة حمي السنة أبو حممد البغوي ويعرف بابن الفراء تـارة  :   البغوي  )٢(

  ا ٥١٦والفراء أخرى كان ديناً عاملاً على طريق السلف إماماً يف التفسري واحلديث والفقه تويف مبرور سـنة                 
  ٣١٠ / ١ة ج هـ  حاشية اية اهلداية إىل حترير الكفاي

هو عبد الرمحن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري اإلمام أبو سعيد املتويل ولـد سـنة   :   املتويل  )٣(
هـ ببغداد انظر طبقات الشافعية البن قاضي شهبه ج         ٤٧٨هـ تويف يف شوال سنة      ٤٢٦هـ أو سنة    ٤٢٧

   ١٠٨ - ١٠٦ / ٥ طبقات السبكي ج ٢٦٥ – ٢٦٤ / ١
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ومسي هذا الطريق طريق القرابة ألم يورثون األقـرب         
  )٤(.فاألقرب قياساً على العصبات

ي حكـاه عنـه     وهو اختيار سراج الدين الـسجاوند     
 رمحهـم اهللا تعـاىل      )٦(ورواية عن اإلمام أمحد      )٥(اجلرجاين  
 .مجيعاً

 بنت ابن   وبنت،  لو هلك هالك عن بنت بنت        :مثال ذلك   
فإن املال لبنت البنت ألا هي األقرب إىل        ؛  وبنت أخ لغري أم     

 .امليت وال شيء للباقني لبعدهم 
ب جهـة فـإن      فعند التوزيع على طريقة القرابة يقدم األقر      

 استووا فأقرم درجة 
فإن استووا قدم األقوى عل تفصيل يف هذه احلالة من حيـث            

 األقوى 

                                                 
 ١٩١ والسراجية بشرح السيد اجلرجاين ص ١٠٦ / ٢قريب ايب شرح كتاب الترتيب جزء   فتح ال )٤(

  ٥٠٢ والتركات والوصايا ص ٣٠٤ وحاشية األصول ص ٣٧٢ / ١٠واحلاوي الكبري ج 
   ١٩٦  شرح السراجية  للسيد اجلرجاين ص  )٥(
   ٣٢٣ ص ٧  معزواً لإلنصاف ج ٢٧٢  التحقيقات املرضية ص  )٦(
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و يفضل الذكر على األنثى للذكر مثل حظ األنثيني قياسـاً           
  .)١(على العصبات إال من أدىل بولد األم 

وعلى طريق القرابة تكون جهات ذوي األرحام أربع جهات         
 :وهي كالتايل 

جهة البنوة وتشمل من ينتمي إىل امليت وهو ال      : وىلاجلهة األ 
يرث بفرض وال تعصيب كأوالد البنات وأوالد بنات االبـن          

 .ومن يديل بواحدة منهن 
 وهو  جهة األبوة وتشمل من ينتمي إليهم امليت       : اجلهة الثانية 

ال يرث بفرض وال تعصيب كاجلدات الـسواقط واألجـداد          
 .م ومن يديل بأحد هؤالء الساقطني من جهة األب أو األ

جهة األخوة وتشمل من ينتمي إىل أبوي        : اجلهة الثالثة 
 وبنات  األخوةامليت وهو ال يرث بفرض وال تعصيب كبنات         

 ألم وأوالد األخوات مطلقاً ومن يـديل        اإلخوةبنيهم وأوالد   
 .بأحد هؤالء 

                                                 
 و ٢ ص ٣٠  و مبسوط السرخسي ج ٦٩٣ ص ٥ معزواً البن عابدين ج ٢١٤حكام املواريث ص   أ )١(

  ١٩٦ و شرح السراجية  ص ٧٦٥ ص ٢جممع األر ج 
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جهة العمومة واخلؤولة وتشمل من ينتمي إىل        : اجلهة الرابعة 
امليت وهو ال يرث بفرض وال تعـصيب كـاألخوال          أجداد  

  )١(واخلاالت واألعمام ألم والعمات مطلقاً وبنات  بنيهم 
وعد أبو اخلطاب الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل اجلهـات مخـس           

  .)٢(والصواب أن تكون اجلهات أربعاً 
 روايـة بتقـدمي     حنيفةوعن أيب   : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله

أي تقدمي من ينتمي إليه امليت وهم       ) ل  النوع الثاين على األو   
األجداد واجلدات الساقطون على من ينتمي إىل مليت وهـم          

بن ومثاله على هذه الروية لـو       االأوالد البنات وأوالد بنات     
أيب أم فعلى هذه الرواية املال كله ال        وهلك هال عن ابن بنت      
 .أيب األم ويسقط ابن البنت

أبو يوسف وحممد النوع الثالث     وقدم  : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
أي قال صاحبا أىب حنيفة بتقدمي من ينتمون إىل         )  الثاينعلى  

لثـاين  اعلى  أبوي امليت وهو أوالد األخوات وبنات اإلخوة        
 وهم األجداد واجلدات الساقطون 

                                                 
  بتصرف ١٩٤ -١٩٣  فرائض الالحم ص  (١)
  ٩١ / ٧  املغين بالشرح الكبري ج  (٢)
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 لو هلك هال عن ابن أخت وأيب أم فعلى رواية           :ومثاله ذلك 
  .ويسقط أيب ألمالصاحبني هذه املال كله ال بن األخت 

 وعند أمحد بن حنبل رمحة اهللا تعـاىل         : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
أي يقدم   )  الباقي ويف، تقدمي اخلال على مجيع ذوى األرحام       

اخلال على مجيع أصناف أويل األرحام ومثاله لو هلك هالك          
   خال وابن بنت فإن املال كله للخال ويسقط ابن البنت عن

 )  مذهبه أهل الترتيل واهللا اعلـم      : ( ىلرمحه اهللا تعا   قوله
 هنالذي سبق بيا

ذهب فريق مـن الفقهـاء إىل أن         : ثالثاً طريق الرحم  
األساس يف مرياث ذوي األرحام  هو فكرة الرحم فاستحقوا          

وأُولُواْ اَألرحـامِ    �املرياث بالوصف العام الثالث لقوله تعاىل       
 الوصف وهـو الـرحم ؛        و يف هذا   � بعضهم أَولَى بِبعضٍ  

 األقرب و األبعد سواء فال تفضيل لصنف على آخر 
وال لواحد من أفراد صنف على آخر من ذات الـصنف            
فال يفضل قريب على بعيد و ال صنف دون صنف و ال ذكر             

 على أنثى ما دامت الرحم مشتركة بني اجلميع 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٤٦١ 

ويقسم املال على املوجودين بالتساوي أي مـن عـدد          
النظر إىل القرب والبعد والقـوة والـضعف        رؤوسهم دون   

 والذكورة األنوثة  
ومن أصحاب هذا الرأي نوح بن دراج  النخعي وحبيش          

 وقـد   )٣( و هو مذهب مهجور      )٢( ـ )١(بن مبشر الطوسي  
  .)٤(زال بزوال أصحابه 

 الفارضقال الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعاىل يف عمدة          
 :يف القسم بني ذوي األرحام 

           وهو إىل مـــذهب منقسم   
              ترتيلٌ أو قرابةٌ أو رحـم                        

           وهجروا مذهب أهل الرحم 

                                                 
لثقفي أبو عبد اهللا الطوسي ثقة فقيـه       هو حبيش بن مبشر بن امحد بن حممد ا        :  حبيش بن مبشر الطوسي        (١)

وانظره  ) ١١٧(  رقم   ٩٢هـ ا هـ  بتصرف تقريب التهذيب ص         ٢٥٨سين من احلادية عشرة مات سنة       
 ١٩١ رقم ١٤٧ ص١يف طبقات احلنابلة ج

 و التركـات و الوصـايا ص   ١٨ ص ٢ و العذب الفائض ج ١٩٥  شرح  السراجية  للجرجاين ص  (٢)
  ٣٣٥ ص ١ و التلخيص ج ٥ -٣ ص ٣٠رخسي ج  معزواً ملبسوط الس٥٠٠

  ١٩٠  فرائض اللحم ص  (٣)
  ٢٢٣  املرياث العادل يف اإلسالم  ص  (٤)
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 توريث كل ذي رحم وعمم
     وورث النعمان بالقرابــة 

             فقدم األقرب ال غرابــــة          
     وأمحد والشافعـي أسسا

  )١(    مبذهب الترتيل قوالً أقيسـا                      
وبنت بنت  ،  لو هلك هالك عن بنت بنت        :ومثال ذلك 

فعلى طريق الـرحم وهـو الطريـق       وبنت أخ لغري أم     ، ابن  
 املهجور كما أسلفنا فإن أصل مسألتهن من عدد رؤوسهن 

 ٣ 

 ١ بنت بنت 

 ١ بنت بنت ابن 

إلدالئهن بالرحم إذ ال فـرق يف       وذلك  
القريب فهـذه   هذا الطريق بني البعيد و    

لكـل  ] ٣[املسألة عندهم من ثالثـة      
 ١ بنت أخ  :وهذه صورا ] ١[واحدة واحد 

                                                 
  ١٨ ص ٢  عمدة الفارض بشرح العذب الفائض ج  )١(
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وأما جهات ذوي األرحام عند أهل طريق الرحم فلـم          
أقف على من عد هلم جهات ولعل ذلك واهللا أعلم يرجع إىل            

 : سببني مها 
ب االستحقاق مجيعاً استوائهم يف سب : السبب األول

القريب والبعيد الذكر واألنثى على حد سواء دون تفضيل مما 
 .ألغى احلاجة إىل ذكر جهات هلم 

هجر هذا املذهب وزواله بزوال القائلني  : السبب الثاين
 .به 

أنه ال جهات لذوي األرحام على طريق  : ويف نظري
 ٠الرحم سوى جهة واحدة وهي الرحم واهللا تعاىل أعلم 

 الترجيح 
الراجح هو طريق أهل الترتيل ألنـه مـذهب مجهـور           
مورثيهم من الصحابة رضوان اهللا عليهم ومن بعدهم وألنـه          
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أعدل إذ يعترب يف ذوي األرحام قرابة املدىل م وال حيـصر            
  .)١(اإلرث يف جهة دون أخرى كما هو مذهب أهل القرابة 

 وأما مذهب أهل الرحم فإىل جانب هجره ففيه : قلت
هضم حلق القريب وذلك ملشاركة البعيد له يف املرياث على 

  .حد سواء 
وأما تفضيل الذكر على األنثـى مـن ذوي األرحـام           
فالراجح أنه ال فرق بينهما يف املرياث الذكر واألنثى سـواء           

 واهللا تعاىل   -ألم يرثون مجيعاً بالرحم قياساً على ولدي األم         
  .-أعلم 

 ترتيل ذوي األرحام 
ل ذوو األرحام مرتلة من أدلوا به وذلك على النحـو           يرت
 : التايل 

 . أوالد البنات يرتلون مرتلة البنات  -١

                                                 
 ٣٧٣ – ٣٧٢ / ١٠ واحلاوي الكـبري ج  ١٨٢ / ٢ والعذب الفائض جزء ١٩٢  فرائض الالحم ص  (١)

  ٣٧٢ ص ١  وكشف الغوامض جزء ٣٠٥يتها   ص والفصول  يف الفرائض وحاش
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أوالد بنات االبن يرتلون مرتلة بنات االبـن وإن          -٢
 .نزلوا 
أوالد األخوات الشقائق يرتلون مرتلة األخـوات        -٣
 .الشقائق 
أوالد األخوات ألب يرتلون مرتلـة األخـوات         -٤
 .ألب
 ألم يرتلون مرتلة األخـوات ألم       أوالد األخوات  -٥

 . وظاهر املذهب أم من جهة األبوة والصحيح األول 

 وظاهر  أوالد اإلخوة ألم يرتلون مرتلة اإلخوة ألم       -٦
 .)١(املذهب أم من جهة األبوة والصحيح األول 

 .بنات األخ الشقيق يرتلون مرتلة األخ الشقيق -٧
 .بنات األخ ألب يرتلون مرتلة األخ ألب -٨
ابن األخ الشقيق يرتلن مرتلـة ابـن األخ         بنات   -٩
 .الشقيق

                                                 
 ٥٩  تسهيل الفرائض ص (١)
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بنات ابن األخ ألب يرتلن مرتلـة ابـن األخ           -١٠
 .ألب

 . أيب األم يرتل مرتلة األماجلد -١١
 .اجلد أيب أم األم يرتل مرتلة أم األم -١٢
 .اجلد أيب أم األب يرتل مرتلة أم األب -١٣
 .اجلد أيب أم أم األب يرتل مرتلة أم أم األب -١٤
ب ترتل مرتلة أيب أيب األب      اجلدة أم أيب أيب األ     -١٥

على قول من يرى أا من ذوي األرحام والصحيح أـا           
 .من ذوي الفرائض كما سبق حتقيقه

العم ألم يرتل مرتلة األب على املشهور عنـد          -١٦
أهل الترتيل والراجح يرتل مرتلة أم األب وهي أمه اجلـدة        
فهو فرعها وأقوى صلة ا من األب وهو األقرب عقـال           

 .ياساونقال وق
العمة ألم ترتل مرتلـة األب علـى املـشهور        -١٧

 .والراجح ترتل مرتلة أم األب
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العمة الشقيقة أو ألب ترتل مرتلة األب علـى          -١٨
املشهور وعلى الراجح ترتل مرتلة أيب األب وإمنا صار هذا          
اخلالف يف العمة ألا أدلت بأربع جهات وارثات فاألب         

يح ترتيل العمة   والعم أخواها واجلد واجلدة أبواها والصح     
  .مبرتلة األب ألمور ثالثة وهي

:   قال �ما روه الزهري أن رسول اهللا : األمر األول
  )١( احلديث ٠٠٠٠العمة مبرتلة األب إذا مل يكن بينهما أب 

أنه قول عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب         : األمر الثاين 
 يف  الصحيح عنـهم      � بن مسعود    طالب وعبد اهللا  

 .ن الصحابةخمالف هلم م وال
أن األب أقوى جهات العمة فـتعني        : األمر الثالث  

ترتيلها به دون غريه كبنت األخ وبنت العم فإمـا          
يرتالن مرتلة أبويهما دون أخويهما وألنه اجتمع هلـا         

 قرابات ومل ميكن توريثها جبميعها ورثتا بأقواها

                                                 
 ١٨٨ص٧ املغين بالشرح الكبري ج )١(
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ترتل مرتلة األم على املشهور     : اخلالة الشقيقة    -١٩
 .مرتلة أم األموعلى الراجح 

ترتل مرتلة األم على املشهور وعلى      : اخلالة ألم    -٢٠
 .الراجح مرتلة أم األم

ترتل مرتلة األم على املـشهور و       : اخلالة ألب    -٢١
على الراجح ترتل مرتلة أيب األم و الصحيح ترتل مرتلة األم   

 يف  – قـال    �ملا رواه الزهري رمحه اهللا أن رسول اهللا         
الة مبرتلة األم إذا مل يكن بينهما       و اخل  ( –احلديث السابق   

رواه اإلمام أمحد و ألن األم أقوى جهـات اخلالـة           ) أم  
فتعني ترتيلها ا دون غريها و ألنه إذا اجتمع هلا قرابتـان            

 .فأكثر ومل مينكن توريثها ن مجيعاً ورثت بأقواها
يرتل مرتلة األم على املشهور و      : اخلال الشقيق    -٢٢

 .ألمعلى الراجح مرتلة أم ا
يرتل مرتلة األم على املشهور وعلى      : اخلال ألم    -٢٣

 ٠الراجح مرتلة أم األم
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يرتل مرتلة األم علـى املـشهور       : اخلال ألب    -٢٤
 .وعلى الراجح مرتلة أيب األم

 .ترتل مرتلة العم الشقيق: بنت العم الشقيق -٢٥
 .تزل  مرتلة  العم ألب: بنت العم ألب  -٢٦
عـم  ترتل مرتلة ابـن ال    : بنت ابن العم الشقيق    -٢٧
 .الشقيق
 .ترتل مرتلة ابن العم ألب: م ألب بنت ابن الع -٢٨
وكل من أدىل بشخص يرتل مرتلة مـن أدىل          -٢٩

 )١(.به

 طريقة العمل يف حل مسائل ذوي األرحام 
سبق بيان املذاهب يف توريث ذوي األرحام ، كما سبق          

 التمثيل على ذلك  
ويف هذا الفصل طريقة العمـل يف حـل مـسائل ذوي           

لطريق الراجح ومن هنا فال ختلو مـسائل ذوي         األرحام على ا  
 : األرحام من أحد أمرين و مها 

                                                 
 و تـسهيل  ١٩٢ -١٩١ و فـرائض الالحـم  ص   ٢٥٠ -٢٤٩  كتاب الفرائض لعبد الصمد ص  (١)

  ٨٩ – ٨٧ ص ٧ و املغين بالشرح الكبري ج ٥٥الفرائض للعثيمني ص 
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أن ال يكون مـع ذوي األرحـام أحـد     : األمر األول 
 .الزوجني 

 .أن يكون مع ذوي األرحام أحد الزوجني : األمر الثاين
فأما طريقة العمل يف األمر األول فال خيلو هذا األمر من  

 : إحدى حاالت ثالث وهي كالتايل
أن يكون املوجود من ذوي األرحام  : احلالة األوىل

شخصاً واحداً فقط فاملال له كله فرضاً ورداً إن كان يديل 
  .بذي فرض

لو هلك هالك عن خالة فاملال  هلا كله          :  ومثال ذلك 
  .فرضاً ورداً الثلث فرضاً و الباقي رداً

 وإن كان ذو الرحم يديل بعاصب فاملال له تعصيباً 
لو هلك هالك عن بنت أخ لغري أم فاملال  :   ل ذلكومثا

 .هلا تعصيباً ألا تديل باألخ لغري أم ومرياثه بالتعصيب 
أن يكون املوجود من ذوي األرحام مجاعة  : احلالة الثانية

 : اثنني فأكثر يدلون بشخص واحد فقط فلهذه احلالة صورتان مها
لذي أدلوا أن يستوي إرثهم من الشخص ا : الصورة األوىل

به فاملال بينهم من عدد رؤوسهم كالعصبة دون تفضيل للذكر 
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 على األنثى 
لو هلك هالك عن ابين بنت وبنيت بنت فإن  :  ومثال ذلك

