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 باب اجلد واإلخوة

اختلـف يف توريـث     : فصل   ( :قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل      
سبق تعريف الفصل كمـا     ) خوة األشقاء أو لألب مع اجلد       اإل

 . سبق بيان أصناف اإلخوة
خرج م  )  األشقاء أو لألب     ةاإلخو: (  عاىلرمحه اهللا ت   قوله

 .  اإلخوة من األم حيث حيجبون باجلد الصحيح إمجاعاً
أي عند اجتماعهم مع اجلد ) مع اجلد  : (  رمحه اهللا تعاىل   قوله

حيث سبق بيان مرياث كل منهم على حده وهـذا البـاب            
 .خاص باجتماعهم 

 نـسبته إىل    واملراد باجلد هو اجلد الصحيح الذي مل يدخل يف        
 امليت أنثى وهو املراد به عند اإلطالق

 احلجب  مناسبة ذكر فصل اجلد واإلخوة بعد فصل
مناسبة ذكر املؤلف رمحه اهللا تعاىل فصل اجلد واإلخوة بعـد           
فصل احلجب ألن فصل اجلد واإلخوة من مجلة املسائل التابعة          
لفصل احلجب ولكن لقوة اخلالف فيها وتشعب البحث فيها         
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 مسوه باب   )١(ها الفرضيون رمحهم اهللا تعاىل بباب خاص        فردأ
 فصالً   اجلد واإلخوة ومساه املؤلف رمحه اهللا تعاىل

 ومبا أنه مل يرد نص صريح يف القرآن وال يف السنة املطهرة يف             
م فتـشات العلـل واختلفـت    أاجتماع اجلد واإلخوة لغري   

 منـهم    فتباينت وكان لكـل  فرقـة       املسائل اختالفاً كثرياً  
اجتهادات يف الرأي الواحد كيف يطبقونه علـى احلـوادث          

  )٢(املختلفة وكيف يضبطون نواحيه املتشعبة 
 نـشد   �فعن احلسن رمحه اهللا تعاىل أن عمر بن اخلطـاب           

 يف  �رسـول اهللا     الناس فقال من كان منكم عنده علم من       
 ؟يقم اجلد فل

 يف جد   �   فقام معقل بن يسار املزين فقال قضى رسول اهللا        
قال مـع   ، أعطاه السدس   : قال كم أعطاه ؟ قال      ، كان فينا 
 )٣(.ال دريت: قال ، ال أدري :  من؟ قال

                                                 
 ١٣٠ بتصرف معزواً  للفوائد الشنشورية  مع حاشيتها للباجوري  ص١٣٣ التحقيقات املرضية ص (١)
  بتصرف  ١١٧ أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية ص (٢)
 ) ٣٠٦٣٣( رقم ٦٥ -٦٤/ ١١ كرت العمال ج (٣)
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 يكرهون القول فيه الشتباه األمر فيه       � لذلك كان الصحابة    
وألمهية هذا الباب وخطورته فقد مشى أمري املؤمنني عمر بن          

 يستفتيه عـن    � ثابت   ن بنفسه إىل مرتل زيد ب     �اخلطاب  
  .)١(رأيه يف اجلد واإلخوة لغري أم إذا اجتمعوا

وعن سعيد بن املسيب رمحه اهللا تعاىل أن عمر بن اخلطـاب            
إين ألظنـك   :  �فقال  ؛   عن قسم اجلد     � سأل النيب    �

 . )٢(ومات عمر ومل يعلمه: قال سعيد ، متوت قبل أن تعلمه 
 أجرأكم على قسم اجلد أجـرأكم      :ويروى عنه أيضاً أنه قال    

  )٣(. النارعلى
من سره أن   :   أنه قال    �كما يروى عن علي بن أيب طالب        

  .)٤( بني اجلد واإلخوةضيقتحم جراثيم جهنم فليق
 سلونا عن عضلكم :   أنه قال �كما يروى عن ابن مسعود 

 
                                                 

 رقم ٦٤-١١/٦٣ وكرت العمال ج١٠/٣٠٠حلاوي الكبري ج وا٢٦ الفرائض وشرح آيات الوصية ص )١(
)٣٠٦٣١ ( 
  ١/٤٦فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب ج) ٣٠٦١١( رقم ٥٨ -١١/٥٧ كرت العمال ج )٢(
  ٦/١٢٩جيد لوال إرساله ا هـ إرواء الغليل ج) ٣/١/٢٤/٥٥( و إسناده عند سعيد  )٣(
 والـدار مـي     ٦/٢٤٥/٢٤٦والبيهقـي   ) ٣/١٣/٢٤(  ضعيف أخرجه سعيد بن منـصور يف سـننه           )٤(
     ٦/١٢٨من طريق سعيد بن جبري عن رجل عن مراد مسع علي يقول فذكره  ا هـ إرواء الغليل ج)٢/٣٥٢(
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  ٠ )١(واتركونا من اجلد ال حياه اهللا وال بياه 
ثيم  على جـرا   مكأأجر: وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال        

 )٢( على اجلدمكأجهنم أجر
 أول جد ورث يف اإلسالم 

 كمـا   �أول جد ورث يف اإلسالم هو عمر بن اخلطـاب           
أخـرج  : أورده ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف الفـتح بقولـه    

الدارمي رمحه اهللا تعاىل بسند صحيح عن الشعيب رمحـه اهللا           
 فأخذ مالـه    � أول جد ورِث يف اإلسالم عمر         :تعاىل قال 

اه علي وزيد رضي اهللا عنهما يعين ابن ثابت فقاال ليس لك       فأت
 .)٣(ذلك إمنا أنت كأحد األخوين 

أما اخلالف الذي ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل فذكره علـى           
 ـ:يلي  مذهبني ومها كما

 

                                                 
  ١٠/٣٠٠ احلاوي الكبري ج)١(
 قال يف احلاشية أخرجه البيهقـي       ٣٠٦١٥ رقم   ٥٨ ص ١١ و انظره يف الكرت ج       ٣٠٦ ص   ٨ احمللى ج    )٢(

  )٦/٢٤٥/٢٥٦( كتاب الفرائض 
 ٢٢ ص ١٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج  )٣(
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 : بقولـه  املؤلف رمحه اهللا تعاىل      هما ذكر   ( :املذهب األول   
وعثمان وعلـي    عمرفمذهب اجلمهور ومنهم اخللفاء الثالثة    (

خـوة ال    وابن مسعود رضي اهللا عنهم أن اإل       وزيد بن ثابت  
وبذلك قال الشعيب وابن أيب ليلـى واملغـرية         ، يسقطون به   

  وضـرار    )٣(وهشيم بن بشري   )٢( واحلسن بن صاحل      )١(الضيب
وأهل املدينة وأهل الشام وسفيان الثوري       )٥( وابن شربمة    )٤(

 مالك بن أنس وأمحـد بـن        ونص عليه الشافعي وذهب إليه    

                                                 
املغرية بنِ مقسم الضيب أبو هشام الكويف األعمى ثقة متقن كان يدلس عن إبراهيم  ت  :   املغرية الضيب هو    )١(

  ٤٧٥هـ التقريب ص١٣٦
الثوري ثقة فقيه   هو احلسن بن صاحل بن  صاحل بن حي وهو حيان بن شفي اهلمداين               :    احلسن بن صاحل        )٢(

هـ ا هـ  بتصرف حاشية التهذيب يف        ١٦٩هـ ومات سنة    ١٠٠عابد رمي بالتشيع من السابعة ولد سنة        
  ٧٢الفرائض والوصايا ص 

هو هشيم بالتصغري ابن بشري بوزن عظيم ابن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية  بن :   هشيم بن بشري  )٣(
 –هــ  ا     ١٨٣ت كثري التدليس واإلرسال اخلفي من السابعة مات سنة          أيب خازم مبعجمتني الواسطي ثقة ثب     

 ) .  ٧٣١٢( رقم ٥٠٤هـ  تقريب التهذيب ص
هو ضرار بكسر أوله خمففاً ابن صرد بضم املهملة وفتح الراء التيمي أبو نعيم الطحان :    ضرار بن صرد  )٤(

هـ –هـ   ا ٢٢٩ من العاشرة مات سنة الكويف صدوق له أوهام وخطأ ورمي بالتشيع كان عارفاً بالفرائض    
 ) .٢٩٨٢( رقم ٢٢١تقريب التهذيب ص

هو عبد اهللا بن شربمة بن الطفيل بن حسان الضيب أبو شربمة الكويف القاضي ثقة فقيه من :   ابن شربمة   )٥(
حسن  شاعراً   يشبه النساك ثقة يف احلديث    اخلامسة قال عنه النووي كان ابن شربمة عفيفاً حازماً عاقالً فقيهاً            

وفقـه اإلمـام    ) ٣٣٨٠( رقم   ٢٤٩هـ ا هـ بتصرف تقريب التهذيب ص        ١٤٤اخللق جواداً  مات سنة      
   ٣٧٢ ص٤سعيد بن املسيب ج
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  )٤( ةوأبو عبيد  )٣(ي  ؤ واللؤل  )٢( وحممد  )١(حنبل وأبو يوسف  
 ) وأكثر الشافعية رمحهم اهللا تعاىل 

خوة ال يسقطون باجلد     هكذا ذكر بعض العلماء أن اإل      :قلت  
ومن هؤالء العلماء   ، وقالوا هذا مذهب اجلمهور من الصحابة       

ي رمحهمـا اهللا تعـاىل      املؤلف والشنشور  : على سبيل املثال  
إال أن هناك من مل يسلم ذا القول أنه قول مجهور           ، وغريهم  

بن تيمية  االصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم ومنهم شيخ اإلسالم         
مجهور الصحابة موافقون للصديق    : رمحه اهللا تعاىل حيث قال      

 يف أن اجلد كاألب حيجب اإلخوة وهو مروي عن بضعة عشر 
 .والشاهد قوله مجهور الصحابة )٥( �من الصحابة 

                                                 
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف  البغدادي صاحب اإلمام أيب حنيفـة               :    أبو يوسف     )١(

 حاشـية شـرح     ٣٠هــ ص  ١٨٢القضاة تويف سنة    وتلميذه وأول من نشر مذهبه وأول من دعي بقاضي          
 السراجية

هـ ومات بري سـنة  ١٣١هو حممد بن احلسن بن فرقد أبو عبد اهللا  ولد بواسط سنة :  حممد بن احلسن    )٢(
ية يف  جهـ صاحب أيب حنيفة وتلميذه والناشر ملذهبه إمام بالفقه واألصول حاشـية  شـرح الـسرا                ١٨٩

 ٣١املواريث ص
سن بن زياد اللؤلؤي الكويف أبو علي القاضي فقيه من أصحاب أيب حنيفة كـان عـامل                 هو احل :  اللؤلؤي   )٣(

 ١١٥هـ   ا هـ   حاشية التهذيب يف الفرائض ص١٩٤مبذهبه بالرأي ويل القضاء بالكوفية سنة 
 هو معمر بن املثىن أبو عبيدة التيمي موالهم البصري النحوي اللغوي من السابعة مـات : معمر بن املثىن  )٤(

 )٦٨١٢( رقم ٤٧٣ هـ وقيل بعد ذلك ا هـ تقريب التهذيب بتصرف ص٢٠٨سنة 
 ٣٤٢ ص ٣١ جمموع الفتاوى الكربى ج )٥(
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وعلى هذا فلعل مراد املؤلف رمحه اهللا تعاىل باجلمهور هنا هم           
 .   وهو حاصل هنا واهللا تعاىل أعلماألربعةمجهور األئمة 
 : بقولـه  ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل            :املذهب الثاين   

 رضي اهللا عنه وابن عبـاس وابـن         )١(وقال الصديق أبو بكر   (
    )٢(الزبري

                                                 
 أبو بكر الصديق عبد اهللا بن أيب قحافة كان امسه يف اجلاهلية             ����خليفة رسول اهللا    :  الصديق أبو بكر هو       )١(

د بن تيم بـن   بن عامر بن عمرو بن كعب بن سع     سم أبيه عثمان  ا عبد اهللا و   ����عبد الكعبة فسماه رسول اهللا      
 يف هجرته ومؤنسه يف الغـار       ���� فهر القرشي التيمي صاحب رسول هللا        مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن       

 ومسي الصديق لبداره إىل تصديق رسول اهللا        ����وهو أول من أسلم من الرجال وأول من صلى مع رسول اهللا             
 خرب اإلسراء خليفة رسول اهللا وأحد العشرة املبشرين باجلنة مـات        يف كل ما جاء به وقيل لتصديقه له يف         ����

رسول اهللا وهو عنه راضٍ كان يف اجلاهلية وجيهاً رئيساً من رؤساء قريش وإليه كانت الديات يف اجلاهليـة                   
وم الثاين   مث البيعة العامة يف الي     ����م والذي مات فيه رسول اهللا       وحرم اخلمر يف اجلاهلية بويع له باخلالفة يف الي        

كث يف اخلالفة سنتني وثالثة أشهر إال مخـس ليـال   مأنفذ جيش أسامة وقاتل أهل الردة فأظهر اهللا به دينه و          
 يف حجـرة  ����وقيل غري ذلك يف الليال ومات سنة ثالث عشرة وعمره ثالث وستون سنة ودفن مع الـنيب                  

بن اخلطاب يا ليتين شعرة يف صـدر       عائشة وهو أشهر من أن يذكر وفضائله أكثر من أن حتصر قال فيه عمر               
 )١٦٥١( رقم ١٠٢ ـ ٩١ ص٣أيب بكر انظر االستيعاب يف معرفة األصحاب ج 

صي القرشي األسدي   قد بن أسد بن عبد العزى بن        لالعوام بن خوي  الزبري بن    ابن الزبري  هو عبد اهللا بن         (١) 
 بكر الصديق وأبوه أحد العشرة املـشهود  املكي املدين الصحايب بن الصحايب أمه ذات النطاقني أمساء بنت أيب  

 وعبد اهللا هو أول مولود ولد للمهاجرين إىل املدينة بعد اهلجـرة وفـرح               ����هلم باجلنة وحواري رسول اهللا      
 أول شيء دخل جوفه وكناه أبـا بكـر          ���� فكان ريقه    ����املسلمون بوالدة فرحاً شديداً وحنكه رسول اهللا        

اماً قوامـاً   د بعد عشرين شهراَ من اهلجرة وقيل يف السنة األوىل وكان صو           بكنية جده ومساه بامسه عبد اهللا ول      
ن معاوية وجدد عمـارة الكعبـة       بطول الليل وصوالً للرحم عظيم الشجاعة بويع له باخلالفة ملا مات يزيد             

نفرد اووثالثون حديثاً اتفقا على ستة      ثالثة   وقتله على املشهور سنة ثالثة وسبعني هـ له          ةحصره احلجاج مبك  
  بتصرف٥٠٤ ــ ٥٠٣ ص ١مسلم حبديثني اهـ دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ج 
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كعب ومعاذ بـن    بن  وأيب  )٢(وعبادة بن الصامت    )١(وعائشة  
وعمران بن  ، وأبو موسى األشعري     )٤( وأبو الدرداء    )٣(جبل

                                                 
 وأحـب   ����أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق فهي الصديقة بنت الصديق زوج النيب              : عائشة هي    )١(

                 ا يف املدينـة    الناس إليه تزوجها مبكة قبل اهلجرة بسنتني وقيل ثالث وهي بنت ست سنني وقيل سبع وابتىن
 عنها وهي بنت مثان عشرة سنة كانت أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً               ����وهي بنت تسع وتويف     

يف العامة نزل القرآن برباءا وجلدوا الرامون احلد مثانني توفيت سنة سبع ومخسني وقيل مثان ودفنت بالبقيع                 
  ٤٣٩ـ ٤٣٥ ص ٤ـ انظر االستيعاب يف معرفة األصحاب ج

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سامل بن عوف                 :  عبادة بن الصامت هو       )٢(
بن عمرو بن عوف بن اخلزرج األنصاري الساملي يكىن أبا الوليد كان نقيباً وشهد العقبـة األوىل والثانيـة                   

 إىل الـشام    ����املشاهد كلها وجهه عمر     د الغنوي شهد بدراً و    رثم بينه وبني أيب     ����والثالثة آخى رسول اهللا     
ـ         ىنتقل إىل فلسطني ومات ا وعل     اقاضياً ومعلماً فأقام حبمص مث       ني ت األشهر سنة أربع وثالثني وهو ابـن اثن

 ]١٣٨٠[ رقم ٣٥٦ ـ ٣٥٥ ص ٢ ـ انظر االستيعاب يف معرفة األصحاب ج  وسبعني سنة

و بـن أدي بـن    عائذ بن عدي بن كعب بن عمرهو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن     : معاذ بن جبل     )٣(
 أبا عبـد   األنصاري اخلزرجي مث اجلشمي يكىن ساردة بن يزيد بن جشم بن اخلزرج    سعد بن علي بن أسد بن     

هو أحد السبعني الذين شهدوا العقبة من األنصار آخى        والرمحن كان شاباً مجيالً من أفضل سادات قومه مسحاً          
 قاضياً إىل اجلَند من اليمن ويعلـم        ���� أيب طالب شهد بدراً واملشاهد كلها بعثه         رسول اهللا بينه وبني جعفر بن     

مواس الناس القرآن وشرائع اإلسالم كان من الذين كسروا آهلة بين سلمة  مات بناحية األردن يف طاعون ع                 
 املـصدر    وعشرين وقيل ثالث وثالثني سنة ــ انظر       سنة وقيل مثانن   وثالثني   سنة مثان عشرة وهو ابن مثان     

 ]  ٢٤٤٥[ رقم ٤٦٢ ـ ٤٥٩ص  ٣ج السابق 
هو عومير بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس وقيل عومير بن قيس بت زيد بن أمية وقيـل                    :  أبو الدرداء     )٤(

عومير بن عبد اهللا بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن اخلزرج بن احلارث وقيل امسه عامر              
 بينه وبني سلمان الفارسي شهد مابعد أحـد مـن           ����اً عاقالً حكيماً آخى رسول اهللا       وعومير لقب كان فقيه   

ني وثالثني بدمشق وقيل إحدى وثالثني وقيل ثالث وثالثـني          تاملشاهد واختلف يف شهوده أحداً تويف سنة اثن       
 ]   ٢٩٧٠[ رقم ٢١٢ ـ ٢١١ ص ٤وقيل أربع وثالثني ـ انظر املصدر السابق ج 
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وأبـو  )٣( وجابر بن عبـداهللا      )٢( وعمار بن ياسر   )١(،حصني  
 ). أن اجلد يسقطهم كاألب �)٤(الطفيل 
  ونقل عن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلـي          :قلت  

  �الب وعبد اهللا بن  مسعود أيضاً بن أيب ط

                                                 
عمران بن حصني بن عبيد بن خلف بن عبدم بن سامل بن غاضرة بن سلول بـن    :  هو   عمران بن حصني   )١(

حبشية بن سلول بن كعب بن عمر اخلزاعي الكعيب يكنا أبا جنيد أسلم عام خيرب كان من فضالء الـصحابة                    
 رقـم  ٢٨٥ ـ  ٢٨٤ ص ٣وفقهائهم سكن البصرة ومات ا سنة ثنتني ومخسني سنة ـ املصدر السابق ج 

]١٩٩٢[     
عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن قيس بن حصني العنسي مث املذحجي يكىن أبـا                 : عمار بن ياسر هو      )٢(

إال من أكـره وقلبـه مطمـئن        [اليقظان حليف لبين خمزوم كان عمار وأمه مسية ممن عذب يف اهللا ونزل فيه               
مث شهد بدراً واملشاهد    هاجرين األولني   وهو من النجباء هاجر إىل احلبشة وصلى القبلتني وهو من امل          ] باإلميان

) تقتل عمار الفئة الباغيـة     (���� ببدر بالً حسناً مث شهد اليمامة وأبلي فيها أيضاً وقطعت أذنه قال              كلها وأبلى 
 رقـم  ٢٣١ــ  ٢٢٧صدر السابق صفقتل يوم صفني سنة سبع وثالثني وعمره نيف وتسعون ـ انظر امل 

]١٨٨٣           [ 
هو جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي من بين سلمة أبو عبد اهللا                 :  اهللا   جابر بن عبد    )٣(

مثان عشرة غـزوة وكـان مـن          ����شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغري ومل يشهد األوىل وشهد مع النيب              
سبع باملدينة وقيل    تويف سنة أربع وسبعني وقيل مثان وقيل         هاملكثرين احلفاظ للسنن وكف بصره يف آخر عمر       

             ]٢٨٩[ رقم ٢٩٣ ـ ٢٩٢ ص ١تسعني سنة ـ املصدر السابق ج أربع وتويف وهو ابن 

 ولد  ����عامر بن واثلة بن عبد اهللا بن عمرو الليثي الكناين احلجازي كان من شيعة علي                : أبو الطفيل هو     )٤(
 مات سـنة    به عمر دهراً طويالً وشهد مع علي حرو       بعد اهلجرة كان ثقة فيما ينقله صادقاً عاملاً شاعراً فارساً         

               ٢٩٩ ـ ٢٩٨ ص ١عشر ومائة على الصحيح ـ انظر نزهة الفضالء ذيب سري أعالم النبالء ج
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بن تيمية رمحه اهللا تعاىل مجهور الـصحابة        اقال شيخ اإلسالم    
موافقون للصديق يف أن اجلد كاألب حيجب اإلخـوة وهـو           

 )١( �مروي عن بضعة عشر من الصحابة 
وس ووطا )٢(وبه قال عطاء      ( :قال  املؤلف رمحه اهللا تعاىل       

واحلـسن   )٥(وجابر بـن زيـد      )٤( وعثمان البيت   )٣(وقتادة
ـ وابن سريين وعب   )٧( وسعيد بن جبري     )٦(البصري داهللا بـن   ي

                                                 
 ٣٤٢ ص ٣١ جمموع الفتاوى الكربى ج )١(
قة فقيه فاضل من    هو عطاء بن أسلم بن صفوان تابعي من أجالء الفقهاء القرشي موالهم املكي ث             :  عطاء     )٢(

  ) ٤٥٩١(  رقم ٣٣١هـ على املشهور ا هـ بتصرف تقريب التهذيب ص١١٤الثالثة تويف سنة 
 السدوسي أبو اخلطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس ةهو قتادة بن دعامة بن قتاد:   قتادة   )٣(

  ) ٥٥١٨( رقم  ٣٨٩ ومائة ا هـ تقريب التهذيب ص ةالطبقة الرابعة مات سنة بضع عشر
هـ  ١٤٣هو عثمان بن مسلم البيت  أبو عمرو البصري ويقال اسم أبيه سليمان مات سنة                :  عثمان البيت    (٤)

 رقـم  ٣٢٧صدوق يف احلديث وثقه أكثر العلماء وقال الذهيب ثقة إمام اهـ بتصرف تقريب التهـذيب ص          
٤٥١٨ 

عثاء تابعي فقيه من األئمة من أهل البصرة وكان هو  جابر بن زيد األزدي البصري أبو الش       :  جابر بن زيد     )٥(
  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 ج٢٧٥أهل العراق ا هـ  حاشية التهذيب يف الفرائض  ص 
 بن أيب احلسن يسار أبو سعيد موىل زيد بن ثابت األنصاري ويسار أبوه من               احلسن: احلسن البصري هو     )٦(

 كان  ����سيب ميسان ولد احلسن لسنتني بقيتا من خالفة عمر مث نشأ بوادي القرى وحضر اجلمعة مع عثمان                  
ـ                  اد سيد أهل زمانه علماً وعمالً كثري اجلهاد من الشجعان املوصوفني صار كاتباً ألمري خراسان الربيع بن زي

                 ٤٥٢ ـ ٤٤٧ ص  ١ نزهة الفضالء جرـ انظ   مات سنة عشر ومائة عاش حنواً من مثان ومثانني سنة

هو سعيد بن جبري األسدي موالهم الكويف ثقة ثبت فقيه من الثالثة وروايته عن عائشة               :  سعيد بن جبري       )٧(
(  رقـم    ١٧٤اخلمسني ا هـ  التقريب ص       هـ ومل يكمل    ٩٥وأيب موسى مرسلة قتل بني يدي احلجاج سنة         

٢٢٧٨ ( 
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واحلسن  )٢( وأبو حنيفة وزفر      )١(داهللا بن عتبة بن مسعود    يعب
  )٦( وإسحاق بن راهويه   )٥(  وداود  )٤( بن محاد  م ونعي )٣(بن زياد 

 .)٧(وابن جرير الطربي 

                                                 
عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل أبو عبد اهللا املدين ثقة : داهللا بن عتبة بن مسعود هو بي  ع )١(

هـ وقيل غري ذلك روى له اجلماعة ا هـ التقريب ص           ١٩٨هـ وقيل   ١٩٤فقيه ثبت من الثالثة مات سنة       
  ) ٤٣٠٩(  برقم ٣١٣

هـ كان ثقـة  ١١٠باين أبو اهلذيل ولد سنة عنربي البصري الفقيه اتهد الرهو زفر بن هذيل ال:   زفر   )٢(
مأموناً من أكابر أصحاب أيب حنيفة وأبرعهم يف القياس قال فيه أبو حنيفة إمام من أئمة املسلمني وعلم مـن                    

 وفقه اإلمام سـعيد بـن   ٦١٣-٢/٦١٢هـ  نزهة الفضالء ج    ١٥٨أعالمهم ويل قضاء البصرة مات سنة       
 ٣٢٣ ص٤املسيب ج

      وقد مضى قريباً يف القول األول   احلسن بن زياد هو اللؤلؤي )٣(

  ١١٦ / ٧  املغين بالشرح الكبري ج  )٤(
هو داود بن علي بن خلف اإلمام البحر احلافظ عامل الوقت أبو سـليمان البغـدادي املعـروف    : داود   )٥(

 املؤمنني املهدي رئيس أهل الظاهر مولده سنة مائتني ويف اجلملة فداود بن علي بـصري                باألصبهاين موىل أمري  
       ) ٥٥٣( رقم ٩٤٨ ـ ٩٤٥ ص /٢نزهة الفضالء ج بالفقه عامل بالقرآن حافظ لألثر يف كتبه حديث كثري 

ن إبراهيم بن خملد هو اإلمام الكبري شيخ املشرق سيد احلفاظ أبو يعقوب إسحاق ب : ه  إسحاق بن راهوي )٦(
هــ  ١٦١التميمي مث احلنضلي املروزي نزيل نيسابور ثقة حافظ جمتهد قرين اإلمام أمحد بن حنبل ولد سنة                 

قال ما كنت أمسع شيئاً إال حفظته وكأين أنظر إىل سبعني ألف حديث أو قال أكثر يف كتيب قـال أبـو داود                       
 مث قرأها علينا فما زاد حرفاً وال نقص حرفـاً           اخلفاف وأملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه         
هـ ا هـ نزهة الفضالء ذيب سـري        ٢٣٨كان إماماً يف التفسري رأساً يف الفقه من أئمة االجتهاد تويف سنة             

 )٣٣٢( رقم ٣٩ وتقريب التهذيب ص ٨٤٢-٨٤٠ /٢أعالم النبالء ج
)٧(            تهد عامل العصر أبو جعفر الطربي صـاحب        ابن جرير الطربي هو حممد بن جرير بن يزيد اإلمام العلم ا

 الرجـال   ءالتصانيف البديعة من أهل طربستان ولد سنة أربع وعشرين ومائتني وأكثر الترحال ولقي علمـا              
وكان من أفراد الدهر علماً وذكاًء وكثرة تصانيف كان من كبار أئمة االجتهاد كان ثقةً  صادقاً حافظاً رأساً                   

ت وباللغة وغـري    قه واإلمجاع واالختالف عالمة يف التاريخ وأيام الناس عارفاً بالقراءا         يف التفسري إماماً يف الف    
  ١٠٤٢ـ ١٠٣٧ ص ٢النبالء ج أعالم  وثالمثائة ـ انظر نزهة الفضالء ذيب سري ذلك تويف سنة عشرٍ
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 )٣( وابن سـريج    )٢( وأبو ثور   )١( واختاره من الشافعية املزين   
واألسـتاذ أبـو     )٥( وحممد بن نصر املروزي       )٤(وابن اللبان   

 )  رمحهم اهللا تعاىل )٦(منصور البغدادي

                                                 
لشافعي  كـان    هو أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاق املزين صاحب ا              :  املزين   )١(

 ١/٣٥٢هـ  اهـ  بتصرف حاشية اهلداية ج٢٦٤هـ وتويف سنة ١٧٥زاهدا عاملا جمتهدا مناظرا ولد سنة 
هو  إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب أبو ثور الفقيه صاحب الشافعي ثقة  كان حنفياً من                   :  أبو ثور    )٢(

فقه وتبعه ونشر مذهبـه وكـان مـن رواة          أصحاب حممد بن احلسن فلما قدم الشافعي صحبه وأخذ عنه ال          
املذهب القدمي ولذلك يذكره الشافعية يف طبقام ويعدونه من أصحام إال أنه استقل بعد ذلك مبذهب فهو                 

بن حبان كان أبو ثور أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعـاً            اجمتهد مطلقاً صاحب مذهب فقهي  مستقالً قال         
  ١٧٢ برقم ٢٩ والتقريب ص ٢٧٢ ص٤إلمام سعيد بن املسيب ج هـ فقه ا٢٤٠وفضالً مات سنة 

هو أمحد بن عمر بن سريج  أبو العباس البغدادي القاضي صاحب األصول وحامـل لـواء   :   ابن سريج    (٣)
هـ  اهـ بتـصرف حاشـية اهلدايـة         ٣٠٦الشافعية  يف زمانه وناشر مذهبهم ويل قضاء شرياز مات سنة            

 ١/٢٦٦ج
 حممد بن عبد اهللا بن احلسن أبو احلسني بن اللبان عامل وقته بالفرائض واملواريث من أهل                 :  ابن اللبان هو      )٤(

 السبكي ليس ألحد مثلها وعنه أخـذ  ابن:  الفرائض ـ قال  البصرة له كتب يف الفرائض ـ منها اإلجياز يف 
 ٦ار املصنفني ج     وهدية العارفني أمساء املؤلفني وآث     ١٠١ ص   ٧ هـ ا هـ األعالم ج       ٤٠٢الناس تويف سنة    

  ٥٩ص 
هو حممد بن نصر املروزي الفقيه شيخ اإلسالم  أبو عبد اهللا ثقة حافظ إمام جبل مـن  :  حممد بن نصر   (٥)

 هـ ونشأ بنيسابور ورحل إىل األمصار يف طلب العلم واسـتوطن            ٢٠٢كبار الثانية عشرة ولد ببغداد سنة       
ن كان أحد األئمة يف الدنيا ممن مجع وصنف وكان مـن            مسرقند ونسبته إىل مرو الشاهجان أشهر مدن خراسا       

واخـتالف   ) ٦٣٥٢( برقم ٤٤٤هـ ـ ا هـ  التقريب ص ٢٩٤أعلم أهل زمانه باالختالف  مات سنة 
 هـ١٤٠٦ ــ ٢ ـ  ط ١٧ ـ١١العلماء لعلمنا املترجم له حتقيق السيد صبحي السامرائي ص 

 بن حممد التميمي البغدادي األستاذ أبو منـصور كـثري      هو عبد القاهر بن طاهر    :  أبو منصور  البغدادي      )٦(
ل يف الفقه وأصوله والفرائض واحلساب من أئمة األصول بإمجاع أهل الفضل والتحصيل             جالعلم حرب ال يسا   

ا هـ حاشـية ايـة   . هـ ٤٢٩سفرايني سنة امدينة يف ذو مال وثروة أنفقه على أهل العلم واحلديث تويف   
 ٢٠٣ – ٢٠٢  ص ١فاية جاهلداية إىل حترير الك
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  ورواية يف مذهب اإلمام أمحد اختارها أبو حفـص            :قلت  
 وشيخ اإلسالم   )٢( واآلجري وأبو حفص العكربي    )١(يالرب مك 

 يف  )٤(ضـي اجلبـل    وابن قا  )٣(ابن تيمية وابن القيم وابن بطة       
هو أظهر وشيخ اإلسالم حممد بـن       : الفائق وقال يف الفروع     

   وأبناؤه وأحفاده وعليه الفتوى وأيده شيخنا      )٥(عبد الوهاب   
حفظه اهللا تعاىل وصححه الشيخ عبد العزيز       ) أمحد النجمي   ( 

                                                 
هـ   ٣٨٧هو عمر بن أمحد بن إبراهيم أحد مشاهري احلنابلة فقها وعلماً مات سنة                :  أبو حفص الربمكي     )١(

  ٦٢٣ رقم ١٥٥ ــ١٥٣ ص ٢ وانظر طبقات احلنابلة ج٦٧ا هـ حاشية التهذيب ص
 بغدادي املولد والدار احلنبلـي      هو عبد اهللا بن احلسني بن عبداهللا بن احلسني العكربي األصل          : العكربي   )٢(

 هـ  له البلغة يف الفرائض وتلخيص الفرائض اهــ هديـة   ٦١٦ هـ وتويف سنة ٥٣٨القادري  ولد سنة    
  إمساعيل باشا البغدادي ٤٥٩ ص٥العارفني ج

بلـة  هو عبيد اهللا بن حممد بن محران أبو عبد اهللا العكربي املعروف بابن بطة أحد علماء احلنا                :   ابن بطة       )٣(
هـ  اهـ االختصار ٣٨٧أثىن عليه غري واحد من األئمة وكان ممن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر توىف سنة        

 ١١/٣٩٠البداية والنهاية جزء
أمحد بن احلسن بن عبد اهللا بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة املقدسـي  الـصاحلي                   :  ابن قاضي اجلبل      )٤(

 الدين أبو العباس ابن قاضي اجلبل يقال له أيضاً ابن قاضي اجلبل مـات       احلنبلي قاضي احلنابلة بدمشق شرف    
 ٣٠٥ ص١د يف رواة السنن واملسانيد ج يهـ  اهـ ذيل التقي٧٧١سنة 

هو العالمة ادد اإلمام شيخ اإلسالم أبو احلسني حممد بن عبـد الوهـاب بـن    :  حممد بن عبد الوهاب     )٥(
هـ  له مؤلفات كثرية يف التفسري       ١١١٥ييب ولد يف العيينة سنة      سليمان بن علي بن مشرف آل معضاد الوه       

 هـ بالدرعية  اهـ بتصرف مقدمة فتح ايد         ١٢٠٦واحلديث والعقيدة والفقه و الوعظ مات أواخر سنة         
 وانظر حياة الشيخ حممد بـن عبـد         ١٥ – ١٣ ص   ١الوليد آل فريان ج     / لشرح كتاب التوحيد حتقيق  د     

 ف الشيخ خزعل توزيع دار املنار للنشر والتوزيعالوهاب تأليف حسني خل
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بن باز والشيخ حممد العثيمني وشيخه السعدي رمحهـم اهللا          ا
 .  حفظه اهللا تعاىل)١(زان تعاىل  والشيخ صاحل الفو

 . كما اختاره ابن رشد احلفيد رمحه اهللا تعاىل
 األدلة 

واحتج أهل هـذا املـذهب        ( :قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل      
 �فقال تعلـى  ، بكون القرآن قد صرح بأبوته يف غري موضع     

يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمم � ،�الْج نكُم ميوأَب جرا أَخةكَموغري � ن
 جيعل ابـن    � أال يتقي اهللا زيد      �وقال ابن عباس    ، ذلك  

 ، االبن ابناً وال جيعل أبا األب أباً 
لو كنت متخذاً    (( �أما الذي قال رسول اهللا      ، وقال أيضاً   

 أو قـال  –من أميت خليالً  الختذته ولكن خلة اإلسالم أفضل  
قالوا ومل يرو أن    ، فأنه أنزله أباًـ أو قال قضاه أباً        )) ـ خري   

                                                 
 و التهذيب يف علم الفرائض والوصـايا  ص          ١٨٥ -١٨٤ ص   ١ كتاب التلخيص يف علم الفرائض ج        )١(

 – ٢٢٦٤٩ رقـم    ٤٣٤ ص   ١٥السـتذكار ج    ا و ٣٠١ -٣٠٠ ص   ١٠  واحلاوي الكبري ج      ٦٩ -٦٧
 ١ وإعالم املـوقعني ج      ١٢٧املنيف ص     والفصول حباشية     ٦٥ ص   ٧ و املغين بالشرح الكبري ج       ٢٢٦٥١

 معـزواً   ١٣٨ و التحقيقات املرضـية ص       ٢١ و الفوائد اجللية ص      ٢٣ / ٦ وروضة الطالبني ج     ٤٦٠ص  
   ٣٠ وتسهيل الفرائض ص ٤٨٠للفتاوى السعدية ص 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
١٩ 

أحداً خالف أبا بكر يف ذلـك الـزمن والـصحابة يومئـذ             
 ) متوافرون

أي استدل  ) واحتج أهل هذا املذهب     ( : قوله رمحه اهللا تعاىل   
بن عباس رضي اهللا اأهل املذهب الثاين وهم أبو بكر الصديق و       

عنهم ومن ذهب إىل مذهبهم وهو إسقاط اإلخـوة باجلـد           
 .السكويت،واإلمجاع ، قياس وال، والسنة ، قرآن بال
ـ فأما القران   بكون القرآن قد صرح بأبوته يف غري موضع        ( ف

يا بنِي آدم الَ يفْتننكُم      � ، � ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم   �ىل  افقال تع 
ةنالْج نكُم ميوأَب جرا أَخطَانُ كَمي١( ) �الش( 

 � ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم   �يف قوله تعاىل    فاهللا سبحانه وتعاىل مساه     
 أباً وهو جد وإذا كان اسم األب منطلقاً على اجلد وجب            )٢(

 .)٣(أن يكون يف احلكم كاألب 
�     ةنالْج نكُم ميوأَب جرا أَخكذلك يقال ما قيل يف اآلية      �كَم

 )٤(السابقة فسمامها آباء وهم جدود له 
                                                 

 )٢٧( سورة األعراف اآلية  )١(
 ٧٨  سورة احلج اآلية  )٢(
 )٣٥٢( ص ٨حيح البخاري البن بطال ج  وشرح ص٣٠١ ص ١٠ انظر احلاوي الكبري ج )٣(

 ٣٥٢( ص ٨ شرح صحيح البخاري البن بطال ج  (٤)
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أخـرى  أدلة  وهناك  أي  ) وغري ذلك   (  :  تعاىل قوله رمحه اهللا  
  ومنـها مـا    :قلت  ،  القرآن وغري القرآن غري ما ذكرت        من
 ـ :اآليت

أَم كُنتم شهداء    �فقوله تعاىل   مما صرح بأبوته    أما من القرآن    
إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبدونَ من بعـدي            

نعبد إِلَـهك وإِلَـه آبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق       قَالُواْ  
 ومن املعلوم   )١( �} ١٣٣{إِلَـهاً واحداً ونحن لَه مسلمونَ      

  .)٢(أن إسحاق أب وإبراهيم جد
 وهذا األب كـان     )٣( �وكَانَ أَبوهما صالحاً     �وقوله تعاىل   
  .)٤(األب السابع 

واتبعت ملَّةَ آبآئــي إِبـراهيم وإِسـحاق         �قوله تعاىل   و
قُوبعيأنه كـان    �قال ابن أيب حامت عن ابن عباس        .)٥( �و 

جيعل اجلد أباً ويقول واهللا ملن شاء العنته عند احلجر ما ذكر            

                                                 
  .١٣٣ سورة البقرة آية )١(
  .١١٥ أحكام املواريث ص )٢(
  .  ٨٢  سورة الكهف آية )٣(
 ١٦١ ص٢ تفسري القرآن العظيم ج )٤(
 ٣٨ سورة يوسف آية )٥(
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واتبعـت ملَّـةَ آبآئــي     �اهللا جداً وال جدة قال اهللا تعاىل  
اهرإِبقُوبعيو اقحإِسو ١( �يم(   

 حيث جاء رجل إىل ابن عبـاس        �يا بنِي آدم     �وقوله تعاىل   
 : رضي اهللا عنهما فقال

     كيف نقول يف اجلد قال أي فـسكت  ؟   لك أكـرب      أبٍ  أي
آدم فقال  : وكأنه عي عن جوابه فقال عبد الرمحن بن معقل          

  .)٢( � يا بنِي آدم �أفال تسمع إىل قوله تعاىل
فإذا كان وجود اجلد مـع إخـوة ألم ال          ، ومنه آيتا الكاللة    

يدخلهم يف الكاللة بل مينعهم من صرف اسم الكاللة علـى           
امليت أو عليهم أو على القرابة فكيف أدخل ولـد األب يف             
الكاللة ومل مينعهم وجوده صرف امسيها وهل هذا إال تفريـق          

  .)٣(حمض بينما مجع اهللا بينه 
 

                                                 
 )٤٨٣( ص ٢ خمتصر تفسري ابن كثري ج  )١(
  بتصرف ١٩ ص١٢ح الباري ج   فت)٢(
 رقم ٤١٢ ص٤ قال يف بغية الرائد يف حتقيق جممع الزوائد ومنبع الفوائد ج         ٤٦٠ ص ١  إعالم املوقعني ج      )٣(
رواه الطرباين  يف األوسط  ورجاله رجال  الصحيح  إال أن سعيد بن املسيب اختلف يف مساعه  من     ) ٧١٥٩(

 ����عمر 
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 :فمنها اآليت  من السنة وأما
أحلقـوا الفـرائض    (  حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما      -١

 .متفق عليه) بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر
ـ       احلديث   فقد دل    صرف على أن الذي يبقى بعد الفرائض ي

  .)١(ألقرب الناس للميت فكان اجلد أقرب فيقدم 
أة زوجها وأمها   فت املر فإذا خلّ :  رمحه اهللا تعاىل   قال ابن القيم  

وأخاها وجدها فإن كان األخ أوىل رجل ذكر فهـو أحـق            
 .بالباقي

وإن كان  ، وإن كانوا سواء يف األولوية وجب اشتراكهما فيه         
وذلـك  ، اجلد أوىل وهو احلق الذي ال ريب فيه فهو أوىل به            

ألن الباقي سدس واجلد ال ينقص عن السدس باإلمجاع فأخذه          
   .)٢( أولويته واهللا أعلم وسقط األخ وهذا دليل على

  .)٣() ارموا بين إمساعيل فإن أباكم كان رامياً  ( �قوله  -٢
 سام أبو العرب وحام أبو احلبش ويافث أبو  ( �قوله  -٣

                                                 
  ٢٣   فتح الباري شرح صحيح البخاري ص)١(
  ٤٦٩ – ٤٦٢ ص ١  إعالم املوقعني ج )٢(
  ) ٢٧٤٤(  رقم ١٠٦٢ / ٣  اجلامع الصحيح املختصر )٣(
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  .)١() الروم
حنن بين النذر بن كنانة ال نقفوا أمنا وال ننفى           ( �قوله   -٤ 

  .)٢()من أبينا 
كونـوا علـى    ( ....  �قال  :  قال   � حديث مربع     -٥

مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبـراهيم عليـه           
 ).السالم 

 .)٣()هذا أبوك آدم وهذا أبوك إبراهيم ( حديث املعراج  -٦ 
متفق ) أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب          ( �قوله   -٧ 

 .)٥( ومعلوم أن أباه عبد اهللا ، وعبد املطلب جده )٤(عليه 
 :فـالن قـال   : قالوا  ؟  من أبوكم   (لليهود    �قولـه   -٨ 

 .)٦()صدقت : كذبتم بل أبوكم فالن قالوا 
                                                 

ورقم  ) ٥٩٥٣٧(  رقم ٩ / ٥ومسند اإلمام أمحد ج  ) ٢٣٠٩٩(  رقم  ٣٦٥ / ٥  اجلامع الصحيح ج      )١(
بري ج  واملعجم الك  ) ٨١٧٠٠(  رقم   ٥٩٥ / ٢ واملستدرك ج    ٥/١٠ج ) ٥٩٥٥٢( ورقم   ) ٥٩٥٣٨( 
  ) ١٣٧٤٥٢(  رقم ٢١٠ / ٧
  ٦٧ ص ٧  املغين بالشرح الكبري ج )٢(
  ٤٦٢ ص١ إعالم املوقعني ج )٣(
 وصـحيح مـسلم بـشرح       ٢٩٣٠ رقم   ١٣١ – ١٣٠ ص   ٦  صحيح البخاري شرح فتح الباري ج         )٤(

  ١٧٧٦ رقم ٤٩٢٢ ص ٨النووي ج 
  ١٩ ص ١٢  املصدر السابق  ج )٥(
  ٤٦٢ ص   ١  إعالم املوقعني ج)٦(
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ومن أدلة املسقطني لإلخوة باجلـد ـ إىل جانـب    : القياس
املؤلف رمحه اهللا هو ما أشار إليه ، الكتاب والسنة ـ القياس  

أال يتقـي  :  رضي اهللا عنهما وقال ابن عباس(   :بقوله   تعاىل
 ) ابن االبن ابناً وال جيعل أبا األب أباً  جيعل�اهللا زيد 

قال ابن عبد الـرب وجـه       : يف الفتح   رمحه اهللا    قال ابن حجر  
قياس ابن عباس أن ابن االبن ملا كان كاالبن عند عدم االبن            
كان أبو األب عند عدم األب كاألب وقد ذكر من وافقه ابن            
هة عباس رضي اهللا عنهما يف هذا توجيه قياسه املذكور من ج          

  )١(أم أمجعوا أنه كاألب يف الشهادة له ويف العتق عليه
وهو أن اجلد لو مات ورثه       ( : رمحه اهللا تعاىل   وقال ابن القيم  

بنوا بنيه دون إخوته باتفاق الناس فهكذا األب إذا مات يرثه           
 كيـف   � لزيد   �أبو أبيه دون إخوته هذا معىن قول عمر         

خوم فهذا  إ أرثهم دون    خوته وال إيرثين أوالد عبد اهللا دون      
هو القياس اجللي وامليزان الصحيح الذي ال مغمـز فيـه وال            

  )٢(). تطفيف 
                                                 

 ٢١ ص ١٢ج فتح الباري شرح صحيح البخاري  )١(
 ٤٦٢ص١عالم املوقعني جإ  (٢)
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وأن نسبة اإلخوة إىل اجلد كنسبة األعمام إىل أيب اجلد فـإن            
األخ ابن األب والعم ابن اجلد فإذا خلف عمه وأبا جده فهو            

 .كما لو خلف أخاه وجده سواء
 أيب اجلد على العم فكـذلك        وقد أمجع املسلمون على تقدمي    

جيب تقدمي اجلد على األخ وهذا من أبني القياس وإن مل يكن            
  )١(. هذا قياسا جلياً فليس يف الدنيا قياس جلي

اجلد أوىل من األخ بـدليل      :  رمحه اهللا تعاىل     وقال ابن قدامة  
، املعىن واحلكم ؛ أما املعىن فإن له قرابة إيالد وبعضية كاألب            

محت سقط األخ دونـه وال      إن الفروض إذا ازد   وأما احلكم ف  
٢(.  إال األب اهـيسقطه أحد( 

فإن قيل أي القيـاس     : رمحه اهللا تعاىل     وقال ابن رشد احلفيد   
أرجح حبسب النظر الشرعي قلنا قياس من ساوى بـني األب           
واجلد فإن اجلد أب يف املرتبة الثانية أو الثالثة كما إن ابن االبن 

  )٣(ثانية أو الثالثة ابن يف املرتبة ال

                                                 
 ٤٦١ املصدر السابق ص )١(
 ٧/٦٦ املغين بالشرح الكبري ج )٢(
 ٤١٨ ص٥ بداية اتهد واية املقتصد ج )٣(
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  اإلمجاع السكويت
ومن أدلة املسقطني لإلخوة باجلد ؛ ـ إىل جانب الكتـاب    

والسنة القياس ـ ؛ اإلمجاع السكويت وهو ما أشـار إليـه    
قالوا ومل يرو أن أحداً خالف      ( :قوله ب رمحه اهللا تعاىل  املؤلف  

 وهـذا   )أبا بكر يف ذلك الزمن والصحابة يومئذ متـوافرون        
  )١(حاصل يف هذه  املسألة وحجة ع سكويت  وهو إمجا

  )٢(به يف مذهب علماء احلنفية ومعلوم االحتجاج 
أما الذي قال رسـول اهللا      ، وقال أيضاً    (:قوله رمحه اهللا تعاىل   

لو كنت متخذاً من أميت خليالً  الختذته ولكن خلـة           ((  �
  أو قـال   –فأنه أنزله أباً    ))  خري   – أو قال    –اإلسالم أفضل   

 � ويريد به أبا بكـر       � هذا قول ابن عباس      )٣() قضاه أباً   
فأنه أنزل اجلد مرتلة األب مع اإلخوة فيسقطهم كما يسقطهم          

  أو قال قضاه أباً كذلك –األب  

                                                 
  ٢٠ – ١٩ ص ١٢فتح الباري ج انظر يف ذلك   )١(
  ٥١ انظر علم أصول الفقه ص  )٢(
 )٦٧٣٨( رقم ٢٠ ص ١٢البخاري بشرح فتح الباري ج  صحيح  )٣(
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أما قوله أفضل ـ أو قال ـ خري فهو شك من الراوي كمـا    
 )١(ذكره ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف الفتح 

اً عشرين وجهاً مؤيـد   : اهللا تعاىل    رمحه   وقد ساق ابن القيم   
 . خوة باجلدهلذا املذهب القاضي بإسقاط اإل

ومن هذه األوجه قوله الوجه الثامن عشر وهو أن اجلـد أب            
 يف باب الشهادة ويف باب سقوط القصاص 

 وأب يف باب املنع من دفع الزكاة إليه 
 وأب يف باب وجوب إعتاقه على ولد ولده 

  يف السرقة وأب يف باب سقوط القطع
 وأب عند الشافعية يف باب اإلجبار يف النكاح 

 ويف باب الرجوع يف اهلبة 
 ويف باب العتق بامللك 

 ويف باب اإلجبار على النفقة 
 ويف باب إسالم ابن ابنه تبعاً إلسالمه 

                                                 
   ٢٥ ص ١٢  فتح الباري شرح  صحيح البخاري ج  )١(
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وأب عند اجلميع يف باب املرياث عنـد عـدم األب فرضـاً             
جه عن أبوته يف باب وتعصيباً يف غري حمل الرتاع فما الذي أخر      

 اجلد واإلخوة ؟  
 فإن اعتربنا تلك األبواب فاألمر يف أبوته يف حمل الرتاع ظاهر 

  )١(وإن اعتربنا باب املرياث فاألمر أظهر وأظهر 
حيكى عـن  : وهناك توجيه آخر ذكره الشنشوري حيث قال     

ابن اللبان وهو أن اجلد إما كاألخ الشقيق أو كاألخ ألب أو            
  فوقهما دوما أو

 فإن كان كالشقيق لزم أن حيجب األخ لألب 
 أو كاألخ لألب لزم أن حيجبه الشقيق 

أو دوما لزم أن حيجبه كل منهما وكلٌ باطل فتعني كونـه            
  )٢(فوقهما فيحجبهما 

 :قال ابن عبد الرب رمحه اهللا تعاىل يف املنتقى 
 وبنيك مث بين بنــيك فكن هلم         

                          براً فإن بين بنيك بنوكا                
                                                 

 ٤٦٩-٤٦٨ص١عالم املوقعني جإ  (١)
 ٣٠٢ص١٠نظر احلاوي الكبري جا و٤٧-٤٦ص١ فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب ج (٢)
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 والطف جبدك رمحة وتعطفاً        
 )١(                                 واعلم بأن أبا أبيك أبوكـا

 :قال الفتين رمحه اهللا تعاىل  يف نظم السراجية 
        مثل األب اجلد الصحيح وهو من  

    مل يدل باألنثى وباألب أحرمن                              
 ج فلــــها   و       إال مع األم وز

 )٢(                        ثلث وأم األب لن يعضلــــها
ملـذهب األول   واحتج أهل ا    ( :قال  املؤلف رمحه اهللا تعاىل       

خوة مدل باألب والفرع أقـوى مـن        بأن كال من اجلد واإل    
 وهو األب مل يرث اجلد مع  األصل ألنه حني مات من أدلوا به      

وقد يبقى له بعد فرض األنثى زيادة ، الذكر منهم غري السدس  
وبأنه إذا كان األب حياً اسـتوى اجلـد         ، عليه وقد ال يبقى     

 )واألخوة يف السقوط به فبم يفضلهم إذا مات 
وهـم  ) واحتج أهل املذهب األول       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   

 ومن  � ثابت  وابن مسعود        عمر وعثمان  وعلي  وزيد بن      
                                                 

  رمادي للنشر ١ ط٣٠٦ املنتقى ص )١(
  شرح السراجية٢٥٨خالصة الفرائض ص )٢(
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خوة ال يسقطون باجلد وإمنا يرثـون       ذهب إىل مذهبهم أن اإل    
معاً على خالف يف الكيفية واملقدار على ما سأذكره إن شاء           

 اهللا تعاىل الحقاً يف القَسم بني اجلد واإلخوة 
بأن كال من اجلد واألخـوة مـدل          ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   

أي اجلد أبو أيب امليت فهو      ) صل  باألب والفرع أقوى من األ    
 . من أصوله واألخ ابن أيب امليت فهو من فروعه

وهذا معىن  ) والفرع أقوى من األصل      ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 قوهلم أن اجلد إمنا يديل بامليت وهو ولد ابنه 

واألخ يديل بامليت وهو ولد أبيه واالبن أقوى مـن األب ألن            
  األب إىل السدس وال كذلك األب االبن ينفرد باملال ويرد

فتعصيب األخ تعصيب بنوة وتعصيب اجلد تعـصيب أبـوه          
  )١(والبنوة أقوى من األبوة يف اإلرث 

ألنه حني مات من أدلوا به وهو األب          ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
ألن عصوبة البنوة   ) مل يرث اجلد مع الذكر منهم غري السدس         

ه لو هلك هالك عن أب وابن       أقوى من عصوبة األبوة ؛ ومثال     

                                                 
  دار الكتب العلمية٢ط ٢٥ ص ١٢ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج  (١)
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خمرج فرض السدس لـألب     ] ٦[فإن أصل مسألتهما من ستة      
لالبن ألن تعـصيب     ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[السدس واحد   

عصوبةَالبنوة أقوى من تعصيب األبوة فحجب االبن   
 ٦ 

 ١ أب
األب وأجلأه إىل اإلرث بالفرض وهذا كما سـبق         
معنا يف باب احلجب انتقال من تعصيب إىل فرض         

 ٥ ابن : وهذه صوراهل منأق
وقد يبقى له بعد فرض األنثى زيـادة          ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   

ن اويف هذه احلالة يأخذ هذا الباقي تعصيباً ومثاله لو ك         ) عليه  
] ٣[بدل االبن يف املثال السابق بنت لكان هلا النصف ثالثـة            

زيـادة  اً  تعصيبهي لألب   ] ٢[والباقي بعد سدس األب اثنان      
 على سدسه مث تعود املسألة باالختصار

 ٢ ٦ 
 ١ ٣ بنت

لكل من البنت واألب واحد     ] ٢[إىل اثنني   
كما سنعلمه إن شـاء اهللا تعـاىل يف         ] ١[

 ١ ٣=٢×١ أب موضعه وهذه صورا
أي قد ال يبقى بـاقي      ) وقد ال يبقى      ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 .بعد فرض السدس

 لو هلك هالك عن بنتني وأم   ومثال ذلك : قلت 
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 ٦ 
 ٢ بنت
 ٢ بنت
 ١ أم

] ٦[وأب فإن أصل مسألتهم مـن سـتة         
خمرج فرض السدس لدخول خمرج فـرض       

لكل ] ٤[ للبنتني الثلثان أربعة      ،الثلثني فيه 
ألم واألب  اولكل مـن    ] ٢[واحدة اثنان   
 ١ أب :وهذه صورا ] ١[السدس واحد 

 اجلد بالنـهر    �وشبه علي     (  :قال  املؤلف رمحه اهللا تعاىل     
الكبري واألب خبليج من ذلك النهر وامليت وأخاه بساقيتني من          
ذلك اخلليج  والساقية إىل الساقية أقرب منها إىل النهر فأا إذا       

 ) سدت رجع ماؤها إىل األخرى ال يرجع إىل النهر 
هذا ومما استدل به هلذا املذهب ما أورده املاوردي رمحـه اهللا            

  دعا علي بـن      �ىل يف احلاوي الكبري بقوله من أن عمر         تعا
 : � فقال علي    �  وقال له مثل مقالته لزيد        �أيب طالب   

يا أمري املؤمنني ال تعجل واد سال فانشعب منـه شـعبة مث             
انشعب من الشعبة شعبتان فلو رجع ماء إحـدى الـشعبتني           

 )١(.دخل يف الشعبتني مجيعاً

                                                 
 ٦/٢٤٧والبيهقي  ) ١٩٠٥٨( قال يف احلاشية أخرجه عبد الرزاق ١٠/٣٠٤احلاوي الكبري ج  )١(
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 اهللا عنـه    رضيشبهه زيد بن ثابت     و  ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
واألخوة بفـروع   ، بساق الشجرة واألب بغصن من أغصاا       

من ذلك الغصن فإذا قطع فرع امتص اآلخر ما كان ميتـصه            
 ).وال يرجع ماؤها إىل األصل 

كذلك هذا مما استدل به هلذا املذهب فشبه زيد اجلد واإلخوة           
مث كمثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج منها غـصن            

خرج من الغصن غصن فإن قطعت الغصن رجـع املـاء إىل            
الساق وإن قطعت الثاين رجع املاء إىل األول فخطب عمـر           

  )١(. وقد أمضيته فقال إن زيداً قال يف اجلد قوالًالناس
وأجابوا عن إطالق األبـوة       ( :قال  املؤلف رمحه اهللا تعاىل       

 )ة عليه بأنه ال يلزم منه تسويته باألب يف كل مسأل
 مع اجلد   ةي أجاب أهل املذهب األول وهم املورثون لإلخو        أ

على أهل املذهب الثاين وهم املسقطون لإلخوة باجلد أن أبوة          
اجلد اليت أطلقوها عليه ال يلزم منها مساواة اجلد لألب يف كل            

 .مسألة 

                                                 
  بتصرف ٢١-١٢/٢٠ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج )١(
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وقال السهيلي مل ير زيد بن ثابـت        (  ولذلك قال ابن حجر     
 �يا بنِـي آدم      �قوله تعاىل     ب  � الحتجاج ابن عباس     �

وحنوها مما ذكر عنه حجة ألن ذلك ذكر يف مقـام النـسبة             
  )١(....والتعريف فعرب بالبنوة ولو عرب بالوالدة لكان فيه متعلق

بن بنتـه    على أن    �وقد أطلق النيب     ( :رمحه اهللا تعاىل    قوله  
ومعلوم )) إن ابين هذا سيد      ((  :البنوة فقال ؛   � )٢(احلسن

  .)ابن البنت ليس له حكم االبن يف املرياث
معجم الطرباين الكبري وسنن البيهقـي      يف  فانظره  أما احلديث   

 )٣(.مسند ابن اجلعدوالكربى 
احلسن لم خيرج   ف) إن ابين هذا سيد      ( �قول الرسول   وأما   

 كونه من ذوي األرحام ويورثه مرياث االبن فهو من ذوي           من
 .األرحام

                                                 
 ٢٢ ص ١٢ري ج ح الباري شرح صحيح البخات انظر ف )١(
 وسبطه وسيد شباب أهـل اجلنـة        ����احلسن بن علي بن أيب طالب اإلمام رحيانة رسول اهللا           : احلسن هو    )٢(

  أصلح اهللا به بني فئـتني مـن          ����القرشي اهلامشي الشهيد ولد سنة ثالثً من اهلجرة أشبه الناس برسول اهللا             
 ٢٦٩ ـ ٢٦٥ ص ١يب سري أعالم النبالء جاملسلمني عاش سبعاً وأربعني سنة ـ انظر نزهة الفضالء ذ

مسند ابـن  ) ١٣١٦٧( رقم  ٧/٦٣وسنن البيهقي الكربى    ) ٢٥٩٣( رقم   ٣/٣٤معجم الطرباين الكبري     )٣(
 ) .٣١٧٨( رقم ٤٦٢اجلعد 
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ولألب مزايا على اجلد منها أنـه ال         (  :اىلقوله رمحه اهللا تع   
أي ال حيجب حرماناً بشخص     ) يسقط حبال واجلد يسقط به      

أم اجلد فيحجب عن املرياث باألب وكل جد قريب حيجـب           
 . اجلد البعيد

ومنها أن األم معه تأخذ ثلث البـاقي         (  :قوله رمحه اهللا تعاىل   
ون معنا على   يف الغراوين ومع اجلد تستكمل الثلث وأنتم متفق       

مر هذا التوجيه مفصالً يف املسألتني العمريتني يف بـاب        ) ذاك  
 الثلث 

مة بل مـن    ودعوى اإلمجاع غري مسل    (  :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 مراده اإلمجاع السكويت ) خوة شرك أكثر ممن أسقط اإل

سـبق  )  خوة  أسقط اإل بل من شرك أكثر ممن       : ( قولهأما  
بة مع أي املذهبني وكالم ابن تيميـة        الكالم يف مجهور الصحا   

مجهـور الـصحابة    : رمحه اهللا تعاىل يف ذلك  حيث قـال            
خـوة وهـو    للصديق يف أن اجلد كاألب حيجب اإل      موافقون  

  )١( �مروي عن بضعة عشر من الصحابة 

                                                 
 ٣٤٢ ص ٣١ جمموع الفتاوى الكربى ج )١(
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وعلى هذا فلعل مراد املؤلف رمحه اهللا تعاىل باجلمهور هنا هم           
 ا واهللا تعاىل أعلم وهو حاصل هناألربعةمجهور األئمة 

وميكن اآلخرين أعين املـسقطني أن        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
ليسوا سواء  : جييبوا عن االستواء يف اإلدالء باألب بأن يقولوا         

يف إدالئهم به ألن اجلد مدل باألبوة فقط وإن عال واألخ مدل            
يعين أصحاب املذهب الثاين وهم أبـو بكـر         ) ببنوة  األبوة    
ن عباس ومن ذهب إىل مذهبهم مـن الـصحابة          الصديق واب 

 وغريهم الذين ال يورثون اإلخوة مع اجلد بل يسقطوم به 
لكن جييب اآلخرون بأن يقولـوا إذا         ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   

)  قلنا وذاك أبو أبيه فال مفاضلة حينئذ        ، قلتم إن هذا ابن أبيه      
املراد بابن  اآلخرون هم املورثون لإلخوة من غري أم مع اجلد و         

 أبيه هو األخ واملراد بأيب أبيه هو اجلد 
ولكل من الفريقني أدلة وأجوبة عن        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     

 )أدلة اآلخر غري ما ذكرنا 
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 أي أن املؤلف رمحه اهللا تعاىل آثـر االختـصار يف األدلـة             
فهـذه  ( واألجوبة متشياً مع اسم الرسالة اليت قال يف مقدمتها          

 ) . صرة  رسالة خمت
ألن حماولة استقصاء األدلة واألجوبة خيرج الرسالة من طـور          

 .االختصار إىل  طور البسط
ومما استدل به أصحاب القول األول وهو توريـث اإلخـوة           

 ـ :يلي  أشقاء كانوا أو ألب مع اجلد ما
 )١( �لِّلرجالِ نصيِب مما ترك الْوالدان واَألقْربونَ �قوله تعاىل 
 وأُولُواْ اَألرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتـابِ         �قوله تعاىل   

       يملٍء عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللّه فمن قال ال نصيب     )٢( �}٧٥{اللّه 
  )٣(هلم فقد ترك ظاهر القرآن 

واجلد واإلخوة يدخلون يف عموم اآليتني فلم جيز أن خيـص           
ألن األخ عصبة يقاسم أخته فلـم       اجلد باملال دون اإلخوة و    

  .)٤(يسقط اجلد كاالبن طرداً وبين اإلخوة والعم عكساً 
                                                 

 ) ٦(لنساء اآلية ا سورة  (١)
 ) ٧٥( سورة األنفال اآلية  (٢)
  ١٦/٦٦ املهذب ج اموع شرح (٣)
  ١٠/٣٠٢  احلاوي الكبري ج (٤)
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أحلقوا الفرائض   ( �حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        
 .متفق عليه ) بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر 

ابـن بطـال    : قال  :  رمحه اهللا تعاىل يف الفتح       قال ابن حجر  
تج به من شرك بني اجلد واألخ فإنه        وقد اح : رمحه اهللا تعاىل    

 أقرب إىل امليت بدليل أنه ينفرد بالوالء 
  )١(وألنه يقوم مقام الولد يف حجب األم من الثلث إىل السدس

           ومما متسك به املورثون لإلخـوة مـع اجلـد حـديث             -٤
 )٢() أفرضكم زيد  (

يف  اجلد أصل ولكـن األخ       : رمحه اهللا  تعاىل    وقال السهيلي 
املرياث أقوى سبباً منه ألنه يديل بوالدة األب فالوالدة أقـوى         

  )٣(األسباب يف املرياث 

                                                 
/  وانظره يف  شرح صحيح  البخاري البن بطال ج ١٢/٢٣ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج )١(
 م ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢٠ ـ ١/  ضبط وتعليق أبو متيم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد الرياض ط٣٥٣ ص ٨
ن وصححه الترمذي وابن حبان واحلاكم من رواية أيب قالبـة   حديث حسن أخرجه أمحد وأصحاب السن )٢(

عن أنس وأعله باإلرسال ورجحه الدار قطين واخلطيب وغريمها وله متابعات وشواهد ذكرـا يف ختـريج                 
 وابـن حـزم يف احمللـى        ٣١/٣٤٢قلت وضعفه ابن تيمية ج    ٠ ١٢/٢٠هـ الفتح ج  -أحاديث الرافعي  ا   

  ٨/٣٢٢ج
  بتصرف ٣٨-٣٥ آيات الوصية  ص كتاب الفرائض وشرح  )٣(
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وألن تعـصيب اإلخـوة     :  رمحه اهللا  تعاىل      وقال املاوردي 
كتعصيب األوالد ألم يعصبون أخوام وتحجب األم عـن         
أعلى الوجهني م ويفرض النصف لألنثى منهم واجلد يف هذه          

الفهم فكانوا مبقامسة اجلد أوىل من سقوطهم       األحكام كلها خب  
واجلد يقول أنا أبو    ، به ألن اجلد واألخ كالمها يدليان باألب        

 امليت فصار األخ أقـوى      واألخ يقول أنا ابن أيب    ، أب امليت   
 : من اجلد لثالثة معان منها

  .أن األخ يديل بالبنوة واجلد يديل باألبوة واإلدالء بالبنوة أقوى
 من يدليان به وهو األب لو كان هو امليت لكـان            ومنها أن 

 .للجد من تركته السدس ومخسة أسداسها لالبن
 ومنها أن األخ قد شارك امليت يف الصلب وراكضه يف الرحم           
وإذا كان األخ أقوى من اجلد ذه املعاين الثالثة لكان أقـل            

  )١(أحواله أن يكون مشاركاً يف مرياثه 
واملسألة من مسارح االجتهاد ومعارك       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   

فمن رجـح   ، وليس قول اتهد حجة على اآلخر       ، األنظار  

                                                 
  بتصرف ١٠/٣٠٣ احلاوي الكبري ج )١(
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عنده شئ باجتهاد فليقل به من غري اعتراض على أحد بـال            
 .)دليل واضح وباهللا التوفيق 

 ملـا   �البن عباس    � ومما يدل على هذا قول زيد        :قلت  
  )١(. )أنت برأيكإمنا أقول يف ذلك برأيي كما تقول  (سأله 

 مناقشة األدلة
  -: مناقشة أدلة املذهب الثاين كما يلي :أوالً 

جلـواب   لخـص مب كتفيأما أدلة املسقطني لإلخوة باجلد فسأ 
 : حيث قال ـ عنها رمحه اهللا تعاىل ـ ملاوردي ا

 عن استدالهلم بأن اهللا تعاىل مسى اجلد أباً فهو ألن           أما اجلواب 
سعاً أال ترى  أن تسميته باجلد أخص        اسم األب انطلق عليه تو    

حبقائق األمساء دون جمازها  من تسميته باألب واألحكام  تتعلق     
 .كما تسمى اجلدة أماً وال ينطلق عليها اسم األم 

 بأن طرفه األدىن يستوي حكم أوله وآخره فكذلك وأما القول 
 ! طرفه األعلى

                                                 
  ٢٤ / ١٢ الباري شرح صحيح البخاري  فتح (١)
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م  عنه أن ابن االبن ملا كان كـاالبن يف حجـب األ      فاجلواب
كان كاالبن يف حجب اإلخوة وملا كان اجلد خمالفاً لألب يف           
حجب األم إىل ثلث الباقي كان خمالفاً لـألب يف حجـب            
اإلخوة فيكون الفرق بني الطرفني يف حجب األم إىل ثلـث           

  .الباقي هو الفرق بينهما يف حجب اإلخوة
 : وأما قياسهم على االبن بعلة أنه عصبة ال يعقل 

ن استحقاق العقل دل على قوة التعصيب فلم         عنه أ  فاجلواب
 املعىن يف االبن أنه ملا كـان        مثجيز أن جيعل دليالً على ضعفه       

أقوى من األب أسقط اإلخوة املدلني باألب فلما مل يكن اجلد           
 .    أقوى من األب مل يسقط اإلخوة املدلني باألب 

 عن استدالهلم بأن اجلد قـد مجـع الـوالدة           وأما اجلواب 
صيب كاألب فهو أن األب إمنا أسقطهم إلدالئهم به ال          والتع

 .لرمحه وعصبته 
 عن استدالهلم بأن إدالء اجلد بابن وإدالء األخ         وأما اجلواب 

 .بأب فهو إلدالئهم مجيعاً باألب فكان إدالء األخ أقوى 
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 بأنه لو شاركه يف موضع لـشاركه يف كـل            وأما استدالهلم 
 . موضع

رث اجلد فيه بالتعصيب الـذي       أن كل موضع ي     عنه فاجلواب
يشاركه األخ فيه فإنه يشاركه يف مرياثه الشتراكهما يف نسبه          
وإمنا ال يشاركه يف املوضع الذي يرث اجلد فيه بالرحم ألنـه            

 .ليس لألخ رحم يساويه فيها 
  بأن اجلد ال خيلو عن أحوال ثالثة  وأما استدالهلم

 -دالء باألب    عنه أن اجلد واإلخوة جمتمعون يف اإل       فاجلواب
  .)١( -علم   بالصواب أواهللا تعاىل 

 عن آية الكاللة فقد روي أيضاً أن الكاللة من ال    وأما اجلواب 
 .ولد له كما سبق تفصيل الكاللة واخلالف فيها

 ً مناقشة أدلة املذهب األول وهو مذهب املورثني ثانيا
 أما الدليل األول والثاين ومها اآليتان فعموم 

 أن األخ عصبة يقاسم أخته فلم يـسقط باجلـد           وأما قوهلم 
فهذا تعليل فاسد ألن األخ     : كاالبن طرداً وبين اإلخوة عكساً      

                                                 
  ٣٠٥ -٣٠٤ ص ١٠  احلاوي الكبري ج  (١)
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وإن عصب أخته يسقط باألب وهو ال يعصب أخته فكذلك          
 ال ميتنع أن يسقط باجلد الذي ال يعصب أخته 

 ابن عباس رضي اهللا عنهما أحلقـوا الفـرائض          وأما حديث 
وىل رجل ذكر فهو عليهم ال هلم فاجلـد         بأهلها فما بقي فأل   

 .أوىل من األخ بدليل املعىن واحلكم 
 . فإن له قرابة إيالد و بعضية كاألب :أما املعىن

 سقط األخ دونه فلو     تفإن الفروض إذا ازدمح   :  وأما احلكم 
كان األخ أوىل الستأثر بالباقي وسقط اجلد وإن كانوا سواء          

 يف األلوية وجب اشتراكهم فيه 
 ن كان اجلد أوىل وهو احلق الذي الريب فيه فهو أوىل به وإ

وإن كان اجلد أوىل رجل ذكر وجب أن ينفرد بالباقي بالنص           
 .وهذا الوجه وحده كايف 

 تعصيب األخ تعصيب بنوة وتعصيب اجلد تعصيب        أما قوهلم 
أبوة والبنوة أقوى من األبوة فإن األخ ليس بأصل للميت وال           

 األصل واألصل أحق بالشيء مـن       فرع وإمنا هو مشارك يف    
 املشارك له يف األصل 
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صـل  أفاجلد أصل امليت واألخ فرع ال أصل امليت فالذي هو        
أصله أوىل من الذي هو فرع أصله وذا يكون ال معىن لقول            
من قال أن األخ يديل بالبنوة واجلد يديل بـاألبوة فـإن األخ        

 ليس ابناً للميت وإمنا هو ابن أبيه 
امليت وقاعدة الفرائض وأصوهلا إذا كان قرابة املديل         وواجلد أب 

من الواسطة من جنس قرابة الواسطة كان أقوى مما إذا اختلف     
جنس القرابتني ؛ ومثال ذلك أن امليت يديل إليه ابنه بقرابـة            
البنوة وأبوه يديل إليه بقرابة األبوة فإذا أدىل إليه واحد بنـوة            

 إليه بقرابة بنوة األبـوة      البنوة وإن بعدت كان أقوى ممن يديل      
وإن قربت فكذلك قرابة أبوة األبوة وإن علت أقـوى مـن            

وقد ظهر اعتبار هذا يف تقدمي جد ، قرابة بنوة األب وإن قرب 
وعلـى العـم ألن     ، اجلد وإن عال على ابن األخ وإن قرب         

، القرابة اليت يديل ا اجلد من جنس واحـد وهـي األبـوة         
 األخ وبنوه من جنسني وهي بنوة األبوة        والقرابة اليت يديل ا   

وهلذا قدمت قرابة ابن األخ على قرابة ابن اجلد ألا قرابة بنوة            
أب وتلك قرابة بنوة أيب أب ومعلوم أن اجلد يقوم مقام األب            
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يف التعصيب يف كل صورة من صوره ويقدم على كل عصبة           
يقدم عليها األب فما الذي أوجب استثناء األخوة من هـذه           

 . لقاعدةا
ومبا سبق يظهر أيضاً بطالن متثيل األخ واجلد بالشجرة الـيت           
خرج منها غصنان ، والنهر الذي خرج منه سـاقيتان فـإن            
القرابة اليت من جنسٍ واحد أقوى من القرابة املركبـة مـن            
جنسني وهذه القرابة البسيطة مقدمة علـى تلـك املركبـة           

 .بالكتاب السنة واإلمجاع واالعتبار الصحيح 
األحكام الشرعية على مثلها    و مث قياس القرابات على القرابة      

أوىل من قياس قرابة اآلدميني على األشجار واألار مما لـيس           
إذاً بل النهر األعلى أوىل باجلـدول        ، يف األصل حكم شرعي   

وأصل الشجرة أوىل بغصنها من      ، من اجلدول الذي اشتق منه    
وذلك ، لذي حيتاج إليه    الغصن اآلخر فإن هذا صنوه ونظريه ا      

واحتياج الشيء إىل أصـله     ، أصله وحامله الذي حيتاج إليه      
 )١(أقوى من احتياجه إىل نظريه فأصله أوىل به من نظريه 

                                                 
 ص ١٠ و احلاوي الكبري ج ٢٦٠ ص ٢ وبداية اتهد جزء ٤٦٩ – ٤٦٠ ص ١  إعالم املوقعني  ج  (١)
٣٠٢ 
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 على متسك املورثني لإلخوة مع اجلـد حبـديث          أما اجلواب 
 ] أفرضكم زيد [

 هو حديث ضعيف ال أصل      : رمحه اهللا  فقد قال فيه ابن  تيمية     
 معروفاً بـالفرائض    �ن زيد على عهد رسول اهللا       له ومل يك  

لكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبـو        { وإمنا صح من احلديث     
  )١(}عبيدة بن اجلراح 

وقال ابن حزم رمحه اهللا فيه إن رواية هذا احلديث ال تـصح             
 . )٣(وذكر أسانيد طرقه وقال هذه أسانيد مظلمة

لـه علـى    وعلى فرض تصحيح احلديث فيحتمل تأوي      : قلت
 : األقاويل التالية 
 والرغبة فيه   � حثاً جلماعتهم على مناقشته      �أنه قال ذلك    

 . كرغبته ألن زيداً كان منقطعاً إىل علم الفرائض خبالف غريه 
 �أنه قال له ذلك تشريفاً وإن شاركه غريه فيه كما قـال             

أقرأكم أبي وأعرفكم باحلالل واحلرام معاذ وأصدقكم هلجة        (

                                                 
 ٣١/٣٤٢ الفتاوى الكربى ج )١(

  ٣٢٥-٨/٣٢٤  احمللى ج (٣)
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 ومعلوم أن أعرف النـاس هـو        )١( ) علي مأقضا ك أبو ذر و  
عرفهم بالفرائض وباحلالل واحلرام ألن ذلـك مـن مجلـة           أ

 . القضاء

أشار بذلك إىل مجاعة من الصحابة كان أفرضهم زيداً ولـو           
 . كان ذلك على عموم مجاعتهم ملا استجاز أحد منهم خمالفته 

 .  عنه أنه أراد بذلك أنه أشدهم عناية وحرصاً عليه وسؤاالً

  . )٢(أنه قال ذلك ألنه كان أصحهم حساباً وأسرعهم جواباً 
أي ( وينبغي أن يكون هـذا    : قال ابن ادي رمحه اهللا تعاىل       

 )٣(أرجحها ) اخلامس 
خوة مع اجلد وهم عمـر       عن القائلني بتوريث اإل    أما اجلواب 

  فقد روي عنـهم      �بن اخلطاب وعلي وزيد وابن مسعود       ا
 )١(خالفه 

                                                 
مرفوعاً بلفظ ما أضلت اخلضراء وال أقلـت الغـرباء   ) ٣٨٠١(  أخرجه الترمذي يف فضائل الصحابة  )١(

ا هـ ) ٢/١٧٥(وأمحد ) ١٥٦(وابن ماجة يف املقدمة ، أصدق من أيب ذر وقال الترمذي وهذا حديث حسن 
  ٢٢١ /١٠حاشية احلاوي الكبري ج

  ٢٢١ /١٠ري ج  احلاوي الكب)٢(
عبد الرزاق معزواً لشرح اجلعربية البن ادي تقسيم الورقة         /  د ٩٥ /١  اية اهلداية إىل حترير الكفاية ج       )٣(
 ) ب/١٢(
 ٣٢٤-٨/٣٢٢ واحمللى ج٤٦٧-١/٤٦٦  ينظر إعالم املوقعني ج)١(
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خوة مع اجلد مـن   املذهبان املشهوران يف توريث اإل    مها هذان
أن الناس اليوم   : عدمه على حد قول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل          

 .  خوة باجلد  إسقاط اإل�قائالن ، قائل بقول أيب بكر 
 .  توريث اإلخوة مع اجلد)٢( �وقائل بقول زيد 

 : وهناك مذاهب أخرى ومنها ما يلي:  قلت
قول يف اجلد واإلخوة ومنهم عمر وعلي وابـن         التوقف عن ال  

عمر رضي اهللا عنهم وشريح وسعيد بن جبري بأسانيد ثابتـة           
وإىل هذا رجع حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة يف آخـر            

 .أقواله رمحهم اهللا تعاىل
ومنها ترك أمـره ألمـري       ، ومنها أيضا إسقاط اجلد باإلخوة    

 )٣(.اإلخوة وكثرميراه على حسب قلة  املؤمنني على قدر ما
 الترجيح

مل يصرح املؤلف رمحه اهللا تعاىل بترجيح أحد املذهبني علـى           
واملسألة من مسارح     ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     باآلخر واكتفى     

وليس قول اتهد حجـة علـى       ، االجتهاد ومعارك األنظار    
                                                 

  ٤٦٧-١/٤٦٦  ينظر إعالم املوقعني ج)٢(
 ١٧٣١  املسألة رقم٣٠٨ -٨/٣٠٧ ينظر احمللى ج)٣(
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فمن رجح عنده شئ باجتهاد فليقل به مـن غـري           ، اآلخر  
 .) ال دليل واضح وباهللا التوفيق اعتراض على أحد ب

إال أن تقدميه ملذهب املورثني على مذهب املسقطني مـشعر          
 . مبيوله إىل مذهب املورثني وإن مل يكن صرحياً

كما دل اقتصاره يف ذكر شـروط إرث األخـت الـشقيقة            
واألخت ألب للنصف وشروط إرث األخـتني الـشقيقتني         

ب ومل يذكر اجلـد  واألختني ألب للثلثني على عدم وجود األ   
 مشعر أن اجلد عنده أب واهللا تعاىل أعلم

علم هو املذهب األول القاضي بإسـقاط  أوالراجح واهللا تعاىل    
 واألخوات باجلد فال يرثون معه شيئاً بكل حال مـن           اإلخوة

 . األحوال فيكون حكمه حكم األب إال يف العمريتني
وافق ملواقع   وهذا هو الراجح املوافق لظاهر الكتاب والسنة وامل       

اإلمجاع يف غري هذه املسألة واملوافق للمعاين الصحيحة فهـو          
مذهب منضبط ال تناقض فيه وال غموض وال إشكال وهـو           
مروي عن بضعة عشر من الصحابة وعليه اجلمهـور منـهم           
رضي اهللا عنهم أمجعني وصحت الرواية عن طائفـة منـهم           
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ـ          اس ومجهور التابعني وأصحاب هذا املذهب هم أسـعد الن
باإلمجاع والقياس وعدم التناقض ففازوا بداللة الكتاب والسنة        

 ومل يذكر   �والقياس وهو املذهب السائد يف عهد الصديق        
 متـوافرون   �أن أحداً خالفه يف زمانه وأصحاب رسول اهللا         

 . وهذا إمجاع سكويت
وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وإليه ذهب ابـن القـيم            

 بعشرين وجهاً وعليه الفتـوى وهـو   وأسهب يف االنتصار له   
اختيار شيخ اإلسالم ادد حممد بن عبد الوهـاب واختيـار           

بن باز والشيخ العثـيمني رمحهـم اهللا        اعلماءنا ومنهم الشيخ    
 وهو اختيـار شـيخنا      )١(تعاىل رمحة واسعة والشيخ الفوزان    
 . حفظهما  اهللا تعاىل واهللا تعاىل أعلم

 اإلخوة عند املورثنياملذاهب يف القسم بني اجلد و
وأما التقسيم فهو على مذهب مـن         ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   

 يف إسـقاط    هوهذا قد سبق نظـري    ) يسقطهم به غري مشكل     

                                                 
 ٤٦٧-١/٤٦٥ وإعالم املوقعني ج   ١٦٧ واالختيارات الفقهية ص   ٣١/٣٤٣ جمموع الفتاوى الكربى ج    )١(

 وتـسهيل   ٢٠-١٢/١٩ وفتح البـاري ج    ٤٨٠ معزواً للفتاوى السعدية ص    ١٣٨التحقيقات املرضية ص  
  ٨/٣٢٧ و احمللى ج٢١ والفوائد اجللية ص٣٠الفرائض ص



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٥١ 

ومثاله لو هلك هالك عن جـد       ؛  األب هلم وال يرثون حبال      
وإخوة فإن املال للجد ويسقط اإلخوة به فال جديد يف كيفية           

لجد واإلخوة أصالً يف هـذه    العمل وال حاجة إىل ذكر باب ل      
 .احلالة

وأما أهل التشريك فاختلفوا يف كيفيته       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
على اختيارات واجتهادات أشهرها ما أختاره زيد بن ثابـت          

 اهللا عنهم وعليه مالـك والـشافعي        رضيومجهور الصحابة   
 ) ومجهور احلنابلة رمحهم اهللا تعاىل 
 -:الثة مذاهب وهي كالتايل قلت وهذه االجتهادات على ث

هو مذهب اخلليفة الراشد الرابع علي بن أيب         :املذهب األول   
 -: ويتلخص مذهبه يف التايل �طالب 

 يفرض لألخت أو األخوات فروضهن املعروفة ويعطى اجلد         -أ
 .الباقي وهذا إذا كن إناثاً خلَّص

لو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت        :  ومثال ذلك   
 قيقة النصفألب فللش
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  ٦ 
 ٣ ١/٢ أخت شقيقة 
 ١ ١/٦ أخت ألب 

ــة  ــت ألب ] ٣[ثالث ولألخ
تكملة الثلثني  ] ١[السدس واحد   

للجد وهذه  ] ٢[اثنان  و الباقي   
 ٢ ب جد :صورا

  إذا كان املوجود مع اجلد إخوة ذكوراً فقـط أشـقاء             -ب
كانوا أو ألب قامسهم اجلد إلــــى الـسدس وتكـون          

 م كاألخ منهم ومثال ذلك لو هلك هالك عن جد مقامسته هل
 ٥ وأخ وأخت أشقاء فإن أصل مسألتهم من عدد 

 ٢ جد 

 ٢ شقيق أخ 

لكل من اجلـد    ] ٥[رؤوسهم مخسة   
ولألخت الـشقيقة   ] ٢[واألخ اثنان   

 ١ أخت شقيقة :                                                                               وهذه صورا ] ١[واحد 

  إذا كان مع ولد األبوين أوالد األب فال يعتد ـم وال              -ت
 .يدخلهم يف املقامسة

خوة األشقاء ومثال ذلك    انفردوا قاموا مع اجلد مقام اإل      وإذا  
 لو هلك هالك عن جد وأخ
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 ٢ شقيق وأخ ألب فإن أصل مسألتهم من اثنني

 ١ جد 

 ١ أخ شقيق 

رأس اجلد ورأس األخ الشقيق لكل      ] ٢ [
ويسقط األخ ألب   ] ١[واحد منهما واحد    

 × أخ ألب  :وال يعتد به يف هذا املذهب وهذه صورا

 إذا كان مع اجلد واألخوات بنت أو بنت ابن أو مها فإنه             -ث
يفرض للجد يف هذه احلالة الـسدس والبـاقي لألخـت أو            

 . األخوات

ابن وأخت  ومثال ذلك لو هلك هالك عن جد وبنت وبنت          
خمرج السدس  ] ٦[شقيقة أو ألب فإن أصل مسألتهم من ستة         

 وللبنت ] ١[للجد السدس واحد
 ٦ 

 ١ ١/٦ جد 

 ٣ ١/٢ بنت

 ١ ١/٦ بنت ابن 

ولبنت االبن  ] ٣[النصف ثالثة   
تكملــة ] ١[الــسدس واحــد 

] ١[والبـاقي واحـد     ] الثلثني
 :لألخت الشقيقة وهذه صورا 

 ١ ع .ب أخت شقيقة 
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 إذا كان مع اجلد واألخوات صاحب فرض غري البنـات           -ج
وأعطي اجلد أفضل األمرين من     ، أخذ صاحب الفرض فرضه     
 .املقامسة أو فرض السدس 

جـد وأخـت    و عن زوج    زوجة ت    ومثال ذلك لو هلك   
للـزوج  ]  ٢[فإن أصل مسألتهم من اثنني      ، شقيقة أو ألب    
النـصف  ار  دوهو مق ] ١[والباقي واحد   ] ١[النصف واحد   

منكـسر عليهمـا    ] ١[للجد هنا املقامسة والواحد     واألفضل  
 فنضرا يف أصل املسألة اثنني    ] ٣[ومباين لرؤوسهـما ثالثة    

 ] ٦=٣×٢[ ينتج ستة ]٢[
 ٦ ٢ ×٣ ]٣[ للزوج النصف ومنها تصح

 ٣ ١ ١/٢ زوج

 ٢ جد

] ٢[وللجد باملقامسـة اثنـان      
] ١[ولألخت الشقيقة واحـد     

 أخت  : وهذه صـورا
 ١ ع.ب

١ 

 وإذا كان مع اجلد إخوة وأخوات ومعهم صاحب فرض          -ح
سواء من البنات أو من غريهن فيقامسهم اجلـد مـا كانـت           
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املقامسة أحظ له من السدس فإذا نقص عنه فُرِض له الـسدس            
 .وأعـطـــى اإلخوة أو األخـــوات الباقي

ومثال ذلك لو هلك هالك عن أم وبنـت وجـد وأخـوين           
خمرج السدس لـألم    ] ٦[ن أصل مسألتهم من ستة      شقيقني فإ 

والباقي اثنـان   ] ٣[وللبنت النصف ثالثة    ] ١[السدس واحد 
] ١[واألوفر للجد هنا سدس مجيع املال فله السدس واحـد           

بني األخوين الشقيقني منكـسر عليهمـا       ]١[والباقي واحد 
 ] ٦[فنضرا يف أصل املسألة ستة] ٢[ومباين رأسيهما اثنني

 ١٢ ٦ ×٢ ومنها تصح] ١٢[ عشرينتج اثنا

 ٢ ١ ١/٦ أم 

 ٦ ٣ ١/٢ بنت

 ٢ ١ ١/٦ جد

 ١ أخ شقيق 

 ] ٢ = ٢×١[ لألم اثنـان    
] ٢=٢×١[وللجــد اثنــان 
] ٦=٢×٣[ وللبنت سـتة    

ولكل من األخوين الشقيقني    
 أخ شقيق  : وهذه صورا ]١[واحد

 ١ ع.ب 
١ 

رضهن يفرض لألخوات مع اجلد ف     :  وخالصة هذا املذهب  
ويعطى الباقي إذا كن أخوات خلَّص ويقاسم ولد األبوين أو          
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ولد األب ما دامت املقامسة له أفضل من السدس وإال فرض له            
 .السدس 

وإىل هذا املذهب ذهب كل من الشعيب والنخعي واملغرية بن          
مقسم الضيب وابن أيب ليلى وابن شربمة واحلـسن وصـاحل           

حسنه آخرون ومـن    واست وضرار بن صرد   وهشيم بن بشري  
قال إمام  : ذلك ما حكاه الشنشوري عن إمام احلرمني بقوله         

 � لزيد   �لوال شهادة رسول اهللا     : احلرمني رمحه اهللا تعاىل     
 يف باب   �بالتقدمي يف الفرائض القتضى اإلنصاف اتباع علي        

اجلد فإنه أنقى املذاهب وأضبطها وليس فيه خرم أصـالً وال           
 .استحداث شيء 

 ويـتلخص يف        �مذهب زيد بـن ثابـت        :ثايناملذهب ال 
 -:التايل 

إذا اجتمع اجلد واإلخوة لغري أم ومل يكن معهم صاحب فرض           
 .أعطى اجلد أفضل األمرين من املقامسة أو ثلث مجيع املال 

إذا اجتمع اجلد واإلخوة لغري أم وكان معهم صاحب فـرض           
 :أعطى اجلد األفضل من األمور الثالثة وهي
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 .كأخ منهم املقامسة 
 .ثلث الباقي

 .سدس مجيع املال 

إذا اجتمع اجلد واإلخوة األشقاء واإلخوة ألب زاحم اجلـد          
باإلخوة ألب حيث حيتسب م عليه يف القسم وما حصل هلم           
يأخذه األشقاء إال أن يفضل بعد نصف الشقيقة فاضل فيعطى          

 .لإلخوة ألب وهو ما يسمى باملعادة

 من  � انفرد زيد ابن ثابت       : تعاىل قال ابن عبد الرب رمحه اهللا     
 باملعادة ومل يقله أحد غريه إال من اتبعه فيـه           �بني الصحابة   

وقد خالفه يف هذا األمر طائفة من الفقهاء القائلني بقولـه يف            
اإلخوة ألب ال يرثون شيئاً مع      الفرائض إلمجاع املسلمني أن     

يرثون خوة لألب واألم ؛ فال معىن إلدخاهلم معهم وهم ال           اإل
 .ألنه حيف على اجلد يف املقامسة 

  اإلمام أمحـد بـن       �وقد ذهب إىل مذهب زيد بن ثابت        
حنبل والشافعي ومالك وأهل املدينة وأهل الشام والثـوري         
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 والعنربي والنخعي وأبـو     )١(واألوزاعي واحلجاج ابن أَرطاة   
 وسيأيت  –يوسف وحممد بن احلسن وأبو عبيد وأكثر املورثني         

 تعاىل تفصيل هذا املذهب يف طُرق العمل قريباً إن          إن شاء اهللا  
  .-شاء اهللا تعاىل

 ويـتلخص   �مذهب عبد اهللا بن مسعود       :املذهب الثالث   
 -:يف التايل 

إذا اجتمع اجلد واألخوات اخلُلَّص ذهب يف هذه احلالـة إىل           
 حيـث يفـرض لألخـوات       �مذهب علي بن أيب طالب      

 .مبثالهفروضهن ويعطي اجلد الباقي وقد مضى 
يقاسم باجلد اإلخوة إىل ثلث مجيع املال وإذا كانوا أكثر مـن       
مثليه أعطاه الثلث إذا مل يكن معهم صاحب فرض كمذهب          

 أعطى اجلد األحظ من املقامسة أو ثلـث البـاقي أو            �زيد  
سدس مجيع املال إذا كان معهم صاحب فرض وفضل أكثـر           

 .من السدس 

                                                 
أرطاة بن ثور بن هبرية بن شراحيل أبو أرطاة ينتهي إىل النخع مـن              هو  احلجاج بن     :  احلجاج بن أرطاة     (١)

مذحج كان شريفاً مريا وكان يف صحابة أيب جعفر املنصور فضمه إىل املهدي فلم يزل معه حىت مـات سـنة           
  ١/١٨٧ هـ حاشية التلخيص يف الفرائض ج–هـ  بالري   ا ١٥٠



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٥٩ 

 األشـقاء وإذا انفـرد      ال يعتد باإلخوة من األب مع اإلخوة      
 خوة األشقاءاإلخوة ألب مع اجلد قاموا مقام اإل

 ذهب مسروق وعلقمة وشـريح  �وإىل مذهب ابن مسعود   
 ومجاعة من أهل الكوفة 

 اجلد عند اجلميع من سدس مجيع املال أو تسميته          صإذاً ال ينق  
هذا قول عامة أهل العلم إال مـا        } العول{إذا زادت السهام  
 أنه كتب مبقامسة اجلـد إىل       �أيب طالب   روي عن علي بن     
  مثانية إىلسبعة وروي عنه 

وحكي عن عمران بن احلصني والشعيب إىل نصف الـسدس          
  )١(وهذه روايات ال معول عليها واهللا أعلم 
  : طريقة العمل يف القسم بني اجلد واإلخوة

ختاره زيد بـن ثابـت      اأشهرها ما     ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 وعليه مالك والشافعي    رضي اهللا تعاىل عنهم   ابة  ومجهور الصح 

 ). ومجهور احلنابلة رمحهم اهللا تعاىل 
                                                 

-١٥/٤٣٦ واالسـتذكار ج   ٣٠٨-١٠/٣٠٣ ج  واحلاوي الكبري  ٧١-٧/٦٨ املغين بالشرح الكبري ج    )١(
 ٤٧ ص ١ وفتح القريب ايـب ج     ١٦٨ وشرح السراجية للجرجاين ص    ٢٢٦٧٠-٢٢٦٥٧ برقم   ٤٣٩

  وأحكام املواريـث يف      ١٨٧-١/١٨٤ والتلخيص يف الفرائض ج    ٧٣-٧١والتهذيب يف علم الفرائض ص    
  ٣٠٥٨٩-٣٠٥٤٩رقم ٥٣-١١/٤٢  وكرت العمال ج١١٨-١١٦الشريعة اإلسالمية ص
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هذا هو املذهب املختار يف القسم بني اجلد واألخـوة عنـد            
 . مجهور املورثني

ه أنه إما أن يكون مع اجلـد        وحاصل  ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
 ) خوة صاحب فرض أوال يكون واإل

 تعاىل حالتني من حاالت اجتماع اجلد       ذكر املؤلف رمحه اهللا   
 :   واإلخوة ومها
 أن ال يكون يف املسألة اليت اجتمع فيها اجلـد           :احلالة األوىل   

 . واإلخوة من الورثة من يرث بالفرض
 أن يكون يف املسألة اليت اجتمع فيهـا اجلـد           :احلالة الثانية   

 . واإلخوة من الورثة من يرث بالفرض
فعنـد    ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   بفذكرها   : فأما احلالة األوىل  

عدم أصحاب الفروض يعطي للجد األحظ من املقامسـة  أو           
 ). ثلث اجلميع وقد يستويان 

إذا انفرد اجلد واإلخوة فقط ومل يـشاركهم غريهـم مـن            
 ـ  :أصحاب الفروض كان للجد أفضل األمور التالية 
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 ومـع   خوة الذكور كواحد منـهم     مقامسة اإل  :األمر األول   
 .  اإلناث للذكر مثل حظ األنثيني

 .  ثلث مجيع املال :األمر الثاين 
   استواء األمرين املقامسة وثلث مجيع املال : األمر الثالث 

فأما ضابط األمر األول وهو أحظية املقامسة فقد ذكره املؤلف          
فضابط أحظية املقامسة أن يكـون        ( :بقوله  رمحه اهللا تعاىل    

جـد  ، ثليه ؛ وينحصر يف مخس صور وهي        خوة أقل من م   اإل
وجد ، جد وأخ وأخت    ، جد وأختان   ، جد وأخ   ، وأخت  

والقسم يف هذه الصور على النحـو    :  قلت) وثالث أخوات   
 : التايل 

  : الصورة األوىل
 ]٣[جد وأخت شقيقة أصلها من عدد رؤوسهما ثالثة 

 ٣ وذلك ألحضية املقامسة للجد فيها للذكر مثل

و لألخـت   ] ٢[ له اثنان    حظ األنثيني  ٢ جد 
 ١ شقيقةأخت  : وهذه صورا ]  ١[واحد  الشقيقة 

 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٦٢ 

 :الصورة الثانية
 ٢ عدد ] ٢[أصلها من اثنني ألب د وأخ  ج

وهذه ] ١[د منهم واحدلكل واحرأسيهما  ١ جد 
 ١ ألبأخ  : صورا 

 :الصورة الثالثة
 ٤ عدد ] ٤[أصلها من أربعة شقيقتان جد وأختان 

 ٢ جد 

 ١   شقيقةأخت

 ولألخـتني ] ٢[رؤوسهم للجد اثنـان     
لكل واحدة واحد   ]  ٢[ اثنان   الشقيقتني

 ١ شقيقةأخت  :وهذه صورا ] ١[

 :الصورة الرابعة
 ٥  أصلها من عدد رؤوسهم ألب جد وأخ وأخت 

 ٢ جد

 ٢  ألبأخ

ألب لكل مـن اجلـد واألخ        ]٥[ مخسة
وهـذه  ] ١[ولألخت واحـد    ] ٢[اثنان

 ١   ألبأخت :صورا 
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 :الصورة اخلامسة
 ٥  شقيقاتجد وثالث أخوات 

 ٢ جد 

 ١ شقيقةأخت 

 ١ شقيقةأخت 

أصلها كسابقتها من عـدد رؤوسـهم       
ولكل واحدة  ] ٢[ للجد اثنان ] ٥[ مخسة

وهذه ] ١[واحد  الشقيقات  من األخوات   
 ١   شقيقةأخت :صورا 

ة ثلث مجيع املال فقد ذكره      وأما ضابط األمر الثاين وهو أحظي     
وضابط أحظية الثلـث أن       ( : بقوله   املؤلف رمحه اهللا تعاىل   

يكون اإلخوة أكثر من مثليه ؛ وأقل ما يتصور يف ذلك ثالث            
جد وأخ وثالث أخوات    ، جد وأخوان وأخت    : صور وهي   

 )حد ال كثره  ومخس أخوات وال تنحصر صوره إذ ال جد، 
أصلها من ثالثة   ، ألب   وأخت   جد وأخوان  : الصورة األوىل 

خمرج الثلث حيث األحظ للجد ثلث مجيع املال لكـون          ] ٣[
 .]١[له الثلث واحد فاإلخوة أكثر من مثلية 

ـ  ةمنكسرواألخت ألب    وينلألخ] ٢[ والباقي اثنان      يهم عل
 فنضرا يف أصل املسألة ثالثة  ]٥[ لرؤوسهم مخسة ةومباين
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١٥ ٣ ٥×٣ 

 ٥ ١ جد

 ٤   ألبأخ

 ٤ ٢  ألبأخ

] ١٥=٥×٣[ينتج مخسة عـشر     ]٣[
 املسألة للجد مخسة   هذه    تصح ومنها

هي متام الثلث ولكـل     ] ٥ = ٥×١[
 ] ٢[ولألخت اثنـان    ] ٤[ أربعة   أخٍ

 ٢   ألبأخت وهـــذه صورا 

  : الصورة الثانية
للجـد  ] ٣[أصلها من ثالثة    أشقاء  جد وأخ وثالث أخوات     

منكسرة علـى   ]٢[اثنان   اقيوالب] ١[مجيع املال واحد     ثلث
 ]٥[ ومباينة لرؤوسهم مخسة األشقاء

 ١٥ ٣                                                                ٥×٣ ]٣[فنضرا يف أصل املسألة ثالثة 

 ٥ ١ جد

 ٤ شقيقأخ 

 ٢   شقيقةأخت

 ٢  شقيقةأخت

] ١٥=٥×٣[ينتج مخسة عـشرة     
ومنها تصح املسألة للجد مخـسة      

ــشقيق و] ٥ = ٥×١[ ــألخ ال ل
  ]٢[أخت اثنان    كلولل] ٤[أربعة  

  شقيقةأخت :وهذه صورا

٢ 

٢ 
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  : الصورة الثالثة
للجـد ثلـث   ] ٣[ أصلها من ثالثةألب  جد ومخس أخوات    
 منكسرة على ] ٢[والباقي اثنان  ]١[مجيع املال واحد 

١٥ ٣  ٥×٣ 

 ٥  ١ جد

 ٢  ألبأخت

 ٢  ألبأخت

 ٢  ألبأخت

 ٢  ألبأخت

األخوات ومباينـة لرؤوسـهــن    
 أصل املـسألة    فنضرا يف ]٥[مخسة  
ينــتج مخــسة عــشر ] ٣[ثالثــة 

ومنها تـصح للجـد     ]١٥=٥×٣[
أب ولألخـوات   ] ٥=٥×١[مخسة  
لكل واحـدة   ] ١٠=٥×٢[عشرة  
  ألبأخت : وهذه صورا ] ٢[اثنان منهن 

 
 
٢ 

٢ 

ستواء األمرين أعـين املقامسـة   وأما ضابط األمر الثالث وهو ا    
  :بقولـه   وثلث مجيع املال فقد ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل          

وضابط استواء الوجهني أن يكون األخـوة مثليـة فقـط           (
، جد وأخ وأختني    ، جد وأخوين   ، وينحصر يف ثالث صور     

  .)جد وأربع أخوات 
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 وتأصل املسألة يف هذا األمر عند القسم على اعتبار أن          : قلت
قال ابن اهلائم ـ رمحه اهللا تعاىل  ، للجد مجيع املال فيها ثلث 

 )١(واألوىل له التعبري بالثلث : ـ يف الفصول 
  : الصورة األوىل
 ٣ خمرج ] ٣[أصلها منة ثالثة شقيقان  جد وأخوان 

 ١ جد

 ١  شقيق أخ

] ١[الثلث للجد ثلث مجيع املال واحـد      
من  باملقامسة أو بالفرض ولكلٍ   سواًء كان   

 ١  شقيق أخوهذه صورا ]١[ واحدني وين الشقيقخاأل

    :الصورة الثانيـة 
 وحللها طريقان ، ألب جد وأخ وأختان 

 ٦ فنأصل املسألة باعتبار املقامسة : أما الطريق األول

 ٢ جد 

 ٢ ألبأخ 

 ١   ألبأخت

] ٦[رؤوسهم سـتة     عددصلها من   فأ
ولكل ]٢[ألب اثنان ألخ  اجلد  كل من ا  ل

] ١[واحـد   من األخوات ألب    أخت  
 ١ ألبأخت  :وهذه صورا 

                                                 
  ١٢٨  الفصول يف الفرائض ص  (١)
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 ثلث للجـد  خمرج ال أصل املسألة من    فن : وأما الطريق الثاين  
] ١[للجد ثلث مجيع املال واحد      ] ٣[وعليه فأصلها من ثالثة     

لألخ واألختني للذكر مثل حظ األنثـيني       ] ٢[والباقي اثنان   
 ] ٤[م أربعة واالثنان منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسه

 ٦ مث نضرا يف ] ٢[بالنصف فنثبت وفق رؤوسهم اثنني 

 ٢ جد 

 ٢ ألبأخ 

 ١   ألبأخت

ينـتج سـتة   ] ٣[أصل املـسألة ثالثـة      
كل لومنها تصح هذه املسألة     ] ٦=٣×٢[

ولكـل  ] ٢[اثنان  ألب  ألخ  اوجلد  من ا 
 ١ ألبأخت  :وهذه صورا ] ١[أخت واحد 

                                                                                                شقيقات كذلك حللها أخوات جد وأربع :الصورة الثالثة
 ٦ فنأصل املسألة : أما الطريق األول،  طريقان

 ٢ جد 

 ١ شقيقةأخت 

 ١ شقيقةأخت 

 ١ شقيقةأخت 

رؤوسهم  عددصلها من   باعتبار املقامسة فأ  
من ولكل أخت   ]٢[اثنانللجد  ] ٦[ستة  

وهـذه  ] ١[حد  وااألخوات الشقيقات   
 :صورا 

 ١  شقيقةأخت
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 ثلث للجـد  خمرج ال أصل املسألة من    فن : وأما الطريق الثاين  
] ١[للجد ثلث مجيع املال واحد      ] ٣[وعليه فأصلها من ثالثة     

 لألخوات واالثنان منكسرة عليهن وموافقة ] ٢[والباقي اثنان 
 ٦ بالنصف فنثبت] ٤[ن أربعة لرؤوسه

 ٢ جد 

 ١ شقيقةأخت 

 ١ شقيقةأخت 

 ١ شقيقةأخت 

مث نـضرا يف    ] ٢[وفق رؤوسهن اثنني    
ينـتج سـتة    ] ٣[أصل املسألة ثالثـة     

ومنها تصح هـذه املـسألة      ] ٦=٣×٢[
] ١[ولكل أخت واحد    ] ٢[اثنان  للجد  

 ١  شقيقةأخت :وهذه صورا 

  أن يكون    :ت اجتماع اجلد واإلخوة   من حاال واحلالة الثانية   
يف املسألة اليت اجتمع فيها اجلد واإلخوة من الورثة من يـرث         

وعند  ( :بقوله  بالفرض وهو ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل         
 اجلـد   الذين يتصور اجتماعهم مع   و ، )صاحب فرض معهم    

 :  من أهل الفروض ستة وهم اإلخوة
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والبنـت  ، واجلدة فـأكثر  ، واألم ، والزوجة فأكثر ، الزوج  
وما عدا هؤالء فـال جيتمعـون       ، وبنت االبن فأكثر    ، فأكثر  

 .معهم على املرياث ألم إما أن يسقطوهم مجيعاً كاألب
،  أو يسقط بعضهم م كاإلخوة ألم حيث يسقطهم اجلـد           

إذا علم هذا فال خيلو اجتماع اجلد واإلخوة وصاحب الفرض          ف
 : من أربعة أحوال وهي 

 .أن تستغرق الفروض مجيع التركة : ولاأل
 . أن يبقى  بعد أصحاب الفروض أقل من السدس : الثاين
 .أن يبقى بعد أصحاب الفروض متام السدس : الثالث
 .أن يبقى بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس : الرابع

إما أن   : ( بقولهفذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل       : فأما األول 
) كجد وبنتني وزوج وأم     ، عال له سدسه    تستغرق الفروض في  

لتداخل خمـرج فرضـي     ] ١٢[أصلها من اثين عشر      : قلت
 .الثلثني والسدس

 لألمبالنصف  وتوافق خمرج الربع والسدس 
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 ١٢/١٥ 

 ٢ ١/٦ أم

 ٣ ١/٤ زوج

 ٤ بنت

 بنت
٢/٣ 

٤ 

وللـزوج الربـع   ] ٢[ السدس اثنان  
] ٨[وللبنتني الثلثان مثانية     ]٣[ثالثة  

ويعال للجد  ] ٤[لكل واحدة أربعة    
مخسة عشر  إىل  سدسه فتعول املسألة    

فلو كان مع اجلد أحـد مـن        ] ١٥[
 ٢ ١/٦ جد :سقط وهذه صورا لخوة اإل

أن يبقى  بعد أصحاب الفروض أقل مـن         :  وهو   وأما الثاين 
أو يبقـى   : ( ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل بقوله       وقد  السدس  

له تكملته كما إذا مل تكـن يف هـذه          أقل من السدس فيعال     
 .)املسألة  أم 
عن زوج وبنتني وجد فإن أصل مسألتهم       امرأة   ت أي لو هلك  

وللبنتني الثلثـان   ] ٣[للزوج الربع ثالثة    ] ١٢[من اثين عشر    
 .]٤[لكل واحدة أربعة ] ٨[مثانية 
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 ١٢/١٣ 

 ٣ ١/٤ زوج

 ٤ بنت

 بنت
٢/٣ 

٤ 

هو أقل مـن الـسدس      ] ١[والباقي  
فيكمل للجد السدس وتعول املسألة     

لو كان مـع    ف] ١٣[ثة عشر   إىل ثال 
اجلد أحد من اإلخوة يسقط وهـذه       

 ٢ ١/٦ جد : صورا 

أن يبقى  بعد أصحاب الفـروض متـام          :  وهو   وأما الثالث 
أو يبقـى   : ( بقولـه   السدس فذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل       

 ) املسألة زوج السدس فقط فيأخذه كما إذا مل يكن يف هذه
 )ويف هذه الثالث يسقط األخوة باستغراق الفروض 

 ٦ 
 ١ ١/٦ أم

 ٢ تبن

 بنت
٢/٣ 

٢ 

] ٦[ أصلها من سـتة      جدأي أم وبنتان و   
لتداخل خمرجي الثلـثني والـسدس لـألم        

وللبنتني الثلثان أربعـة    ] ١[السدس واحد   
والباقي واحد  ] ٢[لكل واحدة اثنان    ] ٤[
 ١ ١/٦ جد .هو متام السدس للجد وهذه صورا] ١[

وهو أن يبقى بعد أصحاب الفروض أكثر مـن        :   أما الرابع   
وإن   (:بقولـه   السدس وهو ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل         
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املقامسة :  من أمور ثالثة     حظألافضل أكثر من ذلك فله معهم       
وال ينقص عنه وقد يستوي اثنان      ، أو ثلث الباقي أو السدس      

يستوي الثالثة وذلك أن الفرض الذي يبقى بعـده         منها وقد   
زيادة عن السدس إما أن يكون نصفاً أو أقل منـه أو أكثـر              

 )ودون الثلثني أو الثلثني أو قدرمها أو أكثر 
 .أما املقامسة فهي األحسن واألوفر للجد

وأما ثلث الباقي فألن األم واجلد إذا اجتمعا ولـيس معهمـا            
واإلخوة ال ينقصون األم عن السدس      ، غريمها فله مثال ما هلا      
 . فال ينقصونه عن ضعفه

وألن اإلخوة لغري أم ال ينقصون اإلخـوة ألم عـن الثلـث             
   .)١(فباألوىل اجلد ألنه حيجبهم 

 .وأما السدس فألن اجلد ال ينقص عنه
 
 

                                                 
  ٤٧ ص ١  فتح القريب ايب  شرح كتاب الترتيب ج  (١)
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فإن كان الفرض نصفاً وكان األخوة       ( :رمحه اهللا تعاىل    قوله  
أو أربع أخوات مـع     ، أختني  أو أخ و  ، مثليه كجد وأخوين    

 وثلث البـاقي    ،زوج أو بنت أو بنت ابن استوى له املقامسة          
 ) والسدس

 أن يكون ما بقي بعد أصحاب الفروض        ءوضابط هذا االستوا  
جلد وقد سبق معرفـة مثليـه يف        ا ويكون اإلخوة مثلي     نصفاً

 : ثالث صور وهي 
    :ولـه   بقما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعلى       :   الصورة األوىل 

ـ    كان معهم   و) كجد وأخوين   (  زوج أو  صاحب نـصف ك
ويستوي للجد األمور الثالثة أعين املقامسـة       بنت أو بنت ابن     

 .وثلث الباقي وسدس مجيع املال
 فهو تأصيل املسألة مـن      :أما الطريق األول  : وحللها طريقان 

خمرج النصف للزوج أو البنـت أو بنـت االبـن           ] ٢[اثنني  
واألخـوين  بني اجلد   ] ١[لباقي واحد   وا] ١[النصف واحد   
] ٣[منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم ثالثـة       مقامسةً والواحد   

 فنضرا
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 ٦ ٢ ×٣ 

 ٣ ١ ١/٢ زوج

 ١ جد

 ١ قيقأخ ش

ينـتج  ]٢[يف أصل املسألة اثنني     
ومنها تصح هذه املسألة    ] ٦[ستة  

 ٣=٣×١[ لوارث النصف ثالثة    
ولكل من اجلد واألخوين واحد     ] 
 قيقأخ ش :وهذه صورا ]  ١[

امل
مسة
قا

 

١ 

١ 

 خمرج فرضي النصف أصل املسألة من فن : وأما الطريق الثاين
  ٦ 

 ٣ ١/٢ زوج 
 ١ ١/٦ جد 

 ١ أخ شقيق 

الباقي أو السدس وعليه فـإن      ثلث  و
للـزوج  ] ٦[أصل املسألة من سـتة      

وللجد السدس أو   ] ٣[النصف ثالثة   
] ٢[والباقي اثنان ]١[ثلث الباقي واحد  
 أخ شقيق :وهذه صورا] ١[لكل أخ واحد 

 ع.ب
١ 

زوج أو بنت أو بنت ابن مـع جـد وأخ            :  الصورة الثانية 
  : بقولـه   وأختني لغري أم وهو ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل           

كذلك يستوي للجد املقامسة وثلث البـاقي       ) أو أخ وأختني    (
 فهـو   يق األول أما الطر : وسدس مجيع املال وحللها طريقان    

للزوج أو البنت أو    ] ٢[اثنني  خمرج النصف   تأصيل املسألة من    
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بني اجلـد   ] ١[والباقي واحد   ] ١[بنت االبن النصف واحد     
منكـسر  مقامسةً للذكر مثل حظ األنثيني والواحـد         وةخواإل

نضرا يف أصل املـسألة     ف ]٦[ ستة   عليهم ومباين لرؤوسهم  
 ينتج ] ٢[اثنني 

 ١٢ ٢ ×٦ 

 ٦ ١ ١/٢ زوج

 ٢ جد

 ٢ ألبأخ 

 ١  ألبأخت

ومنها ] ١٢=٦×٢[اثنا عشر   
لـوارث  هذه املسألة   تصح  

 ] ٦=٦×١ [ ةالنصف سـت  
ولكل من اجلد واألخ اثنان     

ولكل مـن األخـتني     ] ٢[
  ألبأخت :وهذه صورا ]١[واحد 

امل
مسة
قا

 

١ 

١ 

 خمرج فرضي النصف  أصل املسألة من    فن : وأما الطريق الثاين  
الباقي أو النصف والسدس كال األمرين واحد وعليـه         لث  ثو

] ٣[للزوج النـصف ثالثـة      ] ٦[فإن أصل املسألة من ستة      
 ].١[وللجد السدس أو ثلث الباقي واحد
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بني األخ واألختني للـذكر مثـل حـظ         ] ٢[ والباقي اثنان   
] ٤[األنثيني وهي منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم أربعـة         

 مث نضرا يف ،]٢[هم اثنني بالنصف فنثبت وفق رؤوس
 ١٢ ٦ ×٢ 

 ٦ ٣ ١/٢ زوج
 ٢ ١ ١/٦ جد 

 ٢ أخ ألب
 ١ أخت ألب

ينـتج  ] ٦[أصل املسألة ستة    
ــشر  ــا ع ] ١٢=٦×٢[اثن
ــتة  ــزوج س ] ٦=٣×٢[لل

ولكل من اجلد واألخ اثنان     
ولكل أخـت   ] ٢=٢×١[

 أخت ألب :وهذه صورا] ١[واحد 
 ٢ ع.ب

١ 
 أو بنت أو بنت ابن مع جد  وأربـع           زوج :  الصورة الثالثة 

  : بقولـه  أخوات لغري أم وهو ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل      
حيـث  كسابقتها  ذه املسألة كذلك    وه) أو أربع أخوات    (  

يستوي للجد املقامسة وثلث الباقي وسدس مجيع املال وحللها         
مقامسة اجلد واألخوات للباقي بعـد        الطريق األول طريقان  
 .وجفرض الز
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] ٢[ وعليه فنأصل املسألة من خمرج فرض النـصف اثـنني           
بـبني اجلـد    ] ١[والبـاقي واحـد     ، للزوج النصف واحد    

 .واألخوات للذكر مثل حظ األنثيني
 ١٢ ٢ ×٦ 

 ٦ ١ ١/٢ زوج

 ٢ جد

 ١  شقيقةأخت

 ١  شقيقةأخت

 ١  شقيقةأخت

 والواحد منكـسر علـيهم     
] ٦[ومباين لرؤوسهم سـتة     

فنضرا يف أصل املسألة اثنني     
 ٦×٢[ينتج اثنا عـشر     ]٢[
 ٦×١[للزوج سـتة    ] ١٢=
ولكل ] ٢[اثنان  وللجد  ] ٦=

  شقيقةأخت وهذه صورا]١[أخت واحد

امل
ـمة

ــ
قاس

 

١ 

١ 

 خمرج فرضي النصف  أصل املسألة من    فن : وأما الطريق الثاين  
الباقي أو النصف والسدس كال األمرين واحد وعليـه         ثلث  و

] ٣[للزوج النـصف ثالثـة      ] ٦[أصل املسألة من ستة     فإن  
 ].١[وللجد السدس أو ثلث الباقي واحد

بني األخوات األربع واالثنـان منكـسرة       ] ٢[ والباقي اثنان   
 ] ٤[عليهن وموافقة لرؤوسهن أربعة 
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 ١٢ ٦ ×٢ 

 ٦ ٣ ١/٢ زوج

١/٦ جد  ٢ ١ 

 ١  شقيقةأخت

 ١  شقيقةأخت

 ١  شقيقةأخت

بالنصف فنثبت وفق رؤوسهن    
 أصل  مث نضرا يف   ،]٢[اثنني  

ينـتج اثنـا    ] ٦[املسألة ستة   
للـزوج  ] ١٢ =٦×٢[عشر  
وللجد اثنان  ] ٦ =٦×١[ستة  
] ١[ولكل أخت واحد    ] ٢[

  شقيقةأخت وهذه صورا

 ٢ ب

١ 

.  كأخت   ،وإن كانوا أقل من مثليه        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
، أو ثـالث أخـوات      ، أخت  أو أخ و  ، أو أختني   ، أو أخ     

 )فأالحظ له املقامسة فقط 
إن كان الفرض نصفاً وكان اإلخوة أقـل مـن مثليـه            وأي  

فاألوفر له مقامستهم كأخ منهم ؛ من سدس مجيع املـال أو             
ثلث الباقي وكما علم سابقاً أن اإلخوة يكونون أقل من مثلي           

 ـ:اجلد يف مخس صور وهي 
بنت ابن مع جد وأخـت      زوج أو بنت أو      : الصورة األوىل 

(  : بقولـه   لغري أم وهو ما ذكره املؤلف رمحـه اهللا تعـاىل            
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خمرج النصف للبنت النصف    ] ٢[أصلها من اثنني    و) كأخت  
هو مقدار النصف بني اجلـد      ] ١[والباقي واحد   ] ١[واحد  

ومبـاين  واألخت للذكر مثل حظ األنثيني منكسر عليهمـا         
 تجين ]٢[املسألة اثنني فنضرا يف أصل ] ٣[رؤوسهما ثالثة ل

 ٦ ٢ ×٣ 

 ٣ ١ ١/٢ بنت

 ٢ جد

ومنها تصح هذه   ]٦=٣×٢[ستة  
] ٣=٣×١[لبنت ثالثة   املسألة ل 

ولألخـت  ] ٢[وللجد اثنـان    
  ألبأخت وهذه صورا] ١[واحد 

امل
مسة
قا

 

١ 
١ 

زوج أو بنت أو بنت ابن مع جد وأخ لغري           : الصورة الثانية 
) أو أخ    ( :بقولـه   اهللا تعاىل   أم وهو ما ذكره املؤلف رمحه       

خمرج  النصف للبنت النـصف      ] ٢[وأصلها كذلك من اثنني     
 .]١[واحد 

هو مقدار النـصف بـني اجلـد واألخ         ] ١[ والباقي واحد   
 .مناصفة

فنضرا ] ٢[منكسر عليهما ومباين لرأسيهما اثنني      والواحد   
 ينتج أربعة]٢[يف أصل املسألة اثنني 
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٢ ٢ ٤×  

  بنت ١/٢ ١ ٢

 جد ١
١ 

١ 

امل
مسة
قا

  شقيقأخ 

ا تصح هذه   ومنه] ٤=٢×٢ [
] ٢=٢×١[املسألة للبنت اثنان    

ولكل من اجلد واألخ واحـد      
 وهذه صورا] ١[

زوج أو بنت أو بنت ابن مع جد وأخـتني           : الصورة الثالثة 
أو ( : بقولـه   لغري أم وهو ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعـاىل           

خمرج  النصف للبنـت  ] ٢[ اثنني وأصلها كذلك من ) أختني  
هو مقدار النصف بني    ] ١[والباقي واحد   ] ١[النصف واحد   

اجلد واألختني لذكر مثل حظ األنثيني وهو منكسر علـيهم          
 فنضرا يف أصل املسألة اثنني ] ٤[ومباين لرؤوسهم أربعة 

 ٨ ٢ ×٤ 

 ٤ ١ ١/٢ بنت

 ٢ جد

 ١  شقيقةأخت

ــي]٢[ ــةن ] ٨=٤×٢[تج مثاني
ومنها تصح هذه املسألة للبنت     

 اثنان  وللجد] ٤=٤×١[أربعة    
ولكل من األختني واحد    ] ٢[
  شقيقةأخت وهذه صورا] ١[

امل
ـمة

ــ
قاس

 

١ 

١ 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٨١ 

زوج أو بنت أو بنت ابن مع جـد وأخ           :  الصورة الرابعة 
  : بقولـه   وأخت لغري أم وهو ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل           

 خمرج  النصف ] ٢[ك من اثنني وأصلها كذل )أو أخ وأخت (
هـو مقـدار    ] ١[والباقي واحد   ، ] ١[للبنت النصف واحد    

النصف بني اجلد واألخ واألخت للذكر مثل حـظ األنثـيني           
فنضرا ] ٥[ منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم مخسة       الواحدو

 ينتج]٢[يف أصل املسألة اثنني 
 ١٠ ٢ ×٥ 

 ٥ ١ ١/٢ بنت

 ٢ جد

 ٢  ألبأخ

ومنها تصح  ]١٠=٥×٢[عشرة  
هذه املـسألة للبنـت مخـسة        

 ولكل مـن اجلـد      ٥= ٥×١[
ــان  ولألخــت ] ٢[واألخ اثن

  ألبأخت وهذه صورا] ١[واحد 

 امل
امس
ق

 ةــ

١ 

١ 

زوج أو بنت أو بنت ابن مع جد وثالث          :  الصورة اخلامسة 
أو ( : بقولـه   أخوات لغري أم ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل          

أصلها كذلك من   ) فأالحظ له املقامسة فقط      ، ثالث أخوات 
 والبـاقي ] ١[خمرج  النصف للبنت النصف واحد       ] ٢[اثنني  
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 هو مقدار النصف بني اجلد واألخـوات الـثالث        ] ١[واحد  
 رؤوسهم مخسةللذكر مثل حظ األنثيني كسابقتها 
 ١٠ ٢ ×٥ 

 ٥ ١ ١/٢ بنت

 ٢ جد

 ١  شقيقةأخت

 ١  شقيقةأخت

نضرا يف أصل املسألة    ] ٥ [
اثــنني ينــتج عــشرة   

للبنت مخـسة   ] ١٠=٥×٢[
 وللجد اثنـان    ]٥= ٥×١[
] ١[ولكل أخت واحد    ] ٢[

  شقيقةأخت وهذه صورا

 امل
امس
ق

ــ
ــ

 ـة

١ 

١ 

وأن كانوا أكثر  من مثليه كـأخوين         ( : رمحه اهللا تعاىل     قوله
أي إن كان   )  استوى له ثلث الباقي والسدس       وأخت فصاعداً 

 استوى له   ض نصفاً وكان اإلخوة أكثر من مثليه فصاعداً       الفر
كـأخوين  ، ثلث الباقي والسدس ومها أوفر له من مقامستهم         

د ومعهم صاحب نصف فلـو كـان        اجل مع   وأخت فصاعداً 
  االبن لبنت] ٦[لكان أصل مسألتهم من ستة      ابن  معهم بنت   

هي مقـدار النـصف     ] ٣[والباقي ثالثة   ] ٣[النصف ثالثة   
هنا أكثر من مثلي اجلد فليس من األوفر له مقامستهم          واألخوة  
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وإمنا األحظ له سدس مجيع املال أو ثلث الباقي ومها مستويان           
بني األخوة للذكر مثل    ] ٢[والباقي اثنان   ] ١[له هنا فله واحد   

] ٥[لرؤوسـهم مخـسة    ة عليهم ومباين  ةحظ األنثيني منكسر  
 ةسألاملنضرا يف أصل ف

 ٣٠ ٦ ×٥ 

 ١٥ ٣ ١/٢  ابنبنت

 ٥ ١ ١/٦ جد

 ٢  ألبأخ

 ٢  ألبأخ

] ٣٠[ينتج ثالثـون    ]٦[ ستة  
 ومنها تصح هذه املسألة لبنت    

] ١٥=٥×٣[ مخسة عشر    االبن
] ٥ =٥×١[وللجــد مخــسة 
ولألخت ] ٢[ولكل أخ اثنان    

ي  ألبأخت :وهذه صورا] ١[واحد 
ــ

لباق
ا

 

٢ 

١ 

ل من النـصف    ن كان الفرض أق   إو  ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
ن كان ربعاً كزوجة أو سدساً كأم أو جدة أو سدساً وربعاً            أب

فإن كان األخوة مثليـه اسـتوى لـه     ، كزوجة مع إحدامها    
 لـه    املقامسة وثلث الباقي وأن كانوا أقل من مثليه فـاألحظ         

) املقامسة وأن كانوا أكثر من مثليه فاألحظ له ثلث الباقي فقط          
أكثر من النصف كما لـو      أي إذا بقي بعد صاحب الفرض       
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كان الفرض ربعاً فإنه يبقى بعد الربع ثالثة أرباع كوجـود           
زوجة مع اجلد واإلخوة فإننا ننظر يف اإلخوة فإن كانوا مثلي           

 . اجلد استوى له املقامسة وثلث الباقي
 . وأن كانوا أقل من مثليه فاألحظ له املقامسة

 .ي فقطوأن كانوا أكثر من مثليه فاألحظ له ثلث الباق
فأما كون اإلخوة مثليه فكما علم سابقاً أن اإلخوة يكونـوا           

جـد وأخ   ، مثلي اجلد يف ثالث صور وهي جد وأخـوان          
جد وأربع أخوات فلو كان مهم زوجة كما ذكره         ، وأختان  

) بان كان ربعـاً كزوجـة        : ( بقولهاملؤلف رمحه اهللا تعاىل     
  ـ:فالعمل سيكون يف هذه الصور على النحو التايل 

سبق حل الصور الـيت     زوجة وجد وأخوان     : الصورة األوىل 
يكون اإلخوة فيها مثلي اجلد على طريقني ومها طريق املقامسة          
وطريق ثلث الباقي أو سدس مجيع املال وهنا يستوي للجـد           
املقامسة وثلث الباقي وال خيتلف تأصيل هذه املسألة قـسمتها          

خمرج من ي فأصلها  على طريق املقامسة أو على طريق ثلث الباق       
 ] ٤[أربعة فرض الربع 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٨٥ 

 ٤ 

 ١ ١/٤ زوجة

 ١ جد

 ١  شقيقأخ

والباقي ثالثة  ] ١[للزوجة الربع واحد    
يستوي للجد فيها املقامسة كـأخ      ]٣[

منهم وثلث الباقي ومها أحظ له مـن        
سدس مجيع املال فلكل واحد من اجلد       

اقي  شقيقأخ وهذه صورا  ] ١[واإلخوة واحد 
 الب
لث
و ث
ة أ
امس
مق

 
١ 

 على طريق املقامسة    زوجة وجد وأخ وأختان    : الصورة الثانية 
والباقي ثالثـة    ]١[للزوجة الربع واحد    ] ٤[أصلها من أربعة    

بني اجلد واإلخوة للذكر مثل حض األنثـيني والثالثـة          ] ٣[
بالثلث فنثبـت   ] ٦[منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم ستة      

 مث] ٢[وفق رؤوسهم اثنني 
 ٨ ٤ ×٢ 

 ٢ ١ ١/٤ زوجة

 ٢ ١ جد

 ٢  ألبأخ

 ١  ألبأخت

] ٤[ا يف أصل املسألة أربعة      نضر
ومنـها  ] ٨=٤×٢[ينتج مثانيـة    

] ٢=٢×١[يصح للزوجة اثنـان     
ولكل من اجلد واألخ كـذلك      

ولكل أخـت واحـد   ] ٢[اثنان  
  ألبأخت :وهذه صورا] ١[

  
قاس

امل
ــ

ــ
 مة 

٢ 

١ 
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أصـلها  و إعطاء اجلد ثلث الباقي ابتداًء       الثاين وه  على الطريق 
ـ كتأصيل العمرية الـصغرى ـ   خمرج الربع  ] ٤[من أربعة 

للجد ثلث الباقي   و] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[للزوجة الربع واحد    
بني األخ واألختني للذكر مثل     ] ٢[والباقي اثنان   ]  ١[واحد  

رؤوسهم منكسرة عليهم وموافقة ل   ] ٢[واالثنان  حظ األنثيني   
 ] ٢[بالنصف فنثبت وفق الرؤوس اثنني ] ٤[ربعة أ

 ٨ ٤ ×٢ 

 ٢ ١ ١/٤ زوجة

 ٢ ١ ثلث الباقي جد

 ٢  ألبأخ

 ١  ألبأخت

 أربعـة   ةسألاملنضرا يف أصل    مث  
ومنها ] ٨=٤×٢[ينتج مثانية   ] ٤[

لزوجة كلٍ من ا  املسألة ل هذه  تصح  
 ] ٢ = ٢×١[ألخ اثنان   واجلد  او

وهـذه  ] ١[ولكل أخت واحد    
  ألبأخت :صورا

 ٢ ب

١ 

أصـلها  كذلك  زوجة وجد وأربع أخوات      : الصورة الثالثة 
 ]١[للزوجة الربع واحـد     ] ٤[على طريق املقامسة من أربعة      

بني اجلد واألخوات للذكر مثـل حـض        ] ٣[والباقي ثالثة   
 ] ٦[األنثيني والثالثة منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم ستة 
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 ٨ ٤ ×٢ 

 ٢ ١ ١/٤ زوجة

 ٢ جد

 ١  شقيقةأخت

 ١  شقيقةأخت

 ١  شقيقةأخت

سهم بالثلث فنثبت وفق رؤو     
نضرا يف أصل    مث] ٢[اثنني  

ينتج مثانية  ] ٤[املسألة أربعة   
ــصح ] ٨=٤×٢[ ــها ت ومن

] ٢=٢×١[للزوجــة اثنــان 
ولكل أخت  ] ٢[واجلد اثنان   

  شقيقةأخت :وهذه صورا] ١[واحد 

قاس
امل

ــ
ــ

ـ
 مة

٢ 

١ 

من وكذلك على طريق إعطاء اجلد ثلث الباقي ابتداًء أصلها          
 .]٤[أربعة 

] ١[واحـد   ثلث البـاقي     وللجد] ١[ للزوجة الربع واحد    
واالثنان منكـسرة علـيهن     بني األخوات   ]  ٢[والباقي اثنان   

 فنثبت وفق رؤوسهن    بالنصف ]٤[أربعة  وموافقة لرؤوسهن   
 ] ٢[اثنني 
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 ٨ ٤ ×٢ 

 ٢ ١ ١/٤ زوجة

 ٢ ثلث الباقي         جد

 ١  شقيقةأخت

 ١  شقيقةأخت

 ١  شقيقةأخت

ـ  نضرا يف أصل     مث    ةسألامل
ــة  ــة ] ٤[أربع ــتج مثاني ين

ــصح ] ٨=٤×٢[ ــها ت ومن
 = ٢×١[املسألة للزوجة اثنان  

 = ٢×١[ وللجد اثنـان   ] ٢
] ١[ولكل أخت واحـد    ] ٢

  شقيقةأخت وهذه صورا

 ب
٢ 

١ 

 .  الفرض ربعاً واإلخوة مثليههذا إذا كان
أما إذا كان الفرض ربعاً وكان اإلخوة أقل من مثليه فاألحظ           

 : ( بقولهللجد هنا املقامسة كما ذكره املؤلف رمحه اله تعاىل          
أي أحـظ لـه     ) وأن كانوا أقل من مثليه فاألحظ له املقامسة         

املقامسة من سدس مجيع املال وثلث الباقي وقد علم سابقاً أن           
جد ، إلخوة يكونون أقل من مثلي اجلد يف مخس صور وهي           ا

وجد ، جد وأخ وأخت    ، جد وأختان   ، جد وأخ   ، وأخت  
وثالث أخوات فلو كان مهم زوجة كما ذكره املؤلف رمحه          
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فالعمل سـيكون  ) بان كان ربعاً كزوجة   : ( بقولهاهللا تعاىل   
 ـ:يف هذه احلالة على النحو التايل 

] ٤[ وجد وأخت أصلها من أربعـة        زوجة : الصورة األوىل 
بـني  ] ٣[والباقي ثالثة ] ١[خمرج الربع للزوجة الربع واحد      
 اجلد واألخت مقامسة للذكر مثل

  ٤ 

 ١ ١/٤ زوجة

 ٢ جد

حظ األنثيني كوا أحظ للجد من      
 ثلث الباقي ومن سدس مجيع املال     

ولألخت ] ٢[مجيع املال فله اثنان     
مسة  شقيقة أخت وهذه صورا]  ١[واحد 

مقا
 ١ 

أصلها من  أربعـة     كذلك  زوجة وجد وأخ     : الصورة الثانية 
 .خمرج الربع] ٤[

بني اجلـد واألخ  ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[ للزوجة الربع واحد    
األحظ للجد من وثلث الباقي ومن سدس مجيع        مقامسة لكوا   

 .املال
] ٢[اثـنني    منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما   ] ٣[ والثالثة  

 ]٤[أربعة فنضرا يف أصل املسألة 
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 ٨ ٤ ×٢ 

 ٢ ١ ١/٤ زوجة

 ٣ جد

ومنها تصح هـذه    ] ٨[ينتج مثانية   
] ٢= ٢×١ [فللزوجة اثنان املسألة  

] ٣[ولكل من اجلد واألخ ثالثـة       
مسة  ألبأخ :وهذه صورا

مقا
 

٣ 
٣ 

] ٤[زوجة وجد وأختان أصلها من  أربعة         : الصورة الثالثة 
بـني  ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[وجة الربع واحد    خمرج الربع للز  
 املقامسة  يةللذكر مثل حظ األنثيني ألحظ    مقامسةً  اجلد واألختني   

] ٣[والثالثـة   للجد من وثلث الباقي ومن سدس مجيع املال         
فنضرا يف أصل   ] ٤[رؤوسهم أربعة   منكسرة عليهم ومباينة ل   

 ينتج ستة عشر] ٤[املسألة أربعة 
 ١٦ ٤ ×٤ 

 ٤ ١ ١/٤ زوجة

 ٦ جد

 ٣  شقيقةأخت

ح ومنها تـص  ] ١٦=٤×٤ [
هذه املسألة للزوجة أربعـة     

وللجد سـتة   ] ٤= ٤×١[
]  ٣[لكل أخت ثالثة    و] ٦[

  شقيقةأخت وهذه صورا

مسة
مقا

 

٣ 

٣ 
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زوجة وجد  وأخ وأخت  أصلها من  أربعة          : الصورة الرابعة 
] ٣[ثـة   والباقي ثال ] ١[خمرج الربع للزوجة الربع واحد      ] ٤[

 يـة بني اجلد واألخ واألخت للذكر مثل حظ األنثـيني ألحظ    
والثالثـة  للجد من ثلث الباقي ومن سدس مجيع املال         املقامسة  

 يف أصل   هفنضرب] ٥[رؤوسهم مخسة   منكسرة عليهم ومباينة ل   
 ينتج أربعة املسألة

 ٢٠ ٤ ×٥ 

 ٥ ١ ١/٤ زوجة

 ٦ جد

 ٦  ألب أخ

ومنها ] ٢٠=٤×٥[  عشرون  
تصح هذه املـسألة فللزوجـة      

ولكل مـن   ] ٥= ٥×١[مخسة
ولألخت ] ٦[د واألخ ستة    اجل

  ألبأخت وهذه صورا]  ٣[ثالثة 

مسة
مقا

 

٣ 

٣ 

زوجة وجد وثالث أخوات كـسابقتها       : الصورة اخلامسة 
] ١[خمرج الربع للزوجة الربع واحـد       ] ٤[أصلها من  أربعة     

 مثـل حـظ     بني اجلد واألخوات للـذكر    ] ٣[والباقي ثالثة   
 املقامسة للجد من ثلث الباقي ومن سدس مجيع     يةاألنثيني ألحظ 
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  ومباينـة  موالثالثة منكسرة عليه  ] ٥[ؤوسهم مخسة   وراملال  
 افنضر]  ٥[مخسة لرؤوسهم 

 ٢٠ ٤ ×٥ 

 ٥ ١ ١/٤ زوجة

 ٦ جد

 ٣   شقيقةأخت

 ٣  شقيقة أخت

ينتج ] ٤[أربعة  يف أصل املسألة    
ومنـها  ] ٢٠=٥×٤[عشرون  

تصح هذه املـسألة للزوجـة      
وللجــد ] ٥= ٥×١[مخـسة  

الثـة  ولكل أخت ث  ] ٦[ستة  
ـمة  شقيقةأخت وهذه صورا]  ٣[

ــ
ــ

قاس
م

 

٣ 

٣ 

وأن كان الفرض أكثر من النـصف         ( :رمحه اهللا تعاىل  قوله  
ودون الثلثني بأن كان نصفاً ومثناً  كبنت أو بنت ابن وزوجة            

خت أو أخ أو أختني فـاألحظ    فإن كان األخوة مثله فأقل كأ     
أي إذا كان مع اجلد واإلخوة مـن أصـحاب          ) له  املقامسة    

الفروض صاحب نصف وصاحب ربع كزوجة وبنت أو بنت         
ابن فإن كان األخوة مثله فأقل فأوفر له مقامستهم كأخ منهم           
، للذكر مثل حظ األنثيني إذا كان اإلخوة أقل مـن مثليـه             
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د يف ثالث صور وهي على      وينحصر اإلخوة أقل من مثلي اجل     
 :النحو التايل 

 :بقوله  هي ما ذكره املؤلف رمحه هللا تعاىل         : لصورة األوىل ا
أصلها من  مثانية    وأي بنت وزوجة وجد وأخت      ) كأخت  ( 
وللبنت النـصف   ] ١[خمرج الثمن للزوجة الثمن واحد      ] ٨[

 ]٤[أربعة 
  ٨ 

 ١ ١/٨ زوجة

 ٤ ١/٢ بنت

 ٢ جد

والباقي بعد مثن الزوجـة ونـصف       
 للجد هنا   األوفرو] ٣[البنت  ثالثة    

املقامسة من وثلث الباقي ومن سدس      
ولألخت ]  ٢[مجيع املال فله اثنان     

مسة  ألبأخت :وهذه صورا]  ١[واحد 
مقا

 ١ 

   :بقوله  هي ما ذكره املؤلف رمحه هللا تعاىل         : لصورة الثانية ا
مـن   ك  كذلأصلها  وأي بنت وزوجة وجد وأخ      ) أو أخ   ( 

وللبنـت  ] ١[خمرج الثمن للزوجة الثمن واحـد       ] ٨[مثانية  
 .]٤[النصف أربعة 
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بـني األخ  ] ٣[ والباقي بعد مثن الزوجة ونصف البنت  ثالثة   
ألوفر للجد هنا املقامسة من ثلث الباقي ومن سـدس          واجلد و 

ـ  ] ٣[والثالثة  مجيع املال    األخ واجل ومباينـة     ىمنكسرة عل
 را يف أصل املسألة مثانيةنضف] ٢[لرأسيهما اثنني

 ١٦ ٨ ×٢ 

 ٢ ١ ١/٨ زوجة 

 ٨ ٤ ١/٢ بنت

 ٣ جد

] ١٦[ينتج سـتة عـشر      ] ٨ [
املسألة للزوجة  هذه  ومنها تصح   

  مثانية وللبنت] ٢= ٢×١[اثنان  
ولكل من اجلـد    ] ٨ = ٢×٤[

مسة  شقيقأخ وهذه صورا] ٣[واألخ ثالثة 
مقا

 

٣ 
٣ 

 :بقوله  ه املؤلف رمحه هللا تعاىل      هي ما ذكر  و : لصورة الثالثة ا
أصـلها مـن     وأي بنت وزوجة وجد وأختان      ) أو أختني   ( 

 .خمرج الثمن] ٨[مثانية 
 ] ٤[وللبنت النصف أربعة ] ١[ للزوجة الثمن واحد  

كـذلك  ] ٣[والباقي بعد مثن الزوجة ونصف البنت  ثالثـة          
األوفر للجد هنا املقامسة من وثلث الباقي ومن سدس مجيـع           

 .للذكر مثل حظ األنثينيال امل
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نضرا ف] ٤[رؤوسهم أربعة    والثالثة منكسرة عليهم ومباينة ل    
 .]٣٢[ن ون وثالثاينتج اثن] ٨[يف أصل املسألة مثانية 

 ٣٢ ٨ ×٤ 

 ٤ ١ ١/٨ زوجة 

 ١٦ ٤ ١/٢ بنت

 ٦ جد

 ٣  شقيقةأخت

املـسألة   هـذه    ومنها تصح 
]  ٤= ٤×١[أربعة  للزوجة  
 = ٤×٤[ستة عشر   وللبنت  

] ٦[و للجــد ســتة ] ١٦
ولكل من األخـتني ثالثـة      

]٣ [شقيقةأخت اوهذه صور  

مسة
مقا

 ٣ 

٣ 

وان كانوا أكثر من ذلـك كـأخ          (  :رمحه اهللا تعاىل  قوله  
أي إذا كان مع اجلـد       )فاألحظ السدس   ، وأخت فصاعداً   

 مثنواإلخوة من أصحاب الفروض صاحب نصف وصاحب        
وكان األخوة أكثر مـن مثلـه       ، ن  كزوجة وبنت أو بنت اب    

 مطلقاً وإمنا   فأوفر له السدس وال حصر ألكثر من مثله فصاعداً        
كأخ  ( :بقوله  بصورة واحدة    املؤلف رمحه اهللا تعاىل   مثل له   و

أي مع زوجة وبنت أو بنت ابـن وجـد          ) وأخت فصاعداً   
 يملوافقة خمرج ] ٢٤[وأصل هذه الصورة من أربعة وعشرين       
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 اوللبنت النصف اثن  ] ٣[للزوجة الثمن ثالثة    ، الثمن والسدس   
وهو األوفر  ] ٤[وللجد سدس مجيع املال أربعة      ] ١٢[عشر    

بـني األخ   ] ٥[مخـسة   والباقي  الباقي  ثلث  له من املقامسة  و    
ـ واألخت للذكر مثل حظ األنثيني منكسرة عليه       ومباينـة  ا م

  يف أصل املسألة أربعة وعشرين     انضرف] ٣[رؤوسهما ثالثة   ل
 املسألة   هذه ومنها تصح ] ٧٢[ن ون وسبعاينتج اثن] ٢٤[

 ٧٢ ٢٤ ×٣ 

 ٩ ٣ ١/٨ زوجة

 ٣٦ ١٢ ١/٢ بنت

 ١٢  ١/٦ جد

 ١٠  ألبأخ

]  ٩= ٣×٣ [ تـسعة  للزوجة
 ٣×١٢[ستة وثالثون وللبنت 

اثنـا عـشر    وللجد  ] ٣٦= 
ولألخ عشرة  ] ١٢ = ٣×٤[
] ٥[لألخت مخسة       ] ١٠[

  ألبأخت وهذه صورا
 ٥ ب  

٥ 

وأن كان الفرض ثلثني كبنـتني أو         (  :رمحه اهللا تعاىل    قوله  
بن أو بقدرمها بأن كان نصفاً وسدساً كبنت أو بنت ابن           ابنيت  
فإن كان األخوة  مثله كـأخ أو        ، أو بنت وبنت ابن     ، وأم  

 أختني استوى له املقامسة والسدس 
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 من   واحدة فأالحظ له املقامسة وأن كانوا أكثر       وأن كان أختاً  
 ) ،مثله كأخ وأخت فصاعداً  فاألحظ له السدس 

أي وإن كان الباقي بعد أصحاب الفروض هو قـدر الثلـث            
نظرنا إن كان اإلخوة مثل اجلد فيستوي له سدس مجيع املال           

وذلـك يف   للذكر مثل حظ األنثـيني      مقامستهم كأخ منهم    و
 : ومهاصورتني

) كأخ   (بقوله املؤلف رمحه اهللا تعاىل    ذكرها:الصورة األوىل   
 ملداخلة خمرج السدس ] ٦[وأصلها من ستة  أي مع جد وبنتني

  ٦ 

 ٢ بنت

 بنت
٢/٣ 

٢ 

 ١ جد

لكـل  ] ٤[لبنتني الثلثان أربعة    والثلثني ل 
] ٢[اثنـان   والباقي  ] ٢[واحدة اثنان   
باملقامسة أو سـدس     ] ١[للجد واحد   

وكذلك لو  ] ١[مجيع املال ولألخ واحد   
دس  شقيقأخ كان بدل البنتني بنتا ابن وهذه صورا

لس
 وا
مسة
ملقا
ا

 

١ 

 وهذا على تأصيل املسألة من خمرجي الثلثني والسدس ابتـداءً         
أما لو أصلنا املسألة من خمرج الثلثني ومقامسة اجلد لألخ فـإن            

لكل واحـدة   ] ٢[للبنتني الثلثان اثنان    ] ٣[أصلها من ثالثة    
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خ مناصفة وهـو    بني اجلد واأل  ] ١[والباقي واحد   ] ١[واحد  
 فنضرا يف أصل ] ٢[منكسر عليهما ومباين لرأسيهما اثنني 
 ٦ ٣ ×٢ 

 ٢ ١ بنت

 بنت
٢/٣ 

٢ ١ 

 ١ جد

ينـتج سـتة    ] ٣[املسألة ثالثة   
ومنها تـصح هـذه     ] ٦=٣×٢[

املسألة لكل واحدة من البنـتني      
ولكلٍ من اجلد   ] ٢=٢×١[اثنان  

  شقيقأخ :وهذه صورا] ١[واألخ واحد 

 مقامسة
١ 

١ 

أو بقدرمها بأن كان نصفاً وسدساً        (  :رمحه اهللا تعاىل    قوله  
أي بقدر الثلـثني     )كبنت أو بنت ابن وأم أو بنت وبنت ابن          

= ١/٦+١/٢[ يساوي ثلثني    كنصف وسدس ألن جمموعهما   
 ] ٦[كبنت وأم مع جد وأخ أصلها من ستة ]  ٢/٣ = ٤/٦

  ٦ 

 ٣ ١/٢ بنت

 ١ ١/٦ أم

 ١ جد

ولـألم الـسدس     ]٣[ للبنت النصف ثالثة  
] ١[للجد واحد ]٢[ اثنان والباقي]١[واحد

 ]١[ سواًء بالسدس أو باملقامسة ولألخ واحد     
أو ،وكذلك لو كان بدل البنت بنـت ابـن   
  أخ :كان بدل األم بنت ابن وهذه صورا 

مسة
ملقا
ا

 
دس

لس
وا

 

١ 
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  :بقولهاملؤلف رمحه اهللا تعاىل     كذلك مثل هلا    :  الصورة لثانية   
لبنتني ل] ٦[أي مع جد وبنتني وأصلها من ستة        ) و أختني   أ( 

] ٢[والباقي اثنـان    ] ٢[لكل واحدة اثنان    ] ٤[الثلثان أربعة   
سواًء بالسدس أو باملقامسة ولألختني واحـد   ] ١[للجد واحد   

نـضرا يف   ف ]٢[رأسيهما اثنني   لمنكسر عليهما ويباين    ] ١[
 ]١٢[عشر  اينج اثن] ٦[أصل املسألة ستة 

 ١٢ ٦ ×٢ 

 ٤ ٢ تبن

 بنت
٤ ٢ ٢/٣ 

 ٢ ١ جد

 ١  شقيقةأخت

املـسألة  هـذه   ومنها تصح   
 = ٢×٢[أربعـة   لكل بنت   

 = ٢×١[وللجد اثنان   ] ٤
] ١[ولكل أخت واحد    ] ٢

 نيوكذلك لو كان بدل البنت    
  شقيقةأخت :بنتا ابن وهذه صورا 

مسة 
ملقا
ا

دس
لس
وا

 

١ 
١ 

 الثلثني والـسدس     فرضي لة من خمرج  وهذا على تأصيل املسأ   
 أما لو أصلنا املسألة على اعتبار مقامسة اجلد لألختني فإن   ابتداًء

] ٢[للبنتني الثلثان اثنـان     ] ٣[أصلها من خمرج الثلثني ثالثة      
بني اجلد واألختني   ] ١[والباقي واحد   ] ١[لكل واحدة واحد    
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سهم للذكر مثل حظ األنثيني وهو منكسر عليهم ومباين لرؤو        
 فنضرا يف أصل] ٤[أربعة 

 ١٢ ٣ ×٤ 

 ٤ ١ تبن

 بنت
٤ ١ ٢/٣ 

 ٢ جد

 ١  شقيقةأخت

املسألة ثالثة ينتج سـتة اثنـا       
لكل مـن   ] ١٢=٣×٤[عشر  

ــة  ــتني أربع ] ٤=٤×١[البن
ولكلٍ مـن   ] ٢[وللجد اثنان   

وهـذه  ] ١[الشقيقتني واحد 
  شقيقةأخت :صورا

مسة 
مقا

 

  
١ 

١ 

ر الثلثني أي نصف وسدس كبنت وأم مع        كذلك لو كان بقد   
] ٣[للبنت النصف ثالثـة     ] ٦[جد وأختني أصلها من ستة      

 ] ١[للجد واحد   ] ٢[والباقي اثنان   ] ١[ولألم السدس واحد    
منكـسر  ] ١[سواًء بالسدس أو باملقامسة ولألختني واحـد        

نضرا يف أصل املـسألة     ف] ٢[رأسيهما اثنني   لعليهما ويباين   
 املسألةهذه  ومنها تصح] ١٢[ عشر اثنينج ا] ٦[ستة 
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 ١٢ ٦ ×٢ 

 ٦ ٣ ١/٢ بنت 

 ٢ ١ ١/٦ أم

 ٢ ١ جد

 ١  ألبأخت

 ولـألم ] ٦ = ٣×٢[للبنت  
 = ٢×١[وللجد  ] ٢= ٢×١[
] ١[ولكل أخت واحـد     ] ٢

وكذلك لو كان بدل البنـت      
أو كان بـدل األم     ، بنت ابن   

دس ب ألأخت بنت ابن وهذه صورا
الس
ة و
امس
املق

 
١ 

١ 

 والـسدس   نصف ال  فرضي وهذا على تأصيل املسألة من خمرج     
 .ابتداًء

 أما لو أصلنا املسألة على اعتبار مقامسة اجلد لألختني للـذكر         
للبنت النصف  ] ٦[ستة  من  مثل حظ األنثيني فكذلك أصلها      

] ٢[ولكن الباقي اثنـان     ] ١[ولألم السدس واحد    ] ٣[ثالثة  
 ].٢[حظ األنثيني بني اجلد واألختني للذكر مثل 

] ٤[ واالثنان منكسرة عليهم وموافقـة لرؤوسـهم أربعـة          
مث نضرا يف أصـل     ] ٢[بالنصف فنثبت وفق الرؤوس اثنني      

 ].١٢=٦×٢[املسالة ستة ينتج اثنا عشر 
  



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
١٠٢ 

 ١٢ ٦ ×٢ 

 ٦ ٣ ١/٢ بنت 

 ٢ ١ ١/٦ أم

 ٢ ١ جد

 ١  ألبأخت

ــتة  ــت س ، ] ٦=٣×٢[للبن
ــان  ــألم اثن ، ] ٢=٢×١[ول
ولكـل  ، ] ٢[وللجد اثنـان    

وهــذه ] ١[أخــت واحــد 
 :صورا

دس  ألبأخت
الس
ة و
امس
املق

 
١ 

١ 

 واحدة فأالحظ لـه     وأن كان أختاً    (  :رمحه اهللا تعاىل    قوله  
املقامسة وأن كانوا أكثر من مثله كـأخ وأخـت فـصاعداً             

أي وأن كان الفرض ثلثني كبنـتني أو        ) ،فاألحظ له السدس    
ن رمها بأن كان نصفاً وسدساً كبنت أو بنت اب        بنيت ابن أو بقد   

خوة أقل من مثله فـأالحظ  أو بنت وبنت ابن وكان اإل    ، وأم  
له املقامسة ويكون اإلخوة أقل من مثل اجلد يف صورة واحدة            

أي  ) وأن كان أختـاً    ( :بقولهذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل        
بن مـع أم    أو بنت ا  ، أو بنت مع أم      ، أو بنيت ابن  ، مع بنتني   

 .وجد
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 من ثالثـة    فأما البنتني أو بنيت االبن مع جد وأخت فأصلها          
لكل واحدة واحد   ] ٢[ خمرج الثلث للبنتني الثلثان اثنان       ]٣[
بني جلد واألخت مقامسة للذكر مثل      ] ١[والباقي واحد   ] ١[

 رؤوسهماومباين لمنكسر عليهما والواحد حظ األنثيني 
 ٩ ٣ ×٣ 

 ٣ ١ بنت

 بنت
٢/٣ 

٣ ١ 

 ٢ جد

سألة نضرا يف أصل املف] ٣[ثالثة 
] ٩=٣×٣[ينتج تسعة   ] ٣[ثالثة  

] ٣= ٣×١[ثالثة  لكل من البنتني    
وألخت واحد  ] ٢[وللجد اثنان   

  ألبأخت :وهذه صورا] ١[

مسة
مقا

 ٢ 
١ 

أما إن كان الفرض نصفاً وسدساً كبنت أو بنـت ابـن وأم             
خت فأصلها من   أو بنت وبنت ابن مع جد وأ      ، وجد وأخت   

ولـألم أو   ] ٣[للبنت أو بنت االبن النصف ثالث       ] ٦[ستة  
والباقي ] ١[بنت االبن مع وجودها مع البنت السدس واحد         

بني اجلد واألخت مقامسة للذكر مثل حظ األنثيني        ] ٢[اثنان  
نضرا ف] ٣[رؤوسهما ثالثة   مباينة ل واالثنان منكسرة عليهما و   

 تسعة للبنت ] ١٨[ مثانية عشر ينتج] ٦[يف أصل املسألة ستة 
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 ١٨ ٦ ×٣ 

 ٩ ٣ ١/٢ بنت

 ٣ ١ ١/٦ أم

 ٤ جد

ــألم  ]٩= ٣×٣[ ــة ول ثالث
وللجد أربعـة   ] ٣ = ٣×١[
ــان ] ٤[ ــت اثن ] ٢[وألخ

وكذلك لو كان بدل البنت أو      
  شقيقةأخت :األم بنت ابن وهذه صورا

مسة
مقا

 ٢ 
٢ 

 مثلـه كـأخ   وأن كانوا أكثر مـن  (   : رمحه اهللا تعاىل قوله
أي إن كان الفـرض     ) ،وأخت فصاعداً  فاألحظ له السدس       

ثلثني كبنتني أو بنيت ابن أو بقدرمها بأن كان نصفاً وسدسـاً            
أو بنت وبنت ابن وكـان األخـوة    ، كبنت أو بنت ابن وأم   

أكثر من مثله فأالحظ للجد السدس ومثال ذلك  الصورة اليت           
أي ) كأخ وأخـت      (  :بقولهذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل        

مع بنتني أو بنيت ابن أو بنت وأم  أو بنت ابن وأم وذلك مـع     
  .جد وأخ وأخت

] ٦[فأما البنتان أو بنتا االبن مع جد وأخت فأصلها من ستة            
لتداخل خمر السدس والثلثني للبنتني أو بنيت االبن الثلثان أربعة          

وهـو  ] ١[وللجد السدس واحد    ] ٢[لكل واحدة اثنان    ] ٤[
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لـألخ  ] ١[والباقي واحد   ، خري له من املقامسة وثلث الباقي       
واألخت للذكر مثل حظ األنثيني منكسر عليهمـا ومبـاين          

 نضرا يف أصل املسألةف] ٣[لرؤوسهما ثالثة 
 ١٨ ٦ ×٣ 

 ٦ ٢ بنت

 بنت
٢/٣ 

٦ ٢ 

 ٣ ١ ١/٦ جد

 ٢  شقيقأخ

ينتج مثانيـة عـشر     ] ٦[ستة  
ومنــها تــصح ] ١٨=٦×٣[

] ٦ = ٣×٢[ستة  لكل بنت   
] ٣ =٣×١[ثالثــة وللجــد 

ولألخـت  [ ٢[ولألخ اثنان   
  شقيقةأخت وهذه صورا] ١[احد و

 ١ ب
١ 

وأم فاً وسدساً كبنت وأم أو بنت ابن     أما إن كان الفرض نص    و
أصلها مـن   كذلك  أو بنت وبنت ابن  مع جد وأخ وأخت ف         

ولـألم أو   ] ٣[للبنت أو بنت االبن النصف ثالث       ] ٦[ستة  
وللجد ] ١[ االبن مع وجودها مع البنت السدس واحد         بنت

ألنه أحظ له من املقامسة وثلـث البـاقي         ] ١[حد  االسدس و 
بني األخ واألخت للذكر مثل حظ األنثيني       ] ١[والباقي واحد   
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 نضرا يف أصل  ف] ٣[منكسر عليهما ومباين لرؤوسهما ثالثة      
 ]١٨=٦×٣[ينتج مثانية عشر ] ٦[املسألة ستة 

 ١٨ ٦ ×٣ 

 ٩ ٣ ١/٢ بنت

 ٣ ١ ١/٦ أم

 ٣ ١ ١/٦ جد

 ٢  ألبأخ

 ٣×٣[تسعة  ح للبنت   ومنها تص 
ولألم أو بنـت االبـن      ] ٩= 

ــة  وللجــد ] ٣ = ٣×١[ثالث
ولألخ اثنان  ] ٣ =٣×١[ثالثة  

وهذه ] ١[ولألخت واحد   [ ٢[
  ألبأخت صورا

 ١ ب
١ 

وأن كان الفرض أكثر من الثلـثني بـأن زاد مثنـاً              ( :قوله  
الن اآلخرين  ، كبنتني أو بنيت ابن وزوجة فليس له إالّ السدس          

أي األحظ للجد سدس مجيع املال مطلقاً يف        . ) ينقصانه عنه   
 من  لُّر من الثلثني سواًء كان اإلخوة أق       كون الفرض أكث   ةحال

مثله أو مثله أو مثليه أو أكثر ألم ينقصانه عنه وقد علـم يف              
 .ن السدسل الباب أن اجلد ال ينقص عوأ

كبنتني  ( :بقولة   ومثال ذلك ما ذكره املؤلف رمحه اله تعاىل   
أقل عدد من اإلخوة مطلقاً     وجد  أي مع   ) أو بنيت ابن وزوجة     
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فأصل مسألتهم يف هذه الصورة من أربعة       أخت لغري أم    ولتكن  
ملباينة خمرج فرض الثلثني والثمن أو ملداخلـة        ] ٢٤[وعشرين  

 قته للثمنفرض الثلثني والسدس ومواف
  ٢٤ 

 ٨ بنت ابن 

 بنت ابن
٢/٣ 

٨ 

 ٣ ١/٨ زوجة 

 ٤ ١/٦ جد

للبنتني أو بنيت االبن الثلثان سـتة       
] ٨[لكل واحدة مثانية    ] ١٦[عشر  

وللجـد  ] ٣[وللزوجة الثمن ثالثة    
ألنه األوفر لـه    ] ٤[السدس أربعة   

والباقي ، من املقامسة وثلث الباقي     
 ١ ب  ألبأخت واحد لألخت وهذه صوا

 وكذلك لو كان الفرض نصفاً وسدساً ومثناً كبنـت          :قلت  
 بن أو بنت وبنت ابن اوأم وزوجة أو كان بدل البنت بنت 

 ٢٤ 

 ١٢ ١/٢ بنت

 ٤ ١/٦ أم

 ٣ ١/٨ زوجة

 ٤ ١/٦ جد

 أربعـة   وزوجة مع جد وأخت أصلها من     
للبنت أو بنت االبن النصف     ] ٢٤[وعشرين  
ولألم أو بنت االبن لو كانت      ] ١٢[اثنا عشر   

لثمن وللزوجة ا ] ٤[مع البنت السدس أربعة     
والباقي ] ٤[وللجد السدس أربعة    ] ٣[ثالثة  
 ١ ب أخت :لألخت وهذه صورا] ١[واحد 
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حاصل ما ذكر للجد مع األخـوة         (  : رمحه اهللا تعاىل   قوله
: ثالثة مع عدم أصحاب الفـروض وهـي         : عشرة أحوال   
: اسـتواء الـوجهني     :  ثلث اجلميع    أحظية: أحظية املقامسة   

أحظية املقامسة أحظية ثلث الباقي     : وسبعة مع وجودهم وهي     
استواء ثلث الباقي   . استواء املقامسة والسدس    . أحظية السدس   

 . )تلك عشرة أحوال ال خيرج عنها، والسدس استواء الثالثة 
هذه خالصة ما ذكر يف احلالتني السابقتني من اجتماع اجلـد           

واحد من صنفي اإلخوة وليس معهم صاحب فـرض  وصنف  
 :أو كان معهم من أصحاب الفروض عشرة أحوال وهي 

  وهي اجتماع اجلد وصنف واحـد مـن          :يف احلالة األوىل    
 :صنفي اإلخوة ثالثة أحوال وهي على النحو التايل 
 .أحظية املقامسة وهي أوفر له من ثلث مجيع املال 

 .له من املقامسة أحظية ثلث مجيع املال وهو خري 

 .استواء الوجهني 
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 وهي اجتماع اجلد وصنف واحـد مـن          :ويف احلالة الثانية  
صنفي اإلخوة ومعهم من أصحاب الفروض له معهم سـبعة          

 :أحوال وهي على النحو التايل 
 أحظية املقامسة وهي أوفر له من سدس مجيع املال وثلث الباقي

 ة وسدس مجيع املالأحظية ثلث الباقي وهو أوفر له من املقامس

 أحظية سدس مجيع املال وهو أوفر له من املقامسة وثلث الباقي

 .استواء املقامسة وثلث الباقي ومها خري له من سدس مجيع املال

 .استواء املقامسة وسدس مجيع املال ومها خري له من ثلث الباقي

استواء ثلث الباقي وسدس مجيع املال ومها أحض لـه مـن            
 .املقامسة 

 .واء األمور الثالثة املقامسة وثلث الباقي وسدس مجيع املال است
هذه هي العشرة األحوال اليت أشار إليها املؤلـف رمحـه اهللا            

 . )تلك عشرة أحوال ال خيرج عنها( تعاىل بقوله 
ويلتحق ذه العشرة ؛ الثالث احلاالت اليت سـبقت          : قلت

 وهي إذا اجتمع اجلد واإلخوة ومعهم صاحب فرض وذلـك         
 إذا مل تبق الفروض شيئاً 
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أو أبقت أقل من السدس أو أبقت السدس فقط فُرِض للجـد            
السدس ويسقط اإلخوة إال يف األكدرية وذا يتبني أن أحوال          
اجلد واإلخوة يف احلالة األوىل والثانية ثالثة عـشرة حالـة ال      

 عنها اجلد حيثما وجد مع صنف واحد مـن صـنفي            جخير
ض أو مل يكن  وحيصل اإلخوة على      اإلخوة ومعهم صاحب فر   

نصيب يف عشرة أحوال منها مع اجلد وحيرمـون يف ثـالث            
حاالت إال األخت يف األكدرية على تفصيل سـيأيت ـ واهللا   

 تعاىل أعلم ـ 
  :واحلالة الثالثة الرئيسة من حاالت اجتماع اجلد واإلخـوة        

وهي اجتماع اجلد مع صنفي اإلخوة وليس معهم صـاحب          
مـسائل    (:بقولهذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل      فرض وهو ما    

أعلم أن ما تقدم هو حكم اجلد مع األخوة األشـقاء           .املعادة
فإن اجتمعوا مـن    . أو ألب على انفرادهم     . على انفرادهم   

 مثلي اجلد فصاعداً فوجود األخـوة       ءاجلهتني وكان أال شقا   
ألب كعدمهم وأن كانوا أقل من مثليه احتاجوا إىل اإلخـوة           
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ـ ب فيما يكملهم مثليه حىت إذا أخذ اجلد حظـه فح          أل م كْ
 .اإلخوة من الفريقني كحكمهم مع عدمه

 فالشقيقة تأخذ إىل النصف فإن نقص عنه فال شيء هلا غريه           
 ، وأن زاد عنه شيء فالزائد لألخوة ألب 

والشقيقتان فصاعداً يأخذن الثلثني فإن نقص فليس هلن غريه         
الذكر يسقطهم مطلقاً كما تقدم     وال يزيد عنه شيء والشقيق      

 )يف احلجب 
  من الصحابة�اعلم أن القول باملعادة هو قول زيد بن ثابت 

رضي اهللا عنهم أمجعني خاصة كما قال ابن عبد الرب رمحه اهللا            
 باملعـادة   � من بني الصحابة     �تعاىل انفرد زيد ابن ثابت      

 األمـر   ومل يقله أحد غريه إال من اتبعه فيه وقد خالفه يف هذا           
طائفة من الفقهاء القائلني بقوله يف الفرائض إلمجاع املسلمني         
أن اإلخوة ألب ال يرثون شيئاً مع اإلخوة لألب واألم فـال            
معىن إلدخاهلم معهم وهم ال يرثون ألنه حيف على اجلـد يف            

 .املقامسة 
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أما إن كان اإلخوة األشقاء مثلي اجلد أو أكثر فـال حاجـة             
اإلخوة ألب وليس هناك معادة ومن هنا       لإلخوة األشقاء على    

فإن احتياج اإلخوة األشقاء على اإلخوة ألب فيمـا يكمـل           
األشقاء مثلي اجلد فأقل وذلك ليعادوا ـم اجلـد ليقـصى            

 بسببهم إىل أقل نصيب مع األخوة 
فإذا أخذ اجلد نصيبه رجع اإلخوة األشقاء على اإلخوة ألب          

عد نصف الشقيقة فهو هلم     فاخذوا ما بأيديهم إال أن يبق باق ب       
 وذلك لو بقي بعد نصفها شيء 

أما إذا بقي متام النصف أو أقل منه فهو هلا ويسقطون ، فولد             
األب يعترب وارثاً بالنظر إىل اجلد حىت يزامحه ويعترب حمجوبـاً           

 بالنظر إىل ولد األبوين 
أما حكم اجلد يف هذه احلالة فكحكمه مع الصنف الواحد ألن 

 .نسبة له سواء كما تقدم الصنفني بال
 : قال الرحيب رمحه اهللا  تعاىل

        واحكم على اإلخوة بعد العد
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   )١(                               كحكمك فيهم عند فقد اجلد
وكون اإلخوة األشقاء أقل من      ( :قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل      

 شقيقتني، شقيق  ، شقيقة  : مثليه ينحصر يف مخس صور وهي       
فيتصور مع الشقيقة مخس     ، ثالث شقائق ، شقيق وشقيقة   ، 

أخ وأخـت   ، أختني ألب   ، أخ ألب   ، أخت ألب   ، صور  
والقسم يف هذه  الصور علـى       ) ثالث أخوات ألب    ، ألب  

 ـ :النحو التايل 
وهي جد وأخت شقيقة وأخـت ألب        : فأما الصورة األوىل  

قامسـة  وذلك ألحظية امل  ] ٤[فأصلها من عدد رؤوسهم أربعة      
مث ] ١[ولكل واحدة من األختني واحـد       ] ٢[للجد له اثنان    

تعود األخت الشقيقة على األخت ألب بعد املعادة فتأخذ ما          
 بيدها لتكمل نصفها فلم يبق 

 ٢ ٤ ٤ بعده شيء وتعود املسألة باالختصار إىل اثنني 

 ١ ٢ ٢ جد

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة 

ولألخـت  ] ١[للجد واحد ] ٢[
وتــسقط ] ١[الــشقيقة واحــد 

١ أخت ألب : ااألخت ألب وهذه صور × × 
                                                 

  ١٠٥  الرحبية شرح سبط املارديين ص )١(
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وهي جد وأخـت شـقيقة وأخ        : ـ وأما الصورة الثانية   ٢
ألحظية املقامسـة   ] ٥[ألب فأصلها من عدد رؤوسهم مخسة       
ولألخت الشقيقة  ] ٢[للجد فلكل من اجلد واألخ ألب اثنان        

 مث تعود األخت الشقيقة على األخ ألب بعد املعادة        ] ١[واحد  
والباقي نـصف   ] ونصف٢[لتكمل نصفها فلها اثنان ونصف      

فنـضرب   لألخ ألب وال نصف صحيح للخمـسة      ] ١/٢[
 ٥× ٢[االثنني مقام النصف يف أصل املسألة مخسة ينتج عشرة   

 ومنها تصح هذه املسألة للجد ] ١٠= 
 ١٠ ٥×٢ ٥ 

 ٤ ٢ ٢ جد 

 ٥ونصف ٢ ١ أخت شقيقة 

ــشقيقة ] ٤[أربعــة ولل
ولألخ ألب  ] ٥[مخسة  
وهذه العشرية  ]١[واحد

 ١  نصف  ٢ أخ ألب  : وهذه صورا

وهي جد وأخت شقيقة أختـان       : لصورة الثالثة  وأما ا  -٣
ألحظية املقامسـة   ] ٥[ألب فأصلها من عدد رؤوسهم مخسة       

 ] ١[ولكل واحدة من األخوات واحد] ٢[له اثنان، للجد
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دة فتأخذ  مث تعود األخت الشقيقة على األختني ألب بعد املعا        
منهما ما يكمل نـصفها فيكـون هلــا اثنـان ونـصف                       

بني األختــــني ألب    ] ١/٢[ويبقى نصف   ]  ونصف ٢[
وحيث ال نصف وال ربع صـحيح       ] ١/٤[لكل واحدة ربعه    

يف أصـل   ] ٤[للخمسة واملقامان متداخالن فنضرب أربعـة       
ومنها تـصح   ] ٢٠=٥×٤[ينتج عشرون   ] ٥[املسألة مخسة   

 ] ٨= ٤×٢[لة للجد مثانية هذه املسأ
 ٢٠ ٥×٤ ٥ 

 ٨ ٢ ٢ جد 

 ١٠ ونصف ٢ ١ أخت شقيقة 

 ١ ١ أخت ألب 

] ١٠[ وللشقيقة عشرة   
متام نصفها ولكلٍ مـن     
األختني ألب واحـد    

وهــذه هــي  ] ١[
 ١ أخت ألب  العشرينية وهذه صورا 

ــاقي   البــ
 ١ نصف بينهما

 وأخ  وهي جد وأخـت شـقيقة     :  وأما الصورة الرابعة   -٤
املقامسة وثلث مجيع    الستواء] ٦[وأخت ألب فأصلها من ستة      

ولكـل  ] ٢[املال للجد ؛ فلكل من اجلد واألخ ألب اثنـان           
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مث ترجع األخت الشقيقة على األخ واألخت   ] ١[أخت واحد   
 ] .٣[ألب بعد املعادة لتكميل نصفها فلها ثالثة 

لألخ واألخت ألب وهو منكسر عليهمـا       ] ١[ويبقى واحد   
ينتج ] ٦[نضرا يف أصل املسألة ستة      ] ٣[رؤوسهما ثالثة   و

 ومنها تصح هذه ] ١٨=٦×٣[ مثانية عشر 
 ١٨ ٦ ٦ ه يف باب التصحيح فاملسألة كما سنعر

 ٦ ٢ ٢ جد

 ٩ ٣ ١ أخت شقيقة

 ٢ ٢ أخ ألب

= ٣×٢[ إن شاء اهللا تعاىل للجد      
 ] ٩ = ٣×٣[وللـــشقيقة ] ٦

ولألخت ألب  ] ٢[ولألخ ألب   
 ١ أخت ألب  : وهذه صورا ]  ١[

١ 
١ 

وهي جد وأخت شقيقة وثالث     :  وأما الصورة اخلامسة   ـ٥
أخوات ألب وهنا يستوي للجد املقامسة وثلث مجيـع املـال           

ولكل واحـدة   ] ٢[للجد اثنان   ] ٦[فأصل مسألتهم من ستة     
مث تعود األخـت الـشقيقة علـى        ] ١[من األخوات واحد  

 ما يكمل نصفها فيصري هلـا       األخوات ألب بعد املعادة فتأخذ    
بني األخـوات ألب    ] ١[ويبقى بعد نصفها واحد     ] ٣[ثالثة  
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فنـضرا يف   ] ٣[وهو منكسر عليهن ومباين لرؤوسهن ثالثة       
 ينتج مثانية عشر] ٦[أصل املسألة ستة 

 ١٨ ٦ ٦  كما –ومنها تصح ] ١٨ = ٦×٣[ 

 ٦ ٢ ٢ جد 

 ٩ ٣ ١ أخت شقيقة 

 ١ ١ أخت ألب

 ١ ١ أخت ألب 

 سنعرفه إن شاء اهللا تعاىل يف      
 –باب تصحيح االنكـسار     

وللشقيقة ] ٦= ٣×٢[للجد  
ولكل  أخت    ] ٩ = ٣×٣[

 ١ أخت ألب  : وهذه صورا ] ١[ألب 

١ 

١ 

أخـت  : ومع الشقيق ثالث صور       (  : رمحه اهللا تعاىل   قوله
والقسم يف هذه  الصور على      ) أختني ألب   ، أخ ألب   ، ألب  

 ـ  :النحو التايل
وهي جد وأخ شـقيق  وأخـت ألب         :  أما الصورة األوىل  

وذلك ألحظية املقامسة   ] ٥[فأصلها من عدد رؤوسهم مخسة      
 ولألخت ألب ] ٢[للجد لكل من اجلد واألخ الشقيق اثنان 
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 ٥ ٥ مث يعود األخ الشقيق على األخت ] ١[واحد 

 ٢ ٢ جد

 ٣ ٢ أخ شقيق

ألب بعد العادة فيأخذ ما بيـدها       
] ٣[وتسقط فيكون لـه ثالثـة       

 × ١ أخت ألب :وهذه صورا] ٢[وللجد اثنان 

 وهي جد وأخ شقيق وأخ ألب فأصل        : الصورة الثانية    -٢
 لكل ] ٣[مسألتهم من عدد رؤوسهم ثالثة 

 ٣ ٣ مث يعود األخ] ١[واحد منهم واحد 

 ١ ١ جد

 ٢ ١ أخ شقيق

الشقيق على األخ ألب بعد املعادة      
ويأخذ ما بيده ويسقط األخ ألب      

 × ١ أخ ألب  : را وهذه صو

 وهي جد وأخ شقيق وأختان ألب       : وأما الصورة الثالثة     -٣
وذلك ألحظيـة   ] ٦[فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم ستة       

ولكـل   ]٢[املقامسة للجد لكل من اجلد واألخ الشقيق اثنان         
 مث يعود عليهما] ١[من األختني واحد 
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 ٣ ٦ ٦ خذ ماالشقيق بعد املعادة ويأ

 ١ ٢ ٢ جد

 ٢ ٤ ٢ أخ شقيق

 × × ١ أخت ألب

بأيديهما وتسقطان وتعود املـسألة     
للجد ] ٣[بعد االختصار إىل ثالثة     

ولألخ الـشقيق اثنـان   ] ١[واحد  
]٢ [١ أخت ألب  :اوهذه صور × × 

أي ) ومثله مـع الـشقيقتني أيـضاً       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
األختان الشقيقتان مـن اإلخـوة ألب      ويتصور ما حيتاج إليه     

مثل الذي مع األخ الشقيق وهي      : ملعادات اجلد ثالث صور     
والقـسم يف هـذه      ) أخـتني ألب    ، أخ ألب   ، أخت ألب   

 ـ:الصور على النحو التايل 
وهي جد وأختـان شـقيقتان        :فأما الصورة األوىل      -١

] ٥[وأخت ألب فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم مخـسة          
 ] .١[ولكل واحدة من األخوات واحد ] ٢[ثنان للجد ا

مث تعود األختان الشقيقتان على األخت ألب بعـد املعـادة           
وهي ] ٣[ثالثة  فتأخذان ما بيدها وتسقط ليصبح ما بأيديهما        
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فنضرا يف أصل املـسألة      منكسرة عليهما ومباينة  لرأسيهما    
 ومنها تصح هذه ] ١٠ = ٥×٢[ ينتج عشرة] ٥[مخسة 
 ١٠ ٥ ٥ ولكل واحدة من] ٢ [ للجد اثناناملسألة

 ٤ ٢ ٢ جد

 ٣ ١ أخت شقيقة

 ١ أخت شقيقة
٣ 

٣ 

] ٣[األختني الشقيقتني ثالثـة     
وتسقط األخت ألب بعد املعادة     
لعدم باقي بعد الشقيقتني وهذه       

 × × ١ أخت ألب  : صورا 

 وهي جد وأختان شقيقتان وأخ      :وأما الصورة الثانية       -٢
لكل مـن   ] ٦[ مسألتهم من عدد رؤوسهم ستة       ألب فأصل 

ولكل واحدة من األخوات واحـد      ، ] ٢[اجلد واألخ اثنان    
الشقيقتان على األخ ألب فتأخذان مـا       مث تعود األختان    ] ١[

لكـل منـهما    ] ٤[ أربعـة    بيده ويسقط ليصبح ما بأيديها    
] ٣[وتعود املسألة بعد املعادة باالختصار إىل ثالثـة         ] ٢[اثنان

  الشتراك
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 ٣ ٦ ٦ السهام وأصل املسألة بالنصف فنرجع كالً 

 ١ ٢ ٢ جد

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة

من السهام واملسألة إىل نصفها     
فيكون لكل واحد من اجلـد      
واألختني الـشقيقتني واحـد     

 × × ٢ أخ ألب وهذه صورا ] ١[

وهي جد وأختـان شـقيقتان      :   الصورة الثالثة   وأما    -٣
 الستواء األمرين ] ٦[أصل مسألتهم من ستة  فتان ألبوأخ
 ٣ ٦ ٦  املقامسة وثلث مجيع املال وبعدللجد من 

 ١ ٢ ٢ جد

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة

 × × ١ أخت ألب

أخذ الشقيقتني ما بيد األخـتني      
ألب تعود باالختصار من ثالثة      

ولكـل  ] ١[للجد واحد     ] ٣[
] ١[من األختني الشقيقتني واحد   
 × × ١ أخت ألب : كسابقتها وهذه صورا 

) ومع الشقيق والشقيقة أخت ألب فقط      (:قوله رمحه اهللا تعاىل   
أي حيتاج اجتماع الشقيقة والشقيق إىل وجود أخـت ألب          
واحدة فقط ملعاداة اجلد ويف هذه الصورة أصلها مـن عـدد            
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من ولكل  ] ٢[لكل من اجلد واألخ اثنان      ] ٦[رؤوسهم ستة   
وبعد معاداة اجلـد    ] ١[األخت الشقيقة واألخت ألب واحد      

يعود األخ واألخت األشقاء على األخت ألب ويأخذان مـا          
وهـي منكـسرة    ] ٤[بيدها فيصبح جمموع ما لديهما أربعة       

فنضرا يف أصل املسالة    ] ٣[عليهما ومباينة لرؤوسهما ثالثة     
ولألخ ] ٦[للجد ستة ] ١٨=٦×٣[ينتج مثانية عشر ] ٦[ستة 

وتـسقط  ] ٤[ولألخت الشقيقة أربعـة     ] ٨[الشقيق مثانية   
وتعود املسألة باالختصار بعد املعادة إىل تـسعة         األخت ألب 

  السهام وأصل املسألة بالنصف فنرجع كالً منها  ملوافقة] ٩[
 ٩ ١٨ ٦ ٦ إىل نصفه فيكون نصف املسألة 

 ٣ ٦ ٢ ٢ جد

 ٤ ٨ ٢ أخ شقيق

 ١ أخت شقيقة
٤ 

٢ ٤ 

ومنها تصح للجد   ] ٩[ تسعة  
ة ولألخ الشقيق أربع  ] ٣[ثالثة
واألخت الشقيقة اثنـان    ] ٤[
 × × × ١ أخت ألب وهذه صورا]  ٢[
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أي ويتصور  ) وكذا مع ثالث شقائق      ( : قوله رمحه اهللا تعاىل   
األب ملعاداة اجلـد  مع الثالث الشقائق مما حيتجن إليه من ولد    

 ه الصورة جد   هذكذلك أخت ألب واحدة فقط لتكون
 ٩ ١٨ ٦ ٦ وثالث أخوات شقيقات وأخت ألب 

 ٣ ٦ ٢ ٢ جد

 ٢ ٤ ١ أخت شقيقة

 ٢ ٤ ١ أخت شقيقة

 ١ أخت شقيقة

 
٤ 

٢ ٤ 

وأصلها ومصحها واختصارها   
] ٣[كسابقتها  للجد ثالثـة      

ولكل واحدة من األخـوات     
وتسقط ] ٢[الشقيقات اثنان   

 × × × ١ أخت ألب :األخت ألب وهذه صورا 

أي مخس  ) –فهذه ثالث عشر صورة       ( :قولة رمحه اهللا تعاىل   
 . صور مع األخت الشقيقة

 . وثالث صور مع األخ الشقيق
 . وثالث صورة مع األختني الشقيقتني
 . وصورة مع األخ  واألخت الشقيقني

 .وصورة مع الثالث األخوات الشقيقات
 . وهذا إذا مل يكن معهم صاحب فرض
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  وهـي    :عة من حاالت اجلد واإلخوة الرئيسة       واحلالة الراب 
اجتماع اجلد مع صنفي اإلخوة ومعهم صاحب فرض وهو ما          

مث إما أن يكون معهم      : ( هبقولذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل      
 ) والفرض معهم إما أن يكون سدساً ، ذو فرض أو ال يكون 

 يذوأحد من   معهم  أي أو ال يكون      )يكون الأو  ( أما قوله   
يف احلالة الثالثة من حاالت     الكالم عنه   قد سبق   وهذا  ض  ورفال

 قريباً مبا أظنه يغين اجتماع اجلد واإلخوة الرئيسة 
إيـراد  سـبق   فقد   )أن يكون معهم ذو فرض    وأما  (وأما قوله   
 الذين ميكن اجتماعهم مع اجلد واإلخـوة        اأصحاوالفروض  
ـ     يف احلالة الثانية الرئيسة     وذلك   د من حاالت اجتمـاع اجل

احلالـة  واإلخوة وإذا اجتمع اجلد وصنفي اإلخوة فهذه هي         
هي القسم  الرئيسة من حاالت اجتماع اجلد واإلخوة و      الرابعة  

 :الثاين من قسمي املعادة ويشترط هلا شرطان مها 
 .أن يبق بعد أصحاب الفروض أكثر من الربع :الشرط األول
 .جلد أن يكون ولد األبوين أقل من مثلي ا : الشرط الثاين
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ومسائل هذه احلالة اثنتان ومخسون مسألة وذلك باعتبار اسم         
الفرض مع قطع النظر عمن يستحقه وإال فيزيد العدد عمـا           

وذلـك  ذُكر وقد وزعتها إىل جمموعات أربع حسب الفرض         
 :على النحو التايل 
وهي ما كان الفرض فيها سدسـاً فقـط           : اموعة األوىل 

 السابقة يف احلالة الرئيسة الثالثة      وهي  املسائل  الثالث عشرة     
 : ولكن مع وجود صاحب سدس كاألم أو اجلدة  على ما يلي

] ٦[أم وجد وأخت شقيقة وأخت ألب أصلها من ستة           -١
واألختان أقل من   ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[لألم السدس واحد    

منكسرة عليهم  ] ٥[مثلي اجلد فالألحظ له املقامسة واخلمسة       
] ٦[فنضرا يف أصل املسألة ستة      ] ٤[ أربعة   ومباينة لرؤوسهم 

] ٤=٤×١[لألم أربعـة    ] ٢٤=٦×٤[ينتج أربعة وعشرون    
مث تعـود   ] ٥[ولكل من األختني مخسة     ] ١٠[وللجد عشرة   

األخت الشقيقة بعد املعادة على األخت ألب وتأخذ ما بيدها          
سقط تو] ١٠[حملاولة استكمال نصفها فيصبح ما بيدها عشرة        

 .األخت ألب 
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] ٢٤[وبالنظر بني سهام الورثة ومصح املسألة أربعة وعشرين         
جندها متوافقة بالنصف فنرجع كالً إىل نصفه فنصف املـسألة          

  ]٢=٢÷٤[ سهام األم اثنان ونصف] ١٢=٢÷٢٤[اثنا عشر 
 ١٢ ٢٤ ٢٤ ٦×   ٤ ونصف سهام كلٍ

 ٢ ٤ ٤ ١ أم

 ٥ ١٠ ١٠ دج

 ٥ ١٠ ٥ أخت شقيقة

من اجلـد واألخـت     
الــشقيقة مخــسة  

وهــذه ]٥=٢÷١٠[
 أخت ألب : صورا 

 
٥ 

٥ × × 

 أم وجد وأخت شقيقة وأخ ألب كذلك أصلها من ستة           -٢
 .هذه املسألةومنها تصح ] ٦[
واألحظ للجـد   ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[لألم السدس واحد     

املقامسة ألن األخ واألخت أقل من مثلي اجلد فله باملعادة اثنان           
]٢[. 
 ولألخـت الـشقيقة   ] ٢[عادة كذلك اثنان    لألخ ألب بامل  و 

 .]١[واحد
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 ٦ ٦  الشقيقة علىاألخت مث تعود 

 ١ ١ أم 

 ٢ ٢ جد

 ٣ ١ أخت شقيقة

األخ ألب وتأخذ ما بيده الستكمال      
ويسقط األخ  ] ٣[نصفها فلها ثالثة    

ألب لعدم وجود باقي بعد نـصف       
 × ٢ أخ ألب  :الشقيقة وهذه صورا 

من كسابقتها قة وأختان ألب أصلها أم وجد وأخت شقي  ـ  ٣
والباقي مخسة  ] ١[ومنها تصح لألم السدس واحد      ] ٦[ستة  

واألحظ للجد املقامسة ألن األخوات أقل من مثليه فللجد         ] ٥[
 مث تعود] ١[ولكل من األخوات واحد ] ٢[باملعادة اثنان 

        ٦ ٦ 

 ١ ١ أم

 ٢ ٢ جد

 ٣ ١ أخت شقيقة 

 × ١ أخت ألب 

 األخت الشقيقة على األختني ألب
فتأخذ ما بأيـديهما السـتكمال      

وتـسقط  ] ٣[ها ثالثـة    نصفها فل 
األختان ألب لعد م وجود باقي بعد 
نصف األخت الـشقيقة  وهـذه       

 × ١ أخت ألب  : صورا 
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ولقـسمتها  أم وجد وأخت شقيقة وأخ وأخـت ألب          -٤
 :طريقان ومها

 مـن    املسألة أصلن   وعليه يكو  الطريق األول طريق املقامسة   
ويستوي ] ٥[والباقي مخسة ] ١[لألم السدس واحد ] ٦[ستة 

] ٥[للجد يف هذه احلالة املقامسة وثلـث البـاقي واخلمـسة            
] ٦[منكسرة على اجلد واألخوة ومباينة لرؤوسـهم سـتة          

ينـتج سـتة وثالثـون      ]٦[فنضرا يف أصل املسألة سـتة       
 .ومنها يصح هذا االنكسار ] ٣٦=٦×٦[

ولكل من اجلـد واألخ ألب عـشرة        ] ٦=٦×١[تة  لألم س 
 ] .٥[ولكل من األخت الشقيقة واألخت ألب مخسة ] ١٠[

مث تعود األخت الشقيقة بعد املعادة على األخ واألخت ألب          
فيبقى بعـد   ] ١٨[فتأخذ منهما ما يكمل نصفها مثانية عشرة        

وهي منكسرة علـى األخ واألخـت ألب        ] ٢[نصفها اثنان   
فنضرا يف مصح املسألة سـتة      ] ٣[ما ثالثة   ومباينة لرؤوسه 

ومنها يصح  ] ١٠٨= ٣٦×٣[ينتج مائة ومثانية    ] ٣٦[وثالثني  
وللجـد  ] ١٨= ٦×٣[لألم مثانية عـشرة     ، هذا االنكسار   
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ولألخت الشقيقة أربعـة ومخـسون                   ] ٣٠= ١٠×٣[ثالثون  
ــة ] ٥٤=١٨×٣[ ــألخ ألب أربع ولألخــت ألب ] ٤[ول

نظر بني مصح املسألة وسهام الورثة جنـدها        وبال، ] ٢[اثنان
بعـد  متوافقة بالنصف فنرجع كالً إىل نصفه فتصح املـسألة          

لـألم تـسعة    ] ٥٤=٢÷١٠٨[من أربعة ومخسني    االختصار  
ولألخـت  ] ١٥=٢÷٣٠[وللجد مخسة عشرة    ] ٩=٢÷١٨[

ولألخ ألب اثنـان    ] ٢٧=٢÷٥٤[الشقيقة سبعة وعشرون      
 ألب واحد لألخت و]٢=٢÷٤[
 ]٥٤ ١٠٨ ٣٦ ٣٦ ٦ ×٦ ]١=٢÷٢ 

 ٩ ١٨ ٦ ٦ ١ أم

 ١٥ ٣٠ ١٠ ١٠ جد

 ٢٧ ٥٤ ١٨ ٥ أخت شقيقة 

 ١ ٢ ١٠ أخ ألب 

وهذه املـسألة   
ــور  ــن ص م
خمتصرة اإلمـام   

 – �زيـــد 
 أخت ألب  : وهذه صورا

٥ 

٥ 
٢ 

١ ١ 

 تأصيل املسألة على ثلث الباقي للجد وعليـه         والطريق الثاين 
لوجود الـسدس وثلـث     ] ١٨[يكون أصلها من مثانية عشر      
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] ٥[وللجد ثلث الباقي مخسة     ] ٣[لألم السدس ثالثة    ، الباقي  
الستواء املقامسة وثلث الباقي له ؛ كون اإلخوة مثليه والباقي           

بني األخت  ] ١٠[ويبقى عشرة   ، بعد الفرض أكثر من الربع      
الشقيقة واألخ واألخت ألب وبعد املعادة تستكمل األخـت         

بـني األخ   ] ١[ويبقى واحد   ] ٩[صف تسعة   الشقيقة متام الن  
منكسر ] ١[واألخت ألب للذكر مثل حظ األنثيني والواحد        

فنضرا يف أصل املسألة    ] ٣[عليهما ومباين لرؤوسهما ثالثة     
ينتج أربعـة ومخـسون ومنـها تـصح         ] ١٨[مثانية عشر   

وللجد  مخسة عـشرة    ] ٩=٣×٣[لألم تسعة   ] ٥٤=١٨×٣[
 ] ٢٧=٣×٩[سبعة وعشرون ولألخت الشقيقة  ]١٥=٣×٥[

 ٥٤ ١٨ ١٨ ×٣  ]٢[ولألخ ألب اثنان

 ٩ ٣ ٣ أم

 ١٥ ٥ ٥ جد

 ٢٧  أخت شقيقة 

 ١ أخ ألب 

 ]١[لألخت ألب واحد  و 
مـن  كذلك  وهذه املسألة   

صور خمتصرة اإلمام زيـد     
 : وهذه صورا– �

 أخت ألب 

١٠ 
 ١ 
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كذلك حللها   أم وجد وأخت شقيقة وثالث أخوات ألب         -٥
 :يقانطر

  وعليـه يكـون      :تأصيل املسألة على املقامسة   الطريق األول   
والباقي مخـسة   ] ١[لألم السدس واحد    ] ٦[أصلها من ستة    

ويستوي للجد يف هذه احلالة املقامسـة وثلـث البـاقي           ] ٥[
منكسرة على اجلد واألخوات ومباينة لرؤوسهم      ] ٥[واخلمسة  

ستة وثالثون  ينتج  ]٦[فنضرا يف أصل املسألة ستة      ] ٦[ستة  
 .ومنها يصح هذا االنكسار ] ٣٦=٦×٦[

ولكـل أخـت      ] ١٠[وللجد عـشرة   ] ٦=٦×١[لألم ستة   
مث تعود األخت الشقيقة بعـد املعـادة علـى          ، ] ٥[مخسة  

األخوات ألب فتأخذ منهن ما يكمل نصفها مثانيـة عـشر           
ألخـوات ألب وهـي     ا] ٢[فيبقى بعد نصفها اثنان     ] ١٨[

فنضرا يف مصح   ] ٣[لرؤوسهن ثالثة    ومباينة   يهنمنكسرة عل 
] ١٠٨= ٣٦×٣[ينتج مائة ومثانية    ] ٣٦[املسألة ستة وثالثني    

] ١٨= ٦×٣[لألم مثانية عشرة    ، ومنها يصح هذا االنكسار     
لألخـت الـشقيقة أربعـة    و] ٣٠= ١٠×٣[وللجد ثالثون  
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ولكل واحدة من األخـوات ألب      ] ٥٤=١٨×٣ [ومخسون
ملسألة وسهام الورثة جنـدها     وبالنظر بني مصح ا   ، ] ٢[اثنان

متوافقة بالنصف فنرجع كالً إىل نصفه فتصح املسألة من أربعة          
وللجـد  ] ٩=٢÷١٨[لألم تسعة   ] ٥٤=٢÷١٠٨[ومخسني  

ولألخت الشقيقة سبعة وعشرون     ] ١٥=٢÷١٠[مخسة عشرة   
ــوات ألب  ] ٢٧=٢÷٥٤[ ــن األخ ــدة م ــل واح ولك

 ]١=١÷٢[واحد
 ٥٤ ١٠٨ ٣٦ ٣٦ ٦ ×٦ وهذه خمتصرة

 ٩ ١٨ ٦ ٦ ١ أم

 ١٥ ٣٠ ١٠ ١٠ جد

 ٢٧ ٥٤ ١٨ ٥ أخت شقيقة 

 ١ ٢ ٥ أخت ألب 

 ١ ٢ ٥ أخت ألب 

 �مام زيد   اإل
ــتأيت إن – وس

 –شاء اهللا تعاىل  
يف باب املسائل   
امللقبة وهـذه   

 أخت ألب :   صورا

٥ 

٥ 

٢ 

١ ٢ 

تأصيل املسألة على ثلث الباقي للجد وعليـه        والطريق الثاين   
لوجود الـسدس وثلـث     ] ١٨[ها من مثانية عشر     يكون أصل 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
١٣٣ 

] ٥[وللجد ثلث الباقي مخسة     ] ٣[الباقي لألم السدس ثالثة     
والباقي ، الستواء املقامسة وثلث الباقي له كون اإلخوة مثليه          

مث ، بني األخت الشقيقة واألخوات ألب باملعادة  ] ١٠[عشرة  
أخـذ  تعود األخت الشقيقة بعد املعادة على األخوات ألب فت        

 واحـد فيبقى بعد نصفها    ] ٩ [تسعةمنهن ما يكمل نصفها     
 ومباينة لرؤوسـهن    يهنمنكسرة عل و  ألخوات ألب وه  ل] ١[

ينـتج  ] ١٨[فنضرا يف أصل املسألة مثانية عشرة       ] ٣[ثالثة  
 لـألم تـسعة   ] ٥٤=١٨×٣[أربعة ومخسون ومنها تـصح      

 وللجد مخسة ] ٩=٣×٣[
٥٤ ١٨ ١٨ ×٣ 

 ٩ ٣ ٣ أم
 ١٥ ٥ ٥ جد

 ٢٧ ٩ أخت شقيقة 
 ١ أخت ألب 
 ١ أخت ألب

ولألخت ] ١٥=٣×٥[ عشرة
ـ     شرون الشقيقة سـبعة وع

 واحـدة   لكلو] ٢٧=٣×٩[
 ]١[ت ألب واحد  واخمن األ 

وهذه املسألة من صور خمتصرة     
 وهـذه   – �اإلمام زيـد    

 أخت ألب  :صورا

٩ 
١ 

١ 
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] ٦[أم وجد وأخ شقيق وأخت ألب أصلها من سـتة            -٦
] ٥[والبـاقي مخـسة     ] ١[صح لألم السدس واحـد    ومنها ت 

واألحظ للجد املقامسة ألن األخ واألخت أقل من مثلي اجلـد         
 ] ٢[فله باملعادة اثنان 

 ٦ ]   ٢[ولألخ الشقيق باملعادة كذلك اثنان 

 ١ ١ أم 

 ٢ ٢ جد

 ٣ ٢ أخ شقيق 

مث يعـود   ] ١[ولألخت ألب واحد    
األخ الشقيق علـى األخـت ألب       

] ٣[ويأخذ ما بيدها فلـها ثالثـة        
 × ١ أخت ألب : ألب وهذه صوراوتسقط األخت 

: وحللها طريقـان ومهـا     أم وجد وأخ شقيق وأخ ألب        -٧
 تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لإلخوة وعليه        الطريق األول 

والباقي مخسة  ] ١[لألم السدس واحد    ] ٦[أصلها من   يكون  
] ٥[اخلمـسة   يستوي للجد املقامسة وثلـث البـاقي و       ] ٥[

فنضرا يف أصل    ]٣[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ثالثة      
 لألم ثالثة    ، ]١٨=٦×٣[ينتج مثانية عشرة    ] ٦[املسألة ستة   

 ولكل من اجلد واألخ الشقيق واألخ ألب باملعادة ]٣=٣×١[
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 ١٨ ١٨ ٦ ×٣ مث يعود األخ الشقيق] ٥ [

 ٣ ٣ ١ أم

 ٥ ٥ جد

 ١٠ ٥ أخ شقيق

على األخ ألب فيأخذ ما بيده      
بح ويسقط األخ ألب فيـص    
 ]١٠[لألخ الشقيق عـشرة     

 أخ ألب : وهذه صورا 

 
٥ 

٥ × 

 تأصيلها على إعطاء اجلد ثلث الباقي وعليـه         والطريق الثاين 
] ٣[السدس ثالثـة     لألم] ١٨[يكون أصلها من مثانية عشرة      

 ] ٥[الباقي مخسة  وللجد ثلث
 ١٨ ١٨  لكل من األخ ] ١٠[والباقي عشرة 

 ٣ ٣ أم

 ٥ ٥ جد

 ١٠ ٥ أخ شقيق

] ٥[الــشقيق واألخ ألب مخــسة 
وبعد املعادة يأخذ األخ الشقيق ما      
بيد األخ ألب ويـسقط األخ ألب      

 × ٥ أخ ألب :وهذه صورا

كذلك حللها طريقـان  أم وجد وأخ شقيق وأختان ألب ـ  ٨
 :ومها

 أصلهاون  تأصيل املسألة على املقامسة وعليه يكالطريق األول
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بني اجلد  ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[لألم السدس واحد    ] ٦[من  
قامسـة وثلـث البـاقي      امليستوي للجد فيها    واإلخوة حيث   

 ]٦[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسـهم سـتة        ]٥[واخلمسة  
ينـتج سـتة وثالثـون      ] ٦[فنضرا يف أصل املسألة سـتة       

ولكل من اجلـد واألخ      ]٦=٦×١[لألم ستة   ] ٣٦=٦×٦[
ولكل من األختني ألب باملعادة مخـسة       ] ١٠[قيق عشرة   الش
علـى األخـتني ألب     بعد املعادة   مث يعود األخ الشقيق     ] ٥[

 .فيأخذ ما بأيديهما وتسقطان به
وبالنظر بني مصح املسألة وسهام الورثـة جنـدها متوافقـة           
 بالنصف فنرجع كالً منها إىل نصفه فنصف املسألة مثانية عشر 

١٨ ٣٦ ٣٦ ٦ ×٦ 

 ٣ ٦ ٦ ١ أم

 ٥ ١٠ ١٠ جد

 ١٠ ٢٠ ١٠ أخ شقيق

 × × ٥ أخت ألب

]١٨=٢÷٣٦ [
د مخـسة   وسهام اجل 

]٥=٢÷١٠[ 

وسهام األخ الشقيق   
وهذه ] ١٠[عشرة  
 أخت ألب :صورا 

 
 
٥ 
 ٥ × × 
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 تأصيلها على إعطاء اجلد ثلث الباقي وعليـه         والطريق الثاين 
 السدس لوجود ] ١٨[يكون أصل املسألة من مثانية عشر 

 ١٨ ١٨ 

 ٣ ٣ أم

 ٥ ٥ جد

 ١٠ أخ شقيق

 × أخت ألب

 لألم السدس ثالثة ، وثلث الباقي 
] ٥[وللجد ثلث الباقي مخسة     ]٣ [

] ١٠[والباقي بعد املعـادة عـشرة       
يأخذها األخ الشقيق وبه تـسقط      

 أخت ألب :األختان ألب وهذه صورا

١٠ 

 × 

 أصلها من ستة    ،أم وجد وأختان شقيقتان وأخت ألب       ـ  ٩
ويـستوي   ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[لألم السدس واحد    ] ٦[

ولكل أخت واحد   ] ٢[للجد يف هذه احلالة املقامسة فله اثنان        
]١. [ 

 مث تعود األختان الشقيقتان بعد املعادة علـى األخـت ألب           
وتـسقط  ] ٣[ ثالثـة    اوتأخذان ما بيدها فيصري ما بيديهم     

 .األخت ألب 
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] ٢[سرة عليهما ومباينة لرأسـيهما اثـنني        منك] ٣[والثالثة  
 ]١٢=٦×٢[ينتج اثنا عشر] ٦[فنضرا يف أصل املسألة ستة 

١٢ ٦ ٦ ×٢ 

 ٢ ١ ١ أم

 ٤ ٢ ٢ جد

 ٣ ١ أخت شقيقة

 ١ أخت شقيقة
٣ 

٣ 

 ومنها يصح هذا االنكسار

وللجـد  ]٢=٢×١[لألم اثنان   
وللشقيقتني ] ٤=٢×٢[ أربعة
لكل واحـدة   ] ٦=٢×٣[ستة  
وتسقط األخت ألب   ] ٣[ثالثة

 × × ١ أخت ألب : بعد املعادة وهذه صورا 

كـذلك حللـها    أم وجد وأختان شقيقتان وأخ ألب       ـ  ١٠
 :طريقان ـ الستواء املقامسة وثلث الباقي للجد ـ ومها

 تأصيلها على املقامسة بني اجلد واإلخوة وعليه        الطريق األول 
والباقي مخسة  ] ١[لألم السدس واحد    ] ٦[ أصلها من يكون  

ويستوي للجد فيها مقامسة اإلخوة وثلث الباقي واخلمسة        ] ٥[
فنـضرا يف    ]٦[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ستة       ]٥[

لـألم  ] ٣٦=٦×٦[ينتج ستة وثالثون    ] ٦[أصل املسألة ستة    
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ولكل من اجلد واألخ ألب باملعادة عـشرة        ] ٦=٦×١[ستة  
 .]٥ [ولكلٍ من األختني الشقيقتني مخسة] ١٠[

 مث تعود األختان الشقيقتان على األخ ألب فيأخذان ما بيده          
 .]١٠[ويسقط فيكون ما بيد كلٍ منهما عشرة 

 وبالنظر بني مصح املسألة وسهام الورثـة جنـدها متوافقـة           
بالنصف فنرجع كالً منها إىل نصفه فنصف املـسألة مثانيـة           

 عشرة
١٨ ٣٦ ٣٦ ٦ ×٦ 

 ٣ ٦ ٦ ١ أم

 ٥ ١٠ ١٠ جد

 ٥ ١٠ ٥ أخت شقيقة

 ٥ ١٠ ٥ أخت شقيقة

] ١٨=٢÷٣٦ [
وسهام اجلد مخسة   

]٥=٢÷١٠[ 

 مـن   وسهام كـلٍ  
مخـسة   الشقيقتني

 أخ ألب :وهذه صورا] ٥[

 
 
٥ 
 ١٠ × × 

 تأصيلها على إعطاء اجلد ثلث البـاقي وهـو          والطريق الثاين 
] ١٨[األخصر وعليه يكون أصل املسألة من مثانيـة عـشر           

 ،ث الباقيلوجود السدس وثل
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 ١٨ ١٨ 

 ٣ ٣ أم

 ٥ ٥ جد

 ٥ ة شقيقتأخ

 ٥ شقيقةأخت 

 ]٣[لألم السدس ثالثة 
] ٥[ وللجد ثلث الباقي مخـسة      
] ١٠[والباقي بعد املعادة عـشرة      

لألختني الشقيقتني لكل واحـدة     
مخسة ويسقط األخ ألب وهـذه      

 أخ ألب :صورا

١٠ 

 × 

كذلك حللـها    أم وجد وأختان شقيقتان وأختان ألب     ـ  ١١
 :طريقان كسابقتها ومها

أصلها  تأصيل املسألة على املقامسة وعليه يكون        الطريق األول 
ويستوي ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[لألم السدس واحد    ] ٦[ من

 .للجد فيها مقامسة األخوات وثلث الباقي
 ]٦[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم سـتة        ]٥[ واخلمسة  

ينـتج سـتة وثالثـون      ] ٦ [فنضرا يف أصل املسألة سـتة     
]٣٦=٦×٦[. 