] ١[لكل منهم واحد] ٤[أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم أربعة
 تعصيباً الذكر واألنثى  سواء  وكذلك لو هلك عن أربع بنات 

 ٤   ٤ 

 ١ بنت بنت   ١ ابن بنت 

 ١ بنت بنت   ١ ابن بنت 

 ١ بنت بنت   ١ بنت بنت 

 فإن أصل مسألتهن  بنت    
 من عدد رؤوسهن أربعـة    

] ١[لكل منهن واحد    ] ٤[
ــان    ــاً ورداً وهات فرض

 ١ بنت بنت   ١ بنت بنت  :صورتاها 

أن خيتلف إرثهم من الشخص الـذي        : الصورة الثانية 
 هلم مسألة و كأنـه مـات        أدلوا به و يف هذه الصورة جنعل      

  .عنهم
فإن انقسم نصيب كل فريق عليه صحت املـسألة مـن           
أصلها و إن انكسر نصيب فريق أو أكثـر عليـه صـححنا             

 .سابقاً يف باب التصحيح االنكسار كما علم
 لو هلك هالك عن خالتني شـقيقتني        :ومثال االنقسام  

 وخالة ألم
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 ٣ 

 ١ خالة شقيقة 

 ١ خالة شقيقة

للخالتني ] ٣[فإن أصل مسألتهن من ثالثة      
لكل واحـدة   ] ٢[قيقتني الثلثان اثنان    الش

] ١[وللخالة ألم الثلث واحـد      ] ١[واحد  
 ١ خالة ألم  : وهذه  صورا 

 لو هلك هالك عن مخس خاالت شقيقات         :مثال االنكسار و
] ٣[وثالث خاالت ألم فإن أصل مـسألتهن مـن ثالثـة            

 ] ١[ وللخاالت ألم الثلث واحد ]٢[للشقيقات الثلثان اثنان 
 وبالنظر بني سهامهن ورؤوسهن  جندها منكسرة ومباينة 

   ٤٥ ٣ ×١٥ 

 ٦ خالة شقيقة

 ٦ خالة شقيقة

 ٦ خالة شقيقة

 ٦ خالة شقيقة

 خالة شقيقة

٢ 

٦ 

 ٥ خالة ألم

 ٥ خالة ألم

لرؤوسهن وحاصل ضرا يف بعـضها      
هي جزء السهم   ] ١٥[عشر  ينتج مخسة   

]  ٣[نضرا يف أصـل املـسألة ثالثـة         
] ٤٥[وتصح مـن مخـسة وأربعـني        

ــون      ــشقيقات ثالث ــاالت ال للخ
] ٦[لكل واحدة سـتة     ] ٣٠=١٥×٢[
لخــاالت ألم مخــسة عــشر   ول
] ٥[لكل واحدة مخسة    ] ١٥=١٥×١[

 خالة ألم : وهذه صورا 

١ 

٥ 
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 األرحام مجاعـة اثنـان      اأن يكون ذوو  : احلالة الثالثة   
 : واملدىل م كذلك مجاعة فلهذه احلالة صورتان مها فأكثر

أن يستوي إرث كل مجاعة مـن ذوي      : الصورة األوىل   
األرحام من الشخص الذي أدلوا به و يف هذه الصورة نقسم           
املال أوالً على اجلماعة املدىل م فما خص كل واحد منـهم            

فإن انقـسم علـيهم وإال صـححنا        ، أعطيناه ملن أدلوا به     
 لو هلك هالك عن ثالثة      :ومثال ذلك  ، كسار كما سبق  االن

أبناء بنت وخالة و بنيت أخ ألب فإن أصل مسألة املدىل م و             
 للبنت النصف  ]٦[هم البنت واألم واألخ ألب من ستة 
 ٦ ٦ املدىل م ذوو األرحام

 ١ ابن بنت

 ١ ابن بنت

 ابن بنت

 ٣ بنت

١ 

 ١ ١ أم خالة

 ١ بنت أخ ألب

هي ألبنائهـا     ]٣[ثالثة  
] ١[لكل واحد وحـد     
] ١[ولألم السدس واحد  

هو للخالة والباقي اثنان    
ب هي لبنيت األخ أل   ] ٢[

] ١[لكل واحدة واحد    
 بنت أخ ألب : وهذه صورا 

 ٢ أخ ألب
١ 
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أما إن كان هناك انكسار على فريق أو أكثر فقد علم سابقاً كيفية             
 .ر تصحيحه يف باب تصحيح االنكسا

 لو هلك هالك عن ستة أبناء بنت وخـالتني وأربـع            :ومثال ذلك 
للبنت النـصف   ] ٦[ م من ستة     بنات أخ فإن أصل مسألة املدىل     

 هي ألبنائها منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم بالثلـث       ] ٣[ثالثة  
هو للخالتني  ] ١[ولألم السدس واحد    ، ] ٢[فثلث رؤوسهم اثنان    

] ٢ [نوالبـاقي اثنـا    ، ]٢[اثنني  ا  منكسر عليهما ومباين لرأسيهم   
لألخ ألب هي لبناته منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن بالنـصف          

 وبالنظر بني الراجعني جندمها متماثلني  ، ]٢[فنصف رؤوسهن اثنان 
 وهي جزء السهم نضرا يف أصل املسألة ] ٢[فنكتفي بأحدها اثنني 

 ١٢ ٦ املدىل م ذوو األرحام 

  ٦ ٣ بنت  بنت  أبناء٦

 ١ خالة 

 خالة 
 ١ أم

١ 

 ١ بنت أخ ألب 

 ١ ت أخ ألب نب

 ١ بنت أخ ألب 

ينتج اثـن عـشر     ] ٦[ستة  
ومنـها تــصح  ]١٢=٦×٢[

 ألبناء البنـت سـتة      املسألة
لكل واحد واحد   ] ٦=٢×٣[
= ٢×١ [وللخالتني اثنان ] ١[
ولبنات ] ١[لكل واحدة   ] ٢

لكل ] ٤= ٢×٢[األخ ألب   
 بنت أخ ألب  : وهذه صورا ] ١[واحدة 

 ٢ أخ ألب

١ 
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أن خيتلف إرث كل مجاعة أو بعضهم        : الصورة الثانية 
 .من ذوي األرحام من الشخص الذي أدلوا به 

كطريقة العمل يف احلالة    : وطريقة العمل يف هذه الصورة      
 :املناسخات حسب اخلطوات التالية من حاالت الثانية 
١-      فما خص  م ذووا األرحام    جنعل مسألة للذين أدىل

فهذه املسألة مبثابة   ، كل واحد من املدىل م فهو ملن أدلوا به          
 .املسألة األوىل يف املناسخات 

اختلـف  جنعل مسألة لكل مجاعة من ذوي األرحام     ـ٢
 .ونصححها إن احتاجت إىل تصحيح إرثهم ممن أدلوا به 

 اوننظر بني كل مسألة بعد األوىل وبني سهام من أدل          -٣
مجيع السهام على مجيع    انقسمت   به من املسألة األوىل فإن    

 .كانت اجلامعة هي املسألة األوىلاملسائل 
   .ةها سهام املدىل به أثبتنا السهام واملسألوإن باينت

 وإن اختلفت أثبتنا وفق املوافق      وإن وافقت أثبتنا وفقهما   
 .منها وكامل املباين 

بالنـسب األربـع    ننظر بني املثبتات من املـسائل        -٤
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 زء السهمجواحلاصل هو 
يف جزء السهم واحلاصل هـو      األوىل  نضرب املسألة    -٥

 . كلها سائلاجلامعة للم
يف جزء  نضرب نصيب كل مجاعة من املسألة األوىل         -٦

واحلاصل نقسمه على مسألتهم ومـا      السهم الذي ضربت به     
هو جزء سهم هلا نضرب به سهام كـل وارث منـها            فنتج  

 .ذلك الوارثصيب واحلاصل ن
لو هلك هالك عن عمة شقيقة وعمة        : االنقسامومثال  

ألم وخالة شقيقة وخالة ألم وأربعة أوالد بنت فـإن أصـل            
للبنت ] ٦[ستة    وهم األب وألم والبنت من     مسألة املدىل م  

] ٢[اثنان والباقي ] ١[واحد ولألم السدس ] ٣[ ثالثة  النصف
 لألب فرضاً وتعصيباً 
األب للعمـتني   هم ملن أدىل به فنـصيب       ونصيب كل من  
 ونصيب األم للخالتني 

ومباين لرؤوسهم   منكسر عليهم    ونصيب البنت ألبنائها  
تصح  ] ٦[يف أصل املسألة ستة     ] ٤[فنضرب رؤوسهم أربعة    
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] ١٢=٤×٣[ هلم منها اثنا عـشر       ]٢٤[أربعة وعشرين   من  
لكل واحدة  ] ٨[مثانية  للعمتني  و] ٤[لكل واحد منهم أربعة     

 ] ٢[ لكل واحدة اثنان ]٤[أربعة وللخالتني ] ٢[اثنان 
أربعة وتعود بالرد إىل    ] ٦[ ستة   مسألة العمتني من  أصل  و
 ]١[واحد وللعمة ألم ] ٣[ ثالثة للعمة الشقيقة] ٤[

وتعود بـالرد   ] ٦[ستة  مسألة اخلالتني كذلك من     وأصل  
واحـد  وللخالة ألم   ] ٣[ثالثةللخالة الشقيقة   ] ٤[أربعة  إىل  
]١[.  

من املـسألة األوىل    ] ٨[ مثانية   وبالنظر بني سهام العمات   
اثنان جندها منقسمة وجزء سهمها     ] ٤[أربعة  وبني مسألتهن   

]٢[. 
واحـد  منقسمة وجزء سهمها    لتني  كذلك مسألة اخلا  و
فاجلامعة إذاً هـي    ] ١[واحد   واملثبت معنا من املسألتني   ] ١[

 . حومنها تص] ٢٤[أربعة وعشرون املسألة األوىل 
اثنـان   وللعمـة ألم     ]٦=٢×٣[سـتة   للعمة الشقيقة   

]٢=٢×١ [. 
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واحـد  وللخالة ألم   ] ٣=١×٣[ثالثة  وللخالة الشقيقة   
]١=١×١ [. 

 :صورا هذه و] ٣=١×٣[ثالثة ولكل من أوالد البنت 
 ٢٤ ٦/٤ ٦/٤ ٢٤ ٦ املدىل م  ذوو األرحام 

 ٦ ٠ ٣ عمة شقيقة 

 عمة ألم 
 ٨ ٢ أب

٢ ٠ ١ 

 ٣ ٣ ٠  شقيقة خالة

 خلة ألم 
 ٤ ١ أم

١ ١ ٠ 

 ٣ ٠ ٠ ٣ ابن بنت 

 ٣ ٠ ٠ ٣ بنت بنت 

 ٣ ٠ ٠ ٣ ابن بنت 

 

 بنت بنت 

 ٣ بنت

٣ ٠ ٠ ٣ 

لو هلك هالك عن عمة شـقيقة   : االنقسامومثال عدم   
وعمة ألم وخال شقيق وخال ألم فإن أصل مسألة املدىل م           

اثنان     والباقي] ١[وحد  م الثلث   لأل] ٣[ثالثة  وهم األبوان من    
إىل وتعـود بـالرد     ] ٦[ستة  لألب ومسألة العمات من     ] ٢[
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 ] ١[واحد وللعمة ألم ] ٣[ثالث للشقيقة ] ٤[أربعة 
وللخـال  ] ١[للخـال ألم    ] ٦[ ومسألة األخوال مـن   

وبالنظر بني نصيب العمات وهو مرياث      ، ] ٥[الشقيق الباقي   
جنـد بينـهما موافقـة      ] ٦[ ستةومسألتهما  ] ٢[ اثنان األب

 ] ٢[ فنثبت نصف املسألة اثنني بالنصف
وبالنظر بني نصيب األخوال الذي هو سهام األم واحـد          

  مباينة] ٦[ستة وبني مسألة األخوال ] ١[
جندها متداخلة  ] ٦ [ستةو] ٢[وبالنظر بني املثبتني اثنني     
يف أصل  نضرا  جزء السهم   ] ٦[فنكتفي باألكرب وهي الستة     

وهي اجلامعة  ] ١٨[ عشر   ةمثانيينتج  ] ٣[ثالثة  األوىل   سألةامل
 ]٣=٣×١[ثالثة عمة ألم ولل ]٩=٣×٣[تسعة للعمة الشقيقة 

 ١٨ ٦ ٦/٤ ٣ ذووا األرحام

 ٩ ٠ ٣ عمة شقيقة

 عمة ألم
 ٢ أب

٣ ٠ ١ 

 ٥ ٥ ٠ خال شقيق

وللخال الـشقيق   
 ]٥=٥×١[مخسة  

واحد وللخال ألم   
هذه و] ١=١×١[

 خال ألم  :صورا 
 ١ أم

١ ١ ٠ 
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وهو أن يكون مع ذوي األرحـام أحـد          : األمر الثاين 
وطريقة العمل احلسابية يف هذا األمر حسب احلالـة         الزوجني  

 من االجتماعهذا  ال خيلواليت جتمعهم معاً يف مسألة واحدة إذ  
 : مخس وهي كالتايل حاالتإحدى 

أن يكون املوجود من ذوي األرحام مع أحد         -١
بعد لة الباقي   اهذه احل  ففيفقط  ني شخصاً واحداً    الزوج

 .لهفرض الزوجية 
أن يكون املوجود من ذوي األرحام مع أحد         -٢

من شخص مدلني بشخص واحد مـع        الزوجني أكثر 
 .استواء إرثهم منه 

أن يكون املوجود من ذوي األرحام مع أحد         -٣
الزوجني أكثر من شخص مدلني بشخص واحد مـع         

 .اختالف إرثهم منه 
 يكون املوجود من ذوي األرحام مع أحد        أن -٤

بأكثر من واحد مـع      الزوجني أكثر من شخص مدلني    
 استواء إرث كل مجاعة من الشخص املدىل به 
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أن يكون املوجود من ذوي األرحام مع أحد         -٥
الزوجني أكثر من واحد مدلني كذلك بأكثر من واحد         
مع اختالف إرث بعضهم من الـشخص املـدىل بـه           

 .بعض اآلخر واستواء إرث ال
كون املوجـود   :  وهي   أما صفة العمل يف احلالة األوىل     

من ذوي األرحام شخصاً واحداً فقط مع أحد الزوجني فإننا          
نأصل املسألة من خمرج فرض الزوجية وما بقي بعد نـصيب           
أحد الزوجني فهو للشخص املوجود من ذوي األرحام فـإن          

 .فالباقي له فرضاً ورداًكان يديل بذي فرض 
فإن   عن زوج وابن بنت    ت زوجة لو هلك  : ثال ذلك وم

 خمرج] ٢[اثنني أصل مسألتهما من 
 ٢ ]١[واحد  للزوج النصف  ،فرض الزوجية

  فرضـاً ورداً   البن البنت ] ١[واحد  والباقي   ١ زوج
 ١ ابن بنت   :صورا هذه و

وإن كان املوجود من ذوي األرحام يديل بعاصب فالباقي    
  .تعصيباًبعد فرض الزوجية له 
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 عن زوجة وبنت أخ لغري أم       زوج لو هلك    ومثال ذلك 
 فإن أصل مسألة الزوجية من

 ٤ 

 ١ زوجة

للزوجة الربع واحـد    ] ٤[خمرج فرضها أربعة    
لبنـت األخ تعـصيباً     ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[

 ٣ بنت أخ :وهذه صورا 

وإذا وجد انكسار يف فرض الزوجية فقط صححناه كما 
 عن زوجهلك فلو  ومثال ذلكتصحيح سبق يف باب ال

] ١[واحد زوجتني وبنت أخ لغري أم فإن سهام الزوجتني 
هي جزء ف ]٢[اثنني باين لرأسيهما ممنكسر عليهما ووهو 
   ]٤[ يف أصل املسألة أربعة انضر السهم

٨ ٤ ×٢ 
 ١ زوجة
 زوجة

١ 
١ 

للزوجتني اثنان ] ٨=٤×٢[انية مث ينتج
] ١[لكل واحدة واحد ] ٢=٢×١[

] ٦=٢×٣[ولبنت األخ الباقي ستة 
 ٦ ٣ بنت أخ :وهذه صورا

كون املوجـود   : وهي  أما صفة العمل يف احلالة الثانية       
من ذوي األرحام مع أحد الزوجني أكثر من شخص مـدلني           
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عم سـبق  بشخص واحد مع استواء إرثهم منه فال خيتلف العمل   
يقني فريـق   يف احلالة األوىل سوى تصحيح االنكسار على فـر        
 الزوجات وفريق ذوي األرحام وال خيفى تصحيحه ملا 

 ٤ علم من باب تصحيح االنكسار

 ١ زوجة 

 ١  ابن بنت

 ١ ابن بنت 

 ةوثالثهلك هالك عن زوجة     لو   : ومثال ذلك 
] ٤[ أربعـة    أبناء بنت فإن أصل مسألتهم مـن      

والباقي ألبناء البنـت    ] ١[واحد  للزوجة الربع   
 ١ ابن بنت   :صوراهذه و] ١[واحد لكل واحد 

وإذا وجد انكسار على فريق ذوي األرحام فقط صححناه كما          
 التصحيح فلو كان أبناء البنت يف املثال علم من باب 

١٦ ٤ ×٤ 

 ٤ ١ زوجة 

 ٣ ابن بنت 

 ٣ ابن بنت 

 ٣ ابن بنت 

لباينت سهامهم ثالثـة    ] ٤[السابق أربعة   
وبضرا يف أصل   ] ٤[لرؤوسهم أربعة   ] ٣[

تصح من سـتة عـشر      ] ٤[املسألة أربعة   
] ٤=٤×١[أربعـة   للزوجة   ]١٦=٤×٤[

لكل ] ١٢=٤×٣[وألبناء البنت اثنا عشر     
 ابن بنت  : وهذه صورا ] ٣[واحد ثالثة 

٣ 

٣ 
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وإذا كان االنكسار على فريق الزوجات وذوي األرحام معاً         
قني  يف باب تصحيح االنكسار على فـري       صححناه كما سبق  

لباينت سـهامهم   فلو كان الزوجات يف املثال السابق ثالث        
  بني رؤوس ذوي األرحام وبالنظرلرؤوسهن ثالثة ] ١[واحد 