ولكل أخت مخسة  ]١٠[للجد عشرة و] ٦=٦×١[ لألم ستة  
]٥[. 
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 مث تعود األختان الشقيقتان على األختني ألب فيأخذان مـا          
األختني من  هما وتسقط األختان ألب فيكون ما بيد كلٍ         يبيد

 .]١٠[الشقيقتني عشرة 
ا متوافقـة    وبالنظر بني مصح املسألة وسهام الورثـة جنـده        

 بالنصف فنرجع كالً منها إىل نصفه 
١٨ ٣٦ ٣٦ ٦ ×٦ 

 ٣ ٦ ٦ ١ أم

 ٥ ١٠ ١٠ جد

 ٥ ١٠ ٥ أخت شقيقة

 ٥ ١٠ ٥ أخت شقيقة

 × × ٥ أخت ألب

 فنصف املسألة مثانية
ــشرة  ] ١٨=٢÷٣٦[ع

وسهام اجلـد مخـسة     
 وسهام] ٥=٢÷١٠[

ــتني  ــن األخ ــلٍ م ك
] ٥[الشقيقتني مخـسة    

 أخت ألب :وهذه صورا

 
 
٥ 

٥ × × 

 تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث البـاقي         والطريق الثاين 
 وهوا األخصر وعليه 
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 ١٨ ١٨ 
 ٣ ٣ أم
 ٥ ٥ جد

 ٥ أخت شقيقة
 ٥ أخت شقيقة
 × أخت ألب

أصل املسألة من مثانية عـشر       يكون
 ،لوجود السدس وثلث الباقي   ] ١٨[

وللجد ثلث  ] ٣[لألم السدس ثالثة    
والباقي بعد املعادة   ] ٥[الباقي مخسة   

لألختني الـشقيقتني   ] ١٠[عشرة  
احدة مخسة وتسقط األختان    لكل و 

 أخت ألب  :ألب وهذه صورا

١٠ 

× 
كذلك أم وجد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت ألب         ـ  ١٢

 :حللها طريقان ـ كسابقتها ـ ومها
لها  أص  تأصيل املسألة على املقامسة وعليه يكون      الطريق األول 

] ٥[والبـاقي مخـسة     ] ١[لألم السدس واحد    ] ٦[من ستة   
ويستوي للجد يف هذه احلالة املقامسة وثلث الباقي واخلمـسة          

] ٦[منكسرة على اجلد واألخوة ومباينة لرؤوسهم ستة        ] ٥[
ينـتج سـتة وثالثـون      ]٦[فنضرا يف أصل املسألة سـتة       

 .ومنها يصح هذا االنكسار ] ٣٦=٦×٦[
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 ولكل من اجلد واألخ الشقيق عـشرة        ]٦=٦×١[لألم ستة   
 ] .٥[ولكل من األخت الشقيقة واألخت ألب مخسة ] ١٠[

مث يعود األخ واألخت الشقيقان بعد املعادة على األخت ألب          
وهـي  ] ٢٠[ن  وفيأخذن ما بيدها وتسقط فيصبح هلما عشر      

فنضرا يف مصح   ] ٣[منكسرة عليهما ومباينة لرؤوسهم ثالثة      
] ١٠٨= ٣٦×٣[ينتج مائة ومثانية    ] ٣٦[ني  املسألة ستة وثالث  

] ١٨= ٦×٣[لألم مثانية عشرة    ، ومنها يصح هذا االنكسار     
ــون ــد ثالث ــشقيقة ] ٣٠= ١٠×٣[ وللج ــشقيق وال ولل

ولألخت ]٤٠=٢٠×٢[لألخ الشقيق أربعون    ] ٦٠=٢٠×٣[
 .]٢٠=٢٠×١[الشقيقة عشرون 

وبالنظر بني مصح املسألة وسهام الورثـة جنـدها متوافقـة            
ح مصح املـسألة أربعـة    بصينصف فنرجع كالً إىل نصفه ف     بال

وللجـد   ]٩=٢÷١٨ [ لألم تسعة  ]٥٤=٢÷١٠٨[ومخسون  
  ]١٠=٢÷٢٠[وللشقيقة عشرة ] ١٥=٢÷٣٠[مخسة عشرة 
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 ٥٤ ١٠٨ ٣٦ ٣٦ ٦ ×٦ وللشقيق

 ٩ ١٨ ٦ ٦ ١ أم

 ١٥ ٣٠ ١٠ ١٠ جد

 ١٠ ٢٠ ٥ أخت شقيقة 

 ١٠ أخ شقيق 
٢٠ 

 ٢٠ ٤٠ 

ــشرون   عــ
]٢٠=٢÷٤٠ [

وتــسقط األب 
وهـــذه ألب 
 أخت ألب : صورا

٥ 

٥ × × × 
 تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث البـاقي         والطريق الثاين 

لوجـود الـسدس    ] ١٨[وعليه يكون أصلها من مثانية عشر       
 .وثلث الباقي

والباقي ] ٥[وللجد ثلث الباقي مخسة ] ٣[لألم السدس ثالثة  
األخت الـشقيقني وتـسقط     لألخ و ] ١٠[بعد املعادة عشرة    

على األخ واألخت الشقيقني     منكسرة األخت ألب والعشرة  
فنضرا يف أصل املسألة مثانيـة      ] ٣[لرؤوسهما ثالثة    ومباينة
ومنها يصح  ] ٥٤=١٨×٣[ينتج أربعة ومخسون    ] ١٨[عشر  

مخسة عشرة  وللجد  ] ٩= ٣×٣ [تسعةلألم  ، هذا االنكسار   
 ونثالثوالشقيقة  وللشقيق ]١٥= ٥×٣[
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٥٤ ١٨ ١٨ ×٣ 

 ٩ ٣ ٣ أم

 ١٥ ٥ ٥ جد

 ٢٠ ة شقيقتأخ

 شقيقأخ 
١٠ 

 ١٠ 

لـــألخ ] ٣٠=١٠×٣[ 
ــ ــشقيق عـ ون شرالـ

ولألخت  ]٢٠=١٠×٢[
ــش  ــشقيقة عـ  رةالـ

 وهـــذه ]١٠=١٠×١[
  ألبتأخ :صورا

١٠ 
× × 

كذلك أم وجد وثالث أخوات شقيقات وأخت ألب        ـ  ١٣
 :حللها طريقان ـ كسابقتها ـ ومها

  تأصيل املسألة على طريق املقامسة وعليه يكون       األولالطريق  
والباقي مخـسة   ] ١[لألم السدس واحد    ] ٦[أصلها من ستة    

ويستوي للجد يف هذه احلالة املقامسـة وثلـث البـاقي           ] ٥[
منكسرة على اجلد واألخوة ومباينة لرؤوسهم      ] ٥[واخلمسة  

 ينتج ستة وثالثون  ]٦[فنضرا يف أصل املسألة ستة      ] ٦[ستة  
 .ومنها يصح هذا االنكسار ] ٣٦=٦×٦[

ولكل أخت مخسة   ] ١٠[وللجد عشرة   ] ٦=٦×١[لألم ستة   
]٥. [ 
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مث تعود األخوات الشقيقات بعد املعادة على األخـت ألب          
 .]٢٠[ن وفيأخذن ما بيدها وتسقط فيصبح هلن عشر

فنـضرا  ] ٣[ وهي منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن ثالثة       
ينـتج مائـة ومثانيـة      ] ٣٦[الثـني   يف مصح املسألة ستة وث    

 .ومنها يصح هذا االنكسار ] ١٠٨= ٣٦×٣[
ــشرة  ــة ع ــألم مثاني ــون               ] ١٨= ٦×٣[ل ــد ثالث وللج

]٣٠= ١٠×٣[. 
لكل واحـدة   ] ٦٠=٢٠×٣[ ولألخوات الشقيقات ستون    

 ].٢٠[عشرون 
وبالنظر بني مصح املسألة وسهام الورثـة جنـدها متوافقـة           

أربعـة  مـن    إىل نصفه فتصح املـسألة       بالنصف فنرجع كالً  
 .]٥٤[ومخسني 

 ]١٥=٢÷٣٠[وللجد مخسة عشرة ] ٩=٢÷١٨[ لألم تسعة 
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 ٥٤ ١٠٨ ٣٦ ٣٦ ٦ ×٦ ولكل واحدة

 ٩ ١٨ ٦ ٦ ١ أم

 ١٥ ٣٠ ١٠ ١٠ جد

 ١٠ ٢٠ أخت شقيقة 

 أخت شقيقة 

٥ 

١٠ ٢٠ ٥ 

مــن األخــوات 
الشقيقات عشرة  

]١٠=٢÷٢٠[ 
 : وهذه صورا

 ٥ أخت شقيقة 

٢٠ 

 ١٠ ٢٠ 

 أخت ألب 

٥ 

٥ × × × 
 تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث البـاقي         والطريق الثاين 

لوجـود الـسدس    ] ١٨[وعليه يكون أصلها من مثانية عشر       
 .وثلث الباقي

والباقي ] ٥[وللجد ثلث الباقي مخسة ] ٣[لألم السدس ثالثة  
 الشقيقات بعد   يستأثرن به األخوات  ] ١٠[بعد املعادة عشرة    

 .املعادة وتسقط ن األخت ألب
 على األخوات الشقيقات ومباينـة     منكسرة] ١٠[  والعشرة

 ]١٨[فنضرا يف أصل املسألة مثانية عشر       ] ٣[لرؤوسه ثالثة   
 ينتج أربعة ومخسون
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٥٤ ١٨ ١٨ ×٣ 
 ٩ ٣ ٣ أم
 ١٥ ٥ ٥ جد

 ١٠ أخت شقيقة
 ١٠ أخت شقيقة
 أخت شقيقة

١٠ ١٠ 
١٠ 

ومنها يصح  ] ٥٤=١٨×٣  [
 تـسعة لـألم    هذا االنكسار 

مخـسة  وللجد  ] ٩= ٣×٣[
 ]١٥= ٥×٣[عــــشرة 
ــشقيق ــون  اتوللـ ثالثـ

لكل واحـدة   ] ٣٠=١٠×٣[
 ×   أخت ألب : وهذه صورا]١٠[عشرة 

أي أيكون املوجـود مـن       )أو ربعاً    ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
وهي :   هي اموعة الثانية   وهذهذوي الفروض صاحب ربع     

ما كان الفرض فيها ربعاً فقط وهي  املسائل  الثالث عـشرة          
السابقة ولكن مع وجود زوجة بدالً عن األم أو اجلدة وهـي            

 .على النحو التايل 
 زوجة وجد وأخت شقيقة وأخت ألب أصلها من أربعة          -١
والباقي ثالثة  ] ١[خمرج فرض الربع  للزوجة الربع واحد        ] ٤[
 ة للذكر مثل حظ األنثـيني منكـسر       بني اجلد واألختني  ] ٣[
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فنضرا يف أصل املـسألة     ] ٤[ لرؤوسهم أربعة    ةعليهم ومباين 
 ومنها تصح ] ١٦=٤×٤[ينتج ستة عشر ] ٤[أربعة 

ولكـل مـن    ] ٦[وللجد ستة   ] ٤ = ٤×١[للزوجة أربعة   
 ] ٣[األختني ثالثة 

مث تعود األخت الشقيقة على األخت ألب وتأخذ ما بيـدها           
] ٦[ فيصيح ما بيد األخت الـشقيقة سـتة          لتكميل نصفها 

 .وتسقط األخت ألب 
وبني سهام الورثة   ] ١٦[وبالنظر بني مصح املسألة ستة عشر       

 كالً إىل وفقه فوفـق املـسألة        عجندها متوافقة بالنصف فنرج   
ولكل من   ]٢=٢÷٤[وسهام الزوجة اثنان  ] ٨=٢÷١٦[مثانية  
 اجلد 

٨ ١٦ ١٦ ٤×  ٤ 

 ٢ ٤ ٤ ١ زوجة 

 ٣ ٦ ٦ جد

 ٣ ٦ ٣أخت شقيقة 

ــة  والـــشقيقة ثالثـ
وتـــسقط ] ٣=٢÷٦[

 لعدم وجود   األخت ألب 
باقي بعد نصف الشقيقة    

 أخت ألب  :وهذه صورا 

 
٣ 

٣ × × 
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 وأخ ألب أصلها مـن أربعـة        ة شقيق ت زوجة وجد أخ   -٢
] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[الربع واحد    خمرج فرض الربع للزوجة   

 منكسرة علـيهم ومباينـة      لثالثةاخوة مقامسة و  بني اجلد واإل  
 أربعـة ينـتج     فنضرا يف أصل املسألة   ] ٥[مخسة  لرؤوسهم  
 ومنها تصح  ] ٢٠=٥×٤[عشرون 

] ٦[ ولكل من اجلـد واألخ ألب سـتة       ] ٥[للزوجة مخسة   
بعـد  مث تعود األخت الـشقيقة      ] ٣[ولألخت الشقيقة ثالثة    

 املعادة على األخ ألب فتأخذ
   ٢٠ ٢٠ ٤ ×٥ 

 ٥ ٥ ١ زوجة 

 ٦ ٦ جد

 ٩ ٣  ة شقيقتأخ

 لما بيد حماولـة السـتكما     
ويسقط لعدم وجود    فهانص

باقي بعد نـصف الـشقيقة       
وهـذه  ]٩[فيكون هلا تسعة    

 أخ ألب  : صورا 

٣ 

٦ × 

كـذلك  زوجة وجد وأخت شقيقة وأختان ألب أصلها        ـ  ٣
بني ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[للزوجة الربع واحد    ] ٤[من أربعة   
منكـسرة  للذكر مثل حظ األنثيني والثالثـة       األخوات  اجلد و 
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 فنضرا يف أصل املـسألة    ] ٥[مخسة  عليهم ومباينة لرؤوسهم    
ومنها تصح  للزوجة مخـسة      ] ٢٠[ينتج عشرون   ] ٤[أربعة  

ولكل واحدة من األخـوات باملعـادة       ] ٦[وللجد ستة   ] ٥[
 مث تعود األخت] ٣[ثالثة 

 ٢٠ ٢٠ ٤× ٥ الشقيقة على األختني ألب

 ٥ ٥ ١ زوجة 

 ٦ ٦ جد

 ٩ ٣ أخت شقيقة 

 × ٣ أخت ألب 

حماولـة  وتأخذ ما بأيديهما    
 وتـسقط   نصفها لالستكما

لعدم فاضـل    األختان ألب   
 وهـذه   بعد نصف الشقيقة  

 أخت ألب  : صورا

 
٣ 
 ٣ × 

وحللـها  زوجة وجد وأخت شقيقة وأخ وأخـت ألب        -٤ 
ـ ي للجد   طريقان الستواء املقامسة وثلث الباق      الطريق األول ف

خمرج الربع  ] ٤[من أربعة   فأصلها    املسألة على املقامسة   ليأصت
بني اجلد واإلخوة   ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[للزوجة الربع واحد    

منكـسرة علـيهم   والثالثـة   للذكر مثل حظ األنثيني مقامسة  
بالثلث فنثبت وفق الرؤوس اثنني     ] ٦[ ستةموافقة لرؤوسهم   و
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 ٤×٢[ينتج مثانية   ] ٤[يف أصل املسألة أربعة     مث نضرا   ، ]٢[
 = ٢×١[ للزوجة اثنـان      ، ومنها يصح هذا االنكسار   ] ٨= 
ولكلٍ من األختني واحد    ] ٢[ولكل من اجلد واألخ اثنان      ] ٢
مث تعود األخت الشقيقة بعد املعادة على األخ واألخت         ، ] ١[

الستكمال نصفها فتأخذ ما بأيديهما ويـسقطان       حماولة  ألب  
 وبالنظر بني مصح املسألة مثانية      هاعدم وجود فاضل بعد نصف    ل
 فنرجع الكل إىل، وسهام الورثة جندها متوافقة بالنصف ] ٨[

 ٤ ٨ ٨ ٤ ×٢  فوفق املسألة أربعةهوفق

 ١ ٢ ٢ ١ زوجة 

 ١ ٤ ٢ جد

 ٢ × ١ أخت شقيقة 

 × × ١ أخت ألب  

ووفق سـهام   ] ٤=٢÷٨ [
الزوجـة  كلٍ من اجلـد و    

ووفـق  ] ١=٢÷٢[واحد  
سهام األخت الشقيقة اثنان    

 أخ ألب  :وهذه صورا] ٢=٢÷٤[

٣ 

٢ × × 

 اجلد ثلث الباقي ءفتأصيل املسألة على إعطاوأما الطريق الثاين    
وللجد ثلـث   ] ١[للزوجة الربع واحد    ] ٤[فأصلها من أربعة    

 ].١[الباقي واحد 
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 ٤ ٤ 

 ١ ١ زوجة
 ١ ١ جد

 ٢ أخت شقيقة 
 × أخت ألب 

وهـي  ] ٢[والباقي بعد املعادة اثنان     
تأثر بـه الـشقيقة     متام النصف فتس  

ويسقط األخ واألخت ألب وهـذه      
 صورا

 أخ ألب
٢ 

× 
كـذلك  زوجة وجد وأخت شقيقة وثالث أخوات ألب    -٥

كسابقتها حللها طريقان الطريق األول تأصيل املـسألة علـى         
خمـرج الربـع    ] ٤[ من أربعة    مقامسة للجد لألخوات فأصلها   

 .] ١[للزوجة الربع واحد 
بني اجلد واألخوات مقامسة للذكر مثل حظ       ] ٣[والباقي ثالثة   

موافقـة  ] ٣[بينها وبني الثالثة    ] ٦[األنثيني ورؤوسهم ستة    
 .] ٢[بالثلث فنثبت وفق الرؤوس اثنني
] ٨=٤×٢[ينتج مثانيـة    ] ٤[مث نضرا يف أصل املسألة أربعة       

 .ارهذا االنكسصح يومنها 
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ولكل أخـت   ] ٢[وللجد اثنان   ] ٢ = ٢×١[للزوجة اثنان   
 .] ١[واحد 

مث تعود األخت الشقيقة بعد املعادة علـى األخـوات ألب           
وتأخذ ما بأيديهن لتكميل نصفها ويسقطن لعدم وجود باقي         

 .بعد نصف األخت الشقيقة 
وسهام الورثـة جنـدها     ] ٨[وبالنظر بني مصح املسألة مثانية      

 ف فنرجع الكل إىل وفقهمتوافقة بالنص
 ٤ ٨ ٨ ٤×  ٢ فوفق املسألة أربعة

 ١ ٢ ٢ ١ زوجة 

 ١ ٢ ٢ جد 

 ٢ ٤ ١ أخت شقيقة 

 × × ١ أخت ألب 

 × × ١ أخت ألب 

ووفق سهام  ] ٤=٢÷٨  [
كلٍ من الزوجة واجلـد     

ووفق ] ١=٢÷٢[واحد  
سهام األخت الـشقيقة     

وهـذه  ]٢=٢÷٤[اثنان  
 أخت ألب  : صورا

 
 
٣ 

١ × × 
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 ٤ ٤ 
 ١ ١ زوجة 
 ١ ١ جد

 ٢ أخت شقيقة 
 × أخت ألب 
 × أخت ألب 

وأما الطريق الثاين فهو تأصيل املسألة      
 على إعطاء اجلد ثلث الباقي فأصـلها      

 للزوجة الربع واحـد     ]٤[من أربعة   
 ]١[وللجد ثلث الباقي واحـد      ] ١[

وهي متام  ] ٢[والباقي بعد املعادة اثنان     
النصف فتستأثر ا الشقيقة وتـسقط      

 أخت ألب  :األخوات ألب وهذه صورا

٢ 

× 
زوجة وجد أخ شقيق وأخت ألب أصلها من أربعة خمرج          -٦

 .]١[الربع واحد  فرض الربع للزوجة
بني اجلد واألخوة مقامسة وهي منكـسرة       ] ٣[ والباقي ثالثة   

 فنضرا يف أصل املـسألة    ] ٥[مخسة  عليهم ومباينة لرؤوسهم    
 ، ومنها تصح ] ٢٠[ينتج عشرون ] ٤[أربعة 

 ولكل من اجلد واألخ الشقيق ستة     ] ٥=٥×١[للزوجة مخسة   
 .]٣[ولألخت ألب ثالثة ] ٦[
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 ٢٠ ٢ ٠ ٤ × ٥ مث يعود األخ الشقيق على

 ٥ ٥ ١ زوجة

 ٦ ٦ جد

 ٩ ٦ أخ شقيق 

األخت ألب فيأخذ ما بيدها     
بعد املعادة وتسقط به فيكون     

 : وهذه صورا ]٩[له تسعة 
 أخت ألب 

٣ 

٣ × 

ويستوي حلها علـى    زوجة وجد وأخ شقيق وأخ ألب        -٧
طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لألخوين أو على طريق          

خمـرج الربـع    ] ٤[ من أربعة    إعطاء اجلد ثلث الباقي فأصلها    
] ١[للجد واحد   ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[للزوجة الربع واحد    

  أو ثلث الباقي سواًء باملقامسة
  ٤ ٤ 

 ١ ١ زوجة

 ١ ١ جد

 ٢ ١ أخ شقيق

مث ] ١[لكل واحد من األخوين واحد      و
يعود األخ الـشقيق علـى األخ ألب        

] ٢[اثنـان   فيأخذ ما بيده ليصبح لـه       
 : وهذه صورا به ويسقط األخ ألب 

 × ١ أخ ألب
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وحللـها طريقـان    زوجة وجد وأخ شقيق وأختـان ألب         -٨
 .قامسة وثلث الباقي للجدالستواء امل

اجلـد لإلخـوة      املسألة على مقامسة   ليأص ت الطريق األول ف 
 ]١[خمرج الربع للزوجة الربـع واحـد        ] ٤[ من أربعة    فأصلها

خوة مقامسة للذكر مثـل حـظ       بني اجلد واإل  ] ٣[والباقي ثالثة   
موافقة بالثلث ] ٣[بينها وبني الثالثة  ] ٦[األنثيني ورؤوسهم ستة    

مث نضرا يف أصل املسألة أربعـة       ] ٢[ الرؤوس اثنني فنثبت وفق   
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٨=٤×٢[ينتج مثانية ] ٤[

ولكل من اجلد واألخ الشقيق اثنان      ] ٢ = ٢×١[ للزوجة اثنان   
 .]١[ولكل من األختني واحد ] ٢[
مث يعود األخ الشقيق بعد املعادة على األختني ألب ويأخذ مـا             

 .يصبح ما بيده أربعةه و ببأيديهما وتسقطان
وسهام الورثة جندها متوافقة ] ٨[ وبالنظر بني مصح املسألة مثانية 

 هفنرجع الكل إىل وفق، بالنصف 
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٤ ٨ ٨ ٤× ٢ 

 ١ ٢ ٢ ١ ة زوج

 ١ ٢ ٢ جد

 ٢ ٤ ٢ أخ شقيق 

 × × ١ أخت ألب 

] ٤=٢÷٨[فوفق املسألة أربعة    
كلٍ مـن اجلـد     ووفق سهام   

] ١=٢÷٢[الزوجة واحـد    و
ووفق سهام األخ الشقيق اثنان     

 :وهذه صورا]٢=٢÷٤[
 أخت ألب 

٣ 

١ × × 

 صيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث الباقي تأوالطريق الثاين 
 ٤ ٤ 

 ١ ١ زوجة 
 ١ ١ جد

 ٢ أخ شقيق 
 × أخت ألب

للزوجة ] ٤[ابتداًء فأصلها من أربعة     
وللجد ثلث الباقي   ] ١[الربع واحد   

لإلخوة ] ٢[والباقي اثنان   ] ١[واحد  
 املعادة ويأخذ   مث يعود األخ ألب بعد    

ما يب األختني ألب ويـسقطان بـه        
 أخت ألب :وهذه صورا

٢ 
× 

] ٤[زوجة وجد وأختان شقيقتان وأخت ألب أصلها مـن           -٩
بني اجلد  ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[خمرج الربع للزوجة الربع واحد      

منكـسرة علـيهم    األنثيني والثالثة   للذكر مثل حظ    واألخوات  
] ٤[فنضرا يف أصل املسألة أربعة      ] ٥[ومباينة لرؤوسهم مخسة    
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وللجد ستة  ]٥=٥×١[للزوجة مخسة ] ٢٠=٤×٤[ينتج عشرون   
مث تعـود األختـان     ] ٣[ولكل واحدة من األخوات ثالثة      ] ٦[

الشقيقتان على األخت ألب بعد املعادة فتأخـذان مـا بيـدها            
] ٩[فيصبح بيدي الشقيقتني تـسعة      ما  ب  وتسقط األخت أل  

فنـضرا يف   ] ٢[وهي منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنني       
  أربعونفينتج ] ٢٠[مصح االنكسار السابق عشرين 

٤٠ ٢٠ ٢٠ ٤ ×٥ 

 ١٠ ٥ ٥ ١ زوجة

 ١٢ ٦ ٦ جد

 ٩ ٣ أخت شقيقة

 ٣ أخت شقيقة

٩ 
 ٩ 

للزوجة ] ٤٠=٢٠×٢[
ــشرة  ] ١٠=٥×٢[ع

ــا عــشر  وللجــد اثن
ــل ] ١٢=٦×٢[ ولك

وهذه ]٩[شقيقة تسعة   
 أخت ألب : صورا 

 
٣ 

٣ × × 
ألب كذلك أصلها   أخ  زوجة وجد وأختان شقيقتان و     -١٠

 والبـاقي   ]١[خمرج الربع للزوجة الربع واحد      ] ٤[من أربعة   
 مقامسة ألا األوفر للجد      واألختني خبني اجلد واأل  ] ٣[ثالثة  
وبينها ] ٦[ عليهم ورؤوسهم ستة   منكسرة]  ٣[ثالثة  والهنا  

 ] ٢[موافقة بالثلث فنثبت وفق الرؤوس اثنني ] ٣[وبني الثالثة 
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] ٨ = ٤×٢[ينتج مثانية   ] ٤[مث نضرا يف أصل املسألة أربعة       
] ٢ = ٢×١[للزوجـة اثنـان      ، ومنها يصح هذا االنكسار   

 باملعادة  نيأختمن   ولكلٍ] ٢[اثنان  واألخ ألب   جلد  كل من   ول
مث تعود األختان الشقيقتان بعد املعـادة علـى         ، ] ١[واحد  
سقط ويكـون مـا بأيـدي    ي ويدهألب فتأخذان ما ب   واألخ

] ٨[وبالنظر بني مصح املسألة مثانيـة       ، ]٤[الشقيقتني أربعة   
 فنرجع، متوافقة بالنصف  وسهام الورثة جندها

  ٤ ٨ ٨ ٤×  ٢ 

 ١ ٢ ٢ ١ زوجة 

 ١ ٢ ٢ جد

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة

 فوفق املسألة   هالكل إىل وفق  
ووفـق  ] ٤=٢÷٨[أربعة  
لزوجة اكلٍ من اجلد و   سهام  

ووفـق  ] ١=٢÷٢[واحد  
سهام األخت الشقيقة اثنان    

 أخ ألب :وهذه صورا] ٢=٢÷٤[

 
 
٣ 

٢ × × 
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زوجة وجد وأختان شقيقتان وأختـان ألب كـذلك          -١١
 :حللها طريقان ومها

 من  املسألة على مقامسة اجلد لألخوات     تأصيل   الطريق األول  
 .]١[خمرج الربع للزوجة الربع واحد ] ٤[أربعة 

للذكر مثـل   بني اجلد واألخوات مقامسة     ] ٣[ والباقي ثالثة   
رؤوسهم موافقة ل منكسرة عليهم و  ] ٣[ثالثة  وال حظ األنثيني 

 .] ٢[بالثلث فنثبت وفق الرؤوس اثنني ] ٦[ ستة
] ٨ = ٤×٢[ينتج مثانية   ] ٤[أربعة  مث نضرا يف أصل املسألة      
 .ومنها يصح هذا االنكسار

ولكل أخـت   ] ٢[وللجد اثنان   ] ٢ = ٢×١[للزوجة اثنان    
 .]١[من األخوات باملعادة واحد 

مث تعود األختان الشقيقتان بعد املعادة على واألخـتني ألب          
 ويكون ما بأيدي     األختان ألب  فتأخذان ما بأيديهما وتسقط   

 .]٤[عة الشقيقتني أرب
 وسهام الورثة جندها] ٨[وبالنظر بني مصح املسألة مثانية 
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  ٤ ٨ ٨ ٤×  ٢ 

 ١ ٢ ٢ ١ زوجة 

 ١ ٢ ٢ جد

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة

 × × ١ أخت ألب

 فنرجع، متوافقة بالنصف 
 فوفق املسألة   هالكل إىل وفق  

ووفـق  ] ٤=٢÷٨[أربعة  
الزوجة كلٍ من اجلد و   سهام  

ووفـق  ] ١=٢÷٢[واحد  
سهام األخت الشقيقة اثنان    

 أخت ألب :وهذه صورا] ٢=٢÷٤[

 
 
٣ 

١ × × 

  فنأصل املسألة من خمرجي الربع وثلث وأما الطريق الثاين
 ٤ ٤ 

 ١ ١ زوجة 
 ١ ١ جد

 ١ أخت شقيقة 
 ١ أخت شقيقة 
 × أخت ألب 

الباقي للجد ابتداًء فأصلها من أربعة      
، ] ١[للزوجة الربـع واحـد      ] ٤[

] ١[وللجد ثلـث البـاقي واحـد        
تأخذها ] ٢[والباقي بعد املعادة اثنان     

] ١[الشقيقتان لكل واحدة واحـد      
 :وتسقط األختان ألب وهذه صورا

 أخت ألب

٢ 

× 
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زوجة وجد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخـت ألب           -١٢
 :حللها طريقان ومها

 ة اجلـد لألخـوات     تأصيل املسألة على مقامس    الطريق األول  
خمرج الربـع   ] ٤[من أربعة   للذكر مثل حض األنثيني فأصلها      

 .]١[للزوجة الربع واحد 
للذكر مثل حظ    مقامسة   ةخوواإلبني اجلد   ] ٣[ والباقي ثالثة   

 رؤوسهم سـتة  موافقة ل منكسرة عليهم و  ] ٣[ثالثة  وال األنثيني
 .] ٢[بالثلث فنثبت وفق الرؤوس اثنني ] ٦[

] ٨ = ٤×٢[ينتج مثانية   ] ٤[أصل املسألة أربعة    مث نضرا يف    
 .ومنها يصح هذا االنكسار

جلد واألخ الـشقيق    كل من ا   ول ]٢ = ٢×١[للزوجة اثنان    
ولكل واحدة من األختني باملعادة واحـد       ] ٢[كذلك اثنان   

مث يعود األخ واألخت الشقيقان بعد املعـادة علـى          ، ] ١[
ون مـا بأيـدي     األخت ألب فيأخذان ما بيدها وتسقط فيك      

وهي منكسرة عليهما ومباينـة     ] ٤[الشقيق والشقيقة أربعة    
ينتج ] ٨[فنضرا يف مصح املسألة مثانية      ] ٣[لرؤوسهم ثالثة   
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ومنها يصح هذا االنكسار لكلٍ     ] ٢٤=٨×٣[أربعة وعشرون   
ولـألخ الـشقيق مثانيـة       ]٦=٣×٢[من الزوجة واجلد ستة     

 بـني مـصح     وبالنظر، ]٤=٤×١[ولألخت الشقيقة أربعة    
وسهام الورثة جنـدها متوافقـة    ] ٢٤[املسألة أربعة وعشرين    

 فوفق املسألة اثنـا عـشر       هفنرجع الكل إىل وفق   ، بالنصف  
 لكل من الزوجة واجلد ثالثة] ١٢=٢÷٢٤[

١٢ ٢٤ ٨ ٨ ٤ ×٢ 

 ٣ ٦ ٢ ٢ ١ زوجة

 ٣ ٦ ٢ ٢ جد

 ٤ ٨ ٢ أخ شقيق

 ١ أخت شقيقة

٤ 
 ٢ ٤ 

ــألخ ] ٣=٢÷٦[ ول
أربعـــة الـــشقيق 

ولألخت ] ٤=٢÷٨[
الـــشقيقة اثنـــان 

ــذه ]٢=٢÷٤[ وهـ
 أخت ألب  : صورا

 
٣ 

١ × × × 

والطريق الثاين نأصل املسألة من خمرجي الربع وثلث البـاقي          
 .حيث نعطي اجلد ثلث الباقي ابتداًء

وللجد ثلث  ] ١[للزوجة الربع واحد    ] ٤[ فأصلها من أربعة    
 ].١[الباقي واحد 
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بني األخ الـشقيق واألخـت      ] ٢[دة اثنان    والباقي بعد املعا  
منكـسرة علـى    ] ٢[الشقيقة وتسقط األخت ألب واالثنان      

 ومباينة هلا فنضرا يف أصل أربعة] ٣[رؤوسهما ثالثة 
١٢ ٤ ٤ ×٣ 

 ٣ ١ ١ زوجة 
 ٣ ١ ١ جد

 ٤ أخ شقيق 
 أخت شقيقة 

٢ 
٢ 

ينــتج اثنــا عــشر   ] ٤[
ومنها تصح هذه   ] ١٢=٤×٣[

املسألة لكل من الزوجة واجلـد      
ولألخ الشقيق  ] ٣=٣×١[ثالثة  
ولألخت الـشقيقة   ] ٤[أربعة  
 أخت ألب :وهذه صورا] ٢[اثنان 

٢ 
× × 

زوجة وجد وثالث أخوات شـقيقات وأخـت ألب          -١٣
 :حللها طريقان ومهاكذلك 

  تأصيل املسألة على مقامسة اجلـد لألخـوات        الطريق األول  
خمرج الربـع   ] ٤[ أربعة   منللذكر مثل حض األنثيني فأصلها      

 .]١[للزوجة الربع واحد 
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للذكر مثـل   بني اجلد واألخوات مقامسة     ] ٣[ والباقي ثالثة   
رؤوسهم موافقة ل منكسرة عليهم و  ] ٣[ثالثة  وال حظ األنثيني 

 .] ٢[بالثلث فنثبت وفق الرؤوس اثنني ] ٦[ ستة
] ٨ = ٤×٢[ينتج مثانية   ] ٤[مث نضرا يف أصل املسألة أربعة       

 .نها يصح هذا االنكساروم
ولكل أخـت   ] ٢[وللجد اثنان   ] ٢ = ٢×١[للزوجة اثنان    

 .]١[من األخوات باملعادة واحد 
مث تعود األخوات الشقيقات بعد املعادة على األخـت ألب          

وهي ] ٤[أخذن ما بيدها وتسقط ويكون ما بأيديهن أربعة         يف
صح فنضرا يف م  ] ٣[منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن ثالثة      

ومنـها  ] ٢٤=٨×٣[ينتج أربعة وعشرون    ] ٨[املسألة مثانية   
 .يصح هذا االنكسار

 .]٦=٣×٢[ لكلٍ من الزوجة واجلد ستة 
 .]٤=٤×١[ولكلٍ أخت من األخوات الشقيقات أربعة 
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وسـهام  ] ٢٤[ن  يوبالنظر بني مصح املسألة أربعة وعـشر       
  فوفـق  هفنرجع الكل إىل وفق   ، الورثة جندها متوافقة بالنصف     

 ]١٢=٢÷٢٤[ املسألة اثنا عشر
 ١٢ ٢٤ ٨ ٨ ٤ ×٢  كلٍ من   ووفق سهام 

 ٣ ٦ ٢ ٢ ١ زوجة

 ٣ ٦ ٢ ٢ جد

 ٢ ٤ ١ أخت شقيقة

 ٢ ٤ ١ أخت شقيقة

 ١ أخت شقيقة

 
٤ 

٢ ٤ 

الزوجة ثالثـة   اجلد و 
ووفــق ] ٣=٢÷٦[

سهام كل واحدة من    
األخوات الـشقيقات   

ــان  ] ٢=٢÷٤[اثنـ
 خت ألبأ : وهذه صورا

 
 
٣ 

١ × × × 

 فنأصل املسألة من خمرجي الربع و ثلـث         وأما الطريق الثاين  
 ].٤[الباقي الذي هو للجد ابتداًء فأصلها من أربعة 

] ١[وللجد ثلـث البـاقي واحـد    ] ١[للزوجة الربع واحد   
تأخـذه الـشقيقات وتـسقط     ]٢[والباقي بعد املعادة اثنان   

 عليهن ي منكسرةوه] ٢[األخت ألب بعد املعادة واالثنان 
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 ١٢ ٤ ٤ 
 ٣ ١ ١ زوجة 
 ٣ ١ ١ جد

 ٢ أخت شقيقة 
 ٢ يقة أخت شق

 أخت شقيقة
٢ 

٢ 

] ٣[ومباينة لرؤوسهن ثالثـة     
فنضرا يف أصل املسألة أربعة     
ينتج اثنا عشر ومنها تصح هذه      
املسألة لكلٍ من الزوجـة واجل      
ثالثة ولكـل واحـدة مـن       

وتسقط ] ٢[الشقيقات اثنان   
 أخت ألب :األخت ألب وهذه صورا

٢ 

× × 
 أي أن يكون مع )أو سدساً وربعاً معاً : ( قوله رمحه اهللا تعاىل 

هذه واجلد وصنفي اإلخوة صحاب سدس وصاحب ربع معاً           
 اجتماع اجلد وصنفي اإلخوة     من مسائل  هي اموعة الثالثة  

دسـاً  أو س (  ما أشار إليه املؤلف رمحه اهللا تعاىل بقوله          وهو
وهي املسائل الثالث عشرة السابقة إذا كان معهم    ) وربعاً معاً   

 على النحـو  ذه املسائلأم أو جدة وزوجة واحدة أو أكثر وه       
 :التايل 

 أم وزوجة وجد وأخت شقيقة وأخت ألب أصلها مـن        -١ 
لتوافق خمرج فرضي السدس والربـع      ] ١٢=٦×٢[اثين عشر   
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اآلخر نتج اثنا   بالنصف وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل        
] ٣[وللزوجة الربع ثالثة    ] ٢[لألم السدس اثنان    ] ١٢[عشر  

 والسبعة  تنيخاألواألحظ للجد فيها مقامسة     ] ٧[الباقي سبعة   و
فنضرا يف أصل   ] ٤[مباينة لرؤوسهم أربعة    منكسرة عليهم و  
] ٤٨=١٢×٤[ينتج مثانية وأربعـون     ] ١٢[املسألة اثين عشر    

وللزوجـة  ] ٨= ٤×٢[ألم مثانية   ومنها يصح هذا االنكسار ل    
] ١٤[وللجد باملعادة أربعة عـشرة      ] ١٢= ٤×٣[اثنا عشر   

 .]٧[ولكل من األختني سبعة 
مث تعود األخت الشقيقة بعد املعادة على األخت ألب فتأخذ          
ما بيدها وتسقط األخت ألب لعدم وجود باقي بعد نـصف           

 .]١٤[ أربعة عشرة هااألخت الشقيقة فيصبح ما بيد
وبني سـهام   ] ٤٨[لنظر بني مصح املسألة مثانية وأربعني      وبا

 .بالنصف فنرجع كالً منها إىل وفقه جندها متوافقة الورثة 
 ] .٢٤=٢÷٤٨[فأما وفق املسألة فأربعة وعشرون 

 ] . ٤=٢÷٨[وأما وفق سهام األم فأربعة 
 وأما وفق سهام
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 ٢٤ ٤٨ ٤٨ ١٢ ×٤ الزوجة فستة

 ٤ ٨ ٨ ٢ أم

 ٦ ١٢ ١٢ ٣ زوجة

 ٧ ١٤ ١٤ جد

 ٧ ١٤ ٧ أخت شقيقة

وأمــا  ]٦=٢÷١٢[ 
ـ   وفق   ن سهام كلٍ م

ــت   ــد واألخ اجل
] ٧[الشقيقة فـسبعة   
 أخت ألب :وهذه  صورا 

 
٧ 

٧ × × 

 أم و زوجة وجد وأخت شـقيقة وأخ ألب كـسابقتها            -٢
أصلها من اثين عـشر لتوافـق خمرجـي الربـع والـسدس             

الربع ثالثـة   وللزوجة  ] ٢[لألم السدس اثنان    ] ١٢=٤×٣[
واألحظ للجد فيها املقامسة والـسبعة      ] ٧[والباقي سبعة   ] ٣[
فنضرا يف  ] ٥[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم مخسة      ] ٧[

، ] ٦٠=١٢×٥[ينتج سـتون    ] ١٢[أصل املسألة اثين عشر     
 .] ١٠=٥×٢[لألم عشرة 

 .] ١٥=٥×٣[ وللزوجة مخسة عشرة 
ولألخـت  ] ١٤[ ولكل من اجلد واألخ ألب أربعة عـشر         

 مث تعود األخت الشقيقة ] ٧[الشقيقة سبعة 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
١٧١ 

 ٦٠ ٦٠ ١٢ ×٥ بعد املعادة على األخ ألب 

 ١٠ ١٠ ٢ أم

 ١٥ ١٥ ٣ زوجة

 ١٤ ١٤ جد

 ٢١ ٧ أخت شقيقة

فتأخذ ما بيده ويسقط لعدم     
وجود فاضل عن نـصف     
الشقيقة فيصبح ما بيـدها     

] ٢١[واحــد وعــشرون 
 أخ ألب :وهذه صورا 

 
٧ 

١٤ × 

ن ألب أصلها كما    اأم و زوجة وجد وأخت شقيقة وأخت       -٣
مضى من اثين عـشر لتوافـق خمرجـي الربـع والـسدس             

]١٢=٤×٣[. 
والبـاقي  ] ٣[وللزوجة الربع ثالثـة   ] ٢[ لألم السدس اثنان    

منكسرة ] ٧[واألحظ للجد فيها املقامسة والسبعة      ] ٧[سبعة  
 املـسألة   فنضرا يف أصل  ] ٥[عليهم ومباينة لرؤوسهم مخسة     

 .]٦٠=١٢×٥[ينتج ستون ] ١٢[اثين عشر 
وللزوجــة مخــسة عــشر ، ] ١٠=٥×٢[ لــألم عــشرة 

 ولكل أخت سبعة] ١٤[وللجد أربعة عشر ، ] ١٥=٥×٣[
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 ٦٠ ٦٠ ١٢ ×٥   مث تعود األخت] ٧[

 ١٠ ١٠ ٢ أم

 ١٥ ١٥ ٣ زوجة

 ١٤ ١٤ جد

 ٢١ ٧ أخت شقيقة

 × ٧ أخت ألب

الشقيقة بعد املعادة علـى     
األختني ألب وتأخذ مـا     
بأيديهما ليصبح مـا بيـد      

ــشقيقة  ] ٢١[األخــت ال
األختان ألب وهذه   وتسقط  
 أخت ألب :صورا 

 
 
٧ 

٧ × 

وحللها أم و زوجة وجد وأخت شقيقة وأخ وأخت ألب           -٤
 :طريقان ومها
  طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لإلخوة         الطريق األول 

  ،للذكر مثل حظ األنثيني 
 تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث البـاقي         والطريق الثاين 

 .ابتداًء وهو األخصر 
أصلها من اثـين عـشر      فأما حل املسألة على الطريق األول ف      

 .]١٢=٤×٣[لتوافق خمرجي الربع والسدس 
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والبـاقي  ] ٣[وللزوجة الربع ثالثـة   ] ٢[ لألم السدس اثنان    
 .ثلث الباقيوواألحظ للجد فيها املقامسة ] ٧[سبعة 

منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسـهم     ] ٧[السبعة   فعلى املقامسة   
ينتج اثنان  ] ١٢[فنضرا يف أصل املسألة اثين عشر       ] ٦[ستة  

 .]٧٢=١٢×٦[وسبعون 
وللزوجـة مثانيـة عـشر      ، ] ١٢=٦×٢[ لألم اثنا عـشر     

] ١٤[ولكل من اجلد واألخ ألب أربعة عشر        ، ] ١٨=٦×٣[
 ] .٧ [ولكلٍ من األختني سبعة

مث تعود األخت الشقيقة بعد املعادة على األخ واألخت ألب          
فتأخذ ما بأيديهما ويسقطان لعدم وجود فاضل عن نـصف          

 ] .٢٨[فيصبح ما بيدها مثانية وعشرون ، األخت الشقيقة 
وسهام الورثة  ] ٧٢[ وبالنظر بني مصح املسألة اثنني وسبعني       
 .جندها متوافقة بالنصف فنرج كالً إىل وفقه

 .]٣٦=٢÷٧٢[فأما وفق املصح فستة وثالثون  
وأما وفق سـهام    ، ] ٦=٢÷١٢[ وأما وفق سهام األم فستة      

 الزوجة فتسعة
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٣٦ ٧٢ ٧٢ ١٢ ×٦ 

 ٦  ١٢ ١٢ ٢ أم

 ٩ ١٨ ١٨ ٣ زوجة

 ٧ ١٤ ١٤ جد

 ١٤ ٢٨ ٧ أخت شقيقة

 × × ١٤ أخ ألب

 وأما] ٩=٢÷١٨[
 وفق سـهام اجلـد     

] ٧=٢÷١٤[فسبعة  
وأما وفـق سـهام      
ــشقيقة  ــت ال األخ

] ١٤[فأربعة عـشر    
 أخت ألب :وهذه صورا 

 
 
٧ 

٧ × × 

 وهو إعطاء اجلد ثلـث      على الطريق الثاين   وأما حل املسألة  
الباقي ابتداًء الستوائه مع املقامسة فأصلها من سـتة وثالثـني           

ملوافقة خمرجي السدس والربع ومباينـة البـاقي بعـد          ] ٣٦[
 .اقيالفرضني ملخرج ثلث الب

 ].٦[لألم السدس ستة  
 ].٩[ وللزوجة الربع تسعة 

 ].٧[ وللجد ثلث الباقي سبعة 
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 ٣٦ ٣٦ 
 ٦ ٦ أم

 ٩ ٩ زوجة
 ٧ ٧ جد

 ١٤ أخت شقيقة
 × أخ ألب 

بـني  ] ١٤[والباقي أربعة عشر    
اإلخوة للذكر مثل حظ األنثـيني      
مث ترجع األخت الشقيقة علـى      
األخ واألخت ألب وتأخذ مـا      
بأيديهما حماولة الستكمال نصفها    
ويسقطان لعدم وجود باقي بعـد   

 أخت ألب :ه صورانصفها وهذ
١٤ 

× 
 أم وزوجة وجد وأخت شقيقة وثـالث أخـوات ألب           -٥

 :حللها طريقان ومهاكذلك كسابقتها 
  طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لإلخوة         الطريق األول 

 ، للذكر مثل حظ األنثيني 
 تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث البـاقي         الثاينوالطريق  

 .ابتداًء وهو األخصر 
أصلها من اثـين عـشر      فأما حل املسألة على الطريق األول ف      

لألم السدس اثنان   ] ١٢=٤×٣[لتوافق خمرجي الربع والسدس     
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واألحـظ  ] ٧[والباقي سبعة   ] ٣[وللزوجة الربع ثالثة    ] ٢[
 .وثلث الباقيللجد فيها املقامسة 

منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسـهم     ] ٧[السبعة   فعلى املقامسة   
ينتج اثنان  ] ١٢[فنضرا يف أصل املسألة اثين عشر       ] ٦[ستة  

 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٧٢=١٢×٦[وسبعون 
وللزوجـة مثانيـة عـشر      ، ] ١٢=٦×٢[ لألم اثنا عـشر     

]١٨=٦×٣ [. 
ة األخوات سـبع  واحدة من   ولكلٍ  ] ١٤[ وللجد أربعة عشر    

]٧[. 
 مث تعود األخت الشقيقة بعد املعادة علـى األخـوات ألب           

  .هافتأخذ ما بأيديهن ويسقطن لعدم وجود فاضل عن نصف
وسهام الورثة  ] ٧٢[ وبالنظر بني مصح املسألة اثنني وسبعني       
 .جندها متوافقة بالنصف فنرج كالً إىل وفقه

وأما وفـق   ، ] ٣٦=٢÷٧٢[ فأما وفق املصح فستة وثالثون      
 ] ٦=٢÷١٢[هام األم فستة س
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 ٣٦ ٧٢ ٧٢ ١٢ ×٦ وأما وفق سهام 

 ٦ ١٢ ١٢ ٢ أم

 ٩ ١٨ ١٨ ٣ زوجة

 ٧ ١٤ ١٤ جد

 ١٤ ٢٨ ٧ أخت شقيقة

 × × ٧ أخت ألب

 × × ٧ أخت ألب

الزوجـــة فتـــسعة 
وأما وفق  ] ٩=٢÷١٨[

سهام اجلـد فـسبعة     
وأما وفق  ] ٧=٢÷١٤[

سهام  األخت الشقيقة    
] ١٤[فأربعــة عــشر 

 أخت ألب : وهذه صورا] ١٤[

 
 
٧ 

٧ × × 

 وهو إعطاء اجلد ثلـث      على الطريق الثاين   وأما حل املسألة  
الباقي ابتداًء الستوائه مع املقامسة فأصلها من سـتة وثالثـني           

ملوافقة خمرجي السدس والربع ومباينـة البـاقي بعـد          ] ٣٦[
 .الفرضني ملخرج ثلث الباقي

 وللزوجة ] ٦[لألم السدس ستة  
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 ٣٦ ٣٦ 
 ٦ ٦ أم

 ٩ ٩ زوجة
 ٧ ٧ جد

 ١٤ أخت شقيقة
 × أخت ألب 
 × أخت ألب

وللجد ثلث الباقي   ] ٩[الربع تسعة   
] ١٤[والباقي أربعة عشر    ]٧[سبعة  

بني اإلخوة للذكر مثل حظ األنثيني      
مث ترجع األخت الـشقيقة علـى       
األخوات ألب وتأخذ ما بأيـدهن      
حماولة الستكمال نصفها ويسقطن    
األخوات ألب  لعدم وجود بـاقي       

 أخت ألب :بعد نصف الشقيقة وهذه صورا

١٤ 

× 
أم و زوجة وجد وأخ شقيق وأخت ألب أصلها من اثين            ـ٦

لألم السدس  ] ١٢=٤×٣[عشر لتوافق خمرجي الربع والسدس      
] ٧[والبـاقي سـبعة     ] ٣[وللزوجة الربع ثالثـة     ] ٢[اثنان  

منكـسرة علـيهم    ] ٧[السبعة  واألحظ للجد فيها املقامسة و    
فنضرا يف أصل املـسألة اثـين       ] ٥[ومباينة لرؤوسهم مخسة    

ومنها يـصح هـذا     ] ٦٠=١٢×٥[ينتج ستون   ] ١٢[عشر  
 .االنكسار
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وللزوجـة مخـسة عـشرة      ، ] ١٠=٥×٢[ لألم عـشرة    
]١٥=٥×٣ [. 

ولألخـت  ] ١٤[ ولكل من اجلد واألخ الشقيق أربعة عشرة        
 ألب سبعة

 ٦٠ ٦٠ ١٢ ×٥  الشقيقمث يعود األخ] ٧[

 ١٠ ١٠ ٢ أم

 ١٥ ١٥ ٣ زوجة

 ١٤ ١٤ جد

 ٢١ ١٤ أخ شقيق

بعد املعادة على األخت ألب     
فيأخذ ما بيـدها وتـسقط      
فيصبح ما بيد األخ الشقيق     

وهذه ] ٢١[واحد وعشرون   
 أخت ألب :صورا 

 
٧ 

٧ × 

وحللها طريقـان    أم وزوجة وجد وأخ شقيق وأخ ألب         -٧ 
 :ومها
 .   طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لإلخوةق األولالطري

 تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث البـاقي         والطريق الثاين 
 .ابتداًء وهو األخصر 
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أصلها من اثين عـشر      ف الطريق األول فأما حل املسألة على     
لألم السدس اثنان   ] ١٢=٤×٣[لتوافق خمرجي الربع والسدس     

واألحـظ  ] ٧[والباقي سبعة   ] ٣ [وللزوجة الربع ثالثة  ] ٢[
] ٧[الـسبعة   وثلث الباقي فعلى املقامسـة      للجد فيها املقامسة    

فنضرا يف أصل   ] ٣[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ثالثة      
] ٣٦=١٢×٣[ينتج ستة وثالثـون     ] ١٢[املسألة اثين عشر    

وللزوجة ، ] ٦=٣×٢[ لألم ستة    ،ومنها يصح هذا االنكسار     
 لكل من اجلد واألخ الشقيق واألخ ألبو، ] ٩=٣×٣[تسعة 

٣٦ ٣٦ ١٢ ×٣ 

 ٦ ٦ ٢ أم

 ٩ ٩ ٣ زوجة

 ٧ ٧ جد

 ١٤ ٧ أخ شقيق

 مث يعود األخ] ٧[سبعة 
الشقيق بعد املعادة علـى     
األخ ألب فيأخذ ما بيـده      
ويسقط األخ ألب ويصبح    
ما بيد األخ الشقيق أربعة     

 أخ ألب:                         وهذه صورا ]١٤[عشر 

 
٧ 

٧ × 

 وهو إعطاء اجلد ثلـث      على الطريق الثاين   وأما حل املسألة  
الباقي ابتداًء الستوائه مع املقامسة فأصلها من سـتة وثالثـني           
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ملوافقة خمرجي السدس والربع ومباينـة البـاقي بعـد          ] ٣٦[
وللزوجـة  ] ٦[لألم السدس ستة     الفرضني ملخرج ثلث الباقي   

 والباقي أربعة ]٧[ث الباقي سبعة وللجد ثل] ٩[الربع تسعة 
 ٣٦ ٣٦ 
 ٦ ٦ أم

 ٩ ٩ زوجة
 ٧ ٧ جد

 ١٤ ٧ قيقأخ ش

بني اإلخوة للـذكر مثـل      ] ١٤[عشر  
حظ األنثيني مث ترجع األخت الشقيقة      
على األخوات ألب وتأخذ ما بأيدهن      
حماولة الستكمال نـصفها ويـسقطن      
األخوات ألب  لعدم وجود باقي بعـد        

 × ٧ أخ ألب :نصف الشقيقة وهذه صورا
حللها أم و زوجة وجد وأخ شقيق وأختان ألب كذلك           -٨

 :طريقان ومها
 .   طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لإلخوةالطريق األول
 تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث البـاقي         والطريق الثاين 

 .ابتداًء وهو األخصر 
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لها من اثين عـشر     أص ف الطريق األول فأما حل املسألة على     
لألم السدس اثنان   ] ١٢=٤×٣[لتوافق خمرجي الربع والسدس     

واألحـظ  ] ٧[والباقي سبعة   ] ٣[وللزوجة الربع ثالثة    ] ٢[
 .وثلث الباقيللجد فيها املقامسة 

منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسـهم     ] ٧[السبعة   فعلى املقامسة   
 اثنان  ينتج] ١٢[فنضرا يف أصل املسألة اثين عشر       ] ٦[ستة  

 .]٧٢=١٢×٦[وسبعون 
وللزوجـة مثانيـة عـشرة      ، ] ١٢=٦×٢[ لألم اثنا عـشر     

ولكل من اجلد واألخ الشقيق أربعـة عـشر         ، ] ١٨=٦×٣[
]١٤[. 

 ] .٧[ ولكلٍ من األختني ألب سبعة 
مث يعود األخ الشقيق بعد املعادة على األختني ألب فيأخذ ما           

مثانيـة  بأيديهما وتسقطان ويصبح ما بيـد األخ الـشقيق          
 ] .٢٨[وعشرون 
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وسهام الورثة  ] ٧٢[وبالنظر بني مصح املسألة اثنني وسبعني       
 .جندها متوافقة بالنصف فنرج كالً إىل وفقه 

 ] .٣٦=٢÷٧٢[فأما وفق املصح فستة وثالثون 
 وأما، ] ٦=٢÷١٢[ وأما وفق سهام األم فستة 
٣٦ ٧٢ ٧٢ ١٢ ×٦ 

 ٦ ١٢ ١٢ ٢ أم

 ٩ ١٨ ١٨ ٣ زوجة

 ٧ ١٤ ١٤ جد

 ١٤ ٢٨ ١٤ أخ شقيق

 × × ٧ أخت ألب

 وفق سهام الزوجة
] ٩=٢÷١٨[ فتسعة

وأما وفق سهام اجلد    
] ٧=٢÷١٤[ة  فسبع

وأما وفق سهام  األخ     
الشقيقة فأربعة عـشر    

 أخت ألب :وهذه صورا] ١٤[

 
 
٧ 

٧ × × 

 وهو إعطاء اجلد ثلـث      على الطريق الثاين   وأما حل املسألة  
ستوائه مع املقامسة فأصلها من سـتة وثالثـني         الباقي ابتداًء ال  

ملوافقة خمرجي السدس والربع ومباينـة البـاقي بعـد          ] ٣٦[
 الفرضني ملخرج ثلث الباقي
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 ٣٦ ٣٦ 
 ٦ ٦ أم

 ٩ ٩ زوجة
 ٧ ٧ جد

 ١٤ أخ شقيق
 × أخت ألب 

وللزوجة الربع  ] ٦[لألم السدس ستة    
وللجد ثلث الباقي سـبعة     ] ٩[تسعة  

بـني  ]١٤[والباقي أربعة عـشر     ]٧[
اإلخوة للذكر مثل حظ األنثـيني مث       

لشقيق على األختني ألب    يرجع األخ ا  
ويأخذ ما بأيديهما ويـسقطان بـه       

 أخت ألب :وهذه صورا
١٤ 

× 
شقيقتان وأخت ألب كـذلك     أختان   أم وزوجة وجد و    -٩

أصلها من اثين عـشر لتوافـق خمرجـي الربـع والـسدس             
وللزوجة الربع ثالثـة    ] ٢[ان  لألم السدس اثن  ] ١٢=٤×٣[
]٣.[ 

واألحظ للجد فيهـا مقامسـة األخـوات        ] ٧[والباقي سبعة   
] ٥[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم مخـسة       ] ٧[والسبعة  

ينـتج سـتون    ] ١٢[فنضرا يف أصل املسألة اثـين عـشر         
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٦٠=١٢×٥[

  .]١٠=٥×٢[ لألم عشرة 
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 .] ١٥=٥×٣[ وللزوجة مخسة عشر 
 .]١٤[وللجد أربعة عشر 

 .]٧[ ولكل واحدة من األخوات سبعة 
 مث تعود األختان الشقيقتان بعد املعادة علـى األخـت ألب           
فتأخذان ما بيدها وتسقط فيصبح ما بأيدي األختني الشقيقتني         

وهي منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما     ] ٢١[واحد وعشرون   
ينتج ] ٦٠[السابق ستني   فنضرا يف مصح املسألة     ] ٢[اثنني  

  ومنها يصح هذا االنكـسار     ]١٢٠=٦٠×٢[مائة وعشرون   
 ] ٢٠=١٠×٢[لألم عشرون 

١٢٠ ٦٠ ٦٠ ١٢ ×٥ 

 ٢٠ ١٠ ١٠ ٢ أم 

 ٣٠ ١٥ ١٥ ٣ زوجة

 ٢٨ ١٤ ١٤ جد 

 ٢١ ٧ أخت شقيقة 

 ٧ أخت شقيقة 
٢١ 

٢١ 

ــون  ــة ثالث وللزوج
وللجد  ]٣٠=١٥×٢[

ــشرون   ــة وع مثاني
ولكلٍ ]٢٨=١٤×٢[

من األختني الشقيقتني   
ــشرون   ــد وع واح

 أخت ألب  :   وهذه صورا]٢٨[

٧ 

٧ × × 
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وحللـها   أم و زوجة وجد وأختان شقيقتان وأخ ألب          -١٠
 :طريقان ومها
 .   طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لإلخوةالطريق األول
 تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث البـاقي         والطريق الثاين 

 . وهو األخصر ابتداًء
أصلها من اثين عـشر      ف الطريق األول فأما حل املسألة على     

لألم السدس اثنان   ] ١٢=٤×٣[لتوافق خمرجي الربع والسدس     
واألحـظ  ] ٧[والباقي سبعة   ] ٣[وللزوجة الربع ثالثة    ] ٢[

] ٧[الـسبعة   وثلث الباقي فعلى املقامسـة      للجد فيها املقامسة    
فنضرا يف أصـل    ] ٦[ستة  منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم     

، ] ٧٢=١٢×٦[ينتج اثنان وسبعون    ] ١٢[املسألة اثين عشر    
وللزوجـة مثانيـة عـشر      ، ] ١٢=٦×٢[لألم اثنا عـشر     

] ١٤[ولكل من اجلد واألخ ألب أربعة عشر        ، ] ١٨=٦×٣[
 ].٧[ولكل واحدة من األختني الشقيقتني سبعة 

 ألب فتأخذان مث تعود األختان الشقيقتان بعد املعادة على األخ
ويسقط فيـصبح مـا بيـد       حماولة الستكمال الثلثني    ما بيده   
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لكل واحدة أربعـة    ] ٢٨[األختني الشقيقتني مثانية وعشرون     
 ].١٤[عشر 

وسهام الورثة  ] ٧٢[ وبالنظر بني مصح املسألة اثنني وسبعني       
 .جندها متوافقة بالنصف فنرج كالً إىل وفقه 

 ] .٣٦=٢÷٧٢[فأما وفق املصح فستة وثالثون 
 وأما وفق سهام، ]٦=٢÷١٢[ وأما وفق سهام األم فستة 

 ٣٦ ٧٢ ٧٢ ١٢ ×٦      الزوجة فتسعة

 ٦ ١٢ ١٢ ٢ أم

 ٩ ١٨ ١٨ ٣ زوجة

 ٧ ١٤ ١٤ جد

 ٧ ١٤ ٧ أخت شقيقة

 ٧ ١٤ ٧ أخت شقيقة

وأما ]٩=٢÷١٨ [
وفق سهام كلٍ من    
ــتني  ــد واألخ اجل
الشقيقتني فـسبعة   

وهذه ]٧=٢÷١٤[
 أخ ألب:             صورا 

 
 
٧ 

١٤ × × 

 وهو إعطاء اجلد ثلـث      على الطريق الثاين   وأما حل املسألة  
الباقي ابتداًء الستوائه مع املقامسة فأصلها من سـتة وثالثـني           

ملوافقة خمرجي السدس والربع ومباينـة البـاقي بعـد          ] ٣٦[
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وللزوجـة  ] ٦[السدس ستة    لألم الفرضني ملخرج ثلث الباقي   
 الربع

 ٣٦ ٣٦ 
 ٦ ٦ أم

 ٩ ٩ زوجة
 ٧ ٧ جد

 ٧ أخت شقيقة
 ٧  شقيقة أخت

وللجد ثلث الباقي سبعة    ] ٩[تسعة  
بـني  ] ١٤[والباقي أربعة عشر    ]٧[

اإلخوة للذكر مثل حظ األنثـيني مث       
ترجع األختان الشقيقتان على األخ     
ألب وتأخذان مـا بيـده حماولـة        
الستكمال الثلثني ويسقط األخ ألب 

 أخ ألب :وهذه صورا
١٤ 

× 
 أم وزوجة وجد وأختان شقيقتان وأختان ألب كذلك        -١١

 :حللها طريقان ومها
 .   طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لإلخوةالطريق األول
 تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث البـاقي         والطريق الثاين 

 .ابتداًء وهو األخصر 
أصلها من اثين عـشر      ف لالطريق األو فأما حل املسألة على     

لألم السدس اثنان   ] ١٢=٤×٣[لتوافق خمرجي الربع والسدس     
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واألحـظ  ] ٧[والباقي سبعة   ] ٣[وللزوجة الربع ثالثة    ] ٢[
] ٧[الـسبعة   وثلث الباقي فعلى املقامسـة      للجد فيها املقامسة    

فنضرا يف أصل   ] ٦[ ستة    منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم   
، ] ٧٢=١٢×٦[ينتج اثنان وسبعون    ] ١٢[املسألة اثين عشر    
وللزوجـة مثانيـة عـشرة      ، ] ١٢=٦×٢[لألم اثنا عـشر     

ولكل واحدة مـن    ] ١٤[وللجد أربعة عشر    ، ] ١٨=٦×٣[
 ] .٧[األخوات سبعة 

مث تعود األختان الشقيقتان بعد املعادة علـى األخـتني ألب           
 .فتأخذان ما بأيديهما وتسقط األختان ألب

لكل ] ٢٨[لشقيقتني مثانية وعشرون     ويصبح ما بيد األختني ا    
 ].١٤[واحدة أربعة عشر 

وسهام الورثة  ] ٧٢[ وبالنظر بني مصح املسألة اثنني وسبعني       
 .جندها متوافقة بالنصف فنرج كالً إىل وفقه 

 ] .٣٦=٢÷٧٢[فأما وفق املصح فستة وثالثون 
 ].٦=٢÷١٢[ وأما وفق سهام األم فستة 
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 ٣٦ ٧٢ ٧٢ ١٢ ×٦ وأما وفق سهام

 ٦ ١٢ ١٢ ٢ أم

 ٩ ١٨ ١٨ ٣ زوجة

 ٧ ١٤ ١٤ جد

 ٧ ١٤ ٧ أخت شقيقة

 ٧ ١٤ ٧ أخت شقيقة

 × × ٧ أخت ألب

ــسعة  ــة فت  الزوج
ــا ] ٩=٢÷١٨[ وأم

وفق سهام كلٍ مـن     
ــتني   ــد واألخ اجل
ــسبعة  ــشقيقتني ف ال

وهذه  ]٧=٢÷١٤[
 أخت ألب :صورا

 
 
٧ 

٧ × × 

 إعطاء اجلد ثلـث      وهو على الطريق الثاين   وأما حل املسألة  
الباقي ابتداًء الستوائه مع املقامسة فأصلها من سـتة وثالثـني           

 ملوافقة خمرجي السدس والربع ومباينة الباقي بعد ] ٣٦[
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 ٣٦ ٣٦ 
 ٦ ٦ أم

 ٩ ٩ زوج
 ٧ ٧ جد

 ٧ أخت شقيقة
 ٧ أخت شقيقة 
 × أخت ألب

 لـألم  الفرضني ملخرج ثلث الباقي   
 وللزوجة الربـع  ] ٦[السدس ستة   

وللجد ثلث الباقي سبعة    ] ٩[تسعة  
بني ] ١٤[والباقي أربعة عشر    ] ٧[

ــو ــان األخ ــع األخت ات مث ترج
الــشقيقتان علــى األخــتني ألب 
وتأخذان ما بأيديها وتسقط األختان     

 أخت ألب  :ألب وهذه صورا

١٤ 

× 
أم و زوجة وجد وأخ وأخت شـقيقان وأخـت ألب        -١٢

لتوافـق خمرجـي الربـع      ] ١٢[ كذلك أصلها من اثين عشر    
وللزوجة الربع  ] ٢[لألم السدس اثنان    ] ١٢=٤×٣[والسدس  

 ].٣[ثالثة 
واألحظ للجد فيها مقامسة األخوة والسبعة      ] ٧[والباقي سبعة   

فنـضرا يف   ] ٦[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ستة      ] ٧[
ينـتج اثنـان وسـبعون      ] ١٢[أصل املسألة اثـين عـشر       

]٧٢=١٢×٦. [ 
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 ] .١٢=٦×٢[ اثنا عشر  لألم
 ،] ١٨=٦×٣[ وللزوجة مثانية عشرة 

 ] .١٤[ ولكل من اجلد واألخ الشقيق أربعة عشرة 
 ].٧[ولكل واحدة من األختني سبعة 

مث يعود األخ واألخت الشقيقان بعد املعادة على األخت ألب          
فيأخذان ما بيدها وتسقط فيصبح ما بأيدي األخ واألخـت          

وهي منكسرة عليهما ومباينة    ] ٢٨[ن  الشقيقني مثانية وعشرو  
فنضرا يف مصح املسألة السابق فينـتج       ] ٣[لرؤوسهما ثالثة   

 ].٢١٦=٧٢×٣[مائتان وستة عشرة 
 ].٣٦=١٢×٣[لألم ستة وثالثون 

 ] .٥٤=١٨×٣[ وللزوجة أربعة ومخسون 
 ] .٤٢=١٤×٣[ وللجد اثنان وأربعون 

 ] .٥٦[ ولألخ الشقيق ستة ومخسون 
 ] .٢٨[يقة مثانية وعشرون  ولألخت الشق
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، ] ٢١٦[وبالنظر بني مصح املسألة األخري مائتني وستة عشرة 
بني سهام الورثة جندها متوافقة بالنصف فنرج كالً إىل نصفه          و

 ].١٠٨=٢÷٢١٦[فأما وفق مصح املسألة فمائة ومثانية 
 ].١٨=٢÷٣٦[ وأما وفق سهام األم فثمانية عشرة 

 ].٢٧=٢÷٥٤[ة وعشرون  وأما وفق سهام الزوجة فسبع
 ].٢١=٢÷٤٢[ وأما وفق سهام اجلد فواحد وعشرون 

 وأمــا وفــق ســهام األخ الــشقيق فثمانيــة وعــشرون 
]٢٨=٢÷٥٤.[ 

 ١٠٨ ٢١٦ ٧٢ ٧٢ ١٢ ×٦ وأما وفق

 ١٨ ٣٦ ١٢ ١٢ ٢ أم 

 ٢٧ ٥٤ ١٨ ١٨ ٣ زوجة 

 ٢١ ٤٢ ١٤ ١٤ جد

 ٢٨ ٥٦ ١٤ أخ شقيقة 

 أخت شقيقة
٧ 

٧ 
٢٨ 
 ١٤ ٢٨ 

سهام األخت  
الشقيقة فأربعة  
عــــشر 

]١٤=٢÷٢٨
وهـــذه ] 

 × × × ٧  أخت ألبصورا                  
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وحللـها   أم وزوجة وجد وثالث شقيقات وأخت ألب         -١٣
 :طريقان ومها
  طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لإلخوة         الطريق األول 

 . للذكر مثل حظ األنثيني
على إعطاء اجلد ثلث البـاقي       تأصيل املسألة    والطريق الثاين 

 .ابتداًء وهو األخصر 
أصلها من اثين عـشر      ف الطريق األول فأما حل املسألة على     

لألم السدس اثنان   ] ١٢=٤×٣[لتوافق خمرجي الربع والسدس     
واألحـظ  ] ٧[والباقي سبعة   ] ٣[وللزوجة الربع ثالثة    ] ٢[

] ٧[الـسبعة   وثلث الباقي فعلى املقامسـة      للجد فيها املقامسة    
فنضرا يف أصـل    ] ٦[ستة   منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم   

 ] .٧٢=١٢×٦[ينتج اثنان وسبعون ] ١٢[املسألة اثين عشر 
 ] .١٢=٦×٢[ لألم اثنا عشر 

 ،] ١٨=٦×٣[ وللزوجة مثانية عشر 
 ] .١٤[ وللجد أربعة عشر 

 ].٧[ولكل واحدة من األخوات سبعة 
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 على األخـت ألب     مث يعدن األخوات الشقيقات بعد املعادة     
فيأخذن ما بيدها وتسقط فيصبح مـا بأيـدي األخـوات           

وهي منكسرة عليهن ومباينة    ] ٢٨[الشقيقات مثانية وعشرون    
فنضرا يف مصح املسألة السابق ينـتج       ] ٣[لرؤوسهن ثالثة   

 ].٢١٦=٧٢×٣[مائتان وستة عشرة 
 ].٣٦=١٢×٣[لألم ستة وثالثون 

 ] .٥٤=١٨×٣[ وللزوجة أربعة ومخسون 
 ] .٤٢=١٤×٣[ وللجد اثنان وأربعون 

 ] .٢٨[ولكل أخت من األخوات الشقيقات مثانية وعشرون 
، ] ٢١٦[وبالنظر بني مصح املسألة األخري مائتني وستة عشرة 

بني سهام الورثة جندها متوافقة بالنصف فنرج كالً إىل نصفه          
 ].١٠٨=٢÷٢١٦[فأما وفق مصح املسألة فمائة ومثانية 

 ].١٨=٢÷٣٦[ام األم فثمانية عشرة  وأما وفق سه
 ].٢٧=٢÷٥٤[ وأما وفق سهام الزوجة فسبعة وعشرون 
  وأما وفق سهام اجلد فواحد وعشرون 
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]١٠٨ ٢١٦ ٧٢ ٧٢ ١٢  ×٦ ]٢١=٢÷٤٢ 

 ١٨ ٣٦ ١٢ ١٢ ٢ أم 

 ٢٧ ٥٤ ١٨ ١٨ ٣ زوجة 

 ٢١ ٥٦ ١٤ ١٤ جد

 ١٤ ٢٨ ٧ أخت شقيقة 

 ١٤ ٢٨ ٧ أخت شقيقة 

 ١٤ ٢٨ ٧ أخت شقيقة

وأما وفق سهام   
ــن   ــلٍ م ك
ــوات  األخـ
ــشقيقات  الـ
فأربعة عـشر   

]١٤=٢÷٢٨[
 أخت ألب  : وهذه صورا 

٧ 

٧ 

٢٨ 

× × 

 وهو إعطاء اجلد ثلـث      على الطريق الثاين   وأما حل املسألة  
الباقي ابتداًء الستوائه مع املقامسة فأصلها من سـتة وثالثـني           

باينـة البـاقي بعـد      ملوافقة خمرجي السدس والربع وم    ] ٣٦[
وللزوجة ] ٦[السدس ستة    لألم،  الفرضني ملخرج ثلث الباقي   

والباقي أربعـة   ] ٧[الباقي سبعة    وللجد ثلث ] ٩[تسعة   الربع
بني األخوات مث ترجع األخوات الشقيقات على       ] ١٤[عشر  

األخت ألب وتأخذان ما بيـديها وتـسقط األخـت ألب           
 يف أصل نضرا] ٣[والسبعة منكسرة عليهن ورؤوسهن ثالثة 
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 ١٠٨ ٣٦ ٣٦ 
 ١٨ ٦ ٦ أم

 ٢٧ ٩ ٩ زوج
 ٢١ ٧ ٧ جد

 ١٤ أخت شقيقة
 ١٤ أخت شقيقة 
 أخت شقيقة

١٤ 
١٤ 

املسألة ستة وثالثـني ينـتج      
] ١٠٨=٣٦×٣[مائة ومثانية   

] ١٨=٦×٣[لألم مثانية عشر 
وللزوجة سبعة وعـشرون     

وللجد واحد  ] ٢٧=٩×٣[
ــشرون  ] ٢١=٧×٣[وعـ

ولكل شقيقة أربعـة عـشر      
 أخت ألب  :وهذه صورا]١٤[

١٤ 

× × 
 ) أو نصفاً : ( رمحه اله تعاىل قوله

من مسائل املعادة وهي اجتماع اجلد       :  هذه اموعة الرابعة  
ومعهم صاحب فرض على أن يكون الفرض       وصنفي اإلخوة   

    فيها نصفاً فقط كما أشار إليه املؤلف رمحه اهللا تعاىل بقولـه            
 على أن يكون    ةبقاوهي املسائل الثالثة عشرة الس    ) صفاً  أو ن ( 

 :  معهم زوج وذلك على النحو التايل 
]  ٢[ زوج وجد وأخت شقيقة وأخت ألب أصلها مـن      -١ 

]  ١[والباقي واحـد    ] ١[خمرج النصف للزوج النصف واحد      
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هو متام النصف واألحظ للجد هنا مقامسة األختني والواحـد          
فنضرا يف أصـل  ] ٤[رؤوسهم أربعة منكسر عليهم ومباين ل   

للـزوج أربعـة    ] ٨=٤×٢[ينتج مثانيـة    ] ٢[املسألة اثنني   
] ١[ولكل من األختني واحـد  ] ٢[وللجد اثنان  ] ٤=٤×١[

مث تعود األخت الشقيقة بعد املعادة على األخت ألب وتأخذ          
وتسقط األخت ألب لعـدم     حماولة الستكمال نصفا    ما بيدها   

 .خت الشقيقةوجود باقي بعد نصف األ
وسهام الورثـة جنـدها   ] ٨[ وبالنظر بني مصح املسألة مثانية   
 متوافقة بالنصف فنرج كالً إىل

 ٤ ٨ ٨ ٢ ×٤ وفقه فأما وفق املسألة

 ٢ ٤ ٤ ١ زوج

 ١ ٢ ٢ جد

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة

وأمـا  ] ٤=٢÷٨[فأربعة  
وفق سهام كلٍ من اجلـد      
واألخت الشقيقة فواحـد    

 أخت ألب  : وهذه صورا] ١=٢÷٢[

 
١ 

١ × × 

زوج وجد وأخت شقيقة وأخ ألب كذلك أصلها مـن           -٢
والبـاقي  ] ١[خمرج النصف للزوج النصف واحد      ]  ٢[اثنني  
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هو متام النصف واألحظ للجد هنا مقامسة اإلخوة        ]  ١[واحد  
فنضرا ] ٥[والواحد منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم مخسة       

للـزوج  ] ١٠=٥×٢[رة  ينتج عش ] ٢[يف أصل املسألة اثنني     
] ٢[ولكل من اجلـد واألخ ألب اثنـان         ] ٥=٥×١[مخسة  

 مث تعود األخت الشقيقة بعد ] ١[ولألخت الشقيقة واحد 
 ١٠ ١٠ ٢ ×٥ املعادة على األخ ألب وتأخذ ما

 ٥ ٥ ١  زوج

 ٢ ٢ جد

 ٣ ١ أخت شقيقة 

] ٣[بيده فيصبح ما بيدها ثالثة      
ويسقط األخ ألب لعدم وجود     
باقي بعد نصف األخت الشقيقة     

 أخ ألب   :وهذه صورا

 
١ 

٢ × 

]  ٢[أصلها مـن     زوج وجد وأخت شقيقة وأختان ألب      -٣
]  ١[والباقي واحـد    ] ١[خمرج النصف للزوج النصف واحد      

هو متام النصف واألحظ للجد هنا مقامسة األخوات والواحد         
فنضرا يف أصل   ] ٥[منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم مخسة      

للـزوج مخـسة    ] ١٠=٥×٢[ينتج عشرة   ] ٢[ملسألة اثنني   ا
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مث تعود  ] ١[ولكل أخت واحد    ] ٢[وللجد اثنان   ] ٥=٥×١[
 األخت الشقيقة بعد املعادة 

 ١٠ ١٠  ٢ ×٥ على األختني ألب وتأخذ ما

 ٥ ٥ ١ زوج

 ٢ ٢ جد 

 ٣ ١ أخت شقيقة

 × ١ أخت ألب 

بأيديهما فيصبح ما بيـدها     
وتسقط األختـان   ]٣[ثالثة  

ألب لعدم وجود باقي بعد     
نصف األخـت الـشقيقة     

 أخت ألب  :  ورا وهذه ص

 
١ 

١ × 

وحللـها  زوج وجد وأخت شـيقة وأخ وأخـت ألب           -٤
 :طريقان ومها
  طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لإلخوة         الطريق األول 

 ، للذكر مثل حظ األنثيني 
 اجلد ثلث الباقي أو      تأصيل املسألة على إعطاء    والطريق الثاين 

 .سدس مجيع املال ابتداًء وهو األخصر 
]  ٢[اثـنني   أصلها من    ف الطريق األول فأما حل املسألة على     

]  ١[والباقي واحـد    ] ١[خمرج النصف للزوج النصف واحد      
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خوة والواحـد   النصف واألحظ للجد هنا مقامسة اإل     هو متام   
 أصـل   فنضرا يف ] ٦[منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم ستة      

للـزوج سـتة   ] ١٢=٦×٢[ينتج اثنا عشر    ] ٢[املسألة اثنني   
ولكـل  ] ٢[ولكل من اجلد واألخ ألب اثنـان        ] ٦=٦×١[

 .]١[واحدة من األختني واحد 
 مث تعود األخت الشقيقة بعد املعادة على األخ واألخت ألب          

  .هاوتأخذ ما بأيديهما ويسقطان لعدم وجود باقي بعد نصف
وسـهام الورثـة    ] ١٢[ملسألة اثين عشر     وبالنظر بني مصح ا   

جندها متوافقة بالنصف فنرج كالً إىل وفقه فأما وفق املـسألة           
 وأما وفق سهام، ] ٦=٢÷١٢[فستة 

 ٦ ١٢ ١٢ ٢ ×٦ 

 ٣ ٦ ٦ ١ زوج

 ١ ٢ ٢ جد

 ٢ ٤ ١ أخت شقيقة 

 × × ١ أخت ألب 

] ٣=٢÷٦[الزوج فثالثـة    
وأما وفق سـهام اجلـد      

وأمـا  ] ١=٢÷٢[فواحد  
وفق سهام األخت الشقيقة    

وهـذه  ]٢=٢÷٤[ فاثنان
 أخ ألب  :  صورا 

١ 

٢ × × 
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 وهو تأصيل املسألة عـل      على الطريق الثاين   وأما حل املسألة  
إعطاء اجلد ثلث الباقي أو سدس مجيع املال ابتداًء السـتواء           

لتبـاين خمرجـي   ] ٦[ من سـتة     األمور الثالثة للجد فأصلها   
 ملداخلة خمرجي النـصف والـسدس       النصف وثلث الباقي أو   
 وللجد سدس مجيع املال أو ثلث ] ٣[للزوج النصف ثالثة 

 ٦ ٦ 
 ٣ ٣ زوج
 ١ ١ جد

 ٢ أخت شقيقة 
 × أخ ألب 

] ١[الباقي على حـد سـواء واحـد         
لإلخوة للذكر مثـل    ] ٢[والباقي اثنان   

حض األنثيني مث تعود األخت الشقيقة      
على األخ واألخـت ألب وتـستأثر       
باالثنني حماولة الستكمال نصفا ويسقط     

 أخت ألب : وهذه صورااألخ واألخت ألب
٢ 

× 
 كلزوج وجد وأخت شقيقة وثالث أخوات ألب كـذ         -٥

 :حللها طريقان ومها
  طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لإلخوة         الطريق األول 

 . للذكر مثل حظ األنثيني
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 إعطاء اجلد ثلث الباقي أو       تأصيل املسألة على   والطريق الثاين 
 .سدس مجيع املال ابتداًء وهو األخصر 

 وهو مقامسة اجلد لإلخوة      الطريق األول فأما حل املسألة على     
خمرج النصف للزوج النصف واحـد      ]  ٢[اثنني  أصلها من   ف
النصف ويـستوي للجـد     هو متام   ]  ١[والباقي واحد   ] ١[

سدس مجيع املال فعلى األمور الثالثة من املقامسة وثلث الباقي و    
منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم سـتة      ] ١[الواحد  املقامسة ؛   

ينـتج اثنـا عـشر      ] ٢[فنضرا يف أصل املسألة اثنني      ] ٦[
هـي  ] ٢[وللجد اثنان   ] ٦=٦×١[للزوج ستة   ] ١٢=٦×٢[

متام نصيبه باملعادة ؛ سواًء باملقامسة أو ثلث الباقي أو سـدس            
 .]١[خوات واحد ولكل واحدة من األمجيع املال 

 مث تعود األخت الشقيقة بعد املعادة علـى األخـوات ألب           
هن ويسقطن لعدم وجود باقي بعـد نـصف         ييدأوتأخذ ما ب  

 .األخت الشقيقة
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وسـهام الورثـة    ] ١٢[ وبالنظر بني مصح املسألة اثين عشر       
جندها متوافقة بالنصف فنرج كالً إىل وفقه فأما وفق املـسألة           

 ]. ٦=٢÷١٢[فستة 
٦ ١٢ ١٢ ٢ ×٦ 

 ٣ ٦ ٦ ١ زوج 

 ١ ٢ ٢ جد 

 ٢ ٤ ١ أخت شقيقة

 × × ١ أخت ألب 

 × × ١ أخت ألب 

ما وفق سهام الـزوج     وأ
وأمـا  ] ٣=٢÷٦[فثالثة  

وفق سهام اجلد فواحـد     
وأما وفـق   ] ١=٢÷٢[

سهام األخت الـشقيقة    
وهذه ] ٢=٢÷٤[فاثنان  
 أخت ألب  : صورا 

 
 
١ 

١ × × 

 وهو تأصيل املسألة على     على الطريق الثاين   ةوأما حل املسأل  
إعطاء اجلد ثلث الباقي أو سدس مجيع املال ابتداًء السـتواء           

 .األمور الثالثة له
لتباين خمرجي النصف وثلث الباقي أو      ] ٦[ من ستة     فأصلها

 .ملداخلة خمرجي النصف والسدس
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 ٦ ٦ 
 ٣ ٣ زوج
 ١ ١ جد

 ٢ أخت شقيقة
 × أخت ألب 
 × أخت ألب 

وللجد سدس  ] ٣[للزوج النصف ثالثة    
 على حد سواء   مجيع املال أو ثلث الباقي    

لألخوات ] ٢[والباقي اثنان   ] ١[واحد  
مث تعود األخت الشقيقة على األخوات      
ألب وتستأثر باالثنني حماولة الستكمال     
نصفا وتسقط األخوات ألب وهـذه      

 أخت ألب  :صورا

٢ 

× 
] ٢[يق وأخت ألب أصلها من اثنني        زوج وجد وأخ شق    -٦

] ١[والباقي مقدار النصف واحد      ] ١[للزوج النصف واحد    
واألحظ للجد هنا مقامسة اإلخوة للذكر مثل حظ األنثـيني          

منكسر عليها الواحـد ومبـاين هلـا        ] ٥[ورؤوسهم مخسة   
] ١٠=٥×٢[ينتج عـشرة  ] ٢[فنضرا يف أصل املسألة اثنني    

 .املعادة بسألة هذه املومنها تصح 
ولكل من اجلـد واألخ الـشقيق       ] ٥ = ٥×١[للزوج مخسة   

 .اثنان
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 ١٠ ١٠ ٢×       ٥ ولألخت ألب واحد ] ٢[

 ٥ ٥ ١ زوج 

 ٢ ٢ جد

 ٣ ٢ أخ شقيق 

مث يعود األخ الـشقيق     ] ١[
على األخت ألب فيأخذ مـا      
معها وتسقط بعد املعادة ، فله      

 أخت ألب  : وهذه صورا ] ٣[ثالثة 

 
١ 

١ × 

 :وحللها طريقان ومها زوج وجد وأخ شقيق وأخ ألب -٧
 .   طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لإلخوةالطريق األول
 تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث الباقي أو         والطريق الثاين 

سدس مجيع املال ابتداًء وهو األخصر ؛ الستواء املقامسة وثلث          
 الباقي وسدس مجيع املال للجد

] ٢[أصلها من اثـنني      ف الطريق األول فأما حل املسألة على     
] ١[والباقي مقدار النصف واحد      ] ١[للزوج النصف واحد    

] ٣[اإلخوة مقامسة كواحد منهم ورؤوسهم ثالثة       وجلد  بني ا 
ينـتج  ] ٢[نضرا يف أصل مسألة املعادة اثنني       فلباقي  لمباينة  
 .ومنها تصح] ٦=٣×٢[ستة 
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ولكل واحد من اجلد واإلخوة     ، ] ٣ = ٣×١[للزوج ثالثة    
 مث يعود ] ١[واحد 

٦ ٦ ٢ ×٣ 
 ٣ ٣ ١ زوج

 ١ ١ جد

 ٢ ١ أخ شقيق

فيأخذ األخ الشقيق على األخ ألب      
 األخ الشقيق   سهامصبح  تما بيده ف  
ــان  ] ١[واجلــد واحــد ] ٢[اثن

ويسقط األخ ألب بعد املعادة وهذه   
 أخ ألب  صورا

 
١ 
 ١ × 

 وهو تأصيل املسألة على     على الطريق الثاين   لةوأما حل املسأ  
إعطاء اجلد ثلث الباقي أو سدس مجيع املال ابتداًء السـتواء           

لتباين خمرجي النصف   ] ٦[ من ستة    فأصلها، األمور الثالثة له    
 .وثلث الباقي أو ملداخلة خمرجي النصف والسدس

 وللجد سدس] ٣[للزوج النصف ثالثة 
 ٦ ٦ 

 ٣ ٣ زوج
 ١ ١ جد

 ٢ أخ شقيق

على حد سواء  مجيع املال أو ثلث الباقي      
لألخوين ] ٢[والباقي اثنان   ] ١[واحد  

باملعادة مث يعود بعدها األخ الشقيق على       
األخ ألب ويستأثر باالثنني ويـسقط      

 أخ ألب  :األخ ألب وهذه صورا
٢ 

× 
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كذلك حللها طريقان   زوج وجد وأخ شقيق وأختان ألب        -٨
 :ومها

 .   طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لإلخوةألولالطريق ا
 تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث الباقي أو         والطريق الثاين 

سدس مجيع املال ابتداًء وهو األخصر ؛ الستواء املقامسة وثلث          
 الباقي وسدس مجيع املال للجد

] ٢[أصلها من اثـنني      ف الطريق األول فأما حل املسألة على     
] ١[والباقي مقدار النصف واحد      ] ١[صف واحد   للزوج الن 

] ٦[اإلخوة مقامسة كواحد منهم ورؤوسهم سـتة        وجلد  بني ا 
ينـتج اثنـا عـشر      ] ٢[فنضرا يف أصل املـسألة اثـنني        

ولكل من اجلـد واألخ  ] ٦=٦×١[للزوج ستة   ] ١٢=٦×٢[
مث ] ١[ولكل واحدة من األختني واحـد       ] ٢[الشقيق اثنان   

يأخذ مـا   ود املعادة على األختني ألب      عود األخ الشقيق بع   ي
 .هما وتسقطانيبأيد
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وسـهام الورثـة    ] ١٢[ وبالنظر بني مصح املسألة اثين عشر       
جندها متوافقة بالنصف فنرج كالً إىل وفقه فأما وفق املـسألة           

 ]. ٦=٢÷١٢[فستة 
 ٦ ١٢  ١٢ ٢ ×٦ وأما وفق سهام الزوج

 ٣ ٦ ٦ ١ زوج

 ١ ٢ ٢ جد

 ٢ ٤ ٢ أخ شقيق

 × × ١ أخت ألب

وأما وفق  ] ٣=٢÷٦[فثالثة  
ــد   ــد فواح ــهام اجل س

وأما وفق سهام   ] ١=٢÷٢[
األخ الــشقيق فاثنــان  

 أخت ألب : وهذه صورا  ]٢=٢÷٤[

 
١ 

١ × × 

 وهو تأصيل املسألة على     على الطريق الثاين   وأما حل املسألة   
إعطاء اجلد ثلث الباقي أو سدس مجيع املال ابتداًء السـتواء           

لتباين خمرجي النصف   ] ٦[ من ستة    فأصلها، مور الثالثة له    األ
 .وثلث الباقي أو ملداخلة خمرجي النصف والسدس

 ].٣[للزوج النصف ثالثة 
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 ٦ ٦ 
 ٣ ٣ زوج
 ١ ١ جد

 ٢ أخ شقيق
 × أخت ألب 

مجيع املال أو ثلث الباقي      وللجد سدس 
والباقي اثنان ] ١[على حد سواء واحد 

لإلخوة باملعادة مث يعود بعـدها      ] ٢[
األخ الــشقيق علــى األخــتني ألب 
ويستأثر باالثنني وتسقط األختان ألب     

 أخت ألب :وهذه صورا
٢ 

× 
 زوج وجد وأختان شقيقتان وأخت ألب أصلها مـن          -٩

النصف والباقي مقدار   ] ١[للزوج النصف واحد  ] ٢[اثنني
 للذكر مثل  اتخوواألحظ للجد هنا مقامسة األ    ] ١[واحد  

مباينـة للبـاقي    وهي  ] ٥[رؤوسهم مخسة   حظ األنثيني ف  
ينتج عشرة  ] ٢[فنضرا يف أصل املسألة اثنني      ] ١[واحد  

 .ومنها تصح مسألة املعادة ] ١٠=٥×٢[

ولكل أخت  ] ٢[وللجد اثنان   ] ٥ = ٥×١[للزوج مخسة   
 .] ١[من األخوات واحد 

مث تعود األختان الشقيقتان على األخت ألب فتأخذان ما         
وهي منكسرة عليهمـا    ] ٣[ها ليصبح ما لديهما ثالثة      مع
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فنضرا يف مصح مسألة املعادة     ] ٢[ومباينة لرأسيهما اثنني    
ومنها تصح هذه املسألة بعد     ] ٢٠=١٠×٢[ينتج عشرون   

 وللجد أربعة،  ]١٠=٥×٢[املعادة للزوج عشرة 
  ٢٠ ١٠ ١٠ ٢ ×٥ 

 ١٠ ٥ ٥ ١ زوج

 ٤ ٢ ٢ جد

 ٣ ١ أخت شقيقة

 ١ أخت شقيقة 

٣ 
 ٣ 

] ٤=٢×٢ [
ولألختني الـشقيقتني   

لكل ] ٦=٣×٢[ستة  
وتسقط ] ٣[واحدة  
ت ألب بعــد األخــ

 أخت ألب : املعادة وهذه صورا 

 
١ 

١ × × 

وحللـها   زوج وجد وأختان شـقيقتان وأخ ألب ،          - ١٠
 :طريقان ومها
 .   طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لإلخوةالطريق األول

 تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث الباقي أو         يق الثاين والطر
سدس مجيع املال ابتداًء وهو األخصر ؛ الستواء املقامسة وثلث          

 الباقي وسدس مجيع املال للجد
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] ٢[أصلها من اثـنني      ف الطريق األول فأما حل املسألة على     
 . ]١[للزوج النصف واحد 

 هنا مقامسة   واألحظ للجد ] ١[ والباقي مقدار النصف واحد     
مباينـة  ] ٦[اإلخوة للذكر مثل حظ األنثيني ورؤوسهم ستة        

ينتج اثنا  ] ٢[فنضرا يف أصل املسألة اثنني      ] ١[للباقي واحد   
 .ومنها تصح مسألة املعادة] ١٢=٦×٢[عشر 

] ٢[ولكل من اجلد واألخ ألب  اثنان        ] ٦ = ٦×١[ للزوج  
 ] .١[ولكل من األختني الشقيقتني واحد 

 األختان الشقيقتان على األخ ألب فتأخذان ما معـه          مث تعود 
] ٢[لكل واحدة اثنـان     ] ٤[ليصبح ما لدى الشقيقتني أربعة      

 .سقط األخت ألب يو
وبني سهام الورثة   ] ١٢[وبالنظر بني مصح املسألة اثين عشر       

 . جندها متوافقة بالنصف فنرجع كالً إىل وفقه 
 وأما وفق] ٦=٢÷١٢[فأما وفق املسألة فستة 
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٦ ١٢ ١٢ ٢×       ٦ 

 ٣ ٦ ٦ ١ زوج

 ١ ٢ ٢ جد

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة 

سـهام الــزوج فثالثــة  
وأما وفـق   ] ٣=٢÷٦[

سهام كلٍ مـن اجلـد      
ــشقيقتني  ــتني ال واألخ

وهذه ]١=٢÷٢[فواحد  
 أخ ألب :   صورا 

 
 
١ 

٢ × × 

سألة على   وهو تأصيل امل   على الطريق الثاين   وأما حل املسألة  
إعطاء اجلد ثلث الباقي أو سدس مجيع املال ابتداًء السـتواء           

 .للزوج النصف ثالثة] ٦[ من ستة فأصلها، األمور الثالثة له 
 ٦ ٦ 

 ٣ ٣ زوج
 ١ ١ جد

 ١ أخت شقيقة
 ١ أخت شقيقة 

مجيع املال أو ثلث     وللجد سدس ] ٣[
] ١[الباقي على حد سـواء واحـد        

لإلخوة باملعادة مث   ] ٢[والباقي اثنان   
تعود بعدها األختان الشقيقتان علـى      

] ٢[خ ألب وتستأثران بـاالثنني      األ
 أخ ألب :ويسقط األخ ألب وهذه صورا

٢ 
× 
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كذلك حللها  زوج وجد وأختان شقيقتان وأختان ألب        -١١
 :طريقان ومها
 .   طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لإلخوةالطريق األول
 تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث الباقي أو         لثاينوالطريق ا 

سدس مجيع املال ابتداًء وهو األخصر ؛ الستواء املقامسة وثلث          
 .الباقي وسدس مجيع املال للجد

] ٢[أصلها من اثـنني      ف الطريق األول فأما حل املسألة على     
والباقي مقدار النـصف واألحـظ      ] ١[للزوج النصف واحد  
وات للذكر مثل حظ األنثيني ورؤوسهم      للجد هنا مقامسة األخ   

فنضرا يف أصل املـسألة     ] ١[مباينة للباقي واحد    ] ٦[ستة  
ومنها تصح مـسألة    ] ١٢=٦×٢[ينتج اثنا عشر    ] ٢[اثنني  

ولكل أخت من   ] ٢[وللجد اثنان   ] ٦ = ٦×١[املعادة للزوج   
 ] .١[األخوات واحد 

ن مـا   مث تعود األختان الشقيقتان على األختني ألب فتأخـذا        
لكل واحدة اثنان   ] ٤[ها ليصبح ما لدى الشقيقتني أربعة       بيد
 .وتسقط األختان ألب ] ٢[



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢١٥ 

وبني سهام الورثة   ] ١٢[وبالنظر بني مصح املسألة اثين عشر       
 .جندها متوافقة بالنصف فنرجع كالً إىل وفقه 

 ٦ ١٢ ١٢ ٢×٦ 

 ٣ ٦ ٦ ١ زوج

 ١ ٢ ٢ جد

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة

 × × ١ أخت ألب

فأما وفق املـسألة فـستة      
وأما وفـق   ] ٦=٢÷١٢[

ــة  ــزوج فثالث ســهام ال
ــق] ٣=٢÷٦[ ــا وف  وأم

سهام كـلٍ مـن اجلـد       
واألختني الشقيقتني فواحد   

 أخت ألب : صورا وهذه] ١=٢÷٢[

 
 
١ 

١ × × 

 وهو تأصيل املسألة على     على الطريق الثاين   وأما حل املسألة  
قي أو سدس مجيع املال ابتداًء السـتواء        إعطاء اجلد ثلث البا   

 .األمور الثالثة له
 ].٣[ للزوج النصف ثالثة] ٦[ من ستة  فأصلها

مجيع املال أو ثلث الباقي على حد سواء واحد           وللجد سدس 
]١.[ 
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 ٦ ٦ 
 ٣ ٣ زوج
 ١ ١ جد

 ١ أخت شقيقة 
 ١ أخت شقيقة
 × أخت ألب

لإلخوة باملعادة  ] ٢[والباقي اثنان   
مث تعود بعدها األختان الـشقيقتان      
على األخـتني ألب وتـستأثران      

لكل واحدة واحـد    ] ٢[نني  باالث
وتــسقط األختــان ألب وهــذه 

 :صورا
 أخت ألب

٢ 

× 
 زوج وجد وثالث أخوات شـقيقات وأخـت ألب          -١٢

 :كذلك حللها طريقان ومها
  طريق تأصيل املسألة علـى مقامسـة اجلـد           الطريق األول 

 . ت للذكر مثل حض األنثينيلألخوا
 تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث الباقي أو         والطريق الثاين 

سدس مجيع املال ابتداًء وهو األخصر ؛ الستواء املقامسة وثلث          
 .الباقي وسدس مجيع املال للجد

] ٢[أصلها من اثـنني      ف الطريق األول فأما حل املسألة على     
ر النـصف واألحـظ     والباقي مقدا ] ١[للزوج النصف واحد  
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للجد هنا مقامسة األخوات للذكر مثل حظ األنثيني ورؤوسهم         
] ٢[مباينة للباقي فنضرا يف أصل املسألة اثنني     وهي  ] ٦[ستة  

 .ومنها تصح مسألة املعادة ] ١٢[ عشر اينتج اثن
ولكل أخت من   ] ٢[وللجد اثنان   ] ٦ = ٦×١[للزوج ستة   

 .]١[األخوات واحد 
لشقيقات على األخت ألب فتأخذن مـا       مث تعود األخوات ا   

وتـسقط األخـت ألب     ] ٤[معها ليصبح ما لديهن أربعـة       
بينهما مباينة فنضرا يف مصح مسألة      و] ٣[ورؤوسهن ثالثة   
ومنها تصح  ] ٣٦[ينتج ستة وثالثون    ] ١٢[املعادة اثين عشر    
وللجد بعد املعـادة سـتة      ] ١٨ = ٦×٣[للزوج مثانية عشر    

 من األخوات الشقيقات أربعـة      ولكل واحدة ] ٦ = ٣×٢[
]٤. [ 

وبـني سـهام    ] ٣٦[وبالنظر بني مصح املسألة ستة وثالثني       
 .الورثة جندها متوافقة بالنصف فنرجع كالً إىل وفقه 

 ] .١٨=٢÷٣٦[فأما املسألة فوفقها مثانية عشر 
 ].٩=٢÷١٨[وأما سهام الزوج فوفقها تسعة 
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١٨ ٣٦ ١٢ ١٢ ٢×         ٦ 

 ٩ ١٨ ٦ ٦ ١ زوج

 ٣ ٦ ٢ ٢ جد

 ٢ ٤ ١ أخت شقيقة

 ٢ ٤ ١ أخت شقيقة

 ١ أخت شقيقة

 
٤ 

٢ ٤ 

وأما سـهام اجلـد     
فوفقهــا ثالثــة  

ــق ] ٣=٢÷٦[ ووف
ســهام كــلٍ مــن 

الشقيقات  األخوات
ــان  ] ٢=٢÷٤[فاثن

 األخت ألب وهذه صورا 

 
 
١ 

١ × × × 
  وهو تأصيل املسألة على    على الطريق الثاين   وأما حل املسألة  

إعطاء اجلد ثلث الباقي أو سدس مجيع املال ابتداًء السـتواء           
 .األمور الثالثة له

 ].٣[ للزوج النصف ثالثة] ٦[ من ستة  فأصلها
مجيع املال أو ثلث الباقي على حد سواء واحد           وللجد سدس 

]١.[  
لألخوات باملعادة مث تعود بعدها األخوات      ] ٢[والباقي اثنان   

وتسقط ] ٢[ب وتستأثرن باالثنني    الشقيقات على األخت أل   
 متباينة مع االثنني فنضرب ] ٣[األخت ألب ورؤوسهن ثالثة 
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١٨ ٦ ٦ ×٣ 
 ٩ ٣ ٣ زوج
 ٣ ١ ١ جد

 ٢ أخت شقيقة 
 ٢ أخت شقيقة
 أخت شقيقة

٢ 
٢ 

 رؤوسهن يف أصل املسألة    
للزوج ] ١٨=٦×٣[ستة  
وللجد ] ٩=٣×٣[تسعة  
ولكـل  ] ٣=٣×١[ثالثة  

أخــت مــن األخــوات 
وهذه ] ٢[الشقيقات اثنان   

 أخت ألب :صورا

٢ 

×  
 زوج وجد وأخ شقيق وأخت شـقيقة وأخـت ألب           -١٣

 :حللها طريقان ومهاكذلك 
  طريق تأصيل املسألة على مقامسة اجلد لـألخ          الطريق األول 

 . ولألخوات للذكر مثل حض األنثيني
باقي أو   تأصيل املسألة على إعطاء اجلد ثلث ال       والطريق الثاين 

سدس مجيع املال ابتداًء وهو األخصر ؛ الستواء املقامسة وثلث          
 .الباقي وسدس مجيع املال للجد

] ٢[أصلها من اثـنني      ف الطريق األول فأما حل املسألة على     
ي بـني اجلـد     ١[واحـد   والباقي  ] ١[للزوج النصف واحد  
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مباينة ] ٦[ ورؤوسهم ستة    واإلخوة للذكر مثل حظ األنثيني    
 عشر  اينتج اثن ] ٢[فنضرا يف أصل املسألة اثنني      ] ١[للواحد  

 .ومنها تصح مسألة املعادة ] ١٢[
ولكل من اجلد واألخ الشقيق اثنان      ] ٦ =٦×١[ للزوج ستة   

]٢[. 
 .]١[ ولكلٍ من األختني واحد 

 مث يعود األخ الشقيق واألخت الشقيقة على األخـت ألب          
 وتسقط األخت   ]٤[فيأخذان ما معها ليصبح ما لديهما أربعة        

فنـضرا يف   ] ٤[لألربعـة    مباينة] ٣[ ثالثة   مألب ورؤوسه 
] ٣٦[ينتج ستة وثالثون    ] ١٢[مصح مسألة املعادة اثين عشر      

 . هذا االنكسارومنها صح
وللجد باملعـادة سـتة     ] ١٨ = ٦×٣[ للزوج مثانية عشرة    

لألخـت الـشقيقة     و ]٨[ولألخ الشقيق مثانية    ] ٦ = ٣×٢[
 .]٤[أربعة 
وبـني سـهام    ] ٣٦[ظر بني مصح املسألة ستة وثالثني       وبالن

 .الورثة جندها متوافقة بالنصف فنرجع كالً إىل وفقه
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 .]١٨=٢÷٣٦[ فأما املسألة فوفقها مثانية عشر 
 .]٩=٢÷١٨[ وأما سهام الزوج فوفقها تسعة 
 ووفق] ٣=٢÷٦[ وأما سهام اجلد فوفقها ثالثة 
 ١٨ ٣٦ ١٢ ١٢ ٢×  ٦ 

 ٩ ١٨ ٦ ٦ ١ زوج

 ٣ ٦ ٢ ٢ جد

 ٤ ٨ ٢ أخ شقيق

 ١ أخت شقيقة

٤ 
 ٢ ٤ 

سهام الشقيق أربعة   
ــا ] ٤=٢÷٨[ وأم

ام األخت  وفق سه 
الــشقيقة فاثنــان 

وهذه ] ٢=٢÷٤[
 أخت ألب :    صورا 

 
١ 

١ × × × 

 وهو تأصيل املسألة على     على الطريق الثاين   وأما حل املسألة  
ال ابتداًء السـتواء    إعطاء اجلد ثلث الباقي أو سدس مجيع امل       

 .األمور الثالثة له
 ].٣[ للزوج النصف ثالثة] ٦[ من ستة  فأصلها

مجيع املال أو ثلث الباقي على حد سواء واحد           وللجد سدس 
]١.[  
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لألخوة للذكر مثل حظ األنثيني  باملعـادة        ] ٢[والباقي اثنان   
مث يعود بعدها األخ الشقيق واألخت الشقيقة على األخـت          

ــست ــاالثنني ألب وي ــسقط األخــت ألب ] ٢[أثران ب وت
 متباينة مع االثنني فنضرب الرؤوس يف ] ٣[ورؤوسهما ثالثة 

١٨ ٦ ٦ ×٣ 
 ٩ ٣ ٣ زوج
 ٣ ١ ١ جد

 ٤ أخ شقيق 
 أخت شقيقة

٢ 
٢ 

 أصل املسألة ستة ينتج مثانية     
للـزوج  ] ١٨=٦×٣[عشر  
وللجـد  ] ٩=٣×٣[تسعة  
ولألخت ] ٣=٣×١[ثالثة  

وهـذه  ] ٢[الشقيقة اثنان   
 أخت ألب :صورا

٢ 
× × 

وهذه اثنتان ومخسون مسألة حاصل     :  ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
 ةمع الـثالث عـشر    ،  مسألة   ةضرب أربعة يف ثالث عشر    

 مسألة  ةاملراد بالثالث عشر  ) السابقة تبلغ مخساً وستني مسألة      
السابقة هي مسائل املعادة اليت مرت معنا يف احلالـة الثالثـة            

يسة من حاالت اجتماع اجلد واألخوة من الصنفني وليس         الرئ
 . معهم صاحب فرض
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أما االثنتان واخلمسون فهي جمموع ما ورد معنـا يف احلالـة            
الرابعة الرئيسة من حاالت اجلد واألخوة وهي اجتماع اجلـد          
واإلخوة من الصنفني ومعهم صاحب فرض وحاصل مجعهـا         

 . مخس وستون مسألة
بقي ما إذا كان الفرض نصفاً ومثنـاً        :  ( قوله رمحه اهللا تعاىل   

 ) فالشقيقة يتصور معها أخت ألب أو أخ ألب أو أختني ألب
ابن ومثناً كزوجة فإنه     أو بنت    إذا كان الفرض نصفاً كالبنت    

 ـ:يتصور مع األخت الشقيقة ثالث صور وهي كما يلي 
ما  (:بقوله  ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل        : الصورة األوىل 

 ) ذا كان الفرض نصفاً ومثناً فالشقيقة يتصور معها أخت ألبإ
هذه الصورة هي لو هلك هالك عن بنت أو بنت ابن وزوجة            
وجد وأخت شقيقة وأخت ألب فإن أصل مسألتهم  من مثانية      

] ٤[لتداخل خمرجي النصف والثمن للبنت النصف أربعة        ] ٨[
األختني للجد و ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[وللزوجة الثمن واحد    

جلد لألخوات هنـا    اللذكر مثل حظ األنثيني ألحظية  مقامسة        
] ٤[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسـهم أربعـة        ] ٣[والثالثة  



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٢٤ 

 ٨×٤[ينتج اثنان وثالثون    ] ٨[فنضرا يف أصل املسألة مثانية      
 = ٤×٤[ومنها تصح مسألة املعادة للبنت ستة عشرة        ] ٣٢= 
ولكـل  ] ٦[د ستة   وللج] ٤ = ٤×١[وللزوجة أربعة   ] ١٦

 ] ٣[أخت ثالثة 
مث تعود األخت الشقيقة على األخت ألب فتأخذ ما بيـدها           

وتسقط  ، ]٦[بعد املعادة فيصبح ما مع األخت الشقيقة ستة         
األخت ألب لعدم استكمال األخت الشقيقة نصفها فضالً عن      

وبالنظر بني سهام الورثة ومصح مسألتهم      ، وجود باقي بعده    
ها متوافقة بالنصف فنرجع كالً إىل وفقه فأمـا         بعد املعادة جند  

 وأما] ١٦=٢÷٣٢[املسألة  فوفقها ستة عشرة 
١٦ ٣٢ ٣٢ ٨ ×٤ 

 ٨ ١٦ ١٦ ٤ بنت 

 ٢ ٤ ٤ ١ زوجة 

 ٣ ٦ ٦ جد

 ٣ ٦ ٣ أخت شقيقة 

وفق سهام البنت فثمانية    
وأما وفق  ] ٨=٢÷١٦[

سهام كلٍ مـن اجلـد      
واألخت الشقيقة فثالثة   

ــذه ] ٣=٢÷٦[ وهـ
 أخت ألب  صورا

٣ 

٣ × × 
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  ( :بقولـه   ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل        : الصورة الثانية 
 .)أو أخ ألب 

وهذه الصورة لو هلك هالك عن بنت أو بنت ابن وزوجـة            
وجد وأخت شقيقة وأخ ألب فإن أصل مسألتهم  من أربعة           

 .لتوافق خمرجي السدس والثمن]  ٢٤[وعشرين 
] ٣[وللزوجة الثمن ثالثـة     ] ١٢ [ للبنت النصف اثنا عشر   
ألنه األحظ له هنا مـن املقامسـة        ] ٤[وللجد السدس أربعة    

  .وثلث الباقي
بني األخت الشقيقة واألخ ألب للـذكر       ] ٥[والباقي مخسة   

منكسرة علـى رؤوسـهما     ] ٥[مثل حظ األنثيني واخلمسة     
ينـتج اثـنني    ] ٢٤[نضرا يف أصـل املـسألة       ف] ٣[ثالثة  
 ومنها تصح مسألة املعادة ] ٧٢  =٢٤×٣[وسبعني
 ٣×٤[وللجد ] ٩ = ٣×٩[ وللزوجة] ٣٦ = ١٢×٣[للبنت 

ولـألخ ألب عـشرة     ] ٥[ولألخت الشقيقة مخسة    ] ١٢= 
]١٠ [ 
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مث تعود األخت الشقيقة على األخ ألب فتأخذ ما بيده  بعـد             
 املعادة فيصبح ما مع األخت 

 ] ١٥[الشقيقة مخسة عشرة 
  .كمال األخت الشقيقة نصفهاويسقط األخ ألب لعدم است

وبالنظر بني سهام الورثة ومصح مسألتهم باملعـادة جنـدها          
متوافقة بالثلث فنرجع كالً إىل ثلثه فأما وفق املسألة فأربعـة           

 ]١٢[وأما وفق سهام البنت فاثنا عشر ] ٢٤[وعشرون 
 ٢٤ ٧٢ ٧٢ ٢٤×            ٣  وأما وفق وسهام

 ١٢ ٣٦ ٣٦ ١٢ بنت

 ٣ ٩ ٩ ٣ زوجة

 ٤ ١٢ ١٢ ٤ جد

 ٥ ١٥ ٥ أخت شقيقة

] ٤[اجلد فأربعـة    
ام وأما وفـق سـه    

األخــت الــشقيقة 
وهذه ] ٥[فخمسة  
 أخ ألب صورا

 
١٠ ٥ × × 

     :بقولـه   ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعـاىل         : الصورة الثالثة 
 )أو أختني ألب ( 
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وهذه الصورة لو هلك هالك عن بنت أو بنت ابن وزوجـة            
 ألب فإن أصل مـسألتهم  مـن         نيخت شقيقة وأخت  وجد وأ 

 لتوافق خمرجي السدس والثمن]  ٢٤[أربعة وعشرين 
] ٣[وللزوجة الثمن ثالثـة     ] ١٢[ للبنت النصف اثنا عشر     

ألنه األحظ له هنا مـن املقامسـة        ] ٤[وللجد السدس أربعة    
 وثلث الباقي 
بني األخـت الـشقيقة واألخـتني ألب        ] ٥[والباقي مخسة   

] ٣[منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن ثالثـة       ] ٥ [واخلمسة
ينـتج اثنـان    ] ٢٤[فنضرا يف أصل املسألة أربعة وعشرين       

 .ومنها تصح مسألة املعادة ] ٧٢ = ٢٤×٣[وسبعون 
 ] .٣٦=١٢×٣[للبنت ستة وثالثون 

 ] .٩ = ٣×٣[وللزوجة تسعة 
ولكلٍٍ من األخوات مخـسة     ] ١٢ = ٣×٤[وللجد اثنا عشر    

]٥ [ 
د األخت الشقيقة بعد املعادة على األختني ألب فتأخذ         مث تعو 

 ] ١٥[ما بإيديهما  فيصبح ما مع األخت الشقيقة مخسة عشر 
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  .وتسقط األختان ألب لعدم استكمال األخت الشقيقة نصفها
 وبالنظر بني سهام الورثة ومصح مسألتهم اثـنني وسـبعني          

 .جندها متوافقة بالثلث فنرجع كالً إىل ثلثه ] ٧٢[
 ] .٢٤[فأما وفق املسألة فأربعة وعشرون
 ] ١٢[وأما وفق سهام البنت فاثنا عشر 
٢٤ ٧٢ ٧٢ ٢٤×   ٣ 

 ١٢ ٣٦ ٣٦ ١٢ بنت

 ٣ ٩ ٩ ٣ زوجة

 ٤ ١٢ ١٢ ٤ جد

 ٥ ١٥ ٥ أخت شقيقة

 × × ٥ أخت ألب

 وأما وفق سـهام    
] ٤[اجلد فأربعـة    

وأما وفق سـهام    
األخت الـشقيقة   

وهذه ] ٥[فخمسة  
 صورا

 أخت ألب

 
٥ 

٥ × × 

يعـين إذا   ) ومع الشقيق أخت ألب     :  (   رمحه اهللا تعاىل   قوله
كان الفرض نصفاً ومثناً فالشقيق يتصور معه يف هذه احلالـة           
صورة واحدة وهي أخت ألب فقط فلو هلك هالك عن بنت           
أو بنت ابن وزوجة وجد وأخ شقيق وأخت ألب فإن أصـل           
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لتوافق خمرجي الـسدس    ]  ٢٤[مسألتهم من أربعة وعشرين     
 والثمن

] ٣[وللزوجة الثمن ثالثـة     ] ١٢[ للبنت النصف اثنا عشر     
ألنه األحظ له هنا مـن املقامسـة        ] ٤[وللجد السدس أربعة    

  .وثلث الباقي
بني األخ الشقيق واألخت ألب واخلمسة      ] ٥[والباقي مخسة   

فنـضرا  ] ٣[منكسرة عليهما ومباينة لرؤوسهما ثالثة      ] ٥[
ينتج اثنـان وسـبعون     ] ٢٤[ملسألة أربعة وعشرين    يف أصل ا  

 .ومنها تصح مسألة املعادة ] ٧٢ = ٢٤×٣[
 ] .٣٦ = ١٢×٣[للبنت ستة وثالثون 

 ] .٩ = ٣×٣[وللزوجة تسعة 
 ] .١٢ = ٣×٤[وللجد اثنا عشر 

 ] ٥[ولألخت ألب مخسة ] ١٠[ولألخ الشقيق عشرة 
فيأخذ ما  مث يعود األخ الشقيق بعد املعادة على األخت ألب          

وتسقط ] ١٥[بيدها  فيصبح ما مع األخ الشقيق مخسة عشر          
 األخت ألب 
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وبالنظر بني سهام الورثة ومصح مسألتهم باملعـادة جنـدها          
 .متوافقة بالثلث فنرجع كالً إىل ثلثه 
 ] .٢٤[فأما وفق املسألة فأربعة وعشرون 

 وأما وفق
٢٤ ٧٢ ٧٢ ٢٤ ×   ٣ 

 ١٢ ٣٦ ٣٦ ١٢ بنت

 ٣ ٩ ٩ ٣ زوجة

 ٤ ١٢ ١٢ ٤ جد

 ٥ ١٥ ١٠ أخ شقيق

سهام البنـت فاثنـا     
وأما وفق  ] ١٢[عشر  

عـة  سهام اجلد فأرب  
وأما وفق سهام   ] ٤[

األخ الشقيق فخمسة   
 أخت ألب :وهذه صورا ] ٥[

 
٥ ٥ × × 

يعين إذا كـان    )  ومثله الشقيقتني     :  (   رمحه اهللا تعاىل   قوله
تني يف هذه احلالة كذلك     الفرض نصفاً ومثناً فيتصور مع الشقيق     

صورة واحدة وهي أخت ألب فقط فلو هلك هالك عن بنت           
 وأخت ألب فـإن     ني شقيقت نيأو بنت ابن وزوجة وجد وأخت     

لتوافق خمرجـي الـسدس     ]  ٢٤[أصلها من أربعة وعشرين     
وللزوجة الثمن ثالثة   ] ١٢[ للبنت النصف اثنا عشر       ، والثمن
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حظ له هنا من املقامسة     ألنه األ ] ٤[وللجد السدس أربعة    ] ٣[
  .وثلث الباقي

منكـسرة  ] ٥[بني األخوات واخلمـسة     ] ٥[والباقي مخسة   
فنضرا يف أصل املـسألة     ] ٣[عليهن ومباينة لرؤوسهن ثالثة     

] ٧٢ =٢٤×٣[ينتج اثنـان وسـبعون    ] ٢٤[أربعة وعشرين   
 .ومنها تصح مسألة املعادة 

 ٣×٣[وللزوجة تسعة   ] ٣٦ = ١٢×٣[للبنت ستة وثالثون    
ولكل أخت مخـسة    ] ١٢ = ٣×٤[وللجد اثنا عشر    ] ٩= 
]٥ [ 

مث تعود األختان الشقيقتان بعد املعادة علـى األخـت ألب           
فتأخذان ما بيدها  فيصبح ما لدى األختني الشقيقتني مخـسة           

] ١٥[وتسقط األخت ألب واخلمـسة عـشر        ] ١٥[عشرة  
ا فنـضر ] ٢[منكسرة على الشقيقتني ومباينة لرأسيهما اثنني     

ينتج مائة وأربعة   ] ٧٢[يف مصح مسألة املعادة اثنني وسبعني       
ومنها تصح املسألة بعد املعـادة      ] ١٤٤ = ٧٢×٣[وأربعون  

وللزوجة مثانية عـشر  ] ٧٢ = ٣٦× ٢[للبنت اثنان وسبعون   
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] ٢٤ = ٢×١٢[وللجد أربعـة وعـشرون      ] ١٨ = ٩×٢[
 ] ١٥[ولكل أخت مخسة عشرة  

 مسألتهم بعد املعادة جندها     وبالنظر بيت سهام الورثة ومصح    
متوافقة بالثلث فنرجع كالً إىل ثلثه فأما وفق مصح املسألة فأما 

وأما وفـق سـهام    ] ٤٨[وفق مصح املسألة فثمانية وأربعون      
 وأما وفق سهام اجلد] ٢٤[البنت فأربعة وعشرون 

٤٨ ١٤٤ ٧٢ ٧٢ ٢٤×   ٣ 
 ٢٤ ٧٢ ٣٦ ٣٦ ١٢ بنت
 ٦ ١٨ ٩ ٩ ٣ زوجة
 ٨ ٢٤ ١٢ ١٢ ٤ جد

 ٥  ١٥ ٥  أخت شقيقة
 ٥ أخت شقيقة

١٥ 
  ٥ ١٥ 

ــة  ] ٨[فثماني
وأما وفق سهام   
ــن   ــلٍ م ك
األخــــتني 
ــشقيقتني  الـ

] ٥[فخمسة  
 أخت ألب :وهذه صورا

 
٥ 

٥  × × 
، أو كان نصفاً وسدساً  أو ثلـثني         :  (   رمحه اهللا تعاىل   قوله

 كان  يعين إذا ) فالشقيقة حتتاج يف كل منهما إىل أخت ألب         
الفرض نصفاً وسدساًً فيتصور مع األخت الشقيقة يف هـذه          
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احلالة صورة واحدة وهي أخت ألب فقط كأن يهلك هالك          
عن بنت وبنت ابن أو كان بدل بنت االبن أم أو جدة مع جد 

 وأخت شقيقة وأخت ألب
بنت وبنت ابن مع جد وأخـت شـقيقة         : إذاً الصورة هي    

 . وأخت ألب
 . جد وأخت شقيقة وأخت ألبأو بنت وأم أو جدة مع 

 .أو  بنت ابن وأم أو جدة مع جد وأخت شقيقة وأخت ألب
فلو كانت الصورة بنت وأم أو جدة مع جد وأخت شـقيقة            

خمـرج فـرض   ] ٦[وأخت ألب فإن أصل مسألتهم من ستة  
ـ ] ١[ولألم السدس واحد    ] ٣[السدس للبنت النصف ثالثة     

ان بـدل األم أو     وكذالك لوا كان بدل البنت بنت ابن أو ك        
اجلدة بنت ابن أو بدل األم جدة ـ والباقي متام الثلث اثـنني   

واإلخوة مثل اجلد فيستوي له املقامسة وسدس مجيع املال         ] ٢[
] ٢[يف هذه املسألة ورؤوسهم أربعة وبينها وبني الباقي اثنني          

نضرا يف أصـل    ] ٢[موافقة بالنصف فنصف الرؤوس اثنان      
ومنه تـصح   ] ١٢ = ٦×٢[ اثنا عشر    ينتج] ٦[املسألة ستة   
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= ٢×١[ولألم اثنان   ] ٦ = ٢×٣[للبنت ستة   ، مسألة املعادة   
مث تعود  ، ] ١[ولكل من األختني واحد     ] ٢[وللجد اثنان   ] ٢

األخت الشقيقة على األخت ألب فتأخذ ما بيدها بعد املعادة          
وتسقط األخـت   ، ] ٢[فيصبح لدى األخت الشقيقة اثنان      

ل األخت الشقيقة نصفها فضالً عن وجود       ألب لعدم استكما  
باقي بعده وبالنظر بيت سهام الورثة ومصح املسألة جنـدها          

 إىل نصفه فأما وفق املسألة فستة  متوافقة بالنصف فنرجع كالً
٦ ١٢ ١٢ ٦ ×٢ 

 ٣ ٦ ٦ ٣ بنت

 ١ ٢ ٢ ١ أم

 ١ ٢ ٢ جد

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة

ــق ] ٦=٢÷١٢[ ــا وف وأم
ــة   ــت فثالث ــهام البن س

وأما وفق سهام   ] ٣=٢÷٦[
كلٍ من األم واجلد واألخت     

الـــشقيقة فواحـــد    
 أخت ألب هذه صوراو]  ١=٢÷٢[

٢ 

١ × × 

يعين إذا كان الفرض ثلثني     ) أو ثلثني    : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
فيتصور أن األخت الشقيقة حتتاج إىل معاداة اجلد إىل أخـت           

بنيت ابن مع   ألب واحدة فقط كأن يهلك هالك عن بنتني أو          



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٣٥ 

خمرج ] ٣[جد وأخت شقيقة وأخت ألب وأصلها من ثالثة         
] ١[لكل واحدة واحد    ] ٢[فرض الثلثني للبنتني الثلثان اثنان      

واإلخوة مثل اجلد فيستوي لـه      ] ٢[والباقي متام الثلث اثنان     
املقامسة وسدس مجيع املال يف هذه املسألة ورؤوسهم أربعـة          

مباينة فنـضرب كامـل     ] ١[وبينها وبني الباقي واحد     ] ٤[
 = ٤×٣[ينتج اثنا عـشر     ] ٣[الرؤوس يف أصل املسألة ثالثة      

 ومنه تصح مسألة املعادة ] ١٢
ولكـل  ] ٢[وللجد اثنان  ] ٤ = ٤×٢[لكل من البنتني أربعة     
 ] ١[من األختني واحد 

مث تعود األخت الشقيقة على األخت ألب فتأخذ ما بيـدها           
وبالنظر ، ] ٢[الشقيقة اثنان   بعد املعادة فيصبح ما مع األخت       

بني سهام الورثة ومصح املسألة جندها متوافقة بالنصف فنرجع         
وأمـا  ، ] ٦=٢÷١٢[كالً إىل نصفه فأما وفق املسألة فستة        

وأما وفق سـهام    ] ٢=٢÷٤[وفق سهام كلٍ من البنتني فاثنان     
 كلٍ من اجلد واألخت 
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٦ ١٢ ١٢ ٣ ×٤ 

 ٢ ٤ ٤ ١ بنت

 ٢ ٤ ٤ ١ بنت

 ١ ٢ ٢ جد

 ١ ٢ ١ أخت شقيقة

] ١[الــشقيقة فواحــد 
وتسقط األخـت ألب    

األخـت  لعدم استكمال   
الشقيقة نصفها فضالً عن    
وجود باقي بعده وهذه    

 أخت ألب  :صورا 

١ 

١ × × 

فجملة مسائل املعادة اثنتان وسـبعون      :  قوله رمحه اهللا تعاىل   
 .)مسألة 

ثالث عشرة مسألة   ومجلة مسائل املعادة اثنتان وسبعون مسألة       
يف احلالة الثانية الرئيسة وهي اجتماع اجلد مع صـنفي          ] ١٣[

 اإلخوة وليس معهم صاحب فرض 
يف احلالة الرابعة الرئيسة وهي     ] ٥٢[واثنتان ومخسون مسألة    

اجتماع اجلد مع صنفي اإلخوة ومعهم صاحب فرض وهـذه    
املسائل هي اليت سبقت معنا يف احلالة الثالثة وهي اجتمـاع           
اجلد وصنفي اإلخوة ومل يكن معهم صاحب فـرض حيـث           

 ]٦٥[بلغت  مخساً وستني مسألة 
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 والثالث الباقية أو كان نصفاً  وسدساً  أو ثلثني أو نـصفا             
 ومثناً واملكملة للثمانية والستني 

كما عليه  ]٦٨[ذا تكون مسائل املعادة مثانية وستون مسألة        
  اجلل من الفرضيني الذين وقفت على كتبهم

كما قال املؤلف رمحـه  ] ٧٢[أما عدها اثنتني وسبعني مسألة   
اهللا تعاىل فهو ما عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل             

 إن مسائل املعـادة اثنتـان       هكما أورده يف الفوائد اجللية بقول     
وسبعون مسألة وهي اخلمسة والستون املسألة السابقة ويـزاد         

مثناً فالشقيقة يتصور معها ثـالث      ما إذا كان الفرض نصفاً و     
 صور أخت ألب أو أخ ألب أو أختني ألب 
 ومع الشقيق صورة واحدة هي  أخت ألب 

وكذلك مع الشقيقتني صورة واحدة أخت ألب هذه مخـس          
 ] ٧٠[تبلغ سبعني ] ٥[مسائل 

واملسألتان الباقيتان ما كان الفرض نصفاً وسدسـاً أو ثلـثني           
 ا إىل أخت ألب واحدة  فالشقيقة حتتاج يف كل منهم
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وبالتايل تبلغ مسائل املعادة على هذا املنوال اثنـتني وسـبعني           
  .واهللا أعلم] ٧٢[مسألة 

 املسائل اليت يبقى فيها بقية لإلخوة واألخوات ألب
ومما مضى من عرض مسائل املعادة بقسميها أعين اجتمـاع          
اجلد وصنفي اإلخوة ومعهم صاحب فرض أومل يكن معهـم          

ض تبني أن املسائل اليت يبقى فيها بقيـة لإلخـوة           صاحب فر 
واألخوات ألب هي ست مسائل أربع منها بعدم وجود أحد          
معهم من أصحاب الفروض واثنتان معهم صاحب فرض وهي         

 :كالتايل 
 جد وأخت شقيقة وأخ ألب وهي العشرية وقد سـبقت           -١

لكل من  ] ٥[يف احلالة الثالثة أصلها من عدد رؤوسهم مخسة         
مث ] ١[ولألخت الشقيقة واحـد     ] ٢[واألخ ألب اثنان    اجلد  

تعود األخت الشقيقة على األخ ألب بعد املعـادة لتكمـل           
] ١/٢[والباقي نصف   ] ونصف٢[نصفها فلها اثنان ونصف     

فنضرب االثـنني   ] ٥[لألخ ألب وال نصف صحيح للخمسة       
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ينـتج عـشرة    ] ٥[مقام النصف يف أصل املسألة مخسة       ] ٢[
 ها تصح هذه املسألة للجد ومن] ١٠ = ٥× ٢[

 ١٠ ٥×٢ ٥ 

 ٤ ٢ ٢ جد 

 ٥ونصف ٢ ١ أخت شقيقة 

ــشقيقة ] ٤[أربعــة ولل
ولألخ ألب  ] ٥[مخسة  

ــد ــذه ] ١[واح وه
 ١  نصف  ٢ أخ ألب  : العشرية وهذه صورا

 جد وأخت شقيقة وأختان ألب وهي من صور العشرية          -٢
هم مخـسة  وقد سبقت يف احلالة الثالثة فأصلها من عدد رؤوس 

 ] ١[ولكل واحدة من األخوات واحد] ٢[للجد اثنان] ٥[
مث تعود األخت الشقيقة على األختني ألب بعد املعادة فتأخذ          

منهما ما يكمل نـصفها فيكـون هلــا اثنـان ونـصف                       
بني األختــــني ألب    ] ١/٢[ويبقى نصف   ]  ونصف ٢[

وحيث ال نصف وال ربع صـحيح       ] ١/٤[لكل واحدة ربعه    
يف أصـل   ] ٤[لخمسة واملقامان متداخالن فنضرب أربعـة       ل

ومنها تـصح   ] ٢٠=٥×٤[ينتج عشرون   ] ٥[املسألة مخسة   
 ] ٨= ٤×٢[هذه املسألة للجد مثانية 
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 ٢٠ ٥×٤ ٥ 

 ٨ ٢ ٢ جد 

 ١٠ ونصف ٢ ١ أخت شقيقة 

 ١ ١ أخت ألب 

] ١٠[ وللشقيقة عشرة   
متام نصفها ولكلٍ مـن     
األختني ألب واحـد    

وهــذه هــي  ] ١[
 ١ أخت ألب  العشرينية وهذه صورا 

ــاقي   البــ
 ١ نصف بينهما

 جد وأخت شقيقة وثالث أخوات ألب كـذلك قـد           -٣
] ٢[للجد اثنان   ] ٦[أصلها من ستة    وسبقت يف احلالة الثالثة     

 .] ١[ولكل واحدة من األخوات واحد
مث تعود األخت الشقيقة على األخوات ألب بعد املعادة فتأخذ          

 .] ٣[نصفها فيصري هلا ثالثة ما يكمل 
بني األخوات ألب وهو منكسر     ] ١[ويبقى بعد نصفها واحد     

فنضرا يف أصل املـسألة     ] ٣[عليهن ومباين لرؤوسهن ثالثة     
 ومنها تصح كما] ١٨ = ٦×٣[ ينتج مثانية عشرة] ٦[ستة 
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 ١٨ ٦ ٦ ×٣ سنعرفه إن شاء اهللا تعاىل يف 

 ٦ ٢ ٢ جد 

 ٩ ٣ ١ أخت شقيقة 

 ١ ١ أخت ألب

 ١ ١ أخت ألب 

 باب تـصحيح االنكـسار      
ــتة  ــد س ] ٦= ٣×٢[للج
 ٩ = ٣×٣[وللشقيقة تسعة   

ولكل  أخت ألب واحـد      ] 
 ١ أخت ألب  : وهذه صورا ] ١[

١ 

١ 

 جد وأخت شقيقة وأخ وأخت ألب كذلك وقد سبقت          -٤
لكل من اجلد واألخ ألب     ] ٦[يف احلالة الثالثة أصلها من ستة       

 .] ١[ولكل أخت واحد ] ٢ [اثنان
مث ترجع األخت الشقيقة على األخ واألخت ألب بعد املعادة          

 ] .٣[لتكميل نصفها فلها ثالثة 
لألخ واألخت ألب وهو منكسر عليهمـا       ] ١[ويبقى واحد   

فنضرا يف أصل املـسألة سـتة     ] ٣[ومباين لرؤوسهما ثالثة    
 ملسألة ومنها تصح هذه ا] ١٨=٦×٣[ ينتج مثانية عشرة ] ٦[
 
 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٤٢ 

 ١٨ ٦ ٦ ه يف باب التصحيح إن شاء اهللافكما سنعر

 ٦ ٢ ٢ جد

 ٩ ٣ ١ أخت شقيقة

 ٢ ٢ أخ ألب

] ٦= ٣×٢[ تعاىل للجد سـتة     
 ] ٩ = ٣×٣[وللشقيقة تـسعة    
ولألخت ] ٢[ولألخ ألب اثنان    

 ١ أخت ألب  : وهذه صورا]  ١[ألب واحد 
١ 

١ 

 :ومع وجود الفرض اثنتان ومها 
أصلها من  ، وأم  ، أخت شقيقة وأخ وأخت ألب       جد و  -١

وهـي  ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[لألم السدس واحد    ] ٦[ستة  
] ٦[منكسرة على اجلد واألخوة ومباينة لرؤوسـهم سـتة          

ينـتج سـتة وثالثـون      ]٦[فنضرا يف أصل املسألة سـتة       
 .ومنها يصح هذا االنكسار ] ٣٦=٦×٦[

ب عـشرة   ولكل من اجلـد واألخ أل     ] ٦=٦×١[لألم ستة   
 ] .٥[ولكل من األخت الشقيقة واألخت ألب مخسة ] ١٠[

مث تعود األخت الشقيقة بعد املعادة على األخ واألخت ألب          
فيبقى بعـد   ] ١٨[فتأخذ منهما ما يكمل نصفها مثانية عشرة        

وهي منكسرة علـى األخ واألخـت ألب        ] ٢[نصفها اثنان   
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ألة سـتة   فنضرا يف مصح املس   ] ٣[ومباينة لرؤوسهما ثالثة    
ومنها يصح  ] ١٠٨= ٣٦×٣[ينتج مائة ومثانية    ] ٣٦[وثالثني  

وللجـد  ] ١٨= ٦×٣[لألم مثانية عـشرة     ، هذا االنكسار   
ولألخت الشقيقة أربعـة ومخـسون                   ] ٣٠= ١٠×٣[ثالثون  

ــة ] ٥٤=١٨×٣[ ــألخ ألب أربع ولألخــت ألب ] ٤[ول
 ] .٢[اثنان

 جنـدها متوافقـة     وبالنظر بني مصح املسألة وسهام الورثـة      
بالنصف فنرجع كالً إىل نصفه فتصح املـسألة مـن أربعـة            

] ١٥[وللجد مخسة عـشرة     ] ٩[لألم تسعة   ] ٥٤[ومخسني  
 ولألخت الشقيقة 
 ٥٤ ١٠٨ ٣٦ ٣٦ ٦  ×٦]   ٢٧[سبعة وعشرون  

 ٩ ١٨ ٦ ٦ ١ أم

 ١٥ ٣٠ ١٠ ١٠ جد

 ٢٧ ٥٤ ١٨ ٥ خت شقيقة أ

 ١ ٢ ١٠ أخ ألب 

ــألخ ألب  ول
ــان  ] ٢[اثنـ

ولألخت ألب  
وهذه ]١[واحد  
 أخت ألب  : صورا

٥ 

٥ 
٢ 

١ ١ 
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وأم وهي من   ،  جد وأخت شقيقة وثالث أخوات ألب        -٢
صور خمتصرة زيد وقد سبقت يف احلالة الثالثة وهي خمتـصرة           

لـألم  ] ٦[زيد وقد سبقت يف احلالة الثالثة أصلها من سـتة           
 علـى   وهي منكسرة ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[السدس واحد   

فنضرا يف أصل   ] ٦[اجلد واألخوات ومباينة لرؤوسهم ستة      
ومنها يصح  ] ٣٦=٦×٦[ينتج ستة وثالثون    ]٦[املسألة ستة   

 .هذا االنكسار 

ولكـل أخـت      ] ١٠[وللجد عـشرة   ] ٦=٦×١[لألم ستة   
 ] .٥[مخسة 

مث تعود األخت الشقيقة بعد املعادة على األخوات ألب فتأخذ          
فيبقى بعد نـصفها    ] ١٨[انية عشرة   منهن ما يكمل نصفها مث    

وهي منكـسرة علـى األخـوات ألب ومباينـة          ] ٢[اثنان  
فنضرا يف مصح املسألة ستة وثالثـني       ] ٣[لرؤوسهن ثالثة   

ومنها يصح هـذا    ] ١٠٨= ٣٦×٣[ينتج مائة ومثانية    ] ٣٦[
 .االنكسار 
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ــشرة  ــة ع ــألم مثاني ــون               ] ١٨= ٦×٣[ل ــد ثالث وللج
ــسون               و] ٣٠= ١٠×٣[ ــة ومخ ــشقيقة أربع ــت ال لألخ
 ] .٢[ولكل واحدة من األخوات ألب اثنان ] ٥٤=١٨×٣[

وبالنظر بني مصح املسألة وسهام الورثـة جنـدها متوافقـة           
بالنصف فنرجع كالً إىل نصفه فتصح املـسألة مـن أربعـة            

 ] ١٥[وللجد مخسة عشرة ] ٩[لألم تسعة ] ٥٤[ومخسني 
 ٥٤ ١٠٨ ٣٦ ٣٦ ٦ ×٦   ولألخت الشقيقة سبعة 

 ٩ ١٨ ٦ ٦ ١ أم

 ١٥ ٣٠ ١٠ ١٠ جد

 ٢٧ ٥٤ ١٨ ٥ أخت شقيقة 

 ١ ٢ ٥ أخت ألب 

 ١ ٢ ٥ أخت ألب 

وعـــشرون  
ــل ] ٢٧[ ولك

ــن  واحــدة م
األخوات ألب  

وهذه ] ١[واحد
 أخت ألب :   صورا

٥ 

٥ 

٢ 

١ ٢ 

لك هذه هي املسائل الست اليت يبقى فيها بقية لولد األبوين وذ   
بالنظر للفرض وليس من يأخذه وإال لزادت على هذه الست          
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املسائل ولذلك عدها بعضهم مثان مسائل وهاتان املـسألتان         
 . بإبدال األم جبد ة �إحدامها خمتصرة اإلمام زيد 

والثانية هي إحدى صور الزيدية إذا كان مع الشقيقة ثـالث           
 .أخوات ألب مع إبدال األم كذلك جبدة 

 زيد فما هي إال من قبيل املختصرة أما مـا زاد            وأما تسعينية 
على مثلي اجلد من ولد األب فال حاجة إليه وال ينحصر بعدد            

 .واهللا تعاىل أعلم 
 :قال الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعاىل يف عمدة الفارض 

    وحظ ما زاد على أخت واحدة  
 ـــده                               ثلثان أو دوا ال زائ

    وفاضل النصف لولد العالت 
                                 إيضاح ذا يظهر يف الزيديات 

    وهي شقيقة وجد النسـب  
                                 مع أخ أو أختني كـل ألب

    أو معهما ثالث أخوات وأم  
 م                               أو أخوان من أب وأخـت وأ
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وأخـت   أم وجد وأخت شقيقة وأخوات     : والتسعينية هي 
 .ألب 

 .لوجود السدس وثلث الباقي ] ١٨[ أصلها من مثانية عشر 
 ].٥[وللجد ثلث الباقي مخسة ] ٣[ لألم السدس ثالثة 
 اجلد فتعود األخت الشقيقة     معاداةبعد  ] ١٠[ والباقي عشرة   

 ]٩[على األخوين واألخت ألب لتستكمل نـصفها تـسعة          
بني األخوين واألخت ألب منكسر علـيهم       ] ١[ويبقى واحد 

فنضرا يف أصل املسألة مثانيـة      ] ٥[ومباين لرؤوسهم مخسة    
 ومنها تصح لألم ] ٩٠=١٨×٥[ينتج تسعون ] ١٨[عشرة 

 ٩٠ ١٨ ×    ٥ ]١٥= ٥×٣[مخسة عشرة 

 ١٥ ٣ أم 

 ٢٥ ٥ جد

 ٤٥ ٩ أخت شقيقة

 ٢ أخ ألب
 ٢ أخ ألب

= ٥×٥[وللجد مخسة وعشرون    
ولألخت الشقيقة مخـسة    ] ٢٥

 ولكـل ] ٤٥= ٩×٥[وأربعون  
ولألخـت ألب   ] ٢[أخ اثنان   

وهذه :وهذه صورا   ] ١[واحد  
 أخت ألب :صورا 

١ 
١ 
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 ومن ذهب إىل قوله     �هذا على مذهب اإلمام زيد بن ثابت        
يف باب اجلد واإلخوة وهو من أعوص األبواب يف الفـرائض           

لإلخوة مع اجلد ملا فيه من التفاصيل اليت        على مذهب املورثني    
 ال دليل عليها من كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس صحيح 

  )١(فهذا الباب خمالف لغريه بل كله خارج عن القياس 
وقد أرجأت بعض املسائل امللقبة يف هذا الباب واستيفاء حبثها          

نـها  إال املسألة األكدرية إىل باب املسائل امللقبة وسـأورد م         
 ٠هناك ما يسره إن شاء اهللا تعاىل 

مسألة ال يفرض لألخت شـقيقة أو       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
 ) مع اجلد إالّ يف األكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت، ألب 

                                                 
 ١٢٦-١٢٥  انظر لباب الفرائض ص  (١)
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 ) املسألة األكــدريــة (   
األكدرية هي إحدى املسائل املشهورة يف بـاب اجلـد          

أم وقد مسيـت    زوج وأم وجد وأخت لغري      :  واإلخوة وهي   
 :ولقبت بألقاب ألسباب عدة ومنها التايل 

ألا كدرت على زيد ثابـت       : مسيت األكدرية  -١
 مذهبه يف باب اجلد واإلخوة فإنه أعاهلا وال عول          �

عنده يف مسائل اجلد وفرض لألخت معـه وهـو ال           
يفرض لألخت مع اجلد ومجـع سـهامه وسـهامها           

اعد مذهبه  فقسمها بينهما وال نظري لذلك  فخالف قو       
 .وهذا من تكدير مذهبه 

ذكره ابن اهلائم رمحه اهللا   : و مسيت مكدرة -٢
تعاىل كما حكاه عنه الشنشوري رمحه اهللا تعاىل 

قال الشيخ رمحه اهللا  وينبغي أن تسمى على : بقوله 
 مكدرة ال أكدرية ) وهو ما ذُكر يف سابقه  ( -هذا



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٥٠ 

ألن عبد امللـك     : و قيل مسيت األكدرية    -٣
 رمحه اهللا تعاىل طرحها على األكدر       )١(ان  بن مرو 

ترجم له ابن حجر يف اإلصابة      ، بن محام اللخمي    
هو صـاحب الفريـضة الـيت تـسمى         : وقال  

 .)١(باألكدرية
ألا طرحت على    : وقيل مسيت أكدرية   -٤

 .رجل من أهل دمشق يقال له األكدر 

                                                 
هو عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية أبو الوليد األموي أمري                :   عبد امللك بن مروان      (١)
ملؤمنني والد اخللفاء األمويني شهد الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنني وهو أول من سار بالناس يف بالد الروم                    ا

 سنة وكان جيالس الفقهاء والعلماء والعباد والصلحاء قيل         ١٦هـ وكان أمرياً على أهل املدينة وله        ٤٢سنة  
ان قبل اخلالفة من العباد الزهاد الفقهـاء        هـ وقد ك  ٢٦أنه أول من مسي يف اإلسالم بعبد امللك ولد يف سنة            
 – ٧٦ / ٩ هـ ا هـ بتصرف البداية والنهايـة ج          ٨٦املالزمني للمسجد التالني للقرآن مات بدمشق سنة        

٨٤  
 ١١٣–١١٢      ص        ١ حاشية الفصول معزواً لإلصابة بقوله وقال ابن حجر العسقالين يف اإلصابة ج            (١)

وكان ذا دين وفضل وفقه يف الدين وجالس        ((  بن صعب بن كثري اللخمي       يف ترمجة األكدر بن محام بن عامر      
مث ذكر ابن حجر رمحه اهللا تعـاىل مـا          )) الصحابة وروى عنهم وهو صاحب الفريضة اليت تسمى األكدرية          

قلـت لألعمـش مل مسيـت    :  قال حدثنا وكيع عن سفيان قال        ٣٠٢ / ١١أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه       
ها عبد امللك بن مروان على رجل يقال له األكدر كان ينظر يف الفرائض فأخطـأ فيهـا                  األكدرية قال طرح  

وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان إمنا مسيت األكدرية ألن قول زيد تكدر فيها              : فسماها األكدرية قال وكيع     
عبد امللـك   إن كان قول األعمش حمفوظ فلعل عبد امللك طرحها على األكدر قدمياً و            : (( مث قال ابن حجر     

عبد / ا هـ حاشية د     )) يطلب العلم باملدينة وإال فاألكدر هذا كما تقدم قتل قبل أن يلي عبد امللك اخلالفة                
 ١٣٩احملسن املنيف على الفصول ص 
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ألن احلجاج ألقاها    : وقيل مسيت أكدرية   -٥
 ر على رجل يقال له األكد

ألن امـرأة مـن      :  وقيل مسيت أكدرية   -٦
  ) .)١(امسها أكدرة ( أكدر ماتت وخلفتهم 

ألن الزوج كـان     : وقيل مسيت أكدرية   -٧
 .امسه أكدر 

لتكـدر أقـوال     : وقيل مسيت أكدريـة    -٨
 . فيها واختالفهم فيها �الصحابة 

ألن رجالً يقال له     : وقيل مسيت أكدرية   -٩
امللـك   أو عبد    �أكدر ألقاها على ابن مسعود      

 .وهذا خالف املشهور 
كما يف كتب املالكيـة      : وقيل تسمى الغراء  ـ  ١٠

كابن احلاجب والعقيلي وغريمها ألنه ليس يف مسائل اجلد         
واإلخوة يفرض لألخت فيها سـواها فـسميت بـذلك          

 . لظهورها من غرة الفرس 

                                                 
 ٣٠٦ ص٧ اإلنصاف ج )١(
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 وذكرها القرايف رمحه اهللا تعاىل  ذا االسم يف الذخرية 
محه اهللا تعاىل يف شـرح الـسراجية        وقال اجلرجاين ر  

  . )١(وأهل العراق يسموا الغراء فيما بينهم لشهرا 
وقيل مساها اإلمام مالك بالغراء ألا ال شبيه هلـا يف           

 . مسائل اجلد فهي كغرة الفرس أي يف االشتهار 
وقيل مسيت بذلك ألن اجلد غرها بفرض النصف هلـا          

ينبغي أن تزيدي علي يف     مث رجع وقامسها ألنه يقول هلا ال        
املرياث ألين معك كاألخ فردي ما بيدك وهو الثالثة إىل ما           

  .)٢(بيدي وهو سهم ليقسم بيننا للذكر مثل حظ  األنثيني 
ألن اجلد كدر فيها صفو  : وقيل مسيت أكدريةـ ١١

  .)٣(األخت جبمع سهامها لسهامه 
ذكره ابن حجر رمحه     : وتسمى مربعة اجلماعة  ـ  ١٢

األكدرية املشار إليها تـسمى     : ( تعاىل يف الفتح بقوله     اهللا  

                                                 
  ١٧٦ وشرح السراجية للجرجاين ص ٤٤ / ١٣  الذخرية ج  (١)
  ١٩٠  الرائد ص  (٢)

  ٥٩ص   لباب الفرائض  )٣(
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مربعة اجلماعة ألم أمجعوا على أا أربعة ولكن اختلفـوا          
  .)١() يف قسمها وهي زوج وأم وأخت وجد 

مل أقف على من مساها مبربعة اجلماعة ـ على   : قلت
حد علمي ـ غري ابن حجر رمحه اهللا تعاىل ولعـل هـذه    

ابن حجر رمحه اهللا تعاىل واألقرب عندي       التسمية تفرد ا    
( أنه وهم ألن مربعة اجلماعة املعروفة واملـشهورة هـي           

كما ستأيت إن شاء اهللا ) زوجة وجد وأخت شقيقة أو ألب    
 .تعاىل يف باب املسائل امللقبة واهللا تعاىل أعلم 

ألا تكـدرت علـى     :  وقيل مسيت أكدرية  ـ  ١٣
  .)٢(أصحاب الفرائض 

ربي رمحه اهللا تعاىل وحكـى بعـض        ـ وقال اخل  ١٤
الفرضيني أا تسمى أم الفروخ واملشهور أن أم الفروخ ما          

  .)٣(] ١٠[عالت إىل عشرة 

                                                 
  ٢٢ / ١٢  فتح الباري شرح صحيح البخاري ج  )١(
  ١٧٦  شرح السراجية للجرجاين ص  )٢(
  ٢٠٥ / ١  كتاب التلخيص يف الفرائض ج  )٣(
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ـ وقيل تسمى املروانية لوقوعها يف زمن مروان بن     ١٥
  .)٢( -)١(احلكم 

 : أركاا 
زوج و أم و أخت شـقيقة أو ألب  : أركاا أربعة وهي   

 .وجد 
 : حمترزاا 
 يكن فيها زوج لكانـت اخلرقـاء        لو مل  -١

 .وستأيت إن شاء اهللا تعاىل 
لو مل يكن فيها أم ألخذ الـزوج نـصفه           -٢

والباقي بني اجلد واإلخوة أثالثاً على قـول املـورثني          
 .لإلخوة مع اجلد 

                                                 
هو مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية أبو عبد امللك األموي املدين ويل اخلالفة :   مروان بن احلكم        (١)

مـن  ، س يف رمضان وله ثالث أو إحدى وستون سنة ال تثبت له صحبة             هـ ومات سنة مخ    ٦٤يف آخر سنة    
  ) ٦٥٦٧(  رقم ٤٥٨ ا هـ تقريب التهذيب ص٤الثانية خ 

 واألخبار بتخـريج  ٣/١٠٢وتلخيص احلبري٦/٤٧٨ معزواً للفتاوى اهلندية  ١٧٦  حاشية السراجية ص      (٢)
 أحاديث االختيار 
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 وعلى القول بإسقاطهم به للزوج النـصف وللجـد         
الباقي النصف وتسقط األخت كما سيأيت يف عـرض         

 .شاء اهللا تعاىل املذاهب فيها إن 
لو مل يكن فيها جد لكانت املباهلة وقـد          -٣

أُشري إليها قي باب العول وستأيت قريباً إن شاء اهللا تعاىل 
 .ضمن املسائل امللقبة 

لو مل يكن فيها أخت لكانـت إحـدى          -٤
الغراوين إذاً كان بدل اجلد أباً إما مع اجلد فلألم ثلث           

 .مجيع املال كما مضى فيها 
خت أخ لسقط إذ ال فرض     لو كان بدل األ    -٥

له ينقلب إليه خبالف األخت وتلقب آنذاك بالعاليـة         
نسبة إىل امرأة تسمى العالية أفاده الوين رمحه اهللا تعاىل          

 .وغريه 
ولو كان مع األخت أخ مل تكن أكدريـة          -٦

ألنه يفرض لألم فيها سدس مجيع املال لوجود مجع من          
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 سد ويفضل هلا الـس    هاإلخوة وبذلك يأخذ اجلد سدس    
 .بني األخت وأخيها للذكر مثل حظ األنثيني 

ولو كان فيها أباً أو فرعاً وارثـاً ذكـراً           -٧
لسقطت األخت وكذلك لو كان فيها بنتاً لـسقطت         

 .األخت ألا تصبح عصبة مع الغري ومل يبق هلا شيء 
ولو كان بدل األخت أختان لكان لـألم         -٨

السدس واستوى للجد مع األختني املقامسـة وسـدس         
 .  املال مجيع

 اخلالف يف قسمة األكدرية
 يف القـسم    �وقد سبق وأن بينت مذاهب الصحابة       

بني اجلد واإلخوة وذلك يف أول الباب غري أن األكدريـة           
 فيهـا   �كدرت بعضها حىت أنه روي عن زيد بن ثابت          

ثالثة روايات وقد أوردها املؤلف رمحه اهللا تعاىل مع عدة          
 : على النحو التايل روايات يف قسم هذه املسألة وذلك

فاصـلها  : ( الرواية األوىل قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل 
ستة وتعول إىل تسعة لألم الثلث اثنان وللـزوج النـصف        
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مث ، ولألخت النصف ثالثة وللجد السدس واحد       ، ثالثة  
يضيف سدسه إىل نصفها ويقامساها كأخ فرؤوسهم ثالثة        

م الثلـث   مضروبة يف تسعة تصح من سبعة وعشرين فلأل       
وللزوج النصف ثالثة يف ثالثة بتسعة      ، اثنان يف ثالثة بستة     

والباقي اثنا عشر للجد مثانية ولألخت أربعة هكـذا روي          
عن زيد بن ثابت وعليه الشافعي واجلمهـور رمحهـم اهللا      
تعاىل وهو اجتهاد جار علي غري أصله الذي هو إسـقاط           

يـة  هذه هـي الروا   : قلت) األخوة إذا استغرقت الفروض   
  �الصحيحة واملشهورة واملعروفة عن زيد بـن ثابـت          

 أنه جيعل لألم الثلث     )١(وهي رواية أهل املدينة عنه متصالً       
وللجد السدس ولألخت النصف مث يعود اجلد على األخت         

 .ويقتسمان للذكر مثل حظ األنثيني 
هذا هو الصحيح من قوله     : قال الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل      

ارجة وبه يأخذ من ذهب إىل قـول زيـد يف      رواه عنه ابنه خ   

                                                 
  ٥٣ / ١  فتح القريب ايب ج  )١(
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 وعلى هذه الرواية فإن أصل املسألة من        )١(اجلد من  الفقهاء     
 .ملباينة خمرجي فرض النصف والثلث ] ٦[ستة 

وللجد ] ٢[ولألم الثلث اثنان    ] ٣[للزوج النصف ثالثة    
وتعول املسألة  ] ٣[ولألخت النصف ثالثة    ] ١[السدس واحد   

 ] .٩[إىل تسعة 
 ] .٤[ نصييب اجلد واألخت فيصبح أربعة �مع مث جي

]  ٤[مث يقسمها عليهما للذكر مثل حظ األنثيني واألربعة         
فيضرا يف عول   ] ٣[منكسرة عليهما ومباينة لرؤوسهما ثالثة      

ومنها ] ٢٧= ٩×٣[ينتج سبعة وعشرون      ] ٩[املسألة تسعة   
 ]٩= ٣×٣[تصح للزوج تسعة 

٦/٩ ٢٧  

 زوج ٣ ٩
 أم  ٢ ٦

 جد ١ ٨
 أخت شقيقة  ٣ ٤

 وللجـد ] ٦=٣×٢[ولألم ستة    
] ١٢[واألخت الشقيقة اثنا عشر     

بينهما للذكر مثل حظ األنثـيني      
وللشقيقة أربعة  ] ٨[فللجد مثانية   

 وهذه صورا ] ٤[

                                                 
  ٨٨تهذيب يف الفرائض ص   ال )١(
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وروي عنه أيـضاً سـقوطها      : (( قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    
اية هذه هي الرو  : قلت) باستغراق الفروض جرياً على أصله    

 أنه إذا كان    �وقد سبق معنا يف مذهب اإلمام زيد         : الثانية
مع اجلد واإلخوة صاحب فرض فإن استغرقت الفروض مجيع         

 . أو بقي  بعد أصحاب الفروض أقل من السدس، التركة 
 .أو بقي بعد أصحاب الفروض متام السدس

فرض للجد السدس وسقط اإلخوة وما هذه املسألة إال مـن           
ذ مل يبق بعد نصف الزوج وثلـث األم إال متـام            هذا القبيل إ  

السدس فهو للجد وتسقط األخت فعلى هذه الرواية أصـلها          
ملباينة خمرجي النصف والثلـث ومداخلتـهما       ] ٦[من ستة   

 ملخرج السدس للزوج النصف
٦  
 زوج ١/٢ ٣
 أم  ١/٣ ٢

 أخت شقيقة  × ×

 جد  ١/٦ ١

] ٢[ولألم الثلث اثنان    ] ٣[ثالثة  
] ١[وللجــد الــسدس واحــد 

وتسقط األخت حيث مل يبق إال      
سدس فهو للجـد وهـذه      متام ال 

 :صورا 
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هـذه  ) وروى عنه التوقف  : (قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    
 .وقيل أنه مل يقل يف األكدرية شيئاً  : الرواية الثالثةهي 

 �قال الشعيب رمحه اهللا تعاىل سألت قبيصة بن ذؤيـب           
 زيد فيها يعين يف األكدرية ؟ وكان من أعلمهم بقول 

واهللا ما فعل زيد هذا قط يعين أن أصحابه قاسوا          : فقال  
 .ذلك على قوله 

مل يصح عن زيد مـا       : -وقال ابن اللبان رمحه اهللا  تعاىل      
ذكروا يعين يف األكدرية وقياس قولـه أن يكـون للـزوج           

 النصف ولألم الثلث وللجد السدس وتسقط األخت
٦  
 زوج ١/٢ ٣
 أم  ١/٣ ٢

 أخت شقيقة  × ×

 جد  ١/٦ ١

 لو كان مكاا    كما يسقط األخ  
] ٦[فأصلها من ستة    :  قلت   )١(

ولألم ] ٣[للزوج النصف ثالثة    
وللجد السدس  ] ٢[الثلث اثنان   

 :وهذه صورا ] ١[واحد 

                                                 
  ) ٢٢٦٧٧ – ٢٢٦٧٦(  رقم ٤٤٢ – ٤٤١ ص ١٥  االستذكار ج  (١)
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 أن للـزوج    �وقال علـي     ( :قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    
صف وللجد السدس فتعول ولألم الثلث ولألخت الن   ، النصف  

إىل تسعة ولكن ال يشاركها اجلد بل تستقل بفرضها ويكتفي          
سبق حتقيق مذاهب الصحابة يف القسم بـني اجلـد          ) بفرضه  

 �واإلخوة عند املورثني وأن مذهب اخلليفة الرابع الرشـد          
يفرض لألخوات مع اجلد فرضهن ويعطيه الباقي إذا كان أكثر          

 .س من السدس وإال فرض له السد
وإىل هذا املذهب ذهب كل من الشعيب والنخعي واملغرية         
بن مقسم الضيب وابن أيب ليلى وابن شربمة واحلسن وصاحل          
وهشيم بن بشري وضرار بن صرد رمحهم اهللا تعاىل مجيعـاً           
واستحسنه آخرون ومن ذلك ما حكاه الشنشوري رمحـه        

ه قال إمام احلرمني رمح   : اهللا تعاىل عن إمام احلرمني بقوله       
 بالتقـدمي يف    � لزيد   �اهللا تعاىل لوال شهادة رسول اهللا       

 يف باب اجلـد     �الفرائض القتضى اإلنصاف إتباع علي      
فإنه أنقى املذاهب وأضبطها وليس فيه خـرم أصـالً وال           
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لكل مـن الـزوج     ] ٦[استحداث شيء فأصلها من ستة      
 واألخت

٦/٩  
 زوج ١/٢ ٣
 أم  ١/٣ ٢

 أخت شقيقة  ١/٢ ×

 جد  ١/٦ ١

  الشقيقة النصف ثالثـة    
] ٢[ولألم الثلث اثنان    ] ٣[
] ١[للجد السدس واحد    و

وتعول املسألة إىل تـسعة     
 :وهذه صورا ] ٩[

 وعن عمر وابن مسعود رضي      :قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    
ولألخـت  ، اهللا عنهما للزوج النصف ولـألم الـسدس         

هب مـذ  النصف وللجد السدس فتعول إىل مثانية هذا هو       
  بـن     وعبد اهللا  �اخلليفة الراشد الثاين عمر بن اخلطاب       

  حيث يفرضان لكلٍ من األخـت والـزوج          �مسعود  
 .النصف 

ولكل من اجلد واألم السدس  فتكون املسألة مـن سـتة            
 لتداخل خمرجي النصف والسدس
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٦/٨  
 زوج  ١/٢ ٣

 أم ١/٦ ١
 جد ١/٦ ١
 أخت شقيقة ١/٢ ٣

لكل من الزوج واألخت    ]٦ [
ولكل مـن   ] ٣[النصف ثالثة   

 ]١[األم واجلد السدس واحد     
وتعول املـسألة إىل مثانيـة      ، 
 :وهذه صورا ]٨[

وحكى ابن اللبان رمحه اهللا تعاىل عن عمر وابن مـسعود           
 رضي اهللا عـنهما أما جيعالن لألم ثلث

٦/٨  
 زوج  ١/٢ ٣

 أم ألباقي١/٣ ١
 جد ١/٦ ١
 أخت شقيقة ١/٢ ٣

الباقي والباقي للجد قال    
ــشوري رمحــه اهللا   الشن

احد تعاىل قلت واملقدار و   
 : وهذه صورا )١(

وقال أبو ثور رمحـة اهللا       ( : قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    
تعاىل للزوج النصف ولألم ثلث الباقي والباقي للجد كالغراء         

هذا هو مذهب أيب ثور رمحه اهللا تعـاىل حيـث          ) واهللا أعلم   

                                                 
  ٥٣ / ١ وفتح القريب ايب جزء ٧٧ /٧ واملغين ج ٣١٥ /١٠  احلاوي الكبري ج  (١)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٦٤ 

ع اجلد ثلث الباقي كما هلا مع األب والباقي للجد          جيعل لألم م  
وتسقط األخت قال الوين رمحه اهللا تعاىل يف امللقبات وهـذا           
. قول انفرد به أبو ثور وهو أقيس على من جعل اجلـد أبـاً               

 وعلى هذا املذهب : قلت
٦  
 زوج ١/٢ ٣
 أم  الباقي١/٣ ١

 أخت شقيقة  × ×

 جد  ب  ع ٢

] ٦[فإن أصل املسألة من ستة      
] ٣[للزوج النـصف ثالثـة     
] ١[ولألم ثلث الباقي واحد     

للجد وهذه  ] ٢[الباقي اثنان   و
 : صورا 

 ومـن قـال     �مذهب أيب بكر الصديق وابن عباس       
بقوهلما يف اجلد واإلخوة وهو إسقاط األخت باجلد كمـا          

وقال أبو بكر وابن عبـاس       ( :قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    
من تابعهما يأخذ اجلد الباقي بعد نصف       رضي اهللا عنهم و   

هذا هو القول    : قلت) الزوج وثلث األم كما تقدم قوهلم       
بأن اجلد أب يف املرياث إال يف العمريتني يفرض لألم معـه            
الثلث كامالً كما سبق حتقيقه يف أول باب اجلد واإلخوة          
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 إنشاء اهللا تعاىل وعلى هذا املذهب       حوأنه هو املذهب الراج   
  املسألة األكدرية من فإن أصل

٦  

 زوج ٣
 أم ٢
 جد ١
 أخت شقيقة ×

لتباين خمرجي النـصف    ] ٦[ستة  
] ٣[والثلث  للزوج النصف ثالثة      

والبـاقي  ] ٢[ولألم الثلث اثنـان     
وتسقط األخـت   ] ١[واحد للجد   

 :باجلد وهذه وصورا 

 نظم �وعلى الرواية الصحيحة يف مذهب اإلمام زيد 
رمحهم اهللا تعاىل هذه املسألة وعلى رأسهم أكثر الفرضيني 

 : الرحيب رمحه اهللا تعاىل حيث قال 
       واألخت ال فرض مع اجلد هلا 

                                      فيما عدا مسألة كملها 
       زوج وأم ومها متامهـــا   

                                      فاعلم فخري أمة عالمـها
       تعرف يا صاح بــاألكدرية 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٦٦ 

                                    وهـي بأن تعرفـها حرية 
       فيفرض النصف هلا والسدس له    

                                   حىت تعول بالفروض املـة 
       مث يعودان إىل املقاســمـة  

  )١(ه          كما مضى فاحفظه واشكر ناظم
 :كما نظمها اجلعربي رمحه اهللا تعاىل بقوله 

      ويفرض لألخت مع اجلد يف الليت   

                                  إىل كدر تعزى ويف غريها فال 
      وصورا زوج وأم كرميـــة  

    وجد وأخت فرضها قـد تأصال 
      ربا أصلها من ستة مث عــوهلا   

             إىل تسعة فامجع نصيف أخت ذى البال             
      إىل سدس للجد واقسم مفضال     

                                                 
  ١٠٩ – ١٠٨  الرحبية بشرح سبط املارديين وحاشية البقري ص  (١)
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                          على األخت جداً إذ به عصبت حال 
      ومن سبعة صحح وعشرين بعدها   

 )١(      ولو كان أخ موضع األخت عطال 
ة ونظمها الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعـاىل يف عمـد     

الفارض على مذاهب األئمة األربعة رمحهم اهللا تعاىل مجيعـاً          
 : فقال 

          وفرضوا أي األئمة الــثـــالث 

                                  لألخت نصفاً عائال من التراث 
          وسدساً للجد فـــي زوج وأم     

                قد صحبا جداً وأختاً ال ألم 
    وقسموا فرضيهما على ثالث              

                                  للجد مثال ما ألخت من تراث 
          ولقبت هذه باألكدريـــة    

                                  ألوجه كثـرية مـرويــة 

                                                 
  ٢٩٨ / ٧  األسئلة واألجوبة الفقهية ج  (١)
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         ومذهب النعمان سدس التركة   
 )١(         للجد وحده حلجب اإلخوة 

 الرواية والصحيحة   �وعلى مذهب اإلمام زيد بن ثابت       
 نظماً ونثـراً ومـن   ة عنه كثرت فيها األلغاز املعاياة   واملشهور

 :ذلك على سبيل املثال التايل 
          ما فرض أربعة تفرق بينهم     

                             مــــرياث ميتهم بفرض واقع
  وثلث ما             فلواحد ثلث اجلميع

            يبقى لثانيهم حبكم جامـع 
          ولثالث من بعد ذا ثلث الذي       

                                  يبقى وما يبقى نصيب الرابـع 
 : ونظمها املوفق رمحه اهللا تعاىل فقال 

             ما ذا تقولون يف مرياث أربعة  

           أصاب أكربهم جزءاً من املال                         
                                                 

  ١٢١ – ١١٩ / ١  العذب الفائض جزء  )١(
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              ونصف ذلك للثاين ونصفهما    

                                      لثالث ترب للخري فعـال 
             ونصف ذلك جمموعاً لرابعهم    

 )١(         فخربوين فهذا مجلة املــال 
 :فأما اجلواب على اللغز األول فكالتايل 
 . أ ـ املراد باللغز املسألة األكدرية 

 ب ـ و األربعة هم زوج و أم و جد و أخت شقيقة 
 .أو ألب 

ج ـ الذي أخذ ثلث املال هو الزوج حيـث صـار    
نصفه ثلثاً وذلك ملا عالت املسألة كان لـه بعد التصحيح          

وبنسبتها إىل مصح املسألة تساوي ثلثاً بـسبب        ] ٩[تسعة  
 .العول 

خذ ثلث الباقي هي األم حيث فرض هلا د ـ والذي أ 
ثلث مجيع املال ولكن نقص ثلثها بالعول فأصـبح سـتة              

                                                 
 ٤١٩ والتهذيب يف الفرائض والوصـايا ص  ٢٣ -٢٢ / ١٢  فتح الباري شرح صحيح البخاري ج  (١)

  ٦ / ٥وانظر حاشية الفروع  ج 
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بعـد فـرض    ] ١٨[وبنسبتها إىل الباقي مثانية عشر      ] ٦[
 .الزوج صار ثلث الباقي 

هـ ـ والذي أخذ ثلث باقي الباقي هـي األخـت    
حيث صار نصيبها بعد مقامسة اجلد هلا للذكر مثل حـظ           

و بنسبتها إىل املتبقي بعد فرض الزوج       ] ٤[ة  األنثيني أربع 
ثلثها فهي ثلث باقي    ] ٤[واألربعة  ] ١٢[واألم اثين عشر    

 .الباقي 
وهي ] ٨[و ـ الذي أخذ الباقي هو اجلد وهو مثانية  

  .- واهللا تعاىل أعلم -الباقي بعد من ذكر 
 :و اجلواب على اللغز الثاين كالتايل 

 .ة األكدرية أ ـ كذلك املراد باللغز املسأل
ب ـ واألربعة املذكورين يف اللغز هم الـزوج واألم   

 .واألخت لغري أم و اجلد 
ج ـ قوله أصاب أكربهم جزءاً من املال هـو اجلـد    

 ] .٨[واجلزء الذي أصابه مثانية 
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] ٨[د ـ قوله نصف ذلك للثاين أي نصف الثمانيـة   
والثاين هي األخت فنـصيب األخـت       ] ٤[وهي األربعة   

 ] .٤[أربعة 
و ـ  ونصف ذلك جمموعاً لرابعهم أي نصف جمموع  

ونـصف  ] ١٨[نصيب اجلد واألخت واألم مثانية عشرة       
  )١(إذاً هي نصيب الزوج وهو املراد بالرابع] ٩[ذلك تسعة 

وأورد الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل لغزاً يف األكدرية نظمـاً          
 :فقال 

      ما فرض أربعة تفرق بينـــهم     
 مــرياث ميتهم حبكم واقع         

      فلواحد ثلث اجلميع و ثلث ما  
              يبقى لنا سهم برأي جامـع

      ولثالث من بعده ثلث الـذي     
 )٢(وما يبقى نصيب الرابع،          يبقى 

 
                                                 

  بتصرف و زيادة٥٣ ص ١  انظر فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب جزء  (١)
 ٤١٩وصايا  ص   التهذيب يف علم الفرائض و ال )٢(
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 اجلواب
 : هذه هي املسألة األكدرية األكدرية 

من سبعة  ]  ٩[فبعد التصحيح للزوج النصف عائالً تسعة       
 .فهي ثلث اجلميع  ] ٢٧[وعشرين 

وهي بالنسبة ملا يبقى بعد فرض الـزوج        ] ٦[ولألم ستة   
إليها تكون ثلثهاً   ] ٦[فإذا نسبنا الستة    ] ١٨[ثلث ألن الباقي    

مـن  ] ٦[فإذا طرحنا الستة    ... وهو قولـه وثلث ما يبقى      
 ] .١٢[يبقى اثنا عشر ] ١٨[الثمانية عشر 

وهـي  ] ١٢[ثلث االثين عشر    هي  ] ٤[ولألخت أربعة   
 ] .١٨[ثلث الذي يبقى من بعد ثلث الثمانية عشرة 

وهذا معىن قولـه ومـا     ] ٨[وللجد ما يبقى وهي مثانية      
 .واهللا تعاىل أعلم ... يبقى نصيب الرابع 

 : ومن النثر ما يلي 
قال ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل ويعايا ـا          -١
ـ       : فيقال   دهم ثلثـه   أربعة ورثوا مال ميت  فأخذ أح
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والثاين ثلث ما بقي والثالث ثلث ما بقي والرابع مـا           
 .بقي 
أنا حامل  :  يقال امرأة جاءت قوماً فقالت       -٢

 .فإن ولدت ذكراً فال شيء له 

 .وإن ولدت أنثى فلها تسع املال وثلث تسعه 
 .وإن ولدت ولدين فلهما السدس 

ويقال إن ولدت ذكراً فلي ثلث املـال ،          -٣
 .تسعاه وإن ولدت أنثى فلي 

  .)١(وإن ولدت ولدين فلي سدسه 

 : و اجلواب 
أما اجلواب عن األول فقد سبق يف جواب الـنظم رقـم            

 .واحد 
 :و أما اجلواب عن الثاين فكالتايل  

 .أ ـ القوم هم زوج و أم و جد و أخت لغري أم 
 .ب ـ احلبلى هي زوجة أب 

                                                 
  ٧٨ ص ٧  املغين بالشرح الكبري ج  (١)
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ج ـ إن ولدت ذكراً فهو أخ ألب وعليه تكون املسألة  
رية ويسقط األخ ألب ألنه مل يفضل إال الـسدس فهـو            أكد

 .نصيب اجلد 
د ـ وإن ولدت أنثى فهي أخت ألب وتكون املـسألة   
أكدرية وهي زوج وأم  وجد وأخت ألب وعلى مذهب زيد           

 هلا كما قالت أمها تسع املال وثلث تـسعه ألن           �بن ثابت   
] ٣[فتسعها ثالثة   ] ٢٧[املسألة صحت من سبعة وعشرين        

وهي ] ٤=٣+١[اموع أربعة   ] ١[تسع الثالثة واحد    وثلث  
 .نصيبها من املسالة 

هـ ـ وإن ولدت ولدين فلهما السدس ومن املعلـوم    
أما أخوين ألب ومها من أهل التعصيب وليسا من أصحاب          
الفروض وإمنا السدس هذا هو الباقي بعد أصحاب الفـروض          

ا من الثلـث    ألن املسألة مل تكن أكدرية ألن األم حجبت م        
إىل السدس وبسبب ذلك فضل من املسألة بعدها وبعد الزوج          
سدسان واألفضل  للجد فيها سدس مجيع املال فأخذ السدس          
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وفضل سدس هو الذي قالته احلامل هلما أي الباقي وهو مـا            
 .يعادل السدس واهللا تعاىل أعلم 

 :وأما اجلواب على اللغز الثالث نثراً 
 .و أم و جد وأخت لغري أمأ ـ كذلك القوم هم زوج 
 .ب ـ و احلبلى زوجة أب 

ج ـ فإن ولدت ذكراً فهو أخ ألب ويسقط بعدم وجود  
باقي بعد سدس اجلد وألنه واحد مل حيجب األم عن الثلث إذاً            

 .هلا الثلث كامالً 
د ـ وإن ولدت أنثى فهي األكدرية وتصح من سـبعة   

 .] ٦= ٢٧×٢/٩[كما مضى وتسعاها ستة ] ٢٧[وعشرين 
هـ ـ وإن ولدت ولدين مل تكن املسألة أكدرية ألما  
حيجبان األم عن الثلث إىل السدس وهذا  معـىن قوهلـا وإن             

 .ولدت ولدين فلي سدسه واهللا تعاىل أعلم 
: ومن النثر أيضاً ما أورده اخلربي رمحه اهللا تعاىل  بقوله            

 .فإن قال قائل امرأة أتت قوماً  تسأهلم عن مرياثها 
 .ضهم ال شيء لك فقال بع
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 .لك ثالثة أمثان :  وقال آخر 
 .لك الثلث : وقال آخر 
 .)١(لك ثلث تسع فهي األخت يف األكدرية : وقال آخر 

أما من قال ال شيء هلا فهو من ذَهب إىل مذهب            : قلت
 يف إسقاط  اإلخـوة باجلـد كمـا          �أيب بكر وابن عباس     

 .يسقطون باألب 
 فهو من ذَهب إىل مذهب عمر   وأما من قال هلا ثالثة أمثان     

 .بن اخلطاب و ابن مسعود رضي اهللا عنهما 
وأما من قال هلا الثلث فهو من ذَهب إىل مذهب علي بن            

  .�أيب طالب 
وأما من قال هلا ثلث التسع فهو مـن ذَهـب إىل الروايـة              

  .�الصحيحة واملشهورة من مذهب اإلمام زيد بن ثابت 
   
  
 

                                                 
  بتصرف٣٩٧ ص ١ كتاب التلخيص يف الفرائض ج  (١)
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 باب احلساب
احلـساب موضـوعه    : فصل  : ( ملؤلف رمحه اهللا تعاىل   قال ا 

 )التأصيل والتصحيح 
 من علم احلساب حيـث      الفرائض ختلو كتب األسالف يف      ال

 .له األبواب والفصول واملسائل  يفردون
 الفرائض مفتقراً إىل    علمملا كان    :  تعاىل  اهللا رمحه اخلربي   قال

 بـه   لدرايةااحلساب وكان أكثر من يتعلمه من املتفقة قليلي         
   .)١( له باباً تشديدي احلاجة إىل معرفته أفرد

مصدر حسب الـشيء بفـتح الـسني         :  يف اللغة  احلساب
 و منه ذا حبسب ذا أي       حمسوبوبضمها إذاً إذا عده واملعدود      

 .)٢(بعدده 
هو علم بأصـول يتوصـل ـا إىل          :  االصطالح العام  ويف

زاولة األعداد   وقال بعضهم هو م    العدديةاستخراج اهوالت   
 العـدد ال  أعمالبنوعي اجلمع والتفريق وهو حسن ألن مجيع    

 .خيرج عن هذين النوعني 
                                                 

 ٨٥ ص ١ يف علم الفرائض ج التلخيص   )١(
  الباء فصل احلاءحرف  ٣٠٧ -٣٠١ ص ١ العرب ج لسان   )٢(
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  :موضوعه
 احلساب عند اإلطالق العدد من حيث حتليله وتركيبه       موضوع

والتركيب ،  والقسمة والتجزير  والتنصيففتحليله هو الطرح    
 .وهو اجلمع والتضعيف والضرب والتربيع 

 :فوائده
 احلساب علم قدمي وفوائده ال مطمـع يف اسـتيفائها            علم إن

 منها ما هو يف اصطالح املـدن        احلصروعلى سبيل املثال ال     
 واألمثان واملثمنات 

  ما هو يف امليقات من أوقات الصلوات وحساب الشهور         ومنه
  القمر ومنازلاأليام وحركات الشمس و

 ما هو يف علم القضاء من حساب الزكـوات ومـسائل    ومنه
 والديات وغري ذلك من أبـواب       واإلجارة ةقراض واملساقا ال

  .منه ما هو يف حساب املسافاتو، الفقه 
 فوائده ما هو يف علم الفرائض من التأصيل والتـصحيح           ومن

 واحلمـل واملفقـود     اخلنـاثى وقسمة التركات وحـساب     
 ٠واملناسخات وما إىل ذلك 
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 : قيل فيه وقد
 ل       احلساب من العلوم جليإن          

  دقيقات األمور دليلوعلى                                     
  على علم احلساب فإنه  فاحرص          

  )١( املستصعبني كفيل برياضة                                   
 على كلٍ فإن ما يعنينا من كتاب احلساب هنا هو حساب            و

  املشهورعلم الفرائض ال احلساب 
 :الشيخ صاحل البهويت يف عمدة الفارض  قال

  التأصيل والتصحيح حساا         
    )٢(........... علمه املشهورال                                

  : حساب الفرائضتعريف
هو تأصيل مسائل الفرائض    :   الفرائض يف االصطالح   حساب

  كما قال املؤلف رمحـه اهللا      )٣(وتصحيحها وقسمة التركات    
 )التأصيل والتصحيح (تعاىل بقوله ك 

                                                 
 بتصرف ٧٧ ص ١ القريب ايب شرح كتاب الترتيب ج فتح   (١)
  ١٥٨ ص ١ الفائض ج العذبارض شرح   الفعمدة   (٢)
  مبعناه٧٧ ص ١ كتاب الترتيب ج شرح فتح القريب ايب  انظر  (٣)
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 ) التأصيل   (:قوله رمحه اهللا تعاىل 
التأسيس وهو وضع األصل واألصل هو ما   :  يف اللغة  التأصيل

 . عليه غريه يبىن
هو حتصيل أقل عدد خيرج منه فرض أو فـروض      :واصطالحاً

  .املسألة بال كسر 
 : التأصيل كيفية

 أربـع ئض من إحدى حاالت     لة من مسائل الفرا   أ ختلو مس  ال
 : وهي 
 .ال فرض يف املسألةو أن يكون الورثة عصبة : األوىلاحلالة
 .أن يكون يف املسألة فرضان فأكثر  :  الثانيةاحلالة
  .عاصب أن يكون يف املسألة فرض و :  الثالثةاحلالة
 اجلملةأن يكون يف املسألة فرض مضاف إىل         :  الرابعة احلالة

 .اقي وفرض مضاف إىل الب
فكما ذكـره املؤلـف      :  التأصيل يف احلالة األوىل    كيفيةأما  

فإن كان الورثة حمض عصبة فاألصل       : ( بقولهرمحه اهللا تعاىل    
والذكر مع اإلناث عن رأسني     ، والتصحيح هو عدد رؤوسهم     
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فيقال مثالً  يف مخسة بنني أو ابنني وبنت أو ابن وثالث بنات             
العصبة من أحد   حال  خيلو  هنا ال   ) ،أصلها مخسة ومنه تصح     

 :أمرين 
كوراً فقط ففي هذا األمر ذ العصبأن يكون  : األولر األم
كما مثل له املؤلف رمحه اهللا       املسألة من عدد رؤوسهم      أصل
 أصلها مخسة ومنه  ) فيقال مثالً  يف مخسة بنني : ( بقولهتعاىل 

 ٥ 

 ١ ابن

 ١ ابن

 ١ ابن

 ١ ابن

وذلك للذكر مثل حض األنثيني وهـو       )  تصح
 يوصـيكم اهللا يف     � تعاىل   ما دلّ عليه قول اهللا    

فإن �وقوله �أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني 
كنوا رجاالً ونساًء فللذكر مثل حض األنثـيني       

لكل ] ٥[ فأصلها من عدد رؤوسهم مخسة       �
 ١ ابن وهذه صورا ] ١[واحد منهم واحد 

  لو هلك هالككما إذا تساووا يف قدره الوالءعصبة كذلك 
  ٢  أصل فإنةًعن معتقني كانا قد ملكاه مناصف

لكـل  ] ٢[ عدد رؤوسهم اثنني     مسألتهما من  ١ معتق
 ١ معتق : صورا هذه و] ١[واحد 
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 مـع   كاألبنـاء أن يكون العصبة ذكوراً وإناثاً       :  الثاين األمر
 البنات واإلخوة لغري أم مع األخوات لغري أم 

   حبيـث يكـون الـذكر       الذكورف عدد   ويف هذا األمر نضع 
 برأسني واألنثى برأس وجمموع رؤوسهم هي أصل مـسألتهم        

 كما مثل له املؤلف رمحه اهللا  
 ٥ 

 ٢ ابن

 ٢ ابن

أصلها مخسة ومنـه    أو ابنني وبنت   : ( بقولهتعاىل  
أي أصلها من عدد رؤوسهم مخسة االبن       ) تصح  

برأسني والبنت برأس وهي أصل مسألتهم لكل ابن        
 ١ بنت وهذه صورا] ١[احد وللبنت و] ٢[اثنان 

 أو ابن وثالث بنات: (  رمحه اهللا تعاىلقوله
 ٥ 

 ٢ ابن

 ١ بنت

 ١ بنت

كذلك أصلها مـن    ) أصلها مخسة ومنه تصح     
عدد رؤوسهم مخسة االبن برأسني والبنت برأس       

ولكل بنت ] ٢[وهي أصل مسألتهم لالبن اثنان      
 ومنها تصح وهذه  صورا] ١[واحد 

 ١ بنت
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أن يكون يف املسألة فرضان      :  التأصيل يف احلالة الثانية    كيفية
وإن  : ( بقولهوهو ما عرب عنه املؤلف رمحه اهللا تعاىل         ؛  فأكثر  

 )كانوا أصحاب فروض 
) مقاماا( يف هذه احلالة ال بد من النظر بني خمارج الفروض           و

مثـل  تفينا بأحدها    األربع السابقة فما متاثل منها اك      بالنسب
 ١/٦ وسدس١/٦سدس 

 ١/٤ وربع ١/٢مثل نصف  بأكربهاو ما تداخل منها اكتفينا 
مثل ربع  ضربنا وفق أحدمها يف كامل اآلخر       منها  و ما توافقا    

 ١/٦ وسدس ١/٤
مثـل   يف كامل األخـر      أحدمهاضربنا كامل   منها  و ما تباينا    

 ١/٣ وثلث ١/٢نصف 
  .فهو أصل املسألة  وما حصل

جياد العامل املشترك األصغر ملخارج الفـروض وذلـك         أو إ 
بتحليلها إىل عواملها األولية والعامل املشترك األصغر هو أصل         
تلك املسألة أو توحيد مقامات الفروض الواردة يف املـسألة           
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وبعملية مجعها ما نتج من مقام مشترك فهو أصل للمسألة اليت           
 وحدنا مقامات فروضها    

ـ  و هلك هالك عن جدة وأخ ألم وعم       ل: مثال املماثلة و إن  ف
 نكتفي ف] ٦ [ ستة واألخ ألم السدس وخمرجه اجلدةمن لكل

 ٦ 

 ١ ١/٦ جدة

 ١ ١/٦  ألمأخ

أصل هلذه املسألة لكل    بإحدى الستتني   
واحـد   اجلدة واألخ ألم السدس      من
 :للعم وصورا] ٤ [ أربعةوالباقي] ١[

 ٤ ع. ب عم

  وعم ألب وأختلك عن زوجة لو هلك ها : املداخلةمثال و
ولألخت ألب النصف   ] ٤[أربعة  وخمرجه    للزوجة الربع إن  ف

 ]٤[واألربعـة   ] ٢[ االثـنني  وبني] ٢[اثنان    النصف وخمرج
 األربعة  هنا ي وهاملتداخلنيمداخلة وكما سبق نكتفي بأكرب 

 ٤ 

 ١ ١/٤ زوجة

 ٢ ١/٢  ألبأخت

املسألة للزوجة  هلذه  ي أصل   هف] ٤[
ولألخـت ألب   ] ١[واحد  الربع  
  واحـد  الباقيو  ] ٢ [ اثنان النصف

 ١ ع.ب عم : صوراهذهللعم تعصيباً و] ١[
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ـ    زوجة هلك هالك عن     لو  : املوفقة ومثال  إن  وجدة وعم ف
وللجدة الـسدس وخمرجـه     ] ٤[ أربعة   للزوجة الربع وخمرجه  

 ] ٦[ستة 
  والستة بالنسب األربع جنـدها متوافقـة       األربعةوبالنظر بني   

 ]٣[ ثالثـة  الستة ونصف ]٢[اثنان صف األربعة فن فلنصبا
                            كامـل  أحدمها يف     وفق عند التوافق نضرب  سابقاً  كما علم   و

  اثنا يف كامل الستة ينتجنضرا ] ٢[اآلخر فوفق األربعة اثنان 
 ١٢  الربعللزوجةهي أصل هذه املسألة  ف]١٢[عشر

 ٣ ١/٤  زوجة

 ٢ ١/٦ جدة

 اثنـان   سوللجدة السد ] ٣ [ثالثة 
للعم تعصيباً  ] ٧[ سبعة   والباقي] ٢[

 ٧ ع  . ب عم :وهذه صورا 

 وعم فإن   أخت شقيقة  و أم هلك هالك عن      لو  : املباينة ومثال
النـصف  ألخت الـشقيقة    ول] ٣[ ثالثة   لألم الثلث وخمرجه  

 .] ٢[ من اثنني وخمرجه
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 علـم    وكمـا  ا متباينني  بالنسب األربع جندمه   همابينوبالنظر   
ينتج  اآلخر عند التباين نضرب كامل أحدمها يف كامل         سابقاً
 هي أصل هذه املسألةف] ٦ = ٣ ×٢ [ستة

 ٦ 

 ٢ ١/٣ أم

 ٣ ١/٢ أخت شقيقة

ألخـت  ول]٢[اثنـان   لألم الثلث   
والباقي ] ٣[ثالثة النصف   الشقيقة
 وهـذه  تعـصيباً  للعم] ١[واحد

 ١ ع.ب عم :صورا 

 ان يف املسألة فرضان فقط أو فرضان وباقي هذا إذا ك
وكذلك لو كان يف املسألة أكثر من فرضني ال خيتلف العمل           
وإمنا على طريق النسب األربع فلو كان يف املـسألة ثالثـة            
فروض مثالً فانظر بني خمرج فرضني منها واحلاصل انظر بينه          
وبني خمرج الفرض الثالث وناتج هذا النظر هو أصـل تلـك            

 لو هلك هالك عن أخت شقيق وأخـت         :ومثاله؛  لة  للمسأ
 من األخت   ألب وأم وعم فإن لألخت الشقيقة النصف ولكل       

 .ألب واألم السدس 
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] ٦[وخمرج السدس ستة    ] ٢[ر بني خمرج النصف اثنني      وبالنظ
متداخلة فنكتفي باألكرب وهي الستة مث ننتظر بينها وبني خمرج          

ة فنكتفي بإحـدامها    الفرض الثالث وهي الستة جندها متماثل     
 أصالً هلذه

  ٦ 

 ٣ ١/٢ أخت شقيقة

 ١ ١/٦ أخت ألب

 ١ ١/٦ أم

] ٣[املسألة للبنت النصف ثالثة     
ولكل مـن األخـت ألب وأم       

والبـاقي  ] ١[السدس واحـد    
للعم تعصيباً وهـذه    ] ١[واحد  
 ١ ع.ب عم صورا

كذلك لو كان يف املسألة أكثر من ثالثة فـروض ولـك أن             
ـ     توحد امل   أصـل للمـسألة أو      وقامات واحلاصل من مقام ه

املضاعف املشترك األصغر بتحليلها إىل عواملـها األوليـة أو          
 وسيأيت حبثها إن شاء اهللا تعاىل استخدام النسب األربع 

  األسهل يف التعليم وهو:  هو طريق الكوفيني :  األولالطريق
م  يف عددين وحتصل أقل عدد ينقس      ظرنتأن  وهو  وهذا الطريق   

ثالث وحتصل أقل   العدد  ال تنظر بينه وبني     مث، على كل منهما    
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 األعداد فما كان    آخرعدد ينقسم على كل منهما وهكذا إىل        
 .فهو املطلوب 

 أن تقف أحـد     وهو:  وهو طريق البصريني      :  الثاين الطريق
األعداد وتقابل بينه وبني سائرها وتـسقط منـها املماثـل           

  .فق املوافق فيه وتثبت املباين ووالداخلو
 ا تنظر فيما أثبته فإن كان أكثر من عددين وقفت أحـدمه           مث

 كما سبق وهكذا إىل أن ينتـهي        وعملتوقابلت به سائرها    
  واحداملثبت إىل عدد فاضربه يف املوقوفات واحداً بعد 

 عددين فحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما كمـا           وإىل
 فما كان فهـو   بعد واحدواحداًعرفت واضربه يف املوقوفات    

 ومثاله لو كان يف املثال السابق بـدل العـم أخ ألم             املطلوب
وزوجة فإن للزوجة الربع ولألخت الشقيقة النصف ولكل من         

 األم واألخت ألب واألخت ألم السدس
فلو نظرنا بني خمرج نصف األخت الشقيقة وخمـرج سـدس           
األخت ألب جندها متداخلة فنكتفي بأكرب املتداخلني وهـي         

 ]٦[ة الست
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وبالنظر بني خمرج فرضي األم واألخت ألم وهـو الـسدس           
 جندها متماثلة فنكتفي بإحدى الستتني

وبالنظر بني حاصل النظرين جندها ستتني فهي متماثلة نكتفي         
 بإحديهما وهي ستة أصالً هلذه املسألة

جنـدمها  ] ٤[وبالنظر بينها وبني خمرج فرض الزوجة أربعـة         
توافق نضرب وفق أحدمها يف كامل      متوافقتني بالنصف وعند ال   

 األخر وذه العملية ينتج عندنا أصل املسألة اثنا عشر
  ١٢/١٥ 

 ٣ ١/٤ زوجة 

 ٦ ١/٢ أخت شقيقة

 ٢ ١/٦ بأخت أل

 ٢ ١/٦ أم

للزوجـــة ] ١٢ = ٦×٢ [
ولألخـت  ] ٣[الربع ثالثة   

] ٦[الشقيقة النصف سـتة     
ولكل من األم واألخت ألب     
واألخت ألم السدس اثنـان     

 ٢ ١/٦ أخت ألم وهذه صورا] ٢[

عاصب وهو مـا    أن يكون يف املسألة فرض و      :  الثالثة احلالة
أو ذا فـرض     : (  بقولـه  أشار إليه املؤلف رمحه اهللا تعـاىل      

 .)وعاصب فالتأصيل هو أقل عدد تستخرج منه فروض الورثة
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] ٣[وخمرج الثلث والثلثني ثالثة     ] ٢[يعين خمرج النصف اثنان     
وخـرج  ] ٦[وخمرج السدس سـتة     ] ٤[ الربع أربعة    وخمرج

وخمرج الربع والثلث أو الثلثني أو السدس من        ] ٨[الثمن مثانية   
وخمرج الثمن والثلثني أو الـسدس أربعـة        ] ١٢[اثين عشر   
 وهكذا ] ٢٤[وعشرون 

ذلك خمرج   كان يف املسألة فرض واحد فإن أصلها هو          اً إذا إذ
 بدون الفرض   ذلكج منه      ألنه أقل عدد خير    همقامأي   الفرض

 هلك هالك لو : ومثال ذلك؛  لتلك املسألة أصالًكسر فيكون 
 ٨  ]٨ [من مثانية أصل مسألتهما عن زوجة و ابن فإن

] ١ [ واحـد   الثمن للزوجة الـثمن     فرض خمرج ١ زوجة
 ٧ ابن : صوراوهذهتعصيباً لالبن ] ٧ [ سبعةوالباقي

 وهي إذا كان يف املـسألة        : الرابعة احلالة التأصيل يف    كيفية
 .فرض مضاف للجملة وفرض مضاف للباقي 

 مضاف للجملة وفـرض مـضاف       فرض ةلأسامل كان يف    إذا
للباقي ففي هذه احلالة نأخذ الكسر املضاف للجملـة مـن           

املـضاف إىل     مث نقسم ما بقي بعده على خمرج الكسر        خمرجه
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 ضالفـر فإن أصل املسألة هو خمـرج       عليه   فإن انقسم    الباقي
   فإنوهي زوجة وأم وأب  الصغرىاملضاف للجملة كالعمرية

 املضاف  الزوجة  نصيب الربع الذي هو  فرض   هو خمرج    هاأصل
 ثالثة ثلث الباقي جند أن الولألم]٣[للجملة والباقي بعده  

 ٤ قسم على خمرج ثلث الباقيتن ]٣[

 ١ ١/٤  زوجة

 ١  لباقيأ١/٣  أم

إذاً هو  ] ١[ واحد ينتج] ٣[ثالثة  
لـألب  ] ٢[ اثنـان     والباقي لألم
 ٢ ع  . ب  أب ه صورا وهذ

 الباقي بعد الفرض املضاف للجملة علـى        ينقسم إذا مل    وأما
 الكربى  كالعمريةخمرج الفرض املضاف للباقي فإما أن يباين        

] ١ [واحـد   حيث كان الباقي بعد فرض الزوج النـصف         
ـ    ] ٣ [ ثالثة    املضاف للباقي  الفرضخمرج  و ضرب عنـد إذ ن

 الفرض املضاف   خمرج يف كامل    للجملةخمرج الفرض املضاف    
الكـربى    كالعمرية املسألةلتلكللباقي وما حصل فهو أصل 

  ثالثة  الباقيثلث يف خمرج ]٢ [ اثنانالنصف خمرجضربنا 
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 ٦ لمسألةل هي أصل ]٦=٣×٢ [ ستةينتج]٣[

 ٣ ١/٢ زوج

 ١ الباقي ١/٣  أم

ولألم ] ٣[ ثالثة   للزوج النصف هذه  
  اثنان والباقي] ١[ واحد   ثلث الباقي 

 ٢ ع  . ب  أب  :صورالألب وهذه ] ٢[

ن وافق الباقي ملخرج الفرض املضاف للباقي فنـضرب         إ وإما
مل اآلخر وما نتج فهو أصـل        يف كا  الفرضنيوفق خمرج أحد    

 للمسألة 
  ]٣٦[ستة وثالثني و] ١٨ [ مثانية عشركما يف أصل

جة وسـبعة إخـوة     زووهلك هالك عن أم وجد       لو : ومثاله
بني خمرج الـسدس     و الربع  وللزوجة  فإن لألم السدس   أشقاء

 يف كامل اآلخر    نضرب نصف أحدمها  فبالنصف  والربع توافق   
 ] ١٢=٤×٣ [اثنا عشر ينتج
 ] ٢[اثنني  األم سدسها  أعطيتوفل