٤٨ ٤ ×١٢ 

 ٤ زوجة

 ٤ زوجة

 زوجة

١ 

٤ 

 ٩ ابن بنت 

 ٩ ابن بنت 

 ٩ ابن بنت 

جندها متباينة وحاصل ضرما    ] ٤[أربعة  
اثنـا عـشر     جزء الـسهم     يف بعض نتج  

أربعة  يف أصل املسألة     نضرا ]١٢=٤×٣
] ٤٨=١٢×٤[مثانية وأربعـون     ينتج] ٤[

لكل واحـدة   ] ١٢=١٢×١[للزوجات  
سـتة وثالثـون    وألبناء البنت   ] ٤[أربعة  
] ٩[تـسعة   لكل واحد   ] ٣٦=١٢×٣[

 ابن بنت  :وهذه صورا 

٣ 

٩ 

كون املوجـود   :  وهي   أما صفة العمل يف احلالة الثالثة     
مع أحد الزوجني أكثر من شخص مـدلني        ام  من ذوي األرح  

 .بشخص واحد مع اختالف إرثهم منه 
الثالثة من حاالت املناسخات     كصفة العمل يف احلالة   فهي  
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مع اعتبار مسألة الزوجية مسألة أوىل ومسألة ذوي األرحـام          
 :كمسألة ثانية حسب اخلطوات التالية 

ل مسألة للزوجية ونصححها إن احتاجـت إىل        عجن -١
 .يح تصح
 وكذلك نـصححها إن     مل مسألة لذوي األرحا   عجن -٢
 . إىل تصحيح احتاجت
بني باقي فرض الزوجية ومصح مـسألة ذوي         ننظر -٣

 مـن   تة صـح  لنقسم الباقي على مصح املسأ    ااألرحام فإن   
مسألة الزوجية وكانت هي اجلامعة وإن باين بـاقي فـرض           

 بتنا وفقهما الزوجية ملسألة ذوي األرحام أثبتنامها وإن وافق أث

نضرب مسألة الزوجية باملثبت مـن مـسألة ذوي          -٤
 األرحام واحلاصل هو اجلامعة 

نضرب سهام الزوجية فيما ضربت بـه مـسألتهم          -٥
والناتج هو نصيب املوجود منهم ونضرب كامل باقي فـرض          
 الزوجية عند املباينة ووفقه عند املوفقة كذلك مبا ضربت بـه          

سم احلاصل على مـسألة ذوي      مسألتهم ونق مسألة الزوجية   
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 .األرحام وما نتج فهو جزء سهم هلا 
نضرب سهام كل وارث من ذوي األرحام جبـزء          -٦

 .سهم مسألتهم واحلاصل هو نصيبه
انقسام باقي فرض الزوجية على مـسألة ذوي        ومثال  

 عن زوجتني وخالة شقيقة وخالـة       زوجلو هلك   :   األرحام
هلما ] ٤[ أربعة من   ةوجيمسألة الز  فإن أصل    ألمألب وخالتني   

] ٢[اثـنني   رأسيهما   ويباين   امنكسر عليهم ] ١[واحد  الربع  
] ٨=٨×٢[مثانيـة  ينـتج  ] ٤[أربعة  أصل املسألة  يف انضرف
 . ح تصهامنو

 ]١[لكل وحدة واحد ] ٢=٢×١[للزوجتني اثنان 
 للخالـة الـشقيقة   ] ٦[ ستة   ومسألة ذوي األرحام من    
 .] ٣[ ثالثة النصف

 .] ١[واحد ب السدس وللخالة أل
] ١[ لكل واحدة واحـد      ]٢[ اثنان   الثلث وللخالتني ألم 

 لذوي األرحام ]٦[والباقي ستة 
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 ٨ ٦ ٨ ٤ ني مسألةبو وبالنظر بينها

 ١ ٠ ١ زوجة

 زوجة
١ 

١ ٠ ١ 

 ٣ ٣ خالة شقيقة 

 ١ ١ خالة ألب 

 ١ ١ خالة ألم 

جنـدها  ] ٦[ذوي األرحام ستة      
منقسمة إذاً فاجلامعة هي مـصح      

لكـل  ] ٨[مسألة الزوجية مثانية    
من الزوجات واخلـاالت ألب     

وللخالـة  ] ١ [واخلالة ألم وحد  
 خالة ألم  :وهذه صورا] ٣[ثة الالشقيقة ث

٦ ٣ 

١ ١ 

 فقطلو كان يف املثال السابق زوجة واحدة         : ومثال التوافق 
حـد  ا و علرباللزوجة  ] ٤[أربعة  من  ة الزوجة   فإن أصل مسأل  

]١ [. 
بينـها   و ]٦[ ستة   منتهم  ذوي األرحام ومسأل  لباقي ثالثة ل  او

فنثبـت   موافقة بالثلـث    ] ٣[ثالثة  وبني باقي فرض الزوجية     
ينتج أربعة  مسألة الزوجية   أصل  يف  نضرا  مث  ] ٢[اثنني   هاثلث

للزوجة منها تصح   ووهي اجلامعة للمسألتني    ] ٨=٤×٢[مثانية  
 اثنان 
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 ٨ ٦ ٤ ة وللخالة الشقيق ]٢ =٢×١[

 ٢ ٠ ١ زوجة

 ٣ ٣ خالة شقيقة

 ١ ١ خالة ألب

 ١ ١ خالة ألم

لخالـة  ول]٣ = ٣× ١[ثالثة  
ــد ألب  ] ١= ١×١[واحـ
= ١×٢[اثنان   ألم   تنيلخاللو
] ١[  لكل واحدة واحـد    ]٢
 خالة ألم  :صوراهذه و

٣ 

١ ١ 

 زوج  لو كان يف املثال السابق بدل الزوجـة        : ومثال التباين 
مبـاين ملـسألة ذوي   وهو ] ١[واحد ه نصفاقي بعد  لكان الب 
 ينتج اثنا ] ٢[اثنني  وبضرا مبسألة الزوج ]٦[ ستة األرحام
 ١٢ ٦ ٢  هي اجلامعة للمسألتنيو= ٦×٢[عشر

 ٦ ٠ ١ زوج

 ٣ ٣ خالة شقيقة

 ١ ١ خالة ألب

 ١ ١ خالة ألم

 ]١٢ سـتة     للزوج ومنها تصح 
 وللخالة الـشقيقة  ]٦= ٦× ١[

ولكل من  ] ٣ = ١ ×٣ [ثالثة  
= ١×١ [واحد  اخلاالت البواقي   

 خالة ألم  :ا صورهذه و] ١

١ 

١ ١ 
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كون املوجود مـن    :  وهي   أما صفة العمل يف احلالة الرابعة     
بأكثر  ذوي األرحام مع أحد الزوجني أكثر من شخص مدلني        

  :من واحد مع استواء إرث كل مجاعة من الشخص املدىل به 
  جنعل مسألة للزوجية في هذه احلالةف

 مث مسألة للمدىل م وما حصلوا عليه فهو ملن أدلوا به
 كما سـبق    االنكسار عليهم وإال صححنا     انقسمتفإن  

 . ، وباقي العمل كالعمل يف احلالة الثالثة السابقة بيانه
 عن زوجة وثـالث     زوجلو هلك   :  ومثال هذه احلالة  

أخ ألم فـإن   أوالد أخت شقيقة وابن أخت ألب وخال وابن         
لذوي ] ٣[ثالثة  والباقي  ] ٤[أربعة  أصل مسألة الزوجية من     

وبينها وبني باقي فرض     ]٦[ ستة    من تهموأصل مسأل األرحام  
هـي جـزء    ] ٢[ فنثبت ثلثها اثنان     موافقة بالثلث    الزوجية

 .ينتج مثانية أربعة السهم نضرا يف أصل مسألة الزوجية 
 اجلامعةهي ] ٨ =٤×٢[
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 ٨ ٦ املدىل م  ٤  ×٢ للمسألتني

 ٢ - - ١ زوجة

 ١ ابن أخت شقيقة

 ١ ابن أخت شقيقة

 ابن أخت شقيقة

 ٣ أخت شقيقة

١ 

 ١ ١ أخت ألب ابن أخت ألب

 ١ ١ أم خال

 ومنها تـصح  
 اثنـان   للزوجة

]٢= ٢×١ [ 
ولكل من ذوي   

 وحد  األرحام
هـــذه و] ١[

 ابن أخ ألم :صورا

٣ 

 ١ ١ أخ ألم

كـون  :  وهـي     صفة العمل يف احلالة اخلامـسة      وأما
املوجود من ذوي األرحام مع أحد الزوجني أكثر من واحـد           
مدلني كذلك بأكثر من واحد مع اختالف إرث بعضهم من          

فعلى النحـو   الشخص املدىل به واستواء إرث البعض اآلخر        
 : التايل 

 . جنعل مسألة ألحد الزوجني -أ
 .ب ـ جنعل مسألة للمدىل م 

مهمـا  ج ـ جنعل مسألة لكل مجاعة من ذوي األرحام  
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 .تعددت مسائلهم 
د ـ ننظر بني كل مسألة من مـسائل ذوي األرحـام    

 انقـسمت  على حدة فإن     كلٍمن اجلامعة   وسهام من أدلوا به     
ـ   مسألتهمالسهام على املسألة نثبت واحد على         ت  وإن وافق

 . أثبتنا كل املسألة تأثبتنا وفق املسألة وإن باين
هـ ـ ننظر بني املثبتات من مـسائل ذوي األرحـام    

 .بالنسب األربع 
و ـ نضرب حاصل النظر من مسائل ذوي األرحام يف  

 .جامعة مسألة الزوجية واملدىل م واحلاصل هو اجلامعة 
ز ـ نعمل كما سبق يف احلالة الثانية مـن املناسـخات    
وهي ضرب نصيب كل من له نصيب مـن اجلامعـة األوىل            

ة الزوجية واملدىل م فيما ضربت به اجلامعة فأما مـن           ملسأل
وجد من الزوجني فإنا نعطيه نصيبه من اجلامعة بعد ضربه يف           

 .جزء السهم 
وأما املدىل م فنقسم نصيب كل منهم على مسألة مـن   
أدلوا به وحاصل ذلك جزء سهم هلا نضرب فيه سهام كـل            
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 وارث من ذوي األرحام من املسألة 

 عـن زوج وعمـة ألب       امرأة تلو هلك :  ومثال ذلك 
 ألم وخالة شقيقة وخالة ألم فإن أصل مسألة الزوجيـة           ةوعم

] ١[واد والبـاقي  ] ١[النصف واحـد    للزوج  ] ٢[من اثنني   
 .لذوي األرحام 

لألم ] ٣[ثالثة  وأصل مسألة املدىل م وهم األبوان من        
 ] ٢[الباقي اثنان ولألب ] ١[الثلث واحد

ومسألة املدىل ـم  ] ١[ فرض الزوجية    وبالنظر بني باقي  
أصل مسألة املدىل م يف أصـل        جندها متباينة فنضرب  ] ٣[

هي اجلامعة للمسألتني   و] ٦= ٣×٢[مسألة الزوجية ينتج ستة     
ولـألم  ] ٢=٢×١[اثنـان   ولألب  ] ٣= ٣×١[ثالثة  للزوج  
 ] .١= ١×١[واحد 

وتعود بالرد إىل   ] ٦[ستة  مسألة املدلني باألب من     أصل  و
فرضاً ] ١[واحد  وللعمة ألم   ] ٣[ثالثة  للعمة ألب   ] ٤[أربعة  
 ورداً 

وتعـود  ] ٦[ستة  مسألة املدلني باألم كذلك من      وأصل  
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وللخالـة ألم   ] ٣[ثالثة  للخالة الشقيقة   ] ٤[إىل أربعة   بالرد  
 ] ١[واحد 

تج اثنان  املدلني ما ين  مسائل  وبالنظر بني سهام األبوين و    
 فيكون جزء   اخالن نكتفي باألكرب   ومها متد  ]٤[أربعة  و] ٢[

نضرا يف اجلامعة األوىل ستة ينتج أربعـة        ] ٤[ أربعة   السهم
 ائل ومنها تصح املسهلذه وهي اجلامعة ] ٢٤=٦×٤[وعشرون 
وللعمـة  ] ٦[ستة  وللعمة ألب   ] ١٢[اثنا عشر   للزوج   
واحـد  وللخالة ألم ] ٣[ ثالثة وللخالة الشقيقة] ٢[اثنان ألم  
  .]١٢= ٣×٤[ا عشر للزوج اثنو ]١[

نقسمها على مسألة املدلني به     ] ٨= ٤×٢[ولألب مثانية   
ينتج جزء سـهمها    ] ٨[من ذوي األرحام وهي كذلك مثانية       

نضرب به نصيب كل واحد من املـدلني بـاألب          ] ١[وحد  
 ] ٢=٢×١[وللعمة ألم اثنان ] ٦=٦×١[فللعمة ألب ستة

] ٤=٤×١[ونصيب األم مـن اجلامعـة األوىل أربعـة          
قسمها على مسألة املدلني ا مــن ذوي األرحام كذلك         ن

نضرب به نصيب    هو جزء سهم هلا   ] ١[ واحد ينتج] ٤[أربعة  
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] ٣=٣×١[كل واحد من املدلني باألم فللخالة الشقيقة ثالثة         
  :صورا هذه و] ١=١×١[ )١(وللخالة ألم واحد
 ٢٤ ٤ ٦ ٤ ٦ ٣ املدىل م ٢ ذووا األرحام

 ١٢ ٠ - - ٣ ٠ - ١ زوج
 ٦ ٠ - ٣ عمة ألب
 عمة ألم

 ٢ ٢ أب
٢ ٠ - ١ 

 ٣ ٣ ٣ - ١ ١ خالة شقيقة
 خالة ألم

١ 
 أم

- - - ١ ١ ١ 
 العول يف مسائل ذوي األرحام : مسألة 

] ٦[يكون العول يف مسائل ذوي األرحام يف أصل الستة          
وإىل سبعة فقط ويف مسألة واحدة وصورها وهذه املسألة هي          

عن خالة أو غريها ممن يقوم مقـام األم أو          لو هلك هالك    : 
وست بنات أخوات مفترقات أو من يقوم مقـامهن         ، اجلدة  

 ممن يأخذ املال بالفرض 
                                                 

 / ١ بتصرف وزيادة  وانظر كتاب التلخيص يف الفـرائض ج  ٢١٧ – ١٩٦ص  انظر فرائض الالحم  (١)
 / ٢ وفتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب جـزء   ١٩٥٢  ص    ٢ والعذب الفائض جزء     ٣٨٢ – ٣٣٦
 ٢٦٩ – ٢٥١ وفـرائض الكاتـب ص       ٢٢٦ – ١٩٤ وشرح السراجية للجرجـاين ص       ١١١ – ١٠٦

  ٣٨٢ – ٣٧٣ / ١٠كبري ج  واحلاوي ال٣١٨ – ٣٠٨والفصول يف الفرائض ص 
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أما باقي األصول اليت يدخلها العول فال تعول يف هـذا           
وأصـل األربعـة    ] ١٢ [ عشر الباب وذلك ألن أصل االثين    

ان يف  البد فيهما أحد الزوجني ومها ال يكون      ] ٢٤[وعشرين  
 مسألة ذوي األرحام بل مسألتهم من خمرج فرض أحدمها 

ال يعول يف هـذا البـاب إىل        ] ٦[وكذلك أصل الستة    
] ٧[ألن عوله إىل ما فـوق الـسبعة         ؛  ] ٧[أكثر من سبعة    

بسبب الزوج وهو كما عرفت له مسألة مستقلة عن مـسألة           
  .)١(ذوي األرحام 

يف عمـدة   قال الشيخ صاحل البهويت رمحـه اهللا تعـاىل          
 :الفارض 
 ومل يعل هنا سوى أصل ستة            

 )٢(          وعوله بسدسٍ لسبعة                              

                                                 
 – ١٧ /٥ والفروع مبعنـاه ج  ٢١٨ وفرائض الالحم ص ٩٦ -٩٥ / ٧نظر املغين بالشرح الكبري ج  )١(

١٨  
  ٥٢ / ٢ العذب الفائض شرح عمدة الفارض ج  )٢(
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لو هلك هالك عن خالة وبنت أخت شقيقة  : ومثال ذلك
فإن أصل  أخت ألب وبنت أخت ألم وبنت أخ ألموبنت 

 ]٦[مسألتهن من ستة 
 ٦/٧ ولبنت] ١[للخالة السدس واحد 

 ١ خالة

 ٣ بنت أخت ش

 ١ بنت أخت ألب

 ١ بنت أخت ألم

] ٣[ األخت الشقيقة النصف ثالثة     
ولبنت األخت ألب السدس واحد     

ولبنيت األخ واألخت ألم الثلث     ] ١[
] ١[لكلٍ منهما واحـد     ] ٢[اثنان

 ١ بنت أخ ألم وهذه صورا] ٧[ وتعول إىل سبعة

  األرحام القول بتقدمي الرد على ذوي: مسألة 
يقدم الرد على ذوي األرحام يف قول عامة مورثيهم قال          

أن الرد أوىل من ذوي األرحام إال ما روي         : اخلربي رمحه اهللا    
عن سعيد بن املسيب وعمر بن عبد العزيز أما ورثا اخلـال            
مع البنت فيحتمل أما ورثاه لكونه عصبة أو مـوىل لـئال            

  )١(خيالف اإلمجاع 

                                                 
   بتصرف ٩٣ ص ٧ و املغين بالشرح الكبري ج ٣٣١ ص١  كتب التلخيص يف الفرائض ج  )١(
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ترجح عندي من الرد علـى الـزوجني        وعلى ما    :قلت
كغريهم من الورثة ال يقدم الرد على الزوجني على مـرياث           

 .سابقاً يف هذا الترجيح يف باب الردذوي األرحام ملا علم 
من هو األحق يف التقدمي املعتق وعـصبته أم         : مسألة  

 ذوي األرحام 
القول بتقدمي املعتق وعصبته على ذوي األرحام هو قول         

ورثهم من الصحابة رضي اهللا عنهم وغريهم وقـول       عامة من   
  .من ال يرى توريثهم أيضاً

 تقدميهم على املوىل وعن عمر      �وروي عن ابن مسعود     
  حنوه �

: قال إبراهيم النخعي    : قال ابن عبد الرب رمحه اهللا تعاىل        
كان عمر وعبد اهللا وعلي رضي اهللا عنـهم يورثـون ذوي            

  .)١( أشدهم يف ذلك � علي األرحام دون املوايل قال وكان
 و هـو تقـدمي ذوي       �وممن قال بقول ابن مـسعود       

ابنه أبو عبيدة و عبيد اهللا بن عبد        : األرحام على املوىل املعتق     
                                                 

ا هــ   ) ٦/٢٢٩(و املغـين  ) ٣٨٦، ٢/١٩٦(و أخبار القضاة لوكيـع  ) ٦/٢٣٩ (  سنن البيهقي   )١(
 ٤٨١ ص ١٥االستذكار و حاشيته ج 
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اهللا بن عتبة وعلقمة واألسود وعبيد السلمان ومسروق وجابر         
بن زيد والشعيب والنخعي والقاسم بن عبد الرمحن وعمر بـن      

 بن مهران عبد العزيز و ميمون 
والقول األول أصح وهو تقدمي  املوىل املعتق وعـصباته          

  .)١(على ذوي األرحام 
 توريث ذوي األرحام بالقرابتني من عدمه : مسألة 

أمجع املورثون لذوي األرحام توريث من أدىل بقـرابتني         
ما إال شيئاً حيكى عن أيب يوسف أم ال يرثون إال بقرابـة             

وال صحيح يف نفسه ألنه شخص      واحدة وليس بصحيح عنه     
له جهتان ال يرجح ما فورث ما كالزوج إذا كان ابن عم            

  ٠وابن العم إذا كان أخاً من أم 
 لو هلك هالك عن ابن ابن أخت شقيقة هو :ومثال ذلك

  ٠ابن بنت أخ ألم وعن ابن ابن أخت ألب 

                                                 
  والستذكار ج ٩٣ ص ٧  و املغين بالشرح الكبري ج ٣٣٢ – ٣٣١ ص ١  التلخيص يف الفرائض ج  )١(

  ١٦٤ و التهذيب يف الفرائض ص ٢٢٨٧٢ رقم ٤٨١ ص  ١٥
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 فإن أصل مسألة املدىل ـم وهـم األخ ألم واألخـت           
للشقيقة النصف ثالثـة    ] ٦[ ألب من ستة       الشقيقة واألخت 

 ٠] ١[ولكل من األخت ألب واألخ ألم السدس واحد] ٣[
و جمموع سـهام األخـت      ] ٥[وتعود بالرد إىل مخسة     

 الـشقيقة  هي البن ابن األخت   ] ٤[واألخ ألم أربعة     الشقيقة
 ابن بنت أخ ألم والبن األخت الذي هو

 ٦/٥  املدىل م ذوو األرحام  

 ١ أخ ألم  بنت أخ  ألم 
 ابن

 ٣ أخت شقيقة ابن أخت شقيقة
٤ 

ألب نصيب  
أمه واحـد    

وهذه  ] ١[
 ١ ١ أخت ألب  ابن ابن أخت ألب  )١(صورا 

  
 

 
 
 

                                                 
 و التلخيص ٣٨٢ – ٣٨١ ص ١٠ و احلاوي الكبري ج ١١٤ -١١٣ ص ٧ ج  املغين بالشرح الكبري (١)
  بتصرف ١٩٦ – ١٩٥ و فرائض اللحم ص ٣٧٨ ص ١ج 
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 مرياث ولد املالعنة وولد الزناباب 
 � وجعل رسول اهللا     فصل : ( قال املؤلف رمه اهللا تعاىل    

 داود  أبـو رواه  ، دها   ابن املالعنة ألمه ولورثتها من بع      مرياث
 بن شعيب عن أبيه عن جده ويف الـصحيحني مـن         رعن عم 

 ينسب إىل أمه فجرت السنة أن       ابنهاوكان  (( حديث املالعنة   
من ادعى ولداً    : (( �يرثها وترث منه ما فرض اهللا هلا وقال         

 داود وأبـو رواه أمحد  )) ده فال يرث وال يورث     شمن غري ر  
ذي معناه من حديث عمرو بن      وللترم، من حديث ابن عباس     

 يـورث ومعىن ال يرث وال     ، شعيب الذي عن أبيه عن جده       
أي من أبيه ملا رواه أبو داود أيضاً من حديث عمـرو بـن              

 أن كل مستلحق    قضى � النيبشعيب عن أبيه عن جده أن       
 على اإلمجاع وقد نقل أمة زنا ألهل أمه من كانوا حرة أو  دلو

 ).عنةذلك وملا تقدم يف ولد املال
 اخلالف يف عصبة ولد املالعنة

فعـصبته  ذكر  إذا تويف ولد املالعنة أو ولد الزنا وله فرع          
فروعه فإن مل يكن له عصبة ففي هذه احلالة اختلف يف عصبته            
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من تكون ؟ هل هي أمه ؟ أم غريها ؟ ويتلخص هذا اخلالف             
 :يف املذاهب التالية 
إخوتـه  عصبته املسلمون فترث أمه و     :  املذهب األول 

ألمه حقهم يف كتاب اهللا والباقي ملوايل أمه إن كانت مـوالة            
  .وإن مل تكن موالة كان ما بقي  لبيت مال املسلمني

وهذا مذهب زيد بن ثابت وابـن عبـاس يف إحـدى            
الروايتني عنه رضي اهللا عنهم وبه قال مجهور أهل املدينة سعيد         

 بـن      بن املسبب وعروة بن الزبري وسليمان بن يسار وعمـر         
عبد العزيز والزهري و ربيعة  وأبو الزناد وهذا مذهب اإلمام           
 مالك والشافعي وأصحاما وأيب ثور وداود فلو هلك ولد 

٦  

 أم ١
 أخ ألم ١
 أخ ألم ١
 بيت املال ٣

املالعنة عن أمه وأخوين ألمـه فعلـى هـذا         
ألمـه  ] ٦[ املذهب أصل مسألتهم من سـتة     

وألخويـه ألمـه    ] ١[فرضها السدس واحد    
والباقي ] ١[لكل واحد واحد    ] ٢[الثلث اثنان 

 :لبيت مال املسلمني وهذه صورا ] ٣[ثالثة 
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ترث أمه وإخوته منه فروضهم يف كتاب        : املذهب الثاين 
اهللا والباقي ملوايل أمه إن كانت موالة وإن مل تكن موالة فريد            

فرض الباقي على أمه وعلى إخوته منها فإن مل يكن هناك ذو            
  . أرحامه كما يرثون من غريهاورثوه ذوو

 وهـي الروايـة     �وهذا مروي عن علي بن أيب طالب        
الثانية عنه وهذا مذهب أيب حنيفة وأصحابه وأهـل البـصرة         
وإحدى الروايات الثالث عن اإلمام أمحد قال عنها الـشيخ           

هذا هـو املـذهب     : صاحل بن حممد العثيمني رمحه اهللا تعاىل      
 .وصححه
هذا املذهب مع املـذهب األول يف أن املالعنـة          ويتفق  

 .وعصبتها ليسوا عصبة البنها وكذلك ولد الزنا
 وخيتلفون فيمن يلي باقي ماله فاملـذهب األول يعطيـه          

 .لبيت املال
 وهذا املذهب يرده على أصحاب الفروض فإن عـدموا          

 . فلذوي األرحام 
 خوته ففي املثال السابق يف املذهب األول املال ألمه وإ
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 ٣ ٦ 
 ١ ١ أم

 ١ ١ أخ ألم

 ورداً وتعود املسألة بالرد إىل ثالثـة        فرضاً
اثنان ولألخوين ألم    ]١[ واحد   لألم] ٣[
فرضـاً ورداً   ] ١[لكل منهما واحد    ] ٢[

 ١ ١ أخ ألم .وهذه صورا
عصبته عصبة أمه وهذه هـي الروايـة     : املذهب الثالث 

هل الفرائض وهذا    عند أ  �املشهورة عن علي بن أيب طالب       
مذهب ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم وبه           

 .قال أمحد بن حنبل يف رواية األثرم وحنبل عنه
واختاره اخلرقي وجزم ا يف الوجيز وغريه وقـدمها يف          
املقنع واحملرر والفروع والفائق وصححه هـذا يف اإلنـصاف          

  .إنه من املفردات: وقال 
فائض إنه املذهب املعتمد والرواية     قال صاحب العذب ال   

  )١(املفىت ا 

                                                 
  وانظر اإلفصاح  عن معاين الصحاح للوزير بـن هـبرية             ١/٨٧ العذب الفائض شرح عمدة الفارض ج      (١)
على مذهب اإلمام املبجل  ـ املؤسسة السعيدية بالرياض واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  ٢/٩٤ج

م حتقيق حممد حامد    ١٩٥٧ هـ   ١٣٧٦ مطبعة السنة احملمدية     ١ ط   ٣٠٩ ص   ٧أمحد بن حنبل  للمرداوي      
  ٨٢ ـ٨١ ص٢الفقي ومنح الشفا الشافيات شرح املفردات ج
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وهذا املذهب هو مذهب احلسن وابن سريين وجابر بـن         
زيد وعطاء والشعيب والنخعي وسفيان واحلكم ومحاد واحلسن        

 .بن صاحل رمحهم اهللا تعاىل مجيعاً
 :قال البهويت رمحه اهللا تعاىل

 صبــوه   عصبة األم يع     وولد اللعان إذا نفوه      
   )١(     فالثلث لألم فما بقي له فإن  خيلف أمه وخاله     

قال الشيخ صاحل البهويت رمحـه اهللا تعـاىل  يف عمـدة             
 :الفارض 

 عان    ـــوالولد املنفي بالل
 ومثله ولـد أتـى من زان      
   ةفأمحد بعد الذكور العصب

    جيعل له عاصب أم عصبة
 ت عن أمه وخال     فإن مي

 )٢(  فالثلث مث ما بقي للخال                              

                                                 
 ٢/٨١ منح الشفا الشافيات يف شرح املفردات  ج)١(
 ٨٧-١/٨٦ العذب الفائض شرح عمدة الفارض ج)٢(
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فلو مات ابن املالعنة عن أمه وخاله فعلى هذا املـذهب           
 أصل كون يوالباقي للخال عصبة أمه ف ثلثلألم فرضها هنا ال

 ٦  ضها رفلألم ] ٣[خمرج الثلث  ثالثةاملسألة من 

للخـال  ] ٢[اثنان  والباقي  ] ١[ واحد الثلث ١ أم
 ٣ خال : عصبة أمه وهذه صورا  كونه تعصيباً

عصبة ولد املالعنة وولد الزنا أمه فتعطى        : املذهب الرابع 
املال كله تعصيبا فإن مل يكن له أم فماله لعصبتها وهي الرواية            

  �الثالثة عن علي بن أيب طالب 
 وبه قال   �والرواية املشهورة عن ابن مسعود رضي اهللا        

عيب وقتادة وابن سريين وجابر بن زيد       احلسن ومكحول والش  
وعطاء واحلكم ومحاد وسفيان الثوري واحلسن بن صاحل بـن          

  .حي وشريك وحيىي بن آدم
والرواية الثالثة عن اإلمام أمحد بن حنبـل رواهـا عنـه         

 وأبو احلارث واختارها عبد العزيز وكـذلك شـيخ          )١(مهنا

                                                 
هو مهنا أبو عبداهللا بن حيىي الشامي السلمي من كبار أصحاب اإلمام أمحد بن حنبل كـان أمحـد                    :  مهنا (١)

حاشية التهذيب  . يكرمه ويعرف له حق الصحبة لزم اإلمام أمحد ثالث وأربعني سنة روى عنه مسائل كثرية                  
 ٢١٧يف الفرائض  ص 
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وصاحب الفائق  اإلسالم ابن تيمية وابن القيم رمحهم اهللا تعاىل         
وقدمه يف الرعايتني واحلاوي الصغري وأطلقها يف املغين والشرح         

 وشرح ابن منجا 
وممن قال ذا املذهب أبو حنيفة كما أورده املاوردي يف          

  )١(احلاوي الكبري
 ٠فلو مات عن أمه وخاله فاملال ألمه تعصيباً

 خالصة اخلالف
ـ . يتلخص اخلالف يف ولد املالعنة وولد الزنا         ل أمـه   ه

وعصبتها عصبة له أم ال ؟ فمن جعلها وعصبتها عـصبة لـه             
 استدل بأدلة منها ما يلي 

حديث بن عمر رضي اهللا عنهما أن رجال العن امرأتـه           
 بينـهما   � وانتفى من ولدها ففرق الـنيب        �يف زمن النيب    

                                                 
 وكتاب  ٣٥٩-١٠/٣٥٤ ج  واحلاوي الكبري  ٢٣٠٥٦-٢٣٠٢٧ رقم   ٥١٥-١٥/٥١٠ االستذكار ج  )١(

واية   وبداية اتهد  ٢٢١-٢١٦ والتهذيب يف علم الفرائض والوصايا ص      ١/٤٠٥التلخيص يف الفرائض ج   
 وعون املعبود مع شرح ابن ٣١-١٢/٣٠ وفتح الباري شرح صحيح البخاري ج    ٤٣٦-٥/٤٣٤املقتصد ج 

 لشرف الـدين    ١٨٧ ص   ٣واإلقناع ج   ٣٠٩ ص   ٧واإلنصاف ج ١١٨-٨/١١٥القيم  لسنن أيب داود ج     
ـ ٢/موسى بن أمحد بن موسى بن سامل أبو اجلا احلجاوي املقدسي حتقيق التركي ط               هـ  وانظـر     ١٤١٩ ـ

 ١٠٧قول سفيان يف موسوعة فقه سفيان الثوري ص 
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 فقالوا معناه إقامتها مقام أبيه      )١(وأحلق الولد باملرأة متفق عليه      
 )٢(أمه عصبة أبيه فجعلوا عصبة 

املرأة حتـوز   { قال �حديث واثلة بن األسقع عن النيب       
  )٣(}ثالثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي العنت عليه 

قال البيهقي رمحـه اهللا     : وقال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل       
 . ليس بثابت : تعاىل 

وحسنه الترمذي وصححه احلاكم ولـيس فيـه        : قلت  
ضم الراء وسكون الواو بعدها موحـدة        سوى عمر بن رؤبة ب    

فيه نظر ووثقـه  :  قال البخاري رمحه اهللا تعاىل  ،  خمتلف فيه   
مجاعة وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن املنـذر ومـن      
طريق داود بن أيب هند عن عبداهللا بن عبيد بن عمري عن رجل            

  . قضى به ألمه هي مبرتلة أبيه وأمه�من أهل الشام أن النيب 

                                                 
وصحيح مسلم بـشرح النـووي      ) ٦٧٤٨( رقم   ٣١-١٢/٣٠ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج      )١(
 )١٤٩٤( رقم ٦/٤٠٧٩ج
 ١٢/٣١ الفتح ج)٢(
وقال حـديث حـسن     )  ٢١١٥(برقم  ٤/٤٢٩والترمذي  ) ٢٩٠٦( برقم   ٣/٦٢٥  أخرجه أبو داود      )٣(

 رقم  ٢/٩١٦ وابن ماجة    ٩/٧٨والنسائي يف السنن الكربى     . غريب ال نعرفه إال من حديث حممد بن حرب          
   قال األلباين رمحه اهللا تعاىل ضعيف   ١٥/٥١٣حاشية االستذكار ج. اهـ  ) ٢٧٤٢( 
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يف رواية أن عبداهللا بن عبيد كتب إىل صديق له من أهل          و
املدينة يسأله عن ولد املالعنة فكتب إليه إين سألت فـأخربت       

  )١( قضى به ألمه وهذه طرق يقوى بعضها ببعض �أن النيب 
     )٢(. األلباين رمحه اهللا تعاىلهضعفو: قلت

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جعل النيب           
  )٣(}اث ابن املالعنة ألمه ولورثتها من بعدها مري {�

 قال القاضي هذه اآلثار املصري إليها واجب ألـا قـد           
واجلمهور على أن السنة خيـصص      ؛  خصصت عموم الكتاب    

 ا الكتاب 

                                                 
  ١٢/٣٥ ج الفتح(١)
والبيهقـي  ) ٢٧٤٢(وكذا ابـن ماجـة      ) ٢/١٥( والترمذي رقم   ) ٢٩٠٦(ضعيف أخرجه أبو داود      )٢(
عن طريق حممد ابـن     ) ٢٦٤/١ق  (وابن عدي يف الكامل     ) ١٠٧ـ  ٤/١٠٦و٣/٤٩٠(وامحد  ) ٦/٢٤٠(

ال الترمذي حرب حدثنا عمر ابن روبة  التغليب عن عبد الواحد عن عبد اهللا بن بسر النصري عن واثلة به وق          
هذا حديث حسن غريب ال يعرف إال من هذا الوجه وقال ابن عدي يف ترمجة التغليب هذا فيه نظر مسعت ابن                     

وقال البيهقي هذا غري ثابـت   ’ محاد ذكره عن البخاري وإمنا أنكروا عليه أحاديث عن عبد الواحد النصري             
وقال الذهيب ليس بذاك اهـ إرواء      ، يه نظر   عمر بن روبة التغليب عن عبد الواحد النصري ف        : قال البخاري   

  ٢٤ ص ٦الغليل ج 
 ولـه طـرق أخـرى       ٢/٣٩٠والدارمي  ٦/٢٥٩والبيهقي  ) ٢٩٠٨( برقم   ٣/٣٢٦ أخرجه أبو داود     )٣(

 ٥/٤٣٥ اهـ حاشية بداية اتهد واية املقتصد ج٢/٢١٦أخرجها أمحد 
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ولعل الفريق اآلخر مل تبلغهم هذه األحاديث أو مل تصح          
 )١(عندهم 

ـ          ا وعـصبتها   وأما من مل جيعل أم ولد املالعنة وولد الزن
 :عصبة له فاستدل بأدلة منها ما يلي 

فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه أَبواه فَُألمه         �عموم قوله تعاىل    
 )٢( الثلث  فقالوا هذه أم وكل أم هلا الثلث فهذه هلا�الثُّلُثُ 

أحلقـوا  {حديث عبداهللا بن عباس رضـي اهللا عنـهما          
فقد } الفروض فألوىل رجل ذكر     الفرائض بأهلها فما أبقت     

 )٣(فرض اهللا تعاىل لألم الثلث فال جيوز أن يزاد عليه 
أن رجال أتـى    (  حديث سهل بن سعد رضي اهللا عنه        