وهـي ال   ] ٧ [ سـبعة  لكان الباقي ] ٣[ ثالثة   والزوجة ربعها 
للجد هنا ثلث الباقي كما سـبق        األحظ   ألنثلث هلا صحيح    
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 النظر بني   حاصليف  ] ٣[حتقيقه إذاً نضرب خمرج ثلث الباقي       
 ستة وثالثون  نتجي] ١٢ [ اثين عشرالفرضني املضافني للجملة

 ٣٦ وللزوجة] ٦[ السدس ستة ألمل] ٣٦=١٢×٣ [

 ٩ ١/٤  زوجة

 ٦ ١/٦  أم

 ٧ لباقي أ١/٣  جد

ثلث  وللجد] ٩[الربع تسعة   
اثنـان  ولكل أخ   ] ٧[الباقي  

 : صوراهذه و] ٢[

 ٢ ع  . ب  شقيق أخ ٧

 أكثر من فرض مـضاف للجملـة        املسألة إذا كان يف     وهذا
 .وفرض مضاف للباقي 

ض واحد مضاف للجملة وفـرض       فر املسألة إذا كان يف     أما
  الكربى العمرية سبق يف فكماواحد مضاف للباقي 

 دوجلو هلك هالك عن أم ] ١٨[مثانية عشرة وكذلك أصل 
 فأن أصل مسألتهم من مثانية عشرة  ة إخوة ألبوست
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 ١٨ حاصل ضرب خمرج ثلث الباقي] ١٨=٦×٣[

 ٣ ١/٦  أم

 ٥ لباقيأ١/٣ جد

 ٢  ألب أخ

 ٢  ألب أخ

 ٢  ألب أخ

 ٢  ألب أخ

لـألم  يف كامل خمرج السدس     
والبـاقي  ]١[واحـد   السدس  
 واألحـظ ] ١٥[عشرة  مخسة  
فله مخـسة    الباقي ثلث   للجد

ــاقي]٥[ ــشرةوالب ] ١٠ [ ع
]  ٢ [ اثنان لإلخوة لكل واحد  

  ألب أخ   :صوراهذه و

 ع .ب

٢ 

سم والتصحيح هو أقل عدد تنق     ( :قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل      
 ).منه سهامهم عليهم 

  )١(مصدر صح وهو ضد السقم  :  يف اللغةالتصحيح
هو أقل عدد تنقسم منه سهامهم      : ( املؤلف رمحه اهللا تعاىل    قال

  كل وارث بال كسرسهامأقل عدد خيرج منه أي )  عليهم 
 الذي وقع بني رؤوس كل فريق مـن         الكسر فاملراد به إزالة    

 علـى سألة فانكـسار الـسهام   الورثة وسهامهم من أصل امل 

                                                 
  ٢٦٤ صالصاد الصحاح باب خمتار  )١(
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رؤوس الفرق مبرتلة السقم والفرضي مبرتلة الطبيـب لعـالج          
 حىت يزول السقم فلـذلك      خمصوصالسهام املنكسرة بضرب    

 )١(تصحيحاًمسي فعله  
فاألصول اليت تنـبين عليهـا        ( :قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل      

، وهـي االثنـان     ، منها سبعة متفق عليهـا      : املسائل تسعة   
، واالثنـا عـشر     ، والستة  ، والثمانية  ، واألربعة  ، لثالثة  وا

 ).واألربعة والعشرون
فاألصول اليت تنبين عليهـا املـسائل        ( : قوله رمحه اهللا تعاىل   

 )تسعة 
 عليـه   يبىن أصل واألصل هو ما        مجع :   يف اللغة  األصول 

 .غريه 
هو حتصيل أقل عدد خيرج منه فرض أو فـروض      :ًواصطالحا

 .بال كسر املسألة 
 : األصولأقسام

 : مها نيقسمإىل  األصولوتنقسم 
                                                 

-١/١٠٤ج القريب ايب شرح كتاب الترتيـب  فتح  و ٦٥ ص ٢ اهلداية إىل حترير الكفاية ج اية  )١(
١٠٥  
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 . ـ قسم متفق عليه أ
 . ـ قسم خمتلف فيه ب
كما أشـار إليهـا      القسم املتفق عليه فهو سبعة أصول        فأما

، منها سبعة متفـق عليهـا       :  ( بقوله   املؤلف رمحه اهللا تعاىل   
 ، والـستة ، والثمانيـة   ، واألربعة  ، والثالثة  ، وهي االثنان   
 )واألربعة والعشرون ، واالثنا عشر 

 أصل  -٣ـ]  ٣[ثالثة   أصل   -٢ ــ]  ٢[اثنني   أصل   -١
]    ٨[مثانيـة    أصـل    -٥ـ  ]٦[ ستة    أصل -٤ ـ] ٤[أربعة  

 ] ٢٤[أربعة وعشرين  أصل -٧ ـ] ١٢[ اثين عشر  أصل-٦
فأشار إليه املؤلـف رمحـه اهللا       أما القسم الثاين املختلف فيه      و

واثنان خمتلف فيهما هل مهـا أصـالن ؟ أو           : ( بقولهتعاىل  
، ومها مثانيـة عـشر      ، والصحيح أما أصالن    ، تصحيحان  

هذان األصالن  خمتـصان مبـسائل اجلـد         )  وستة وثالثون 
 :ومها ألهل العلم  قوالن وفيهماواإلخوة 

 احملققون يف   زادمها  مصحان الأما أصالن    :  األول القول 
 اإلخـوة عند القائلني بتوريث     فقط وذلك    واإلخوةباب اجلد   
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 وهو اختيار املؤلف    تسعة األصوللغري أم مع اجلد وعليه فإن       
والـصحيح أمـا    : (  بقولهرمحه اهللا تعاىل كما أشار إليه       

 )أصالن 
 .من حججهم يف استحداثها مايليو
 د اجلمهور من أن أصل كل مسألة هو أقل عد         موافقة :  أوالً 

  ٠ كسر منه فروضها أو فرضها باليصح
 إذا اجتمع كسر مضاف     فيما القواعد احلسابية    مقتضى :  ثانياً

 .للجملة وكسر مضاف للباقي كما يف العمريتني 
 املسألة الحتاجت     مصحني  األصلني اعتربنا هذين    لو :  ًثالثا

 ال تصحح إال    املسألةيف بعض األحيان إىل التصحيح مرتني و        
 .مرة واحدة 

أصالن وعليه فإن األصـول      صحان ال أما م  :  الثاين القول
 )١(السبكي  سبعة  وهو ما صوبه 

 : من حججهم التايل و

                                                 
  ٣٦ ص ١ الترتيب ج  شرح كتابايب القريب فتح  )١(
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أن األصول مبنية على الفروض الثابتة بالنص وثلـث          : أوالً
 نشاء مـن    وإمنا  )١( فال يكون له أصل      باالجتهادالباقي ثبت   

 وضعفها ] ٦[ستة أصل 
 يفة     املقـدر  الفـروض  الفرائض موضوعة علـى      أن :  ثانياً

فهما تصحيح   ، فيهما مل يرد      يبقىالكتاب والسنة وثلث ما     
 .ال تأصيل 

 الترجيح
 األولهو ما ذهب إليه احملققون وهو القـول         :  الراجح   القول

أصل سـتة وثالثـني     و] ١٨[مثانية عشرة   القاضي بأن أصل    
أصالن ال مصحان ألن التصحيح إمنـا يـستعمل يف          ] ٣٦[

  )٢(ال يكون يف األنصباء  والرؤوس السهام على انكسار

                                                 
 – ٣٢ و الفـرائض ص  ١٦٠ – ١٥٩ و التحقيقات املرضية ص ١٥٩ ص ١ ج الفائض العذب انظر )١(

٣٣  
 و قال بتصرف    ١٥١ -١٥٠ الباجوري ص    حاشيةلشنشوري مع   ل زاه ع ١٦٠ املرضية ص    التحقيقات  )٢(

  ١١٤ على الرحبية ص املارديينوزيادات وانظر حاشية البقري على شرح سبط 
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 حيتاج إىل النظر بني الرؤوس و الـسهام ال بـني            فالتصحيح
وثبوت ثلث الباقي باالجتـهاد ال      .  وخمارج الفروض  السهام

  )١(مينع أن يكون له أصل مستقل 
 وصـححه الشنـشوري     و )٢( ما صوبه سبط املارديين      وهذا

ملؤلـف  واختـاره ا   )٤(الشيخ عبد العزيز بن باز    و  )٣(النووي
 تعاىل اهللا مرمحه

عمـدة  يف  الشيخ صاحل البهويت رمحـه اهللا تعـاىل      به   وجزم 
 :  بقولهالفارض 

 والصحيح .........   .......       ..................... 
 )٥(.وجداني بباب اجلد منهما األصول تسعة فاثنان          أن

 وهذا على قول من ذهب إىل توريث اإلخوة لغـري أم           : قلت
مع اجلد أما من أسقطهم باجلد فال حاجة إليها وبالتايل ليست           

 .هي عنده من أصول املسائل

                                                 
 ٢٣ ص الفرائض  )١(
  ١٠٦ ص ١ الغوامض جزء كشف )٢(
 ٣٦ ص ١ القريب ايب شرح كتاب الترتيب جزء فتح  )٣(
       ٢٦ ص اجللية  الفوائد  )٤(
  ١٥٩ -١٥٨ ص ١ جزء الفائض  العذب  )٥(
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وهذه األصول التسعة علـى      : ( قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    
 .،يكون عادالً وناقصاً  وهو االثنان والثالثة: أربعة أقسام 

 وقسم ال يكون إالّ ناقصاً وهو األربعة والثمانية واألصـالن          
 . تلف فيهما املخ

 وقسم يكون عائالً وناقصاً وهو االثنا عشر واألربعة وعشرون 
 )، وقسم يكون عادالً  وعائالً وناقصاً وهو الستة 

 ذكر املؤلف رمحه اهللا تعاىل أقسام األصول من حيث أحوال          
ومعىن العادلة هو ما     :  ( بقولهمسائلها مث بني املسألة العادلة      
 ) املخرج بال زيادة وال نقـصان        إذا استكملت الفروض عدد   

 اليت إذا مجعت فروضها ساوت أصـلها دون زيـادة وال            يأ
  ؛ ومثال ذلك لو هلكت امرأة عن زوج وأمنقصان

  ٦ 
 ٣ ١/٢ زوج
 ١ ١/٦ أم

 ١ أخ ألم

] ٦[وابنيها فإن أصل مسألتهم من سـتة        
ولألم الـسدس   ] ٣[للزوج النصف ثالثة    

لكل ] ٢[ولبنيها الثلث اثنان    ] ١[واحد  
 فلـو مجعـت   ] ١[واحد منهما واحد    

 أخ ألم :فروضها لساوت أصلها وهذه صورا
١/٣ 

١ 
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والناقصة هو ما إذا زاد من عـدد        ( : بقوله ناقصةال سألةوامل
ي اليت إذا مجعـت     أ) املخرج شيء بعد الفرض اخلارج منه       

 ومثال ذلك لو هلكت امـرأة       )١(فروضها نقصت عن أصلها   
خ ألم وأخ شقيق فإن أصل مسألتهم من ستة         عن زوج وأم وأ   

 ولكل من األم وابنها السدس ] ٣[للزوج النصف ثالثة ] ٦[
  ٦ 

 ٣ ١/٢ زوج
 ١ ١/٦ أم

 ١ ١/٦ أخ ألم

وملا كـان نـصف الـزوج       ] ١[واحد  
وسدسا األم وابنها مل تـستغرق أصـل        

بل فضل مقدار السدس    ] ٦[املسألة ستة   
] ١[؛ سميت ناقصة وأُعطي الباقي واحد       
 ١ ب أخ ش راللعاصب وهو لألخ الشقيق وهذه صو

هو الزيادة يف عدد    : ومعىن العول   :  (  بقوله: عائلةال سألةوامل
ي اليت إذا مجعت    أ) املخرج عند مزامحة الفروض اخلارجة منه       

  لو هلكت  ؛ ومثال ذلكفروضها زادت عن أصلها
 
 

                                                 
  ٤٤ص ١ فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب جمبعناه  )١(
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  ٦/٩ 
 ٣ ١/٢ زوج
 ٣ ١/٢ شقيقة

 ١ ١/٦ أم
 ١ أخ ألم 

امرأة عن زوج وأخـت شـقيقة وأم        
] ٦[فإن أصل مسألتهم من ستة      وابنيها  

لكل من الزوج واألخـت الـشقيقة       
ولألم السدس واحد   ] ٣[النصف ثالثة   

لكـل  ] ٢[ولبنيها الثلث اثنـان     ] ١[
 أخ ألم :وهذه صورا] ١[واحد منهما واحد 

١/٣ 
١ 

يف هـذه األصـول       ما مبيناًمث أردف املؤلف رمحه اهللا تعاىل       
 : التسعة من مسائل وذلك على النحو التايل 

فأصل االثـنني    : ( قال رمحه اهللا تعاىل   أصل االثنني     : أوالً
 ) .خيرج منه مسألتان 
مسألتان واحدة عادلة واألخرى ناقـصة      ] ٢[يف أصل االثنني    

 . وست صور
، بنت  األوىل نصف وباقي كزوج أو       : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله

مع عاصب  ، أخت ألب   أو  ، أو أخت شقيقة    ، أو بنت ابن    
  )كعم 
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كزوج أو  قي  ا نصف وب  اكل مسألة فيه   هي  : املسألة األوىل   
مـع  ، أخت ألب   أو  ، أو أخت شقيقة    ، أو بنت ابن    ، بنت  

لزوج أو  خمرج النصف ل  ] ٢[  اثنني    أصلها من  و عاصب كعم 
 أو بنت االبن ، البنت 

 ٢ األخت ألب النصف أو، أو األخت شقيقة 

 للعـم ] ١[والباقي واحد   ] ١[واحد   ١ ١/٢  بنت
 ١ ع .ب  عم  : وهذه صوراوهي املسألة الناقصة 

الثانية نصفان كزوج مـع شـقية أو        :  (محه اهللا تعاىل  ر قوله
 ) أخت ألب 
 نصفان كزوج مع شقية أو هي كل مسألة فيها  :املسألة الثانية 

 ] ٢[اثنني أصلها من و لعادلةأخت ألب وهي من املسائل ا
 ٢  النصف لكل منهمانصفني اللتماثل خمرجخمرج النصف 

 باليتيمتني  وتلقب فرضاً ]١[واحد   ١ ١/٢  زوج
 ١ ١/٢  شقيقة أخت : صورا وهذه  والنصيفتني
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 ] ٣[أصل الثالثة  : ثانياً
)  وأصل الثالثة خيرج منه ثالث مسائل      ( :ل رمحه اهللا تعاىل   اق
 واحدة  مسائلثالث  ] ٣[الثالثة   أصل   سائل اليت خترج من   امل

 عادلة واثنتان ناقصة ومثان صور 
 )١( أحد عشر صورة     الذخرية يف    رمحه اهللا تعاىل    القرايف وقال
  العذب الفائض صاحب وكذا

أو أوالد أم مع ، األوىل ثلث وباقي كأم   ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
 .) أخ شقيق 

أو أوالد  ، كأم  قي  ا مسألة فيها ثلث وب    كلهي   املسألة األوىل 
  ثالثة منأصلها و أم مع أخ شقيق وهي من املسائل الناقصة
 ٣ 

 ١ ١/٣  أم

أو أوالدهـا   خمرج الثلث لألم     ]٣[
] ٢[ اثنـان    والباقي] ١[ واحد الثلث
 ٢ ع .ب أخ شقيق : وهذه صوراخ الشقيقلأل

 كبنتني أو بنيت أبن     الثانية ثلثان وباقي    ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
  ).أو أختني شقيقتني أو ألب وعم 

                                                 
  .٧٨ ص ١٣ جالذخرية (١)
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 كبنـتني أو    قياكل مسألة فيها ثلثان وب     هي : املسألة الثانية 
بنيت أبن أو أختني شقيقتني أو ألب وعم وهي من املـسائل            

 خمرج ] ٣[ ثالثة  منأصلهاو الناقصة
 ٣ 

 ١  بنت

  بنت
٢/٣ 

١ 

أو بنيت االبـن أو األخـتني       الثلثني للبنتني   
  اثنـان    الثلثـان   ألب الشقيقتني أو األختني  

 والبـاقي ] ١[واحـد   لكل واحـدة    ] ٢[
 ١ ع .ب  عم : وهذه صورا للعم تعصيباً] ١[واحد

الثالثة ثلثان وثلث كأختني شـقيقتني        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 . ) أو ألب وأوالد أم 

 لثان وثلث  مسألة فيها ث   كل يف أصل الثالثة هي      املسألة الثالثة 
 كأختني شقيقتني أو ألب وأوالد أم وهي من املسائل العادلة          

 لألختني  والثلث ني الثلث لتماثل خمرجي ] ٣ [ ثالثة  من أصلهاو
 ] ١[واحدةلكل ] ٢[ اثنانألب الثلثانالشقيقتني أو 

ة منكسر عليهما   صفانمبينهما  ] ١[واحد  ولألختني ألم الثلث    
] ٣[ا يف أصل املسألة ثالثة      فنضر] ٢[ومباين لرأسيهما اثنني    

 . تصح ومنها] ٦= ٣×٢  [ينتج ستة
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 واحـدة لكل  ] ٤= ٢×٢[أربعة   ألب    الشقيقتني أو  لألختني
 .] ٢[اثنان 

 ٦ ٣ 

 ٢ ١  ألب أخت

  ألب أخت
٢/٣ 

٢ ١ 

 ١  ألم أخت

] ٢= ٢×١[ولألختني ألم اثنـان     
كمـا  ] ١[لكل واحـدة واحـد      

سنعلمه إن شاء اهللا تعاىل يف بـاب        
وهي من املسائل   تصحيح االنكسار   

  ألم أخت  :وهذه وصورا العادلة 
١ ١/٣ 

١ 

 ]٤ [ أربعةأصلمسائل  : اًلثثا
وأصل األربعة خيرج منه ثـالث        ( :قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل      

ومثان صور  ، مسائلثالث   ]٤[األربعة   أصل   خيرج من ) مسائل  
 .كلها ناقصة

   )١( يف الذخرية فيه تسع صورعاىل  ت القرايف رمحه اهللاوقال 
) األوىل ربع وباقي كزوج وثالثة بـنني        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   

 مسألة فيهـا ربـع      كلهي  ] ٤[ يف أصل األربعة     املسألة األوىل 
 ؛ قياوب
 

                                                 
  .٧٨ ص ١٣ جالذخرية )١(
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  ٤ 

 ١ ١/٤ زوج 

 ١ ابن

 ١ ابن

زوج وثالثة بـنني    كما لو هلكت امرأة عن      
خمرج الربع  ] ٤[من أربعة   مسألتهم  أصل  فإن  

والباقي ثالثـة   فرضاً  ] ١[للزوج الربع واحد    
منهم واحـد   واحد  لكل  تعصيباً  لألبناء  ] ٣[
 ابن وهذه صورا ] ١[

 ع.ب

١ 

 هذه إحدى ) وكزوجة وثالثة أخوة   (:قوله رمحه اهللا تعاىل
  ٤ 

 ١ ١/٤زوج 

 ١ ابن

 ١ ابن

صور املسألة األوىل يف أصل األربعة زوجة       
ة وثالثة إخوة لغري أم كذلك أصلها من أربع       

] ١[خمرج الربع للزوجة الربع واحـد      ] ٤[
لألخوة لكل واحد منهم    ] ٣[والباقي ثالثة   

 ابن وهذه صورا ] ١[واحد 

 ع.ب

١ 

الثانية ربع ونصف وبـاقي كـزوج         ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 .) وبنت أو بنت ابن وأخ شقيق 

هي كل مسألة فيها ربـع      ] ٤[ربعة   يف أصل األ   املسألة الثانية 
ونصف وباقي كزوج وبنت أو بنت ابن وأخ شقيق وأصلها          

 ملداخلة خمرج  ] ٤[من أربعة 
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 ٤ ]١[النصف والربع للزوج الربع واحد 

 ١ ١/٤ زوج

 ٢ ١/٢  بنت

وللبنت أو بنت االبن النصف اثنان      
لـألخ  ] ١[والباقي واحـد    ] ٢[

 ١  ع.ب أخ شقيق الشقيق وهذه صورا

وكزوجة وأخت شقيقة أو ألب وابن        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 هذه إحدى صور املسألة الثانية كذلك أصلها من ) أخ شقيق 

 ٤ ملداخلة خمرج  النصف والربع للزوجة الربع ] ٤[أربعة 

 ١ ١/٤ ةزوج

 ٢ ١/٢   شقيقةتأخ

لـشقيقة النـصف    لو  ] ١[واحد  
البن ] ١[والباقي واحد   ] ٢[اثنان  

 ١ع .ب ابن أخ شقيق األخ الشقيق وهذه صورا

الثالثة ربع وثلث الباقي وباقي كزوجة      ( : رمحه اهللا تعاىل   قوله
 .) وأبوين وهي إحدى العمريتني 

 مسألة فيهـا ربـع      كلهي  :  يف أصل األربعة     املسألة الثالثة 
 ، وثلث الباقي وباقي كزوجة وأم وأب وهي العمرية الصغرى        

 وذلك ألن الباقي    الزوجيةخمرج فرض   ] ٤ [عة أرب أصلها من و
 وهلا ثلث ] ٣[ ثالثة بعد فرض الزوجية
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 ٤  الفرض املضاف فأصل املسألة خمرجصحيح 

 ١ ١/٤  زوجة

 ١  الباقي١/٣  أم

 ]١[واحـد   للجملة للزوجة الربع    
 والباقي] ١ [ واحدولألم ثلث الباقي  

 ٢ ع  . ب أب : صورا وهذهلألب ] ٢[اثنان

  ]٨[  الثمانيةأصلمسائل  : عاًراب
 ).وأصل الثمانية خيرج منه مسألتان  ( :قوله رمحه اهللا تعاىل

 مسألتان وثالث صور كلها ناقصة ] ٨[مثانية  أصل خيرج من
 ٠ )١( الذخرية أربع صور يف تعاىل  اهللا رمحه القرايف وقال

 . )األوىل مثن وباقي كزوجة وابـن         (: :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 كل مسألة فيها مثنهي ] ٨[ يف أصل الثمانية ملسألة األوىلا

  ٨ 

 ١ ١/٤  زوجة

 مثانية  منأصلهاووباقي كزوجة وابن 
 والباقي] ١[الثمن واحد لزوجة ل] ٨[

 ٧ ع.ب ابن  صورا وهذه بنالل ]٧[سبعة 

الثانية مثن ونصف وبـاقي كزوجـة         ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
  ).وبنت أو بنت ابن وأخ 

                                                 
  ٧٨ ص ١٣ جالذخرية   )١(
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كل مسألة فيها مثـن     هي  ] ٨[ يف أصل الثمانية     املسألة الثانية 
 وأخ لغـري أم    ، بنت ابـن   ووبنت أ  كزوجة   وباقيونصف  

  النصف والـثمن   ضي فر خمرجلتداخل  ] ٨[ مثانية أصلها من و
  املتداخلني وهي  بأكربنكتفي التداخل  عندوكما علم
 ٨  فهي أصل املسألة للزوجة هنا]٨[الثمانية 

 ١ ١/٨  زوجة

 ٤ ١/٢  بنت

أو بنـت   لبنـت   لو ]١[واحد   الثمن
البـاقي  و  ]٤[ أربعـة    نصفلااالبن  
 ٣ ع  .ب  عم :وهذه صوراخ لأل] ٣[ثالثة 

  ]٦[  ستةأصلمسائل  : اًمساخ
وأصل الستة خيرج منه إحدى عـشرة        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
  : )مسألة بدون عول 

مسألة مشتملة على   ] ٢٤[أربعة وعشرون   ] ٦[الستة   أصل   يف
  صورةمائتني ونيف ومثانني 

مـشتملة    مسألة غري عائلـة ةوهذه املسائل منها إحدى عشر  
  .صورةعلى ما يزيد على مائيت 
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مسائله بغري عول اثنـا عـشر       تعاىل   ابن اهلائم رمحه اهللا      وقال
 .والصواب األول ،   وثالثون ومخسمسألة وصورها مائتان 

 عشر فمنها ثالث عادلة ومثان  اإلحدىئلة   املسائل الغري عا   فأما
 ناقص  
 األوىل سدس وباقي كـأب أو أم أو         ( : رمحه اهللا تعاىل   قوله

 )جد أو جدة مع الفرع الوارث الذكر 
 ]٦[ يف أصل الستة املسألة األوىل

كأب أو أم أو جـد أو        : قي  اب و سدسكل مسألة فيها    هي  
  الناقـصة  وهي من املـسائل    الوارث الذكر جدة مع الفرع    

 لألب أو األمخمرج السدس ] ٦[ من أصلهاو
 ٦ ]١ [ واحد  السدسدةاجلد أو اجلأو  

فرع الـوارث الـذكر     لل] ٥ [والباقي ١ ١/٦ أب
 ٥ ع  . ب ابن : وهذه صورا تعصيباً بالنفس 

وهي مـن   ) وكولد أم وأخ شقيق         (: قوله رمحه اهللا تعاىل   
ة األوىل يف أصل الـستة      املسائل الناقصة وإحدى صور املسأل    

  خمرج السدس] ٦[كذلك أصلها من ستة 
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 ٦  واحدالسدسلألخ ألم  

خ الـشقيق   لـأل ] ٥ [والباقي ]١ [ ١ ١/٦ أخ ألم
 ٥ ع  . ب أخ شقيق : وهذه صورا تعصيباً بالنفس 

الثانية سدسان وباقي كأبوين أو جد         ( : رمحه اهللا تعاىل   قوله
 ) مع الفرع الوارث الـذكر       وجدة أو أب وجدة أو أم وجد      

كل مسألة فيها سدسان هي ] ٦[ يف أصل الستة     املسألة الثانية 
 أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مـع            كأبوين: قي  اوب

  الوارث الذكر وهي من املسائل الناقصة وأصلها منالفرع 
 ٦ أو اجلد  األبوين منلكل  لتماثل خمرجي السدس ]٦[ستة

 ١ ١/٦  أم

 ١ ١/٦  أب

دة أو األم واجلـد     واجلدة أو األب واجل   
] ٤ [ أربعة والباقي] ١ [واحدالسدس  

 ٤ ع  . ب  ابن : تعصيباً وهذه صوا بنلال

وكأخ ألم مع أم أو جدة وإخـوة           (:قوله رمحه اهللا تعاىل     
من املسائل  الثانية وهي    ملسألةاهذه هي إحدى صور     ) أشقاء  

الـسدس   رجيتماثل خم ل] ٦[أصلها من ستة    ناقصة كذلك   ال
 من لكل
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 ٦ اجلدة أو األم وولدها السدس

 ١ ١/٦ أم

 ١ ١/٦  ألمأخ

] ٤[والباقي أربعة   ] ١[واحد  
لإلخوة األشقاء لكل واحـد     

 ٤ ع . ب  شقيقوةخ إ٤ وهذه صورا] ١[واحدمنهم 

الثالثة سدس وثلثان وباقي كأب أو        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
 )،نتني أو بنيت ابن أم أو جد أو جدة مع ب

سدس  كل مسألة فيها  هي  ] ٦[ يف أصل الستة     املسألة الثالثة  
كأن يهلك هالك عن أب أو أم أو جـد أو           : قي  اوثلثان وب 

أصـلها  و جدة مع بنتني أو بنيت ابن وهي من املسائل الناقصة         
ملن وجد مـن     ي الثلثني والسدس  لتداخل خمرج ] ٦ [ ستة من

 .]١ [ واحدلسدسااألبوين أو اجلد أو اجلدة 
 لكـل ] ٤ [ أربعة  الثلثان  من البنتني أو بنيت االبن     تان وجد  ومل

 .]٢[اثنان واحدة 
  واحد ملن وجد من األب أو اجلد زيادة على سدسه           والباقي
 .]١ [تعصيباً
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وتعود املسألة باالختصار إىل ثالثة لتوافق أصل املسألة وسهام          
 الورثة  بالنصف فنرجع كالً إىل نصفه 

وكأختني شقيقتني أو ألب مع أم أو         ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
 اليت فيهـا  الثانية  ملسألة  اهذه إحدى صور    ) جدة أو ولد أم     
ي وهي من املسائل الناقصة كذلك أصـلها        ثلثان وسدس وباق  

 ي الثلثني والسدس لألختنيلتداخل خمرج] ٦[من ستة 
  ٦ 

 ٢ أخت ألب

 ت ألبأخ
٢/٣ 

٢ 

 ١ ١/٦ جدة 

  الشقيقتني أو ألب الثلثان أربعـة      
ولألم أو  ] ٢[لكل واحدة اثنان    ] ٤[

] ١[اجلدة أو ولد أم السدس واحد       
للعاصب ولـيكن   ] ١[الباقي واحد   

 ١ ع.ب عم عماً مثالً وهذه صورا

 ٣ ٦ وثلث] ٣[ف املسألة ثالثة فنص
 ١ ٢ ع.ب+١/٦  جد

 ١ ٢  بنت ابن
سهام كـلٍ مـن اجلـد       

 وهذه  ]١[والبنتني واحد   
 بنت ابن صورا

٢/٣ 
١ ٢ 
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أو ، الرابعة سدسان وثلثان كأبوين       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
أو ، مـع بنـتني   ، أو أم وجد ، أو أب وجدة    ، جد وجدة     
 ) ، بنيت ابن 

 كـل مـسألة فيهـا     هي  ] ٦[ يف أصل الستة     املسألة الرابعة 
  أو جد وجـدة ،  كأن يهلك هالك عن أبوين  وثلثان انسدس
أو بنيت ابن وهذه من     ، أو أم وجد مع بنتني      ، أو أب وجدة    ، 

 ملماثلة خمرج ] ٦[املسائل العادلة وأصلها من ستة 
  ٦ 

 ١ ١/٦ أم 

 ١ ١/٦ جد

 ٢ بنت

السدسني ومداخلته مع خمرج فرض الثلـثني       
أو األب  ، أو اجلد واجلدة    ،لكلٍ من األبوين  

السدس واحـد   ، أو األم واجلد    ،  واجلدة  
 أربعـة   أو بنيت االبن الثلثان   ، وللبنتني  ] ١[
 بنت وهذه صورا] ٢[لكل واحدة اثنان ] ٤[

٢/٣ 
٢ 

،  أو ألب   ،   وكأختني شـقيقتني       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
 ). أوجده ، مع ولد أم وأم 
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ملسألة الرابعة اليت فيها سدسان وثلثان وهي       اهذه إحدى صور    
ملماثلـة خمـرج    ] ٦[من سـتة    من املسائل العادلة وأصلها     
 السدسني ومداخلته  مع خمرج

  ٦ 

 ١ ١/٦ أخ ألم

 ١ ١/٦ جدة

 ٢ أخت ألب

فرض الثلثني لكل من ولـد  أألم         
واألم أو ولد األم واجلدة الـسدس       

ولألختني الشقيقتني أو   ] ١[واحد  
لكل واحدة  ] ٤[ألب الثلثان أربعة    

 أخت ألب وهذه صورا] ٢[اثنان 
٢/٣ 

٢ 

خلامسة سدس ونصف وباقي كأب     ا  ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
  )، أو أم أو جد أو جدة مع بنت أو بنت ابن

 كل مـسألة فيهـا    هي  ] ٦[ يف أصل الستة     املسألة اخلامسة 
كأن يهلك هالك عن أب أو أم أو جد         قي  ا وب ونصفسدس  

لتـداخل  ] ٦[ ستة أصلها من و أو جدة مع بنت أو بنت ابن      
 نكتفـي بـأكرب     التـداخل وعند  نصف   السدس وال  خمرجي

 لألب أو األم    فهي أصل املسألة  ] ٦[ الستة   هنا  وهي املتداخلني
 ]١[أو اجلد أو اجلدة السدس 
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 ٦ 
 ١ ١/٦ جدة 

 ٣ ١/٢ بنت ابن 

 النـصف  أو بنت االبن  للبنت  و
 ]٢[ اثنـان  والبـاقي ] ٣ [ثالثة

  للعاصب وليكن ابن ابـن ابـن      
 ٢ ع.ب ابن ابن ابن   :صوراهذه و

هذه صـورة   ) وكبنت  وبنت ابن       (  : رمحه اهللا تعاىل     قوله
من صور املسألة اخلامسة اليت فيها سدس ونصف وباقي وهي          

 الـسدس   لتداخل خمرجـي  ] ٦[ ستة أصلها من ناقصة كذلك   
 ]٣ [ ثالثةللبنت النصف، والنصف 

وكأخت شقيقة أو ألب مع جـدة          ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
كذلك هذه صورة من صور املسألة اخلامسة اليت        ) أو ولد أم    

أصـلها  و فيها سدس ونصف وباقي وهي من املسائل الناقصة       

 ٦ الثلثني تكملة]١[السدس  واحد ولبنت االبن

 ١ ١/٦ بنت

 ٣ ١/٢  ابن بنت

 للعاصـب   ]٢[ اثنان والباقي
 هـذه و  وليكن ابن ابن ابن   

 ٢ ع  . ب ابن ابن ابن   : صورا
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 السدس والنصف للجدة أو ولد       خمرجي اخل لتد ]٦[ ستة من
 ]١[األم السدس واحد

 ) وكأخت شـقيقة وأخـت ألب         (  :رمحه اهللا تعاىل   قوله
كذلك هذه صورة من صور املسألة اخلامسة اليت فيها سدس          

 مـن كذلك  صلها  ونصف وباقي وهي من املسائل الناقصة و      
  السدس والنصف لألخت ألب  خمرجي لتداخل]٦[ستة

، وكزوج مع أم أو جدة أو ولد أم           ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
كذلك هي صورة من صور املسألة اخلامـسة        ) وإخوة أشقاء 

 ٦ ]٣ [ثالثة  النصفالشقيقة أو ألب ت خلألو

 ١ ١/٦  أخت ألم

 ٣ ١/٢  أخت ألب 

 للعاصب  ]٢[ اثنان والباقي
هذه و وليكن ابن أخ شقيق   

 ٢ ع .ب ابن أخ شقيق   :صورا

 ٦ الشقيقةت خلألتكملة الثلثني و] ١[السدس واحد

 ١ ١/٦  أخت ألب 

 ٣ ١/٢ أخت شقيقة

 والبـاقي  ]٣ [ ثالثة النصف
 للعاصب وليكن ابن    ]٢[اثنان

 ٢ ع .ب ابن أخ ألب  راصوهذه وأخ ألب 
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 اليت فيها سدس ونصف وباقي وهي من املـسائل الناقـصة          
 فالسدس والنص لتداخل خمرجي] ٦[ ستةأصلها منو

 ٦ 

 ١ ١/٦ أم

 ٣ ١/٢ زوج

 ١ أخ شقيق

الـسدس   لألم أو اجلدة أو ولد األم     
  ثالثـة  النصفزوج  للو] ١[واحد

 لألخـوين   ]٢[ اثنـان  والباقي ]٣[
] ١[األشقاء لكل واحـد واحـد       

 أخ شقيق صوراهذه و
 ع.ب

١ 

السادسة سدسان ونـصف وبـاقي        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
 أب وجدة أو أم  وجد مع بنت أو          كأبوين أو جد وجدة أو    

 ) بنت ابن
 كل مـسألة فيهـا    هي  ] ٦[ يف أصل الستة     املسألة السادسة 

 كأن يهلك هالك عن أبوين أو جـد         قيا وب نصف و انسدس
وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع بنت أو بنت ابن وهي من              

  .املسائل الناقصة
ج  ومداخلته ملخر   السدسني لتماثل خمرج ] ٦[ن ستة   أصلها م و

 ، النصف لكل من األبوين 
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 ٦ أو األم واجلد ؛، أو األب واجلدة  ،أو اجلد واجلدة 

 ١ ١/٦ أب

 ١ ١/٦ أم

 ٣ ١/٢ بنت

وللبنت أو بنـت    ] ١[السدس واحد   
والبـاقي  ] ٣[االبن النصف ثالثـة     

للعاصب وليكن ابن ابـن     ] ١[واحد
 ١ ع.ب ابن ابن وهذه صورا

بنت وبنت ابن مع واحـد ممـن       وك  ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
سدسان هذه صورة من صور املسألة السادسة اليت فيها         ) ذكر  

 ونصف وباقي 
 لتماثل خمـرج  ] ٦[ن ستة   أصلها م  و وهي من املسائل الناقصة   

  ومداخلته ملخرج النصف لكل من بنت السدسني
 ٦ االبن ومن وجد معها من أب أو أم  أو جد أو جدة

 ١ ١/٦ جدة

 ١ ١/٦ بنت ابن

 ٣ ١/٢ بنت

 وللبنت] ١[السدس واحد   ، 
والبـاقي  ] ٣[النصف ثالثـة    

للعاصب وليكن ابن   ] ١[واحد
 ١ ع.ب ابن ابن ابن وهذه صوراابن ابن 
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وكأخت شقيقة أو ألب مع ولـد أم          (:قوله رمحه اهللا تعاىل     
 ) وأم أو جدة

فيهـا  كذلك هذه صورة من صور املسألة الـسادسة الـيت           
ن أصلها م اقي وهي من املسائل الناقصة و     سدسان ونصف وب  

  ومداخلته ملخرج النصف لكل  السدسنيلتماثل خمرج] ٦[ستة
 ٦ السدس، من ولد األم واألم  أو اجلدة 

 ١ ١/٦ أخ ألم

 ١ ١/٦ جدة

 ٣ ١/٢ بأخت أل

ولألخت الـشقيقة أو    ] ١[واحد  
والبـاقي  ] ٣[ألب  النصف ثالثة     

للعاصب وليكن عمـاً    ] ١[واحد
 ١ ع.ب عم وهذه صورا

وكأخت شقيقة وأخـت ألب مـع         (:قوله رمحه اهللا تعاىل     
أي مع أم أو جدة أو ولد أم كذلك هـذه           ) واحد ممن ذكر    

السادسة اليت فيها سدسان ونـصف      صورة من صور املسألة     
  .وباقي

 لتماثل خمـرج  ] ٦[ن ستة   أصلها م وهي من املسائل الناقصة و    
 ف  ومداخلته ملخرج النصالسدسني
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 ٦ لكل من األخت ألب وولد األم أو األم أو اجلدة

 ١ ١/٦ أخت ألم

 ١ ١/٦ أخت ألب

 ٣ ١/٢ أخت شقيقة

ولألخـت  ] ١[  السدس واحد   
] ٣[الشقيقة النـصف ثالثـة      

للعاصـب  ] ١[والباقي واحـد  
 ١ ع.ب عم وهذه صوراوليكن عماً 

 وكزوج وولد أم وأم أو جـدة مـع          ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
الـسادسة   كذلك هذه صورة من صور املسألة      )إخوة أشقاء 

 .اليت فيها سدسان ونصف وباقي
 لتماثل خمرج ] ٦[ن ستة   أصلها م  وهي من املسائل الناقصة و    

 السدسني
 ٦ ومداخلته ملخرج النصف لكل من

 ١ ١/٦ أخت ألم

 ١ ١/٦ أم

 ٣ ١/٢ زوج

السدس ، ولد األم واألم  أو اجلدة       
وللزوج النصف ثالثـة    ] ١[واحد  

 لـألخ ] ١[والباقي واحـد  ] ٣[
 ١ ع.ب أخ شقيق :وهذه صوراالشقيق 
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السابعة ثالثة أسداس ونصف كأبوين     (   :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 )أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع بنت وبنت أبن              

ثالثـة   كل مسألة فيها  هي  ] ٦[ يف أصل الستة     املسألة السابعة 
ك هالك عن أبوين أو جد وجـدة أو         كأن يهل أسداس ونصف   

أب وجدة أو أم وجد مع بنت وبنت أبن وهي مـن املـسائل              
  وتداخللتماثل] ٦[ستة من كذلك  أصلهاو العادلة

 ٦ خمارج الفروض للبنت النصف

 ٣ ١/٢ بنت

 ١ ١/٦  ابنبنت

 ١ ١/٦ أم

 ولكل مـن بنـت االبـن      ] ٣ [ثالثة  
 أو اجلـد واجلـدة أو األب        واألبوين

واحـد   السدس   واجلدة أو األم واجلد   
 ١ ١/٦ أب :را وهذه صو] ١[

وكأخت شقيقة وأخت ألب وولد       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
هذه صورة من صور املسألة السابعة اليت       .) أم مع أم أو جدة      

 أصلهافيها ثالثة أسداس ونصف وهي من املسائل العادلة و
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 ٦  وتداخل خمارجلتماثل] ٦[ ستة منكذلك 

 ٣ ١/٢ أخت شقيقة

 ١ ١/٦ أخت ألب

 ١ ١/٦ خت ملأ

 النصفخت الشقيقة   الفروض لأل 
 األخت ألب ولكل من   ] ٣ [ثالثة  

وولــد األم مــع األم أو اجلــدة 
 ١ ١/٦ مأ  :وهذه صورا] ١[واحد السدس 

الثامنة نصف وثلث وباقي كأخـت      (   :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 ) و أوالد أم شقيقة أو ألب أو زوج مع أم أ

نصف  كل مسألة فيها  هي  ] ٦[ يف أصل الستة     املسألة الثامنة 
 كأخت شقيقة أو ألب أو زوج مع أم أو أوالد           وثلث وباقي 

  وهي من املسائل الناقصة أم
 لألخـت  والنصف خمرجي الثلث    لتباين] ٦[ستة  أصلها من   و

  النصف ألب أوالشقيقة 
 ٦  أوالد األمو أملألو] ٣[ثالثة

 ٣ ١/٢ أخت شقيقة

 ٢ ١/٣ أم

 واحـد   والباقي] ٢[اثنان    الثلث
ـ للعاصب ولـيكن    ] ١[  اًمعتق

 ١ ع.ب معتق :صورا هذه تعصيباً و
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هـذه  ) أو زوج مع أم أو أوالد أم        (   :قوله رمحه اهللا تعاىل     
وباقي وهي  إحدى صور املسألة الثامنة اليت فيها نصف وثلث         

 ]٦[ستة  أصلها من كذلك و من املسائل الناقصة
 ٦  خمرجي الثلثلتباين

 ٣ ١/٢ زوج

 ١ مخت ألأ

 أخ ألم
١/٣ 

١ 

] ٣ [ ثالثـة   للزوج النصف  والنصف
لكـل  ] ٢[اثنان  ألم الثلث   ولدي ا ول

] ١[ واحد   و الباقي ] ١[واحد واحد   
 ١ ع.ب معتق :صورا هذه للمعتق تعصيباً و

م التاسعة ثلث وسدس وبـاقي كـأ      (   :قوله رمحه اهللا تعاىل     
كل مسألة  هي  ] ٦[ يف أصل الستة     املسألة التاسعة ) وولد أم   

 وهي من املسائل الناقصة كأن يهلك ؛ وباقيوسدس ثلث  فيها
 ٦  لتداخل خمرج] ٦[ ستةمنأصلها ،أم وولد أم  هالك عن

 ١ ١/٦  ألمأخ

 ٢ ١/٣ أم

] ٢ [ اثنـان   الثلث لألمالثلث والسدس   
والبـاقي  ] ١ [ واحد السدسلألخ ألم   و

 ٣ ع  ب  عم صورا و اًعمللعاصب وليكن  ]٣[ ثالثة
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هـذه  ) وكأوالد أم مع أم أو جـدة        (   :قوله رمحه اهللا تعاىل     
وباقي وهي من    إحدى صور املسألة الثامنة اليت فيها سدس وثلث       

 ]٦[ستة أصلها من كذلك  املسائل الناقصة
  ٦ 

 ١ أخ ألم 

 أخت ألم
١/٣ 

١ 

 ١ ١/٦ جدة

ولد ل لتداخل خمرج الثلث والسدس      
 واحد واحد لكل] ٢ [ اثنان الثلثألما
  واحـد  السدسأو اجلدة   ألم  ول] ١[
 وهذه للعاصب   ]٣ [ ثالثة والباقي] ١[

 ٣ ع.ب عم صورا

العاشرة نصف وثلث وسدس كأخـت   (   :قوله رمحه اهللا تعاىل     
 .)شقيقة وإخوة ألم مع أخت ألب أو أم أو جدة 

 نصف كل مسألة فيها  هي  ] ٦[صل الستة    يف أ  املسألة العاشرة  
وهذه  من املسائل العادلة كأن يهلك هالك عـن         وسدس  ثلث  و

  أصلها من  أخت شقيقة وإخوة ألم مع أخت ألب أو أم أو جدة          
  خمرج النصف والثلثةداخل مل] ٦[ستة
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  ٦ 

 ٣ ١/٢ أخت شقيقة 

 ١ أخ ألم

 أخ ألم
١/٣ 

١ 

لسدس لألخت الشقيقة النـصف     ل
  اثنان  الثلث ألمولإلخوة  ] ٣[ثالثة  

ــد ] ٢[ ــد واح ــل واح ] ١[لك
أو اجلــدة ألم ولألخــت ألب أو ا

 ١ ١/٦ أخت ألب : صوراوهذه] ١ [ واحدالسدس

خوة ألم وأم أو جدة     أو كأخت ألب وإ   (   :قوله رمحه اهللا تعاىل     
هذه إحدى صور املسألة العاشرة اليت فيها نصف وثلث سدس  .) 

  لتداخل ]٦[ ستة  أصلها منلعادلة كذلكوهي من املسائل ا
  ٦ 

 ٣ ١/٢ أخت ألب 

 ١ أخ ألم

 أخ ألم
١/٣ 

١ 

خمرج النـصف والثلـث والـسدس       
] ٣[لألخت ألب النـصف ثالثـة       

لكـل  ] ٢ [ اثنان  الثلث ألمولإلخوة  
ـ ] ١[واحد واحـد     أو اجلـدة   ألم  ل

 ١ ١/٦ أم  صوراوهذه] ١ [ واحدالسدس

احلادية عشرة نصف وثلـث بـاقي       (   :قوله رمحه اهللا تعاىل     
 )والباقي كأبوين وزوج وهي الثانية من العمريتني

كل مـسألة   هي  ] ٦[ يف أصل الستة     املسألة احلادية عشرة   
 كالعمرية الكربى وهي لو     وباقي،  باقيال وثلث   ،نصف فيها
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هلك هالك عن أبوين وزوج وهي من املـسائل امللقبـة يف            
ا أصـله و   من املسائل الناقصة    الفرائض وقد سبق حبثها وهي    

 املضاف للجملة النصف  فرض  خمرجحاصل ضرب ]٦[ من
 ٦  للزوج املضاف للباقي  ثلث الباقي فرضخمرجيف 

 ٣ ١/٢ زوج

 ١ لباقيأ ١/٣ أم

] ٣[ ثالثـة    والباقي] ٣ [ ثالثة النصف
 اثنـان   و الباقي  ]١[ واحد   لألم ثلثها 

 ٢ ع . ب أب :  صورا  وهذهلألب] ٢[
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 باب العـــــول
 : ) وتعول إىل سبعة يف أربع مسائل (   :قوله رمحه اهللا تعاىل 

 على معان كثرية منها الزيادة واالرتفاع       يطلق:  يف اللغة  العول
ذَلك أَدنـى أَالَّ     � تعاىلواالشتداد والغلبة وامليل واجلور، قال      

 يطلق  ماك )٢( ال جتوروا وهو تفسري اجلمهور       أي )١( �تعولُواْ  
 : على كثرة العيال ومنه قول الشاعر 

  شك وإن أمشى وعاالبال املوت يأخذ كل حي        إن    
 � قال يطلق على كفاية العيال ومنه احلديث الشريف         كما
  )٣(}تعولابدأ بنفسك مث مبن { 
ووجدك عائالً فَـأَغْنى     � تعاىل   اهللا يطلق على الفقر قال      كما
}٥( - )٤( �} ٨( 

                                                 
  ) ٢ ( اآلية النساء سورة  )١(
  ١/٦٧٩ العظيم جالقرآن تفسري  )٢(
) ٤/١٧٨والبيهقي ) ٢/٢٣٠و١/٣٥٣(وكذلك النسائي ) ٥/٩٧ ، ٧٩-٣/٨٧ (مسلم رواه صحيح  )٣(

 اإلرواء اهـ    )٨٣٦-٨٣٤-٨٣٣( رقم   أنظرها أيب الزبري عن جابر وله ألفاظ وطرق           عنمن طريق الليث    
 ٣٢١-٣/٣١٥ج
 ٨ آية الضحى  )٤(
  ومابعدها مادة عول ١٣/٥١٠ جالعرب لسان أنظر  )٥(
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: ومعىن العول   ( ذكره املؤلف فيما مضى بقوله       : واصطالحا
) هو الزيادة يف عدد املخرج عند مزامحة الفروض اخلارجة منه           

 املسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقـص         سهامزيادة  أي  
 )١(أنصباء الورثة 

 :تعاىل  اهللا الفتين رمحه قال
 )٢(مكملة به  كسرها فهيمن     املسألة زيادة سهام عول   
  :الفارض عمدة الشيخ صاحل البهويت يف قال و

 )٣( النقص عن الـتمامويلزم زيادة السهام         وحده      
  حدوث العول وأول فريضة عالت يف اإلسالم زمن
 العول فمن املعلوم أنه مل حيدث يف        حدوث من حيث زمن     أما

 الصديق   يف عهد اخلليفة الراشد أيب بكر      وال �حياة الرسول   
 بـن  حدث يف زمن اخلليفة الراشد أمري املؤمنني عمر  وإمنا �

 حينما هلكت امرأة عن زوجها وأختيهـا        وذلك �اخلطاب  
 أول فريضة عالت يف اإلسالم ورفعت إىل عمر         وهيلغري أمها   

                                                 
 ١٠/٣١٠ وانظر احلاوي الكبري ج١٦١ ص املرضية التحقيقات  )١(
 ٢٦٤ بشرح الرحبية ص الفرائض خالصة  )٢(
 ١/١٦٠ شرح عمدة الفارض جالفائض العذب  )٣(
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 يف هـذه  للمـشورة  � جبمع الصحابة فقام �بن اخلطاب  
 يبـق    مل بـاألختني الفريضة حيث قال إن بدأت بالزوج أو        

 لآلخر شيء فأشريوا علي 
 لو مات   أرأيت � حيث قال لعمر     بالعول �فأشار العباس   

 وآلخـر   دراهمرجل وخلف ستة دراهم ولرجل عليه ثالثة        
 عليه أربعة أليس جيعل املال سبعة أجزاء 

 ذلك وهذا هو املشهور من أن أول مـن          هو �فقال عمر   
 �الب  وقيل علي بن أيب ط، � العباسأشار بالعول هو 

  � عنهماوقيل زيد بن ثابت رضي اهللا 
 أم كلهم تكلموا     تعاىل  والظاهر كما قال السبكي رمحه اهللا     

  )١( واتفقوا على العولإياهميف ذلك باستشارة عمر 
 العول  يعين – أول من قال به       تعاىل  رمحه اهللا  حزم ابن     وقال 
 وصح � عليه عمر بن اخلطاب      ووافقه �  زيد بن ثابت   –
   )٢(عنه
 

                                                 
  بتصرف٣٨ ص١ب الترتيب جزء  ايب شرح كتاالقريب فتح  (١)
 ٢٧٨ ص ٨ ج احمللى  (٢)
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  العول يف املذاهب
 :  العول على مذهبني ومها يف أهل العلم اختلف
 القول بالعول وهذا مـذهب مجهـور        هو :  األول املذهب
 .تعاىل  األربعة وأتباعهم رمحهم اهللا واألئمة �الصحابة 
ول وهذا مذهب عبد اهللا     ع القول بعدم ال   وهو :  الثاين املذهب

 بن احلـسن    عليحممد بن   بن عباس رضي اهللا عنهما وبه قال        
بن علي وسعيد بن املسيب وحممد ابن احلنفية وداوود وعطاء          

 وأهل الظاهر 
يف تصحيح هذا املذهب     تعاىل    اهللا   رمحه أسهب ابن حزم     وقد

 .واختياره
 األول فقد استدلوا بالكتـاب والـسنة   املذهب أصحاب  فأما

 : واإلمجاع والقياس على النحو التايل
 آيات املواريث حيث قالوا إطالقها      بإطالق :  الكرمي القرآن  

  التفرقة بني حال اجتماعهم وانفرادهم عدميقتضي 

 حاجـب   غريوتقدمي بعضهم على بعض ختصيصا بالنقص من        
 .شرعي ترجيح من غري مرجح 
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أحلقوا ( استدلوا حبديث ابن عباس رضي اهللا عنهما          : السنة 
 تفق عليه م)  رجل ذكر فألوىلالفرائض بأهلها فما بقي 

 الفرائض بأهلها ومل خيتص بعـضهم       بإحلاق � الرسول   فأمر
 فرض لـه    مادون بعض فإن اتسع املال هلم استوىف كل منهم          

وإن ضاق املال عن ذلك دخل النقص على اجلميع ألم أهل           
 من صاحبه فكان العول بـسبب       بأوىلفرض وليس أحدهم    

  .ذلك
 قبل إظهـار ابـن      وأما اإلمجاع فألنه كان منعقدا     : إلمجاعا

  . اخلالفعنهماعباس رضي اهللا 
 له قول عطاء البن عباس رضي اهللا عنهما أن هـذا ال             ويدل

 مت أو مت لقسم مرياثنا على مـا         لويغين عين وعنك شيئا     
  .علمه الناس اآلن 

وهذا مبين على عدم اشتراط     :  تعاىل    ابن اهلائم رمحه اهللا      قال
  .وهو الراجح عند احملققني اإلمجاع انعقادانقراض العصر يف 

وأما القياس فألا حقوق مقدرة متفقة يف الوجوب         : القياس
 فقسمت على قـدرها كالـديون       مجيعهاضاقت التركة عن    



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٣٣٤ 

 أمري املؤمنني أرأيت لـو      يا � لعمر �ولذلك قال العباس    
 مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثالثة وآلخر أربعة 

نعـم فقـال    :  سبعة أجزاء قال      تصنع أليس جيعل املال    كيف
  )١(العباس هو ذاك

إدخال النقص علـى مجيـع      : تعاىل     ابن القيم رمحه اهللا    قال
 على الغرماء إذا ضاق مال      النقصالفروض قياساً على إدخال     
خذوا ما وجـدمت     ( للغرماء �املفلس عن توفيتهم وقد قال      

  )٢() وليس لكم إال ذلك 
صيص بعـض املـستحقني      هو حمض العدل على أن خت      وهذا

باحلرمان وتوف٣( ليس من العدلنصيبهت بعضهم بأخذ ي(  
يف دفع هـذه األدلـة         تعاىل  اهللا   رمحه أسهب ابن حزم     وقد

  .)٤(وردها وأغلظ القول

                                                 
 والعذب الفائض شـرح عمـدة الفـارض    ٤٠-١/٣٨ شرح كتاب الترتيب جزءايب القريب فتح  )١(

 .بتصرف١٦٤-١/١٦٣جزء
وابـن  ) ٢٣٢و  ٢/٢١٩(والنـسائي   ) ٣٤٩(وكذلك أبو داود    ) ٣٠-٥/٢٩ ( مسلم أخرجه   صحيح )٢(

 ا هـ إرواء    ٠٠٠ ���� سعيد اخلدري    أيبمن حديث   ) ٣/٣٦ (وأمحد  ) ٦/٢٥٠ (والبيهقي )٢٣٥٦(ماجة  
 ) .١٤٣٧( رقم ٥/٢٦٣الغليل ج

 ١/٢٧١ جاملوقعني إعالم  )٣(
 )١٧١٨(مسألة رقم ٢٨١-٨/٢٧٧ جاحمللى (٤)
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 بآيات املواريث إذ الظاهر منها       عول ال بعدم القائلون   واستدل
ـ     النقصالفروض الكاملة وإمنا أدخلوا      ن  على األخـوات أل

ينتقلن للتعصيب فكن كالعاصب بأن أوىل بأخذ الباقي مـن   
 ٠)١( واإلخوة ألم أقوى منهنالبنني
أمي اهللا لو   :  رضي اهللا عنهما أنه قال       عباس روي عن ابن     وما

 ما عالت فريضة فسئل     اهللاقَدمواَ ما قدمه اهللا وأخروا ما أخره        
فـرض  من أهبطه اهللا من     :  قدمه اهللا ومن أخره قال     عمن �

 أهبطه اهللا من فرض إىل      ومن، إىل فرض فهو الذي قدمه اهللا       
 ٠غريه فهو الذي أخره اهللا 

دخلت أنا  :  اهللا بن عتبة بن مسعود قال        عبد عبيد اهللا بن     فعن
 اهللا عنهما بعد رضيوزفر بن أوس بن احلدثان على ابن عباس     
 ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض املرياث 

 عدداً مل جيعـل يف مـال        عاجلٍل  فقال ترون الذي أحصى رم    
 ذهب نصف ونصف فـأين موضـع        إذانصفاً ونصفاً وثلثاً      

 الفرائضفقال له زفر يا ابن عباس من أول من عال ، الثلث 
                                                 

 ١/٤٠ وفتح القريب ايب ج    ٢٨-٧/٢٦ واملغين بالشرح الكبري ج    ١٤٨ يف الفرائض ص   التهذيب انظر )١(
  ١٠/٣١٣واحلاوي الكبري ج١٦٤-١/١٦٣ الفائض جزء والعذب
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 ؟ م و لقال �عمر ابن اخلطاب :  قال 
واهللا مـا   : ملا تدافعت عليه وركب بعضها بعضاً قال        : قال  

  اهللا وال أيكم أخر  ما أدري أيكم قدمبكمأدري كيف أصنع 
 أن أقـسمه    مـن وما أجد يف هذا املال شيئاً أحسن        : وقال  

  .باحلصص
مث قال ابن عباس رضي اهللا عنهما و أمي اهللا لو قدم من قدم اهللا       

فقال له زفر وأيهم قدم     ،  من أخر اهللا ما عالت فريضة        وأخر
 ؟وأيهم أخر

 قدم اهللا   اليت فتلك ال تزول إال إىل فريضته       فريضةكل  : فقال  
وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإىل الربع ال يـنقص            

  .منه
  الربع فإن زالت عنه صارت إىل الثمن ال تنقص منه هلاواملرأة 

 فإن دخـل علـيهن      النصفواألخوات هلن الثلثان والواحدة     
البنات كان هلن ما بقي فهؤالء الذين أخر اهللا فلو أعطى مـن    

 مث قسم ما بقي بـني مـن أخـر اهللا             فريضته كاملة  اهللاقدم  
 باحلصص ما عالت فريضة 
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 ؟فما منعك أن تشري ذا الرأي على عمر:  زفرفقال له 
 . قال هبته واهللا 
 و أمي   – اهللا   عبيد الراوي عن    -: رمحه اهللا تعاىل    قال الزهري   

اهللا لوال أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف            
  )١( . عنهما اثنان من أهل العلم عباس رضي اهللابنعن 
 وال يشك ذو مسكة عقـل يف        :  تعاىل اهللا ابن حزم رمحه     قال

 ووجدناأن اهللا تعاىل مل يرد قط إعطاء فرائض ال يسعها املال            
ثالث حجج قاطعة موجبة صحة قول ابن عباس رضـي هللا           

 .عنهما 
 من تقدمي من مل حيطه اهللا تعاىل قط عـن           ذكراليت   : إحداها

 أن ال   إىلضه املسمى على من حطه عن الفرض املـسمى          فر
 .يكون له إال ما بقي 

 العقل عرفنا أن تقدمي من أوجـب اهللا         بضرورةإنه   : والثانية
 املرياث مانع أصالً    منتعاىل مرياثه على كل حال ومن ال مينعه         

إذا كان هو وامليت حرين على دين واحد على من قد يـرث             
                                                 

 البيهقي يف الـسنن الكـربى كتـاب        أخرجهقال حمققه   ) ٣٠٤٨٩( رقم   ٢٨-١١/٢٧ العمال ج  كرت  (١)
   ص )٦/٢٥٣(الفرائض باب العول يف الفرائض 
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مينعه اهللا تعاىل قط من املرياث ال حيل         يرث ألن من مل      الوقد  
 وكل من قد يرث وقـد ال يـرث          لهمنعه مما جعل اهللا تعاىل      

 . فبالضرورة ندري أنه ال يرث إال بعد من يرث وال بد 
 . أبداً على كل حال يرثون الزوجني واألبوين ووجدنا
 . يرثن وقد ال يرثن قد األخوات ووجدنا
 .مرياث من يرث معهن  إال بعد يرث البنات ال ووجدنا
 يف من ذكرنا فإن وجـدنا املـال يتـسع           ننظرأن   : والثالثة

 الفريـضة   تلـك لفرائضهن أيقنا أن اهللا عز وجل أرادهم يف         
 نفسها مبا مسي هلم فيها يف القرآن الكرمي 

  نظرنا فيهم واحداً واحداً لفرائضهميتسع  وإن وجدنا املال ال
 اتفاقـاً  أهل اإلسـالم     فمن وجدنا ممن ذكرنا قد اتفق مجيع      

رورة على أنه ليس له يف تلك الفريضة        ضمقطوعا به معلوماً بال   
 تعاىل  اهللا قطعاً أن    أيقنا يف القرآن الكرمي       وجلما ذكر اهللا عز     

مل يرد قط فيما نص عليه يف القرآن الكرمي فلم نعطه إال مـا              
 اتفق له عليه 
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صـح أن ال     مل يتفق له على شيء مل نعطه شيئاً ألنه قد            فإن
 إىل أن قال هذا غايـة       ٠٠ القرآنمرياث له يف النصوص يف      

  )١( ...البيان وال سبيل إىل شذوذ شيء عن هذه القضية
   األدلة مناقشة
  : األول القول:  أدلة مناقشة
 وإمنا � مل متض به سنة من رسول اهللا         حمدثأنه قول    : أوالً

 ري  به اخلقصدوا �هو احتياط ممن رآه من السلف 
 أدري أيهم قدم اهللا عز وجـل وال         ما � عمرأما قول    :ثانياً

مثله مل يدع ما مل يتبني له إال أننا على          و �أيهم أخر فصدق    
 من أن اهللا مل يكلفنا ما مل يتبني لنا فإن كان خفي             وثلجيقني  

 خيف على ابن عباس رضـي اهللا عنـهما          فلم �على عمر   
 من علمه وقد     عمن غاب عنه حجة على     احلكموليس مغيب   

 جواز كثرة الصداق وموت رسـول       علم �غاب عن عمر    
 وأشياء كثرية فما كدح ذلك يف علم من         الكاللة وما  �اهللا  

 .علمه 

                                                 
  ٨/٢٨٢ج احمللى )١(
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 كذلك  وليسأما تشبيههم ذلك بالغرماء واملوصى هلم        : ثالثاً 
أمر العول فإن كل ما خلق اهللا تعاىل يف الدنيا و اجلنة والنـار              

 من نصفني أو ثالثة أثالث أو أربعـة          يتسع ألكثر  ملوالعرش  
 .أرباع 
 ليس بعضهم أوىل باحلطيطة من بعض فكالم        قوهلمأما   : رابعاً

 يوجـب حـط     الصحيح إن زيد فيه ما ينقص منه وهو أن          
بعضهم دون بعض نص أو ضرورة وليس هلم أن حيطوا أحداً           

 تعاىل الاحتياطاً وال ظناً إال بـنص أو         اهللامن الورثة مما جعل     
 .ورة ضر

 عن مسألة زوج وأم وأختان ألم وأختان        اجلوابوأما  : ًخامسا
 ألب قد يرثان بفرض     األختنيألب فال تناقض فيها أصالً ألن       

 بقي شيء فال يعطيان     إنمسمى مرة وقد ال يرثان إال ما بقي         
  اتفاقوالما مل يأت به نص هلما 

ثان  الثل فذلك الزوج واألم فله النصف وهلا السدس بالنص         أما 
ولألختني ألم الثلث بالنص فهؤالء كلهم جممع على توريثهم         

 بالنص  توريثهم بال خالف من أحد فوجب       الفريضةيف هذه   
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 يف هذه املـسألة ال      ألبواإلمجاع املتيقن وال مرياث لألختني      
 )١(بنص وال إمجاع فال جيوز توريثهما أصالً

 القائل بعدم العول أدلة القول الثاين مناقشة
 فكلهم مقدم ألمـرين     اهللا أما قوهلم أنه يقدم من قدم         :أوالً
 :مها
 قاله ابن عبـاس     ما حيجب بعضهم بعضاً ويف      ليس - أ

 .رضي اهللا عنهما حجب بعضهم عن بعض 
 فرض مجيعهم مقدم فيما قاله ابن عباس رضي اهللا          أن - ب

 ما قلنـاه و اهللا      فثبتعنهما إبطال لتقدير فرضهم     
 .أعلم 

ن ضعف البنات واألخوات مينع من أن       أما استدالهلم بأ   : ًثانيا
 واإلخوة فاجلواب عنـه أن يف إعطـائهن          البننييفضلوا على   

 تسويةً بينهن وبني البنني واإلخوة وقد فرق اهللا تعـاىل           الباقي
 وأرسله لآلخر فلم جيز أن يـستوي بـني   ألحدمهافيما قدره  

 .املقدر واملرسل 

                                                 
  بتصرف ٢٨١ – ٢٧٨ ص ٨ جاحمللى  )١(
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ى البـاقني لكـان     ألنه لو جاز نقص بعضهم توفرياً عل       : ثالثاًً
 إلدالئهما بسب أوىل من نقص البنات       الزوجةنقص الزوج و    

 .واألخوات مع إدالئهما بنسب
إن إعطاء الزوج والزوجة واألم مع كثـرة الفـروض           : رابعاً

 كامالً و أدخل الـنقص علـى        نيضالفروضيق التركة أعلى    
 حجبواغريهم ظلم من شاركهم وإن أعطوا أقل الفرضني فقد          

ن حجبهم اهللا تعاىل به و كال األمرين فاسد وإذا أفسد           بغري م 
  .العولاألمران وجب 

وأما ضيق املال على نصفني وثلث فلعمـري أنـه           : خامساً
 ويتسع له مع وجود العول فلم       العوليضيق عن ذلك مع عدم      

  .)١(ميتنع 
وأما احتجاج املذهبني بآيـات املواريـث وكـذلك          : قلت

 . فعموم واهللا أعلم عنهماحديث ابن عباس رضي اهللا 
اجلواب على مذهب ابن عباس رضـي اهللا عنـهما         : سادساً

 هي زوج وأم وأختان ألم حيث لو        ومبسألة النقيض واإللزام    

                                                 
  ٣١٤ – ٣١٣ ص ١٠ الكبري ج احلاوي   (١)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٣٤٣ 

أعطى األم الثلث قال بالعول وهو موضـوع الـشاهد وإن           
 اإلخوة السدس فهو ال يقول حبجب األم إال بثالثة من           أعطاها

  )١( قدمه اهللا ممن فهو عنده  ألماوإن أدخل النقص على ولد 
  إن شاء اهللا تعاىل هذه املسألة يف باب املسائل امللقبةوستأيت

 الترجيح
 هو املذهب األول مذهب اجلماهري القاضي بـالعول         الراجح
  و السنة واإلمجاع والقياس اجللي الصحيح الكتابلداللة 

 نعلـم  فال    لقول بعدم العول فال نعلم اليوم قائالً به و عليه          أما
 .خالفاً بني فقهاء األمصار يف القول بالعول و هللا احلمد 

 املسائل العائلة: فصل
 عليه فإن األصول تنقسم إىلو بأن األصول تسعة ترجيح السبق

 : ومها قسمني
وهـي  األصول الغري عائلة وهي ستة أصول        :  األول القسم

] ٤[وأصـل األربعـة     ] ٣[ وأصل الثالثة   ] ٢[أصل االثنني   

                                                 
  بتصرف  ٤٠ ص ١ القريب ايب شرح كتاب الترتيب جزء فتح   )١(
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وأصل الستة  ] ١٨[وأصل الثمانية عشرة    ] ٨[أصل الثمانية   و
 ].٣٦[والثالثني 
الستة األصول العائلة وهي ثالثة أصول أصل        :  الثاين القسم

] ٢٤[ األربعة والعشرين    وأصل] ١٢[االثين عشر   وأصل  ] ٦[
رمحـين اهللا   أعلـم  الشروع يف إيراد هذه املسائل العائلة    وقبل
 هـي األصـول الثالثـة       العائلةل  أن القول بأن األصو   وإياك  

وأصـل  ] ١٢[أصل االثين عشر    و] ٦[أصل الستة   املذكورة  
 فقط هو قول اجلمهور ] ٢٤[األربعة والعشرين 

] ٨[أصل الثمانية   و] ٤[أصل األربعة   و] ٢[االثنني   أصل   فأما
  .فال عول فيها إمجاعاً

 إىل �فتعول على قول معاذ بن جبل       ] ٣[الثالثة   أصل   وأما
إىل  الثلـث اخللَّص من   باألخوات ال حيجب األمحيث عةبأر

لو هلك   � قوله فعلى   الثلثالسدس كما سبق معنا يف باب       
 و أختني لغريها فإن أصل مـسألتهن  هالك عن أم وأختني ألم 

ولألخـتني ألم   ] ١[واحـد    الثلث   لألم] ٣[ثالثة  عنده من   
] ٢[اثنـان   ولألختني لغري أم الثلثان     ] ١[ واحد   كذلك الثلث 
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وسهام األختني ألم منكسرة عليهما ومباينة       إىل أربعة    تعولو
 فنضرا يف عول املسألة أربعة ينتج مثانية] ٢[لرأسيهما اثنني 

 ٨ ٣/٤  لكلٍ من األم] ٨=٤×٢[

 ٢ ١ ١/٣ أم

 ١  ألمختأ

  ألمأخت
 
١/٣ 

١ 
١ 

 ٢ ١  ألبأخت

ــان  ــتني ألب اثن  واألخ
ولكــل مــن ] ٢=٢×١[

] ١[األختني ألم واحـد     
على قول  : صورا   وهذه

  ألبأخت  .�معاذ بن جبل 
 
٢ ١ ٢/٣ 

  ] ����على قول معاذ بن جبل [                               
 ] ٦[ ستة  منأصلهافحلها  خيفىعلى قول اجلمهور فال  أما

 ٦/٧  لألختنيو] ١[ واحد لألم السدس

 ١ ١/٦ أم

 ١  ألمأخت

  ألمأخت
١/٣ 

١ 

 ٢  ألبأخت

ولألخـتني  ] ٢ [ اثنان ألم الثلث 
ـ ألب الثلثان    لكـل  ] ٤[ة  أربع

 وهذه] ٧[وتعول إىل   ] ٢[واحدة  
 على قـول اجلمهـور    : صورا  

  ألبأخت رمحهم اهللا تعاىل
٢/٣ 

٢ 
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 ملا علم سابقاً أنه     -بن عباس رضي اهللا عنهما      ذهب ا  مل خالفاً
 واألختني  األميعطي كالً من  املسألة هذهال يقول بالعول ففي 

 ٦  ألما الباقي ألب  األختنيويعطي كاملني ألم فرضيهما

 ١ ١/٦  أم

 ١  ألم أخت

  ألم أخت
١/٣ 

١ 

  ألب أخت

 مـا أل  �عنـده  ممن أخر اهللا 
ومن  تعصيب   إىلمن فرض   تنقلبان  

عمـن  فهو املؤخر   كان هذه حالة    
وهـذه  ينقلب من فرض إىل فرض      

  ألبأخت �على قول ابن عباس : صورا 
 ٣ ب

  ]� ابن عباس قولعلى [                                     
 حيثأحد عشر  إىل�  الستة على قول معاذ بن جبلوتعول 

 عن الثلث إىل السدس باألخوات اخللص كما        األمال حيجب   
 هالك عن زوج هلكسبق ذلك يف باب الثلث ومثال ذلك لو        

 فإن أصل مسألتهم منوأم وأختني ألم وأختني لغريها 
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 ٦/١١ ثالثة النصفللزوج ] ٦[ستة    

 ٣ ١/٢ زوج

 ٢ ١/٣ أم

 ١ م ألأخت

  ألمأخت
١/٣ 

١ 

 ٢  شقيقةأخت

اثنان ولألم على قوله الثلث     ] ٣[ 
اثنـان  ولألختني ألم الثلث    ] ٢[
] ١[لكل واحـدة وحـد      ] ٢[

أربعة  الثلثانولألختني الشقيقتني   
] ٢[لكل واحـدة اثنـان      ] ٤[

  شقيقةأخت:  صوراهذه و] ١١[وتعول إىل 
٢/٣ 

٢ 

  ]� جبل بنعلى مذهب معاذ [                              
 ٦/١٠  على قول اجلمهور فهي عائلةأما

 ٣ ١/٢  زوج

 ١ ١/٦  أم

 ١  ألم أخت

  ألم أخت
١/٣ 

١ 

 ٢  شقيقة أخت

 ألمحلجبـهم ا  ] ١٠[عشرة   إىل
 السدس  باألخوات من الثلث إىل     

علـى مـذهب    : صورا  هذه  و
 رمحهم اهللا تعـاىل واهللا      اجلمهور
 .أعلم

  شقيقة أخت 
٢/٣ 

٢ 
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 ٦  على مذهب ابن عباسوأما

 ٣ ١/٢  زوج

 ١ ١/٦  أم

 ١  ألم أخت

  ألم أخت
١/٣ 

١ 

 ×  شقيقة أخت

 الـشقيقتان  األختـان    فتسقط �
الستغراق الزوج واألم واألختني ألم     

 من ينقلب   للمسألة ملا علم سابقاً أن    
من فرض إىل تعصيب فهو مـؤخر       

ال و فرض  ن فرض إىل  عمن ينقلب م  
  شقيقة أخت : صورا هذه  بالعول ويقول

 ب 
× 

 ] �  اسـعبعلى قول ابن [                                  
  �جبـل  بـن على قول معاذ     [١٢[ أصل اثين عشر     وتعول

 ذلك لو هلك هالك عن       ومثال ]١٩[ر  تسعة عش السابق إىل   
 قول معاذ   علىزوجة وأم وأختني ألم وأختني لغريها فلألم هنا         

 وتعول ] ١٢ [ اثين عشر منمسألتهنكون أصل في الثلث �
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 ١٢/١٩ ألمل] ٣[ثالثة للزوجة الربع ] ١٩[تسعة عشر إىل 

 ٣ ١/٤  زوجة

 ٤ ١/٣  أم

 ٢  ألم أخت

  ألم أخت
١/٣ 

٢ 

 ٤  شقيقة أخت

 الثلـث ألختني ألم   لوالثلث أربعة   
 ]٢[لكل منهما اثنـان     ] ٤[أربعة  

مثانيـة  ولألختني الشقيقتني الثلثان    
 وهذه  ]٤[ لكل واحدة أربعة     ]٨[

 بـن  قـول معـاذ      على: صورا  
  شقيقة أخت �جبل 

٢/٣ 
٤ 

 ]�على قول معاذ بن جبل  [                                
 ١٢/١٧ 

 ٣ ١/٤  زوجة

 ٢ ١/٦  أم

 ٢  ألم أخت

  ألم أخت
١/٣ 

٢ 

 ٤  شقيقة أخت

 فلـألم    راجلمهـو   قـول  على اأم
حلجبهم األم جبمع   ] ٢[ اثنان السدس

     تعول إىل واألخوات وهو الصواب    
 :صورا  وهذه ]١٧[سبعة عشر 

 

  شقيقة أخت
٢/٣ 

٤ 
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لعـول   وهو عدم ا   عنهما رضي اهللا    اس عب على قول ابن   وأما
 ] ٣[  ثالثة   فإن الباقي بعد فرض الزوجة واألم واألختني ألم       

 منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثـنني       شقيقتنيختني ال لأل
  أربعةينتج ] ١٢[اثين عشر  فنضرا يف أصل املسألة] ٢[

 ٢٤=١٢×٢  ومنها تصح ] ٢٤=١٢×٢[ون وعشرون

 ٦ ٣  ١/٤  زوجة

 ٤ ٢ ١/٦  أم

 ٤ ٢  ألم أخت

  ألم أخت
١/٣ 

٤ ٢ 

 ٣  شقيقة أخت

 للزوجة  �  عند ابن عباس  
ولكلٍ من  ] ٦=٣×٢[تسعة  

ــتني ألم ا ــةألم واألخ  أربع
ــن  ]  ٤=٢×٢[ ولكــلٍ م

] ٣ [ثالثةاألختني الشقيقتني   
  شقيقة أخت   :صورا وهذه

 ٣ ب
٣ 

 ] �على قول ابن عباس [                                    
 �على قول ابن مـسعود     ]٢٤[بعة وعشرين   أر أصل   وتعول
  ابن مسعودةبثالثينيوهي ما تسمى ] ٣١[واحد وثالثني  إىل

يف باب املسائل اخلالف فيها مفصالً إن شاء اهللا تعاىل  أيتيوس 
  باالبن الرقيق حيجب � ألنه وذلك الثمانية  امللقبة بأقواهلا
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 ٢٤/٣١ والكافر والقاتل فلو هلك هالك عن 

 ٣ ١/٨ زوجة

 ٤ ١/٦ أم

 ٨  شقيقةأخت

  شقيقةأخت

 
٨ ٢/٣ 

 ٤  ألمأخت

  ألمأخت

 
٤ ١/٣ 

 لغريها  وأختني وأختني هلا    زوجة وأم 
وابن رقيق فعلى قول ابن مـسعود       

 الـثمن  السدس والزوجة    لألم �
 وللـشقيقتني   حجباً باالبن الرقيـق   

ــث  ــتني ألم الثل ــان ولألخ الثلث
وهـذه  ] ٢٤[من  ] ٣١[جمموعها
 × ×  رقيقابن :صورا 

 ] �على مذهب ابن مسعود [                                 
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  فأصلها من اثين عشر ملوافقة �  جبلبن على قول معاذ أما
 ١٢/١٩ 

 ٣ ١/٤ زوجة

 ٤ ١/٣ أم

 ٤ أخت شقيقة

 أخت شقيقة 

٢/٣ 

٤ 

 ٢ أخت ألم

 أخت ألم

١/٣ 

٢ 

خمرجي الربـع والـسدس     
] ١٢[ويداخله خمرج الثلثان    

تـسعة عـشرة      إىل   لوتعو
علم سابقاً أنـه ال     ا  مل] ١٩[

حيجب األم من الثلـث إىل      
سدس باألخوات اخللـص    ال

 : وهذه صورا 

 × × ابن رقيق
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أصـلها  ف خيفى حلها    فال على قول اجلمهور وهو الراجح         أما
 للزوجة] ١٧[سبعة عشرة وتعول إىل ] ١٢[اثين عشر من 
 ١٧/ ١٢    ولألم السدس] ٣[ثالثة بع الر

 ٣ ١/٤ زوجة

 ٢ ١/٦ أم

 ٤  شقيقةأخت

  شقيقةختأ

٢/٣ 

 ٤ 

 ٢  ألمأخت

  ألمأخت

١/٣ 

 ٢ 

ولألختني الشقيقتني  ] ٢[اثنان  
لكل واحدة  ] ٨[مثانية   الثلثان
ولألختني ألم الثلث   ] ٤[أربعة  
اثنـان  لكل واحدة   ] ٤[أربعة  

 دهجو فو الرقيقوأما االبن   ] ٢[
 وهـذه كعدمه إرثاً وحجباً      

 × ×  رقيقابن  :صورا

 اثـين  مـن    أصلهاف على قول ابن عباس رضي اهللا عنهما           أما
] ٢[اثنان   السدس   ولألم] ٣ [ثالثةللزوجة الربع   ] ١٢[عشر  

] ٢[اثنـان   لكـل واحـدة     ] ٤[أربعة  ولألختني ألم الثلث    
عليهما ومباينة  منكسرة  ] ٣[ثالثة  ولألختني الشقيقتني الباقي    

] ١٢[فنضرا يف أصل املسألة اثين عـشر        ] ٢[لرأسيهما اثنني 
 لكل من األم واألختني ] ٢٤=١٢×٣[ينتج أربعة وعشرون 
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 ٢٤ ١٢ ×٢ ]٤=٢×٢[ألم أربعة 

 ٦ ٣ ١/٤ زوجة

 ٤ ٢ ١/٦ أم

 ٤ ٢  ألمأخت

  ألمأخت
١/٣ 

٤ ٢ 

 ٣  شقيقةأخت

  شقيقةأخت
 ٣ ب

٣ 

 وللزوجــة ســتة  
ولكل من  ] ٦=٣×٢[

ــشقيقتني  األخــتني ال
وأما االبـن   ] ٣[ثالثة  
 جـوده فـإن و  الرقيق  

كعدمه إرثاً وحجبـاً    
 × ×  رقيقابن                                  : صوراوهذه

 الترجيح
ال عـول  ] ٣[الثالثة  الراجح هو قول اجلمهور من أن أصل         

  .]١١[شر أحد عإىل ] ٦[الستة ال عول ألصل وفيه مطلقاً 
  .]١٩[تسعة عشر إىل ] ١٢[االثين عشر  عول ألصل وال
واحد وثالثـني   إىل  ] ٢٤[األربعة والعشرين    ألصل   عول وال
]٠] ٣١ 

أربعـة عـشر    إىل  ] ١٢[االثين عشر    عولفإن    علم هذا  وإذا
مخسة وعـشرين   إىل  ] ٢٤[األربعة والعشرين   وعول  ] ١٤[
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نه مـن   أضعف وأضعف وبطال   على ما ذكر من وجه      ] ٢٥[
 . أعلم اهللاباب أوىل و

الـستة  هي أصل   وعلى هذا احنصر العول يف األصول الثالثة        و
] ٢٤[ األربعة والعشرين    وأصل] ١٢[االثين عشر   وأصل  ] ٦[

  ما سنذكره إنشاء اهللا تعاىل على
 احنصار العول يف هذه الثالثة األصول فألن عددها تام          ووجه

غري مكررة لـساوا     األصل الصحيحة ال   أجزاءألنه لو مجعت    
 لـو مجعـت     فإنكوزادت عليها خبالف األصول الغري عائلة       

  )١(أجزاء أحدها لنقصت عنه أو ساوته فقط ومل تزد عليه 
 :يف الكفاية تعاىل  ابن اهلائم رمحه اهللا قال
  مت ما يعول ناقص بل وال   

 )٢( سدس علم ماله زائد أو أو                              
وتعول إىل سـبعة    ( م هذا فقول املؤلف رمحه اهللا تعاىل        إذا عل 

فاعل تعول ضمري مستتر عائد على أصل       : ) يف أربع مسائل    
 ] ٦[الستة 

                                                 
 ٤٤ــ٤٣ ص ١ كتاب الترتيب جزء شرح القريب ايب  فتح   )١(
  ٤٤ ص ٢ اهلداية إىل حترير الكفاية جزء اية   )٢(
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أربع عوالت وتراً وشفعاً على تـوايل       ] ٦[الستة   أصل   تعولف
 هذه املسائل   وعدد عوهلاوهي أخر   ] ١٠[ عشرة   األعداد إىل 
 ف ومثانني صورة  على نيمشتملةمسألة ] ١٣[ثالثة عشرة 

 .ئل موزعة على عدد مرات العول املساوهذه
 ): وتعول إىل سبعة يف أربع مسائل : (قوله رمحه اهللا تعاىل

] ٧[سبعة  مبثل سدسها وتراً إىل     ] ٦[الستة   تعول أصل     :أوالً
  يف أربع مسائل

األوىل ثلثان ونصف كزوج وأخـتني       : (قوله رمحه اهللا تعاىل   
 )شقيقتني أو ألب 

العائلة إىل سـبعة    ] ٦[ من مسائل أصل الستة      ملسألة األوىل  ا
هي كل مسألة فيها ثلثان ونصف كأن يهلك هالك عن زوج           

ملباينـة  ] ٦[ستة  أصلها من   وأختني شقيقتني أو أختني ألب ف     
و لألخـتني   ] ٣ [ ثالثة لنصف ا لزوجل  خمرج النصف والثلثني  

 الثلثانأو ألب الشقيقتني 
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 ٦/٧ وتعول] ٢[اثنان واحدةلكل ] ٤[ أربعة

 ٣ ١/٢ زوج
 ٢  شقيقةأخت

أول [  وهـي  ]٧[ سبعة   إىل 
 )١(] فريضة عالت يف اإلسالم   

  شقيقةأخت:                                                                      وهذه صورا 
٢/٣ 

٢ 

الثانية ثلثان وثلث وسدس كـأختني       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
 ) شقيقتني أو ألب وإخوة ألم وأم أو جدة 

العائلة إىل سبعة هي    ] ٦[ من مسائل أصل الستة      املسألة الثانية 
وثلث وسدس كأن يهلك هالك عـن       ثلثان  كل مسألة فيها    
جـدة  ، وأم أو   ، وإخـوة ألم    ، أو ألب   ، أختني شقيقتني   

 ملماثلة خمرج الثلث والثلثني ومداخلتهما ] ٦[ستة أصلها من ف
 ٦/٧  الثلثان الشقيقتني أو ألب لألختني خمرج السدسمع 

 ١ ١/٦  أم

 ٢  ألبأخت

  ألبأخت
٢/٣ 

٢ 

 ١  ألم أخت

] ٢[ اثنـان     واحـدة  لكل] ٤[أربعة
لكـل  ] ٢[ اثنان   ولولدي األم الثلث  

أو لـألم   و] ١ [ منهما واحـد   واحد
وتعول إىل   ]١ [ واحد السدساجلدة  

  ألم أخ :وهذه صورا  ]٧[
١/٣ 

١ 
                                                 

  ٤٠و٣٨ ص١ ايب شرح كتاب الترتيب جزء القريب فتح  )١(
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الثالثة نصفان وسدس كزوج وأخت      (  : رمحه اهللا تعاىل   قوله
 ) ، شقيقة أو ألب مع ولد أم أو جدة 

العائلة إىل سبعة هي    ] ٦[ من مسائل أصل الستة      املسألة الثالثة 
وسدس كأن يهلك هالك عـن زوج       نصفان  كل مسألة فيها    

 ستة أصلها من وأخت شقيقة أو ألب مع ولد أم أو جدة ف
 ٦/٧  الشقيقة أو ألب ن الزوج واألختم لكل ]٦[

 ألم ولألخت] ٣[ ثالثة   النصف ٣ ١/٢  زوج
 ٣ ١/٢ شقيقة أخت ] ١[ واحد  السدسأو اجلدة 

 ١ ١/٦  ألم أخت وصورا ]٧[ سبعة وتعول إىل

وكزوج وأخت شقيقة مـع أخـت        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
نـصفان   هذه هي إحدى صور املسألة الثالثة اليت فيها       ) ألب

  لكل من الزوج واألخت] ٦[ ستةمن كذلك أصلهاو وسدس
 ٦/٧ ]٣[ ثالثة  النصفالشقيقة

ــت ٣ ١/٢  زوج ــسدسب  ألولألخ  ال
 ٣ ١/٢ شقيقة أخت  سبعةوتعول إىل] ١[واحد 

 ١ ١/٦  ب ألأخت وهذه صورا ]٧[ 
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هـذه  كذلك  ) أو مع أم وإخوة ألب    (   :قوله رمحه اهللا تعاىل   
وسدس كأن  نصفان  سألة الثالثة اليت فيها     هي إحدى صور امل   

 .يهلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخوة ألب
وهم عصبة وليسو من أهل     ) وإخوة ألب   (  أما مراده بقوله    

من الثلث إىل السدس إذ لـو       م  الفروض مراده حجب األم     
 ] ٨[كان مرياثها الثلث لعالت إىل مثانية 

  خمرج النصفني ومداخلته ملماثلة ]٦ [ ستةمنأصلها كذلك 
 ٦/٧ الشقيقة  لكل من الزوج واألخت ملخرج السدس

  السدسم ولأل] ٣[ ثالثةالنصف ٣ ١/٢  زوج

 ٣ ١/٢ شقيقة أخت ويسقط اإلخوة ] ١[واحد 

 ١ ١/٦  مأ   وتعول إىلألب باالستغراق

 ٠ ع.ب إخوة ألب وهذه صورا ]٧[سبعة

 ألم وبدل الـشقيقة     ومن صورها بدل األم جدة أو أخ      : قلت
أخت ألب مع زوج وجدة أو أخ ألم أو أم وأخ لغريها واهللا             

 . أعلم 
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الرابعة نصف وثلث وسدسان كأخت   ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
 ) شقيقة وأخت ألب وأوالد أم وأم أو جدة 

العائلة إىل سـبعة    ] ٦[ من مسائل أصل الستة      املسألة الرابعة 
دسان كأن يهلك هالك    وثلث وس نصف  هي كل مسألة فيها     

 أصـلها   عن أخت شقيقة وأخت ألب وأوالد أم وأم أو جدة         
  ملداخلة خمرج النصف والثلث ملخرج السدس ]٦[ ستة من
 ٦/٧ ألختكل من ول] ٣[ ثالثةالنصفالشقيقة خت لأل

 ٣ ١/٢  شقيقةأخت

 ١  ألمأخ

  ألمأخ
١/٣ 

١ 

 ١ ١/٦ أم

  السدس ب واألم أو اجلدة   أل
ــد  ــوة ألم ] ١[واح ولإلخ

لكل واحد  ] ٢[الثلث اثنان   
 ل إىل وتعو] ١[واحد    منهما  
 ١ ١/٦  ألبأخت       صوراوهذه   ]٧ [سبعة

 )واىل مثانية يف ثالث مسائل  : (  رمحه اهللا تعاىلقوله
يف ] ٨[مثانية  مبثل ثلثها شفعاً إىل     ] ٦[الستة  تعول أصل    :ثانياً

  .ثالث مسائل
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األوىل ثلثان ونصف وسدس كـزوج       ( : رمحه اهللا تعاىل   قوله
 )وأختني شقيقتني  أو ألب مع أم أو جدة أو ولد أم 

العائلة إىل مثانيـة    ] ٦[ من مسائل أصل الستة      املسألة األوىل 
كزوج وأختني  وسدسنصف و ثلثان   هي كل مسألة فيها   ] ٨[

] ٦ [ ستة أصلها منشقيقتني أو ألب مع أم أو جدة أو ولد أم         
 لثني والنصف ملخرج السدس لألختني ملداخلة خمرجي الث

 ٦/٨ لكل] ٤ [ أربعة ألب الثلثانلشقيقتني أوا

 ٣ ١/٢  زوج

 ١ ١/٦  أم

 ٢  ألب أخت

للزوج النصف  و] ٢[واحدة اثنان   
أو اجلدة أو ولد    ولألم  ] ٣[ثالثة  
 وتعول إىل ] ١ [ واحد السدساألم  
  ألب أخت : وهذه صورا  ]٨ [مثانية

٢/٣ 
٢ 

الثانية نصفان وثلث كزوج وأخت     (    :ه اهللا تعاىل  رمح قوله
 ) شقيقة أو ألب مع أم أو أوالد أم 

العائلة إىل مثانيـة    ] ٦[ من مسائل أصل الستة      املسألة الثانية 
 كزوج وأخت شقيقة    نصفان وثلث هي كل مسألة فيها     ] ٨[

  لتباين خمرجي ]٦[ستة  أصلها من أو ألب مع أم أو أوالد أم
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 ٦/٨  أو  الشقيقةلكل من الزوج واألخت النصف والثلث

 ٣ ١/٢  زوج

 ٣ ١/٢  شقيقة أخت

ولألم أو  ] ٣[ ألب النصف ثالثة    
وتعول ] ٢[أوالد األم الثلث اثنان     

 ٢ ١/٣  أم :  صورا ذهوه] ٨[مثانية إىل 

والثالثة نصفان وسدسان كزوج مـع   ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
 ) م أو جدة شقيقة وأخت ألب وولد أم أو أ

العائلة إىل مثانيـة    ] ٦[ من مسائل أصل الستة      املسألة الثالثة 
 كزوج وأخـت    نصفان وسدسان هي كل مسألة فيها     ] ٨[

 أصلها من   أو جدة ، أو أم   ، وولد أم   ،  شقيقة وأخت ألب    
  لكل من  لتداخل خمرج النصف مع خمرج السدس]٦ [ستة

 ٦/٨ ] ٣[ثالثة الشقيقة النصف األخت الزوج و

 ٣ ١/٢ زوج

 ٣ ١/٢  شقيقة أخت

 ١ ١/٦  ألب أخت

ولـد  ولكل من األخت ألب و    
 الـسدس  أو اجلدة    ألم  األم أو أ  
 مثانيـة   وتعـول إىل  ] ١[واحد  

 ١ ١/٦  ألم أخت :  صوراوهذه ]٨[
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) أو أخت ألب وولد أم وأم أو جدة          ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     
 نصفان وسدسان يها  هذه هي إحدى صور املسألة الثالثة اليت ف       

 كذلكأصلها وذلك بإبدال األخت الشقيقة باألخت ألب و
 ٦/٨ لكل من الزوج ]٦ [ستةمن 

 ٣ ١/٢ زوج

 ٣ ١/٢  ألبأخت

 ١ ١/٦ أخ ألم

] ٣[ثالثة  ألب النصف   األخت  و
 أو اجلدة   ألم ولد األم وأ   ولكل من 
 وتعـول إىل  ] ١ [ واحـد  السدس
 ١ ١/٦ م أ :  صورا وهذه ]٨[مثانية 

 )واىل تسعة يف أربعة مسائل : (  رمحه اهللا تعاىلقوله
] ٩ [ تسعة مبثل نصفها وتراً إىل   ] ٦ [ الستة تعول أصل  : ثالثاً

 .يف أربع مسائل 
األوىل ثلثان ونصف وثلث كـأختني        : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله

 .)شقيقتني أو ألب وزوج وأوالد أم 
عائلة إىل تـسعة    ال] ٦[ من مسائل أصل الستة      املسألة األوىل 

هي كل مسألة فيها ثلثان ونـصف وثلـث كـأختني           ] ٩[
لتباين ] ٦ [ ستة أصلها من و شقيقتني أو ألب وزوج وأوالد أم     
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 ثالثـة   للزوج النصف النصف والثلث أو الثلثني       فرضي خمرج
 ختني ولأل] ٣[
 ٦/٩ لكل واحدة] ٤[ أربعة شقيقتني الثلثانال

 ٣ ١/٢  زوج

 ٢  شقيقة أخت

  شقيقة أخت
٢/٣ 

٢ 

 ١  ألم أخ

ولألخوين ألم الثلـث    ] ٢[اثنان  
 لكل واحـد منـهما      ]٢ [ناثنا

 ]٩[ تسعة   وتعول إىل ]  ١[واحد
 - بـالغراء املسألة  وتلقب هذه   
  ألم أخ :وهذه صورا 

١/٣ 
١ 

الثانية ثلثـان ونـصف وسدسـان       (   :قوله رمحه اهللا تعاىل   
) م أو جـدة     كأختني شقيقتني أو ألب وزوج وولـد أم وأ        

العائلة إىل تـسعة    ] ٦[ من مسائل أصل الستة      املسألة الثانية 
هي كل مسألة فيها ثلثان ونصف وسدسـان كـأختني          ] ٩[

  ستة  من اأصلهشقيقتني أو ألب وزوج وولد أم وأم أو جدة          
  ي النصف والثلثني ملخرج السدس خمرج فرضةداخلمل] ٦[
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 ٦/٩ أو الشقيقتنيولألختني ] ٣ [ ثالثةللزوج النصف

 ٣ ١/٢  زوج

 ٢ شقيقة أخت

 شقيقة أخت
٢/٣ 

٢ 

 ١ ١/٦  أم

لكـل  ] ٤ [ أربعـة  الثلثانألب  
ولكـل مـن    ] ٢ [ اثنان واحدة

ــت  ــدةألم األخ  واألم أو اجل
وتعـول إىل   ] ١ [ واحد السدس
 ١ ١/٦  ألمأخت :  صورا وهذه] ٩[تسعة 

ـ      ( :قوله رمحه اهللا تعاىل    زوج الثالثة نصفان وثلث وسدس ك
 .)وأخت شقيقة أو ألب وأوالد أم وأم أو جدة  

العائلة إىل تـسعة    ] ٦[ من مسائل أصل الستة      املسألة الثالثة  
هي كل مسألة فيها نصفان وثلث وسدس كزوج وأخت         ] ٩[

 ] ٦ [ ستةأصلها من شقيقة أو ألب وأوالد أم وأم أو جدة
 ٦/٩  نصف والثلث مع خمرج السدس الي خمرجةداخلمل

 ٣ ١/٢  زوج

 ٣ ١/٢  شقيقة أخت

 ١ ١/٦  أم

 ١  ألم أخت

الـشقيقة  األخت   و الزوج لكل من 
ولألخـتني ألم    ]٣[ ثالثة   النصف
  واحد لكل واحدة ] ٢[ اثنان   الثلث

  الـسدس   أو اجلـدة     ولألم ]١[
  ألم أخت صوراهذه و] ١[واحد

١/٣ 
١ 
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وكزوج وأخت شقيقة أخـت ألب      (   :قوله رمحه اهللا تعاىل   
هذه هي إحدى صور املسألة الثالثة الـيت فيهـا     .) د أم   وأوال

نصفان وثلث وسدس وذلـك بإبـدال األم باألخـت ألب           
    من كذلكأصلهاو

 ٦/٩ نصف والثلث مع خمرج  اليلتداخل خمارج] ٦ [ستة

 ٣ ١/٢  زوج

 ٣ ١/٢ ألب أخت

 ١ ١/٦  أم

 ١  ألم أخت

األخت  و  الزوج  لكل من  السدس
ولألختني  ]٣[ ثالثة   النصفألب  

 لكل واحدة ] ٢[ اثنان   ألم الثلث 
ــألمو ]١ [واحــد  أو اجلــدة ل
  ألم أخت  صوراهذه و] ١[ واحدالسدس

١/٣ 
١ 

الرابعة  نصفان وثالثة أسداس كزوج       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
  ..)وشقيقة وأخت ألب وولد أم وأم أو جدة

إىل تـسعة   العائلة  ] ٦[ من مسائل أصل الستة      املسألة الرابعة 
كزوج وأخت نصفان وثالثة أسداس هي كل مسألة فيها ] ٩[

  ]٦[ ستة  أصلها منشقيقة وأخت ألب وولد أم وأم أو جدة
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 ٦/٩  من الزوجلتماثل وتداخل خمارج الفروض لكلٍ

 ٣ ١/٢  زوج

 ٣ ١/٢  شقيقةأخت

 ١ ١/٦  أم 

 ١ ١/٦  ألم أخت

  ثالثـة  الشقيقة النصف األخت  و
أو اجلـدة    مـن األم     ولكلٍ] ٣[

ــت  ــت ألم واألخ  ألبواألخ
ىل  إ وتعـول ] ١[واحد  السدس  

 ١ ١/٦  ألب أخت : وهذه صورا  ]٩[

  )واىل عشرة يف مسألتني  : (  رمحه اهللا تعاىلقوله
عـشرة  مبثل ثلثيها شفعاً إىل     ] ٦ [ الستة  تعول أصل  : رابعاً 
  )يف مسألتني  روهي اية عوهلا عند اجلمهو] ١٠[
األوىل ثلثان ونصف وثلث وسدس       : (  رمحه اهللا تعاىل   قوله 

 .)كأختني شقيقتني أو ألب مع زوج وأوالد أم وأم أو جدة            
العائلة إىل عـشرة    ] ٦[ من مسائل أصل الستة      املسألة األوىل 

 نصف وثلـث وسـدس     و ثلثانهي كل مسألة فيها     ] ١٠[
 كأختني شقيقتني أو ألب مـع زوج وأوالد أم وأم أو جـدة       

لتماثل وتداخل خمارج الفروض للـزوج      ] ٦[ ستة    من أصلها
  ولألختني] ٣ [ ثالثةالنصف
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 ٦/١٠  أربعةألب الثلثانالشقيقتني أو 

 ٣ ١/٢  زوج

 ٢  ألب أخت

  ألب أخت
٢/٣ 

٢ 

 ١ ١/٦  أم

 ١  ألم أخت

]  ٤ [ اثنـان  لكل واحدة ] ٢ [
] ١[واحــد ولــألم الــسدس 
] ٢ [ اثنـان  ولألختني ألم الثلث  

وتعول ] ١[واحد   واحدة   لكل
وتلقـب بـأم    ] ١٠[إىل عشرة   
  ألمأخت  وصورا  وهذه الفروخ

١/٣ 
١ 

الثانية نصفان وثلث وسدسان كزوج      (  :قوله رمحه اهللا تعاىل   
  .)وأخت شقيقة وأخت ألب وأوالد أم وأم أو جدة 

العائلة إىل عـشرة    ] ٦[ من مسائل أصل الستة      املسألة الثانية 
 كـزوج   نصفان وثلث وسدسان  لة فيها   هي كل مسأ  ] ١٠[

   أصلها منوأخت شقيقة وأخت ألب وأوالد أم وأم أو جدة
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 ٦/١٠  األختولكل من الزوج كذلك ]٦ [ستة