 رأى مـع     فقال يا رسول اهللا أرأيت رجـالً       �رسول اهللا   
 امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف ؟

  فأنزل اهللا فيهما ما ذكر يف القرآن من التالعن 

                                                 
 حباشية أمحد ٧٠٢٨رقم ١١/١٩٥تدرك ج  وانظر املس  ٤٣٦-٤٣٥ ص ٥  بداية اتهد واية املقتصد ج      )١(

 شاكر 
 ٤٣٤ ص٥   بداية اتهد واية املقتصد ج)٢(
 ١٠/٣٥٦ احلاوي الكبريج)٣(
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 قد قضي فيـك ويف امرأتـك قـال         �فقال رسول اهللا  
  ففارقها �فتالعنا وأنا شاهد عند رسول 

 فكانت السنة أن يفرق بني املتالعنني وكانـت حـامالً         
فأنكر محلها وكان ابنها يدعى إليها مث جرت السنة يف املرياث           

 )١(رواه البخاري. أن يرثها وترث منه ما فرض اهللا هلا 
 الترجيح

 املذهب القاضي بأن عصبة ولد املالعنة أمه مث         الراجح هو 
عصبتها من بعدها لآلثار الواردة يف هذا املذهب واليت يقوي          
بعضها بعضا واليت قال فيها القاضي رمحه اهللا تعـاىل املـصري        

 .إليها واجب 
 رمحه اهللا  تعاىل حىت لو مل تـرد هـذه            )٢(قال ابن القيم    

ح وإذا ثبت أن عصبة أمه  اآلثار لكان هذا حمض القياس الصحي     
                                                 

 وأخرجه أبو داود بـرقم      ١٠/٣٥٦ قال يف حاشية احلاوي الكبري ج      ٤٧٤٦رقم  ٨/٥٧٤ فتح الباري ج   )١(
 ٧/٤٠١ و٦/٢٥٥٨والبيهقي ) ٢٢٥٢(
بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي مث الدمشقي الفقيه املفسر النحوي             هو حممد بن أيب     :   ابن القيم       )٢(

هـ  تفنن يف علوم اإلسالم وكان عرفاً بالتفسري  ) ٦٩١(العارف مشس الدين أبو عبد اهللا ابن القيم ولد سنة           
 يلحـق يف    الجيارى فيه وبأصول الدين وإليه فيهما املنتهى واحلديث ومعانيه وفقهه ودقائق االستنباط منه ال             

ذلك وبالفقه وأصوله وبالعربيه وله فيها اليد الطوىل صنف تصانيف كثرية جداً يف أنواع العلم كان واسـع                  
ـ ٢٢ ١هـ  ـ ا هـ  ـ إعالم املوقعني ج   ) ٧٥١(العلم عارفاً باخلالف ومذاهب السلف تويف سنة   ٢٨ 

 بتصرف  
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عصبة له فهي أوىل أن تكون عصبته ألم فروعها وهم إمنـا            
ومن جهتها استفادوا تعـصيبهم     ؛  صاروا عصبة له بواسطتها     

 ٠)١(فألن تكون هي نفسها عصبة أوىل وأحرى 
صحيح السيما وأن حديث عمرو بن شعيب نص        : قلت  

 عمرو  حديث:  صريح يف ذلك قال شيخنا حفظه اهللا تعاىل         
 بن شعيب عن أبيه عن جده ال ينحط عن درجة احلسن  

قال يعقوب بن شيبة ما     : قال ابن عبد الرب رمحه اهللا تعاىل        
رأيت أحداً من أصحابنا ممن ينظر يف احلديث وينتقي الرجال          
يقول يف عمرو بن شعيب شيئاً وحديثه عندهم صحيح وهـو         

 هـي لقـوم     ثقة ثبت واألحاديث اليت أنكروا من حديثه إمنا       
 ضعفاء زوروها عنه وما روي عنه الثقات فصحيح 

قال ومسعت علي بن املديين يقول قد مسع أبوه شعيب من           
 جده عبداهللا بن عمرو 

                                                 
 ٨/١١٧م اجلوزية  ج  عون املعبود شرح سنن أىب داود مع شرح احلافظ ابن قي)١(
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وعمرو بن شعيب عندنا ثقة وكتابه صحيح       : وقال علي   
والذي يقول إن روايته عن أبيه عن جده صحيفة يقول إـا            

  )١(مسموعة صحيحة 
اجلوزجاين الوراق رمحه اهللا تعاىل قلت      قال حممد بن علي     

يقول حدثين  : ألمحد عمرو بن شعيب مسع من أبيه شيئاً قال          
نعم أراه قد   : فأبوه مسع من عبداهللا بن عمرو قال        : أيب قلت   
  .)٢(مسع منه 

وعمرو وشـعيب وحممـد     ( قال النووي رمحه اهللا تعاىل      
 ثقات وثبت مساع شعيب من حممد ومن عبد اهللا هـذا هـو            

وذكر أبو حامت بـن     ، الصواب الذي قاله احملققون واجلماهري      
حبان بكسر احلاء أن شعيباً مل يلق عبد اهللا وأبطل الدار قطين            
.... وغريه ذلك وأثبتوا مساع شعيب من عبـداهللا وبينـوه           

وذهب أكثر احملدثني إىل صحة االحتجاج به وهو الـصحيح          
 )٣( )املختار

                                                 
  ٣٨٤ ص ٢٤ وج٦٢ ص ٣ التمهيد ج)١(
  ١٦٧ ص٥ سري أعالم النبالء ج)٢(
 ٦٥ ص١انظر اموع شرح املهذب ج )٣(
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يد املصري بإسناده عـن     وروى احلافظ عبد الغين بن سع     
رأيت أمحد بن حنبـل     :  أنه سئل أحيتج به ؟ فقال      البخاري  

 وإسحاق بن إبراهيم حيتجون     )١(وعلي بن املديين واحلميدي     
ما تركه أحد مـن  حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده   

قـال  : املسلمني وذكر غري عبد الغين هذه احلكاية مث قـال           
 )٢(ـ من الناس بعدهم البخاري ـ رمحه اهللا تعاىل 

رمحهم اهللا تعـاىل    وأبا عبيدة وعامة أصحابنا     وزاد ابن القيم    
 )٣(حيتجون حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

  
 

                                                 
هو اإلمام األثري املتقن احلافظ شيخ احملدثني أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا                  :   احلميدي    )١(

ابن حزم وتلميذه قال مولده قبل سنة عشرين وأربعمائـة عمـل            األزدي احلميدي الفقيه الظاهري صاحب      
اجلمع بني الصحيحني ورتبه أحسن ترتيب استوطن بغداد تويف سنة مثانني وأربعمائة اهـ نزهـة الفـضالء                 

  ١٢٧ـ ١٢٠ / ١٩ بتصرف وقال انظر  السري ١٣٤٣ ـ ١٣٤٢ ص ٣ذيب سري أعالم النبالءج
 ٦٥ ص١انظر اموع شرح املهذب ج )٢(
  ٣٣٠ ص ١ أعالم املوقعني ج)٣(
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 ال ذا   فمن مل خيلف وارثاً    : فصل: قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    
 ، املسلمنيفرض وال تعصيب وال ذا رحم فمرياثه لبيت مال          

 : �إرث أو مصرف األظهر من قولـه        واختلف فيه هل هو     
 امحـد رواه  )) أنا وراث من ال ورث له أعقل عنه وارثه          (( 

 وهو صدر حديث عمرو بن معد يكرب       ةوأبو داود وابن ماج   
 .)أهـ  . اعلماملتقدم أنه إرث واهللا 

سبق معنا يف أسباب املرياث املختلف فيها هل يف بيت املـال            
 اختالف أهل العلم إمجاهلاً     أحد أسباب املرياث أم ال وأوردنا     

 :يف ثالثة أقوال وهي 
 أن بيت مال املسلمني ليس من أسباب املرياث          :القول األول 

وبالتايل ليس وارثاً مطلقاً انتظم أم مل ينتظم وهـذا مـذهب            
احلنابلة على الصحيح من املذهب واملشهور وكذلك مذهب        

 � عضهم أَولَى بِبعضٍ  وأُولُواْ اَألرحامِ ب   �احلنفية لقوله تعاىل    
 وإليه ذهب املزين وابن سريج من الشافعية 

فمن مات وليس له وارث ال بفـرض وال بتعـصيب وال            
برحم أو كان له وارث ومل يستغرق مجيع املال كـالزوج           
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والزوجة فإن ما تركه من املال أو ما بقي بعد فرض أحـد     
لـيس  الزوجني يوضع يف بيت مال املسلمني حافظاً لـه و         

وارثاً له رعاية للمصلحة يصرف يف مـصارف املـصاحل          
  )١(العامة

 أن بيت املال أحد أسباب املرياث وعليـه          :القول الثاين 
يكون وارثاً مطلقاً انتظم أم مل ينتظم وهذا مذهب اإلمـام           

 �قال رسول اهللا    : مالك للخرب عن املقدام الكندي قال       
ا أو ضيعة فإيلَّ    أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دين        

ومن ترك ماالً فلورثته وأنا موىل من ال موىل له أرث ماله            
  )٢(. وأفُك عانيه

  )٣(. وإليه ذهب بعض الشافعية ذُكر عن أيب حامد
األظهر من قولـه     (: بقوله ورجحه املؤلف رمحه اهللا تعاىل    

رواه )) أنا وراث من ال ورث له أعقل عنه وارثه           : (( �

                                                 
 وأحكام املواريث يف الـشريعة اإلسـالمية        ٢٩ والتحقيقات املرضية ص   ١/٢٠ انظر العذب الفائض ج    (١)
 ٣١٨ ص٧ واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ج٣٣-٣٢ص
 م ١٩٥٧ هـ  ـ ١٣٧٦ حتقيق حممد حامد الفقي دار إحياء التراث العريب ١ط
  سبق خترجيه  )٢(
 ٣٣ أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية ص)٣(
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 وهو صدر حديث عمرو بـن       ةد وابن ماج   وأبو داو  امحد
 .اعلممعد يكرب املتقدم أنه إرث واهللا 

 يكون بيت املال أحد أسباب املـرياث إن          :القول الثالث 
 كان منتظماً وهذا مذهب الشافعية وبعض متأخري املالكية 

إن بيت املال وإن    (  رمحه اهللا تعاىل     )١(قال سبط املارديين    
يف أصل مذهبنا فقـد أطبـق       كان سببا رابعا على األصح      

 وهـو   )٢(املتأخرون على اشتراط انتظامه ونقله ابن سراقة        
من املتقدمني عن علماء األمصار وقد أيسنا من انتظامه إىل          

 )٣(). أن يرتل عيسى بن مرمي عليه السالم 
 الترجيح

الراجح واهللا تعاىل أعلم املـذهب األول أن بيـت مـال            
فمن مل خيلـف     وبالتايل   املسلمني ليس من أسباب املرياث    

                                                 
 حممد بن حممد بن أمحد ابن الشيخ بدر الدين الدمشقي األصل املصري الشافعي سبط املارديين وقد اشتهر            (١)

ا اهــ بتـصرف      هـ بالقاهرة وله مؤلفات كثرية يف الفرائض وغريه        ٨٢٦جبده أيب أمه املارديين ولد سنة       
 ٦-٥الرحبية  حباشية البقري ص

هو حممد بن حيىي بن سراقة أبو احلسن البصري  الفقيه الفرضي احملدث صاحب التـصانيف                 :  ابن سراقة    (٢)
 ٢/٢١٦ حاشية اية اهلداية ج٠هـ ٤١٠يف الفقه والفرائض وغريها  تويف سنة  

 ببعض تصرف ٣٤ البغا  ص الرحبية بشرح سبط املارديين وحاشية البقري تعليق(٣)
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 ال ذا فرض وال تعصيب وال ذا رحم فمرياثه لبيـت            وارثاً
 . املسلمنيرفامصويصرفه يف  حافظاً له املسلمنيمال 
 اخلامتة

 رب العـاملني    هللا واحلمـد  (: رمحه اهللا تعاىل  املؤلف  ل  اق
 أمجعني وسـلم    وصحبهوصلى اهللا على سيدنا حممد وآله       

بقلم هـ  ١٥/٨/١٣٦٥دين آمني   تسليماً كثرياً إىل يوم ال    
 .)جامعها حافظ بن أمحد احلكمي

بدأ املؤلف رمحه اهللا تعاىل رسالته بالبـسملة واحلمدلـة          
 وعلى آله وصحبه مث     �والصالة والسالم على رسول اهللا      

ختمها رمحه اهللا تعاىل باحلمد هللا والصالة والسالم علـى          
  وعلى آله وصحبه كما هي عادة األسالف       �رسول اهللا   

وقد سبق الكالم على    رمحهم اهللا تعاىل يف كل أمر ذي بال         
مجيع هذا يف أول الد األول كما أحسب مفـصالً وهللا           

  . )رب العاملني(عدا كلميت  ، احلمد واملنة
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هو اهللا عـز    : الرب  ) رب العاملني ( : قوله رمحه اهللا تعاىل   
وجل وهو رب كل شيء أي مالكه وله الربوبية على مجيع           

 .ال شريك له وهو رب األرباب ومالك امللوكاخللق 
وقال بعض العلماء هو اسم اهللا األعظم ؛ لكثرة دعـوة            

وتأمل ذلك يف القرآن كما يف آخر سورة آل         ، الداعني به   
 مـن   وملا يشعر به هذا الوصف    عمران وإبراهيم وغريمها    
مع ما يتضمنه مـن العطـف     ، الصلة بني الرب واملربوب     

  .  )١( يف كل حالوالرمحة واالفتقار
  وتأمله يف السنة ومنـه     ومن ذلك آخر سورة البقرة       قلت
قال ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم          � أيب هريرة    حديث

الرجل يطيل السفر أشعث اغرب ميد يديه إىل اهللا عز وجـل       
يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام          

   )٢(وغذي باحلرام فأىن يستجاب لذلك
 .  احلصرأيت عليهقد ال يوغريه كثري 

                                                 
 ١٣٧ ص ١ اجلامع ألحكام القرآن ج )١(
/  هــ  ١٤٠٤ دار األرقـم الكويـت   ٩١ رقـم  ٦٥ قرة العني برفع اليدين يف الصالة للبخاري ص   )٢(

 م ١٩٨٣
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وكل من ملك شيئاً     وال يقال الرب يف غري اهللا إال باإلضافة         
 يف اللغة على    يطلقوفهو ربه فيقال رب الدابة ورب الدار        

ريب والقيم واملنعم ويقـال رب      املالك والسيد واملدبر وامل   
 :شد املفضل نورب خمففة وأ

  وقهوقد علم األقوال أن ليس ف     
 غري من يعطي احلظوظ ويرزق رب  

  )١( ويف حديث أشراط الساعة وأن تلد األمة ربها أو ربتها         
 )٢( )أي سيدها أو سيدا (

 :ونظم بعضهم املعاين اليت يطلق عليها الرب فقال 
      قريب حميط مالك ومدبر     

    مرب كثري اخلري واملوىل املنعم
 سرنا     وخالقنا املعبود جابر ك

 ومصلحنا والصاحب الثابت القدم

                                                 
 كتـاب   ١٥٣ص  ١صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج     ):  إذا ولدت األمة را     (   متفق عليه بلفظ       )١(

 دار ٥٠ رقم  ���� عن اإلميان واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة وبيان النيب          ����ربيل النيب   اإلميان باب سؤال ج   
م وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب اإلميان باب بيان اإلميان          ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨ يف   ٢الكتب العلمية ط  

 م  ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ يف ١ مكتبة نزار البازط٤٥٦ ص ٩ رقم ١ج ... واإلسالم واإلحسان 
  وما بعدها دار صادر٣٩٩ ص١عرب بتصرف وتقدمي وتأخري ج  لسان ال )٢(
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      وجامعنا والسيد احفظ فهذه
 )١(معان أتت للرب فادع ملن نظم

اختالفـاً  ) العاملني  ( اختلف أهل التأويل يف     ) العاملني  (  
العالَمون مجع عامل وهو كل موجـود       : كثرياً فقال قتادة    

  .سوى اهللا تعاىل وال واحد له من لفظه مثل رهط وقوم
أَتأْتونَ الـذُّكْرانَ   � أهل كل زمان عامل لقوله تعاىل      :لوقي

  )٢( �َ من الْعالَمني
ليكُونَ للْعـالَمني   � العاملون هم اجلن واإلنس لقوله    :وقيل
 )٣( � نذيراً
اإلنـس  :  العالَم عبارة عمن يعقل وهم أربعة أمم         :وقيل

 واجلن واملالئكة والشياطني 
وقيـل غـري   ،وقيل هم الروحانيون    ، قون   هم املرتز  :وقيل
 ذلك 

                                                 
  ط مصطفى البايب٣ التحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية ص  )١(
 ١٦٥سورة الشعراء اآلية  )٢(
 ١ سورة الفرقان اآلية   )٣(
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كـل موجـود   ( وهو   :والقول األول أصح هذه األقوال    
ألنه شامل لكل خملوق وموجود دليلـه قولـه         ) سوى اهللا 
قَـالَ رب   } ٢٣{الَ فرعونُ وما رب الْعالَمني      قَ �تعاىل

ـ       م مـا إن كُنـتمهنيـا بمضِ والْـأَرو اتاومالسنِنيوق 
 )٢(ـ  )١(�}٢٤{

يوم احلـساب للخالئـق    )يوم الدين  (قوله رمحه اهللا تعاىل   
هم اهللا تعاىل بأعماهلم إن خرياً فخـري        نوهو يوم القيامة يدي   

  .وإن شراً فشر إال من عفا عنه
يومئذ يوفِّيهِم   �كما قال تعاىل    اجلزاء واحلساب   : والدين  

  قالْح مهيند ٣( � اللَّه(   ونَ     � وقالينـدـا لَمنأَئ� )أي  )٤ 
جمزيون حماسبون ويف احلديث الكيس من دان نفسه وعمل         

 حاسبوا  �أي حاسب نفسه كما قال عمر       ملا بعد املوت    
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنـوا      ، أنفسكم قبل أن حتاسبوا     

                                                 
  ٢٤ و ٢٣ سورة الشعراء اآلية  )١(
 م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣ الكتب  دار عامل١٣٩ ـ ١٣٨ ص ١ اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج )٢(
 ٢٥سورة النور اآلية  )٣(
  ٥٣ سورة فصلت اآلية  )٤(
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 للعرض األكرب على من ال ختفى عليـه أعمـالكم        اوتأهبو
�رعت ذئموةٌييافخ نكُمفَى مخونَ لَا ت٢(ـ  )١( �ض( 
 ولكـم الـستر يف      يلالكرمي رب العرش العظيم     سأل اهللا   أ

 .الدنيا واآلخرة إنه ويل ذلك والقادر عليه
 معىن آمني قال األكثـرون       )آمني(  :قوله رمحه اهللا تعاىل   

اللهم استجب وهي متأكدة يف حق املصلي سـواًء كـان           
  .)٣(أو مأموماً أو إماماً منفرداً 

جامعها حـافظ بـن أمحـد        بقلم ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
والذي رمحه اهللا تعاىل    يده   وكتابة    قلمه  يعين خبط  )احلكمي

  من احلفـظ   مسه احلظ األوفر والنصيب األكرب    اكان له من    
 .واإلتقان واحلكمة والبيان

 أنه قال   �والقلم هو أول ما خلق اهللا تعاىل ملا ثبت عنه            
 ب فكتب ما يكون إىل ل ما خلق اهللا القلم فقال له أكتأو(
 

                                                 
 ١٨سورة احلاقة اآلية  )١(
 ٤٠ ص١تفسري القرآن العظيم البن كثري ج )٢(
  ٤٩ص١تفسري القرآن العظيم البن كثري ج )٣(
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 ..........)١() يوم القيامة فهو عنده يف الذكر فوق عرشه 
 :وقيل األقالم ثالثة

  .الذي خلقه اهللا بيده وأمره أن يكتب : القلم األول 
أقالم املالئكة جعلها اهللا بأيديهم يكتبون ا :  والقلم الثاين

  . واألعمالاملقادير والكوائن
أقالم الناس جعله اهللا بأيديهم يكتبون ا       :  والقلم الثالث 

كالمهم ويصلون ا مآرم ويف الكتابـة فـضائل مجـة           
  .والكتابة من مجلة البيان والبيان مما أختص بـه اآلدمـيني          

 ومنه تقليم الظفـر     ومسي القلم قلماً ألنه يقلم ؛ أي يقطع       
  :ف القلموقال بعض الشعراء املُحدثني يص

  فكأنه واحلرب خيضب رأسه     
  شيخ لوصل خريدة يتصنع                                 

     
 

                                                 
 ٣٨٤٠م  رق٢/٥٤٠ واملستدرك على الصحيحني ٣٣١٩ رقم ٥/٤٢٤ اجلامع الصحيح سنن الترمذي  )١(

 واملعجـم الكـبري     ٢٣٢٩ رقم     ٤/٢١٧ ومسند أيب يعلى     ١٧٤٨٢ و ١٧٤٨١ رقم   ٩/٣  وسنن البيهقي 
 ٥٨ رقم   ١/٥٧ ومسند الشاميني    ٥٧٧ رقم   ٧٩ ومسند أيب داود الطيالسي ص        ١٢٢٢٧ رقم   ١١/٤٣٣
 ١٥٧٢ رقم ٢/٣٩٢و 
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 لم ال أُالحظه بعني جاللة  
 )١(وبه إىل اهللا الصحائف ترفع                              

من ـ حبول اهللا وقوته ومنه وكرمه ـ  وذا أكون قد انتهيت  
تعـاىل  رمحه اهللا ـ اب الشيخ حافظ احلكمي  منت كتشرح 

 مع النبـيني    انوأسكنه الفردوس األعلى من اجلن    رمحة األبرار   
والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً إنه ويل        

من مشس الوحي املوسوم بالنور الفائض ـ ذلك والقادر عليه  
ـ وأمسيت هذا الشرح    ، يف علم الفرائض     ســنا بـرق    (بـ

أسـأل اهللا الكـرمي رب        ،) يف شرح النور الفائض    العارض
 خالـصاً لوجهـه     وغريههذا  عملي  أن يكون   العرش العظيم   

الكرمي وأن ينفعين به ومن اطلع عليه يف الدنيا والدين واألوىل           
إنه ويل ذلـك      ،أن ال حيرمين أجره   واآلخرة كما أسأله تعاىل     

 .والقادر عليه
ذا الكتاب من صواب فمن فما س وماوحده اهللا تعاىل طر 
فمين والشيطان واهللا ورسوله بريئان من       أطر به من خط   س 

                                                 
 بتصرف وتقدمي وتأخري١٢١ـ١٢٠ص١٠اجلامع ألحكام القرآن ج )١(
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 أىب اهللا تعاىل أن يكون كتابا صحيحاً غري كتابـه           ،ذلك
ستر اهللا على من ستر وغفر ملن غفر إين بالعجز معتـرف            ف

ا قال اإلمام مالك رمحه اهللا      مكف وباخلطأ والتقصري متصف  
 يعين إال صاحب هذا القربكل يؤخذ من كالمه ويرد     تعاىل

وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وال حول       .�بذلك رسول اهللا    
 .وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

ى آلـه وصـحبه   وصلى وسلم وبارك على نبينا حممد وعل    
  . ومن اهتدى دية واسنت بسنته واقتفى أثره إىل يوم الدين

 علي بن ناشب بن حيي احللوي الشراحيلي/ الشارح 
 وعـشرين   ةليوم العاشر من شهر ربيع األول لعام ست       ا

 .هـ١٠/٣/١٤٢٦ وأربعمائة وألف من اهلجرة
وقد رأيت أن أحلق ذه الدات      اية الد الثالث    هذه  
املـسائل  يف ـ إن شاء اهللا تعـاىل   ـ  اً رابعاًجملدالثالثة 
 . ومتشابه النسبعويص األلغاز وامللقبة
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 فهارس ال
 فهرس اآليات

� امهثْلم ا أَوهنرٍ ميبِخ أْتا ننِسهن أَو ةآي نم خنسا ن � 
� نياكسالْمى وامتالْيى وبلُواْ الْقُرةَ أُومسالْق رضإِذَا حو 

 � فَارزقُوهم منه وقُولُواْ لَهم قَوالً معروفاً
�بقُواْ رات اسا النها أَيي ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ كُم�  
للَّه ملْك السماوات والْأَرضِ يخلُق ما يشاُء يهب لمن يشاُء   �

      اُء الذُّكُورشن يمل بهياثاً وانـاً    } ٤٩{إِنذُكْر مهجوزي أَو
 .� إِنه عليم قَديروإِناثاً ويجعلُ من يشاُء عقيماً

  �وأَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى  �
وما خلَق } ٢{والنهارِ إِذَا تجلَّى } ١{واللَّيلِ إِذَا يغشى  �

 � الذَّكَر والْأُنثَى
ه ثَلَاثُونَ حملَته أُمه كُرهاً ووضعته كُرهاً وحملُه وفصالُ �

 �شهراً
�         هتعضوهاً وكُر هأُم هلَتماناً حسإِح هيدالانَ بِوا الْإِنسنيصوو

 � كُرهاً وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شهراً
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 �         صفنٍ وهلَى وناً عهو هأُم هلَتمح هيدالانَ بِوا الْإِنسنيصوو الُه
  � في عامينِ

والْوالدات يرضعن أَوالَدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَن  �
 � يتم الرضاعةَ

�  اددزا تمو امحاَألر يضغا تملُ كُلُّ أُنثَى ومحا تم لَمعي اللّه
 عالم الْغيبِ والشهادة الْكَبِري }٨{وكُلُّ شيٍء عنده بِمقْدارٍ 

 � }٩{الْمتعالِ 
�  لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّم٥{ع{� 
�  ماءهوا آبلَمعت فَإِن لَّم اللَّه ندطُ عأَقْس وه هِمائآبل موهعاد

 يكُمالومينِ وي الدف كُمانوفَإِخ � 
 الَّذين آمنواْ من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللّه           يا أَيها �

 هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو�  
والَّذين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من والَيتهِم من شيٍء  �

 � حتى يهاجِرواْ
 � م فَآتوهم نصيبهموالَّذين عقَدت أَيمانكُ �
 � وما كَانَ ربك نِسياً �
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 �َ أَتأْتونَ الذُّكْرانَ من الْعالَمني �
 � ليكُونَ للْعالَمني نذيراً �
�  نيالَمالْع با رمنُ ووعر٢٣{قَالَ ف { 
 �  ن كُنتم موقنِنيقَالَ رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما إ�
� قالْح مهيند اللَّه فِّيهِموي ذئموي �  
 �أَئنا لَمدينونَ �
 �يومئذ تعرضونَ لَا تخفَى منكُم خافيةٌ� 
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  ثاراآلحاديث واألفهرس 
 وأا مل تكن نبوة إال تناسخت

  فيها القرياطذكرإنكم ستفتحون أرضاً ي
 حينما سئل عن مرياث اخلنثى قال من حيث �ول اهللا أن رس 
  ٠يبول 

أن رجالً من أهل الشام مات وترك أوالداً رجاالً ونساًء فيهم 
 خنثى

 ال يبقى الولد يف رحم أمه أكثر من سنتني ولو بفلكة مغزل
 إذا استهل املولود ورث

 ال يرث الصيب حىت يستهل 
 امة بتوريث أهل اليم�أمرين أبو بكر الصديق 
  بتوريث أهل طاعون عمواس�أمرين عمر بن اخلطاب 

أن أم كلثوم بنت على بن أيب طالب رضي اهللا عنهم توفيت 
 هي وابنها زيد بن عمر يف يوم

 أن قوماً وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض
 إمنا الوالء ملن أعتق 
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 الوالء ملن أعطى الورق ووىل النعمة
 ابنته النصف �النيب أن موالها مات وترك ابنته فورث 

 النصف وورث يعلي
 مرياث الوالء لألكرب من الذكور
 الوالء حلمة كلحمة النسب

  قال املكاتب يعتق بقدر ما أدى�أن النيب 
املكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه احلد بقدر ما عتق منه 

 ويرث بقدر ما عتق منه
ا عتق إذا أصاب املكاتب حدا أو ورث مرياثا يرث على قدر م

 منه
 يؤدي املكاتب حبصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد

 من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد
ال أتأسف على شيء كتأسفي على أين مل أسأل رسول اهللا 

  عن ثالث�
  خنلة فماتق من عذخر �أن موىل النيب 

  بني أصحابه وكانوا يتوارثون بذلكآخى
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 يدع وارثاً وال عصبةتويف ثابت بن الدحداحة ومل 
  مبرياثه البنة أخيه�ومل خيلف إال ابنة أخ له فقضى النيب 
 ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم

 جعل مرياث ابن املالعنة ألمه ولورثتها من بعدها
 ألت اهللا عز وجل عن مرياث العمة واخلالةس 

 سئل عن مرياث العمة واخلالة فقال ال أدري حىت يأيت جربيل
 كان يأيت قباء على محارٍ أو محارة يستخري �أن النيب عنهما 

 اهللا يف مرياث العمة واخلالة
  ابن املالعنة ألمه ولورثتها من بعدها مرياث
  ينسب إىل أمه ابنهاوكان 

 ده فال يرث وال يورث شمن ادعى ولداً من غري ر
 زنا ألهل أمه من دلو أن كل مستلحق قضى � النيبأن 

 كانوا 
 �عن امرأته يف زمن النيب أن رجال ال

املرأة حتوز ثالثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي العنت 
 عليه
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  مرياث ابن املالعنة ألمه ولورثتها من بعدها�جعل النيب 
  قضى به ألمه هي مبرتلة أبيه وأمه�أن النيب 

  فقال يا رسول اهللا أرأيت رجالً�أن رجال أتى رسول اهللا 
  أيقتله فتقتلونه أم كيفرأى مع امرأته رجال

 أنا وراث من ال ورث له أعقل عنه وارثه
 وأن تلد األمة ربها أو ربتها

الرجل يطيل السفر أشعث اغرب ميد يديه إىل اهللا  �ذكر النيب 
  عز وجل يا رب يا رب

أول ما خلق اهللا القلم فقال له أكنب فكتب ما يكون إىل يوم 
 القيامة
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  شعرالفهرس 
            يقسم تراثه لوارثيه مت   وت ميت ومل والنسخ أن مي

     ومن وارثيه حده قد حرروا  حىت ميوت واحـد أو أكثر 
   طرقاً ثالث وكل راسخة          وجعلوا لعمل املناسخة   

 وإن خيلف هالك أباً وأم              مع ابنتني مث ماتت عنهم 
 بنت وخلف ذوي األوىل فقط

              فإن يكن أنثى ففي األخرى سقط                
     يكن أخا ذكورةً فما حضن    أب ألنه أبو أم و وإن    

 فاألوىل من ستة والثانية      من ضعف تسعة وحظ الفانـيه  
 يوافق األخرى بنصف فلرد            لتسعة ويبتغى ذاك العدد 

  زكن أي سطح ستة وتسعة فمن        دال ونون صحتا كما
   وجزء سهم الواو تسع رجع       والثاين واحدة فقسم يتبع 
   وهذه تعزى إىل املأمـون        فينبغي الفحص عن املدفون

 كميت عن أبوين و ابنتني       مث متوت بعد إحدى البنتني    
 عن من بقي قبل انقسام ما ترك      

                       فيختلف حكم بسابق هـلــك
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 فهي اليت تعزى إىل املـــأمـون    
                       أجابه حيىي عـــلـى التعيني 

 فإن يكن أنثى وماتت بـنـت      
                      عمن ذكرناه تكون األخـــت 

 إما شقيقة وإمـا أختاً ألم       
                        فإن تكن لألم فالقسم يعـم 

 قيقة املفارقـة   وإن تكن ش   
                        كانت مثال صورة املوافقة 

 وإن تـمت عنهم وزوج يكن    
                       مثاهلـــا لصورة التباين 

  وإن يكن من  مات قبل ذكرا   
        وماتت البنت فوفق ظهرا            

 يل ــ من تأصم ما قدوكل   
  من التصحيح لألصول كذا                                   

  وسيلة لقسمة التركة فهو   
 ةـــ أوجه تقرب مدركوفيه                           
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  قد حصال ا أربع أعداد   
 ال ـــــ لكنه انفصتناسب                               
  يستخرج وا كبري أصل   

 تج ـ هلم فينجمهول غالب                                    
 ة ــــ لألربعبالنسبة كاثنني   
 تة ــــــ ثالثة مع سوهكذا                           
  وارث كلام ــــــ سهفأول   

 صحح للتوارث  ا موالثاين                                      
  مث الرابع اهول والثالث   

 ابعــ من بعده متمتروكه                              
      بالثدي واللحية واملبال     وإنه معترب األقوال        

  ومل تنب وأشكلت آياته     وإن يكن قد استوت حالته     
        ستة أمثان من النصيب    فحظه من ورث القريب     
 وفيه مال فيه من النكال      وهذا الذي استحق لإلشكال 

 ال ينكحا        ما عاش يف الدنيا أال ينكحا أاحلق وواجب يف 
 وإذ مل يكن من خالص العيال
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 وال أي يفتدى من مجلة الرجال                          
     قد قاله سراة أهل العلم        وكل ما ذكره يف النظم  
                منهم ومل جينح إليه نوم    قد أىب الكالم فيه قوم 

    يف ذكره و ظاهر البشاعة          ما يبد من الشناعة لفرط 
     كاإلمام املرتضى علي       وقد مضى يف شأنه اخلفي    

   بأنه إن نقصت أضالعه                  فللرجال ينبغي إتباعه  
 ويف اإلرث والنكاح واإلحرام     يف احلج والصالة واألحكام

           فإا من مجلة النسوان وإن تزد ضلعاً على الذكران   
 ألن للنسوان ضلعاً زائدة       على الرجال فاغتنماها فائـدة 

 إذ نقصت من آدم فيما سبق
                يف خلق حواء و هذا القول حق   

                  صلى عليه ربنا دليل عليه ما قاله الرســول
 حاالت على التعيني حاالت للخنثى لالثنــني          أربع 

 وهكذا إن كثروا فضعف          للحالتني عد اخلنثى فاعرف
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 وخرب املفقود مذ ينقـطــع  
             يف مثل حرب غالبا ال يرجـع                      

 فأربع من السنني ينتــــظر 
 ا ال وزر    ـاملرياث حق ويقسم                                 
 كن غيبته ال للخــطر وإن ت

 متام تسعني ينتـــظر                                  
 وإن ميت مفقودهم يف ماله 

 فقفه يا ذا لبيان حالــــه                  
 فإن بدا حيا وإال صـرفـ 

 ـاإذا قضى مبوته ما وقـفا                        
  ذا بيانــهتفىن أو التسعني  بفوت مدة ا أقرانـه   

 عومل باألضر وارث وجد  إن خفيت أخبار وارث فقد و
 فيأخذ األقل من امليــراث  مشاركا يف قسمة التراث 
 مل يعط شيئاً من تراث ورثا          وإن حبال دون حال ورثا 

 يعطى نصيبه الذي قد حتما     وإن ترث باالستواء فيهـما 
 اته أو أنه قد قبـــراحي       ويوقف الباقي إىل أن تظهرا 
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 واعمل له مسألة احليــاة      ومثلها حلالة املمــــات
 وحصلن بينهما بالنسـب       جامعة عليهما أقسم تصـب 
 وقابال بني نصيب من عرف         مث أعطه ألقل والزائد قف

 م           بأثر ذلك فباإلرث حكإن خيرج األكثر حياً وعلم 
 سه             بدا اعترب وسرة يف عكسه فصدرذي استقامة برأ

 إن جبناية خروج امليت                ورثه ال بنفسه من عـلة
 إن طلب القسمة وارث وقف

              للحمل أكثر النصيب املؤتلف                      
 لذكرين اثنني أو ألنثيني         وغريه يعط األقل واليقــني 

 ـدا      بذا استقر احلكم عند أمحيئاً أبدا   ط شوساقطاً ال تع
 وأوقف النعمان حظ واحد       يضر غري احلمل قدر الزاـئد 

  لوضح محل وبيــان احلــال     ومالك أوقف كل املال
 والشايف أوقف حظ عدد      للحمل ضر غريه فاعتمـــد 

 دـ وقيل أربعاً وذا مل يعتـم    مث الصحيح مل حيد ذا العدد  
        مل ندر من مبوته قد سبقا وموت مجع غرقا أو حرقا      
 وال نعد مرياثه من صحبه     ورث لبعض بعضهم من صلبه 
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 أو حنوه كموت هدم أو حرق       وإن ميت مستورثان بغرق 
       خيتلف الوارث فاإلرث احنتم        وجهل السابق موتاً مث مل 