 ٣ ١/٢  زوج

 ٣ ١/٢  شقيقة أخت

 ١ ١/٦  ألب أخت

 ١ ١/٦ أم

 ١  ألمأخ

] ٣[ ثالثـة     النصف الشقيقة 
األم واألخـت ألب     ولكل من 

] ١[واحـد    السدس    اجلدة وأ
] ٢ [ اثنان ولإلخوة ألم الثلث  

وتعول ] ١ [ واحد واحدلكل  
  ألمأخت :وهذه صورا  ]١٠[إىل 

١/٣ 
١ 

   .]١٢[  عشراالثينمسائل أصل  : اًمساخ
وأصل االثين عشر خيـرج منـه        ( قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    
 ) ست مسائل بدون عول 

ـ  من املسائل   ] ١٢ [ عشر االثينصل  أ يف شر مـسألة   مخس ع
 مسائل غـري    ستمشتملة على ما يزيد عن مائة صورة منها         

  .عائلة وكلها ناقصة
األوىل سدس وربع كـأب أو أم أو          ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   

 ) جد أو جدة وزوج وفرع وارث ذكر
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الغري عائلة  ] ١٢[ من مسائل أصل االثين عشر       املسألة األوىل 
ب أو أم أو جد     كأقي  اربع و ب   سدس و  هي كل مسألة فيها   

 ]١٢[اثين عشر أصلها من و أو جدة وزوج وفرع وارث ذكر     
 يف كامل    أحدمها وبضرب وفق س  السدخمرجي الربع و   لتوافق
 أصل املسألة   نتجاآلخر

 ١٢ أو األب أو األم أو للجدة ] ١٢[اثنا عشر 

 ٢ ١/٦ جدة

 ٣ ١/٤ زوج

للـزوج   و ]٢ [اثنانالسدس   اجلد  
] ٧ [ سبعة والباقي] ٣[ثالثة  الربع  
 ٧ ع .ب  نبا :    وهذه صورا  تعصيباًلالبن

وكزوجة وولـد أم أو أم أو جـدة           ( :رمحه اهللا تعاىل     قوله
األوىل اليت فيهـا    سألة  هي إحدى صور امل    هذه) وأخوة أشقاء 

 لتوافق ]١٢[اثين عشر   من  كذلك  أصلها  و قياسدس وربع وب  
 اآلخرمل   يف كا   أحدمها وبضرب وفق س  السدخمرجي الربع و  

 اثنا عشر  نتج
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 ١٢ ولد األم أو األم أول] ١٢[

 ٢ ١/٦ أخت ألم

 ٣ ١/٤ ةزوج

ــ ــسدس اجل ــان دة ال اثن
 ]٣[ثالثة الربع   ةللزوجو]٢[

 ٢  أخ شقيق لإلخوة] ٧[ سبعة والباقي

 ٢ أخ شقيق   لكل أخ تعصيباًاألشقاء

 ٢ أخ شقيق  ولألخت] ٢[اثنان 

 أخت شقيقة : وهذه صورا]١[واحد 

 ع.ب

١ 

الثانية سدسان وربع وباقي كأبوين أو       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
وزوج مـع الفـرع     ، جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد         

 ) الوارث الذكر 
الغري عائلة  ] ١٢[ من مسائل أصل االثين عشر       املسألة الثانية 

أو جد  ،  كأبوين   :قي  اربع وب  و سدسانهي كل مسألة فيها     
وزوج مـع الفـرع     ، أو أم وجد    ، جدة  أو أب و  ، وجدة  

 خمرجـي   لتوافق] ١٢ [ اثين عشر   من أصلهاو الوارث الذكر 
 الربع والسدس وبضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر نتج
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 ١٢ للزوج] ١٢ [أصل املسألة اثنا عشر

 ٣ ١/٤  زوج

 ٢ ١/٦  أم

 ٢ ١/٦  أب

أو ولكل من األبوين    ] ٣[ثالثة   الربع
اجلد واجلدة أو األب واجلـدة أو األم        

مخسة والباقي  ] ٢[اثنان   السدس   واجلد
 ٥ ع.ب  ابن صورا  هذه وتعصيباً لالبن ] ٥[

وكزوجـة وأم أو جـدة وولـد أم          ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
الثانية من مسائل االثين    سألة  هذه هي إحدى صور امل     )وأشقاء
 أصلها و قيا وب انسدسوربع   فيها  الناقصة واليت   ] ١٢[عشر  
 خمرجي الربع والسدس وبـضرب      لتوافق] ١٢ [ اثين عشر  من

  ةللزوج] ١٢ [ اثنا عشروفق أحدمها يف كامل اآلخر نتج
 ١٢ و  أاألم أو اجلدولكل من ] ٣[ ثالثة الربع

 ٣ ١/٤  ةزوج

 ٢ ١/٦  أم

 ٢ ١/٦   ألمأخ

] ٢ [ اثنـان   الـسدس  ولد األم 
لألخـوة األشـقاء    ] ٥[والباقي  

وهـذه  ] ١[احـد   ولكل واحد   
 ٥ ع.ب أشقاء٥ صورا 
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، الثالثة سدس وربع ونصف وباقي       (   :قوله رمحه اهللا تعاىل   
) كأب أو أم أو جد أو جدة وزوج مع بنت أو بنـت أبـن              

الغري عائلة  ] ١٢[ من مسائل أصل االثين عشر       املسألة الثالثة 
 كأب أو   : سدس وربع ونصف وما بقي       هي كل مسألة فيها   

 اثين   من  أصلها ج مع بنت أو بنت ابن     أم أو جد أو جدة وزو     
توافـق خمرجـي الربـع    داخلة خمرج النصف و مل ]١٢ [عشر

 ] ٣[ثالثة والسدس للزوج الربع 
 ١٢ ]٦[ستة النصف أو بنت االبن وللبنت 

 ٣ ١/٤  زوج

 ٦ ١/٢  بنت

 ٢ ١/٦  أم

 ألم أو األب أو اجلد أو اجلدة      ول
واحد والباقي  ] ٢[السدس اثنان   

 ابـن أخ     للعاصب وليكن    ]١[
 ١ ع.ب  أخ ألب ابن  صوراألب وهذه 

هذه هـي   ) وكزوج وبنت وبنت ابن      ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
] ١٢[الثالثة من مسائل أصل االثين عشر       سألة  إحدى صور امل  

 اثـين  منكذلك  أصلها وقيا وبونصفوربع سدس فيها اليت  
 توافق خمرجي الربع داخلة خمرج النصف ومل ]١٢ [عشر
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 ١٢ وللبنت النصف] ٣[ثالثة والسدس للزوج الربع 

 ٣ ١/٤  زوج

 ٦ ١/٢  بنت

 ٢ ١/٦  ابن بنت

 االبن الـسدس    ولبنت] ٦ [ستة
تكملة الثلثني والباقي   ] ٢[اثنان  
ابن  للعاصب وليكن    ]١[واحد  

 ١ ع.ب  أخ ألب ابن  :صوراأخ ألب وهذه 

مع أخت ألب وكزوجة وأخت شقيقة    (  :قوله رمحه اهللا تعاىل   
ـ       ) أو ولد أم أو جدة       سألة كذلك هذه هي إحدى صـور امل

 سـدس   فيهـا اليت  ] ١٢[الثالثة من مسائل أصل االثين عشر       
 ]١٢[ اثين عـشر    من كما سبق  أصلها و قيا وب ونصفوربع  

  ةتوافق خمرجي الربع والسدس للزوجداخلة خمرج النصف ومل
 ١٢  النصفخت الشقيقةلألو] ٣[ثالثة الربع 

 ٣ ١/٤  ةزوج

 ٦ ١/٢ أخت شقيقة

 ٢ ١/٦ أخت ألب

أو ولـد    ألب تألخول] ٦[ستة
] ٢[اثنان  السدس  األم أو اجلدة    

ابن  للعاصب   ]١[واحد  والباقي  
 ١ ع.ب  أخ ألب ابن  :صوراأخ ألب  وهذه 
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وكزوجة وأخت ألب مع جدة أو      (   :قوله رمحه اهللا تعاىل      
الثالثـة مـن    ة  سألكذلك هذه هي إحدى صور امل     ) ولد أم   

 ونصفوربع   سدس   فيهااليت  ] ١٢[مسائل أصل االثين عشر     
داخلـة خمـرج    مل ]١٢ [ اثين عشر   من كذلك أصلها و قياوب

 توافق خمرجي الربع النصف و
 ١٢ ]٣[ثالثة  الربع ةوالسدس للزوج

 ٣ ١/٤  ةزوج

 ٦ ١/٢ أخت ألب

 ٢ ١/٦  جدة

] ٦[سـتة  النصف   لألخت ألب و
اثنان  السدس   وللجدة أو ولد األم     

 للعاصب  ]١[واحد  والباقي  ] ٢[
 ١ ع.ب أخ ألب   :صورا أخ ألب  وهذه ليكن و

وكزوجة وأخت شقيقة وأم وإخـوة       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
الثالثة من مسائل   سألة  كذلك هذه هي إحدى صور امل     ) ألب  

 قيا وب ونصفوربع  سدس  فيها  اليت  ] ١٢[أصل االثين عشر    
 داخلة خمرج النصف مل ]١٢[ثين عشر ا منكذلك أصلهاو
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 ١٢  الربع ةتوافق خمرجي الربع والسدس للزوجو

 ٣ ١/٤  ةزوج

 ٦ ١/٢ أخت شقيقة

 ٢ ١/٦ أم

 خـت الـشقيقة   لألو]٣[ثالثة  
السدس ألم  ول] ٦[ستة  النصف  
 ]١[واحـد   والباقي  ] ٢[اثنان  
 ١ ع.ب  ألب وةخإ  :صوراألب  وهذه لإلخوة 

الرابعة ثلث وربع وباقي كأم أو أوالد        ( :تعاىل  قوله رمحه اهللا    
 ) أم وزوجة 

الغري عائلة  ] ١٢[ من مسائل أصل االثين عشر       املسألة الرابعة 
ـ     و فيها ثلث هي كل مسألة      كـأم أو أوالد أم      قياربـع  وب

 وزوجة وعاصب ولتكن معتقة
 ١٢ لتباين] ١٢[ اثين عشرأصلها من

 ٣ ١/٤  زوجة

 ٢  ألم أخ

  ألم أخت
١/٣ 

٢ 

 للزوجـة    الثلث والربع    خمرجي
د ال أو وولـألم أ  ] ٣ [ثة ثال الربع

] ٥[والباقي  ] ٤[ أربعة األم الثلث 
 ٥ ع.ب  معتقة  :صوراللمعتقة وهذه 
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اخلامسة ربع وثلث وسدس وبـاقي       ( :رمحه اهللا تعاىل     قوله
 ) كزوجة وأم وولد أم 

غري عائلة ال] ١٢[ من مسائل أصل االثين عشر املسألة اخلامسة 
هي كل مسألة فيها ربع وثلث وسدس وباقي كزوجـة وأم           

] ١٢ [ اثـين عـشر    أصلها من وولد أم وعاصب كعم ألب      
 الربـع    خمرجي توافقملداخلة خمرج الثلث مع خمرج السدس و      

  ينتجحاصل ضرماوث  أو لتباين خمرجي الربع والثلوالسدس
 ١٢  يداخله خمرج السدس وهي أصل] ١٢[اثين عشر

 ٣ ١/٤  زوجة

 ٤ ١/٣  أم

 ٢ ١/٦  ألم أخ

] ٣ [ ثالثة  للزوجة الربع  املسألةهذه  
ألم أ ولـد ول] ٤[أربعة الثلث   ولألم

 ثالثـة   والبـاقي ] ٢[اثنان  السدس  
 ٣ ع .ب  ألب عم  :وصورا تعصيباً للعم] ٣[

هذه ) وكزوجة وأوالد أم وأم أو جدة        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
اخلامسة من مسائل أصل االثين عشر       سألةهي إحدى صور امل   

 ربع وثلث وسدس وباقي وكزوجة وأوالد أم        فيهااليت  ] ١٢[
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ملداخلـة  ] ١٢ [ اثين عشر  أصلها من وأم أو جدة وعاصب و    
  والسدس  الربع خمرجيتوافقخمرج الثلث مع خمرج السدس و

 ١٢  اثنا نتجحاصل ضرماو

 ٣ ١/٤  زوجة

 ٢ ١/٦  أم

 ٢  ألم أخ

] ٣ [ ثالثة للزوجة الربع ]١٢[عشر
لكل ] ٤[أربعةثلث   ال ألمولدي أ ول

 أو اجلدة   ألم  ول] ٢[واحد واثنان   
 أخت ألم  ثالثةوالباقي] ٢[اثنان السدس 

١/٣ 
٢ 

 ٣ ع .ب شقيق عم  :وصورا تعصيباً للعم] ٣ [ 

السادسة ثلثان وربع وبـاقي كـزوج       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 ) وبنتني أو بنيت أبن 

الغـري  ] ١٢[ من مسائل أصل االثين عـشر        سألة السادسة امل
كـزوج  : ربع  وما بقـي       و ثلثانعائلة هي كل مسألة فيها      

 اثـين    من  أصلها ابن أخ شقيق  عاصب ك  و أو بنيت ابن  تني  بنو
  خمرجي الربع والثلثني وحاصـل ضـرب       لتباين] ١٢[ عشر

 ]١٢[اثين عشر   يف بعض نتجاكامل بعضهم
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 ١٢ ]٣ [ ثالثةللزوج الربع

 ٣ ١/٤  زوج

 ٤  بنت

  بنت
٢/٣ 

٤ 

 لكل  ]٨[ مثانية   الثلثان تنيلبنول
  واحد  والباقي ]٤[واحدة أربعة 

البن األخ الشقيق تعصيباً    ] ١[
 ١ ع.ب  أخ شقيق ابن :وهذه صورا 

) وكزوجة وأختني شـقيقتني أو ألب        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
سائل أصل االثين   السادسة من م  سألة  هذه هي إحدى صور امل    

 ثلثان وربع وباقي وكزوجة     فيهاالغري عائلة واليت    ] ١٢[عشر  
 أصـلها و ابن أخ شقيق  وأختني شقيقتني أو ألب وعاصب ك     

  خمرجي الربع والثلثني للزوجة الربعلتباين] ١٢[  اثين عشرمن
 ١٢  الشقيقتنيولألختني] ٣ [ثالثة

 ٣ ١/٤  زوجة

 ٤  ألب أخت

  ألب أخت
٢/٣ 

٤ 

 لكل  ]٨[ مثانية   الثلثانألب  أو  
  واحد والباقي ]٤[واحدة أربعة 

البن األخ الشقيق تعصيباً    ] ١[
 ١ ع.ب  أخ شقيق ابن :وهذه صورا 

 ] ١٢ [ اثين عشر هي مسائل أصلهذه
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وتعول إىل ثالثة عـشر يف ثـالث         : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
 املـسائل   الكالم على املؤلف رمحه اهللا تعاىل     ملا أى   ) مسائل  

املـسائل  أردف بـذكر    ] ١٢[الغري عائلة يف أصل اثين عشر       
  ]١٢ [ اثين عـشر   أصلتعول  و: فقال   األصل   هذاالعائلة يف   

وهي ايـة   ] ١٧[ عوالت وتراً على توايل األعداد إىل        ثالث
 هذه  وعدد كما سبق حتقيقه يف أول الباب        عوهلا عند اجلمهور  

ل مشتملة على ما يزيد      الثالث العوالت تسع مسائ    يفاملسائل  
 عدد مرات العول    علىعلى مائة صورة وهذه املسائل موزعة       

األوىل نصف وسدسان وربع كزوج      : (  رمحه اهللا تعاىل   قوله
مع بنت أو   ، وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد           

 )بنت ابن 
مبثل نـصف سدسـه إىل    ] ١٢[اثين عشر   عول أصل   ي : أوالً

 ائل  يف ثالث مسةثالث عشر
العائلـة إىل  ] ١٢[ من مسائل أصل االثين عشر  املسألة األوىل 
هي كل مسألة فيها نصف وسدسان وربع  ] ١٣ [ةثالث عشر 
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مع بنت  ، كزوج وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد            
 لتوافق خمرجي ] ١٢ [ اثين عشر  أصلها منبنت ابنأو 

 ٢/١٣ بنت أو وللبنت ] ٣[ثالثة الربع والسدس للزوج الربع 

 ٣ ١/٤  زوج

 ٦ ١/٢  بنت

 ٢ ١/٦  أم

وين ولكل من األب  ] ٦[ ستة    النصف االبن
أو اجلد واجلدة أو األب واجلـدة أو األم         

 ثالثة  وتعول إىل ] ٢[اثنان السدس   واجلد
 ٢ ١/٦  أب :وهذه صورا] ١٣ [عشر

وكزوج وبنت وبنت ابـن وأب أو أم أو    : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
األوىل من مـسائل    سألة  هذه هي إحدى صور امل    ) جدة  جد أو   

 نصف  فيهاالعائلة إىل ثالثة عشرة واليت      ] ١٢[أصل االثين عشر    
لتوافـق  ] ١٢ [ اثين عـشر      أصلها من  كذلكوسدسان وربع   

 ] ٣[ثالثة خمرجي الربع والسدس للزوج الربع 
 ٢/١٣ ولبنت االبن ]٦[ستة النصف أو بنت االبن وللبنت 

 ٣ ١/٤  زوج

 ٦ ١/٢  بنت

 ٢ ١/٦ بنت ابن

] ٢[ن تكملة الثلـثني     السدس اثنا 
اجلـد أو اجلـدة       أو األم أو   ألبلو

ثالثة وتعول إىل   ] ٢[اثنان  السدس  
 ٢ ١/٦  أب :وهذه صورا] ١٣[عشرة 
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وكزوجة وأخت شقيقة أو ألب مـع       (  رمحه اهللا تعاىل    قوله  
ـ      ) جدة وولد أم     وىل األسألة  كذلك هذه هي إحدى صور امل

العائلة إىل ثالثة عـشرة     ] ١٢[من مسائل أصل االثين عشر      
  اثـين عـشر     أصلها مـن   و  نصف وسدسان وربع   فيهاواليت  

  الربعةلتوافق خمرجي الربع والسدس للزوج] ١٢[
 ٢/١٣ الشقيقة أوت خولأل] ٣[ثالثة

 ٣ ١/٤  ةزوج

 ٦ ١/٢ أخت شقيقة

 ٢ ١/٦ جدة

 ولكل  ]٦[ستة  النصف  ألب  
 الـسدس من اجلدة وولد األم     

 ثالثـة   وتعـول إىل  ] ٢ [اثنان
 ٢ ١/٦ أخت ألم :وهذه صورا] ١٣ [شرع

وكزوجة وأخت شقيقة وأخت ألب     ( : قوله رمحه اهللا تعاىل   
سألة كذلك هذه هي إحدى صور امل     ) وولد أم أو أم أو جدة       

العائلة إىل ثالثـة    ] ١٢[األوىل من مسائل أصل االثين عشر       
  اثين عشر   أصلها من  و  وسدسان وربع   نصف فيهاعشرة واليت   

] ٣[ثالثـة  الربع   ةلتوافق خمرجي الربع والسدس للزوج    ] ١٢[
  الشقيقةت خولأل
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 ٢/١٣  ولكل من األخت ألب]٦[ستة النصف 

 ٣ ١/٤  ةزوج

 ٦ ١/٢ أخت شقيقة

 ٢ ١/٦ أخت ألب

ــت ألم أو األم أو  واألخ
] ٢ [ اثنـان   السدس اجلدة

 ثالثـة   إىلاملسألة  وتعول  
 ٢ ١/٦ أخت ألم :وهذه صورا] ١٣ [عشر

الثانية نصف وثلث وربـع كزوجـة       : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
  )وأخت شقيقة أو ألب مع أم أو  أوالد أم 

العائلـة إىل   ] ١٢[ من مسائل أصل االثين عشر       املسألة الثانية 
 ونـصف  وثلثربع  هي كل مسألة فيها     ] ١٣ [ةثالث عشر 

 أصلها مـن   مع أم أو أوالد أم    كزوجة وأخت شقيقة أو ألب      
   ثالثة الربعةللزوجلتباين خمرجي الربع والثلث ] ١٢[اثين عشر

 ١٢/١٣  أربعةالثلثأو أوالد األم ولألم ]٣[

 ٣ ١/٤  زوجة

 ٤ ١/٣  أم

ألب الشقيقة أو   ولألخت  ] ٤ [
 ثالثـة   وتعول إىل ] ٦[النصف  
 ٦ ١/٢ ألب أخت   صوراوهذه ] ١٣ [عشر 
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الثالثة ربع وسدس وثلثان كزوج وأب      : (  اهللا تعاىل  قوله رمحه 
 ) أو أم أو جد أو جدة مع بنتني أوب بنيت ابن 

العائلـة إىل   ] ١٢[الثين عشر    من مسائل أصل ا    املسألة الثالثة 
وسدس وثلثـان   ربع   هي كل مسألة فيها   ] ١٣ [ة عشر ثالث

أصلها كزوج وأب أو أم أو جد أو جدة مع بنتني أو بنيت ابن              
 لتوافق خمرجي الربع والسدس للزوج ] ١٢[ثين عشر  امن

 ١٢/١٣ لكل] ٨[ مثانية وللبنتني الثلثان]٣[ثالثة الربع 

 ٣ ١/٤ زوج

 ٤ بنت

  بنت
٢/٣ 

٤ 

 أو  ألملكل مـن ا    و ]٤[واحدة أربعة 
 اثنان السدس   األب أو اجلد أو اجلدة      

] ١٣ [ ثالثة عـشر   وتعول إىل ] ٢[
 ٢ ١/٦  أم :   صورا وهذه

وكزوجة وأم أو جدة أو ولد أم مـع         :  ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
ـ      . ) أختني شقيقتني أو ألب      سألة هذه هي إحدى صـور امل

فيهـا  وهي كل مسألة    ] ١٣[الثالثة والعائلة إىل ثالثة عشرة      
لتوافق ] ١٢[ اثين عشر  منكذلك  أصلها   و وسدس وثلثان ربع  

 تني خولأل] ٣[ثالثة الربع ة خمرجي الربع والسدس للزوج
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 ١٢/١٣ لكل واحدة] ٨[ مثانية الثلثانالشقيقتني أو ألب 

 ٣ ١/٤  ةزوج

 ٤ أخت شقيقة

 أخت شقيقة
٢/٣ 

٤ 

 أو  ألملكل مـن ا    و ]٤[أربعة
 الـسدس   اجلدة أو ولد األم   

 ثالثـة   وتعول إىل ] ٢ [اثنان
 ٢ ١/٦  أم :   صورا وهذه] ١٣ [عشر

 )  سة عشر يف أربع مسائلواىل مخ: ( ه رمحه اهللا تعاىلقول
 ة مخس عشر  مبثل ربعها إىل  ] ١٢ [ اثين عشر  تعول أصل  : ًثانيا
  مسائليف أربع ] ١٥[
األوىل ربع وسدسان وثلثان كـزوج       : (ه رمحه اهللا تعاىل   قول

وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجدة مع بنـتني أو            
 )بنيت ابن 

العائلـة إىل  ] ١٢[االثين عشر  من مسائل أصل  املسألة األوىل 
  ربـع وسدسـان    هي كل مسألة فيهـا      ] ١٥ [ة عشر مخس
 كزوج وأبوين أو جد وجـدة أو أب وجـدة أو أم        :وثلثان  

لتوافق ] ١٢ [ اثين عشر  أصلها من و وجد مع بنتني أو بنيت ابن     
 يداخل  والسدس الربعخمرجي 
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 ١٢/١٥ ولكل من ] ٣[ثالثة للزوج الربع خمرج الثلثني 

 ٣ ١/٤  زوج

 ٢ ١/٦  أم

 ٢ ١/٦  أب

 ٤  بنت

ـ   األبوين د واجلـدة أو األب      أو اجل
  اثنـان   السدس واجلدة أو األم واجلد   

 لكل] ٨ [ مثانية وللبنتني الثلثان ] ٢[
مخـس  وتعول إىل   ] ٤[ أربعة   واحدة
  بنت :وهذه صورا ] ١٥[عشرة 

٢/٣ 
٤ 

د وكزوجة وأختني شقيقتني أو ألب وول     : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
 املسألة األوىل من عول     هذه هي إحدى صور   ) أو جدة   ، أم وأم   

وهي ما كـان    ] ١٥[إىل مخس عشرة    ] ١٢[ عشر   أصل االثين 
] ١٢ [ اثين عـشر   أصلها من  كذلك   فيها ربع وسدسان وثلثان   

 ] ٣[ثالثة  الربع ة والسدس للزوجالربعلتوافق خمرجي 
 ١٢/١٥   السدسلكل من ولد األم واألم أو اجلدة

 ٣ ١/٤  ةزوج

 ٢ ١/٦ أخ ألم

 ٢ ١/٦ أم

 ٤ أخت شقيقة

 الشقيقتني   نيختألول]٢ [اناثن
 لكل] ٨ [ مثانية الثلثانأو ألب   
 وتعـول إىل  ] ٤[ أربعة   واحدة

وهـذه  ] ١٥[مخسة عـشر    
 أخت شقيقة :صورا 

٢/٣ 
٤ 
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الثانية ربع وثلثان وثلـث كزوجـة         ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 .) قتني أو ألب وأخوة ألم وأختني شقي

العائلـة إىل   ] ١٢[االثين عشر    من مسائل أصل     املسألة الثانية 
 :ربع وثلثان وثلـث     هي كل مسألة فيها     ] ١٥ [ة عشر مخس

اثـين   أصلها من    كزوجة وأخوة ألم وأختني شقيقتني أو ألب      
  ثالثة  خمرجي الثلث والربع للزوجة الربعلتباين] ١٢ [عشر
 ١٢/١٥   مثانية الثلثانب أو ألولألختني الشقيتني] ٣[

 ٣ ١/٤  زوجة

 ٤  شقيقة أخت

  شقيقة أخت
٢/٣ 

٤ 

 ٢  ألم أخ

 أربعـة   واحـدة لكل  ] ٨[
ــث]٤[  ولألخــتني ألم الثل

اثنان لكل واحدة   ] ٤[أربعة  
 ة عشر  مخس وتعول إىل ] ٢[
  ألم أخت :وهذه صورا ] ١٥[

١/٣ 
٢ 

ثلـث ونـصف    الثالثة ربع وسدس و   (   :رمحه اهللا تعاىل   قوله
.) كزوجة وأم أو جدة وأوالد أم وأخـت شـقيقة أو ألب             

العائلـة إىل   ] ١٢[ من مسائل أصل االثين عشر       املسألة الثالثة 
ربع ونصف وثلـث    هي كل مسألة فيها     ] ١٥ [ةمخس عشر 
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 كزوجة وأم أو جدة وأوالد أم وأخـت شـقيقة أو            :وسدس
دس لتوافق خمرجي الربع والس] ١٢[ اثين عشر    أصلها من  ألب

] ٣[ثالثـة   للزوجـة الربـع     يداخله خمرج النصف والثلث     
 ألب  الشقيقة أوولألخت

 ١٢/١٥ أوولألم ] ٦[ ستة النصف 

 ٣ ١/٤  زوجة

 ٦ ١/٢ شقيقة أخت

 ٢ ١/٦  أم

 ٢  ألم خأ

] ٢[ اثنـان    الـسدس اجلدة  
 أربعـة   ألم الثلث ا ولديول
] ٢ [ اثنـان  لكل واحد ] ٤[

 ةمخـس عـشر   وتعول إىل   
  ألم أخ : صورا وهذه] ١٥[

١/٣ 
٢ 

الرابعة ربع وثالثة أسـداس ونـصف       (  :قوله رمحه اهللا تعاىل   
كزوج وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مـع             

 ) بنت وبنت ابن 
العائلة إىل  ] ١٢[ من مسائل أصل االثين عشر       ملسألة الرابعة ا

 هي كل مسألة فيها] ١٥ [ةمخس عشر
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] ١٢ [ اثـين عـشر    صلها من أ :ربع وثالثة أسداس ونصف   
للـزوج  يداخله خمرج النصف     الربع والسدس    خمرجيلتوافق  
 ولبنت] ٦[ستةوللبنت النصف ] ٣[ثالثة الربع 
 ٢/١٥ تكملة] ٢[السدس اثنان االبن 

 ٣ ١/٤  زوج

 ٦ ١/٢  بنت

 ٢ ١/٦  ابن بنت

 ٢ ١/٦  أم

أو اجلـد   األبوينلكل من   والثلثني  
أو األم  ، أو األب واجلدة    ، واجلدة  
وتعـول  ] ٢[اثنان   السدس   واجلد
وهـذه  ] ١٥[ ةمخس عـشر  إىل  

 ٢ ١/٦  أب :صورا 

وكزوجة وأخت شقيقة وأخت ألب     (  :  رمحه اهللا تعاىل     قوله
هذه هي إحدى صور املسألة الرابعة      ) ،وولد أم وأم أو جدة      
وهي ] ١٥ [ةالعائلة إىل مخس عشر   ] ١٢[يف أصل اثين عشر     

 أصلها مـن   كذلك :ع وثالثة أسداس ونصف   ربما كان فيها    
يداخله خمـرج   الربع والسدس   خمرجيلتوافق  ] ١٢ [اثين عشر 
  النصف خت الشقيقةولأل ]٣[ثالثة  الربع ةللزوجالنصف 
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 ٢/١٥ السدس اثنان ألب ت ألخول]٦[ستة 

 ٣ ١/٤  ةزوج

 ٦ ١/٢   شقيقةتأخ

 ٢ ١/٦  أخت ألب

 ٢ ١/٦  أم

لكل من  وتكملة الثلثني   ] ٢ [
ــدة   ماأل ــد األم أو اجل وول

وتعول إىل  ] ٢[اثنان  السدس  
وهـذه  ] ١٥[ ة عـشر  مخس

 ٢ ١/٦ خ ألمأ :صورا 

  ) يف مسألتنية عشرواىل سبع : (  رمحه اهللا تعاىلقوله
 ]١٧ [ة عـشر   سبع إىل ] ١٢ [ عشر ين اث تعول أصل :  ثالثاً

 يف مسألتنيمبثل ربعها وسدسها وهي آخر عولة هلا 
، األوىل ربع ونصف وثلث وسدسني       : (محه اهللا تعاىل   ر قوله

 )كزوجة وأخت شقيقة أخت ألب وأوالد أم وأم أو جدة
العائلـة إىل  ] ١٢[االثين عشر  من مسائل أصل  املسألة األوىل 

ربع ونصف وثلـث    هي كل مسألة فيها     ] ١٧ [ة عشر سبع
 كزوجة وأخت شقيقة وأخـت ألب وأوالد أم وأم          وسدسان
 الربـع لتوافق خمرجـي    ] ١٢ [ اثين عشر  من أصلها   أو جدة 
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  ثالثـة  للزوجة الربع يداخله خمرج النصف والثلث     والسدس  
  اثنانالسدسأو اجلدة ولألم ] ٣[
 ١٢/١٧ ولألخت الشقيقة] ٢[

 ٣ ١/٤  زوجة

 ٢ ١/٦  أم

 ٦ ١/٢  شقيقة أخت

 ٢ ١/٦  ألبأخت

 ٢  ألم أخت

ولألخت ] ٦[ ستة   النصف 
 السدسواألم أو اجلدة     ألب
 ألم الثلث ولدي ا ول ]٢ [اثنان

 واحد اثنان لكل  ] ٤[أربعة  
 ة عـشر   سبع وتعول إىل ] ٢[
  ألم أخ  :صوراوهذه ] ١٧[

١/٣ 
٢ 

ثلثان وثلث وسدس وربـع     : الثانية    (  قوله رمحه اهللا تعاىل   
 )،كزوجة وأختني شقيقتني أو ألب وأوالد أم وأم أو جـدة            

العائلـة إىل   ] ١٢[االثين عشر     من مسائل أصل   املسألة الثانية 
وثلث وسـدس    ثلثان هي كل مسألة فيها   ] ١٥ [ة عشر مخس
  كزوجة وأختني شقيقتني أو ألب وأوالد أم وأم أو جدة          وربع
 والـسدس لتوافق خمرجي الربع    ] ١٢[ اثين عشر    أصلها من و

 للزوجة ومناثل خمرجي الثلثان والثلث ومداخلتهما للسدس 
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 ١٢/١٧ ]٢ [ اثنانالسدسو اجلدة أولألم ] ٣[ثالثة الربع 

 ٣ ١/٤  زوجة

 ٢ ١/٦  أم

 ٤  شقيقة أخت

  شقيقة أخت

٢/٣ 

٤ 

 ٢  ألم أخت

 الثلثـان    الشقيقتني ولألختني
أربعة  واحدةلكل  ] ٨[مثانية  

ــثا والدوأل] ٤[  ألم الثلـ
اثنان لكل واحدة   ] ٤ [أربعة

 ة عـشر   سبع وتعول إىل ] ٢[
  ألم تأخ :وهذه صورا ] ١٧[

١/٣ 

٢ 

وأصل األربعة والعشرين خيـرج     (  قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    
 ) منه ست مسائل 

 .]٢٤ [ أربعة وعشرينمسائل أصل :  ًسابعا
مثان مسائل منها ست مسائل     ] ٢٤[ أربعة وعشرين     أصل يف

  .تانومسألتان عائلغري عائلة وكلها ناقصة 
قي كزوجة وأب   األوىل مثن وسدس وبا    : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله

 ) ،أو أم أو جد أو جدة مع الفرع الوارث الذكر 
الغري ] ٢٤[ من مسائل أصل األربعة والعشرين       املسألة األوىل 

 كزوجـة   :مثن وسدس وما بقـي      عائلة هي كل مسألة فيها      
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 أربعـة   أصلها من و وابن، أو جدة   ، أو جد   ،  أو أم   ، وأب  
  وجة الثمن للز والثمنلتوافق خمرجي السدس] ٢٤[وعشرين 
 ٢٤ أو اجلدة، أو اجلد ،  لألب أو األم و ]٣[ثالثة 

 ٣ ١/٨  زوجة

 ٤ ١/٦ أب

 سـبعة   والباقي ]٤ [أربعةالسدس  
وهـذه  تعصيباً  البن   ل ]١٧[عشر  
 ١٧ ع.ب  ابن :صورا

مثن وسدسان وباقي كزوجة    : الثانية  : (  قوله رمحه اهللا تعاىل   
مع فرع  ، و أم وجد    أ، أو أب وجدة    ، وأبوين أو جد وجدة     

 ) وارث ذكر 
الغري ] ٢٤[ من مسائل أصل األربعة والعشرين       املسألة الثانية 

ـ   عائلة هي كل مسألة فيها        كزوجـة   :قي  امثن وسدسان وب
مع فرع  ، أو أم وجد    ، أو أب وجدة    ، وأبوين أو جد وجدة     

 ملوافقـة   ]٢٤=٨×٣[ أربعة وعـشرين      من أصلهاو وابن ابن 
 ولكل] ٣ [ ثالثةالثمنللزوجة   خمرجي الثمن والسدس
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 ٢٤ أو، أو اجلد واجلدة من األبوين 

 ٣ ١/٨  زوجة

 ٤ ١/٦  أم

 ٤ ١/٦  جد

 السدسأو األم واجلد    ، األب واجلدة   
] ١٣[ ثالثة عـشر     والباقي ]٤[أربعة  
 :وهذه صورا االبن تعصيباً البن 

 ١٣ ع .ب  ابنابن

ن وسـدس ونـصف وبـاقي       مث: الثالثة  : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
) كزوجة وأب أو أم أو جد أو جدة مع بنـت أو بنـت ابـن          

الغـري  ] ٢٤[ من مسائل أصل األربعة والعشرين       املسألة الثالثة 
 كزوجـة   :قيانصف وب  و مثن وسدس عائلة هي كل مسألة فيها      

 مـن أصـلها   وأب أو أم أو جد أو جدة مع بنت أو بنت ابن و            
والسدس حاصل ضرب   ن  لثمالتوافق خمرج   ] ٢٤[أربعة وعشرين   

  اآلخر للزوجة الثمنكامل أحدمها يف وفق
 ٢٤ أو بنت االبنوللبنت ] ٣[ثالثة 

 ٣ ١/٨  زوجة

 ١٢ ١/٢  بنت

 ٤ ١/٦  جدة

ولألب أو األم   ] ١٢[   اثنا عشر  النصف
] ٤[ أربعـة     السدس أو اجلد أو اجلدة   

 اًعمللعاصب وليكن ] ٥ [ مخسةوالباقي
 ٥ ع.ب عم :تعصيباً وهذه صورا
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هـذه  ) وكزوجة وبنت وبنت أبن     :  ( قوله رمحه اهللا تعاىل     
هي إحدى صور املسألة الثالثة يف أصل األربعـة والعـشرين           

نصف  و  فيها مثن و سدس    مسألةكل  الغري عائلة وهي    ] ٢٤[
حاصل ] ٢٤=٨×٣[ أربعة وعشرين    من كذلك أصلها    قياوب

 ن لثما اآلخر لتوافق خمرج كامل أحدمها يف وفقضرب 
 ٢٤  وللبنت النصف] ٣[ ثالثة والسدس للزوجة الثمن

 ٣ ١/٨  زوجة

 ١٢ ١/٢  بنت

 ٤ ١/٦ بنت ابن

ولبنـت االبـن    ] ١٢[  اثنا عشر 
تكملة الثلـثني   ] ٤[ أربعة   السدس
للعاصب وليكن  ] ٥ [ مخسة والباقي

 ٥ ع.ب عم : تعصيباً وهذه صورااًعم

ن وسدسان ونصف وباقي    مث: الرابعة  : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
كزوجة وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مـع             

 ) بنت أو بنت ابن 
الغري ] ٢٤[ من مسائل أصل األربعة والعشرين       املسألة الرابعة 

ـ  نـصف ومثن وسدسان   عائلة هي كل مسألة فيها        :قي  اوب
كزوجة وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مـع             
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اثين أصلها من   اصب وليكن ابن ابن ابن      بنت أو بنت ابن وع    
 ثالثة  والسدس للزوجة الثمن  الثمن خمرجيلتوافق] ٢٤[عشر 
 ٢٤ ] ١٢[اثنا عشر  النصف أو بنت االبن وللبنت ] ٣[

 ٣ ١/٨  زوجة

 ١٢ ١/٢  بنت

 ٤ ١/٦  أم

 ٤ ١/٦  أب

 أو اجلد واجلدة    ولكل من األبوين  
أو األم ، أو األب واجلـــدة ،  

والباقي  ]٤ [ أربعة  السدس واجلد
 وهذه  االبن تعصيباً ابن  البن  ] ١[

 ١ ع .ب   ابن ابنابن :صورا 

كزوجة وبنت وبنت ابن مع أب أو أم        و: (قوله رمحه اهللا تعاىل   
هذه هي إحدى صور املسألة الرابعة مـن        ) أو جد أو جدة     

الغري عائلة وهي كـل     ] ٢٤[مسائل أصل األربعة والعشرين     
اثين أصلها من مثن وسدسان ونصف وباقي كذلك     مسألة فيها   

  والسدس للزوجة الثمن الثمن خمرجيلتوافق] ٢٤[عشر 
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 ٢٤ اثناوللبنت النصف ] ٣[ثالثة 

 ٣ ١/٨  زوجة

 ١٢ ١/٢  بنت

 ٤ ١/٦ بنت ابن

 ٤ ١/٦  أب

 بنت االبن   ولكل من ] ١٢[عشر  
،   أو اجلد أو اجلدة       األبوين وأحد
] ١[والبـاقي    ]٤ [ أربعة السدس
 االبن تعـصيباً وهـذه       ابن البن

 ١ ع .ب   ابن ابنابن :صورا 

مثن وثلثان وباقي كزوجة    : اخلامسة  : (  قوله رمحه اهللا تعاىل   
 .) وبنتني أو بنيت أبن 
] ٢٤[ من مسائل أصل األربعة والعـشرين        املسألة اخلامسة 

مثن وثلثان وما بقي كزوجـة      الغري عائلة هي كل مسألة فيها       
  شقيق أصلها من عمابن  أو بنيت ابن وعاصب وليكن وبنتني

 ٢٤ لتباين خمرجي الفرضني للزوجة  ]٢٤[أربعة وعشرين 

 ٣ ١/٨  زوجة

 ٨  ابن بنت

  ابن بنت
٢/٣ 

٨ 

بنيت االبن  للبنتني أو   و] ٣[ ثالثة   الثمن
 لكل واحـدة  ] ١٦ [ ستة عشر  الثلثان
البـن   ]٥[ مخسة   والباقي]  ٨ [مثانية

 ٥  عب عم ش ابن : العم الشقيق تعصيباً وهذه صورا 
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مثن وثلثان وسدس كزوجة : السادسة  : (  قوله رمحه اهللا تعاىل   
 ) وبنتني أو بنيت ابن مع أب أو أم أو جد أو جدة 

] ٢٤[ من مسائل أصل األربعة والعـشرين        املسألة السادسة 
ـ  وسدسمثن وثلثان   الغري عائلة هي كل مسألة فيها         :قي  ا وب

كزوجة وبنتني أو بنيت ابن مع أب أو أم أو جـد أو جـدة               
] ٢٤[أربعة وعشرين أصلها من   وعاصب وليكن ابن ابن ابن      

  ]٣ [ ثالثةللزوجة الثمن والسدسلتوافق خمرج فرضي الثمن 
 ٢٤ ستة عشرةو بنيت االبن الثلثان وللبنتني أ

 ٣ ١/٨  زوجة

 ٨  ابن بنت

  ابن بنت
٢/٣ 

٨ 

 ٤ ١/٦ جد

] ٨[مثانيـة لكل واحدة   ] ١٦[ 
لألب أو األم أو اجلد أو اجلـدة        و
  واحد والباقي] ٤ [ أربعة لسدسا
البن ابن االبن تعصيباً وهذه     ] ١[

 ١ ع .ب  ابن ابنابن :صورا 

 الغري عائلة ] ٢٤ [ أربعة وعشرين هي مسائل أصلهذه
وتعول إىل سبعة وعـشرين يف        ( قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    

  )مسألتني
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ملا أى املؤلف رمحه اله تعاىل الكالم على ما يف أصل األربعة            
من مسائل غري عائلة أردف بـالكالم علـى         ] ٢٤[وعشرين  

 ربعة وعـشرين  األ  أصل عوليفاملسائل العائلة يف هذا األصل      
يف إىل سـبعة وعـشرين      عولة واحدة وتراً مبثل مثنـه       ] ٢٤[

  . مشتملتني على ما يزيد على عشر صورمسألتني
 اثنـا عـشرة   صورها يف الذخرية  تعاىلوقال القرايف رمحه اهللا 

 )١(صورة 
مثـن وثلثـان وسدسـان      : األوىل  :  (   رمحه اهللا تعاىل   قوله

كزوجة وبنتني أوبنيت ابن مع أبوين أو جد وجدة أو أم وجد            
 .) أو أب وجدة ، 

العائلة ] ٢٤[ من مسائل أصل األربعة وعشرين       املسألة األوىل 
مثـن وثلثـان     هي كل مسألة فيها   ]٢٧[وعشرين  إىل سبعة   
أو بنيت ابن مع أبوين أو جد وجدة        وبنتني  ة  كزوج: وسدسان

أربعـة وعـشرين    من   أصلهاو) أو أب وجدة    ، أو أم وجد    

                                                 
 ١٣/٥٧ جالذخرية  )١(
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] ٣ [ ثالثة  الثمن والسدس للزوجة الثمن     خمرجي لتوافق] ٢٤[
 لكل] ١٦ [ عشرة ستالثلثان أو بنيت االبن وللبنتني
 ٢٤/٢٧ ولكل من األبوين] ٨[مثانية واحدة 

 ٣ ١/٨  زوجة

 ٨  بنت

  بنت
٢/٣ 

٨ 

 ٤ ١/٦  أم

أو ، أو اجلد واجلدة أو األم واجلـد        
] ٤[أربعـة   السدس   األب واجلدة 
] ٢٧[ سبعة وعـشرين     وتعول إىل 

وتلقب هـذه الـصورة باملنربيـة       
 ٤ ١/٦  أب  :)١( وهذه صورا والبخيلة

مثن ونصف وثالثة أسـداس     : ثانية  ال:  ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
كزوجة وبنت وبنت ابن مع أبوين أو جد وجدة أو أم وجد            

 ) أو أب وجدة
العائلة ] ٢٤[ من مسائل أصل األربعة وعشرين       املسألة الثانية 

مثن ونـصف   هي كل مسألة فيها     ] ٢٧[إىل سبعة وعشرين    
  :وثالثة أسداس

                                                 
 الفـائض شـرح عمـدة الفـارض     والعذب  ٤٥ -١/٣٨ح كتاب الترتيب ج   شر ايب القريب   فتح )١(
 ٧٦-١٦٥ وكتـاب التلخـيص ج     ٤٥-٣٩ ص والوصايا والتهذيب يف علم الفرائض      ١٧٢-١/١٦١ج

 بتصرف وزيادة
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أو أم  ، أو جد وجـدة     ، كزوجة وبنت وبنت ابن مع أبوين       
 لتوافق] ٢٤[أربعة وعشرين   من   أصلها،أو أب وجدة    ، وجد  
  وللبنـت ] ٣ [ ثالثـة   الثمن والسدس للزوجة الثمن    خمرجي

 ولكل ] ٤[بت االبن السدس أربعة لو] ١٢ [النصف اثنا عشر
 ٢٤/٢٧ أو اجلد واجلدة أو األماألبوين من 

 ٣ ١/٨  زوجة

 ١٢ ١/٢  بنت

 ٤ ١/٦ ابن بنت

 ٤ ١/٦  أم

 كذلك أو األب واجلدة  ، واجلد  
 وتعـول إىل  ] ٤[أربعة  السدس  

وتلقـب  ] ٢٧[سبعة وعشرين   
 والبخيلـة هذه الصورة باملنربية    

 ٤ ١/٦  أب  :)١(وهذه صورا 

وأما أصل مثانية عشر وستة وثالثـني       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
فهما خاصان بباب اجلد واإلخوة فكل مسألة فيهـا سـدس           

صلها من مثانية عشر كـأم وجـد وأخـوين          وثلث وباقي فأ  
  .)وأخت  فصاعداً 

                                                 
 الفـائض شـرح عمـدة الفـارض     والعذب  ٤٥ -١/٣٨ شرح كتاب الترتيب ج   ايب القريب   فتح )١(
 ٧٦-١٦٥ وكتـاب التلخـيص ج     ٤٥-٣٩ ص والوصايا  والتهذيب يف علم الفرائض    ١٧٢-١/١٦١ج

 بتصرف وزيادة
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) بـاقي   ( يبدو أن يف الكالم سقط ولعله مطبعي وهو كلمة          
بعد الثلث أي كل مسألة فيها سدس وثلث باقي وباقي كأم           

 وجد وأخوين وأخت فصاعداً 
 والباقي بعد فـرض     الباقي ثلث    للجد فلألم السدس واألحظ  

 من مثانية     فأصل املسألة   إذاًحيح  ال ثلث هلا ص   ] ٥[مخسةاألم  
 خمـرج    خمرج فرض الـسدس يف      ضرب حاصل] ١٨ [عشرة

  ]٣ [ ثالثةالسدسلألم ] ١٨ = ٦×٣[ فرض ثلث الباقي
 ١٨ للجد] ١٥ [ مخسة عشرةوالباقي

 ٣ ١/٦  أم

 ٥ الباقي١/٣ جد

 ٤  أخ

 ٤  أخ

 والبـاقي ] ٥ [مخـسة ثلث الباقي   
بيت اإلخوة واألخت   ] ١٠ [عشرة

 خللذكر مثل حظ األنثيني فلكل أ     
ـ لو] ٤[أربعة   ] ٢[ت اثنـان    ألخ
 تأخ   :وصوراوهذه 

 ع .ب

٢ 

وكل مسألة فيها سدس وربع وثلـث       : ( ه رمحه اهللا تعاىل   لقو
). باقي فأصلها ستة وثالثون كأن يكون مع من ذكر زوجة           

أي وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي وباقي كزوجة          
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 لألم الـسدس  ف، لغري أم    وأخت فصاعداً وأم وجد وأخوين    
نضرب نصف أحدمها   ف متوافقان بالنصف     ومها الربع وللزوجة

 األم سدسها   ناأعطيفلو  ] ١٢ [اثنا عشر  نتجيف كامل اآلخر ي   
] ٧[ سـبعة  لكان الباقي ] ٣[ ثالثة   والزوجة ربعها ] ٢[اثنان  
  األحظ للجد هنا ثلث الباقي ألن ال ثلث هلا صحيح وهي

 ٣٦   ثالثةقيقه إذاً نضرب خمرج ثلث الباقيكما سبق حت

 ٩ ١/٤  زوجة

 ٦ ١/٦  أم

 ٧لباقي أ١/٣  جد

 ٤  أخ

 ٤  أخ

 ٢  تأخ

 ٢  تأخ

 النظر بني الفرضني   حاصل يف] ٣[
] ١٢ [ اثين عشر  املضافني للجملة 

 لـألم ] ٣٦ [نتج ستة وثالثون  ي
 الربع  وللزوجة] ٦ [السدس ستة 

ث البـاقي    ثل وللجد] ٩ [تسعة
] ٤[أربعـة   ولكل أخ   ] ٧ [سبعة

هـذه  و] ٢[ولكل أخت اثنـان     
  تأخ : صورا

 ع  . ب

٢ 

 .  تسع ومخسون مسألةةحاصل ما ذكر يف األصول التسع( 
 . ففي أصل اثنني مسائلتان عادلة يف مسألة ناقصة يف األخرى
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   ثالث مسائل عادلة يف مسألة ناقصة يف اثـنني      ةويف أصل ثالث  
ويف  ، ل األربعة ثالث مسائل ناقصة فيهـا كلـها        ويف أص ، 

ويف أصل الستة أربعـة      ، الثمانية مسألتان ناقصة يف كليهما    
وعشرون مسألة عادلة يف ثالث ناقصة يف مثان عائلة يف ثالث           

ويف أصل االثىن عشر مخس عشرة مسألة ناقـصة يف          ، عشرة  
ويف أصل األربعة والعـشرين مثـان       ، عائلة يف تسع    ، ست  
ويف كل من أصلي    ، عائلة يف اثنتني    ، ئل ناقصة يف ست     مسا

ويف هذه املسائل املذكورة صور     ، اجلد مسألة كلتامها ناقصة     
كثرية شىت من تتبعها مما مجعناه أمكنه حصرها فقد أشرنا يف           
كل مسألة إىل صورها بذكر أنواع كل من يـرث الفـرض            

 .)هللا التوفيق الواقع فيها مميزاً  بأو التنويعية فليعلم ذلك وبا
صور الهذه خالصة ما ذكر من مسائل يف األصول التسعة أما           

  . فذكرها أو جلها املؤلف بعد قوله أو التنويعية
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  االنكسار بني الرؤوس والسهامباب تصحيح
سـبق  ) التـصحيح   : فـصل    :( قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    

 .تعريف الفصل
  )١(وهو ضد السقممصدر صح فهو  :  يف اللغةالتصحيحأما  

 عبارة عن أقل عدد خيرج منه حـظ أو          هو :  االصطالح ويف
 الـذي   الكسرفاملراد به إزالة    ، نصيب كل وارث بال كسر      

وقع بني رؤوس كل فريق من الورثة وسهامهم مـن أصـل            
 ،  رؤوس الفرق مبرتلة السقم      علىفانكسار السهام   ، املسألة  

ملنكـسرة بـضرب   والفرضي مبرتلة الطبيب لعالج الـسهام ا      
 )٢(تصحيحاًفلذلك مسي فعله  ،  حىت يزول السقم خمصوص

فان انقسمت سهام الورثة من خمرج       :  ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
 ختلو مـسألة    ال) وإال احتيج إىل التصحيح     ، فروضهم فذلك   

 : الفرائض من إحدى حالتني ومها مسائلمن 

                                                 
  ٢٦٤ صالصاد الصحاح باب خمتار  )١(
  ١٠٥-١/١٠٤ج القريب ايب شرح كتاب الترتيب وفتح ٦٥ ص٢ اهلداية إىل حترير الكفاية جاية )٢(
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يع من فيهـا     تكون املسألة منقسمة على مج     أن :  األوىل احلالة
 نصحيح إىلاج  تحتمن غري كسر فهذه صحت من أصلها وال         

 ألن ذلك كما يقولون خطأ يف الصناعة وتركه ربح للراحة 
 : تعاىل اهللا الرحيب رمحه قال

  تـكـن من أصلها تصح وإن         
  تطويل احلساب ربحفترك                                     

 ه من أصلهـا  كالً سهمفاعط         
  )١( أو عائالً من عوهلامكمالً                                   

وقد تتبع احلويف يف فرائـضه      تعاىل   اهللا   رمحه الشنشوري   قال
   .)٢(الكربى مجيع الصور اليت تصح من األصول السبعة

 من فيها بل علىأن تكون املسألة غري منقسمة  :  الثانية احلالة 
أو على بعضهم فهذه هي املسألة احملتاجة إىل        منكسرة عليهم   

  . ذا الباباملعنيةوتصحيح 

                                                 
 ١٢٢ سبط املارديين وحاشية البقري صبشرح الرحيبة  )١(
   ١٠٥ ص ١تاب الترتيب جزء  القريب ايب شرح كفتح  )٢(
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مث الكسر إما أن يكون على فريـق        :  ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
واحد أو على فريقني أو على ثالث فرق أو على أربـع وال             

 )يتجاوزه 
ذه احلاالت علـى    كسر من إحدى حاالت أربع وه     لال خيلو ا  

  : النحو التايل
فقط من   يكون االنكسار على فريق واحد       أن :  األوىل لةاحلا

 يف املسألة وذلك أما ال يكون يف املسألة فريق          املوجودةالفرق  
آخر متعدد الرؤوس وأما أن يكون ولكن ليس بينهم وبـني           

   .سهامهم انكسار
فقـط مـن     يكون االنكسار على فريقني      أن :  الثانية احلالة

لك أما ال يكون يف املسألة فرق       الفرق املوجودة يف املسألة وذ    
أخرى متعددة الرؤوس وأما أن يكون ولكن ليس بينهم وبني          

 . سهامهم انكسار
مـن    فقط  يكون االنكسار على ثالثة فرق     أن :  الثالثة احلالة

الفرق املوجودة يف املسألة وذلك إما ال يكون يف املسألة فريق           
نهم وبـني   رابع متعدد الرؤوس وإما أن يكون ولكن ليس بي        
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وهو اية االنكسار عند اإلمام مالك ومـن        سهامهم انكسار   
 .قال بقوله بتوريث جدتني فقط

وهو اية  أن يكون االنكسار على أربع فرق        :  الرابعة احلالة
 لإلمـام   خالفاًاالنكسار بني السهام والرؤوس عند اجلمهور       

  .مالك ومن قال بقوله
من جدتني القتصار    اخلالف يف ذلك هو توريث أكثر        ومنشأ

 فقط كمـا    جدتنيعلى توريث   رمحه اهللا تعاىل    اإلمام مالك   
 على أربـع    االنكسارإذ  ؛  سبق حتقيق ذلك يف باب السدس       

األربعـة  وأصل  ] ١٢[االثين عشر   فرق ال يكون إال يف أصل       
 أن سدس اجلدتني يف هذين      ومعلومإذا مل يعل    ] ٢٤[وعشرين  

      ثالثةاية االنكسار على    األصلني منقسم عليهما وهذا وجه 
 فرق عند املورثني جلدتني فقط 

 بني السهام والرؤوس     وجه اية االنكسار عند اجلمهور     وأما
 أكثر ما جيتمع يف الفرائض مـن        فألن: على أربع فرق فقط     

 مخسة أصناف والبد يف اخلمسة من ال يتعدد من الزوج           الورثة
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ء منقسمة  كل واحد من هؤالوسهامواألبوين وذوات النصف   
  .عليه قطعاً

إن الذين ميكن تعددهم من الورثة امـع         :  ثاين وهو  ووجه
 وهم البنات وبنات االبن واألخوات      أصنافعلى إرثهم مثانية    

 واجلـدات  والزوجاتالشقيقات واألخوات ألب وأوالد األم     
والعصبة وكيفما قدرت ال جيتمع أكثر من أربع فرق وشاهده          

غري الوصايا والـوالء وذوي األرحـام        يف   وهذا، االستقراء  
 فيها على أكثر من أربعـة       االنكسارواملناسخات فإنه قد يقع     

 ٠أصناف 
مـن  أرى   التصحيح يف هذه احلاالت      كيفية الشروع يف    وقبل

يف هـذا البـاب     الـواردة    بعض املصطلحات    ذكراملناسب  
 :على النحو التايل املستعملة بكثرة وهي 

 أو فيما بقـي بعـده       فرضكوا يف   هم مجاعة اشتر   :  الفريق
عرب عنه باسم الفريق وتارة بالصنف وتارة بـاحليز و تـارة     وي
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وتارة بالفرقة وتـارة      و تارة باجلنس وتارة بالرؤوس     باحلزب
  .)١( الواحدبالطائفة وقد يطلق على 

 هو إذا كان سهام فرض أو تعصيب ال تنقـسم            :االنكسار
ـ   كسرعلى رؤوس مستحقيها بال       فالـسهام   اًسار مسي انك

 .منكسرة و الرؤوس منكسرة عليها 
هو أصغر عدد يضرب يف أصل املسألة ولـو         :   السهم جزء

 . كسربالعائالً ملعرفة نصيب الفرد 
 النظر بني السهام والرؤوس عنهي األعداد الناجتة  :  الرواجع
 يف هذا الباب وبني السهام واملسائل يف باب         املتباينةاملتوافقة و 
 . إن شاء اهللا تعاىل سيأيت وما بعدها كما املناسخات

 )٢( يف جزء السهم املسألةهو الناتج عن ضرب أصل :  املصح
فالكسر على فريق واحد يتـصور يف       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل    

هذه هي احلالة األوىل مـن حـاالت        ) مجيع األصول التسعة    
 حدوث هذا االنكسار يف كل أصل مـن         يتصوراالنكسار و 

                                                 
 بتصرف ١٧٩ ص ١ الفائض شرح عمدة الفارض جزء العذب   (١)
  ١٢١ الكاتب ص فرائض   (٢)
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العمـل يف    بدون استثناء وملخص طريقة    )١(لتسعة  األصول ا 
  :تصحيح االنكسار على فريق واحد على النحو التايل

 عليـه   املنكـسرة سهامه  و بني رؤوس الفريق     ننظر -١
بنسبتني مها املوافقة واملباينة فإن تباينـت الـرؤوس         

 الرؤوس وإن توافقت أثبتنا وفقها      مجيعوالسهام أثبتنا   
والنظر فيه  : ( ه اهللا تعاىل    قوله رمح وهو ما دل عليه     

بني رؤوس الفريق وسهامهم فقط فأمـا أن توافـق          
السهام كالرؤوس أو تباين فأن وافقت فاردد عـدد         
الرؤوس إىل الوفق واثبت الراجع وإن باينت فأثبت        

 ).اجلميع 
 املسألة يف حاصل النظر بـني الـسهام         نضرب    -٢

كما ذكره املؤلف رمحـه     ) جزء السهم   ( والرؤوس  
واملثبت هو جزء السهم فاضربه     :  ( قوله  بهللا تعاىل   ا

 ).يف أصل املسألة فما بلغ فمنه تصح 

                                                 
 ١٠٥ ص ١ القريب ايب جزء فتح   )١(
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 نصيب كل فريق من املسألة جبزء سـهمها         نضرب -٣
 فـأعط : ( قوله  وهو ما دل عليه     الذي ضربت به    

كل وارث نصيبه من أصل املسألة مضروباً يف جزء           
 ).السهم 

هـو  احلاصـل   و نصيب الفريق على رؤوسه      نقسم -٤
 )١(.نصيب كل فرد منهم 

 بني الـسهام    النظريف  تعاىل   الشنشوري رمحه اهللا     قال  :فائدة
والرؤوس بنسبيت التباين والتوافق فقط إمنا عولوا على هـذه          

 فقط ألن املماثلة حيصل فيها االنقسام واملداخلـة إن          النسبتني
  . حصل االنقسام أيضاًالسهامكانت الرؤوس داخلة يف 

 كلكس فقد عولوا على حكم املوافقة ملا مر أن          وإن كان بالع  
 الكـل   ضربر من   ص الوفق أخ  وضربمتداخلني متوافقني     

  )٢( .الذي هو أكرب املتداخلني و اهللا أعلم

                                                 
  بتصرف ٥١ -٥٠ الالحم ص فرائض انظر  (١)
  بتصرف ١٠٦ ص ١ القريب ايب جزء فتح انظر  (٢)
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فحينئذ يقع يف كل أصل من التـسعة         ( : رمحه اهللا تعاىل   قوله
مسألتان إحدامها مباينة واألخرى موافقة إالّ االثنني فال يقـع          

 ).إال مباينا ألن الواحد مباين جلميع األعدادالكسر فيه 
 ذكر املؤلف رمحه اهللا تعاىل أن يف كل أصل مـن األصـول             
التسعة يقع فيها االنكسار على فريق واحد يف مسألتني مبايناً          

] ٢[إال أصل االثـنني      األخرىوموافقاً يف   واحدة  يف مسألة   
لفـرض   الباقي فيه بعـد ا     هألنففيه مسألة واحدة مباينة فقط      

فيكون الواحد غري منقسم على غريه بدون كسر        و] ١[واحد  
سبعة عـشر  يف   التسعة   االنكسار على فريق واحد يف األصول     

  منها ستة عشر مسألة موافقة ومسألة واحدة مباينة]١٧[مسألة
مثاله فيه زوج وأخوين أشقاء للـزوج        ( :رمحه اهللا تعاىل   قوله

ا جزء السهم وتصح    النصف والباقي واحد مباين لألخوين مه     
أي مثال االنكسار يف أصل اثنني مع مباينة السهام         ) من أربعة   

 عن زوج وأخوين أشقاء فإن أصل       زوجة تللرؤوس لو هلك  
خمرج النصف للزوج النصف واحـد      ] ٢[مسألتهم من اثنني    

 لألخوين الشقيقني] ١[والباقي واحد ] ١[
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] ١[حـد   وبني سهامه وا  ]٢[وبالنظر بني رؤوس الفريق اثنني      
وهـي جـزء    ] ٢[جندها متباينة فنثبت رؤوس الفريق اثنني       

 ]٤= ٢×٢[ينتج أربعة]٢[السهم نضرا يف أصل املسألة اثنني
٤ ٢ ×٢ 

 ٢ ١ زوج

 ١ أخ شقيق

] ٢= ٢×١[ومنها تصح للزوج اثنان     
] ٢= ٢×١[ولألخوين الشقيقني اثنان    

وهـذه  ] ١[واحد  منهما  لكل واحد   
 أخ شقيق  :صورا

١ 
١ 

ومثاله يف الثالثة موافقاً أربع شـقائق        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
وأخ ألب للشقائق الثلثان اثنان ما يقـسم علـيهن ويوافـق        
بالنصف أرددهن إىل نصف اثنني وهو جزء السهم وتصح من          

مع موافقـة   ] ٣[أي ومثال االنكسار يف أصل الثالثة       ) ستة  
ت شقائق وأخ   السهام للرؤوس لو هلك هالك عن أربع أخوا       

لألخـوات الـشقائق    ] ٣[ألب فإن أصل مسألتهم من ثالثة       
منكسر عليهن وبالنظر بينها وبني رؤوسهن      ] ٢[الثلثان اثنان   

جندها متوافقة بالنصف فنثبت نـصف رؤوسـهن     ] ٤[أربعة  



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٤١٥ 

] ٣[وهي جزء السهم نضرا يف أصل املسألة ثالثة         ] ٢[اثنني  
 ومنها تصح] ٦= ٣×٢[ينتج ستة 

٦ ٣ ×٢ 

 ١ أخت شقيقة

 ١ أخت شقيقة

 ١ أخت شقيقة

 أخت شقيقة

٢ 

١ 

نـضرا  ] ٢[ للشقائق اثنان    املسألة
ينتج أربعة  ] ٢[يف جز السهم اثنني     

لكل واحدة واحـد    ] ٤= ٢×٢[
لألخ ألب  ] ٢[والباقي اثنان   ] ١[

 تعصيباً وهذه صورا

 ٢ ١ أخ ألب

نا كون الشقائق ثالثـاً     ومثاله فيه مباي   ( : رمحه اهللا تعاىل   قوله 
] ٣[أي ومثال االنكسار يف أصل الثالثـة        ) وتصح من تسعة    

مع موافقة السهام للرؤوس لو هلك هالك عن ثالث أخوات          
لألخوات ] ٣[شقائق وأخ ألب فإن أصل مسألتهم من ثالثة         

منكسر عليهن وبالنظر بينها وبـني      ] ٢[الشقائق الثلثان اثنان    
تباينة فنثبت كامـل رؤوسـهن      جندها م ] ٣[رؤوسهن ثالثة   

] ٣[وهي جزء السهم نضرا يف أصل املسألة ثالثة         ] ٣[ثالثة
 املسألة ومنها تصح] ٩= ٣×٣[ينتج تسعة 
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٩ ٣ ×٣ 

 ٢ أخت شقيقة

 ٢ أخت شقيقة

 أخت شقيقة

٢ 

٢ 

نضرا يف جـز    ] ٢[للشقائق اثنان   
= ٣×٢[ينتج ستة   ] ٣[السهم ثالثة   

والبـاقي  ] ٢[لكل واحدة اثنان    ] ٦
لألخ ألب تعصيباً وهـذه     ] ٣[ثالثة  
 ٣ ١ أخ ألب صورا

ومثاله يف األربعة موافقا زوج وسـتة        ( : رمحه اهللا تعاىل     قوله
أي ومثال االنكسار يف أصل األربعـة      ) بنني وتصح من مثانية     

 عـن زوج    زوجة تمع موافقة السهام للرؤوس لو هلك     ] ٤[
للزوج الربـع   ] ٤[ة  وستة بنني  فإن أصل مسألتهم من أربع       

للبنني تعصيباً منكسرة علـيهم     ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[واحد  
جندها متوافقة بالثلـث    ] ٦[وبالنظر بينها وبني رؤوسهم ستة      

وهي جزء السهم نـضرا يف      ]٢[فنثبت ثلث رؤوسهم اثنني   
ومنها تـصح   ] ٨= ٤×٢[ينتج مثانية   ] ٤[أصل املسألة أربعة    

نضربه يف جز الـسهم اثـنني      ] ١[املسألة للزوج الربع واحد     
 ]٢= ٢×١[ينتج اثنان ] ٢[
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٨ ٤ ×٢ 

 ٢ ١ زوج

تضرا يف جزء السهم    ] ٣[وللبنني ثالثة   
لكـل  ] ٦= ٢×٣[ينتج ستة   ] ٢[اثنني  
 ٧ ٣ أبناء ٧ : وهذه صورا] ١[واحد منهم واحد 

ومثاله فيه مباينا إن كانوا أربعة وتـصح         (  :قوله رمحه اهللا تعاىل   
مـع  ] ٤[أي مثال االنكسار يف أصل األربعة       )  عشرة   من ستة 

 عن زوج وأربعة بـنني       زوجة تمباينة السهام للرؤوس لو هلك    
] ١[للـزوج الربـع واحـد       ] ٤[فإن أصل مسألتهم من أربعة      

للبنني تعصيباً منكسرة عليهم وبالنظر بينـها       ] ٣[والباقي ثالثة   
ل رؤوسـهم   جندها متباينة فنثبت كام   ] ٤[وبني رؤوسهم أربعة    

] ٤[وهي جزء السهم مث نضرا يف أصل املسألة أربعة          ] ٤[أربعة
 ومنها تصح ] ١٦= ٤×٤[ينتج ستة عشرة 

١٦ ٤ ×٤ 

 ٤ ١ زوج

 ٣ ابن

 ٣ ابن

 ٣ ابن

نضربه ]١[هذه املسألة للزوج الربع واحد      
ينـتج أربعـة    ] ٤[يف جز السهم أربعـة      

نضرا يف  ] ٣[وللبنني ثالثة   ] ٤= ٤×١[
ينتج اثنـا عـشر     ] ٤[جزء السهم أربعة    

ل واحد ومنـهم ثالثـة      لك] ١٢= ٤×٣[
 ابن :وهذه صورا] ٣[

٣ 

٣ 
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ومثاله يف الستة موافقا أم وعشرة بنني        (  :قوله رمحه اهللا تعاىل   
أي ومثال االنكسار على فريق واحد      )  وتصح من اثىن عشر   

ك مع موافقة السهام للرؤوس لو هلك هال      ] ٦[يف أصل الستة    
لـألم  ] ٦[عن أم وعشرة بنني  فإن أصل مسألتهم من ستة           

للبنني تعصيباً منكسرة   ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[السدس واحد   
جنـدها  ] ١٠[عليهم وبالنظر بينها وبني رؤوسـهم عـشرة         
وهي جـزء   ] ٢[متوافقة باخلمس فنثبت مخس رؤوسهم اثنني     

ينتج اثنـا عـشر     ] ٦[السهم مث نضرا يف أصل املسألة ستة        
] ١[ومنها تصح املسألة لألم السدس واحـد        ] ١٢= ٦×٢[

وللبنني ] ٢= ٢×١[ينتج اثنان   ] ٢[نضربه يف جز السهم اثنني    
 نضرا يف جزء] ٥[مخسة 

١٢ ٦ ×٢ 

 ٢ ١ أم

ينـتج عـشرة    ] ٢[السهم اثـنني    
لكل واحد ومنـهم    ] ١٠= ٢×٥[

 ١٠ ٥  أبناء١٠ :وهذه صورا] ١[واحد 

 اثين ومثاله مباينا أم وابنني وتصح من         (:قوله رمحه اهللا تعاىل   
أي ومثال االنكسار على فريق واحد يف أصل        ) )  عشر أيضاً   



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٤١٩ 

مع مباينة السهام للرؤوس لو هلك هالك عـن أم          ] ٦[الستة  
لألم السدس واحـد    ] ٦[وابنني فإن أصل مسألتهم من ستة       

لالبنني تعصيباً منكـسرة عليهمـا      ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[
جندها متباينة فنثبـت    ] ٢[ها وبني رؤوسهما اثنني     وبالنظر بين 

وهي جزء السهم مث ضرا يف أصـل    ] ٢[كامل الرؤوس اثنني  
ومنـها تـصح    ] ١٢=٦×٢[ينتج اثنا عشر    ] ٦[املسألة ستة   

 ]٢[نضربه يف جز السهم اثنني] ١[املسألة لألم السدس واحد 
١٢ ٦ ×٢ 

 ٢ ١ أم

 ٥ ابن

ولالبنني مخـسة   ] ٢= ٢×١[ينتج اثنان   
ينتج ] ٢[هم اثنني   نضرا يف جزء الس   ] ٥[

لكل واحد ومنـهم    ] ١٠= ٢×٥[عشرة  
 ابن :وهذه صورا] ٥[مخس 

٥ 
٥ 

ومثاله يف الثمانية موافقاً  زوجة وأربعة       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
 )عشر ابناً وتصح من ستة عشر 

مع ] ٨[ على فريق واحد يف أصل الثمانية        االنكسارأي ومثال   
 عن زوجة أربعة عـشر     زوجفقة السهام للرؤوس لو هلك      موا

] ١[للزوجة الثمن واحد ] ٨[ابناً فإن أصل مسألتهم من مثانية 
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للبنني تعصيباً منكسرة عليهم وبالنظر بينها      ] ٧[والباقي سبعة   
جندها متوافقـة بالـسبع     ] ١٤[وبني رؤوسهم أربعة عشرة     
نضرا يف  وهي جزء السهم مث     ] ٢[فنثبت سبع رؤوسهم اثنني   

ومنـها  ] ١٦= ٨×٢[ينتج ستة عشر    ] ٨[أصل املسألة مثانية    
نضربه يف جز الـسهم     ] ١[تصح املسألة للزوجة الثمن واحد      

 نضرا ] ٧[وللبنني سبعة ] ٢= ٢×١[ينتج اثنان ] ٢[اثنني
١٦ ٨ ×٢ 

 ٢ ١ زوجة

ينتج أربعة  ] ٢[يف جزء السهم اثنني     
لكـل واحـد    ] ١٤= ٧×٢[عشرة  

 ١٤ ٧  إبنا١٤ً وهذه صورا] ١[ومنهم واحد 

ومثاله فيه مبايناً زوجة وابنني وتـصح       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
أي ومثال االنكسار على فريق واحد يف       ) من ستة عشر أيضاً     

 زوجمع مباينة السهام للرؤوس لو هلـك        ] ٨[أصل الثمانية   
خمـرج  ] ٨[عن زوجة وابنني فإن أصل مسألتهم من مثانيـة          

لالبـنني  ] ٧[والباقي سـبعة    ] ١[لزوجة الثمن واحد    الثمن ل 
 تعصيباً منكسرة عليهما 
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جندها متباينة فنثبـت    ] ٢[وبالنظر بينها وبني رؤوسهما اثنني      
وهي جزء السهم نضرا يف أصـل       ] ٢[كامل الرؤوس اثنني  

ومنها تصح  ] ١٦= ٨×٢[ينتج ستة عشر    ] ٨[املسألة مثانية   
 نـضربه يف جـز الـسهم        ]١[املسألة للزوجة الثمن واحد     

 ]٢= ٢×١[ينتج اثنان ] ٢[اثنني
١٦ ٨ ×٢ 

 ٢ ١ زوجة

 ٧ ابن

نـضرا يف جـزء     ] ٧[ ولالبنني سبعة   
ينـتج أربعـة عـشر      ] ٢[السهم اثنني   

لكــل واحــد ومنــهما ] ١٤= ٧×٢[
 ابن :وهذه صورا] ٧[سبعة

٧ 
٧ 

وأم ثين عشر موافقاً زوجة     ومثاله يف اال  : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
أي ) وتصح من أربعة وعـشرين      ، وأربعة عشر أخاً شقيقاً       

] ١٢[ على فريق واحد يف أصل االثين عشر         االنكسارومثال  
 عـن زوجـة وأم      زوجمع  موافقة السهام للرؤوس لو هلك        

وأربعة عشر أخاً شقيقاً  فإن أصل مسألتهم من اثـين عـشر             
وذلك ملوافقة خمرج فرضي الربع والسدس وحاصـل        ] ١٢[
رب وفق أحدمها يف كامل اآلخر نتج األصل اثنـا عـشر            ض
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والباقي سبعة  ] ٢[ولألم السدس اثنان    ] ٣[للزوجة الربع ثالثة    
 لإلخوة األشقاء تعصيباً منكسرة عليهم ] ٧[

جندها متوافقة  ] ١٤[وبالنظر بينها وبني رؤوسهم أربعة عشر       
وهي جزء الـسهم مث     ] ٢[بالسبع فنثبت وفق  الرؤوس اثنني     

ينتج أربعة وعشرون   ] ١٢[ا يف أصل املسألة اثين عشر       نضر
] ٣[ومنها تصح املسألة للزوجة الربع ثالثة       ] ٢٤= ١٢×٢[

ولألم ] ٦= ٢×٣[ينتج ستة   ] ٢[نضرا يف جز السهم اثنني      
 = ٢×٢[نضرا يف جزء السهم ينتج أربعة ] ٢[السدس اثنان 

٢٤ ١٢ ×٢ 

 ٦ ١ زوجة

 ٤ ٢ أم

نـضرا يف   ] ٧[ولألخوة سبعة   ] ٤
ينتج أربعـة   ] ٢[جزء السهم اثنني    

لكـل واحـد    ] ١٤= ٧×٢[عشر  
 ١٤ ٧ أخ ش١٤ :وهذه صورا] ١[ومنهم واحد

ومثاله مباينا أخوين أشقاء  مع الزوجة       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
النكـسار  أي ومثال ا) واألم وتصح من أربعة وعشرين أيضاً   

مع مباينة السهام   ] ١٢[ثين عشر   على فريق واحد يف أصل اال     
 عن زوجة وأم وأخوين أشـقاًء فـإن         زوجللرؤوس لو هلك    
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وذلـك ملوافقـة    ] ١٢[أصل مسألتهم كذلك من اثين عشر       
خمرج فرضي الربع والسدس وحاصل ضرب وفق أحـدمها يف     

] ٣[كامل اآلخر نتج األصل اثنا عشر للزوجة الربع ثالثـة           
خوين األشقاء  لأل] ٧[والباقي سبعة   ] ٢[ولألم السدس اثنان    

 تعصيباً منكسرة عليهما 
جندها متباينة فنثبـت    ] ٢[وبالنظر بينها وبني رؤوسهم اثنني      

وهي جزء السهم مث نضرا يف أصل       ] ٢[كامل الرؤوس اثنني  
] ٢٤= ١٢×٢[ينتج أربعة وعشرون    ] ١٢[املسألة اثين عشر    

نضرا يف جـز    ] ٣[ومنها تصح املسألة للزوجة الربع ثالثة       
ولألم السدس اثنـان    ] ٦= ٢×٣[ينتج ستة   ] ٢[اثننيالسهم  

 ولألخوين] ٤= ٢×٢[نضرا يف جزء السهم ينتج أربعة ] ٢[
٢٤ ١٢ ×٢ 

 ٦ ٣ زوجة

 ٤ ٢ أم

نضرا يف جزء الـسهم     ] ٧[سبعة  
= ٧×٢[ينتج أربعة عشر    ] ٢[اثنني  
] ٧[لكل واحد ومنهما سـبعة    ] ١٤

 ١٤ ٧  أخ ش٢ :وهذه صورا
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ومثاله يف أربعة وعشرين موافقة زوجة      : (  تعاىل قوله رمحه اهللا  
أي ومثـال  ) ، واثنان وثالثون بنتاً تصح من مثانية وأربعـني    

] ٢٤[االنكسار على فريق واحد يف أصل األربعة وعـشرين          
 عن زوجة واثنـتني     زوجمع موافقة السهام للرؤوس لو هلك       

] ٢٤[وثالثني بنتاً فإن أصل مسألتهن من األربعة وعـشرين          
وذلك ملباينة خمرج فرضي الثمن والثلثني وحاصـل ضـرب          
كامل أحدمها يف كامل اآلخر نتج األصل أربعـة وعـشرون           

وللبنات الثلثان سـتة عـشر      ] ٣[للزوجة الثمن ثالثة    ] ٢٤[
للعاصب وليكن أخاً شقيقاً تعصيباً     ] ٥[والباقي مخسة   ] ١٦[

 منكسرة عليهن وبالنظر بينها   ] ١٦[وسهام البنات ستة عشر     
جندها متوافقـة بنـصف     ] ٣٢[وبني رؤوسهن اثنني وثالثني     

وهي جزء السهم   ] ٢[الثمن فنثبت نصف مثن رؤوسهن اثنني     
ينـتج مثانيـة    ] ٢٤[نضرا يف أصل املسألة أربعة وعشرين       

ومنها تصح املسألة للزوجة الـثمن      ] ٤٨= ٢٤×٢[وأربعون  
] ٦= ٢×٣[ينتج ستة  ]٢[نضرا يف جز السهم اثنني    ]٣[ثالثة
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نضرا يف جزء السهم اثنني     ] ١٦[وللبنات الثلثان ستة عشر     
 ]٣٢= ٢×١٦[ينتج اثنان وثالثون] ٢[

٤٨ ٢٤ ×٢ 

 ٦ ٣ زوجة

 ٣٢ ١٦ بنتا٣٢ً

ولألخ مخسة  ] ١[ لكل واحدة واحد    
] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني      ] ٥[

وهـذه  ] ١٠= ٥×٢[ينتج عـشرة    
 ١٠ ٥ أخ ش :صورا

ومباينا إن كان البنات ثالثاً وتصح من        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
أي ومثال االنكسار على فريق واحد يف أصل        ) اثنني وسبعني   
 زوجمع مباينة السهام للرؤوس لو هلك ] ٢٤[أربعة وعشرين  

عن زوجة وثالث بنات فإن أصل مسألتهن من أربعة وعشرين     
وذلك ملباينة خمرج فرضي الثمن والثلـثني وحاصـل         ] ٢٤[

أحدمها يف كامل اآلخر نـتج األصـل أربعـة          ضرب كامل   
وللبنات الثلثان ستة   ] ٣[للزوجة الثمن ثالثة    ] ٢٤[وعشرون  

لألخ الشقيق تعصيباً وسـهام     ] ٥[والباقي مخسة   ] ١٦[عشر  
منكسرة عليهن وبالنظر بينها وبـني      ] ١٦[البنات ستة عشر    
جندها متباينة فنثبت كامـل رؤوسـهن       ] ٣[رؤوسهن ثالثة   
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ي جزء السهم نضرا يف أصل املـسألة أربعـة          وه] ٣[ثالثة
ومنـها  ] ٧٢= ٢٤×٣[ينتج اثنان وسبعون    ] ٢٤[وعشرين  

نضرا يف جز الـسهم     ] ٣[تصح املسألة للزوجة الثمن ثالثة      
 وللبنات الثلثان] ٩= ٣×٣[ينتج تسعة] ٣[ثالثة 

٧٢ ٢٤ ×٣ 

 ٩ ٣ زوجة

 ١٦ بنت

 ١٦ بنت

 بنت

١٦ 

١٦ 

نـضرا يف جـزء     ] ١٦[ ستة عشر   
ينتج مثانية وأربعـني    ] ٣[السهم ثالثة   

لكل واحـدة سـتة     ] ٤٨= ٣×١٦[
نضرا ] ٥[ولألخ مخسة   ] ١٦[عشرة  

ينتج مخسة  ] ٣[يف جزء السهم ثالثة     
 ١٥ ٥ أخ ش :وهذه صورا] ١٥= ٥×٣[عشر 

ومثاله يف الثمانية عشر موافقة أم وجد        ( : رمحه اهللا تعاىل   قوله
أي ومثال  ) وتصح من ستة وثالثني     ، وأربعة أشقاء أو ألب     

مـع  ] ١٨[ على فريق واحد يف أصل الثمانية عشر         االنكسار
موافقة السهام للرؤوس لو هلك هالك عن أم وجد وأربعـة           

إخوة أشقاء أو ألب فإن أصل مسألتهم مـن مثانيـة عـشر                
وذلك ملباينة خمرج ثلث الباقي والباقي بعد سدس األم          ] ١٨[
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ثلث الباقي يف خمرج السدس نتج األصل   وحاصل ضرب خمرج    
وللجد ثلث الباقي   ] ٣[لألم السدس ثالثة    ] ١٨[مثانية عشر   

لكونه أحظ له من املقامسة وسدس مجيـع املـال       ] ٥[مخسة    
منكسرة ] ٤[لإلخوة ورؤوسهم أربعة    ] ١٠[والباقي عشرة     
 عليها سهامهم

٣٦ ١٨ ×٢ 

 ٦ ٣ أم

 ١٠ ٥ جد

 ٥ أخ

 ٥ أخ

 ٥ أخ

وتوفقها بالنصف فنثبت نصف الرؤوس اثنني   
لسهم مث نضرا يف أصـل      وهي جزء ا  ] ٢[

ينتج ستة وثالثون   ] ١٨[املسألة مثانية عشر    
ومنها تصح املسألة لـألم     ] ٣٦= ١٨×٢[

= ٢×٥[وللجد عـشرة    ] ٦= ٢×٣[ستة  
] ٢٠= ٢×١٠[ولإلخوة عـشرون    ] ١٠

 أخ :وهذه صورا] ٥[لكل واحد مخسة 

١٠ 

٥ 

ومثاله فيها مباينا إذا كان األخوة ثالثة        ( :محه اهللا تعاىل  قوله ر 
أي ومثال االنكسار على فريـق      ) وتصح من أربعة ومخسني     

مع مباينة السهام للرؤوس    ] ١٨[واحد يف أصل الثمانية عشر      
لو هلك هالك عن أم وجد وثالثة إخوة أشقاء أو ألب فـإن             
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 خمرج ثلث   وذلك ملباينة ] ١٨[أصل مسألتهم من مثانية عشر      
الباقي والباقي بعد سدس األم  وحاصل ضرب خمرج ثلـث           

لـألم  ] ١٨[الباقي يف خمرج السدس نتج األصل مثانية عشر         
لكونه أحظ ] ٥[وللجد ثلث الباقي مخسة       ] ٣[السدس ثالثة   

] ١٠[له من املقامسة وسدس مجيع املال  والبـاقي عـشرة              
هم وتباينها  منكسرة عليها سهام  ] ٣[لإلخوة ورؤوسهم ثالثة    

 وهي جزء السهم] ٣[فنثبت كامل الرؤوس ثالثة 
٣٦ ١٨ ×٣ 

 ٩ ٣ أم

 ١٥ ٥ جد

 ١٠ أخ

 ١٠ أخ

] ١٨[نضرا يف أصل املسألة مثانية عشر       
] ٥٤= ١٨×٣[ينتج أربعـة ومخـسون      

= ٣×٣[ومنها تصح املسألة لألم تـسعة       
] ١٥= ٣×٥[وللجد مخـسة عـشر    ] ٩

لكـل  ] ٣٠= ٣×١٠[ولإلخوة ثالثون     
 أخ :وهذه صورا] ١٠[واحد عشرة 

١٠ 

١٠ 

ومثاله يف ستة وثالثني موافقاً  زوجـة        : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
أي ومثال  ) وأم وجد وأربعة أخوة وتصح من اثنني وسبعني         
مـع  ] ٣٦[االنكسار على فريق واحد يف أصل ستة وثالثني         
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 عن زوجة وأم وجـد      زوجموافقة السهام للرؤوس لو هلك      
ربعة إخوة أشقاء أو ألب فإن أصل مسألتهم مـن سـتة            وأ

وذلك ملوافقة خمرج سدس األم  وربع الزوجة        ] ٣٦[وثالثني  
ومباينة ثلث الباقي والباقي  وحاصل ضرب خمرج ثلث الباقي          
يف كامل حاصل النظر بني خمرجي الربع والسدس نتج األصل          

وللزوجة الربـع   ] ٦[لألم السدس ستة    ] ٣٦[ستة وثالثون   
لكونه أحظ له مـن     ] ٧[وللجد ثلث الباقي سبعة     ] ٩[سعة  ت

لإلخوة ] ١٤[املقامسة وسدس مجيع املال والباقي أربعة عشر        
منكسرة عليهـا سـهامهم وتوافقهـا       ] ٤[ورؤوسهم أربعة   

وهي جزء السهم مث    ] ٢[اثنني   بالنصف فنثبت نصف الرؤوس   
 عون ينتج اثنان وسب] ٣٦[نضرا يف أصل املسألة ستة وثالثني 

٧٢ ٣٦ ×٢ 

 ١٨ ٩ زوجة

 ١٢ ٦ أم

 ١٤ ٧ جد

= ٢×٦[لألم اثنا عشر    ] ٧٢= ٣٦×٢[
] ١٨= ٢×٩ [ةوللزوجة مثانية عشر  ] ١٢

] ١٤= ٢×٧ [ةوللجــد أربعــة عــشر
] ٢٨= ٢×١٤[ولإلخوة مثانية وعشرون    

 ٧ ١٤ أخ ٤  :وهذه صورا]٧[لكل واحد سبعة 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٤٣٠ 

كان األخـوة ثالثـة     ومثاله مباينا إن    : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
 على فريق واحد    االنكسارأي ومثال   ) وتصح من مائة ومثانية     
مع مباينة السهام للرؤوس لو هلك      ] ٣٦[يف أصل ستة ثالثني     

 عن زوجة وأم وجد وثالثة أخوة أشقاء أو ألب فـإن            زوج
وذلك ملوافقة خمـرج    ] ٣٦[أصل مسألتهم من ستة وثالثني      
لث الباقي للباقي  وحاصل     سدس األم  وربع الزوجة ومباينة ث      

يف كامل حاصل النظر بني     ] ٣[ضرب خمرج ثلث الباقي ثالثة      
نتج سـتة وثالثـون     ] ١٢[خمرجي الربع والسدس اثين عشر      

] ٦[وهي األصل هلذه املسألة لـألم الـسدس سـتة           ] ٣٦[
لكونه ] ٧[وللجد ثلث الباقي سبعة     ] ٩[وللزوجة الربع تسعة    

 املال والباقي أربعة عـشر      أحظ له من املقامسة وسدس مجيع     
منكسرة عليها سهامهم   ] ٣[لإلخوة ورؤوسهم ثالثة    ] ١٤[

وهي جزء السهم مث    ] ٣[وتباينها  فنثبت كمل الرؤوس ثالثة       
 ] ٣٦[نضرا يف أصل املسألة ستة وثالثني 
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١٠٨ ٣٦ ×٣ 

 ٢٧ ٩ زوجة

 ١٨ ٦ أم

 ٢١ ٧ جد

 ١٤ أخ

 ١٤ أخ

] ١٠٨= ٣٦×٣[ينتج مائـة ومثانيـة      
ومنها تصح املسألة لألم مثانية عـشرة       

عة وعشرون  وللزوجة سب ] ١٨= ٣×٦[
وللجد واحد وعشرون   ] ٢٧= ٣×٩[
ولإلخوة اثنان وأربعون   ] ٢١= ٣×٧[
لكل واحـد أربعـة     ] ٤٢= ٣×١٤[

 أخ :وهذه صورا] ١٤[عشرة 

١٤ 

١٤ 

والكسر على أكثر من فريق لك فيـه         ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
، نظر األول بني كل فريق وسهامه على ما سـبق           ال: نظران  

سبق معنا أن النظر    ) النظر الثاين بني املثبتات بالنسب األربع       
  فقطوافقبني السهام والرؤوس يكون بنسبتني مها التباين والت

أما النظر الثاين فهو بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربـع           
  .م والرؤوسوالذي نتج عن حاصل النظر األول بني السها

بالنسب األربع وهي املماثلة واملداخلة      ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 ) واملوافقة واملباينة 
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ينة يف موضوع احلساب إذ     معالنسب األربع هي من الوسائل الُ     
 املعلوم أن كل عددين فرضا ال بد أن يكون بينهما نـسبة       من

 : النسب كالتايل وهذهمن النسب األربع 
وحقيقـة  : (املؤلف رمحه اهللا تعاىل بقولـه       ره  وذك : التماثل

املماثلة تساوى عددين حبيث لو كان أحدمها ورثة واآلخـر          
سهام ألتاهم من واحد كثالثة وثالثة وأربعة وأربعة ومخـسة          

 األعداد يف املقدار مثـل      أوهي تساوي العددين    أي  ) ومخسة  
وحنو ذلـك   ] ٥[مخسة  و] ٥ [مخسةو] ٤[أربعة  و] ٤[أربعة  
 ومسي التماثل ذا االسـم      املتساويانل للمتماثلني أيضاً    ويقا

 للتماثل بني األعداد يف املقدار
وحقيقـة  : ( املؤلف رمحه اهللا تعاىل بقوله      وذكره   : التداخل

 املداخلة كون أصغر العددين جزءاً من أكربمها حبيث لـوثين         
وثالثـة وسـتة    ، عليه أفناه ومل يزد شيء  كاثنني وأربعـة          

 أن ينقسم أكرب العددين على أصغرمها بـال         يهأي   )وحنومها
  .كسر
  . أن يفين أصغر العددين أكربمها لو كرر طرحه منهوقيل
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 همثال،  صحيحاً من األكرب   اً أن يكون العدد األصغر جزء     وقيل
 عددين  وكل] ٦[ستة  و] ٣[ثالثة  و] ٤[أربعة  و] ٢[كاثنني  

لني يقـال للمتـداخ    و أحدمها نتيجة لضرب اآلخر متداخالن    
 التداخل ذا االسم لدخول أصغر العددين يف        ومسىمتناسبان  
  .أكربمها

         : املؤلـف رمحـه اهللا تعـاىل بقولـه          وذكره   : لتوافقا -٣
وحقيقة املوافقة اتفاق العددين يف التجزئة بـدون تـداخل          ( 

بينهما كأربعة وستة موافقة بالنصف وستة وتـسعة موافقـة          
 أن يتفق العددان جبزء من األجزاء وهو  ) بالثلث وحنو ذلك 

 يقبالن ال ينقسم أكربمها على أصغرمها إال بكسر ولكن          وقيل
القسمة على عدد ثالث وقيل ال يفين أصغر العددين أكربمهـا           

  ثالثولكن يفنيهما عد 
ستة و] ٦[ستة  و] ٤[كأربعة  املشتركان  :  للمتوافقني   ويقال

لوجود االتفاق بني    التوافق ذا االسم     ومسي] ٩[وتسعة  ] ٦[
 .األعداد 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٤٣٤ 

واملباينة : ( املؤلف رمحه اهللا تعاىل بقوله      وذكره   : التباين -٤
هو أن ال يوجد بني العددين تناسب بوجه مما تقدم كثالثـة            

 ال يتفق العددان فأكثر     أي ) وأربعة ومخسة وسبعة وحنو ذلك    
] ٥[ومخـسة   ] ٤[أربعـة   و] ٣[كثالثة  يف جزء من األجزاء     

] ١[ دالواح عددين متوالني متباينان عدا      وكل، ] ٧[وسبعة  
] ٥[ مخـسة و] ٣[ثالثة   عددين أوليني ك   وكل ]٢[واالثنني  
 املباينة ذا االسم للتباين بـني األعـداد يف          ومسيتمتباينان  
 ٠ )١( املقدار
 : يف كفايته تعاىل ـ رمحه اهللا ـ  ابن اهلائم قال

  كل عددين نسبـةوبني        
 منفـعة أربع يف علمها من                                  
   وتوافــق تداخل متاثل            

 احلــاذق يعـىن ن تباين                                  
   تساويا فقل متاثـال فإن        

                                                 
 و العـذب الفـائض    ٩٢ -٨٩ ص   ١ و فتح القريب ايب ج       ١٤ – ١٢ ص لالحم     الفرائضانظر    (١)

              ٥٩ – ٤٦ وانظـر التهـذيب يف علـم الفـرائض و الوصـايا ص               ١٥٣ ص   ١ الفارض ج    عمدةشرح  
  ١٤٨ -١٤٤ صوالفصول 
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  أداخالالكبري عد األصغر أو                                  
 ها توافقا   عدد أفناأو        

  أفرقـاتباينا واحد فقط أو                                  
  ومخسة متاثـال فخمسة        

 الـتداخـوتـسعة  ثالثة                                  
    يقال يف املداخلةورمبا        

  هو اصطالح أزفلهتناسب                                  
  وتسعة توافقاتةوس        

 ـاـتوافق تداخال وكلما                                   
   غري عكس فافهمنه بأئنامن        

 )١( وستة تبايـناومخسة                                    
، فاملمـاثالن يكتفـى بأحـدمها        ( :قوله رمحه اهللا تعـاىل    

 يضرب وفق أحدمها    واملتوافقان، واملتداخالن يكتفى بأكربمها    
هذا يف حال النظر بني خمـارج الفـروض         ) يف كامل اآلخر  
 . لتأصيل املسألة

                                                 
   ٦ -٢/٣ إىل حترير الكفاية جاهلداية اية  (١)
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ويف حال النظر بني املثبتات مـن رؤوس الفـرق لتـصحيح            
 . االنكسار

ويف حال النظر بني املثبتات من مسائل املناسخات سيما احلالة          
 . الثانية من احلاالت الرئيسة

 .   مل وحنو ذلكويف حال النظر بني مسائل احل
ومبلـغ  ، وأكرب املتـداخلني    ، فاملثبت من أحد املتماثلني     ( 

الضرب من وفق أحد املوافقني أو كامل أحـد املتبـاينني يف            
كامل  اآلخر هو جز السهم فاضربه يف أصل املسألة فما بلغ            
فمنه تصح فحينئذ من له شيء من أصـل املـسألة أخـذه             

ل تـصحيح انكـسار     هذا يف حا   )مضروباً يف جزء السهم     
 استخدام هذه النسب األربـع      يختلفالسهام على الرؤوس  ف    

 مجيعها يف النظر بـني      فتستخدم  االستخدامباختالف موضع   
  الفروض لتأصيل املسألة مقامات
 جزء السهم   الستخراج يف النظر بني رؤوس الفرق         وتستخدم

 النظر بني املسألة الستخراج     يفلتصحيح االنكسار وتستخدم    
  ذلكشابه  اجلامعة ملسائل املناسخات و احلمل وما
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  املتداخالت املتماثالت وأكرب    ىحدإ يف هذه احلاالت ب    فيكتفي
 وبـضرب كامـل   اآلخـر  أحد املتوافقني يف كامل    وبضرب

 املتباينني يف كامل اآلخر 
 املعروف هذه احلاالت قد ينوب القاسم املشترك األصغر         ويف

لنسب األربع وذلك بإرجـاع     يف علم احلساب املشهور عن ا     
 األوليةاألعداد إىل عواملها 

 ال تستخدم من هذه النسب األربـع إال          احلاالت بعض   ويف 
 :   ومهانسبتني

  واملباينة املوافقة نسبتا 
 لنظر بني رؤوس الفرق مع سهامها عند االنكسار يف ا وذلك
  سهام األموات ومسائلهم يف املناسخات وبني
 أوزوجية ومسألة الرد إذا تعـددت فـرق          باقي فرض ال   وبني

 )١( يف باب الرد وما شابه ذلكاذهأصناف أهل الرد و

                                                 
  ١٥ فرائض الالحم ص انظر  (١)
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احلالة هذه هي   ) فالكسر على فريقني     ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
أن وهـي   من حاالت انكسار السهام على الـرؤوس         الثانية

  فقطن االنكسار على فريقنيوكي
 األصول إالّ االثنني فـال      يقع يف مجيع   ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   
 اخلارج منه وهو النـصف ال يكـون إال          ضيقع فيه ألن الفر   

 حدوث االنكسار على فريقني يف كل أصل         يتصور .)لواحد  
ألنه ال يرث النصف    ] ٢ [اثننيمن األصول التسعة عدا أصل      

] ٢[اثـنني   ال انكسار عليه ومسائل أصل    املنفردإال منفرداً و    
  وباقي إما نصفان و إما نصف
وينحصر النظر فيـه بـني الـسهام        : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   

والرؤوس يف ثالث حاالت إما أن توافق كال الفريقني سهامه          
 أو توافق فريقاً وتباين اآلخر ، نيه يأو تبا

ينحصر يف أربع حاالت إما أن يتمـاثال        ، والنظر بني املثبتات    
ثنا عـشر حاصـل     أو يتداخال أو يتوافقا أو يتباينا فمسائلة ا       

 ) ، ضرب ثالث يف أربع 
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 للسهام مع الرؤوس يف االنكسار على فريقني ثالث حاالت         
 :وهي 
 . سهام الفريقني رؤوسهم فقاوأن ت :  األوىلاحلالة
 . سهام الفريقني رؤوسهم ينابأن ت :  الثانيةاحلالة
 . آخر اً و تباين فريقاًأن توافق فريق :  الثالثةاحلالة
 كل حالة من هذه احلاالت الثالث أربع مسائل          أنه يف  واعلم

 يتماثال وإما أن يتداخال وإما يتوافقا وإما أن     أنألن املثبتني إما    
  مسالةيتباينا فهذه اثنتا عشرة 

 نظرت أيضاً باعتبار العول وعدمه كانت أربعة وعشرين         وإن
 نظـرت باعتبـار     وإن ةحاصل ضرب ثالث يف أربع    مسألة  

 األصول زادت أيضاً 
 أن علم هذا فإن طريقة التصحيح يف احلالة الثانيـة وهـي      إذا
 :ن االنكسار على فريقني كالتايلوكي

 على حدة باملوافقة    ورؤوسه بني سهام كل فريق      ننظر -١
واملباينة كما سبق فإن تباينت أثبتنا مجيع الرؤوس وإن         

 .أثبتنا وفق الرؤوس ت توافق
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 فـإذا    األربـع  بالنسب بني املثبتات من الرؤوس      ننظر -٢
متاثلت اكتفينا بأحدها وأن تداخلت اكتفينا بأكربهـا        

 وفق أحدمها يف كامل اآلخـر وإن        ضربنا توإن توافق 
 النظرتباينت ضربناها يف بعضها وما حصل نتيجة هذا         

 .فهو جزء السهم 

  جزء السهم وما حصل فهو مصح هلا  املسألة يفنضرب -٣

 نصيب كل فريق يف جزء السهم الذي ضـربنا        نضرب -٤
مـن   حصل فهو لذلك الفريـق       وما أصل املسألة      به

 .مصح املسألة

 نصيب كل فريق على رؤوسه وما حصل فهـو          نقسم -٥
 .نصيب لكل فرد منهم 

مثال موافقة السهام للفريقني مع التماثل      : ( قوله رمحه اهللا تعاىل    
بينهما أم وأربعة أخوة ألم وستة أعمام  أصـلها سـتة وجـزء              

مثال موافقة  ) ني وتصح من اثىن عشر      سهمها اثنان أحد املتماثل   
سهام الفريقني لرؤوسهم مع مماثلة رؤوس الفريقني لبعض ولـو          
هلك هالك عن أم وأربعة أخوة ألم وستة أعمام فـإن أصـل             

ملداخلة خمرج فرض الثلث ملخرج فـرض       ] ٦[مسألتهم من ستة    
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السدس وكما علم عند التداخل نكتفي باألكرب لـألم الـسدس         
وهي منكسرة علـيهم    ] ٢[خوة ألم الثلث اثنان   ولإل] ١[واحد  

وبينهما موافقة بالنصف فنثبـت نـصف       ] ٤[ورؤوسهم أربعة   
 ثالثة لألعمـام منكـسرة      لباقيوا] ٢[رؤوس اإلخوة ألم اثنني     

 بينهما و] ٦[عليهم أيضاً ورؤوسهم ستة 
 ١٢ ٦  ×٢ 

 ٢ ١  أم 

 ١  ألم أخ

 ١  ألم أخت

 ١  ألم أخ
٤ 

  ألم أخت

٢ 

١ 

 ١ عم

 ١ عم

 ١ عم

 ١ عم

 ١ عم

  رؤوسهم  ثلثفنثبتموافقة بالثلث  
املثبتات وهـي   وبالنظر بني   ] ٢[اثنني  

 لنظر بني السهام والرؤوس جند    حاصل ا 
فهي ] ٢[رؤوس كلٍ من الفريقني اثنني      

هي جزء  منهما   فنكتفي بواحدة    متماثلة
 مث نضرا يف أصل املسألة سـتة        السهم

 ومنها  ]١٢=٦×٢[ينتج اثنا عشر    ] ٦[
] ٢=٢×١[ اثنـان    لـألم تصح املسألة   
 لكـل ] ٤=٢×٢[ أربعة   ولإلخوة ألم 

لألعمـام سـتة    و] ١ [ واحـد  واحد
] ١[واحـد   لكل واحـد    ] ٦=٢×٣[

 :وهذه صورا 

٦ 

 عم

٣ 

١ 
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ومثاله مع التداخل بينهما أن يكـون        : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
 اثىن عشر أصلها ستة وجزء سهمهما       األعمام يف هذه املسألة   

أي ومثال  ) أربعة أكرب املتداخلني وتصح من أربعة وعشرين        
 على فريقني مع موافقة سهامهم لرؤوسهم وتداخل        راإلنكسا

رؤوس الفريقني يف بعض لو هلك هالك عن أم وأربعة أخوة           
ملداخلة ] ٦[ألم واثين عشر عماً فإن أصل مسألتهم من ستة          

ث ملخرج فرض السدس وكما علـم عنـد         خمرج فرض الثل  
ولإلخوة ألم  ] ١[التداخل نكتفي باألكرب لألم السدس واحد       

] ٤[وهي منكسرة عليهم ورؤوسهم أربعـة    ] ٢[الثلث اثنان   
وبينهما موافقة بالنصف فنثبت نصف رؤوس اإلخوة ألم اثنني         

]٢ .[ 
لألعمام منكسرة عليهم ورؤوسـهم اثنـا       ] ٣[ ثالثة   لباقيوا

  رؤوسهم أربعة   ثلث فنثبتبينهما موافقة بالثلث     و ]١٢[عشر  
]٤[. 

ها حاصل النظر بني السهام والرؤوس جند     مثبتات  وبالنظر بني   
 نكتفـي وعند التداخل    خلةادمتفهي   ]٤[وأربعة  ] ٢[اثنني  
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 نـضرا   جزء السهم إذاً هي    ]٤[ األربعة   هيمنهما و  باألكرب
 ينتج أربعة وعشرون] ٦[يف أصل املسألة ستة 

 ٢٤ ٦ ×٤ 

 ٤ ١ أم 

 ٢ أخ ألم 

 ٢ أخت ألم

 ٢ أخ ألم
٤ 

 أخت ألم

٢ 

٢ 

 ومنها تـصح    ]٢٤=٦×٤[ 
] ٤=٤×١[ أربعة   لألماملسألة  

 =٤×٢[ مثانيـة    ولإلخوة ألم 
] ٢[ اثنان          واحد لكل] ٨
ــشر  و ــا ع ــام اثن لألعم
لكــل واحــد ] ١٢=٤×٣[

 ١٢ ٣ عم ١٢ :وهذه صورا ] ١[واحد 

ومثاله مع توافقها أم ومثانية أخوة ألم       : (  تعاىل قوله رمحه اهللا  
ومثانية عشر عماً أصلها ستة وجزء سهمها اثنا عشر حاصـل           
، ضرب الوفق من راجع األخوة يف املوافق وهو راجع األعمام        

 على فريقني مع    االنكسارأي ومثال   ) وتصح من اثنني وسبعني   
هلـك  موافقة سهامهم لرؤوسهم وموافقة رؤوسهم لبعض لو        

هالك عن أم ومثانية إخوة ألم ومثانية عشر عماً فإن أصلها من            
ملداخلة خمرج الفرضني وكما علم عنـد التـداخل         ] ٦[ستة  



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٤٤٤ 

] ١[نكتفي باألكرب وهو هنا الستة لـألم الـسدس واحـد            
وهي منكسرة عليهم ورؤوسهم    ] ٢[ولإلخوة ألم الثلث اثنان     

رؤوس وبينهما موافقة بالنصف فنثبـت نـصف        ] ٨[مثانية  
لألعمام منكـسرة   ] ٣[ ثالثة   لباقيوا] ٤[اإلخوة ألم أربعة    

بينهما موافقة بالثلـث     و] ١٨[عليهم ورؤوسهم مثانية عشر     
وبالنظر بني حاصل النظر بني     ] ٦ [ رؤوسهم ستة   ثلث فنثبت

 املثبت من الرؤوس أربعة     جندبالنسب األربع   السهام والرؤوس   
ند التوافق نضرب   بالنصف وع  فقاوتوبينهما   ]٦[وستة  ] ٤[

وفق أحدمها يف كامل األخر واحلاصل هو جزء   السهم اثنـا             
اليت ذكرها املؤلف رمحه اهللا تعاىل بقولـه        ] ١٢=٤×٣[عشر  

 نضرا يف أصل    جزء السهم إذاً هي    ) وجزء سهما اثنا عشر   (
 الـيت   ]٧٢ =٦×١٢[ينتج اثنني وسـبعني     ] ٦[املسألة ستة   

وتـصح مـن اثـنني      ( قوله  ذكرها املؤلف رمحه اهللا تعاىل ب     
 أربعـة   ولإلخوة ألم ] ١٢=١٢×١[ اثنا عشر    لألم )وسبعني
 ]٢٤ =١٢×٢[وعشرون
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 ٧٢ ٦ ×١٢ 

 ١٢ ١ أم 

 ٢٤ ٢ إخوة ألم ٨

لألعمام و] ٣[ ثالثة    واحد لكل
] ٣٦ =١٢×٣[ستة وثالثـون    

وهـذه  ] ٢[اثنـان   لكل واحد   
 ٣٦ ٣ أعمام ١٢  :صورا

اله مع تباينهما أم وأربعة أخوة ألم       ومث: ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
وتسعة أعمام أصلها ستة وجزء سهمها ستة من ضرب راجع          
) األخوة اثنني يف راجع األعمام ثالثة وتصح من ستة وثالثني           

أي ومثال االنكسار على فـريقني مـع موافقـة سـهامهم            
لرؤوسهم ومباينة الرؤوس لو هلك هالك عن أم وأربعة إخوة          

ملداخلـة خمـرج    ] ٦[فإن أصلها من ستة     ألم وتسعة أعمام    
ولإلخوة ألم الثلث اثنـان     ] ١[الفرضني لألم السدس واحد     

وبينـهما  ] ٤[وهي منكسرة عليهم ورؤوسهم أربعـة       ] ٢[
] ٢[موافقة بالنصف فنثبت نصف  رؤوس اإلخوة ألم اثـنني         

لألعمام كذلك منكسرة عليهم ورؤوسهم     ] ٣[ ثالثة   لباقيوا
  رؤوسهم ثالثة   ثلث فنثبتقة بالثلث   بينهما مواف و] ٩[تسعة  

بالنسب وبالنظر بني حاصل النظر بني السهام والرؤوس        ] ٣[
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وهـي   ]٣[وثالثة  ] ٢[ املثبت من الرؤوس اثنني      جنداألربع  
باينة فنضرب كامل أحدمها يف كامل األخر ينـتج سـتة           مت
وهذا جزء السهم الذي ذكره املؤلـف بقولـه          ]٦=٢×٣[
ينتج ] ٦[را يف أصل املسألة ستة      مث نض ) وجزء سهمها ستة  (

 لـألم  ومنـها تـصح املـسألة        ]٣٦ =٦×٦[ستة وثالثون   
  اثناولإلخوة ألم] ٦=٦×١[ستة

 ٣٦ ٦ ×٦ 

 ٦ ١ أم 

 ١٢ ٢ إخوة ألم ٤

  واحد لكل] ١٢ =٦×٢[ عشر  
لألعمام مثانية عـشر    و] ٣[ثالثة  

اثنـان  لكل واحد   ] ١٨ =٦×٣[
 ١٨ ٣ أعمام ٩ :وهذه صورا ] ٢[

ومثال مباينة السهام لكال الفريقني مع      : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
وجـزء  ، ثالثة أخوة ألم وثالثة أعمام أصلها ثالثة        ، متاثلهما  

أي ومثـال   ) سهمها ثالثة أحد املتماثلني وتصح من تـسعة         
 على فريقني مع مباينة الـسهام لكـال الفـريقني           االنكسار

 ألم وثالثة أعمام فإن     ومتاثلهما لو هلك هالك عن ثالثة إخوة      
] ١[خمرج الثلث لإلخوة ألم الثلث واحد       ] ٣[أصلها من ثالثة  
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وبينهما مباينـة فنثبـت     ] ٣[منكسر عليهم ورؤوسهم ثالثة     
لألعمام كـذلك   ] ٢[ اثنان   لباقيوا] ٣[كامل الرؤوس ثالثة  

 فنثبـت مباينة  بينهما  و] ٣[منكسرة عليهم ورؤوسهم ثالثة     
الـرؤوس  من   املثبتالنظر بني   وب] ٣ [كامل رؤوسهم ثالثة  

ماثلة نكتفـي    مت ]٣[وثالثة  ] ٣[ها ثالثة   جندبالنسب األربع   
 هي جزء السهم] ٣[بأحدمها 

 ٩ ٣ ×٣ 

 ١ أخ ألم

 ٣ ١ أخت ألم

 أخ ألم

١ 

١ 

 ٢ عم

 ٢ عم

مث نضرا يف أصل املسألة ثالثـة        
 ومنها  ]٩= ٣×٣[ينتج تسعة   ] ٣[

 ثالثـة   لإلخـوة ألم  تصح املسألة   
 واحـد    واحـد  لكل] ٣ =٣×١[
] ٦ =٣×٢[لألعمام سـتة    و] ١[

وهـذه  ] ٢[نـان   اثلكل واحـد    
 :صورا

٣ 

 عم

٢ 

٢ 

ومثاله مع تداخلهما ستة أخوة مل وثالثة       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
أعمام أصلها ثالثة وجزء سهمها ستة أكرب املتداخلني وتصح من          

ريقني مع مباينة السهام     على ف  االنكسارأي ومثال   ) مثانية عشر   
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لكال الفريقني ومداخلة رؤوس الفريقني لبعضها لو هلك هالـك     
 أعمام فإن أصلها من ثالثة    ] ٣[إخوة ألم وثالثة    ] ٦[عن  وستة    

منكسر علـيهم   ] ١[خمرج الثلث لإلخوة ألم الثلث واحد       ] ٣[
 وبينهما مباينة فنثبت كامل الرؤوس سـتة      ] ٦[ورؤوسهم ستة   

لألعمام منكسرة عليهم ورؤوسهم ثالثة     ] ٢[نان   اث لباقيوا] ٦[
] ٣ [كامل رؤوسـهم ثالثـة     فنثبتمباينة   كذلكبينهما  و] ٣[

 وبالنظر بني 
١٨ ٣ ×٦ 

 ١ أخ ألم

 ١ أخ ألم

 ١ أخ ألم

 ١ أخ ألم

 ١ أخ ألم

٦ 

 أخ ألم

١ 

١ 

 ٤ عم

 ٤ عم

بالنـسب األربـع     الرؤوس   من املثبت
وهـي   ]٣[وثالثـة   ] ٦[ها ستة   جند
داخلة فنكتفـي بأكربمهـا وهـي       مت

فهي جزء السهم مث ضـرا      ] ٦[الستة
ج مثانيـة   ينت] ٣[يف أصل املسألة ثالثة     

 ومنها تصح املسألة    ]١٨= ٦×٣[عشر  
 لكـل ] ٦ =٦×١[ سـتة    لإلخوة ألم 

لألعمام اثنا عـشر    و] ١[ واحد   واحد
] ٤[أربعـة   لكل واحد   ] ١٢ =٦×٢[

 :وهذه صورا
٣ 

 مع

٢ 

٤ 
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ومثاله مع توافقهمـا سـتة أوالد أم        : (  رمحه اهللا تعاىل     قوله
أصلها ثالثة وجزء سهمها مثانية عـشر مـن         ، وتسعة أعمام   

ضرب وفق الستة اثنني يف املوافق تسعة وتصح مـن أربعـة            
أي ومثال االنكسار على فريقني مع مباينة السهام        ) ومخسني  

و هلك هالك عـن      لكال الفريقني وموافقة رؤوس الفريقني ل     
أعمام فإن أصل مسألتهم من     ] ٩[إخوة ألم وتسعة    ] ٦[ستة  
منكسر ] ١[خمرج الثلث لإلخوة ألم الثلث واحد       ] ٣[ ثالثة

وبينهما مباينـة فنثبـت كامـل       ] ٦[عليهم ورؤوسهم ستة    
لألعمام منكسرة علـيهم    ] ٢[ اثنان   لباقيوا] ٦[الرؤوس ستة 

كامـل   فنثبـت ة  مباين كذلكبينهما  و] ٩[ورؤوسهم تسعة   
بالنسب الرؤوس  من   املثبتوبالنظر بني   ] ٩[ رؤوسهم تسعة 

 األربع
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 ٥٤ ٦ ×١٨ 

 ١٨ ١ أوالد أم ٦

 ٤ عم

 ٤ عم

 ٤ عم

 ٤ عم

 ٤ عم

 ٤ عم

 ٤ عم

 ٤ عم

بينـهما   ]٩[وتسعة  ] ٦[ها ستة   جند
وافق بالثلث فنضرب وفق أحدمها يف      ت

كامل اآلخر ينـتج مثانيـة عـشر        
فهي جـزء الـسهم     ] ١٨=٩×٢[

] ٣[نضرا يف أصل املسألة ثالثـة       
 ]٥٤= ١٨×٣[ينتج أربعة ومخسون    

 مثانية  لإلخوة ألم  تصح املسألة    ومنها
  واحـد  لكل] ١٨ =١٨×١[عشرة  
لألعمام ستة وثالثـون    و] ٣[ثالثة  

أربعـة  لكل واحد   ] ٣٦ =١٨×٢[
 :وهذه صورا] ٤[

٩ 

 عم

٢ 

٤ 

ومثاله مع تباينهما أخوين ألم وثالثة      : (  تعاىل قوله رمحه اهللا   
أعمام  أصلها ثالثة وجزء سهمها ستة من ضرب اثـنني يف            

أي ومثال االنكسار على فريقني  ) ثالثة وتصح من مثانية عشر      
مع مباينة السهام لكال الفريقني ومباينتهما لبعض لو هلـك           

أعمـام فـإن أصـل      ] ٣[وثالثة  ] ٢[هالك عن أخوين ألم     
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خمرج الثلث لألخوين ألم الثلث واحد      ] ٣[ ألتهم من ثالثة  مس
وبينـهما مباينـة    ] ٢[منكسر عليهما ورؤوسهما اثنان     ] ١[

لألعمام منكـسرة   ] ٢[ اثنان   لباقيوا، فنثبت كامل الرؤوس    
 فنثبـت مباينـة    كذلكبينهما  و] ٣[عليهم ورؤوسهم ثالثة    

 بالنـسب الرؤوس  من   املثبتوبالنظر بني   ، كامل رؤوسهم   
كذلك متباينة فنـضرب     ]٣[وثالثة  ] ٢[ها اثنني   جنداألربع  

فهي جزء  ] ٦=٣×٢[كامل أحدمها يف كامل اآلخر ينتج ستة        
 السهم مث نضرا يف أصل املسألة ثالثة 

 ١٨ ٣ ×٦ 

 ٣ أخ ألم
٢ 

 أخت ألم
١ 

٣ 

 ٤ عم

 ٤ عم

=  ٦ ×٣[ينتج مثانيـة عـشر      ] ٣[
 ألخوينل ومنها تصح املسألة     ]١٨
  واحـد  لكل] ٦ =٦×١[ ستة   ألم

لألعمام اثنـا عـشر     و] ٣[ثالثة  
أربعـة  لكل واحد   ] ١٢ =٦×٢[
 :وهذه صورا] ٤[

٣ 

 عم

٢ 

٤ 
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ومثال موافقة السهام لفريق مع مباينتـها       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
مع متاثل املثبتني زوجتان وأربعة عشر أبناً أصلها مثانيـة          ، اآلخر  

 ) ملتماثلني وتصح من ستة عشروجزء سهمها اثنان أحد ا
أي ومثال االنكسار على فريقني مع موافقـة الـسهام لفريـق            

 عن زوجـتني    زوجمع متاثل املثبتني لو هلك      ، ومباينتها اآلخر   
خمرج الـثمن   ] ٨[وأربعة عشر أبناً فإن أصل مسألتهم من مثانية         

] ٢[منكسر عليهما ورؤوسهما اثنان     ] ١[للزوجتني الثمن واحد    
 ما مباينة فنثبت كامل الرؤوسوبينه
لألوالد منكسرة عليهم ورؤوسهم أربعة عشر      ] ٧[ سبعة   لباقيوا
] ٢[سبع رؤوسهم اثـنني      فنثبتموافقة بالسبع   بينهما  و] ١٤[

] ٢[ها اثنني   جندبالنسب األربع   الرؤوس  من   املثبتوبالنظر بني   
متماثلة نكتفي بأحدمها تكون جزء السهم مث نضرا        ] ٢[واثنني  

 ] ١٦=٨×٢[ أصل املسألة ينتج ستة عشريف
 ١٦ ٨ ×٢ 

 ١ زوجة 
٢ 

 زوجة
١ 

١ 

 ومنها تصح املسألة للـزوجتني اثنـان       
] ١[لكل واحـدة واحـد      ] ٢=٢×١[

لكل ] ١٤= ٧×٢[ولألبناء أربعة عشر    
 ١٤ ٧ أبناء ١٤ :وهذه صورا] ١[واحد منهم واحد 
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زوجتـان واثنـا    ومثاله مع تداخلهما    : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
عشر أخاً شقيقاً أصلها أربعة وجزء سـهمها أربعـة أكـرب            

 علـى   االنكسارأي ومثال   ) املتداخلني وتصح من ستة عشر      
مع تداخل  ، فريقني مع موافقة السهام لفريق ومباينتها اآلخر        

 عن زوجتني واثين عشر أخاً      زوجاملثبت من الرؤوس لو هلك      
خمرج الربع للزوجتني   ] ٤[شقيقاً فإن أصل مسألتهم من أربعة       

] ٢[منكسر عليهمـا ورؤوسـهما اثنـان        ] ١[الربع واحد   
لإلخوة ] ٣[ ثالثة   لباقيواوبينهما مباينة فنثبت كامل الرؤوس      

بينـهما  و] ١٢[األشقاء منكسرة عليهم ورؤوسهم اثنا عشر       
وبالنظر بـني   ] ٤[ثلث رؤوسهم أربعة     فنثبتموافقة بالثلث   

وأربعـة  ] ٢[ها اثنني   جند األربع   بالنسبالرؤوس  من   املثبت
وهي متداخلة فنكتفي بأكربمها وهي األربعة تكون جزء        ] ٤[

ينتج ستة عـشر    ]٤[السهم مث نضرا يف أصل املسألة أربعة        
 ومنها تصح املسألة للزوجتني أربعة] ١٦=٤×٤[
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 ١٦ ٤ ×٤ 

 ١ زوجة 
٢ 

 زوجة
١ 

١ 

لكل واحدة اثنان   ] ٤=٤×١[
ولإلخوة األشقاء اثنا عشر    ] ٢[
هم منلكل واحد   ] ١٢= ٤×٣[

 ١٢ ٣ إخوة أشقاء ١٢ :وهذه صورا] ١[واحد 

ومثاله مع توافقهما ستة أخـوة ألم        : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
ومثانية أعمام أصلها ثالثة وجزء سهمها اثنا عـشر حاصـل           
ضرب وفق راجع األعمام اثنني يف ستة وتـصح مـن سـتة             

 ) وثالثني 
النكسار على فريقني مع موافقة الـسهام لفريـق         أي ومثال ا  

 مع توافق املثبت من الرؤوس ، ومباينتها اآلخر 
أعمام فإن  ] ٨[خوة ألم ومثانية    إ] ٦[لو هلك هالك عن ستة      
خمرج الثلث لإلخوة ألم الثلـث      ] ٣[أصل مسألتهم من ثالثة     

وبينهما مباينة  ] ٦[منكسر عليهم ورؤوسهم ستة     ] ١[واحد  
لألعمام  ورؤوسهم   ] ٢[ اثنان   لباقيوا الرؤوس   فنثبت كامل 

نصف رؤوسـهم    فنثبتموافقة بالنصف   بينهما  و] ٨[مثانية  
 ] .٤[أربعة 
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] ٦[ها ستة جندبالنسب األربع    الرؤوس   من املثبتوبالنظر بني   
 بينهما موافقةو] ٤[وأربعة 

 ٣٦ ٣ ×١٢ 

 ١٢ ١ إخوة ألم ٦

 ٣ عم

 ٣ عم

 ٣ عم

 ٣ عم

 ٣ عم

 ٣ عم

 ٣ عم

بالنصف فنكتفي بضرب وفق أحدمها     
يف كامل اآلخر ينـتج اثنـا عـشر         

 جزء الـسهم مث     هي] ١٢=٦×٢[
نضرا يف أصل املسألة ثالثة ينـتج       

ومنها ] ٣٦= ١٢×٣[ستة وثالثون   
تصح املسألة لإلخوة ألم اثنا عـشر       

لكل واحد اثنـان    ] ١٢= ١٢×١[
ولألعمام أربعـة وعـشرون     ] ٢[
لكل واحد ثالثـة    ] ٢٤= ١٢×٢[
 وهذه صورا] ٣[

٨ 

 عم

٢ 

٣ 

ومثاله مع تباينهما ثالثـة أخـوة ألم        : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
وأربعة أعمام أصلها ثالثة وجزء سهمها ستة من ضرب اثنني          

 ) يف ثالثة وتصح من مثانية عشر
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أي ومثال االنكسار على فريقني مع موافقـة الـسهام لفريـق            
 ر مع تباين املثبت من الرؤوس ومباينتها اآلخ

أعمام فـإن   ] ٤[خوة ألم وأربعة    إ] ٣[لو هلك هالك عن ثالثة      
خمرج الثلث لإلخـوة ألم الثلـث       ] ٣[أصل مسألتهم من ثالثة     

وبينهما مباينـة   ] ٣[منكسر عليهم ورؤوسهم ثالثة   ] ١[واحد  
لألعمـام  ورؤوسـهم     ] ٢[ اثنان   لباقيوافنثبت كامل الرؤوس    

نصف رؤوسهم اثنني    فنثبتموافقة بالنصف   نهما  بيو] ٤[أربعةر
ها جنـد بالنـسب األربـع   الرؤوس من  املثبتوبالنظر بني  ] ٢[

 بينهما مباينة] ٢[واثنني ] ٣[ثالثة
 ١٨ ٣ ×٦ 

 ٢ أخ ألم

 ٣ ٢ أخ ألم

 أخ ألم

١ 
 ٢ 

 ٣ عم

 ٣ عم

 ٣ عم

 فنضرب كامل  أحـدمها يف كامـل        
وهي جزء  ] ٦=٣×٢[اآلخر ينتج ستة  

السهم نضرا يف أصل املسألة ثالثـة       
] ١٨= ٣×٦[ينتج مثانية عـشر     ] ٣[

 تصح املسألة لإلخوة ألم سـتة       ومنها
] ٢[لكل واحـد اثنـان      ] ٦= ٦×١[

لكل ] ١٢= ٦×٢[ولألعمام اثنا عشر  
 :وهذه صورا] ٣[واحد ثالثة 

٤ 

 عم

٢ 

٣ 
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 إال يف والكسر على ثالث فرق ال يقع : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
 يتـصور   الأي  ) ويف أصل ستة وثالثني     ، األصول اليت تعول    

حدوث االنكسار على ثالث فرق إال يف األصول الثالثة اليت          
كما ] ٢ [ االثنني ألن أصل ] ٣٦[الستة والثالثني   تعول وأصل   

 .فقطأسلفنا ال يكون االنكسار فيه إال على فريق واحد 
 .فقطفيه غري فريقني فإنه ال جيتمع ] ٣[الثالثة  أصل وأما
فإن أكثر ما يتصور    ] ٨[أصل الثمانية   و] ٤[األربعة أصل   وأما

 . وال يتعددمنفردفيهما ثالث فرق منها صاحب النصف وهو 
فال يتعدد فيـه إال اجلـدات       ] ١٨[الثمانية عشر    أصل   وأما

 .فقط واإلخوة 
 علم هذا فإن االنكسار على ثالث فرق جممع عليه وفيـه            إذا

وقـد  :  الشنـشوري رمحـه اهللا       قالسون مسألة   اثنتان ومخ 
يف شـرح   تعاىل  رمحه اهللا   ) ابن اهلائم   (استقصى ذلك الشيخ    

 . الكفاية 
وفيه للسهام مع الرؤوس أربع حاالت      : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   

أو ، أو توافق اثنني وتباين الثالـث       ، إما أن توافقها أو تباينها      



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٤٥٨ 

وهـي كـون    احلالة   هذه    أي يف  )تباين اثنني وتوافق الثالث     
مع الرؤوس  يف هذه احلالة    للسهام  ؛  االنكسار على ثالث فرق     

 : أربع حاالت وهي 
 . الثالث السهام لرؤوس الفرقموافقة
 . الثالث السهام لرؤوس الفرقمباينة
سـهام الفريـق     ةباينم و  فقط لرؤوسهما  فريقنيسهام   موافقة
 .لرؤوسهاآلخر 

سـهام الفريـق     ةوافقم و هما فقط لرؤوس  فريقنيسهام   ةباينم
 . لرؤوسهاآلخر 

مث املثبتات إما أن تتماثل أو تتداخل أو        : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
 تتوافق أو تتباين 

 ، أو يتماثل اثنان ويداخلهما الثالث أو يوافقهما أو يباينهما 
 ، أو يتداخل اثنان ويوافقهما الثالث أو يباينهما 

 ،ثالث أو يتوافق اثنان ويباينهما ال
فهذه عشر حاالت يف النظر بني املثبتات وتضرب يف األربـع           

 ) . السابقة تبلغ أربعني مسألة 
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املثبتات هنا هي حاصل النظر بني سهام كل فريق ورؤوسـه           
 السابقة إما  احلاالت األربع    يفوحاصل النظر بني هذه املثبتات      

ـ   أو تتوافق   مجيعاً تتداخل املثبتات أو مجيع  أن تتماثل     أو  اً مجيع
 مجيعاً  تتباين
 الثالث الفريق  ويداخلهما فريقان يتماثل منها أو

 = = = = = ويوافقهما = = = = = = = = 
    = = = = =ويباينهما= = = = = = = = 

 = = = = =  ا مويوافقه= = = =  يتداخل أو
 = = = = = ا مويباينه= = = = = = = = 

 الثالث يق الفر ويداخلهما فريقان يتوافق منها أو
 = = = = = =ويباينهما = = = = = = = = 

 الثالث الفريق ان ويوافقهما فريق يتباين منها أو
الثالث مبعىن أنـه    الفريق  و يداخلهما   = = = = = = = =  

  ال يف كل منهما أحدمهايدخل يف 
 يف أربعة تبلغ اثنني ومخسني مـسألة كمـا          ة ثالثة عشر  فهذه

  .الفصوليف  تعاىل رمحه اهللاذكره ابن اهلائم 
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 مماثلة العدد الثالث للمتـداخلني واملتـوافقني واملتبـاينني          أما
  .فمحال
التفاضل بني العددين ألن مماثلة العدد للعددين       :  ذلك   وسبب

 هذا لكانت املسائل أربعة وستني مـن        ولوالاملختلفني حمال   
مـسالة   ةبقيت معنا ثالثة عشر   ،  يف أربعة    ةضرب ستة عشر  

  أربعة باثنني ومخسني مسألة يفنضرا 
 العول وعدمه تكون املسائل مائة وأربعة وكل ذلـك   وباعتبار

 .ممكن الوقوع 
 فال  ق طريقة العمل يف تصحيح االنكسار على ثالث فر        وأما

 تصحيح االنكسار على فريقني     يفخيتلف عن خطوات العمل     
إال النظر بني رؤوس الفرق ويشمل ثالث فرق وأربع وهـذا           

له طرق عشر كما قال الشيخ العالمة علي بن اجلمـال            النظر
 . رمحه اهللا تعاىل)١( األنصاري

 : أشهرها طريقان ومها : تعاىل ابن اهلائم رمحه اهللا وقال

                                                 
علي بن أيب بكر بن أمحد عبد الرمحن املعروف بابن اجلمال املصري مث املالكي الـشافعي                 هو على ما أظن      (١)

 هـ صاحب كتاب فتح الفياض يف علم الفرائض ينظر إيضاح املكنون يف الـذيل علـى         ١٠٤٤املتوىف سنة   
   إمساعيل باشا منشورات مكتبة املثىن بغداد   ٤كشف الظنون عن أمساء الكتب والفنون ج
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  األسهل يف التعليم وهو:  هو طريق الكوفيني :  األولالطريق
 يف عددين وحتصل أقل عدد ينقسم       ظرنتأن  وهو  وهذا الطريق   

 ما علم من فصل النسب األربع على كل منهما ك
 تنظر بينه وبني عدد ثالث وحتصل أقل عدد ينقسم على كل           مث

 . األعداد فما كان فهو املطلوب آخرمنهما وهكذا إىل 
 أن تقف أحـد     وهو:  وهو طريق البصريني      :  الثاين الطريق

األعداد وتقابل بينه وبني سائرها وتـسقط منـها املماثـل           
 باين ووفق املوافق  فيه وتثبت املالداخلو
 ا تنظر فيما أثبته فإن كان أكثر من عددين وقفت أحـدمه           مث

 كما سبق وهكذا إىل أن ينتـهي        وعملتوقابلت به سائرها    
  واحداملثبت إىل عدد فاضربه يف املوقوفات واحداً بعد 

 عددين فحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما كمـا           وإىل
د واحد فما كان فهـو   بعواحداًعرفت واضربه يف املوقوفات    

 املطلوب 
 بالضرب فيها واحداً بعد واحد أن تضربه يف أحـدها           ونعين

 ٠ يف آخر وهكذا واحلاصلواحلاصل يف آخر منها 
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 البصريون وقف أكرب املتوافقني وإذا كان أحـدها         ويستحسن
 وتتباين ما عداه يعني ذلك املوافـق        عداهيوقف كل واحد مما     

 ٠للوقف وإال فال 
وقوف يف األول بـاملوقوف املقيـد ويف الثـاين           امل ويسمون
 ٠باملطلق

ـ ] ٩[تـسعة   و] ٦[ستة  و] ٤[أربعة   كانت األعداد    فلو إن ف
 ستة وقف ال  فيتعنيمتباينان  التسعة ومها   واألربعة   توافق   الستة

وجيب ] ٣[وثالثة  ] ٢[األربعة والتسعة اثنان    وحينئذ فراجعا   
 أن يكونا متباينني 

فاضـربه يف   ] ٦[سـتة   ل منـهما     ينقسم على ك   عددوأقل  
موقـوف  ] ٦[ستة  فال] ٣٦[ستة وثالثون   املوقوف فاملطلوب   

 مقيد 
أن يقتصر على   :  آخر وهو    وجه يف مثل هذه الصورة      ويتأتى

 على  اقتصرتضرب أحد املتباينني يف اآلخر أال ترى أنك لو          
 ٠حلصل املطلوب ] ٩[يف التسعة ] ٤[األربعة ضرب 
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مخسة يقني فلو كانت لدينا األعداد       مثال لتوضيح الطر   وإليك
وعشرة  ]٩[وتسعة   ]٨[ ومثانية] ٧[وسبعة   ]٦[وستة   ]٥[
العـشرتني   بني   تنظرفبطريق الكوفيني     ] ١٠[وعشرة   ]١٠[
 بـني و ا بإحدامها لتماثلهما وتنظر بينه  وتكتفي] ١٠[و] ١٠[

أكربمهـا وهـي    بني فتكتفي   تفتجدمها متداخل ] ٥ [اخلمسة
 أكرب العددين  ألا ] ١٠[العشرة 
ني فاضـرما   تدمها متبـاين  جت] ٩ [ التسعة  وبني ا بينه ظرمث نن 

 ] ٩٠ [تسعونببعضهما ينتج 
 ضـرما فاني  تدمها متبـاين  جت] ٧[ السبعة   تنظر بينها وبني  مث  

 ] ٦٣٠ [ ستمائة وثالثونببعضهما ينتج
 ني بالنـصف  تدمها متـوافق  جت] ٨[الثمانية   وبني   ا بينه تنظرمث  
الفان ومخـسمائة     ينتج    مها يف كامل اآلخر   أحدضرب وفق   فا

 ] .٢٥٢٠[وعشرون
تنظر بني عددين وحاصل النظر     :   طريقة الكوفيني  وخالصة

 النظر تنظر به مع عدد آخر إىل        وحاصلتنظر به مع عدد آخر      
  .أعلماية األعداد و اهللا  
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فتقف أحد األعداد املذكورة معنا يف       :  طريق البصريني  وأما
وقابلت به كـال    ] ١٠[عدد عشرة    ال وقفت فإن   املثال السابق 

 ملماثلتها] ١٠[عدد العشرة   من األعداد الستة الباقية فاسقط ال     
عـدد  وال] ٧[عدد سبعة   لدخوهلا واثبت ال  ] ٥[عدد مخسة وال

  ملباينتها] ٩[تسعة
ملوافقتهما لـه    ] ٨[مثانية  و] ٦[عددين ستة   نصفي ال اثبت  و

أربعـة  و] ٣[ثالثة   وهي   أعدادبالنصف فيصري املثبت أربعة     
 .]٩[تسعة و] ٧[سبعة و] ٤[
ـ  فإن   فأسـقط   أخوااوقابلت ا   ] ٩[عدد تسعة    وقفت ال
] ٧[عدد سـبعة    وال] ٤[عدد أربعة   وأثبت ال ] ٣[عدد ثالثة   ال

مائتـان واثنـان ومخـسون          ينـتج   وحصل ضرا   للمباينة  
 ينـتج ] ١٠[عدد املوقوف عشرة    يف كامل ال  أضرا  ] ٢٥٢[
]٠)١(] ٢٥٢٠ 

تقف أحد األعداد وتنظر به مـع    :  طريق البصريني  وخالصة
  . عدد على حدةكلمجيع األعداد الباقية 

                                                 
  بتصرف ١٥٢ -١٤٩ يف الفرائض صالفصولظر ان  )١(
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 تقف أحد األعداد احلاصلة وتنظر به مع حاصـل النظـر            مث
  املطلوب واهللا تعاىل أعلمحيصلالسابق وهكذا إىل أن 

 األمثلة 
وس مع  مثال موافقة السهام للرؤ    ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   ـ  ١

متاثل املثبتات زوجة وست عشرة أختاً شقيقة ومثانية أخوة ألم          
أصلها اثنا عشر وتعول إىل سبعة عشر وجزء        ، وأربع جدات   

أي ومثال االنكسار   ) سهمها اثنان وتصح من أربعة وثالثني       
على ثالث فرق مع موافقة سهام مجيع الفرق لرؤوسها  ومتاثل    

أختـاً   ]١٦[ عشرة    عن زوجة وست   زوجاملثبتات لو هلك    
جدات  فإن أصـل     ] ٨[خوة ألم وأربع    إ] ٨[نية  ومثا، شقيقة

لتماثل خمرج فرضـي الثلـث      ] ١٢[من اثين عشر    مسألتهم  
والثلثني ومداخلتهما مع خمرج فرض السدس وموافقتـه مـع          

 .]٣[للزوجة الربع ثالثة  ، خمرج الربع بالنصف
لـيهن  منكـسرة ع  ] ٨[ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية     

 وفقهـا بالثمن فنثبت    ]١٦[رؤوسهن ست عشرة    لموافقة  و
 ]. ٢[اثنان 
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موافقـة  ومنكـسرة علـيهم     ] ٤[ولإلخوة ألم الثلث أربعة     
  .]٢[ اثنني وفقهابالربع فنثبت ] ٨[رؤوسهم مثانية ل

منكـسرة علـيهن وموافقـة      ] ٢[وللجدات السدس اثنان    
] ٢ [ رؤوسهن اثنني  وفقبالنصف فنثبت   ] ٤[رؤوسهن أربعة   ل

 ] ١٧[وتعول املسألة إىل سبعة عشرة 
وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جند كلـها          

وكما علم سابقاً نكتفـي بأحـد        ، متماثلةفهي  ] ٢[  نياثن
 .تياملتماثل

إذاً جزء سهمها ـ كما ذكر املؤلف رمحـه اهللا تعـاىل ـ       
ح نضرا يف عول املسألة سبعة عشر ينـتج مـص         ] ٢[اثنان  

 . ]٣٤= ١٧×٢[املسألة أربعة وثالثون 
 .]٦= ٢×٣[ للزوجة ستة 

لكل واحدة  ] ١٦= ٢×٨[ ولألخوات الشقيقات ستة عشرة     
 لكل] ٨= ٢×٤[ ولإلخوة ألم مثانية  ،]١[واحد 
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 ٣٤ ١٢/١٧ ×٢ 

 ٦ ٣ زوجة 

 ١٦ ٨ قيقةأخت ش ١٦

 ٨ ٤ أخ ألم ٨

ــد   ــد واح ] ١[واح
ــة   ــدات أربع وللج

ــل ] ٤= ٢×٢[ لكـ
وهذه ] ١[واحدة واحد   

 ٤ ٢ جدات ٤ :صورا

ومثاله مع تداخلهما زوجة ومثان       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   ـ  ٢
، جدات وست عشرة أختاً شقيقة واثنني وثالثني أخـاً ألم           

أصلها اثنا عشر وتعول إىل سبعة عشر وجزء سهمها مثانيـة           
أي ومثال االنكـسار علـى      ) وتصح من مائة وستة وثالثني      

فرق مع موافقة سهام مجيع الفرق لرؤوسها  ومداخلـة      ثالث  
 عن زوجة وست عـشرة      زوجاملثبتات من الرؤوس لو هلك      

أخاً ألم ومثان جدات    ] ٣٢[أختاً شقيقة واثنني وثالثني      ]١٦[
للزوجة الربع  ،  ]١٢[فإن أصل مسألتهم من اثين عشر       ؛  ] ٨[

 ] ٣[ثالثة 
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ـ ] ٨[ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية      سرة علـيهن   منك
اثنني  وفقهابالثمن فنثبت   ] ١٦[رؤوسهن ست عشر    لموافقة  و
]٢ [ 

موافقـة  ومنكـسرة علـيهم     ] ٤[ولإلخوة ألم الثلث أربعة     
 ] ٨[ مثانية وفقهابالربع فنثبت ] ٣٢[ ني وثالثنيرؤوسهم اثنل

] ٨[رؤوسـهن مثانيـة     لموافقة  ] ٢[وللجدات السدس اثنان    
عول املسألة إىل سبعة عشر   وت] ٤[أربعة   وفقهابالنصف فنثبت   

]١٧ [ 
وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جندها اثـنني          

متداخلة وكما علـم سـابقاً      ] ٤[و أربعة   ] ٨[ومثانية  ] ٢[
 ]٨[نكتفي بأكرب املتداخالت وهي هنا الثمانية 

] ٨[إذاً جزء سهمها كما ذكر املؤلف رمحه اهللا تعاىل مثانيـة            
ملسألة سبعة عشر ينتج مائة وستة وثالثـون        نضرا يف عول ا   

للزوجة أربعـة   ، املسألة  هذه  ومنها تصح   ] ١٣٦= ١٧×٨[
 .]٢٤= ٨×٣[وعشرون 
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لكـل  ] ٦٤= ٢×٨[ولألخوات الشقيقات أربعة وسـتون      
 .]٢[واحدة اثنان 

 منهم واحد  لكل] ٣٢= ٨×٤[ولإلخوة ألم اثنان وثالثون 
 ١٣٦ ١٢/١٧ ×٨ 

 ٢٤ ٣ زوجة 

 ٦٤ ٨ أخت شقيقة ١٦

 ٣٢ ٤ أخ ألم ٣٢

وللجدات  ]١[واحد  
= ٨×٢[مثانية عشرة   

 لكل واحـدة    ]١٨
وهــذه ] ٢[اثنــان 
 ١٦ ٢ جدات ٨  :صورا

ومثاله مع توافقها زوجة وثالثون      ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   ـ  ٣
شقيقة ومثاين عشر جدة وأربعة وعشرون أخاً ألم أصلها اثنا          

تسعون وتصح من ألـف     عشر وتعول إىل سبعة عشر سهمها       
أي ومثال االنكسار على ثالث فرق مع       ) ومخسمائة وثالثني   

موافقة سهام مجيع الفرق لرؤوسها وتوافـق املثبتـات مـن           
شقيقة     أختاً  ]  ٣٠[ عن زوجة وثالثني   زوج هلك   الرؤوس لو 

جدة فـإن    ]١٨[ عشر   ومثانأخاً ألم   ] ٢٤[وأربعة وعشرين   
 ] ١٢[أصل مسألتهم من اثين عشر 
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 ] ٣[للزوجة الربع ثالثة 
منكـسرة علـيهن    ] ٨[ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية     

مخسة وفقها  بالنصف فنثبت   ] ٣٠ [نيرؤوسهن ثالث لموافقة  و
 ] ١٥[عشرة 

موافقـة  ومنكـسرة علـيهم     ] ٤[ولإلخوة ألم الثلث أربعة     
 ] ٦[ ستة وفقهابالربع فنثبت ] ٢٤[ن يرؤوسهم أربعة وعشرل

منكـسرة علـيهن وموافقـة      ] ٢[ثنان  وللجدات السدس ا  
] ٩[ تسعة   وفقهابالنصف فنثبت   ] ١٨[رؤوسهن مثانية عشر    ل

 ] ١٧[وتعول املسألة إىل سبعة عشر 
وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جندها تسعة         

متوافقة وكما علم   وهي  ] ١٥[ومخسة عشر   ] ٦[وستة  ] ٩[
 فحاصل النظر بني    سابقاً نضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر      

لتوافقهمـا بالثلـث    ] ١٨=٦×٣[ التسعة والستة مثانية عشر   
 ]١٥ [واخلمسة عشر ] ١٨[وحاصل النظر بني الثمانية عشر        

 لتوافقهما بالثلث ] ٩٠=١٨×٥[تسعون 
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إذاً جزء سهمها كما ذكر املؤلف رمحه اهللا تعـاىل تـسعون            
ائة نضرا يف عول املسألة سبعة عشر ينتج ألف ومخسم        ] ٩٠[

املـسألة  هـذه   ومنها تـصح    ] ١٥٣٠= ١٧×٩٠[وثالثون  
ولألخـوات  ، ] ٢٧٠= ٩٠×٣[للزوجة مائتان وسـبعون     

لكل واحدة  ] ٧٢٠= ٩٠×٨[الشقيقات سبعمائة وعشرون    
ولإلخـوة ألم ثالمثائـة وسـتون       ، ] ٢٤[أربعة وعشرون   

 ]١٥[لكل واحد مخسة عشرة ] ٣٦٠=٩٠×٤[
 ١٥٣٠ ١٢/١٧ ×٩٠ 

 ٣٧٠ ٣ زوجة 

 ٧٢٠ ٨ أخت شقيقة ٣٠

 ٣٢ ٤ أخ ألم ٢٤

ــة  وللجــدات مائ
= ٩٠×٢[ومثانون  

 واحدة  لكل] ١٨٠
وهذه ] ١٠[عشرة  
 ١٦ ٢ جدات ١٨ صورا 

ومثاله مع تباينهما زوجة وأربع       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل     ـ  ٤
 عـشر   اثينم أصلها من    ألجدات وعشر شقائق وستة أخوة      

ن وتصح مخسمائة   وتعول إىل سبعة عشر وجزء سهمها ثالثو      
 على ثالث فرق مـع موافقـة     االنكسارأي ومثال   ) وعشرة  
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سهام مجيع الفرق لرؤوسها  وتباين مثبتات  الرؤوس لو هلك           
 ]٦[أخوات شقيقات وسـتة     ] ١٠[عن زوجة وعشر    زوج  

جدات فإن أصل مسألتهم من اثين عـشر        ]٤[إخوة ألم وأبع    
قيقات ولألخـوات الـش   ، ] ٣[للزوجة الربع ثالثة     ، ]١٢[

رؤوسهن عـشرة   وموافقة ل منكسرة عليهن   ] ٨[الثلثان مثانية   
ولإلخوة ألم الثلث   ، ] ٥[مخسة  وفقها  بالنصف فنثبت   ] ١٠[

] ٦[رؤوسـهم سـتة     وموافقـة ل  منكسرة عليهم   ] ٤[أربعة  
وللجدات السدس اثنـان    ، ] ٣[ ثالثة   وفقهابالنصف فنثبت   

نـصف  بال] ٤[رؤوسهن أربعة   موافقة ل ومنكسرة عليهن   ] ٢[
 ] ١٧[وتعول املسألة إىل سبعة عشر ] ٢[ اثنني وفقهافنثبت 

وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جندها مخسة         
بينها تباين وكما علم سـابقاً      ؛  ] ٢[واثنني  ] ٣[وثالثة  ] ٥[

نضرب كامل املتباينات يف بعضها  فحاصل النظر بني هـذه           
مث نضرا  ] ٣٠= ٢×٣×٥[املثبتات نتج جزء السهم ثالثون      

 مخـسمائة وعـشرة     ينتج] ١٧[يف عول املسألة سبعة عشر      
تسعون للزوجة  ، املسألة  هذه  ومنها تصح   ] ٥١٠= ١٧×٣٠[
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مائتـان وأربعـون    ولألخوات الـشقيقات    ] ٩٠= ٣٠×٣[
] ٢٤[لكل واحـدة أربعـة وعـشرون        ] ٢٤٠= ٣٠×٨[

 لكل ] ١٢٠=٣٠×٤[مائة وعشرون ولإلخوة ألم 
 ٥١٠ ١٢/١٧ ×٣٠ 

 ٩٠ ٣ زوجة 

 ٢٤٠ ٨ أخت شقيقة ١٠

 ١٢٠ ٤ أخ ألم ٦

] ٢٠[واحد عـشرون    
ــدات  = ٣٠×٢[وللج

ــدة ] ٦٠ ــل واح لك
] ١٥[مخسة عـشرة    

 ٦٠ ٢ جدات ٤  :وهذه صورا

ومثاله مع مماثلة اثنني ومداخلـة      ( : تعاىل قوله رمحه اهللا  ـ  ٥
الثالث هلما زوجة ومثان جدات وست عشرة أختـاً شـقيقة           

أخاً ألم أصلها اثنا عشر وتعول إىل سبعة عـشر           عشر   ةوست
أي ومثـال   ) وجزء سهمها أربعة وتصح من مثانية وسـتني         

االنكسار على ثالث فرق مع موافقة سهام مجيـع الفـرق            
لرؤوسها  ومتاثل رؤوس فريقني ومداخلـة رؤوس الفريـق          

أختاً ] ١٦[عن زوجة وست عشرة     زوج  الثالث هلما لو هلك     
 جدات ]٨[أخاً ألم  ومثان ] ١٦[شقيقة وستة عشر 
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للزوجة الربع ثالثة   ، ] ١٢[فإن أصل مسألتهم من اثين عشر       
منكسرة عليهن  ] ٨[ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية      ،] ٣[
 اثنني  وفقهابالثمن فنثبت   ] ١٦[رؤوسهن ستة عشرة    موافق ل و
]٢[.  

موافـق  منكـسرة علـيهم و    ] ٤[ولإلخوة ألم الثلث أربعة     
، ] ٤[ أربعة   وفقهابالربع فنثبت   ] ١٦ [ةة عشر رؤوسهم ست ل

منكـسرة علـيهن وموافقـة      ] ٢[وللجدات السدس اثنان    
وتعول ] ٤[ أربعة   وفقهابالنصف فنثبت   ] ٨[رؤوسهن مثانية   ل

 ]. ١٧[املسألة إىل سبعة عشر 
وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنـسب األربـع جنـدها           

اثل اثنني ويداخلـهما    أي مت ] ٤[وأربعة  ] ٤[وأربعة  ] ٢[اثنني
الثالث وكما علم سابقاً نكتفي بأكرب املتـداخلني فحاصـل          

مث نـضرا   ] ٤[النظر بني هذه املثبتات هو جزء السهم أربعة         
] ٦٨= ١٧×٤[يف عول املسألة سبعة عشر يبلغ مثانية وستني         

] ١٢= ٤×٣[للزوجـة اثنـا عـشر       ، ومنها تصح املسألة    
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لكـل  ] ٣٢= ٤×٨[ثـون   ولألخوات الشقيقات اثنان وثال   
 ] ١٦=٤×٤[ولإلخوة ألم ستة عشر ] ٢[واحدة اثنان 

 ٦٨ ١٢/١٧ ×٤ 

 ١٢ ٣ زوجة 

 ٣٢ ٨ أخت شقيقة ١٦

 ١٦ ٤ أخ ألم ١٦

واحد منهم  لكل واحد   
وللجدات مثانيـة   ] ١[
ــل ] ٨= ٤×٢[ لكـ

] ١[واحــدة واحــد 
 ٨ ٢ جدات ٨ وهذه صورا 

 موافقة الثالـث هلمـا      ومثاله مع  ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   ـ  ٦
كون الشقائق مثان وأربعني يصري جزء سهمها اثـين عـشر           

أي ومثال االنكسار على ثـالث      ) وتصح من مائتني وأربعة     
فرق مع موافقة سهام مجيع الفرق لرؤوسـها ومتاثـل رؤوس       
فريقني ويوافقهما رؤوس الفريق الثالث لو كـان األخـوات          

  ]٤٨[ني الشقائق يف املثال السابق مثان وأربع
منكـسرة علـيهن    ] ٨[فلألخوات الشقيقات الثلثان مثانيـة      

 وفقهـا بالثمن فنثبت   ] ٤٨[  نيرؤوسهن مثان وأربع  موافقة ل و
 ] ٦[ستة 
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وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنـسب األربـع جنـدها           
أي متاثل اثنني ويوافقهمـا     ] ٦[وستة  ] ٤[وأربعة  ] ٤[أربعة

ضرب وفق أحدمها يف كامل     الثالث وكما علم سابقاً نكتفي ب     
اآلخر فحاصل النظر بني هذه املثبتات هو جزء الـسهم اثنـا     

مث نضرا يف عول املسألة سـبعة عـشر         ] ١٢=٦×٢[عشر  
ومنـها تـصح    ] ٢٠٤= ١٧×١٢[يبلغ مائتان وأربعة    ]١٧[

ولألخـوات  ] ٣٦= ١٢×٣[املسألة للزوجة ستة وثالثـون      
اثنـان  لكل واحدة   ] ٩٦= ١٢×٨[الشقيقات ستة وتسعون  

 لكل واحد ] ٤٨=١٢×٤[ولإلخوة ألم مثانية وأربعون ] ٢[
 ٢٠٤ ١٢/١٧ ×١٢ 

 ٣٦ ٣ زوجة 

 ٩٦ ٨ أختاً شقيقة ٤٨

 ٤٨ ٤ أخاً ألم ١٦

وللجدات ] ٣[ثالثة  
ــشرون  ــة وع أربع

لكل ] ٢٤= ١٢×٢[
] ٣[واحدة ثالثـة    

 ٢٤ ٢ جدات ٨  :وهذه صورا

باينته هلمـا كـون     ومثاله مع م    ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   ـ  ٧
أي ) الشقائق ستاً جزء سهمها وتصحيحها كاليت   قبلـها           
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ومثال االنكسار على ثالث فرق مع موافقة سهام مجيع الفرق          
لرؤوسها ومتاثل رؤوس فريقني ويبايهنا رؤوس الفريق الثالث        

  ].٦[لو كان األخوات الشقائق يف املثال السابق ستاً 
منكـسرة علـيهن    ] ٨[نيـة   فلألخوات الشقيقات الثلثان مثا   

 ] ٣[ ثالثة وفقهابالنصف فنثبت ] ٦[رؤوسهن ستة موافقة لو
وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنـسب األربـع جنـدها           

أي متاثل اثنني يباينها الثالث ] ٣[وثالثة  ] ٤[وأربعة  ] ٤[أربعة
وكما علم سابقاً نكتفي بأحد املتماثلني وبـضرب كامـل          

آلخر فحاصل النظر بني هذه املثبتات هـو        املتباينني يف كامل ا   
مث نضرا يف عول املسألة     ] ١٢=٤×٣[جزء السهم اثنا عشر     

] ٢٠٤= ١٧×١٢[يبلغ مائتـان وأربعـة      ] ١٧[سبعة عشر   
] ٣٦= ١٢×٣[ومنها تصح املسألة للزوجة سـتة وثالثـون         

لكـل  ] ٩٦= ١٢×٨[ولألخوات الشقيقات ستة وتسعون     
م مثانيـة وأربعـون     ولإلخـوة أل  ] ١٦[واحدة ستة عـشر     

 وللجدات] ٣[لكل واحد ثالثة ] ٤٨=١٢×٤[
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 ٢٠٤ ١٢/١٧ ×١٢ 

 ٣٦ ٣ زوجة 

 ٩٦ ٨ أخوات شقيقات ٦

 ٤٨ ٤ أخاً ألم ١٦

أربعة وعشرون  
]٢٤=١٢×٢ [

لكل واحـدة   
ــة  ] ٣[ثالثـ

 ٢٤ ٢ جدات ٨ وهذه صورا 

ومثاله مع تداخل اثنني وموافقة       ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   ـ  ٨
ثالث هلما زوجة ومثان جدات واثنان وثالثون أخاً ألم ومثان          ال

وأربعون شقيقة أصلها اثنا عشر وتعول إىل سبعة عشر وجزء          
أي ) سهمها أربعة وعشرون وتصح من أربعمائـة ومثانيـة          

ومثال االنكسار على ثالث فرق مع موافقة سهام مجيع الفرق          
يـق  لرؤوسها وتداخل رؤوس فريقني وموافقـة رؤوس الفر       

] ٤٨[عن زوجة ومثان وأربعـني      زوج  الثالث هلما لو هلك     
 جدات ] ٨[أخاً ألم  ومثان ] ٣٢[أختاً شقيقة واثنني وثالثني 

 ] ١٢[فإن أصل مسألتهم من اثين عشر 
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ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانيـة     ] ٣[للزوجة الربع ثالثة    
ـ   موافقة ل منكسرة عليهن و  ] ٨[ ] ٤٨[  نيرؤوسهن مثان وأربع
 ] ٦[ ستة هامن فنثبت مثنبالث

موافقـة  منكـسرة علـيهم و    ] ٤[ولإلخوة ألم الثلث أربعة     
 ] ٨[ مثانية هابالربع فنثبت ربع] ٣٢[ ني وثالثنيرؤوسهم اثنل

موافقـة  ومنكـسرة علـيهن     ] ٢[وللجدات السدس اثنان    
وتعول ] ٤[ أربعة   وفقهابالنصف فنثبت   ] ٨[رؤوسهن مثانية ل

 ] ١٧[املسألة إىل سبعة عشر 
وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنـسب األربـع جنـدها           

أي تداخل اثنني ويوافقهمـا    ] ٤[وأربعة  ] ٨[ومثانية  ] ٦[ستة
الثالث وكما علم سابقاً نكتفي بأكرب املتداخلني وهي الثمانية         

موافقة بالنصف وحاصل ضرب    ] ٦[وبينها وبني الستة    ] ٨[
ربعة وعشرين  وفق أحدمها يف كامل اآلخر ينتج جزء السهم أ        

يبلغ ] ١٧[مث نضرا يف عول املسألة سبعة عشر ] ٢٤=٨×٣[
ومنها تـصح املـسألة     ] ٤٠٨= ١٧×٢٤[أربعمائة ومثانية   

ولألخوات الشقيقات  ] ٧٢= ٢٤×٣[للزوجة اثنان وسبعون    



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٤٨٠ 

لكل واحـدة أربعـة     ] ١٩٢= ٢٤×٨[مائة واثنان وتسعون    
 لكل واحد ] ٩٦=٢٤×٤[ولإلخوة ألم ستة وتسعون ] ٤[

 ٤٠٨ ١٢/١٧ ×٢٤ 

 ٧٢ ٣ زوجة 

 ١٩٢ ٨ أخت شقيقة ٤٨

 ٩٦ ٤ أخ ألم ٣٢

وللجدات ] ٣[ ثالثة  
ــون   ــة وأربع مثاني

لكل ] ٤٨= ٢٤×٢[
ــتة  ــدة س ] ٦[واح

 ٤٨ ٢ جدات ٨  :وهذه صورا

ومثاله مع مباينته هلمـا كـون        ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   ـ  ٩
ها كاليت  الشقائق ستاً وأصلها وعوهلا وجزء سهمها وتصحيح      

أي ومثال االنكسار على ثالث فرق مع موافقة سهام         ). قبلها  
مجيع الفرق لرؤوسها وتداخل  رؤوس فريقني ومباينة رؤوس         
الفريق الثالث هلما لو كان األخوات الـشقيقات يف املثـال           

منكسرة علـيهن   ] ٨[ستاً لكان هلن الثلثان مثانية      ]٦[السبق  
 ] ٣[ ثالثة وفقهانثبت بالنصف ف] ٦[رؤوسهن ستة موافقة لو

وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جندها ثالثـة        
أي تداخل اثنني ومها األربعـة      ] ٤[وأربعة  ] ٨[ومثانية  ] ٣[
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وكمـا  ] ٣[ويباينهما الثالث وهي الثالثة     ] ٨[والثمانية  ] ٤[
وبينـها  ] ٨[علم سابقاً نكتفي بأكرب املتداخلني وهي الثمانية        

مباينة وحاصل ضرب كامـل أحـدمها يف        ] ٣[الثة  وبني الث 
مث ] ٢٤[كامل اآلخر ينتج جزء السهم أربعـة وعـشرون          

يبلغ أربعمائة ومثانية   ] ١٧[نضرا يف عول املسألة سبعة عشر       
ومنها تصح املسألة للزوجة اثنان وسبعون      ] ٤٠٨= ١٧×٢٤[
ولألخوات الشقيقات مائة واثنان وتـسعون      ] ٧٢= ٢٤×٣[
ولإلخوة ] ٣٢[ لكل واحدة اثنان وثالثون      ]١٩٢= ٢٤×٨[

 ]٣[ لكل واحد ثالثة] ٩٦=٢٤×٤[ألم ستة وتسعون 
 ٤٠٨ ١٢/١٧ ×٢٤ 

 ٧٢ ٣ زوجة 

 ١٩٢ ٨ أخت شقيقة ٦

 ٩٦ ٤ أخ ألم ٣٢

= ٢٤×٢[ وللجدات  
لكل واحـدة   ] ٤٨

ــتة  ــذه ] ٦[س وه
  :صورا

 ٤٨ ٢ جدات ٨

قة اثنني ومباينة   ومثاله مع مواف   ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   ـ  ١٠
الثالث هلما زوجة ومثاين عشرة شقيقة واثنتا عـشرة جـدة           
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وعشرة أخوة ألم جزء سهمها تسعون وتـصح مـن ألـف            
أي ومثال االنكسار على ثالث فرق مع       ) ومخسمائة وثالثني   

موافقة سهام مجيع الفرق لرؤوسها  وموافقة  رؤوس فـريقني           
عن زوجـة   زوج   هلما لو هلك     ومباينة رؤوس الفريق الثالث   

خـوة ألم    إ] ١٠[أختاً شقيقة وعـشرة     ] ١٨[ عشرة     ومثان
 جدة ] ١٢[واثنيت عشرة 

  .]١٢[فإن أصل مسألتهم من اثين عشر
ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانيـة     ] ٣[للزوجة الربع ثالثة    

] ١٨[ عـشرة    ؤوسهن مثان رموافقة ل منكسرة عليهن و  ] ٨[
 ] ٩[ تسعة وفقهابالنصف فنثبت 

موافقـة  منكـسرة علـيهم و    ] ٤[وة ألم الثلث أربعة     ولإلخ
 ] ٥[ مخسة وفقهابالنصف فنثبت ] ١٠[رؤوسهم عشرة ل

موافقـة  ومنكـسرة علـيهن     ] ٢[وللجدات السدس اثنان    
وتعـول  ] ٦[ سـتة    وفقهافنثبت  ] ١٢[  عشر رؤوسهن اثين ل

وبالنظر بـني املثبتـات مـن       ، ]١٧[املسألة إىل سبعة عشر     
وستة ] ٥[ومخسة  ] ٩[جندها  تسعة    الرؤوس بالنسب األربع    
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وبني الستة والتسعة موافقة بالثلث وحاصل ضرب وفق        ] ٦[
وبينها وبـني   ] ١٨[أحدمها يف كامل اآلخر ينتج مثانية عشر        

اخلمسة وهي املثبت الثالث مباينة وحاصل ضـرب كامـل          
وهي جزء السهم   ] ٩٠[أحدمها يف كامل اآلخر ينتج تسعون     

يبلغ ألف ومخسمائة   ] ١٧[بعة عشر   نضرا يف عول املسألة س    
ومنها تصح املسألة للزوجـة     ] ١٥٣٠= ١٧×٩٠[وثالثون  

ولألخـوات الـشقيقات    ] ٢٧٠= ٩٠×٣[مائتان وسبعون   
لكل واحـدة أربعـون     ] ٧٢٠= ٩٠×٨[سبعمائة وعشرون   

لكـل  ] ٣٦٠=٩٠×٤[ولإلخوة ألم ثالمثائة وستون     ] ٤٠[
 ] ٣٦[واحد ستة وثالثون 

 ١٥٣٠ ١٢/١٧ ×٩٠ 

 ٢٧٠ ٣ زوجة 

 ٧٢٠ ٨ أخت شقيقة ١٨

 ٣٦٠ ٤ أخ ألم ١٠

ــة  وللجــدات مائ
= ٩٠×٢[ومثــانون

لكل واحدة  ] ١٨٠
] ١٥[مخسة عشرة   
 ١٨٠ ٢ جدات ١٢  :وهذه صورا
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فهذه عشر مسائل يف احلالـة       ( : قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل    
األوىل من األربع اليت للسهام مع الرؤوس وهي واقعة يف كل           

احلاالت الـيت   ) الثالث الباقيات وال نطيل بأمثلتها      حالة من   
وفيه للسهام مع   ( أشار إليها املؤلف رمحه اهللا تعاىل هي قوله         

أو توافق اثنني ، الرؤوس أربع حاالت إما أن توافقها أو تباينها 
وهذه األمثلـة   ) أو تباين اثنني وتوافق الثالث      ، وتباين الثالث   

من الفـرق الثالثـة     ل فريق   العشرة هي على موافقة سهام ك     
 )توافقها ( املشار إليها بقوله رمحه اهللا تعاىل و الرؤوسه
 وقد عدها ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل ثالثة عشرة مـسألة        قلت

فأما العشر فكما أوردها املؤلف رمحه اله تعاىل وأما املـسائل           
الثالث اليت أشار إليها ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل وتوجيههـا           

 :التايلفك
مع موافقة سهام مجيع     توافق فريقني ويداخلها الثالث    : األوىل

عن زوجـة ومثـان     زوج  لو هلك   :  الفرق الثالث لرؤوسها  
أخـاً ألم    ] ٣٢[أختاً شقيقة واثنني وثالثـني      ] ٤٨[وأربعني  
 ] ١٢[فإن أصل مسألتهم من اثين عشر ، جدات ] ٨[ومثان 
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يقات الثلثان مثانيـة    ولألخوات الشق ] ٣[للزوجة الربع ثالثة    
ـ   موافقة ل منكسرة عليهن و  ] ٨[ ] ٤٨[  نيرؤوسهن مثان وأربع

 ] ٦[ ستة هابالثمن فنثبت مثن
موافقـة  منكـسرة علـيهم و    ] ٤[ولإلخوة ألم الثلث أربعة     

 ] ٨[ مثانية هابالربع فنثبت ربع] ٣٢[ ني وثالثنيرؤوسهم اثنل
موافقـة  ومنكـسرة علـيهن     ] ٢[وللجدات السدس اثنان    

وتعول ] ٤[ أربعة   وفقهابالنصف فنثبت   ] ٨[هن مثانية رؤوسل
 ] ١٧[املسألة إىل سبعة عشر 

 وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جندها سـتة         
توافـق مثبـت رؤوس     أي  ] ٤[وأربعـة   ] ٨[ومثانية  ] ٦[

] ٨[مع مثبت رؤوس اإلخوة ألم مثانيـة        ] ٦[الشقيقات ستة   
ـ       ] ٢٤=٨×٣[شرون  بالنصف وحاصل وفقهما أربعـة وع

 وهو مثبت رؤوس اجلدات أربعـة       الثالثالفريق  هما  خلادوي
 أربعة وعشرين  وكما علم سابقاً نكتفي بأكرب املتداخلني        ]٤[
نضرا يف عول املسألة سبعة عشر      ؛   جزء السهم    وهي] ٢٤[
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ومنها تـصح   ] ٤٠٨= ١٧×٢٤[يبلغ أربعمائة ومثانية    ] ١٧[
 .املسألةهذه 

 .]٧٢= ٢٤×٣ [للزوجة اثنان وسبعون 
] ١٩٢= ٢٤×٨[ولألخوات الشقيقات مائة واثنان وتسعون       

 .]٤=٤٨÷ ١٩٢[لكل واحدة أربعة 
لكل واحد ثالثة   ] ٩٦=٢٤×٤[ولإلخوة ألم ستة وتسعون      
]٣=٣٢÷٩٦[ 

 ٤٠٨ ١٢/١٧ ×٢٤ 

 ٧٢ ٣ زوجة 

 ١٩٢ ٨ أخت شقيقة ٤٨

 ٩٦ ٤ أخ ألم ٣٢

ــة  ــدات مثاني  وللج
= ٢٤×٢[وأربعــون 

لكل واحـدة   ] ٤٨
ــتة  ] ٦=٨÷٤٨[س

 ٤٨ ٢ جدات ٨  :وهذه صورا

لو تدبرت هذه املسألة لوجدا نفس مسألة تـداخل         إال إنك   
فريقني ويوافقهما الثالث مع موافقة مجيع الفرق لسهامها وقد         

 ]٨[سبقت كما أوردها املؤلف رمحه اهللا تعاىل بالرقم مثانيـة           
 حافظ رمحهما اهللا    إذاً ال مشاحة بني الشيخ ابن اهلائم والشيخ       
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تعاىل فاألول آثر البسط والثاين آثـر االختـصار وكلتامهـا           
 .واقعتان وهللا احلمد واملنة

مع موافقة سهام مجيع     تباين فريقني يوافقهما الثالث    : الثانية
 عـشرة    لو هلك عن زوجة ومثان     :  الفرق الثالث لرؤوسها  

ة خوة ألم  واثـنيت عـشر      إ] ١٠[أختاً شقيقة وعشرة    ] ١٨[
  .]١٢[فإن أصل مسألتهم من اثين عشر، جدة ] ١٢[

ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانيـة     ] ٣[للزوجة الربع ثالثة    
] ١٨[ عـشرة    ؤوسهن مثانية رموافقة ل منكسرة عليهن و  ] ٨[

 ] ٩[ تسعة وفقهابالنصف فنثبت 
موافقـة  منكـسرة علـيهم و    ] ٤[ولإلخوة ألم الثلث أربعة     

 ] ٥[ مخسة وفقهافنثبت بالنصف ] ١٠[رؤوسهم عشرة ل
موافقـة  ومنكـسرة علـيهن     ] ٢[وللجدات السدس اثنان    

وتعـول  ] ٦[ سـتة    وفقهافنثبت  ] ١٢[  عشر رؤوسهن اثين ل
 .]١٧[املسألة إىل سبعة عشر 

وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جندها  تسعة           
ـ ابسة والتـسعة م   موبني اخل ] ٦[وستة  ] ٥[ومخسة  ] ٩[ ة ين
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 مخسة وأربعون ضرب أحدمها يف كامل اآلخر ينتج       وحاصل  
من رؤوس الفريق   وهي املثبت   ] ٦[ة  توبينها وبني الس  ] ٤٥[

كامـل  وفق أحدمها يف     وحاصل ضرب    موافقة بالثلث الثالث  
وهي جزء السهم نضرا يف عـول       ] ٩٠[ اآلخر نتج تسعون  
يبلغ ألـف ومخـسمائة وثالثـون       ] ١٧[املسألة سبعة عشر    

املسألة للزوجة مائتان   هذه   ومنها تصح    ]١٥٣٠= ١٧×٩٠[
ولألخوات الشقيقات سـبعمائة    ] ٢٧٠= ٩٠×٣[وسبعون  
] ٤٠[لكل واحـدة أربعـون      ] ٧٢٠= ٩٠×٨[وعشرون  

لكل واحد ستة   ] ٣٦٠=٩٠×٤[ولإلخوة ألم ثالمثائة وستون     
 ] ٣٦[وثالثون 

 ١٥٣٠ ١٢/١٧ ×٩٠ 

 ٢٧٠ ٣ زوجة 

 ٧٢٠ ٨ أخت شقيقة ١٨

 ٣٦٠ ٤ أخ ألم ١٠

ــة  وللجــدات مائ
= ٩٠×٢[ومثانون  

لكل واحدة  ] ١٨٠
] ١٥[مخسة عشرة   
١٨٠ ٢ جدات ١٢  :اوهذه صور 
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كذلك لو تدبرت هذه املسألة أيضاً لوجدا نفـس مـسألة           
توافق فريقني ويباينهما الثالث مع مباينة سهام مجيع الفـرق          
لسهامها وقد سبقت كما أورده املؤلف رمحه اهللا تعاىل بالرقم          

 ]١٠[ة عشر
تباين فريقني ويداخلهما الثالث مبعىن أنه يـدخل يف          : الثالثة

أحدمها ال يف كلٍ منهما مع موافقة سهام مجيع الفرق الثالث           
] ٦[ عـن زوجـة وسـت     زوج  لو هلك    همثالو :لرؤوسها

فإن أصل  أخاً ألم ومثان جدات] ٣٢[شقيقات واثنني وثالثني   
] ٣[ ثالثـة    للزوجـة الربـع    ]١٢[مسألتهم من اثين عشر     

موافقـة  منكسرة عليهن و  وهي  ] ٨[مثانية  وللشقيقات الثلثان   
، ] ٣[ ثالثـة    وفقهـا بالنصف فنثبـت    ] ٦[رؤوسهن ستة   ل

؛ كذلك منكـسرة علـيهم      ] ٤[ولإلخوة ألم الثلث أربعة     
] ٨[وموافقة لرؤوسهم بالربع فنثبت وفق رؤوسـهم مثانيـة          

افق كذلك منكسرة عليهن ومو   ] ٢[وللجدات السدس اثنان    
وتعـول  ] ٤[لرؤوسهن بالنصف فنثبت وفق رؤوسهن أربعة       

 ]١٧[إىل سبعة عشر 
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وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جندها ثالثـة        
] ٣[ اثنني ومها الثالثة     ينابأي ت ] ٤[وأربعة  ] ٨[ومثانية  ] ٣[

] ٤[ األربعـة    داخلهما الفريق الثالث وهي     وي] ٨[والثمانية  
يف كامل اآلخر ينـتج     املتباينني  أحدمها  وحاصل ضرب كامل    

مث نـضرا يف    ، ] ٢٤=٨×٣[جزء السهم أربعة وعـشرون      
 أربعمائـة ومثانيـة     ينـتج ] ١٧[عول املسألة سبعة عـشر      

للزوجة اثنـان   ، املسألة  هذه  ومنها تصح   ] ٤٠٨= ١٧×٢٤[
ولألخوات الشقيقات مائة واثنان    ، ] ٧٢= ٢٤×٣[وسبعون  
احـدة اثنـان وثالثـون      لكل و ] ١٩٢= ٢٤×٨[وتسعون  

] ٩٦=٢٤×٤[ولإلخوة ألم ستة وتسعون     ] ٣٢=٦÷١٩٢[
  لكل واحد ثالثة

 ٤٠٨ ١٢/١٧ ×٢٤ 

 ٧٢ ٣ زوجة 

 ١٩٢ ٨ أخت شقيقة ٦

 ٩٦ ٤ أخ ألم ٣٢

]٣=٣٢÷٩٦ [
= ٢٤×٢[وللجدات  

لكل واحـدة   ] ٤٨
ــتة  ] ٦=٨÷٤٨[س

 ٤٨ ٢ جدات ٨  :وهذه صورا
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 تداخل فريقني ويباينـهما     وأيضاً هذه املسألة هي نفس مسألة     
الثالث مع موافقة سهام مجيع الفرق لرؤوسهم وقد أوردهـا          

؛ إذاً ال مشاحة بـني  ] ٩[املؤلف رمحه اهللا تعاىل بالرقم تسعة  
الشيخ ابن اهلائم والشيخ حافظ رمحهما اهللا تعاىل فاألول آثر          
البسط فعدها حالة قائمة بنفسها والثاين آثر االختصار وقـد          

 .اً يف املسألة التاسعة وكلها واقعة وهللا احلمد واملنةدخلت ضمن
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وهي مباينة مجيع السهام لرؤوس   : وأما مسائل احلالة الثانية
 :مجيع الفرق فكما ليلي

 مثال مباينة سهام مجيع الفرق الثالث لرؤوسها مع متاثل -١
شقيقات وثالثة ]٣[املثبتات لو هلك زوج عن زوجة وثالث 

جدات فإن أصل مسألتهم من اثين ] ٣[ث إخوة ألم وثال] ٣[
لتماثل خمرج فرضي الثلث والثلثني ومداخلتهما ] ١٢[عشر 

 . مع خمرج فرض السدس وموافقته مع خمرج الربع بالنصف
ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية ، ] ٣[للزوجة الربع ثالثة 

 . فنثبتها] ٣[منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن ثالثة ] ٨[
منكسرة عليهم ومباينة ] ٤[ ألم الثلث أربعة ولإلخوة

] ٢[وللجدات السدس اثنان ، فنثبتها ] ٣[رؤوسهم ثالثة 
فنثبتها وتعول املسألة إىل سبعة ] ٣[مباينة لرؤوسهن ثالثة 

 ] ١٧[عشرة 
وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جندها متماثلة 

 بأحد املتماثالت وكما علم سابقاً نكتفي ] ٣[كلها ثالثة 
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نضرا يف عول املسألة سبعة عشر ] ٣[إذاً جزء السهم ثالثة 
للزوجة  ] ٥١= ١٧×٣[ينتج مصح املسألة واحد ومخسون 

ولألخوات الشقيقات أربعة وعشرون ] ٩= ٣×٣[تسعة 
 ولإلخوة ألم اثنا عشر ، ]٨[لكل واحدة مثانية ] ٢٤= ٨×٣[

 ٥١ ١٢/١٧ ×٣ 

 ٩ ٣ زوجة 
 ٢٤ ٨ أخت شقيقة ٣

 ١٢ ٤ أخ ألم ٣

لكل واحد ] ١٢=٤×٣[
وللجدات ] ٤[أربعة 
لكل ] ٦= ٣×٢[ستة 

وهذه ] ٢[واحدة اثنان 
 ٦ ٢ جدات ٣  :صورا

واألخصر من ذلك لو هلك عن أخت شقيقة وأخـتني ألب           
للـشقيقة  ] ٦[وجدتني وعمني فإن أصل مسألتهم من سـتة         

تني الـسد   ولكل من األختني ألب واجلد    ] ٣[النصف ثالثة   
للعمني كل الفـرق الثالثـة      ] ١[والباقي واحد   ] ١[واحد  

منكسر عليها سهامهم ومباين لرؤوسهم وبالنظر بني املثبتات        
متماثلة فنكتفي بأحدها وهـي جـزء       ] ٢[جنها كلها اثنني    

 ينتج مصحها اثنا ] ٦[السهم نضرا يف أصل املسألة ستة 
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 ١٢ ٦ ×٢ 

 ٦ ٣ أخت شقيقة 
 ٢ ١  ان ألبأخت ٢
 ٢ ١ جدتان ٢

] ٦=٣×٢[عشر للشقيقة ستة    
واألخـتني  جلدات  ا منلكل  و

= ١×٢[اثنـان    ألب والعمني   
] ٢ [منهم واحد لكل واحد   ] ٢

 ٢ ١ عمان ٢ :وهذه صورا
 ومثال مباينة سهام مجيع الفرق الثالث لرؤوسـهم مـع           -٢

 اًكان األخوات ألب يف املثال السابق أربع      مداخلة املثبتات لو    
 ] ٦[ فإن أصل مسألتهم من ستة ]٨[األعمام مثانية و] ٤[

 ومباينـة   سـهامهن منكسرة علـيهن    ومجيع الفرق الثالث    
 .  لرؤوسهن

 اثـنني وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جندها         
كلها متداخلة وكما علم سابقاً     ف] ٨ [ومثانية] ٤[ة  أربعو] ٢[

فهي جزء  ] ٨ [مانية هنا وهي الث عند التداخل نكتفي بأكربها     
عـون  مثانية وأرب ينتج  ] ٦[السهم نضرا يف أصل املسألة ستة       

]٤٨= ٨×٦.[  
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 . سـهماً  ]٢٤=٨×٣[ون  أربعـة وعـشر    ةلألخت الشقيق 
لكـل واحـدة اثنـان      ] ٨+٨×١[ولألخوات ألب مثانيـة     

 مثانية نيجلدتا]  ٢=٤÷٨[
 ١٢ ٦ ×٢ 

 ٦ ٣ أخت شقيقة 
 ٢ ١  ان ألبأخت ٤
 ٢ ١ جدتان ٢

لكل واحدة أربعة   ] ٨+٨×١ [
ولألعمــام مثانيــة ] ٤=٢÷٨[
لكل واحد منـهم    ] ٨+٨×١[

ــد  ــذه ]١=٨÷٨[واح  وه
 ٢ ١ عمان ٨ :صورا

 ومثال مباينة سهام مجيع الفرق الثالث لرؤوسـهم مـع           -٣
أخوات الـشقيقات   هلك عن تسع    لو  : موافقة مجيع املثبتات  

 حاصل  فإن] ١٥ [مخسة عشر عماً  و] ٦[وست جدات   ] ٩[
النظر بني رؤوس اجلدات واألخوات الشقائق مثانيـة عـشر          

]١٨=٩×٢.[ 
وبني رؤوس األعمام مخسة    ] ١٨[ وبالنظر بني الثمانية عشر     

 .جندها متوافقة بالثلث كذلك] ١٥[عشر 
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وهـي جـزء    ] ٩٠=١٨×٥[ وحاصل النظر بينهما تسعون     
ينـتج مخـسمائة    ] ٦[السهم نضرا يف أصل املسألة سـتة        

 .ومنها تصح هذه املسألة] ٥٤٠=٩٠×٦ [وأربعون
، سهماً] ٣٦٠=٩٠×٤[لألخوات الشقيقات ثالمثائة وستون     

 .سهماً] ٤٠=٩÷٣٦٠[أربعون لكل واحدة 
لكل واحدة مخسة   ، سهماً  ] ٩٠=٩٠×١[وللجدات تسعون   

 .سهماً] ١٥=٦÷٩٠[عشر سهماً
 ٥٤٠ ٦ ×٩٠ 

 ٤٨ ٤ أخت شقيقة ٩

 ١٢ ١ جدات ٦

ولألعمام كـذلك تـسعون     
لكل ، سهماً  ] ٩٠=٩٠×١[

] ٦=١٥÷٩٠[واحد سـتة    
 ١٢ ١ عم ١٥ :هم وهذه صوراسأ

 ومثال مباينة سهام مجيع الفرق الثالث مع مباينة مجيـع           -٤
] ٣[وثـالث   ] ٢[املثبتات لرؤوسها لو هلك عن جـدتني        

أعمام فإن أصل مسألتهم من سـتة        ] ٥[ومخسة  ، شقيقات  
]٦.[ 
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 عليهما ومباين لرأسيهما    منكسر] ١[للجدات السدس واحد    
 فنثبتها ] ٢[اثنني 

منكـسرة علـيهن    ] ٤[ولألخوات الشقيقات الثلثان أربعة     
 . فنثبتها] ٣[ومباينة لرؤوسهن ثالثة 
منكسر عليهم ومباينة رؤوسـهم     ] ١[ولألعمام الباقي واحد    

 . فنثبتها] ٥[مخسة 
وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جندها اثـنني          

فكلها متباينة نضرا يف بعضها     ] ٥[ومخسة  ] ٣[وثالثة  ] ٢[
مث نضرا يف أصل    ] ٣٠=٥×٣×٢[ينتج جزء السهم ثالثون     

ومنـها  ] ١٨٠=٦×٣٠[ينتج مائة ومثانون    ] ٦[املسألة ستة   
 . تصح هذه املسألة
سهماً لكل واحـدة مخـسة    ] ٣٠=٣٠×١[للجدتني ثالثون   

 .سهماً ] ١٥=٢÷٣٠[عشر 
سهماً ] ١٢٠=٣٠×٤[يقات مائة وعشرون     ولألخوات الشق 

 . سهماً] ٤٠=٣÷١٢٠[لكل واحدة أربعون 
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 ١٨٠ ٦ ×٣٠ 

 ٣٠ ١ جدتان ٢

 ١٢٠ ٤ أخت شقيقة ٣

ولألعمام كذلك ثالثون   
ــل ] ٣٠=٣٠×١[ لك

] ٦=٥÷٣٠[واحد ستة   
 ٣٠ ١ أعمام ٥  :وهذه صورا

  ومثال مباينة سهام مجيع الفرق الثالث لرؤوسها مع متاثل-٥ 
فريقني ويداخلهما الثالث لو كان كل من فريـق اجلـدات           

فإما متماثالن يداخلهما   ] ٦[واألعمام يف املثال السابق ستة      
فنكتفي بأحد املتمـاثلني وبـأكرب      ] ٣[فريق الشقائق ثالثة    

فهي جزء السهم نضرا يف أصل      ] ٦[املتداخلني وهي الستة    
ها تصح هذه   ومن] ٣٦=٦×٦[املسألة ستة ينتج ستة وثالثون      

 .أسهم] ٦=٦×١[املسألة للجدتني ستة 
 لكل واحدة مثانية ] ٢٤=٦×٤[وللشقيقات أربعة وعشرون 

 ٣٦ ٦ ×٦ 

 ٦ ١ جدتان ٦
 ٢٤ ٤ أخت شقيقة ٣

ولألعمام ستة  ] ٨=٣÷٢٤[
لكل واحد منهم   ] ٦=٦×١[

وهذه ] ١=٦÷٦[سهم واحد   
 ٦ ١ أعمام ٦  :صورا
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رق الثالث لرؤوسها مع متاثل      ومثال مباينة سهام مجيع الف     -٦
لو هلك عن أخت شقيقة وأربـع       : فريقني ويوافقهما الثالث  

أعمام فـإن   ] ٦[أخوت ألب وستة    ] ٤[جدات وأربع   ] ٤[
لألخت الشقيقة النصف ثالثـة     ، ]٦[أصل مسألتهم من ستة     

]٣.[ 
] ١[ ولكل من اجلدات واألخوات ألب الـسدس واحـد          

 .فنثبتها] ٤[عة منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن أرب
لألعمام منكسر عليهم ومباين لرؤوسـهم      ] ١[والباقي واحد   

 .كذلك نثبت كامل رؤوسهم] ٦[ستة 
وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جنـد متاثـل    

 .رؤوس اجلدات واألخوات ألب فنكتفي بأحد األربعتني
وبالنظر بينها رؤوس األعمام ستة جندها متوافقـة بالنـصف          

اصل ضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر نتج جزء السهم          وح
مث نضرا يف أصل املسألة ستة ينـتج        ] ١٢=٦×٢[اثنا عشر   

 .ومنها تصح هذه املسألة] ٧٢=١٢×٦[اثنان وسبعون 
 ].٣٦=١٢×٣[للشقيقة ستة وثالثون 
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 ]١٢=١٢×١[ولكل من اجلدات واألخوات ألب اثنا عشر 
 ٧٢ ٦ ×١٢ 

 ٣٦ ٣ أخت شقيقة 

 ١٢ ١ جدات ٤

 ١٢ ١ أخت ألب ٤

ــة   ــدة ثالث ــل واح لك
اثنـا  ولألعمام  ]٣=٤÷١٢[

لكـل  ] ١٢=١٢×١[عشر  
] ٢=٦÷١٢[واحد اثنـان    
 ١٢ ١ أعمام ٦ :وهذه صورا

 ومثال مباينة سهام مجيع الفرق الثالث لرؤوسها مع متاثل          -٧
] ٢[ عـن زوجـتني      زوجلو هلك   : فريقني ويباينهما الثالث  

أعمام فإن أصل مسألتهم من     ] ٣[ثة  جدات وثال ] ٣[وثالث  
منكسرة عليهمـا   ] ٣[للزوجتني الربع ثالثة    ] ١٢[اثين عشر   

 .فنثبتها كاملةً] ٢[ومباينة لرأسيهما اثنني 
منكـسرة علـيهن ومباينـة      ] ٢[وللجدات السدس اثنـان     

 .فنثبتها] ٣[لرؤوسهن ثالثة 
لألعمام منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم     ] ٧[ والباقي سبعة   

 .كذلك نثبتها] ٣[الثة ث
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وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جنـد متاثـل    
 .رؤوس اجلدات واألعمام فنكتفي بأحدمها

] ٢[وبني رأسي الـزوجتني اثـنني       ] ٣[ وبالنظر بني الثالثة    
جندها متباينة وحاصل ضرب أحدمها يف كامل اآلخر نتج جزء 

 .]٦=٣×٢[السهم ستة 
ل املسألة اثين عشر ينتج اثنـان وسـبعون          مث نضرا يف أص   

 .ومنها تصح هذه املسألة] ٧٢=١٢×٦[
لكل واحدة تسعة ] ١٨=٦×٣[ للزوجتني مثانية عشر 

]٩=٤÷٣٦.[ 
 لكل واحدة أربعة ] ١٢=٦×٢[ وللجدات اثنا عشر 

 ٧٢ ١٢ ×٦ 

 ١٨ ٣ زوجات ٢

 ١٢ ٢ جدات ٣

ولألعمام اثنـان   ] ٤=٣÷١٢[
لكـل  ] ٤٢=٧×٦[وأربعون  

واحـــد أربعـــة عـــشر 
 ٤٢ ٧ أعمام ٣ :وهذه صورا] ١٤=٣÷٤٢[

 ومثال مباينة سهام مجيع الفرق الثالث لرؤوسـها مـع           -٨
] ٤[ عن أربع    زوجلو هلك   : تداخل فريقني ويوافقهما الثالث   
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أعمام فـإن أصـل     ] ٦[جدات وستة   ] ٣[زوجات وثالث   
] ٣[للزوجات الربـع ثالثـة      ] ١٢[مسألتهم من اثين عشر     

 .فنثبتها كاملةً] ٤[ليهن ومباينة لرؤوسهن أربعة منكسرة ع
منكـسرة علـيهن ومباينـة      ] ٢[وللجدات السدس اثنـان     

لألعمـام  ] ٧[والباقي سـبعة    ، فنثبتها] ٣[لرؤوسهن ثالثة   
 .كذلك نثبتها] ٦[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ستة 

وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جند تـداخل          
وبينـها  ] ٦[دات واألعمام فنكتفي بأكربمها الستة      رؤوس اجل 

وبني رؤوس الزوجات موافقة بالنصف وحاصل ضرب وفـق         
أحدمها يف كامل اآلخر نـتج جـزء الـسهم اثنـا عـشر              

]١٢=٤×٣[. 
ينتج مائة وأربعة   ] ١٢[ مث نضرا يف أصل املسألة اثين عشر        

، ومنها تـصح هـذه املـسألة        ] ١٤٤=١٢×١٢[وأربعون  
لكل واحدة تـسعة    ] ٣٦=١٢×٣[ستة وثالثون   للزوجات  

]٩=٤÷٣٦.[ 
 لكل واحدة مثانية ] ٢٤=١٢×٢[ وللجدات أربعة وعشرون 
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 ١٤٤ ١٢ ×١٢ 

 ٣٦ ٣ زوجات ٤

 ٢٤ ٢ جدات ٣

ولألعمام أربعـة   ] ٨=٣÷٢٤[
لكـل  ]٨٤=١٢×٧[ومثانون  

واحـــد أربعـــة عـــشر 
 ٨٤ ٧ أعمام ٦ :وهذه صورا] ١٤=٦÷٨٤[

م مجيع الفرق الثالث لرؤوسـها مـع         ومثال مباينة سها   -٩
عن زوجـتني   زوج  لو هلك   : تداخل فريقني ويباينها الثالث   

أعمـام فـإن أصـل      ] ٤[وأربعة  ] ٥[ومخس جدات   ] ٢[
] ٣[للزوجتني الربـع ثالثـة      ] ١٢[مسألتهم من اثين عشر     

 .فنثبتها كاملةً] ٢[منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنني 
منكـسرة علـيهن ومباينـة      ] ٢[وللجدات السدس اثنـان     

 .فنثبتها] ٥[لرؤوسهن مخسة 
لألعمام منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسـهم      ] ٧[الباقي سبعة   

 .كذلك نثبتها] ٤[أربعة 
وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جند تـداخل          

] ٤[رؤوس الزوجتني واألعمام ؛ فنكتفي بأكربمها األربعـة         
مباينة وحاصل ضرب   ] ٥[سة  وبينها وبني رؤوس اجلدات مخ    
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أحدمها يف كامل اآلخـر نـتج جـزء الـسهم عـشرون             
ينتج ] ١٢[مث نضرا يف أصل املسألة اثين عشر        ] ٢٠=٤×٥[

 .ومنها تصح هذه املسألة] ٢٤٠=٢٠×١٢[مائتان وأربعون 
 لكل واحدة ثالثون  ، سهماً  ] ٦٠=٢٠×٣[ للزوجات ستون   

 . سهماً]٣٠=٢÷٦٠[
لكل واحدة مثانيـة    سهماً  ] ٤٠=٢٠×٢[وللجدات أربعون   

 . أسهم]٨=٥÷٤٠[
 ٢٤٠ ١٢ ×٢٠ 

 ٦٠ ٣ زوجتان ٢

 ٤٠ ٢ جدات ٥

ــة  ــام مائ ــون وولألعم أربع
لكل واحـد    ]١٤٠=٢٠×٧[

] ٣٥=٤÷١٤٠[مخسة وثالثون   
 ١٤٠ ٧ أعمام ٤ :وهذه صورا

ومثال مباينة سهام مجيع الفرق الثالث لرؤوسها مـع          - ١٠
] ٤[عن أربـع    زوج  لو هلك   : ثالثتوافق فريقني ويباينها ال   

أعمام فـإن أصـل     ] ٦[جدات وستة   ] ٥[زوجات ومخس   
] ٣[للزوجات الربـع ثالثـة      ] ١٢[مسألتهم من اثين عشر     

 .فنثبتها كاملةً] ٤[منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن أربعة 
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منكـسرة علـيهن ومباينـة      ] ٢[وللجدات السدس اثنـان     
 .فنثبتها] ٣[لرؤوسهن ثالثة 

لألعمام منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم     ] ٧[ سبعة    والباقي
 .كذلك نثبتها] ٣[ستة 

وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جند توافـق          
] ٦[مع رؤوس األعمـام سـتة       ] ٤[رؤوس الزوجات أربعة    

بالنصف وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر ينـتج          
] ٥[مخـسة   ويباينها رؤوس اجلدات    ] ١٢=٦×٢[اثنا عشر   

 .]٦٠=١٢×٥[فنضرما يف كامل بعضهما ينتج ستون 
ينـتج سـبعمائة    ] ١٢[ مث نضرا يف أصل املسألة اثين عشر        

، ومنها تصح هـذه املـسألة       ] ٧٢٠=٦٠×١٢[وعشرون  
لكل واحدة مخـسة    ] ١٨٠=٦٠×٣[للزوجات مائة ومثانون    

 .]٤٥=٤÷١٨٠[وأربعون 
ة لكـل واحـد   ] ١٢٠=٦٠×٢[وللجدات مائة وعشرون    

 .]٤٠=٣÷١٢٠[أربعون 
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 ٧٢٠ ١٢ ×٦٠ 

 ١٨٠ ٣ زوجات ٤

 ١٢٠ ٢ جدات ٥

ولألعمام أربعمائة وعـشرون    
لكل واحـد   ] ٤٢٠=٦٠×٧[

وهذه ] ٧٠=٦÷٤٢٠[سبعون  
 ٧٢٠ ٧ أعمام ٦ :صورا

هذه هي املسائل العشر اليت أشار إليها املؤلف رمحه اهللا تعاىل           
ها ثالث عشرة مسألة    إال أن ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل قد عد        

 :بزيادة ثالث مسائل وهي 
توافق فريقني ويداخلهما الثالث مع مباينة سهام مجيع         : األوىل

] ٤[عـن أربـع     زوج  كأن يهلك   : الفرق الثالث لرؤوسها    
أعمام فـإن أصـل     ] ٦[جدات وستة   ] ٣[زوجات وثالث   

] ٣[للزوجات الربـع ثالثـة      ] ١٢[مسألتهم من اثين عشر     
 .فنثبتها كاملةً] ٤[ومباينة لرؤوسهن أربعة منكسرة عليهن 

منكـسرة علـيهن ومباينـة      ] ٢[وللجدات السدس اثنـان     
 .فنثبتها] ٣[لرؤوسهن ثالثة 
لألعمام منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم     ] ٧[ والباقي سبعة   

 .كذلك نثبتها] ٣[ستة 
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وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جند توافـق          
] ٦[مع رؤوس األعمـام سـتة       ] ٤[ت أربعة   رؤوس الزوجا 

بالنصف وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر ينـتج          
 ].١٢=٦×٢[اثنا عشر 

فتكتفي بأكربمها االثين   ] ٣[ وتداخلها رؤوس اجلدات ثالثة     
 ].١٢[عشر 

 مث نضرا يف أصل املسألة اثين عشر ينـتج مائـة وأربعـة             
 .سألةومنها تصح هذه امل] ١٤٤=١٢×١٢[وأربعون 

لكل واحدة تـسعة    ] ٣٦=١٢×٣[ للزوجات ستة وثالثون    
]٩=٤÷٣٦.[ 

 لكل واحدة مثانية ] ٢٤=١٢×٢[ وللجدات أربعة وعشرون 
 

 ١٤٤ ١٢ ×١٢ 

 ٣٦ ٣ زوجات ٤

 ٢٤ ٢ جدات ٣

ولألعمام أربعـة   ] ٨=٣÷٢٤[
لكـل  ]٨٤=١٢×٧[ومثانون  

واحـــد أربعـــة عـــشر 
 ٨٤ ٧ أعمام ٦ :وهذه صورا] ١٤=٦÷٨٤[
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 تدبرت هذه املسألة لوجدا نفس مسألة تداخل فـريقني          ولو
ويوافقهما الثالث مع مباينة مجيع الفرق لسهامها وقد سبقت         

 ]٨[الرقم مثانية حتت 
تباين فريقني يوافقهما الثالث مع مباينة سهام مجيـع          : الثانية

] ٤[كما لو هلـك عـن أربـع         : الفرق الثالث لرؤوسها    
أعمام فإن أصل   ] ١٠[ة  جدات وعشر ] ٣[زوجات وثالث   

] ٣[للزوجات الربـع ثالثـة      ] ١٢[مسألتهم من اثين عشر     
 .فنثبتها كاملةً] ٤[منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن أربعة 

منكـسرة علـيهن ومباينـة      ] ٢[وللجدات السدس اثنـان     
 .فنثبتها] ٣[لرؤوسهن ثالثة 
لألعمام منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم     ] ٧[ والباقي سبعة   

 .كذلك نثبتها] ١٠ [عشرة
وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جند مباينـة          

] ٣[مع رؤوس اجلدات ثالثـة      ] ٤[رؤوس الزوجات أربعة    
وحاصل ضرب أحدمها يف كامل اآلخر نـتج اثنـا عـشر            

موافقة ] ١٠[وبينها وبني رؤوس األعمام عشرة      ] ١٢=٦×٢[
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خر نـتج   بالنصف وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل اآل       
وهي جزء السهم ؛ نضرا يف أصـل        ] ٦٠=١٢×٥[ستون  

] ٧٢٠=٦٠×١٢[املسألة اثين عشر ينتج سبعمائة وعشرون       
 .ومنها تصح هذه املسألة

لكل واحدة مخسة   ] ١٨٠=٦٠×٣[ للزوجات مائة ومثانون    
 ].٤٥=٤÷١٨٠[وأربعون 

لكـل واحـدة    ] ١٢٠=٦٠×٢[ وللجدات مائة وعشرون    
 عمام أربعمائةولأل] ٤٠=٣÷١٢٠[أربعون 

 ٧٢٠ ١٢ ×٦٠ 

 ١٨٠ ٣ زوجات ٤

 ١٢٠ ٢ جدات ٣

ــشرون  ] ٤٢٠=٦٠×٧[وع
لكل واحد اثنـان وأربعـون      

ــذه ] ٤٢=١٠÷٤٢٠[ وهـ
 ٧٢٠ ٧ أعمام ١٠ :صورا

كذلك لو تدبرت هذه املسألة أيضاً لوجدا نفـس مـسألة           
توافق فريقني ويباينهما الثالث مع مباينة مجيع الفرق لسهامها         

 ]١٠[الرقم عشرة حتت بقت وقد س
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تباين فريقني ويداخلها الثالث مع مباينة سهام مجيـع          : الثالثة
] ٢[كما لو هلك عن زوجـتني       : الفرق الثالث لرؤوسها      

أعمام فإن أصل مسألتهم من     ] ٤[جدات وأربعة   ] ٥[ومخس  
منكسرة عليهمـا   ] ٣[للزوجتني الربع ثالثة    ] ١٢[اثين عشر   

 .فنثبتها كاملةً] ٢[ ومباينة لرأسيهما اثنني
منكـسرة علـيهن ومباينـة      ] ٢[وللجدات السدس اثنـان     

] ٧[والبـاقي سـبعة     ، فنثبتها كذلك   ] ٥[لرؤوسهن مخسة   
كذلك ] ٤[لألعمام منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم أربعة       

 .نثبتها
وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس بالنسب األربع جند تبـاين          

] ٥[ رؤوس اجلـدات مخـسة       مع] ٤[رؤوس األعمام أربعة    
] ٢٠=٥×٤[وحاصل ضرب أحدمها يف كامل اآلخر عشرون       

داخلة فيها فنكتفـي بأكربمهـا   ] ٢[ورؤوس الزوجات اثنان    
وهي جزء السهم ؛ مث نضرا يف أصل املسألة         ] ٢٠[عشرين  

ومنها تصح ] ٢٤٠=٢٠×١٢[اثين عشر ينتج مائتان وأربعون  
 .هذه املسألة
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 لكـل واحـدة ثالثـون     ] ٦٠=٢٠×٣[للزوجات سـتون    
]٣٠=٢÷٦٠.[ 

 لكل واحدة مثانية ] ٤٠=٢٠×٢[وللجدات أربعون 
 ٢٤٠ ١٢ ×٢٠ 

 ٦٠ ٣ زوجتان ٢

 ٤٠ ٢ جدات ٥

ولألعمام مائـة   ] ٨=٥÷٤٠[
لكـل  ]١٤٠=٢٠×٧[أربعون  

 ٤÷١٤٠[واحد مخسة وثالثون    
 ١٤٠ ٧ أعمام ٤ :وهذه صورا ]٣٥=

 فريقني ويباينـهما    وأيضاً هذه املسألة هي نفس مسألة تداخل      
الرقم حتت  الثالث مع مباينة مجيع الفرق لسهامها وقد سبقت         

 ]. ٩[تسعة 
إذاً ال مشاحة بني الشيخ ابن اهلائم والشيخ حافظ رمحهما          
اهللا تعاىل فاألول آثر البسط والثاين آثر االختصار وكلها واقعة          

 .وهللا احلمد واملنة
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فـريقني لـسهامهم     وهي موافقة    وأما مسائل احلالة الثالثة   
 :ومباينة الثالث فكما ليلي

 متاثل املثبتات مع موافقة فريقني لسهامهم ومباينة الثالث         -١
وسـتة  ] ٢[إخوة ألم وجدتني    ] ٤[لو هلك هالك عن أربعة      

لإلخوة ألم الثلث   ] ٦[أعمام فإن أصل مسألتهم من ستة       ] ٦[
] ٣[والباقي ثالثـة    ] ١[وللجدات السدس واحد    ] ٢[اثنان  
 .عماملأل