 دون الذي يرث منه انتبه       لكل شخص من تالد صاحبه 
     إال اليت منت بعتق الرقبة       وليس يف النساء طراً عصبة 
      وهكذا عن إرثه ال ينتهي        من بعضه حر فورثه به 

  بقدرها فاحلكم بالسويـة   واحجب مبا فيه من احلرية      
 دلةمعا يف األنصبا زيادة           نقص من سهام املسألة الرد

  به النعمان ذي القول السديدقال
 ـعـي يف اجلديـد ف والشاوأمحد                      

   يكن ذو الفرض شخص واحدافإن
 دا ـــ التراث فرضه والزائحاز                   
   يكن أكثر من شخص قسموإن
 م ـــ الرؤوس ما مليت علعلى                        
 تعددت تك الفروض قد وإن

 ت ــة تأصلـ من ستقطعتها                      
    على الزوجني فالرد امتنعإال
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 طع ـــ بفرض يقتفيستقالن                  
   خمرج له وما بقي اقسمامن

 ما ـــــعلى سهام رد عل إذاً                  
 مخرج علم ك صح قسمه إن

 م ـ ينقس الذي على اجلمــيعهو                  
 ـي ـني السهام ما بقب توإن

 قي ــ يف خمــرج مث ارتضربتها                       
   حظ من له مـن ردبضرب
 رج معـد ــــ بقي من خمفيما                    
  ه من خمرج سهم ضربل ومن
 ه أجـبـدا بـرد مث ما بـ اليف                    

 وإن تشأ فزد على املسألـة 
 زوجيـة ــما فوق كسر منها لل                   

 مث ابسط الصحيح مع كسر حصل 
 من جنس كسر كان ينتفي اخللل                   

 وإن عملت بطريق اجلبـر 
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 فالتركة افرضنها يف الــقـدر               
 شيئا ومنه فرض ذي الزوجـيــة 

 اطرح ما تبقيه يف احلقيـقــة        
  رد ه مسألة للعادل ب

 واقسم عليه ما ا من عد  
  ةج قدر الشيء بالـسويخير

 مسالة الوراث و للزوجية 
  مث ابسط اخلارج من كسر حصل 
 ل ا انفصوأعط كالً حظه مم 

  وبطرقة النسبة املوصلة 
 أعين ا األربع املنفصلة  
 فألق بسطاً من مقام جعـال 
 و ما بقي منه اجعلنه أوال      

 انياً مقامـه و ثـالثاوث
 مسألة الرد ملن توارثا   
 وسطح الوسطني و أقسم ما عال
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 على أول خيرج مال جهال   
  وحبساب اخلطـأين فاثبت

 مقام كسرٍ كـان للزوجية  
  بكفة و ألق منه البسطا 

 طا د حوقابلن بالباقي ما ق 
 فويق قبة و ذاك املسألة 

 فينقص أو يساو أو يفضل له  
  بته وه فما أثفإن يسا

 ا أوردته  بكفة جواب م
  وإن بنقص كان أو زيادة

 يـة ثانضع عدداً يف الكفة ال 
  عـمـله   وفعل به كذا و مت

 خيرج ما جيمعه و املـسـألة   
 وهو إىل مـــذهب منقسم      

              ترتيلٌ أو قرابةٌ أو رحـم                        
 لرحم وهجروا مذهب أهل ا   
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 توريث كل ذي رحم وعمم
 وورث النعمان بالقرابــة 

             فقدم األقرب ال غرا بــــة          
 وأمحد والشافعـي أسسا

     مبذهب الترتيل قوالً أقيسـا                                
 ومل يعل هنا سوى أصل ستة       

 وله بسدسٍ لسبعة                                       وع
    عصبة األم يعصبــوه      وولد اللعان إذا نفوه     
     فالثلث لألم فما بقي له       فإن  خيلف أمه وخاله    

 عان    ـــوالولد املنفي بالل
 ومثله ولـد أتـى من زان      
   ةفأمحد بعد الذكور العصب

    جيعل له عاصب أم عصبة
  فالثلث مث ما بقي للخال       ال  ت عن أمه وخفإن مي     
 قريب حميط مالك ومدبر      
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    مرب كثري اخلري واملوىل املنعم
  وخالقنا املعبود جابر كسرنا

 ومصلحنا والصاحب الثابت القدم
  وجامعنا والسيد احفظ فهذه

 معان أتت للرب فادع ملن نظم  
   وقد علم األقوال أن ليس فوقه 

 ظوظ ويرزقرب غري من يعطي احل
        شيخ لوصل خريدة يتصنعفكأنه واحلرب خيضب رأسه 

     لم ال أُالحظه بعني جاللة      وبه إىل اهللا الصحائف ترفع
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 ٣٠٣.........  طاووس بن كيسان اليماين احلمريي .٣١

 ٣٠٣  ثرم اجلمحيعمرو بن دينار املكي أبو حممد األ .٣٢

 ٣٠٣...........  عطاء بن أسلم بن صفوان القرشي .٣٣

 ٣٠٣.بن أبو عبد الرمحن املروزي عبد اهللا بن املبارك .٣٤

 ٣٠٤...  أمحد بن شعيب بن علي اخلرساين النسائي .٣٥

 ٣٠٥ أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورى الترمذي .٣٦

علي بن حممد بن علي بن عباس البعلي مث الدمشقي           .٣٧
 ٣٣١.....................  بابن اللحاماحلنبلي يعرف



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                            ��ق ا�	�رض ا����  
٥٤٨ 

 ٤٢٢.... )ابن احلنفية  ( حممد بن علي بن أيب طالب .٣٨

 ٤٢٢.............  حيىي بن آدم بن سليمان الكويف .٣٩

 ٤٢٣.... القاسم بن سالم أبو عبيد البغدادي اهلروي .٤٠

 ٤٢٥نوح بن دراج النخعي أبو حممد الكويف القاضي .٤١

بداهللا بن شـهاب    حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن ع        .٤٢
 ٤٢٦.............................. القرشي الزهري

 ٤٢٦مكحول بن يزيد وقال ابن أيب مسلم بن شاذل .٤٣

القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل احلسين العلوي أبـو          .٤٤
 ٤٢٦......................... حممد املعروف بالرسي

 ٤٣٠............... املقدام بن معد يكرب الكندي .٤٥

  ٤٣٠..... ........يزيد ابن ماجة القزويينحممد بن  .٤٦
علي بن عمر بن أمحد البغدادي املقرئ احملدث مـن           .٤٧

 ٤٣١..................... أهل حملة الدار قطن ببغداد

 ٤٥٦.........  عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى .٤٨

 ٤٥٦.  حسني بن مسعود بن حممد أبو حممد البغوي .٤٩
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بـراهيم  عبد الرمحن بن مأمون بـن علـي بـن إ           .٥٠
  ٤٥٦................................... النيسابوري

 حبيش بن مبشر بـن امحـد بـن حممـد الثقفـي             .٥١
 ٤٦١.....................................  الطوسي

 ٥٠٥...... مهنا أبو عبداهللا بن حيىي الشامي السلمي .٥٢

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سـعد الزرعـي مث             .٥٣
 ٥١٠.....................   ابن قيم اجلوزيةالدمشقي

حممد بن أيب نـصر فتـوح بـن عبـد اهللا األزدي              .٥٤
 ٥١٣....................................  احلميدي

حممد بن حممد بن أمحد ابن الـشيخ بـدر الـدين             .٥٥
 ٥١٦)..................... سبط املارديين (الدمشقي

 ٥١٦   ..حممد بن حيىي بن سراقة أبو احلسن البصري .٥٦
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  اتيوتاحملفهرس 
  ٥.......................................  باب املناسخات

 ٥....................... تعريف املناسخات لغة واصطالحاً
  ٦................................................ املناسبة

  ٧.......................................... سبب التسمية
  ٨.............................. اسخات الرئيسةحاالت املن

 ٩.................................... شروط احلالة األوىل
 ١٠................................... شروط احلالة الثانية

 ١٠........................... طريقة العمل يف احلالة الثانية
 ١٢.................... ...............شروط احلالة الثالثة

 ١٢........................... طريقة العمل يف احلالة الثالثة
 ١٦............. مثال انقسام سهام امليت الثاين على مسألته

 ١٧.................. مثال موافقة سهام امليت الثاين ملسألته
 ١٩ ...................مثال مباينة سهام امليت الثاين ملسألته
  ٢٠.................. مثال لو مات ميت ثالث قبل القسمة
 ٢٣................... مثال لو مات ميت رابع قبل القسمة
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عمل املؤلف رمحه اهللا تعاىل املثال من احلالة الثانية على طريقة 
 ٢٥........................... عمل مناسخات احلالة الثالثة
  ٢٦............ ت احلالة الثانيةحل املثال على طريق مناسخا

 ٢٨............. احلالة الثالثة من حاالت املناسخات الرئيسة
  ٢٩ .......................................املسألة املأمونية
 ٢٩ ........................................سبب التسمية

 ٣٠ .........امتحان املأمون ليحي بن أكثم باملسألة املأمونية 
 ٣٣ ...........قسمة املأمونية إذا كان امليت األول فيها ذكراً

 ٣٤  ............. �قسمتها على مذهب أيب بكر الصديق 
 ٣٥............ �قسمتها على مذهب علي بن أيب طالب 
 ٣٥ .................�قسمتها على مذهب زيد بن ثابت 
هب افيها أنثى واملذقسمة املأمونية إذا كان امليت األول 

 ٣٦................................................  فيها
ب يف هقسمة املأمونية على ما روي أن فيها زوج واملذا

 ٤٠............................................... ذلك
 ٤٦............................. .............االختصار 
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  ٤٦.. ...............................تعريفة لغة واصطالحاً
 ٤٧ ..............................سبب تسميته باالختصار

 ٤٧ .....................................أقسام االختصار 
 ٤٧ ..................وأنواعهاالختصار يف باب املناسخات 

 ٤٩ .................................أصول أجزاء املوافقة 
 ٤٩ ..................................أصل العدد الزوجي 
  ٤٩ ...................................أصل العدد الفردي

 ٤٩  .......طريقة العمل يف األعداد ملعرفة املوافقة من عدمها
مثال االختصار يف احلالة الثالثة من حاالت املناسخات 

 ٥١....................  .........................الرئيسة
  ٥٣  ...............االختصار يف غري باب املناسخات مسألة

 بني الفرض والتعصيب إما جيمعمسائل من مثال االختصار يف 
 ٥٤  ........................................جبهة واحدة 

 بني الفرض والتعصيب جيمعمسائل من مثال االختصار يف 
   ٥٤ .............................................. تنيجبه

 ٥٥ ..............أمثلة االختصار يف حالة املناسخات األوىل
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 ٦٦.......  ذلك مثال احنصار إرث اجلميع بالفرض وشروط
 ٦٩............. مثال مرياث اجلميع بالفرض والتعصيب معاً

 ٧٤  ................. الطرق العشر حلل مسائل املناسخات
  ٧٧..   مثال حلل مسائل املناسخات الثالث يف مسألة واحدة

 ٨٨..................  طريقة شيخنا حلل مسائل املناسخات
 ٩٣.........  مثال على الطريق العام حلل مسائل املناسخات

  ١٠٤ ................................باب قسمة التركات
 ١٠٤  .......................تعريف التركة لغة واصطالحاً

 ١٠٥............................ ..........أقسام التركة 
 ١٠٥ ....................القسم األول ما ميكن عده وحنوه 
 ١٠٦........................ كيفية العمل يف القسم األول 
 ١٠٧....................... القسم الثاين ما ال ميكن عده  

 ١٠٧....................... داد األربعة املتناسبة معرفة األع
 ١٠٩................................. طريق النسبة ومثاله 

  ١١٣ ومثال ذلكساوية ملصح املسألةامل التركة  يفالعملكيفية 
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 ومثال غري مساوية ملصح املسألةال يف التركة العملكيفية 
  ١١٣............. ..................................ذلك
 ١١٤...........  اتتركال قسمةاخلمس املشهورة يف  طرقال

 ١١٧..................  فيما ميكن عده وحنوه  العملكيفية 
 ١٢٠............... ما ميكن عده وحنوهقسمة طريق إمجايل 

 ١٢١............................... .......القرياط تعريفه
 ١٢٢. ...........................لقرياطاملذاهب يف مقار ا

 ١٢٣ ........................املذهب الراجح وتوجيه ذلك
 ١٢٣ ......................كيفية العمل على طريق القرياط

 ١٢٤ .....................................حاالت القرياط
اً وهي كون قرياط املسألة عدد طريقة العمل يف احلالة األوىل

 ١٢٥ .......................................صحيحاً فقط
 ومثال ذلك القرياط عدداً صحيحاً ناطقاً إذا كانطريقة العمل 

 ١٢٥ ................................على طريق األضالع
  ومثال ذلك القرياط عدداً صحيحاً ناطقاًإذا كانطريقة العمل 

 ١٣٠ .........................على طريق الكسر االعتيادي
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  ومثال صامتاً القرياط عدداً صحيحاً إذا كانطريقة العمل 
 ١٣١ ...........................ذلك على طريق األضالع

صامتاً ومثال  القرياط عدداً صحيحاً إذا كانطريقة العمل 
 ١٣٢  ...................ذلك على طريق الكسر االعتيادي

 ١٣٢ الة الثانية الرئيسة من حاالت القرياططريقة العمل يف احل
ومثال ذلك على  كسراً فقط القرياط إذا كانطريقة العمل 
 ١٣٣ .....................................طريق األضالع
كسراً فقط ومثال ذلك على  القرياط إذا كانطريقة العمل 

 ١٣٤.............................. طريق الكسر االعتيادي
وهي  يقة العمل يف احلالة الثالثة الرئيسة من حاالت القرياططر

ومثال كون القرياط عدداً صحيحاً وكسراً  عدد كسري 
   ١٣٤ ...............................................ذلك

 ١٣٨ ..........................باب اخلنثى تعريفه وأقسامه
 ١٣٨ ...........................اخلنثى الغري مشكلتعريفه 

 ١٣٩ .............................اخلنثى املشكل وأنواعه 
 ١٣٩  ....................خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله
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 ١٣٩ ..................خنثى مشكل ال يرجى اتضاح حاله
 ١٣٩..........................كالم ابن العريب عن خنثى 

 ١٤٠ .... ذكورة اخلنثى من أنوثتهيف معرفةالعالمات املعتربة 
  ١٤٠.. ......................................البولعالمة 

 ١٤١ ......استقباح أيب حنيفة يف احلكم بقلة البول وكثرت 
  ١٤١ .........................................املينعالمة 

 ١٤١ .........................امليول اجلنسيمن العالمات 
 ١٤٢ . ا وتعليل ذلكوعدم اعتبار أكثر الشافعيةنبات احللية 

 ا وتعليل وعدم اعتبار أكثر الشافعيةاحليض وتفلك الثديني 
 ١٤٢ ...............................................ذلك

 ١٤٢ ..............عد األضالع ومن قال به من العالمات 
  ١٤٣ ....................كم اخلنثىحلم بعض الفضالء نظ

 ١٤٥ ...............اجلهات اليت ينحصر وجود اخلنثى فيها
تعقيب على كالم من قال فالن ذكر وانقلب أنثى أو كان 

 ١٤٧ ..................................أنثى وانقلب ذكراً
  ١٥١ ...............................ث اخلنثىتوريحكم   
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 ١٥١............... اخلالف يف ذلك أول حكومة يف اخلنثى
 ١٥٤..........................  يف اخلنثىفتيا األمة خصيلة

 ١٥٥................. اخلالف يف أول من حكم يف اخلنثى 
  ١٥٦ .....................املذاهب يف مقدار مرياث اخلنثى

 ١٥٦.............. املذهب احلنبليمقدار مرياث اخلنثى يف 
 ١٥٧ ..............حلنفي دار مرياث اخلنثى يف املذهب امق

 ١٥٨ ..............لشافعيمقدار مرياث اخلنثى يف املذهب ا
 ١٥٨............... مقدار مرياث اخلنثى يف املذهب املالكي

 ١٥٩ .....................األقوال األخرى يف مرياث اخلنثى
 ١٥٩ ........................املذهب الراجح وتوجيه ذلك

 ١٦١ ...........طريقة العمل احلسابية يف حل مسائل اخلنثى
 احلالة األوىل أن يرث بتقدير الذكورة واألنوثة على حد سواء

  ١٦٣ .............................................ومثاله
احلالة الثانية أن يرث بتقدير الذكورة واألنوثة معاً متفاضالن  

 ١٦٦ .............................. أكثر ومثالهوبالذكورة
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احلالة الثالثة أن يرث بتقدير الذكورة واألنوثة معاً متفاضالن  
 ١٦٩ ................................وباألنوثة أكثر ومثاله

 ١٧٣احلالة الرابعة أن يرث بتقدير الذكورة دون األنوثة ومثاله
نوثة دون الذكورة احلالة اخلامسة أن يرث بتقدير األ

 ١٧٥............................................. ومثاله
  ١٧٨...... .................. تعدد اخلناثىكيفية العمل إذا

 ١٩١ ...............................باب املفقود وتعريفه 
   ١٩١ ....................... املفقوداخلالف يف مدة انتظار

 ١٩٢ ....................................نبلي املذهب احل
 ١٩٢ .........مدة انتظار املفقود الغالب على فقده السالمة 
 ١٩٤ ...........مدة انتظار املفقود الغالب على فقده اهللكة
 ١٩٧ ..............مدة انتظار املفقود يف املذهب الشافعي 
 ١٩٨........... .....مدة انتظار املفقود يف املذهب احلنفي
 ٢٠٠ ...............مدة انتظار املفقود يف املذهب املالكي 

 ٢٠٢ ...................................خالصة اخلالف 
 ٢٠٣ ........................املذهب الراجح وتوجيه ذلك
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 ٢٠٤.... يف املفقود الغالب على فقده اهللكة املذهب الراجح 
  ٢٠٦ .................................حكم مال املفقود  

 ٢٠٧....  إذا مل يكن له مشارك حكم إرث املفقود من غريه
 ٢٠٧.....  إذا كان معه مشارك حكم إرث املفقود من غريه
 ٢٠٧ إذا كان معه مشارك من الورثةاخلالف يف قسمة املرياث
 ٢٠٩.......................... القول الراجح وتوجيه ذلك

 ٢١٠........................... كم املال املوقوفمسألة ح
  ٢١١................................. حاالت تبني املفقود

ح أمره فال يعلم عنه حياة و ال اتضعدم احالة اخلالف 
 ٢١٢.............................................. موت

  ٢١٣....  ...........مسألة حكم املال املوقوف لغري املفقود
 ٢١٤..............  مسألة حكم توريث األسري واإلرث منه
  ٢١٤..................  طريقة العمل يف حل مسائل املفقود

 ٢١٧...............  للتركة اليت  للمفقود فيها نصيبمثال 
 ٢١٨............ ليس  للمفقود فيه نصيبللتركة اليت مثال 

  ٢٢١....  املسألة أكثر من مفقودتعدد التقديرات إذا كان يف
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 ٢٢١.............. مثال على ما إذا كان يف املسألة مفقودان
 ٢٢٥................................. باب احلمل وتعريفه
 ٢٢٥............................... اخلالف يف مدة احلمل

 ٢٢٥...... إيراد إمجاع العلماء أن أقل مدة احلمل ستة أشهر
 ٢٢٧. لرد على من أورد خالفاً البن تيمية يف أقل مدة احلملا

  ٢٢٧................ يف أقصى مدة احلملاألقوال واملذاهب 
 ٢٣١.............................. القول الراجح وتوجيهه
  ٢٣٢.............................. حاالت انفصال احلمل

 ٢٣٣................ ..........انفصال احلمل عن أمه ميتاً
  ٢٣٣............................... جبنايةعن أمه انفصاله 

 ٢٣٣......... أن خيرج أقله حياً مث ميوت قبل خروجه كامالً
 ٢٣٣....... أن خيرج أكثره حياً مث ميوت قبل خروجه كامالً

 ٢٣٤............. أن ينفصل من بطن أمه حياً حياتاً مستقرة
 ٢٣٥.........  يف البطن واحداألجنة تقدير عدد يفاملذاهب 

  ٢٣٥..................................... مذهب احلنابلة
 ٢٣٥......................... املعتمد من مذهب الشافعية
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   ٢٣٧..................................... مذهب املالكية
 ٢٣٧..... ................................مذهب احلنفية

 ٢٣٩................................... الترجيح وتوجيهه
 ٢٤٠............. اخلالف يف قسمة التركة قبل وضع احلمل

 ٢٤١................................... الترجيح وتوجيهه
اخلالف يف املقدار الذي يوقف للحمل عند تعجل 

  ٢٤٢.......... ..................................القسمة
 للحمل احملجوب على كل التقديرات ببعض تالتفاال عدم
 ٢٤٢....................................... ومثالهالورثة 
ة ولو ف مجيع التركة إذا كان احلمل حاجباً جلميع الورثاإيق

 ٢٤٢.........................  ومثالهعلى بعض التقديرات
على إي ة دون حجبه هلم مجيعاً مشاركة احلمل جلميع الورث

  ٢٤٣ بأحدهم ولو على بعض التقادير ومثاله وال حجبه تقدير
  ٢٤٤...... مقدار املرياث املوقوف للحمل يف املذهب احلنبلي
 ٢٤٤..... مقدار املرياث املوقوف للحمل يف املذهب الشافعي
 ٢٤٥...... مقدار املرياث املوقوف للحمل يف املذهب احلنفي
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 ٢٤٦......  املرياث املوقوف للحمل يف املذهب املالكيمقدار
 ٢٤٧..................................... املذهب الراجح

 ٢٤٨................... طريقة العمل يف حل مسائل احلمل
  ٢٤٨.............  ضابط أكثرية مرياث الذكرين أم األنثيني

 ٢٤٩.......... ...................التقديرات الستة للحمل
 ٢٤٩....................... خطوات العمل يف حل املسائل

 ٢٥١.............................................. املثال
 ٢٥٧................................. شروط إرث احلمل

 ٢٥٧................ ختريج حديث إذا استهل املولود ورث
 ٢٥٩........................ دولوالشرط األول استهالل امل

تأكد وجود احلمل يف الرحم حني موت الشرط الثاين 
 ٢٥٩............................................ املورث

 ٢٦٢.......................... اخلالف يف معىن االستهالل
 ٢٦٥................................ القول الراجح وتعليله
 ٢٦٦  ..................... املوت اجلماعيباب مرياث أهل

 ٢٦٦........................................... التعريف 
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  ٢٦٧....................  ت اجلماعيواحلاالت اخلمس للم
 يعلم املتأخر بعينه مث نساخلالف يف التوريث من عدمه إذا  
  ٢٦٨.... ............. جهل األمرأو علم املتأخر ال بعينه أو

 ٢٦٨.............................. القائلون بعدم التوريث
 ٢٧٠............................................. أدلتهم

 ٢٧٢.................................. القائلون بالتوريث
 ٢٧٣............................................. أدلتهم
 ٢٧٥  .............................جح وتوجيههاالرالقول 

 ٢٧٨............ ...............العمل على القول املرجوح
 ٢٧٩............... طريقة العمل على القول املرجوحفصل 
  ٢٨١.............................................. املثال

 ٢٩٠........................  واملراد بهالوالءث بباب املريا
 ٢٩١.................... دليله من الكتاب والسنة واإلمجاع

  ٢٩٣..... إذا مات املعتق وال وارث له أو له وال حييط باملال
 ٢٩٤.......................................... مثال ذلك

 ٢٩٤................ ........)حاشية(ختريج حديث سلمى
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 ٢٩٦.. ي األرحام أم املعتقاخلالف يف أيهما أوىل باملرياث ذو
 ٢٩٧............................................ الترجيح

 ٢٩٩........................ ال يعصب يف الوالء ذكر أنثى
 ٢٩٩..................... مرياث الوالء لألكرب من الذكور

 ٣٠١............................ فصل مرياث املعتق بعضه
  ٣٠١.................  ذلك وتوجيه كل مذهباملذاهب يف

  ٣٠٤..................................... املذهب الراجح
 ٣٠٧........................................ مثال املبعض

 ٣٠٨................................... باب الرد وتعريفه
 ٣١٠..... ................................الرديف اخلالف 

 ٣١٢............. كالم سبط املارديين على انتظام بيت املال
 ٣١٣................................. أدلة املانعني من الرد

 ٣١٦................................... بالردأدلة القائلني 
  ٣٢١............................................ الترجيح

  ٣٢٣............ على عدم الرد على الزوجنيإيراد اإلمجاع 
 ٣٢٤..... �الرد على من نسب الرد على الزوجني لعثمان 
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           مـن نـسب الـرد علـى الزوجـة          وهـم   اجلواب على   
 ٣٢٥... ..................................... �لعثمان 

توهيم الشيخ صاحل الفوزان ملن نسب الرد علـى الـزوجني           
 ٣٢٧....................................... . �لعثمان 
 ابن لشيخ اإلسالمعلى من نسب الرد على الزوجني اجلواب 
  ٣٢٨................................. رمحه اهللا تعاىل تيمية

استنظار الشيخ العثيمني رمحه اهللا تعاىل ملسألة يف فتاوى شيخ          
توضـيح   و اإلسالم ابن تيمية ظاهرها الـرد علـى الـزوج         

  ٣٢٩..............................................  ذلك
  ٣٣١قول ابن اللحام فيما روي أن ابن تيمية رد على زوج   

 ٣٣٢...........  رأي بعض املتأخرين يف الرد على الزوجني
وميول الرد على الزوجني اختيار الشيخ السعدي وشيخنا 

  ٣٣٤.................. ................إليهالشيخ العثيمني 
ما ترجح عندي من القول بالرد على الزوجني إذا عدم 

 ٣٣٥............................................. النسب
  ٣٣٨........................................ شروط الرد
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 ٣٣٩مثال على كون الزوج أو الزوجة من ذوي أرحام اآلخر
 ٣٤٠............. فيه من خالف وما ورد أصناف أهل الرد

  ٣٤٢................. ..الرد أهل أصناف يف الراجح القول 
 ٣٤٢.................................. أقسام مسائل الرد

 ٣٤٣.. طريقة عمل مسائل الرد اليت ليس فيها أحد الزوجني
طريقة العمل يف احلالة األوىل كون من يرد عليه شخصاً 

 ٣٤٣................................  ومثالهاًواحداً منفرد
لعمل يف احلالة الثانية كون من يرد عليه صنفاً واحداً  اطريقة

  ٣٤٤...............................  ومثالهمتعدد الرؤوس
 كون من يرد عليهم أكثر من   العمل يف احلالة الثالثةطريقة
 ٣٤٥.......... ............................. ومثالهصنف

  ٣٤٦..................... مثال انقسام سهام املردود عليهم
 ٣٤٧.....  من املردود عليهمواحد فريقمثال االنكسار على 

 يف حالة من يرد عليهم أكثر من صنف وليس اية االنكسار
  ٣٤٨................................. معهم أحد الزوجني
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 هممع موافقة رؤوس نيفريقمثال االنكسار على 
 ٣٤٨........................................... هملسهام

 ٣٤٩هم لسهامهم رؤوسينةابمع م فريقنيمثال االنكسار على 
 مباينة فريق لسهامه وموافقة اآلخر مع مباينة مثال

 ٣٥٠............................................ الرؤوس
 ٣٥٠........................ ....أقسام أصول مسائل الرد

 ٣٥١ حصر أصول مسائل الرد إذا مل يكن مهم أحد الزوجني
 ٣٥١......................  األمثلة على أصول مسائل الرد

 ٣٥١...................................   مثال أصل اثنني
 ٣٥١...................................   مثال أصل ثالثة

 ٣٥٢..................................    أربعةأمثلة أصل
 ٣٥٤..................................   أمثلة أصل مخسة

استخراج أصول مسائل الرد من أصل ستة دون غريه توجيه 
  ٣٥٦.................................. من األصول التسعة

  ٣٥٧ ..القسم الثاين كون من يرد عليهم معهم أحد الزوجني
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 األوىل كون من يرد عليه شخصاً احلالةطريقة العمل يف 
 ٣٦٠...............   ومثالهواحداً فقط ومعه أحد الزوجني

واحداً صنفاً  كون من يرد عليه الثانية احلالةطريقة العمل يف 
 ٣٦١  ............ ومثاله ومعه أحد الزوجنيمتعدد الرؤوس
أكثر من ون من يرد عليه كالثالثة  احلالةطريقة العمل يف 

 ٣٦٤  ...................  ومثالهومعه أحد الزوجنيصنف 
 ٣٦٤   ..... مثال على صحة املسألة من أصل فرض الزوجية

وتوجيه  عليهم املردود انقسام باقي فرض الزوجية على مثال
 ٣٦٤.............................................   ذلك
 ٣٦٥... ض الزوجية ملسألة املردود عليهم مباينة باقي فرمثال

 ٣٦٧............ تنبيه يف حصول املوافقة واألمثلة على ذلك
 ٣٦٨..  ة باقي فرض الزوجية ملسألة املردود عليهمفقاو ممثال

مثال املوافقة بني باقي فرض الزوجية وأصل مسألة الرد إذا 
 ٣٦٨................... كان االنكسار على الزوجات فقط

مثال املوافقة بني باقي فرض الزوجية وأصل مسألة الرد إذا 
 ٣٧٠............... كان االنكسار على املردود عليهم فقط
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مثال املوافقة بني باقي فرض الزوجية وأصل مسألة الرد إذا 
 ٣٧٢..... كان االنكسار على الزوجات واملردود عليهم معاً

 ٣٧٧...........  .......الطرق األخرى يف حل مسائل الرد
 ٣٨١........ أصول مسائل الرد إذا كان مهم أحد الزوجني

  ٣٨٣...................... الرد على من زاد أصول أخرى
 ٣٨٥........................................... ملحوظة

 ٣٨٥...............  حل أمثلة األصول اليت  ذكرها املؤلف
  االنكسار يف باب الردتصحيحالطريق املختار يف  مسألة 

 ٣٩٧............................. مدعماً باألمثلة والتعليل
 ٤١٦........................... باب مرياث ذوي األرحام

   ٤١٦.  ......................تعريف الرحم لغة واصطالحاً
  ٤١٧....... وتوجيهه عدد أصناف ذوي األرحاماخلالف يف 
 ٤٢٢......................................... ...الترجيح

 ٤٢٢............  اخلالف يف تورث ذوي األرحام وتوجيهه
 ٤٢٢......................................  القول األول 
 ٤٢٦......................................  القول الثاين  
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 ٤٢٨.........  ردأدلة املورثني والرد عليها من قبل املانعني لل
 ٤٣٤.................  ......)حاشية(ختريج حديث اخلال 

  ٤٤٢كالم نفيس البن القيم على حديث اخلال واالحتجاج به
والرد عليها من قبل أدلة املانعني من توريث ذوي األرحام 

 ٤٤٣............................................ املورثني
  ٤٤٩............................. ...............الترجيح

  ٤٥٠........................ شروط توريث ذوي األرحام
 ٤٥١ .القسم بينهماختالف املورثني لذوي األرحام يف طريقة 

 ٤٥١............................  والقائلني بهطريق الترتيل
 ٤٥٢.... ...........................سبب التسمية بالترتيل

 ٤٥٣.... ..........................................املثال
  ٤٥٤....  .........على طريق الترتيل جهات ذوي األرحام

 ٤٥٦.................  .......... والقائلني بهقرابةطريق ال
 ٤٥٧..............................  سبب التسمية بالقرابة

 ٤٥٧ ..............................................املثال
 ٤٥٨...........  ...القرابةعلى طريق  جهات ذوي األرحام
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 ٤٦٠............   التسميةسبب و  والقائلني بهرحمطريق ال
 ٤٦٢.............................................  املثال

 ٤٦٣   رحم ومرجع ذلكعلى طريق ال جهات ذوي األرحام
 ٤٦٣............................  يههالطريق الراجح وتوج
  ٤٦٤................................. ترتيل ذوي األرحام

 ٤٦٧.............................  الصحيح يف ترتيل العمة
طريقة العمل يف حل مسائل ذوي األرحام إذا مل يكن معهم 

 ٤٦٩......................................  أحد الزوجني
طريقة العمل إذا كان املوجود من ذوي األرحام شخصاً 

  ٤٧٠........................................ مثاله واحداً
طريقة العمل إذا كان املوجود من ذوي األرحام مجاعة اثنني 

 ٤٧٠.... صور هذه احلالةو فأكثر يدلون بشخص واحد فقط
 ٤٧١......  .............................األمثلة على ذلك

ن ا طريقة العمل إذا كان املوجود من ذوي األرحام مجاعة اثن
صور هذه  فأكثر يدلون واملدىل م كذلك مجاعة اثنان فأكثر

  ٤٧٣.................................  األمثلة عليها احلالة
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طريقة العمل يف حل مسائل ذوي األرحام إذا كان معهم أحد 
 ٤٨٠............................. .............الزوجني

 ٤٨٠.................................... خطوات العمل
صفة العمل يف حالة كون املوجود من ذوي األرحام شخصاً 

  ٨٤١........... مثال ذلك وواحداً فقط مع أحد الزوجني
  ٤٨٢.............  ومثالةتصحيح انكسار سهام الزوجات

املوجود من ذوي األرحام أكثر من ة كون صفة العمل يف حال
  ٤٨٢..... ..... أحد الزوجنيهممعوشخص مدلني بشخص 

 ٤٨٣........... ............................... ذلكلةأمث
 ٤٨٣...... أمثلة ذلكو تصحيح انكسار سهام ذوي األرحام

  ٤٨٤..  تصحيح انكسار سهام ذوي األرحام والزوجات معاً
مع أحد كون املوجود من ذوي األرحام  حالة صفة العمل يف

الزوجني أكثر من شخص مدلني بشخص واحد مع اختالف 
  ٤٨٤......................................... إرثهم منه

 ٤٨٥.................................... خطوات العمل
  ٤٨٦... على ذوي األرحام مثال انقسام باقي فرض الزوجية
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  ٤٨٧.... ق باقي فرض الزوجية على ذوي األرحاممثال تواف
  ٤٨٨.... مثال مباينة باقي فرض الزوجية على ذوي األرحام

كون املوجود من ذوي األرحام مع أحد طريقة العمل يف حالة 
بأكثر من واحد مع استواء  الزوجني أكثر من شخص مدلني

  ٤٨٩.... مثال ذلك وإرث كل مجاعة من الشخص املدىل به
كون املوجود من ذوي األرحام مع أحد قة العمل يف حالة طري

 مع اختالف بأكثر من واحد الزوجني أكثر من شخص مدلني
إرث بعضهم من الشخص املدىل به واستواء إرث البعض 

 ٤٩٠.............................................. اآلخر
 ٤٩٠..................................... خطوات العمل

  ٤٩٢............................................. األمثلة
  وتوجيه ذلكمسألة العول يف مسائل ذوي األرحام

  ٤٩٤.............................................  مثالهو
  ٤٩٦........... مسألة القول بتقدمي الرد على ذوي األرحام
 بته أم ذويمسألة من هو األحق يف التقدمي املعتق وعص

  ٤٩٧...........................................  األرحام
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 ٤٩٨. مثالهو مسألة توريث ذوي األرحام بالقرابتني من عدمه
 ٥٠٠................... باب مرياث ولد املالعنة وولد الزنا

 اخلالف يف عصبة ابن املالعنة وابن الزنا واملذاهب يف 
  ٥٠١.........................  . مع توجيهها واألمثلةذلك
 ٥٠٦............................   وأدلته خالصة اخلالف 

  ٥١٠............................ املذهب الراجح وتوجيهه
 ٥١٠............... كالم نفيس البن القيم يف هذا الترجيح

الكالم على االحتجاج حبديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن 
 ٥١١.......................................... ......جد

اخلالف  ومن مل خيلف وارثاً ذا فرض وال تعصيب وال رحم
 ٥١٤...........................................  يف ذلك
  ٥١٦...........................................  الترجيح
 ٥١٧....... .......................................اخلامتة

  ٥٢٦......................................  فهرس اآليات
  ٥٢٩............................  فهرس األحاديث واآلثار

  ٥٣٣....................................... فهرس الشعر
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  ٥٤٥........................... فهرس األعالم املترجم هلم
  ٥٥٠.............................  الكتاب اتيوتفهرس حم