وبالنظر بني سهام الفرق ورؤوسهم جند موافقة سهام اإلخوة         
بالنصف فنثبت وفق الرؤوس    ] ٤[لرؤوسهم أربعة   ] ٢[اثنني  
 ].٢[اثنني 

لرأسـيهما اثـنني    ] ١[وكما جند مباينة سهام اجلدات واحد       
 .فنثبتها] ٢[

] ٦[لرؤوسهم ستة   ] ٣[كما جند موافقة سهام األعمام ثالثة       
 ].٢[ت وفق رؤوسهم اثنني بالثلث فنثب
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وبالنظر بني املثبتات جندها متماثلة فنكتفي بأحـدها جـزء          
ينتج اثنا عـشر    ] ٦[مث نضرا يف أصل املسألة ستة       ، السهم  

 .ومنها تصح هذه املسألة] ١٢=٦×٢[
 لكل واحد منهم واحد ] ٤=٢×٢[لإلخوة ألم أربعة 

 ١٢ ٦ ×٢ 
 ٤ ٢ إخوة ألم ٤
 ٢ ١ جدتان ٢

 ٢=٢×١[وللجــدات اثنــان ]١[
عمـام  ولأل] ١[لكل واحدة واحد    

لكل واحد منهم   ] ٦=٣×٢[ستة  
 ٦ ٣ أعمام ٦ وهذه صورا] ١[واحد 

 تداخل املثبتات مع موافقة فريقني لـسهامهم ومباينـة          -٢ 
واألعمام ] ٤[لو كان اجلدات يف املثال السابق أربعاً        : الثالث  

لإلخوة ] ٦[ستة فإن أصل مسألتهم من  ] ٢٤[أربعة وعشرين   
والبـاقي  ] ١[وللجدات السدس واحد    ] ٢[ألم الثلث اثنان    

 .لألعمام] ٣[ثالثة 
وبالنظر بني سهام الفرق ورؤوسهم جند موافقة سهام اإلخوة         

بالنصف فنثبت وفق الرؤوس    ] ٤[لرؤوسهم أربعة   ] ٢[اثنني  
] ١[وكما جند مباينة سـهام اجلـدات واحـد          ، ]٢[اثنني  
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كما جند موافقة سهام األعمـام      ،فنثبتها] ٤[لرؤوسهن أربعة   
بالثلث فنثبت وفق   ] ٢٤[لرؤوسهم أربعة وعشرين    ] ٣[ثالثة  

وبالنظر بني املثبتات جندها متداخلة اثنني      ، ]٨[رؤوسهم مثانية   
هي ] ٨[فنكتفي بأكربها مثانية    ] ٨[ومثانية  ] ٤[وأربعة  ] ٢[

ج مثانية  ينت] ٦[مث نضرا يف أصل املسألة ستة       ، جزء السهم   
لإلخوة ألم  ، ومنها تصح هذه املسألة   ] ٤٨=٦×٨[وأربعون  
 وللجدات ]٤[لكل واحد أربعة ] ١٦=٨×٢[ستة عشر 

 ٤٨ ٦ ×٨ 
 ١٦ ٢ إخوة ألم ٤
 ٨ ١ جدتان ٤

لكـل واحـدة    ] ٨=٨×١[مثانية  
ولألعمام أربعة وعشرون ]٢[اثنان 

منـهم  لكل واحد   ] ٢٤=٨×٣[
 ٢٤ ٣ أعمام ٢٤  :وهذه صورا] ١[واحد

 توافق املثبتات مع موافقة فريقني لسهامهم ومباينة الثالث         -٣ 
] ٦[واجلـدات   ] ٨[لو كان اإلخوة يف املثال السابق مثانية        : 

] ٦[فإن أصل مسألتهم من سـتة    ] ٣٠[ستاً واألعمام ثالثني    
 ].٢[لإلخوة ألم الثلث اثنان 

 .لألعمام] ٣[والباقي ثالثة ] ١[ وللجدات السدس واحد 
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النظر بني سهام الفرق ورؤوسهم جند موافقة سهام اإلخوة         وب
بالنصف فنثبت وفق الرؤوس    ] ٨[لرؤوسهم مثانية   ] ٢[اثنني  
 ].٤[أربعة 

لرؤوسـهن سـتة   ] ١[وكما جند مباينة سهام اجلدات واحد      
 .فنثبتها] ٦[

لرؤوسهم ثالثـني   ] ٣[كما جند موافقة سهام األعمام ثالثة       
 ].١٠[ؤوسهم عشرة بالثلث فنثبت وفق ر] ٣٠[

] ٦[وسـتة   ] ٤[وبالنظر بني املثبتات جندها متوافقة أربعـة        
فحاصل وفق الـستة واألربعـة اثنـا عـشر          ] ١٠[وعشرة  

وبينها وبني العشرة كذلك موافقـة بالنـصف        ] ١٢=٦×٢[
وهي جزء الـسهم ؛     ] ٦٠=١٢×٥[وحاصل وفقهما ستون    

 ينـتج ثالمثائـة وسـتون     ] ٦[نضرا يف أصل املسألة ستة      
 .ومنها تصح هذه املسألة] ٣٦٠=٦٠×٦[

لكل واحد مخسة   ] ١٢٠=٦٠×٢[لإلخوة ألم مائة وعشرون     
 ].١٥[عشر 

 ]٦٠=٦٠×١[وللجدات ستون 
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 ٣٦٠ ٦ ×٦٠ 
 ١٢٠ ٢ إخوة ألم ٨
 ٦٠ ١ جدتان ٦

] ١٠[لكــل واحــدة عــشرة 
ــانون    ــة ومث ــام مائ ولألعم

لكل واحـد   ] ١٨٠=٦٠×٣[
 ١٨٠ ٣ أعمام ٣٠ :صوراوهذه ] ٦[ستة 
 مباينة املثبتات مع موافقة فريقني لسهامهم ومباينة الثالث         -٤
واجلدات ] ١٠[لو كان اإلخوة ألم يف املثال السابق عشرة         : 

فإن أصل مسألتهم من سـتة      ] ٩[واألعمام تسعة   ] ٢[اثنتني  
وللجدات السدس واحـد    ] ٢[لإلخوة ألم الثلث اثنان     ] ٦[
 .لألعمام] ٣[والباقي ثالثة ] ١[
النظر بني سهام الفرق ورؤوسهم جند موافقة سهام اإلخوة         وب

بالنـصف فنثبـت وفـق      ] ١٠[لرؤوسهم عشرة   ] ٢[اثنني  
وكما جند مباينة سهام اجلدتني واحـد       ، ]٥[الرؤوس مخسة   

 .فنثبتها] ٢[لرأسيهما اثنني ] ١[
بالثلث ] ٩[لرؤوسهم تسعة   ] ٣[وموافقة سهام األعمام ثالثة     

 ].٣[ثة فنثبت وفق رؤوسهم ثال



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٥١٧ 

] ٥[ومخسة  ] ٣[وثالثة  ] ٢[وبالنظر بني املثبتات جندها اثنني      
متباينة فنضرب بعضها يف كامل البعض اآلخر ينتج ثالثـون          

مث نـضرا يف أصـل      ، وهي جزء السهم    ] ٣٠=٥×٣×٢[
ومنـها  ] ١٨٠=٦×٣٠[ينتج مائة ومثانون    ] ٦[املسألة ستة   

 .تصح هذه املسألة
 ]٦[ لكل واحـد سـتة       ]٦٠=٣٠×٢[لإلخوة ألم ستون    
 وللجدات ثالثون

 ١٨٠ ٦ ×٣٠ 
 ٦٠ ٢ إخوة ألم ١٠
 ٣٠ ١ جدتان ٢

لكل واحـدة   ] ٣٠=٣٠×١ [
ولألعمـام تـسعون    ] ٥[مخسة

ــد ] ٣٠=٣٠×٣[ ــل واح لك
 ٩٠ ٣ أعمام ٩ :وهذه صورا] ١٠[عشرة 

 متاثل اثنني من املثبتات يداخلهما الثالث مـع موافقـة           -٥ 
لو كان اإلخوة ألم يف املثال      :  الثالث   فريقني لسهامهم ومباينة  

فإن ] ٦[واألعمام ستة   ] ٢[واجلدات اثنتني   ] ٨[السابق مثانية   
] ٢[لإلخوة ألم الثلـث اثنـان       ] ٦[أصل مسألتهم من ستة     
 .لألعمام] ٣[والباقي ثالثة ] ١[وللجدات السدس واحد 
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وبالنظر بني سهام الفرق ورؤوسهم جند موافقة سهام اإلخوة         
بالنصف فنثبت وفق الرؤوس    ] ٨[لرؤوسهم مثانية   ] ٢[  اثنني
 ].٤[أربعة 

] ٢[لرأسيهما اثنني ] ١[وكما جند مباينة سهام اجلدتني واحد     
 .فنثبتها

بالثلث ] ٦[لرؤوسهم ستة   ] ٣[وموافقة سهام األعمام ثالثة     
 ].٢[فنثبت وفق رؤوسهم اثنني

] ٤[أربعة  و] ٢[واثنني  ] ٢[وبالنظر بني املثبتات جندها اثنني      
] ٤[مماثلة اثنني يداخلها الثالث فنكتفي باألكرب وهي األربعة         

ينتج أربعة  ] ٦[مث نضرا يف أصل املسألة ستة       ، جزء السهم   
 .ومنها تصح هذه املسألة] ٢٤=٦×٤[وعشرون 

  ]١[لكل واحد منهم واحد ] ٨=٤×٢[لإلخوة ألم مثانية 
 ٢٤ ٦ ×٤ 
 ٨ ٢ إخوة ألم ٨
 ٤ ١ جدتان ٢

لكـل  ] ٤=٤×١[وللجدات أربعة   
لألعمام اثنا عشر   و] ٢[واحدة اثنان 

لكل واحـد اثنـان     ] ١٢=٤×٣[
 ١٢ ٣ أعمام ٦ :وهذه صورا] ١٠[
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 متاثل اثنني من املثبتات يوافقهما الثالث مع موافقة فريقني         -٦ 
لو كان اجلدات يف املثال الـسابق       : لسهامهم ومباينة الثالث    

فإن أصل مسألتهم من    ] ١٨[ية عشر   واألعمام مثان ] ٤ [اًأربع
وللجـدات الـسدس    ] ٢[لإلخوة ألم الثلث اثنان     ] ٦[ستة  
 .لألعمام] ٣[والباقي ثالثة ] ١[واحد 

وبالنظر بني السهام والرؤوس جند موافقة سهام اإلخوة اثـنني          
بالنصف فنثبت وفق الرؤوس أربعة     ] ٨[لرؤوسهم مثانية   ] ٢[
]٤.[ 

لرؤوسهن أربعـة   ] ١[ت واحد   وكما جند مباينة سهام اجلدا    
 . كامل األربعةفنثبت] ٤[

] ١٨[لرؤوسهم مثانية عشر    ] ٣[وموافقة سهام األعمام ثالثة     
 ].٦[بالثلث فنثبت وفق رؤوسهم ستة 
    مماثلة اثنني  ] ٦[وستة  ] ٤[تني  وبالنظر بني املثبتات جندها أربع

يوافقها الثالث فنكتفي بضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخـر          
مث نضرا يف أصل    ، ]١٢=٦×٢[جزء السهم اثنا عشر     ينتج  
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ومنـها  ] ٧٢=١٢×٦[ينتج اثنان وسبعون    ] ٦[املسألة ستة   
 .تصح هذه املسألة

لكل واحد منهم   ] ٢٤=١٢×٢[لإلخوة ألم أربعة وعشرون     
 ]١٢=١٢×١[وللجدات اثنا عشر  ]٣=٨÷٢٤[ثالثة 

 ٧٢ ٦ ×١٢ 
 ٢٤ ٢ إخوة ألم ٨
 ١٢ ١ جدات ٤

] ٣=٤÷١٢[لكل واحدة ثالثـة   
ــون    ــتة وثالث ــام س ولألعم

لكل واحد اثنـان    ] ٣٦=١٢×٣[
 ٣٦ ٣ أعمام ١٨ وهذه صورا] ٢[
 متاثل اثنني من املثبتات يباينهما الثالث مع موافقة فريقني          -٧

لو كان اإلخوة يف املثال الـسابق       : لسهامهم ومباينة الثالث    
إن أصل  ف] ٩[واألعمام تسعة   ] ٢[واجلدات اثنتني   ] ٤[أربعة  

وللجدات ] ٢[لإلخوة ألم الثلث اثنان     ] ٦[مسألتهم من ستة    
 .لألعمام] ٣[والباقي ثالثة ] ١[السدس واحد 

وبالنظر بني السهام والرؤوس جند موافقة سهام اإلخوة اثـنني          
بالنصف فنثبت وفق الرؤوس اثنني     ] ٤[لرؤوسهم أربعة   ] ٢[
]٢.[ 
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سـيهما اثـنني    لرأ] ١[وكما جند مباينة سهام اجلدات واحد       
 .فنثبتها] ٢[

بالثلث ] ٩[لرؤوسهم تسعة   ] ٣[وموافقة سهام األعمام ثالثة     
 ].٣[فنثبت وفق رؤوسهم ثالثة 

] ٣[وثالثة  ] ٢[واثنني  ] ٢[وبالنظر بني املثبتات جندها اثنني      
مماثلة اثنني ويباينها الثالث فنكتفي بأحد املتماثلني ونضربه ويف          

مث نضرا يف   ، ]٦=٣×٢[هم ستة   كامل املباين ينتج جزء الس    
ومنها ] ٣٦=٦×٦[ينتج ستة وثالثون    ] ٦[أصل املسألة ستة    
 .تصح هذه املسألة

لكل واحد منهم ثالثـة     ] ١٢=٦×٢[لإلخوة ألم اثنا عشر     
 ]٦=٦×١[وللجدات ستة  ]٣=٤÷١٢[

 ٣٦ ٦ ×٦ 
 ١٢ ٢ إخوة ألم ٤
 ٦ ١ جدات ٢

] ٣=٢÷٦[لكل واحـدة ثالثـة    
] ١٨=٦×٣[ولألعمام مثانية عشر    
وهـذه  ] ٢[لكل واحـد اثنـان      

١٨ ٣ أعمام ٩ :اصور 
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مداخلة اثنني من املثبتات يوافقهما الثالث مـع موافقـة          _ ٨
لو كان اإلخوة ألم يف املثال      : فريقني لسهامهم ومباينة الثالث     

واألعمام مثانية عـشر    ] ٢[واجلدات اثنتني   ] ٨[السابق مثانية   
لإلخـوة ألم الثلـث     ] ٦[تة  فإن أصل مسألتهم من س    ] ١٨[

] ٣[والباقي ثالثـة    ] ١[وللجدات السدس واحد    ] ٢[اثنان  
 .لألعمام

وبالنظر بني السهام والرؤوس جند موافقة سهام اإلخوة اثـنني          
بالنصف فنثبت وفق الرؤوس أربعة     ] ٨[لرؤوسهم مثانية   ] ٢[
]٤.[ 

لرأسـيهما اثـنني    ] ١[وكما جند مباينة سهام اجلدات واحد       
 .ثبتهافن] ٢[

] ١٨[لرؤوسهم مثانية عشر    ] ٣[وموافقة سهام األعمام ثالثة     
 ].٦[بالثلث فنثبت وفق رؤوسهم ستة 
] ٦[وستة  ] ٢[واثنني  ] ٤[وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      

مداخلة اثنني يوافقها الثالث فنكتفي بضرب وفق أحـدمها يف          
مث ، ]١٢=٦×٢[كامل اآلخر ينتج جزء السهم اثنـا عـشر          
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ينـتج اثنـان وسـبعون      ] ٦[را يف أصل املسألة سـتة       نض
 .ومنها تصح هذه املسألة] ٧٢=١٢×٦[

لكل واحد منهم   ] ٢٤=١٢×٢[لإلخوة ألم أربعة وعشرون     
 ]١٢=١٢×١[وللجدتني اثنا عشر  ]٣=٨÷٢٤[ثالثة 

 ٧٢ ٦ ×١٢ 
 ٢٤ ٢ إخوة ألم ٨
 ١٢ ١ جدات ٢

] ٦=٢÷١٢[لكل واحـدة سـتة    
ــون    ــتة وثالث ــام س ولألعم

لكل واحد اثنـان    ] ٣٦=١٢×٣[
 ٣٦ ٣ أعمام ١٨ وهذه صورا] ٢[
مداخلة اثنني من املثبتات يباينهما الثالث مـع موافقـة          _ ٩

لو كان األعمام يف املثـال      : فريقني لسهامهم ومباينة الثالث     
لإلخـوة  ] ٦[فإن أصل مسألتهم من ستة      ] ٩[السابق تسعة   

والبـاقي  ] ١ [وللجدات السدس واحد  ] ٢[ألم الثلث اثنان    
 .لألعمام] ٣[ثالثة 

وبالنظر بني السهام والرؤوس جند موافقة سهام اإلخوة اثـنني          
بالنصف فنثبت وفق الرؤوس أربعة     ] ٨[لرؤوسهم مثانية   ] ٢[
]٤.[ 
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لرأسـيهما اثـنني    ] ١[وكما جند مباينة سهام اجلدات واحد       
 .فنثبتها] ٢[

بالثلث ] ٩[لرؤوسهم تسعة   ] ٣[وموافقة سهام األعمام ثالثة     
 ].٣[فنثبت وفق رؤوسهم ثالثة

] ٣[وثالثة  ] ٢[واثنني  ] ٤[وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      
مداخلة اثنني ويباما الثالث فنكتفي بضرب املباين ثالثـة يف          
أكرب املتداخلني األربعة ينـتج جـزء الـسهم اثنـا عـشر             

ينتج اثنان  ] ٦[مث نضرا يف أصل املسألة ستة       ، ]١٢=٦×٢[
 .ومنها تصح هذه املسألة] ٧٢=١٢×٦[وسبعون 

لكل واحد منهم   ] ٢٤=١٢×٢[لإلخوة ألم أربعة وعشرون     
 ]١٢=١٢×١[وللجدتني اثنا عشر  ]٣=٨÷٢٤[ثالثة 

 ٧٢ ٦ ×١٢ 
 ٢٤ ٢ إخوة ألم ٨
 ١٢ ١ جدات ٢

] ٦=٢÷١٢[لكل واحـدة سـتة    
ــون    ــتة وثالث ــام س ولألعم

لكل واحد أربعـة    ] ٣٦=١٢×٣[
 ٣٦ ٣ أعمام ٩ وهذه صورا] ٤=٩÷٣٦[
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 موافقة اثنني من املثبتات يباينهما الثالث مـع موافقـة           -١٠
لو كان األعمام يف املثـال      : فريقني لسهامهم ومباينة الثالث     

فـإن أصـل    ] ٥[واجلدات مخس   ] ١٨[السابق مثانية عشرة    
وللجدات ] ٢[لإلخوة ألم الثلث اثنان     ] ٦[مسألتهم من ستة    
 .لألعمام] ٣[قي ثالثة والبا] ١[السدس واحد 

وبالنظر بني السهام والرؤوس جند موافقة سهام اإلخوة اثـنني          
بالنصف فنثبت وفق الرؤوس أربعة     ] ٨[لرؤوسهم مثانية   ] ٢[
]٤.[ 

لرؤوسهن مخـسة   ] ١[وكما جند مباينة سهام اجلدات واحد       
 .فنثبتها] ٥[

] ١٨[لرؤوسهم مثانية عشر    ] ٣[وموافقة سهام األعمام ثالثة     
 ].٦[لثلث فنثبت وفق رؤوسهم ستةبا

] ٦[وستة  ] ٥[ومخسة  ] ٤[وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      
توافق اثنني ويباما الثالث وحاصل وفق األربعة والستة اثنـا          

وبينها وبني اخلمسة مباينة فنـضرما يف       ] ١٢=٦×٢[عشر  
مث ، ]٦٠=٥×١٢[كامل بعضهما ينتج جزء السهم سـتون        
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ينـتج ثالمثائـة وسـتون      ] ٦[ملسألة ستة   نضرا يف أصل ا   
 .ومنها تصح هذه املسألة] ٣٦٠=٦٠×٦[

لكل واحد منهم   ] ١٢٠=٦٠×٢[لإلخوة ألم مائة وعشرون     
 ]٦٠=٦٠×١[وللجدات ستون  ]١٥=٨÷١٢٠[مخسة عشر 

 لكل واحدة اثنا عشر
 ٣٦٠ ٦ ×٦٠ 
 ١٢٠ ٢ إخوة ألم ٨
 ٦٠ ١ جدات ٥

ولألعمام مائة  ] ١٢=٥÷٦٠ [
لكل ] ١٨٠=٦٠×٣[ومثانون  

] ١٠=١٨÷١٨٠[واحد عشرة   
 ١٨٠ ٣ أعمام ١٨ راوهذه صو

مسألة بزيادة  ثالثة عشرة   رمحه اهللا تعاىل    وقد عدها ابن اهلائم     
 :ثالث مسائل وهي 

أن يتوافق منها فريقان ويداخلهما الفريق الثالث مع         : األوىل
ـ : موافقة فريقني لسهامهم ومباينة الثالث      ك ومثاله كأن  يهل

عماً ] ١٨[ومثانية عشر   ] ٢[إخوة ألم وجدتني    ] ٨[عن مثانية   
] ٢[لإلخوة ألم الثلث اثنان     ] ٦[فإن أصل مسألتهم من ستة      
 .لألعمام] ٣[والباقي ثالثة ] ١[وللجدات السدس واحد 
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] ٢[وبالنظر بني السهام والرؤوس جند أن سهام اإلخوة اثنني          
 وفق رؤوسـهم    بالنصف فنثبت ] ٨[موافقة لرؤوسهم مثانية    

 ].٤[أربعة 
 .فنثبتها] ٢[لرأسيهما اثنني ] ١[ومباينة سهام اجلدتني واحد 
] ١٨[لرؤوسهم مثانية عشر    ] ٣[وموافقة سهام األعمام ثالثة     

 ].٦[بالثلث فنثبت وفق رؤوسهم ستة 
] ٦[وستة  ] ٢[واثنني  ] ٤[وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      

]  ٦[والستة  ] ٤[عىن أن األربعة    توافق اثنني يداخلهما الثالث مب    
تداخلهما فنكتفي بضرب وفق أحدمها     ] ٢[متوافقة واالثنني   

 ].١٢=٦×٢[يف كامل اآلخر ينتج جزء السهم اثنا عشر 
ينتج اثنـان وسـبعون     ] ٦[ مث نضرا يف أصل املسألة ستة       

 .ومنها تصح هذه املسألة] ٧٢=١٢×٦[
احد منهم  لكل و ] ٢٤=١٢×٢[لإلخوة ألم أربعة وعشرون     

 ].٣=٨÷٢٤[ثالثة 
 لكل  ]١٢=١٢×١[وللجدتني اثنا عشر  
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 ٧٢ ٦ ×١٢ 
 ٢٤ ٢ إخوة ألم ٨
 ١٢ ١ جدات ٢

ولألعمام ] ٦=٢÷١٢[واحدة ستة 
لكل ] ٣٦=١٢×٣[ستة وثالثون   
وهـذه  ] ٢=١٨÷٣٦[واحد اثنان   

 ٣٦ ٣ أعمام ١٨ صورا
هما وهذه ال خترج عن مداخلة اثنني من مثبتات الرؤوس يوافق         

الثالث يف هذه احلالة فمن بسط كالشيخ ابن اهلائم رمحـه اهللا          
، تعاىل عدها حالة قائمة بنفسها من حاالت مثبتات الرؤوس         
 ومن اختصر كالشيخ حافظ رمحه اهللا تعاىل جعلـها داخلـة          
ضمناً يف مسألة مداخلة اثنني من املثبتات يوافقهمـا الثالـث           

 .   احلمد على توفيقهفكال العاملني مصيبان وال مشاحة وهللا
تباين فريقني ويوافقهما الثالث مع موافقـة فـريقني          : الثانية

لسهامهم ومباينة الثالث ومثاله لو كان واجلـدات يف املثـال         
وستة ] ٥[ومخسة  ] ٤[فإن املثبتات أربعة    ، ]٥[السابق مخساً   

أو هي  ] ٥[واخلمسة  ] ٤[أي تباين فريقني ومها األربعة      ] ٦[
بالنـصف  ] ٦[والـستة   ] ٤[موافقة األربعـة    و] ٦[والستة  

] ٥[وبينها وبني اخلمـسة     ] ١٢=٦×٢[وحاصله اثنا عشر    
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مباينة فنضرما يف كامل بعضهما ينتج جزء السهم سـتون          
ينـتج  ] ٦[؛ مث نضرا يف أصل املسألة سـتة         ]٦٠=٥×١٢[

 .ومنها تصح هذه املسألة] ٣٦٠=٦٠×٦[ثالمثائة وستون 
لكل واحد منهم   ] ١٢٠=٦٠×٢ [لإلخوة ألم مائة وعشرون   

 ]٦٠=٦٠×١[وللجدات ستون  ]١٥=٨÷١٢٠[مخسة عشر 
 لكل واحدة اثنا عشر

 ٣٦٠ ٦ ×٦٠ 
 ١٢٠ ٢ إخوة ألم ٨
 ٦٠ ١ جدات ٥

ولألعمام مائة  ] ١٢=٥÷٦٠ [
لكل ] ١٨٠=٦٠×٣[ومثانون  

] ١٠=١٨÷١٨٠[واحد عشرة   
 ١٨٠ ٣ أعمام ١٨ وهذه صورا

عن موافقة اثنني مـن املثبتـات       وهذا أيضاً كذلك ال خترج      
يباينهما الثالث يف هذه احلالة كما سبقت يف املثال العاشـر           
فابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل عمل بالبسط فعدها حالـة قائمـة      

والشيخ حافظ رمحه اهللا    ، بنفسها من حاالت مثبتات الرؤوس    
ضمناً يف مسألة موافقة اثنني مـن      تعاىل اختصر فجعلها داخلة   
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ات يباينهما الثالث فكال العاملني مصيبان وهللا احلمد على         املثبت
 .  واملنة
مباينة اثنني ويداخلهما الثالث مبعىن أنـه يـدخل يف           : الثالثة

أحدمها ال يف كليهما مع موافقة فريقني لـسهامهم ومباينـة           
إخوة ألم وجدتني   ] ٨[ومثاله كأن يهلك عن مثانية      : الثالث  

] ٦[صل مسألتهم مـن سـتة       أعمام فإن أ  ] ٩[وتسعة  ] ٢[
] ١[وللجدات السدس واحـد     ] ٢[لإلخوة ألم الثلث اثنان     

 .لألعمام] ٣[والباقي ثالثة 
وبالنظر بني سهام الفرق ورؤوسهم جند موافقة سهام اإلخوة         

بالنصف فنثبت وفق رؤوسهم    ] ٨[لرؤوسهم مثانية   ] ٢[اثنني  
 ].٤[أربعة 

مباينـة  ] ٢[  ورأسيهما اثنني ] ١[وبني سهام اجلدات واحد     
 .فنثبتها

موافقـة   ]٩[ورؤوسهم تسعة   ] ٣[وبني سهام األعمام ثالثة     
 ].٣[بالثلث فنثبت وفق رؤوسهم ثالثة 
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] ٣[وثالثة  ] ٢[واثنني  ] ٤[وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      
] ٢[ملثبت اجلدتني   ] ٣[جند مباينة مثبت رؤوس األعمام ثالثة       

اخلة رأسي اجلدتني اثـنني     مع مد ] ٤[أو ملثبت اإلخوة أربعة     
مع حاصل النظر بني الثالثة واألربعة اثين عشر هي جزء          ] ٢[

ينتج ] ٦[؛ مث نضرا يف أصل املسألة ستة ]١٢=٦×٢[السهم 
 .ومنها تصح هذه املسألة] ٧٢=١٢×٦[اثنان وسبعون 

لكل واحد منهم   ] ٢٤=١٢×٢[لإلخوة ألم أربعة وعشرون     
 ]١٢=١٢×١[عشر وللجدتني اثنا  ]٣=٨÷٢٤[ثالثة 

 ٧٢ ٦ ×١٢ 
 ٢٤ ٢ إخوة ألم ٨
 ١٢ ١ جدات ٢

] ٦=٢÷١٢[لكل واحدة سـتة     
ــون    ــتة وثالث ــام س ولألعم

لكل واحد أربعـة    ] ٣٦=١٢×٣[
 ٣٦ ٣ أعمام ٩ وهذه صورا] ٤=٩÷٣٦[

وكذلك هذه أيضاً ال خترج عن مداخلة فـريقني يباينـهما           
سع فابن اهلائم   الثالث يف هذه احلالة كما سبقت يف املثال التا        

رمحه اهللا تعاىل عدها حالة قائمة بنفسها من حاالت مثبتـات           
ومن اختصر كالشيخ حافظ رمحه اهللا      ، الرؤوس لعمله بالبسط  
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تعاىل جعلها داخلة ضمناً يف مسألة مداخلة فريقني يباينـهما          
 توفيقه  وهللا احلمد على أعلم تعاىل سبق نظرية واهللالثالث وقد 

 وهي مباينة فـريقني لـسهامهما       رابعةلة ال وأما مسائل احلا  
 :وموافقة الثالث لسهامه فكما يلي

 متاثل املثبتات مع مباينة فريقني لسهامهم وموافقة الثالث         -١
وعمني ] ٢[إخوة ألم وجدتني    ] ٤[لو هلك هالك عن أربعة      

لإلخوة ألم الثلث اثنان    ] ٦[فإن أصل مسألتهم من ستة      ] ٢[
] ٣[والبـاقي ثالثـة     ] ١[وللجدات السدس واحـد     ] ٢[

 .لألعمام
وبالنظر بني سهامهم ورؤوسهم جند موافقة سهام اإلخوة اثنني    

بالنصف فنثبت وفق رؤوسهم اثنني     ] ٤[لرؤوسهم أربعة   ] ٢[
]٢.[ 

لرأسـيهما اثـنني    ] ١[وكما جند مباينة سهام اجلدات واحد       
 .فنثبتها] ٢[

] ٢[ني  لرأسيهما اثـن  ] ٣[وكذلك مباينة سهام العمني ثالثة      
 .فنثبتها
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وبالنظر بني املثبتات جندها متماثلة فنكتفي بأحـدها جـزء          
ينتج اثنا عـشر    ] ٦[مث نضرا يف أصل املسألة ستة       ، السهم  

 .ومنها تصح هذه املسألة] ١٢=٦×٢[
 لكل واحد واحد ] ٤=٢×٢[لإلخوة ألم أربعة 

 ١٢ ٦ ×٢ 
 ٤ ٢ إخوة ألم ٤
 ٢ ١ جدتان ٢

 ٢=٢×١[وللجدات اثنـان    ] ١[
ولألعمـام  ] ١[لكل واحدة واحد    

لكل واحد ثالثة   ] ٦=٣×٢[ستة  
 ٦ ٣ أعمام ٢ وهذه صورا] ٣[
 تداخل املثبتات مع مباينة فريقني لسهامهم وموافقة الثالث         -٢

لو كان كلٍ من اإلخوة ألم واألعمام يف املثال السابق مثانيـة            
ثنان لإلخوة ألم الثلث ا   ] ٦[فإن أصل مسألتهم من ستة      ] ٨[
] ٣[والبـاقي ثالثـة     ] ١[وللجدات السدس واحـد     ] ٢[

 .لألعمام
وبالنظر بني سهامهم ورؤوسهم جند موافقة سهام اإلخوة اثنني    

بالنصف فنثبت وفق رؤوسهم أربعة     ] ٨[لرؤوسهم مثانية   ] ٢[
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لرأسـيهما  ] ١[وكما جند مباينة سهام اجلدات واحد       ، ] ٤[
 .فنثبتها] ٢[اثنني 

] ٨[لرؤوسهم مثانية   ] ٣[ األعمام ثالثة    وكذلك مباينة سهام  
 .فنثبتها

] ٨[ومثانية  ] ٢[واثنني  ] ٤[وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      
مث ، متداخلة فنكتفي بأكربها وهي الثمانية جـزء الـسهم          

ينـتج مثانيـة وأربعـون      ] ٦[نضرا يف أصل املسألة سـتة       
 .ومنها تصح هذه املسألة] ٤٨=٦×٨[

 لكل واحد اثنان ] ١٦=٨×٢[شر لإلخوة ألم ستة ع
 ٤٨ ٦ ×٨ 
 ١٦ ٢ إخوة ألم ٨
 ٨ ١ جدتان ٢

 ] ٨=٨×١[وللجدات مثانيـة  ] ٢[
ولألعمـام  ] ٤[لكل واحدة أربعة    
لكل ] ٢٤=٣×٨[أربعة وعشرون   

 ٢٤ ٣ أعمام ٨ وهذه صورا] ٣[واحد ثالثة 
 توافق املثبتات مع مباينة فريقني لسهامهم وموافقة الثالث         -٣

] ٦[واجلدات  ] ١٠[ان األعمام يف املثال السابق عشرة       لو ك 
لكان املثبتـات متوافقـة وحاصـل وفقهـا سـتون           ، ستاً  
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؛ وهي جزء السهم ؛ نضرا يف أصل املسألة         ] ٦٠=١٢×٥[
ومنها تـصح   ] ٣٦٠=٦٠×٦[ينتج ثالمثائة وستون    ] ٦[ستة  

] ١٢٠=٦٠×٢[لإلخوة ألم مائة وعـشرون      ، هذه املسألة   
وللجـدات سـتون    ، ] ١٥[ عـشر    لكل واحـد مخـسة    

]٦٠=٦٠×١[ 
 ٣٦٠ ٦ ×٦٠ 
 ١٢٠ ٢ إخوة ألم ٨
 ٦٠ ١ جدتان ٦

] ١٠[لكــل واحــدة عــشرة 
ــانون    ــة ومث ــام مائ ولألعم

لكل واحـد   ] ١٨٠=٦٠×٣[
 ١٨٠ ٣ أعمام ١٠ وهذه صورا] ١٨[مثانية عشر 

 مباينة املثبتات مع مباينة فريقني لسهامهم وموافقة الثالث         -٤
] ١٠[و كان اإلخوة ألم يف املثال الـسابق عـشرة           لسهامه ل 

فإن أصل مـسألتهم    ] ٢[واألعمام اثنني   ] ٣[واجلدات ثالث   
وللجدات السدس  ] ٢[لإلخوة ألم الثلث اثنان     ] ٦[من ستة   
 .لألعمام] ٣[والباقي ثالثة ] ١[واحد 
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وبالنظر بني سهام الفرق ورؤوسهم جند موافقة سهام اإلخوة         
بالنـصف فنثبـت وفـق      ] ١٠[م عشرة   لرؤوسه] ٢[اثنني  

 ].٥[الرؤوس مخسة 
لرؤوسهن ثالثـة   ] ١[وكما جند مباينة سهام اجلدتني واحد       

لرأسيهما ] ٣[وكذلك مباينة سهام العمني ثالثة ، فنثبتها  ] ٣[
 .فنثبتها] ٢[اثنني 

] ٥[ومخسة  ] ٣[وثالثة  ] ٢[وبالنظر بني املثبتات جندها اثنني      
كامل البعض اآلخر ينتج ثالثـون      متباينة فنضرب بعضها يف     

مث نـضرا يف أصـل      ، وهي جزء السهم    ] ٣٠=٥×٣×٢[
ومنـها  ] ١٨٠=٦×٣٠[ينتج مائة ومثانون    ] ٦[املسألة ستة   

لكـل  ] ٦٠=٣٠×٢[لإلخوة ألم ستون    ، تصح هذه املسألة    
 وللجدات ثالثون ]٦[واحد ستة 

 ١٨٠ ٦ ×٣٠ 
 ٦٠ ٢ إخوة ألم ١٠
 ٣٠ ١ جدتان ٣

لكل واحـدة   ] ٣٠=٣٠×١ [
وللعمني تـسعون   ] ١٠[عشرة

ل واحد مخسة لك] ٣٠=٣٠×٣[
 ٩٠ ٣ أعمام ٢ وهذه صورا] ١٠[وأربعون 
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 متاثل اثنني من املثبتات يداخلهما الثالث مع مباينة فريقني          -٥
لسهامهم وموافقة الثالث لو كان اإلخوة ألم يف املثال السابق          

وسهم وتداخلت  لتماثلت رؤ ] ٢[واجلدات اثنتني   ] ٨[مثانية  
 ]٤[مع املثبت من رؤوس اإلخوة أربعة 

مث نضرا يف   ، جزء السهم   ] ٤[فنكتفي باألكرب وهي األربعة     
] ٢٤=٦×٤[ينتج أربعـة وعـشرون      ] ٦[أصل املسألة ستة    

 .ومنها تصح هذه املسألة
  ]١[لكل واحد منهم واحد ] ٨=٤×٢[لإلخوة ألم مثانية 

 ٢٤ ٦ ×٤ 
 ٨ ٢ إخوة ألم ٨
 ٤ ١ جدتان ٢

لكـل  ] ٤=٤×١[وللجدتني أربعة   
ولألعمام اثنا عشر   ] ١[ واحد واحدة

] ٦[لكل واحد ستة    ] ١٢=٤×٣[
 ١٢ ٣ أعمام ٢ وهذه صورا

 متاثل اثنني من املثبتات يوافقهما الثالث مع مباينة فريقني          -٦
لسهامهم وموافقة الثالث لو كان واجلدات يف املثال الـسابق          

فإن مثبتات كل من اإلخـوة      ] ٤[بعة  واألعمام أر ] ٦[ستاً  
 .واألعمام أربعة فهي متماثلة
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فنكتفي بضرب وفق أحدمها    ] ٦[ويوافقها رؤوس اجلدات ستة   
مث ، ]١٢=٦×٢[يف كامل اآلخر ينتج جزء السهم اثنا عشر         

ينـتج اثنـان وسـبعون      ] ٦[نضرا يف أصل املسألة سـتة       
 .ومنها تصح هذه املسألة] ٧٢=١٢×٦[

لكل واحد منهم   ] ٢٤=١٢×٢[بعة وعشرون   لإلخوة ألم أر  
 ].٣=٨÷٢٤[ثالثة 

 ]١٢=١٢×١[وللجدات اثنا عشر 
 ٧٢ ٦ ×١٢ 
 ٢٤ ٢ إخوة ألم ٨
 ١٢ ١ جدات ٦

] ٢=٦÷١٢[لكل واحـدة اثنـان    
ولألعمــام ســتة وثالثــون   

لكل واحد تـسعة    ] ٣٦=١٢×٣[
 ٣٦ ٣ أعمام ٤ وهذه صورا] ٢[
 الثالث مع مباينة فـريقني       متاثل اثنني من املثبتات يباينهما     -٧

لسهامهم وموافقة الثالث لو كان اجلدات يف املثال الـسابق          
فإن راجع رؤوس اإلخوة اثنني     ] ٢[واألعمام اثنني   ] ٣[ثالث  

وبينـها وبـني رؤوس     ] ٢[مماثلة لرؤوس األعمام اثنني     ] ٢[
مباينة وحاصل ضرب أحدمها يف كامـل       ] ٣[اجلدات ثالثة   
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مث نضرا يف أصـل     ، ]٦=٣×٢[ة  اآلخر هو جزء السهم ست    
ومنها تصح  ] ٣٦=٦×٦[ينتج ستة وثالثون    ] ٦[املسألة ستة   
 .هذه املسألة

لكل واحد منهم ثالثـة     ] ١٢=٦×٢[لإلخوة ألم اثنا عشر     
 ]٦=٦×١[وللجدات ستة  ]٣=٤÷١٢[

 ٣٦ ٦ ×٦ 
 ١٢ ٢ إخوة ألم ٤
 ٦ ١ جدات ٣

] ٢=٣÷٦[لكل واحـدة اثنـان      
] ١٨=٦×٣[ولألعمام مثانية عشر    
] ٩=٢÷١٨[لكل واحد تـسعة     

١٨ ٣ أعمام ٢ اوهذه صور 
مداخلة اثنني من املثبتات يوافقهما الثالث مـع مباينـة          _ ٨

فريقني لسهامهم وموفقة الثالث لو كان اإلخوة ألم يف املثال          
فإن راجع رؤوس اإلخوة ] ٦[واجلدات ستاً ] ٨[السابق مثانية   

فنكتفـي  ] ٢[م اثـنني    مداخلة لرؤوس األعمـا    ] ٤[أربعة  
موافقة ] ٦[وبينها وبني رؤوس اجلدات ستة      ]٤[باألكرب أربعة   

بالنصف وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخـر هـو           
 ].١٢=٦×٢[جزء السهم اثنا عشر 
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ينتج اثنـان وسـبعون     ] ٦[ مث نضرا يف أصل املسألة ستة       
 .ومنها تصح هذه املسألة] ٧٢=١٢×٦[

لكل واحد منهم   ] ٢٤=١٢×٢[ن  لإلخوة ألم أربعة وعشرو   
 ]١٢=١٢×١[وللجدات اثنا عشر  ]٣=٤÷٢٤[ثالثة 

 ٧٢ ٦ ×١٢ 
 ٢٤ ٢ إخوة ألم ٨
 ١٢ ١ جدات ٦

] ٢=٦÷١٢[لكل واحدة اثنـان     
ــون    ــتة وثالث ــام س ولألعم

لكل واحد مثانيـة    ] ٣٦=١٢×٣[
 ٣٦ ٣ أعمام ٢ وهذه صورا] ١٨=٢÷٣٦[عشر 

نهما الثالث مع مباينة فريقني     مداخلة اثنني من املثبتات يباي    _ ٩
لسهامهم وموفقة الثالث لو كان اجلدات يف املثـال الـسابق           

مداخلـة   ] ٤[فإن راجع رؤوس اإلخوة أربعـة       ] ٣[ثالث  
وبينـها  ]٤[فنكتفي باألكرب أربعة    ] ٢[لرؤوس األعمام اثنني    

مباينة وحاصل ضرب كامل    ] ٣[وبني رؤوس اجلدات ثالثة     
ـ      و جـزء الـسهم اثنـا عـشر         أحدمها يف كامل اآلخر ه

ينتج اثنان  ] ٦[مث نضرا يف أصل املسألة ستة       ، ]١٢=٦×٢[
 .ومنها تصح هذه املسألة] ٧٢=١٢×٦[وسبعون 
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لكل واحد منهم   ] ٢٤=١٢×٢[لإلخوة ألم أربعة وعشرون     
 ]١٢=١٢×١[وللجدات اثنا عشر  ]٣=٤÷٢٤[ثالثة 

 ٧٢ ٦ ×١٢ 
 ٢٤ ٢ إخوة ألم ٨
 ١٢ ١ جدات ٣

] ٤=٣÷١٢[لكل واحدة أربعـة     
ــون    ــتة وثالث ــام س ولألعم

لكل واحد مثانيـة    ] ٣٦=١٢×٣[
 ٣٦ ٣ أعمام ٢ وهذه صورا] ١٨=٢÷٣٦[عشر 
 موافقة اثنني من املثبتات يباينهما الثالث مـع موافقـة           -١٠

فريقني لسهامهم ومباينة الثالث لو كان اجلـدات يف املثـال           
 رؤوس  فـإن راجـع   ] ٥[واألعمام مخسة   ] ٦[السابق ستاً   
بالنصف ] ٦[موافقة لرؤوس اجلدات ستة      ] ٤[اإلخوة أربعة   

وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر نتج اثنا عـشر           
مباينـة  ]٥[وبينها وبني رؤوس األعمام مخسة      ] ١٢=٦×٢[

وحاصل ضرب كامل أحدمها يف كامل اآلخر ينـتج جـزء           
مث نضرا يف أصل املسألة ستة      ، ]٦٠=٥×١٢[السهم ستون   

ومنها تصح هذه   ] ٣٦٠=٥×٦٠[ينتج ثالمثائة وستون    ] ٦[
 .املسألة
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لكل واحد منهم   ] ١٢٠=٦٠×٢[لإلخوة ألم مائة وعشرون     
 ]٦٠=٦٠×١[وللجدات ستون    ]١٥=٨÷١٢٠[مخسة عشر 

 لكل واحدة عشرة
 ٣٦٠ ٦ ×٦٠ 
 ١٢٠ ٢ إخوة ألم ٨
 ٦٠ ١ جدات ٦

ولألعمام مائـة   ] ١٠=٦÷٦٠ [
لكـل  ] ١٨٠=٦٠×٣[ومثانون  

واحـــد ســـتة وثالثـــون 
 ١٨٠ ٣ أعمام ٥ وهذه صورا] ٩٠=٢÷١٨٠[

مسألة بزيادة  ثالثة عشرة   رمحه اهللا تعاىل    وقد عدها ابن اهلائم     
 :ثالث مسائل وهي 

أن يتوافق منها فريقان ويداخلها الفريق الثالث مـع          : األوىل
مباينة فريقني لسهامهم وموافقة الثالث لسهامه ومثاله لو كان         

فـإن راجـع رؤوس     ] ٨[ املثال السابق مثانية     اإلخوة ألم يف  
بالنصف ] ٦[موافق لرؤوس اجلدات ستة      ] ٤[اإلخوة أربعة   

وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر هو جزء السهم          
] ٢[ومداخل له رأسي العمني اثنني      ، ]١٢=٦×٢[اثنا عشر   
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ينتج اثنان  ] ٦[فنكتفي باألكرب مث نضرا يف أصل املسألة ستة         
 .ومنها تصح هذه املسألة] ٧٢=١٢×٦[ن وسبعو

لكل واحد منهم   ] ٢٤=١٢×٢[لإلخوة ألم أربعة وعشرون     
 ]١٢=١٢×١[وللجدات اثنا عشر  ]٣=٤÷٢٤[ثالثة 

 ٧٢ ٦ ×١٢ 
 ٢٤ ٢ إخوة ألم ٨
 ١٢ ١ داتج ٦

] ٢=٦÷١٢[لكل واحدة اثنـان     
ــون    ــتة وثالث ــام س ولألعم

لكل واحد مثانيـة    ] ٣٦=١٢×٣[
 ٣٦ ٣ أعمام ٢ وهذه صورا] ١٨=٢÷٣٦[عشر 

وهي نفس مسألة تداخل فريقني يوافقهما الثالث وقد سبقت         
 ]. ٨[بالرقم مثانية 

تباين فريقني ويوافقها الثالث مـع مباينـة فـريقني           : الثانية
لسهامهما وموافقة الثالث لسهامه ومثاله لو كان األعمام يف         

 ] ٤[عة  فإن راجع رؤوس اإلخوة أرب    ] ٥[املثال السابق مخسة    
وحاصل ضـرب    ] ٥[وهي متباينة مع رؤوس األعمام مخسة       

] ٢٠=٥×٤[كامل أحدمها يف كامل اآلخر نـتج عـشرون          
موافقة بالنصف وحاصل ] ٦[وبينها وبني رؤوس اجلدات ستة      
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ضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر ينتج جزء السهم سـتون           
ينـتج  ] ٦[مث نضرا يف أصل املسألة سـتة        ، ]٦٠=٥×١٢[

 .ومنها تصح هذه املسألة] ٣٦٠=٥×٦٠[ائة وستون ثالمث
لكل واحد منهم   ] ١٢٠=٦٠×٢[لإلخوة ألم مائة وعشرون     

 ]٦٠=٦٠×١[وللجدات ستون  ]١٥=٨÷١٢٠[مخسة عشر 
 لكل واحدة عشرة

 ٣٦٠ ٦ ×٦٠ 
 ١٢٠ ٢ إخوة ألم ٨
 ٦٠ ١ جدات ٦

ولألعمام مائـة   ] ١٠=٦÷٦٠ [
لكـل  ] ١٨٠=٦٠×٣[ومثانون  

] ٣٦=٥÷١٨٠[واحد تـسعون    
 ١٨٠ ٣ أعمام ٥ وهذه صورا

وهذه املسألة كذلك هي نفس مسألة توافق فريقني يباينـهما          
 ]. ١٠[الثالث وقد وردت برقم عشرة 

 هي تباين فريقني ويداخلهم الثالث مبعىن أنه يـدخل يف   الثالثة
مع مباينـة فـريقني لـسهامهما       ، أحدمها ال يف كلٍ منهما      
لو كان اجلـدات يف      :هامه ومثاله   وموافقة الفريق الثالث لس   

فإن راجع رؤوس ] ٢[واألعمام اثنني   ] ٣[املثال السابق ثالث    
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وحاصل ] ٣[مباين لرؤوس اجلدات ثالثة      ] ٤[اإلخوة أربعة   
ضرب كامل أحدمها يف كامل اآلخـر نـتج اثنـا عـشر             

] ٢[يداخلها الفريق الثالث األعمـام اثنـان        ] ١٢=٦×٢[
وهـي جـزء الـسهم ؛ مث    ] ١٢[فنكتفي باألكرب اثين عشر   

ينـتج اثنـان وسـبعون      ] ٦[نضرا يف أصل املسألة سـتة       
 .ومنها تصح هذه املسألة] ٧٢=١٢×٦[

لكل واحد منهم   ] ٢٤=١٢×٢[لإلخوة ألم أربعة وعشرون     
 . ]٣=٤÷٢٤[ثالثة 

 ]١٢=١٢×١[وللجدات اثنا عشر 
 ٧٢ ٦ ×١٢ 
 ٢٤ ٢ إخوة ألم ٨
 ١٢ ١ جدات ٣

] ٤=٣÷١٢[لكل واحدة أربعـة     
ــون    ــتة وثالث ــام س ولألعم

 واحد مثانيـة    لكل] ٣٦=١٢×٣[
 ٣٦ ٣ أعمام ٢ وهذه صورا] ١٨=٢÷٣٦[عشر 

وهذه املسألة كذلك هي مداخلة اثنني من املثبتات يباينـهما          
الثالث مع مباينة فريقني لسهامهم وموفقة الثالث وقد وردت         

 ]. ٩[برقم تسعة 
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االنكسار على أربع   ون  كوهي   : التصحيح يف احلالة الرابعة   
 :فرق 

ربع فـرق ال    والكسر على أ   ( : قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل      
  .) عشر وضعفه يقع إال يف أصل اثين

 على أربع فرق وهو اية االنكسار بـني الـسهام           االنكسار
؛  لإلمام مالك ومن قال بقوله       خالفاًوالرؤوس عند اجلمهور    

 اخلالف يف   ومنشأ ، طأن اية االنكسار على ثالث فرق فق      
 يف بـاب    هكما سبق حتقيق  ذلك هو توريث أكثر من جدتني       

] ١٢[اثين عشر    أصلي أن سدس اجلدتني يف      ومعلوم السدس
 منقسم عليهما وهـذا وجـه ايـة         ]٢٤[وأربعة وعشرين   
 ٠ فرقثالثةاالنكسار على 

  أثين عـشر    على أربع فرق ال يكون إال يف أصل        واالنكسار
ولكن ليس  ] ٢٤ [ أربعة وعشرين  أصلفه  مطلقاً وضع ] ١٢[

 إذا مل يعل  ]٢٤ [ أربعة وعشرينأصليكون يف مطلقاً وإمنا 
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 بني السهام والرؤوس     وجه اية االنكسار عند اجلمهور     وأما
 أكثر ما جيتمع يف الفرائض مـن        فألن:  على أربع فرق فقط     

 مخسة أصناف والبد يف اخلمسة من ال يتعدد من الزوج           الورثة
 كل واحد من هؤالء منقسمة وسهامألبوين وذوات النصف   وا

 ٠عليه قطعاً
إن الذين ميكن تعددهم من الورثة امـع         :  ثاين وهو  ووجه

 وهم البنات وبنات االبن واألخوات      أصنافعلى إرثهم مثانية    
 واجلـدات  والزوجاتالشقيقات واألخوات ألب وأوالد األم     
ن أربع فرق وشاهده    والعصبة وكيفما قدرت ال جيتمع أكثر م      

 يف غري الوصايا والـوالء وذوي األرحـام         وهذا، االستقراء  
 فيها على أكثر من أربعـة       االنكسارواملناسخات فإنه قد يقع     

 ٠أصناف 
 ال يكون إال يف أصـل        كون االنكسار على أربع فرق     وأما

 مل يعل   ذاإ] ٢٤[أربعة وعشرين   مطلقاً وأصل   ] ١٢[اثين عشر 
 ال يقـع فيهـا      ]١٨،٨،٤،٣،٢[سة  فألن األصول اخلم  : 

 ٠ فرق من باب أوىل فاألربعاالنكسار على ثالث فرق 
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 فإنه مىت اجتمع فيه أربع فرق كـان         ]٦ [ الستة  أصل وأما
 ال يكـون    وبالتـايل أحدها صاحب نصف وهو ال يتعـدد        

 ٠االنكسار فيه على أربع فرق 
 فإنه ال يتعـدد فيـه إال        ]٣٦[الستة والثالثني    أصل   وأما
 أنه فرد وإذا علم     فمعلومجات واجلدات واإلخوة أما اجلد      الزو

] ١٢ [ اثين عـشر   هذا فإنه مل يبق من أصول املسائل إال أصل        
 ٠] ٢٤ [ أربعة وعشرينوأصل
أربعـة   امتناع االنكسار على أربع فـرق يف أصـل           وأما

 يكون فيه من أنفألنه البد :  إذا كان عائالً] ٢٤[وعشرين  
 ٠و أحدمها أو صاحب نصف واهللا أعلمال يتعدد إما األبوين أ

 مائة صـورة     يف هذه احلالة    علم هذا فإن مسائل االنكسار     إذا
 كل املائة ممكنة الوقوع     وليستوباعتبار العول وعدمه مائتان     

بل ميتنع منها أربع وثالثون صورة ذكره صـاحب العـذب           
 وعزاه للشيخ زكريا األنصاري يف شـرح الكفايـة          الفائض

 ٠ )١( يف شرح الفصولوسبط املارديين

                                                 
  بتصرف ١/١٨٠ الفائض شرح عمدة الفارض جزء العذب  )١(
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قال الشيخ وتبعه شيخ مشاخينا     تعاىل   الشنشوري رمحه اهللا     قال
وباعتبار العول وعدمه مائة ،  صورةرمحهم اهللا مخس وتسعون  

 .)١(وتسعون صورة واملمتنع منها ثالث وثالثون
بالشيخ هو ابن اهلائم ومراده     تعاىل   الشنشوري رمحه اهللا     ومراد

 ٠زكريا األنصاري  الشيخبشيخ مشاخينا هو 
لـو وقـع    (  وقفت على الفصول البن اهلائم على قوله         وقد

أو علـى   ،  العقلية اثنان ومخسون     فاألقسامالكسر على ثالثة    
 وتـسعون   مخسةأربعة وهو أكثر ما يقع هنا عندنا فاألقسام         

لكن املتصور يف الفرائض بعضها وقد بينا ذلك مـستوعباً يف           
 ٠انتهى )٢( ) الكفاية  شرح 
وفيه للسهام مع الرؤوس أربع حاالت        ( :رمحه اهللا تعاىل  قوله  

أما أن تباينها أو توافق ثالثة وتباين الرابع أو تبـاين ثالثـة             
 ) وتوافق الرابع أو تباين فريقني وتوافق فريقني 

                                                 
  بتصرف ١/١١١ القريب ايب جزء فتح  )١(
  ١٨٣ يف الفرائض صالفصول  )٢(
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 فريق  كلالنكسار على أربع فرق باعتبار النظر األول بني         إن ل 
موافقة مجيع الفـرق    وهو  وسهامه أربعة أحوال وأما اخلامس      

 :فممتنع الوقوع وهذه األربعة كما يلي األربعة لسهامها 
 . لسهامه األربع كل فريق من الفرق مباينة -١
  الرابع وموافقة ثالث فرق لسهامها مباينة -٢

 ٠ األخريين وموافقة فريقني لسهامهما مباينة -٣
 ٠ هلا ثالثة فريق لسهامه وموافقة مباينة -٤

 ٠ الوقوع ةربع املتصوراأل تاال هي احلهذه
وال يتصور أن يوافق كالً من األربعـة    ( :قوله رمحه اهللا تعاىل   

سهامه وذلك ألن الفريق الرابع وهن الزوجات إن مل تنقـسم     
  ) سهامهن باينت ال حمالة سواًء كان ربعاً أو مثناً

  . موافقة الفرق األربع لسهامهايالوقوع هاحلالة املمتنعة 
ـ  اعلم أنه ال يوجد يف هذا الفصل      : (  رمحه اهللا     اخلربي قال

 فرق ـ موافقة السهام لألحياز األربعة  أربعيعين الكسر على 
 فألجل أنـه    املوافقةمجيعها وال عدمها يف اجلميع أما امتناع        
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البد أن يكون أحد األحياز عدد الزوجات وال موافقة بينهن          
  )١() حبال سهامهنوبني 
أو ، والنظر بني املثبتات أما أن تتماثل       : (  رمحه اهللا تعاىل   قوله

أو تتماثل ثالثـة يداخلـها      ، أو تتباين   ، أو تتوافق   ، تتداخل  
أو يتداخل ثالثة ويوافقهـا     ، أو يباينها   ، أو يوافقها   ، الرابع  
أو يتماثل  ، أو يتوافق ثالثة ويباينها الرابع      ، أو يباينها   ، الرابع  

أو يتـداخل   ، أو يتباينا   ، وافقا  أو يت ، اثنان ويتداخل اآلخران    
أو يتوافق اثنان ويتبـاين     ، أو يتباينا   ، اثنان ويتوافق اآلخران    

مـن  وهو بني املثبتـات     :  النظر الثاين    هذا هو  ، )اآلخران  
عند املؤلف رمحه اهللا    رواجع الرؤوس فصوره املمكنة الوقوع      

  وستون اثنتان عند ابن اهلائم  و،  صورة   اثنتان ومخسون تعاىل  
  . صاحب العذب ست وستون صورةوقال، صورة 
يف حالة مباينة فريـق لـسهامه       هذا فقد أورد املؤلف      وعلى

 :  وهي صورة ةست عشروموافقة ثالثة لسهامهم 

                                                 
 ١/١١٠ وانظر فتح القريب ايب جزء ١/١٣٥ التلخيص يف علم الفرائض جكتاب   )١(
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 أو،  أو تباينـها   ، أو توافقهـا  ، أو تداخلها   ،  املثبتات   متاثل
 وأ، أو يباينها   ، أو يوافقها   ، متاثل منها ثالثة ويداخلها الرابع      
 يتوافق منها أو، أو يباينها ، يتداخل منها ثالثة ويوافقها الرابع     

 يتماثل منها عددان ويتداخل اآلخران      أو، الرابع  ثالثة يباينها   
 يتداخل منـها اثنـان ويتوافـق        أو،  أو يتباينا ، أو يتوافقا   ، 

 ٠ يتوافق منها اثنان ويتباين اآلخرانأو، أو يتباينا ، اآلخران 
وموافقة اآلخرين كذلك   ، ينة فريقني لسهامهما     حالة مبا  ويف
 املذكورة آنفاً يف احلالة السابقة مباينة       وهية عشرة صورة    تس

 .لسهامهافريق لسهامه وموافقة ثالثة 
 ويفوكـذلك    صور   عشر حالة مباينة كل فريق لسهامه       ويف

 نفس  لسهامهحالة مباينة ثالث فرق لسهامها وموافقة الرابع        
 صور وهي   ستاملذكورة فيما سبق عدا     وهي  العشر الصور   

 التماثل بني ثالثة    أومتاثل املثبتات أو تداخلها أو توافقها       عدم  
 . تداخل ثالثة يوافقها الرابعأوويداخلها الرابع أو يوافقها 
 موافقة ثالث فـرق     يتحالكل من   أما ابن اهلائم فقد ذكر يف       

هامها وموافقة فـريقني لـس    ، لسهامها ومباينة الرابع لسهامه     
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كما ذكـر يف     ، ومباينة اآلخرين لسهامها تسعة عشر صورة     
ومباينـة ثـالث فـرق      ، حاليت مباينة مجيع الفرق لسهامها      

  اثين عشرة صورةلسهامها وموافقة الرابع 
) ابن اهلائم   (  الشنشوري رمحه اهللا وقد استقصاها الشيخ        قال

 الكفاية وخلص بعضه شـيخ  شرحيف ـ تعاىل ـ  رمحه اهللا  
يف شرحها ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ) زكريا األنصاري ( خينا مشا

 ٠ أراد اإلحاطة بذلك فعليه بشرحيهمافمنيعين شرح الكفاية 
 طريقة العمل يف تصحيح االنكسار على أربع فـرق فـال         أما

  . مضىكما على ثالث فرق االنكسارخيتلف عن تصحيح 
ولـو  فهذه ست عشر حالة للمثبتات        (:قوله رمحه اهللا تعاىل   

وقعت يف كل واحدة من حاالت السهام األربـع لكانـت           
سائل أربع وستون مسألة إال أنه ال يتصور يف مباينة السهام           امل

للفرق مجيعها وال يف مباينتها لثالث مع موافقـة الرابـع أن            
تتماثل املثبتات وال أن تتداخل وال أن تتوافق وال أن تتماثـل            

 أن تتداخل ثالثة يوافقهـا      ثالثة يداخله الرابع أو يوافقها وال     
قصاء الصور املمكنة بالتمثيل وتوجيـه امتنـاع        تواس ، الرابع
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املمتنع مما يطول واملقصود هنا إمنا هو بيان القاعدة والضابط          
وقد حصل مبا ذكرنا ولنمثل األحول املثبتات الستة عـشرة          
تنبيهاً على كيفية العمل فيها من دون التزام ترتيبـها علـى            

فنقول مثال متاثل املثبتات زوجتان وأربع       ، ]هامالس[حاالت  
جدات ومثانية إخوة ألم وست عشر شقيقة أصلها اثنا عـشر           
وتعول إىل سبعة عشر وجزء سهمها اثنان وتصح من أربعـة           

 .)وثالثني 
متاثل مجيـع   يف حالة   نكسار على أربع فرق     لالمثال  هذا   ـ١

امها املثبتات من رؤوس الفرق مع موافقة ثالث فـرق لـسه          
 عن زوجتني وأربع جدات ومثانية      زوجومباينة الرابع لو هلك     

إخوة ألم وستة عشرة شقيقة فإن أصل مسألتهم من اثين عشر           
ملوافقة خمرجي الربع والسدس وتعول إىل سبعة عـشر         ] ١٢[
مباينـة  منكسرة عليهمـا و   ] ٣[للزوجتني الربع ثالثة    ] ١٧[
خـوات  فنثبت كامـل الـرؤوس ولأل     ] ٢[  نيهما اثن يسأرل

رؤوسهن لمنكسرة عليهن موافقة    ] ٨[الشقيقات الثلثان مثانية    
] ٢[بالثمن فنثبت مثـن الـرؤوس اثـنني         ] ١٦[ستة عشرة   
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موافقـة  ومنكـسرة علـيهم     ] ٤[ ألم الثلث أربعة     ةولإلخو
] ٢[ع الرؤوس اثنني    ببالربع ب فنثبت ر   ] ٨[رؤوسهم مثانية   ل

قـة  موافومنكـسرة علـيهن     ] ٢[وللجدات السدس اثنان    
بالنصف فنثبت نصف رؤوسهن اثـنني      ] ٤[ورؤوسهن أربعة   

]٢. [ 
وبالنظر بني املثبتات جندها متماثلة كلها اثنان فنكتفي بواحدة         

مث نضرا يف  عول املـسألة سـبعة         ؛  منها هي جزء السهم     
ومنها تصح  ] ٣٤ = ١٧×٢[ينتج أربعة وثالثون    ] ١٧[عشر
ل واحدة ثالثة   لك] ٦ = ٣×٢[للزوجتني ستة   ، املسألة  هذه  

لكـل  ] ١٦= ٨×٢[ولألخوات الشقيقات ستة عشرة     ] ٣[
 لكل] ٨= ٤×٢[ولإلخوة ألم مثانية ] ١[واحدة واحد 

 ٣٤ ١٢/١٧ ×٢ 

 ٦ ٣ زوجتان ٢

 ١٦ ٨ أختاً شقيقة ١٦

 ٨ ٤ أخوة ألم ٨

] ١[واحدمنهما  واحد  
ــة   ــدات أربع وللج

ــل ] ٤= ٢×٢[ لكـ
ــد ــدة واح ] ١[واح

 ٤ ٢ جدات ٤ وهذه صورا 
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ومثال تداخلها زوجتان ومثان جدات     : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
واثنان وثالثون أخاً ألم ومائة ومثان وعشرون شقيقة أصـلها          
كاألوىل وجزء سهمها ستة عشر وتصح من مائتني واثـنني          

 .)وسبعني 
تـداخل  يف حالـة    النكسار على أربع فرق     ل مثال   ـ هذا ٢

ا ومباينة الرابع لو هلك     املثبتات مع موافقة ثالث فرق لسهامه     
واثـنني وثالثـني    ] ٨[ومثان جدات   ] ٢[ عن زوجتني    زوج
فإن ] ١٢٨[أخاً ألم ومائة ومثان وعشرين أخت شقيقة ] ٣٢[

ملوافقة خمرجـي الربـع     ] ١٢[أصل مسألتهم من اثين عشر      
للزوجتني الربع ثالثـة    ] ١٧[والسدس وتعول إىل سبعة عشر      

فنثبت كامل  ] ٢[هما اثنان   يسأرمباينة ل منكسرة عليهما و  ] ٣[
 منكسرة على ] ٨[ات الثلثان مثانية    الرؤوس ولألخوات الشقيق  
بينهما موافقة بالثمن   و] ١٢٨[ن  يرؤوسهن مائة ومثان وعشر   

 ألم الثلـث    ةولإلخو] ١٦[فنثبت مثن رؤوسهن ستة عشرة      
ـ  ني ورؤوسهم اثـن   ىمنكسرة عل ] ٤[أربعة   ] ٣٢[  ني وثالث

] ٨[ مثانيـة    مبت ربـع رؤوسـه    بينهما موافقة بالربع فنث   و



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٥٥٧ 

رؤوسهن مثانيـة   ى  منكسرة عل ] ٢[وللجدات السدس اثنان    
بينهما موافقة بالنصف فنثبت نصف رؤوسهن أربعـة        و] ٨[
ومثانية ] ٤[وأربعة  ] ٢[وبالنظر بني املثبتات جندها اثنني      ] ٤[
فهي متداخلة وقد علم سـابقاً عنـد        ] ١٦[وستة عشر   ] ٨[

هي جزء  ] ١٦[ي هنا ستة عشرة     التداخل نكتفي باألكرب وه   
ينـتج  ] ١٧[مث نضرا يف  عول املسألة سبعة عشر         ؛  السهم  

هذه ومنها تصح   ] ٢٧٢ = ١٧×١٦[مائتان واثنان وسبعون    
لكـل واحـدة أربعـة      ] ٤٨ = ١٦×٣[املسألة للزوجتني   

] ١٢٨= ١٦×٨[ولألخـوات الـشقيقات     ] ٢٤[وعشرون  
 لكل ] ٦٤= ١٦×٤[ولإلخوة ألم ] ١[لكل واحدة واحد 

 ٢٧٢ ١٢/١٧ ×١٦ 

 ٤٨ ٣ زوجتان ٢

 ١٢٨ ٨ أختاً شقيقة ١٢٨

 ٦٤ ٤ أخوة ألم ٣٢

ــان ــد اثن ] ٢[واح
= ١٦×٢[وللجدات  

لكل واحـدة   ] ٣٢
ــة ــذه ] ٤[أربع وه
 ٣٢ ٢ جدات ٨  : صورا
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ومثال توافقها أربع زوجات وعشرون     : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
خاً ألم أصـلها  جدة وست وثالثون شقيقة وأربعة وعشرون أ   

اثنا عشر وتعول إىل سبعة عشر وجزء سهمها مائة ومثـانون           
 .)وتصح من ثالثة آالف وستني 

توافـق  يف حالـة    النكسار على أربع فـرق      لمثال  ـ هذا   ٣
املثبتات مع موافقة ثالث فرق لسهامها ومباينة الرابع لو هلك          

 عن أربع زوجات وعشرين جدة وست وثالثني أختـاً          زوج
بعة وعشرين أخاً ألم فإن أصل مسألتهم من اثـين          شقيقة وأر 

 .]١٧[وتعول إىل سبعة عشر ] ١٢[عشر 
رؤوسهن  ل  اينةبمنكسرة عليهن وم  ] ٣[زوجات الربع ثالثة     لل

 .فنثبت كامل رؤوسهن ] ٤[أربعة 
منكسرة عليهن موافقة  ] ٨[ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية     

ت ربـع رؤوسـهن   بالربع فنثب ] ٣٦[  نيرؤوسهن ستة وثالث  ل
 .]٩[تسعة 
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موافقـة  ومنكسرة علـيهم    ] ٤[ ألم الثلث أربعة     ة ولإلخو
بالربع فنثبت ربـع ورؤوسـهم أربعـة         ]٦[رؤوسهم ستة   ل

 .]٢٤[ن يوعشر
موافقـة  ومنكـسرة علـيهن     ] ٢[ وللجدات السدس اثنان    

بالنصف فنثبت نصف رؤوسـهن     ] ٢٠[ن  يرؤوسهن عشر ل
 ] ١٠[عشرة 

] ٩[وتسعة  ] ٦[وستة  ] ٤[دها أربعة   وبالنظر بني املثبتات جن   
بينهن موافقة وعند التوافق كما علـم سـابقاً         ] ١٠[وعشرة  

؛ اآلخـر العـدد   العددين يف كامل    أحد  نكتفي بضرب وفق    
وهي ] ١٢=٦×٢[األربعة والستة اثنا عشر      النظر بني  حاصلف

ـ   بالثلث وحاصل ]٩[متوافقة مع التسعة     هما سـتة   النظر بين
ي متوافقة مع العـشرة بالنـصف       وه] ٣٦=٩×٤[وثالثون  
هـي  و] ١٨٠ =٣٦×٥[ مائة ومثانون    هماالنظر بين وحاصل  

  ينـتج  ] ١٧[ يف عول املسألة سبعة عشر       اجزء السهم نضر
هـذه  ومنها تصح   ] ٣٠٦٠=١٧×١٨٠ [آالف وستون ثالثة  
 .املسألة
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لكـل  ] ٥٤٠ =١٨٠×٣[ للزوجات مخسمائة وأربعـون     
 .]١٣٥=٤÷٥٤٠[واحدة مائة ومخسة وثالثون 

= ١٨٠×٨[ ولألخوات الشقيقات ألف وأربعمائة وأربعون      
 .]٤٠=٣٦÷١٤٤٠[لكل واحدة أربعون ] ١٤٤٠

لكـل  ] ٧٢٠= ١٨٠×٤[ ولإلخوة ألم سبعمائة وعشرون     
 ] ٣٠=٢٤÷٧٢٠[ واحد ثالثون

 ٣٠٦٠ ١٢/١٧ ×١٨٠ 

 ٥٤٠ ٣ جاتزو ٤

 ١٤٤٠ ٨ أختاً شقيقة ٣٦

 ٧٢٠ ٤ أخوة ألم ٢٤

ــة  وللجــدات ثالمثائ
ــتون =١٨٠×٢[وس

لكل واحـدة   ] ٣٦٠
ــة   ]١٨[عــشرةمثاني

 ٣٦٠ ٢ جدات ٢٠ وهذه صورا 

ومثال تباينها زوجتان وست شـقائق       : (قوله رمحه اله تعاىل   
وعشر جدات وأربعة عشر أخاً ألم أصلها اثنا عشر وتعـول           
إىل سبعة عشر وجزء سهمها مائتان وعشرة وتصح من ثالثة          

 .)آالف ومخسمائة وسبعني 
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تباين املثبتات يف حالة النكسار على أربع فرق لمثال ا ـ هذ٤
 زوجمع موافقة ثالث فرق لسهامها ومباينة الرابع لو هلـك           

وعشر جـدات   ] ٦[وست أخوات شقائق    ] ٢[عن زوجتني   
فإن أصل مسألتهم من اثين     ] ١٤[وأربعة عشر أخاً ألم     ] ١٠[

للـزوجتني الربـع    ] ١٧[ وتعول إىل سبعة عشر      ]١٢[عشر  
بينهما مباينة  ] ٢[منكسرة عليهن ورؤوسهن اثنان     ] ٣ [ثالثة

ولألخوات الشقيقات الثلثان   ] ٢[فنثبت كامل رؤوسهن اثنني     
بينهما موافقـة   ] ٦ [ةمنكسرة عليهن رؤوسهن ست   ] ٨[مثانية  

 ألم الثلث ةولإلخو] ٣[بالنصف فنثبت نصف رؤوسهن ثالثة     
] ١٤[منكسرة عليهم ورؤوسهم أربعـة عـشر        ] ٤[أربعة  

] ٧[ينهما موافقة بالنصف فنثبت نصف رؤوسـهم سـبعة          ب
منكسر عليهن ورؤوسهن عشرة    ] ٢[وللجدات السدس اثنان    

    بينهما موافقة بالنصف فنثبـت نـصف رؤوسـهن         ] ١٠[
 ] ٥[مخسة 

] ٧[وسبعة  ] ٣[وثالثة  ] ٢[وبالنظر بني املثبتات جندها اثنني      
بقاً نضرب  بينهن مباينة وعند التباين كما علم سا      ] ٥[ومخسة  
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= ٧×٥×٣×٢[كامل األعداد يف بعضها نتج مائتان وعشرة        
وهي جزء السهم نضرا يف  عول املسألة سبعة عشر          ] ٢١٠

 = ١٧×٢١٠[ف ومخسمائة وسـبعون     الآينتج ثالثة   ] ١٧[
 .ومنها تصح املسألة ] ٣٥٧٠

لكل واحدة  ] ٦٣٠ = ٢١٠×٣[للزوجتني ستمائة وثالثون    
ولألخوات الـشقيقات ألـف     ] ٣١٥[ثالمثائة ومخسة عشر    
لكل واحدة مائتـان    ] ١٦٨٠= ٢١٠×٨[وستمائة ومثانون   

= ٢١٠×٤[ولإلخوة ألم مثامنائة وأربعـون      ] ٢٨٠[ومثانون  
 وللجدات أربعمائة] ٦٠[لكل واحد ستون] ٨٤٠

 ٣٥٧٠ ١٢/١٧ ×٢١٠ 

 ٦٣٠ ٣ زوجتان ٢

 ١٦٨٠ ٨ أختاً شقيقة ٦

 ٨٤٠ ٤ أخوة ألم ١٤

ــشرون  وعـــ
]٤٢٠= ٢١٠×٢ [

لكل واحدة اثنـان    
] ٤٢[وأربعـــون 
 ٤٢٠ ٢ جدات ١٠ وهذه صورا 

ومثال متاثل ثالثة يداخلـها الرابـع       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
 وستة عشر أخاً ألم واثنان وثالثـون        تزوجتان ومثاين جدا  
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شقيقة أصلها اثنا عشر وتعول إىل سبعة عشر وجزء سـهمها           
 .)أربعة وتصح من مثانية وستني 

متاثل ثالثـة   يف حالة   النكسار على أربع فرق     لمثال   ـ هذا ٥
الث فرق لـسهامها    من املثبتات يداخلها الرابع مع موافقة ث      

واثـنني  ] ٢[ عـن زوجـتني      زوجلو هلك   : ومباينة الرابع   
وستة عشر أخاً   ] ٨[ومثان جدات   ] ٣٢[وثالثني أختاً شقيقة    

 وتعول إىل ] ١٢[فإن أصل مسألتهم من اثين عشر       ] ١٦[ألم  
منكسرة عليهما  ] ٣[للزوجتني الربع ثالثة    ] ١٧[سبعة عشر   

فنثبتـها كاملـة ولألخـوات      ] ٢[ومباينة لرأسيهما اثـنني     
منكسرة عليهن رؤوسهن اثنـان     ] ٨[الشقيقات الثلثان مثانية    

بينهما موافقة بالثمن فنثبت مثـن رؤوسـهن        ] ٣٢[وثالثون  
ـ   ] ٤[ ألم الثلث أربعة     ةولإلخو] ٤[أربعة   يهم منكـسرة عل

بينهما موافقة بالربع فنثبت ربـع      ] ١٦[ورؤوسهم ستة عشر    
منكـسرة  ] ٢[وللجدات السدس اثنـان     ] ٤[الرؤوس أربعة   

بينهما موافقة بالنصف فنثبـت     ] ٨[عليهن ورؤوسهن مثانية    
 ] ٤[نصف رؤوسهن أربعة 
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] ٤[وأربعة  ] ٤[وأربعة  ] ٢[وبالنظر بني املثبتات جندها اثنني      
ثة يداخلها الرابع  وكما علـم سـابقاً         متاثل ثال ] ٤[وأربعة  

هي جزء السهم   ] ٤[نكتفي بأكرب املتداخلني وهي األربعة هنا       
ينتج مثانية وستون   ] ١٧[نضرا يف  عول املسألة سبعة عشر        

 .ومنها تصح املسألة] ٦٨ = ١٧×٤[
 .]٦[لكل واحدة ستة ] ١٢ = ٤×٣[ للزوجات اثنا عشر 

ـ     لكـل  ] ٣٢= ٤×٨[ون   ولألخوات الشقيقات اثنان وثالث
 ولإلخوة  ] ١[واحدة واحد 

 ٦٨ ١٢/١٧ ×٤ 

 ١٢ ٣ زوجتان ٢

 ٣٢ ٨ أختاً شقيقة ٣٢

 ١٦ ٤ أخوة ألم ١٦

= ٤×٤[ألم ستة عـشر     
لكل واحد واحـد     ]١٦
ــة ]١[ ــدات مثاني وللج
لكل واحدة  ] ٨= ٤×٢[

 ٨ ٢ جدات ٨ وهذه صورا ] ١[واحد 

ل ثالثة يوافقها الرابع أربـع      ومثال متاث : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
ان وثالثون أختاً شقيقة وأربعـة      تزوجات ومثان جدات واثن   
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وعشرون أخاً ألم أصلها من اثنا عشر وتعول إىل سبعة عشر           
 ) وجزء سهمها اثنا عشر وتصح من مائتني وأربعة 

متاثل ثالثـة   يف حالة   النكسار على أربع فرق     لمثال  هذا  _ ٦
بع مع موافقة ثالث فـرق لـسهامها        من املثبتات يوافقها الرا   
واثـنني  ] ٤[ عن أربع زوجات     زوجومباينة الرابع لو هلك     
وأربعة وعشرين  ] ٨[ومثان جدات   ] ٣٢[وثالثني أختاً شقيقة    

وتعول ] ١٢[فإن أصل مسألتهم من اثين عشر       ] ٢٤[أخاً ألم   
  .]١٧[إىل سبعة عشر 

عـة  منكسرة عليهن ورؤوسهن أرب   ] ٣[للزوجات الربع ثالثة    
  .]٤[بينهما مباينة فنثبت كامل رؤوسهن أربعة ] ٤[

منكـسرة علـيهن    ] ٨[ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية     
بينهما موافقة بالثمن فنثبـت     ] ٣٢[ورؤوسهن اثنان وثالثون    

  .]٤[مثن رؤوسهن أربعة 
منكسرة علـيهم ورؤوسـهم     ] ٤[ ألم الثلث أربعة     ةولإلخو

قة بـالربع فنثبـت ربـع       بينهما مواف ] ٢٤[أربعة وعشرون   
  .]٦[رؤوسهم ستة 
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منكسرة عليهن ورؤوسهن مثانية    ] ٢[وللجدات السدس اثنان    
 ] ٤[بينهما موافقة بالنصف فنثبت نصف رؤوسهن أربعة ] ٨[

] ٤[وأربعة  ] ٤[وأربعة  ] ٤[وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      
ـ         ] ٦[وستة   د متاثل ثالثة يوافقها الرابع  وكما علم سابقاً عن

التوافق نكتفي بضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر نتج اثنـا           
هي جزء السهم نضرا يف  عول املـسألة   ] ١٢=٤×٣[عشر  

] ٢٠٤ = ١٧×١٢[ينتج مائتان وأربعـة     ] ١٧[سبعة عشر   
 = ١٢×٣[للزوجات سـتة وثالثـون       ، ومنها تصح املسألة  

ولألخوات الشقيقات   ، ]٩=٤÷٣٦[لكل واحدة تسعة    ] ٣٦
ــسعو ــة ] ٩٦= ١٢×٨[ن ســنة وت لكــل واحــدة ثالث

 ] ٤٨= ١٢×٤[ولإلخوة ألم مثانية وأربعون  ، ]٣=٣٢÷٩٦[
 ٢٠٤ ١٢/١٧  ×١٢ 

 ٣٦ ٣ زوجات ٤

 ٩٦ ٨ أختاً شقيقة ٣٢

 ٤٨ ٤ أخوة ألم ٢٤

ــان   ــد اثن ــل واح  لك
وللجدات ] ٢=٢٤÷٤٨[

= ١٢×٢[أربعة وعشرون   
لكل واحدة ثالثـة    ] ٢٤
 ٢٤ ٢ جدات ٨  :وهذه صورا] ٣[
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ومثال متاثل ثالثة يباينـها الرابـع أن        : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
 .)يكون اإلخوة ألم ثالثة وتصحيحها كاليت قبلها 

متاثل ثالثـة   يف حالة   النكسار على أربع فرق     لمثال  هذا  _ ٧
يباينها الرابع مع موافقة فريقني لسهامها ومباينة فـريقني أن          

فيكون هلم الثلث   ] ٣[ثة  يكون اإلخوة ألم يف املثال السابق ثال      
بينهما مباينة  ] ٣[منكسرة عليهم ورؤوسهم ثالثة     ] ٤[أربعة  

 ] ٣[فنثبت مجيع الرؤوس ثالثة 
] ٤[وأربعة  ] ٤[وأربعة  ] ٤[وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      

 .متاثل ثالثة يباينها الرابعأي ] ٣[وثالثة 
امـل    وكما علم سابقاً نكتفي بأحد املتماثالت وبضرب ك       

هي جزء  ] ١٢=٤×٣[املتباينني يف كامل اآلخر ينتج اثنا عشر        
ينتج مائتان  ] ١٧[السهم نضرا يف  عول املسألة سبعة عشر         

 .املسألةهذه ومنها تصح ] ٢٠٤ = ١٧×١٢[وأربعة 
لكل واحدة تسعة   ] ٣٦ = ١٢×٣[ للزوجات ستة وثالثون    

]٩=٤÷٣٦[. 
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 لكـل   ]٩٦= ١٢×٨[ ولألخوات الشقيقات ستة وتسعون     
ولإلخوة ألم مثانية وأربعـون      ، ]٣=٣٢÷٩٦[واحدة ثالثة   

 ]١٦[عشرة  واحد ستةلكل ] ٤٨= ١٢×٤[
 ٢٠٤ ١٢/١٧ ×١٢ 

 ٣٦ ٣ زوجات ٤

 ٩٦ ٨ أختاً شقيقة ٣٢

 ٤٨ ٤ أخوة ألم ٣

ــة  وللجــدات أربع
 =١٢×٢[ وعشرون

لكل واحـدة   ] ٢٤
وهــذه ] ٣[ثالثــة 
 ٢٤ ٢ جدات ٨  :صورا

 وىل أن تكون حالة السهام موافقة ثـالث       إن كان األ   و قلت
 لسهامها ومباينة الرابع لسهامه فيكون اإلخوة يف هـذه          فرق

 وبالتايل بينها وبني السهام موافقة بالنصف ] ٦[احلالة ستة 
 ٢٠٤ ١٢/١٧  ×١٢ 

 ٣٦ ٣ زوجات ٤

 ٩٦ ٨ أختاً شقيقة ٣٢

 ٤٨ ٤ أخوة ألم ٦

 ومباينة  ةفيكون موافقة ثالث  
إال أنه قد ذكر    للسهام  الرابع  

املؤلف رمحه اهللا تعاىل عـدم      
التزامــه يف هــذه األمثلــة 

 ٢٤ ٢ جدات ٨ :ترتيب وهذه صورابال
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ومثال تداخل ثالثة يوافقهـا الرابـع        : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
زوجتان ومثان جدات واثنان وثالثون أخاً ألم ومثان وأربعون         

ة عـشر وجـزء     شقيقة أصلها من اثين عشر وتعول إىل سبع       
 .)سهمها أربعة وعشرون وتصح من أربعمائة ومثانية

تداخل ثالثة  يف حالة   النكسار على أربع فرق     لمثال  ـ هذا   ٨
يوافقها الرابع مع موافقة ثالث فرق لسهامها ومباينة الرابع لو          

واثـنني  ] ٨[ومثـان جـدات     ] ٢[ عن زوجتني    زوجهلك  
فإن ] ٤٨[ شقيقة   اًومثان وأربعني أخت  ] ٣٢[وثالثني أخاً ألم    

ملوافقة خمرجـي الربـع     ] ١٢[أصل مسألتهم من اثين عشر      
 ] ١٧[والسدس وتعول إىل سبعة عشر 

ـ أرمباينة ل منكسرة عليهما و  ] ٣[ الربع ثالثة    نيللزوجت هما يس
 ] ٢[فنثبت كامل الرؤوس اثنني ] ٢[ نياثن

منكـسرة علـيهن    ] ٨[ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية     
بالثمن فنثبـت مثـن     ] ٤٨[  ني وأربع يةن مثان رؤوسهوموافقة ل 

 ] ٦[رؤوسهن ستة 
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موافقـة  منكـسرة علـيهم و    ] ٤[ ألم الثلث أربعة     ةولإلخو
ـ    ] ٣٢[  ني وثالث نيرؤوسهم اثن ل    همبالربع فنثبت ربع رؤوس

 ] ٨[مثانية 
موافقـة  منكـسرة علـيهن و    ] ٢[وللجدات السدس اثنان    

 أربعـة    رؤوسـهن  وفقبالنصف فنثبت   ] ٨[رؤوسهن مثانية   ل
]٤[. 

] ٤[وأربعة  ] ٦[وستة  ] ٢[وبالنظر بني املثبتات جندها اثنني      
 واألربعة والثمانية يوافقها الرابـع       ني االثن تداخل] ٨[ومثانية  

وهي الستة بالنصف وكما علم سابقاً نكتفي بضرب وفـق          
أحد املتوافقني يف كامل اآلخـر نـتج أربعـة وعـشرون            

  عول املسألة سبعة     وهي جزء السهم نضرا يف     ]٢٤=٨×٣[
ومنها ] ٤٠٨ = ١٧×٢٤[ينتج أربعمائة ومثانية    ] ١٧[عشر  

 .تصح هذه املسألة
لكل واحدة ستة   ] ٧٢ = ٢٤×٣[ اثنان وسبعون    ني للزوجت
 .]٣٦=٢÷٧٢[وثالثون 
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] ١٩٢= ٢٤×٨[ ولألخوات الشقيقات مائة واثنان وتسعون      
 .]٤=٤٨÷١٩٢[لكل واحدة أربعة 

لكل واحد ثالثة   ] ٩٦= ٢٤×٤ [ ولإلخوة ألم ستة وتسعون   
]٣=٣٢÷٩٦[. 

 ٤٠٨ ١٢/١٧ ×٢٤ 

 ٧٢ ٣ زوجتان ٢

 ١٩٢ ٨ أختاً شقيقة ٤٨

 ٩٦ ٤ أخوة ألم ٣٢

 وللجدات مثانيـة   
= ٢٤×٢[وأربعون  

لكل واحـدة   ] ٤٨
] ٦=٨÷٤٨[ســتة 

 ٤٨ ٢ جدات ٨ وهذه صورا 

ومثال تداخل ثالثة يباينها الرابـع أن       : (قوله رمحه اهللا تعاىل   
 .)جعلنا الشقائق ثالثاً وتصحيحها كاليت   قبلها 

تداخل ثالثة  يف حالة   نكسار على أربع فرق     لالمثال  ـ هذا   ٩
لـو   فـريقني  لسهامها ومباينة نيقييباينها الرابع مع موافقة فر  

 .]٣[ اًيف املثال السابق ثالثشقيقان الخوات كانت األ
ملثـال  للزوجتني واجلدات واإلخوة ألم كما مضى يف ا       إن   ف

منكسرة ] ٨[السابق ويكون لألخوات الشقيقات الثلثان مثانية       
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فنثبت رؤوسـهن ثالثـة     ] ٣[رؤوسهن ثالثة   ومباينة ل عليهن  
] ٣[وثالثـة   ] ٢[  نيوبالنظر بني املثبتات جندها اثـن     ، ] ٣[

 واألربعـة والثمانيـة     نيتداخل االثن ] ٨[ومثانية  ] ٤[وأربعة  
علم سابقاً نكتفي بـضرب     يباينها الرابع  وهي الثالثة وكما       

هي جزء السهم   نتج  ] ٢٤=٨×٣ [بعضهماكامل املتباينني يف    
ينـتج أربعمائـة    ] ١٧[نضرا يف  عول املسألة سبعة عشر        

ومنها تصح املسألة للزوجـات      ]٤٠٨ = ١٧×٢٤[ومثانية  
لكل واحدة ستة وثالثـون     ] ٧٢ = ٢٤×٣[اثنان وسبعون   

 وتـسعون   ولألخوات الـشقيقات مائـة واثنـان       ، ]٣٦[
 ]٦٤=٣÷١٩٢[لكل واحدة أربعة وستون     ] ١٩٢= ٢٤×٨[
  لكل واحد] ٩٦= ٢٤×٤[ولإلخوة ألم ستة وتسعون ، 

 ٤٠٨ ١٢/١٧       ×٢٤ 

 ٧٢ ٣ زوجتان ٢

 ١٩٢ ٨ أخوات شقيقة ٣

 ٩٦ ٤ أخوة ألم ٣٢

وللجدات مثانية  ] ٣[ ثالثة
] ٤٨= ٢٤×٢[وأربعون  

ــتة   ــدة س ــل واح لك
وهـــذه ] ٦=٨÷٤٨[

 ٤٨ ٢ جدات ٨ صورا 
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 أتكون السهام موافقة لثالث فرق      األوىلأيضاً كذلك    :قلت
 و كان الشقيقاتل ذلكوومباينة الرابع لسهامه 

 ٤٠٨ ١٢/١٧ ×٢٤ 

 ٧٢ ٣ زوجتان ٢

 ١٩٢ ٨ أخوات شقيقة ٦

 ٩٦ ٤ أخوة ألم ٣٢

ــتاً  ــون ] ٦[س فتك
ــسهامها  ــة ل موافق

فنثبت ثالثة  بالنصف  
 وهذه صورا ]٣[

 ٤٨ ٢ تجدا ٨

ومثال توافق ثالثة يباينها الرابع أربـع       : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
زوجات وعشرون جدة وأربعة وعشرون أخـاً ألم ومخـس          
شقائق أصلها اثنا عشر وتعول إىل سبعة عشر وجزء سـهمها          

 .)ثالمثائة وتصح من مخسة آالف ومائة 
يف حالـة   النكسار على أربع فرق     لمثال   هذا   :قلت  ـ  ١٠

أو مداخلـة فـريقني      يداخلها الرابع ثالثة من املثبتات    توافق  
 وموافقة اآلخرين مع توافق فريقني لسهامهم ومباينة اآلخرين 

توافق ثالثة  [ ما ذكره املؤلف رمحه اهللا تعاىل بقوله        ك وليس  
 الفريق الرابع يف هذا املثال يداخلها وليس        ألن ] يباينها الرابع 
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ولـيس ثالمثائـة    ] ٦٠[ ستون   جزء السهم فيباينها وبالتايل   
وليس من مخسة   ] ١٠٢٠[وتصح من ألف وعشرين     ] ٣٠٠[

 املسألةمن حل ذلك كما سيتضح لك ] ٥١٠٠[آالف ومائة 
] ١٧[وتعول إىل سـبعة عـشر    ] ١٢[ من اثين عشر     هافأصل

 ملوافقة خمرجي الربع والسدس 
رؤوسهن مباينة ل منكسرة عليهن و  ] ٣[للزوجات الربع ثالثة    

 ] ٤[ فنثبت كامل رؤوسهن أربعة ]٤[أربعة
منكـسرة علـيهن    ] ٨[ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية     

فنثبت كامل رؤوسهن مخـسة     ] ٥[رؤوسهن مخسة   ومباينة ل 
]٥ [ 

موافقـة  ومنكـسرة علـيهم     ] ٤[ ألم الثلث أربعة     ةولإلخو
 رؤوسهم  وفقبالربع فنثبت   ] ٢٤[ن  يرؤوسهم أربعة وعشر  ل

 ] ٦[ستة 
موافقـة  و علـيهن    ةمنكـسر ] ٢[ثنان  وللجدات السدس ا  

 رؤوسهن عشرة   وفقبالنصف فنثبت   ] ٢٠[ن  يرؤوسهن عشر ل
]١٠ [ 
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] ٦[وستة  ] ٥[ومخسة  ] ٤[وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      
وهي األربعـة والـستة     منها  توافق ثالثة   أي  ] ١٠[وعشرة  

أو ، والعشرة ويداخلها الرابع وهي اخلمسة ولـيس يباينـها          
فنكتفي بضرب وفـق أحـد      ومداخلة اآلخرين   موافقة اثنني   

من وبأكرب املتداخلني   ] ١٢=٤×٣[املتوافقني يف كامل اآلخر     
وبالنظر بني العشرة واالثين عشر جنـدها       ، اخلمسة والعشرة   

متوافقة بالنصف وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر         
وهي جزء السهم نضرا يف عول      ] ٦٠=١٠×٦[ينتج ستون   
 = ١٧×٦٠[ينتج ألف وعشرون    ] ١٧[ عشرة   املسألة سبعة 

 ومنها تصح هذه املسألة] ١٠٢٠
إذا علم هذا فإن هذا املثال هو ملوافقة فريقني لسهامها ومباينة           

 .اآلخرين هلا مع موافقة رؤوس ثالث فرق يداخلها الرابع
 . أو موافقة فريقني ومداخلة اآلخرين واهللا تعاىل أعلم

لف رمحه اهللا تعـاىل وال يعـد         على املؤ  ىومثل هذا ال خيف    
كادحاً يف علمه ولكن أىب اهللا أن يكون كتاباً صحيحاً غـري            

  .كقذاة ملقاة يف حميط فأنا هلا تكديرهإال هي ماف ، كتابه
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لكـل واحـدة    ] ١٨٠ = ٦٠×٣[ فللزوجات مائة ومثانون    
 .]٤٥=٤÷١٨٠[مخسة وأربعون 

] ٤٨٠= ٦٠×٨[ ولألخوات الشقيقات أربعمائة ومثـانون      
 .]٩٦=٥÷٤٨٠[لكل واحدة ستة وتسعون 

لكل واحـد  ] ٢٤٠= ٦٠×٤[ ولإلخوة ألم مائتان وأربعون   
 .]١٠=٢٤÷٢٤٠[ .عشرة

 ١٠٢٠ ١٢/١٧ ×٦٠ 

 ١٨٠ ٣ زوجات ٤

 ٤٨٠ ٨ أخوات شقيقة ٥

 ٣٤٠ ٤ أخوة ألم ٢٤

 وللجدات مائـة   
وعــــشرون 

]١٢٠= ٦٠×٢ [
لكل واحدة سـتة   

 ١٢٠ ٢ جدات ٢٠ وهذه صورا ] ٦[

مع موافقة ثـالث      أما مثال توافق ثالثة يباينها الرابع         :قلت  
ـ   فرق لسهامه ومباينة الرابع لـسهامه        ن األخـوات   الـو ك

فإن حاصل   مثالً] ١٤ [أربعة عشر الشقيقات يف املثال السابق     
النظر بـني مثبتـات الـثالث الفـرق املتوافقـة سـتون             

] ٧ [ةالفريق الرابع سبع  مثبت  وبينها وبني   ، ] ٦٠=٥×٦×٢[
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تج أربعمائــة وعــشرون نــمباينــة وحاصــل ضــرما 
وهي جزء السهم نضرا يف عول املـسألة        ] ٤٢٠=٦٠×٧[

ــشر ــبعة ع ــون ةس ــة وأربع ــبعة آالف ومائ ــتج س  ين
للزوجات ألف ومائتـان وسـتون       ، ]٧١٤٠=٤٢٠×١٧[
لكل واحدة ثالمثائة ومخـسة عـشر        ] ١٢٦٠ = ٤٢٠×٣[
ثـة آالف   ولألخوات الشقيقات ثال   ، ]٣١٥=٤÷ ١٢٦٠[

 مائتان وأربعون لكل واحدة   ؛  ] ٣٣٦٠=٤٢٠×٨[وثالمثائة  
]٢٤٠=١٤÷٣٣٦٠[. 

] ١٦٨٠= ٤٢٠×٤[ ولإلخوة ألم ألف وستمائة ومثـانون       
 .]٧٠=٢٤÷١٦٨٠[لكل واحد سبعون 

 لكل واحدة ] ٨٤٠=٤٢٠×٢[ وللجدات مثامنائة وأربعون 
 ٧١٤٠ ١٢/١٧ ×٤٢٠ 

 ١٢٦٠ ٣ زوجات ٤

 ٣٣٦٠ ٨ أخوات شقيقة ١٤

 ١٦٨٠ ٤ أخوة ألم ٢٤

اثنان وأربعـون   
]٤٢=٢٠÷٨٤٠
وهذه صورا    ] 

 واهللا تعاىل أعلم

 ٨٤٠ ٢ جدات ٢٠
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مثال متاثل اثنني وتداخل اآلخرين أربع      : (  رمحه اهللا تعاىل   قوله
زوجات وست عشر شقيقة أو ألب وثالث جدات وثالثـة          
إخوة ألم أصلها اثنا عشر وتعول إىل سبعة عشر وجزء سهمها  

 .)نا عشر وتصح من مائتني وأربعة اث
متاثل اثنني  يف حالة   النكسار على أربع فرق     لمثال  ـ هذا   ١١

   من املثبتات وتداخل اآلخين مع مباينة ثالث فرق لـسهامها       ر
] ٤[وموافقة الرابع  لسهامه لو هلك هالك عن أربع زوجات           

] ٣[أختاً شقيقة أو ألب وثالث جدات       ] ١٦[وست عشرة   
] ١٢[فإن أصل مسألتهم من اثين عشر       ] ٣[ألم  وثالثة إخوة   

 ] ١٧[ملوافقة خمرجي الربع والسدس وتعول إىل سبعة عشر 
منكسرة عليهن ورؤوسهن أربعـة     ] ٣[للزوجات الربع ثالثة    

 ] ٤[بينهما مباينة فنثبت كامل رؤوسهن أربعة] ٤[
منكـسرة علـيهن    ] ٨[ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية     

بينهما موافقة بالثمن فنثبت مثـن      ] ١٦[ عشر   ةرؤوسهن ست و
منكسرة ] ٤[ ألم الثلث أربعة     ةولإلخو، ] ٢[رؤوسهن اثنان   
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بينهما مباينـة فنثبـت كامـل       ] ٣[عليهم ورؤوسهم ثالثة    
 .]٤[رؤوسهم أربعة 

منكسرة علـيهن ورؤوسـهن     ] ٢[وللجدات السدس اثنان     
 .]٣[بينهما مباينة فنثبت كامل رؤوسهن ثالثة ] ٣[ثالثة 

] ٣[وثالثـة ] ٤[وأربعة  ] ٢[بالنظر بني املثبتات جندها اثنني      
 .تداخل  االثنني واألربعة ومتاثل الثالثتني] ٣[وثالثة 

 وبالنظر بني األربعة والثالثة جندها متباينتني وحاصل ضـرب     
] ١٢=٤×٣[كامل أحدمها يف كامل اآلخر نتج اثنا عـشر          

ـ          ] ١٧[شر  وهي جزء السهم نضرا يف عول املسألة سبعة ع
ومنها تـصح هـذه     ] ٢٠٤ = ١٧×١٢[ينتج مائتان وأربعة    

 .املسألة
لكل واحدة تـسعة    ] ٣٦= ١٢×٣[ للزوجات ستة وثالثني    

]٩=٤÷٣٦[ 
لكل ، ] ٩٦= ١٢×٨[ ولألخوات الشقيقات ستة وتسعون     

] ٤٨= ١٢×٤[ولإلخوة ألم مثانية وأربعون     ] ٦[واحدة ستة   
  ]١٦[لكل واحد ستة عشر
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 ٢٠٤ ١٢/١٧ ×١٢ 

 ٣٦ ٣ زوجات ٤

 ٩٦ ٨ أختاً شقيقة ١٦

 ٤٨ ٤ أخوة ألم ٣

للجــدات أربعــة  
ــ  شرونوعــــ

ــل ] ٢٤=١٢×٢[ لك
وهذه ] ٨[واحدة مثانية   

 ٢٤ ٢ جدات ٣ صورا 

كذلك األوىل أن تكون السهام موافقة لثالث فرق ومباينـة          
الرابع لسهامه وذلك بأن يكون كل من اإلخوة ألم واجلدات          

  ]٨=٦÷٤٨[واحد من اإلخوة ألم مثانية فيكون لكل ]٦[ستة 
 ٢٠٤ ١٢/١٧ ×١٢ 

 ٣٦ ٣ زوجات ٤

 ٩٦ ٨ أختاً شقيقة ١٦

 ٤٨ ٤ أخوة ألم ٦

ــة  و ــدات أربع للج
ــشرون  وعــــ

ــل ] ٢٤=١٢×٢[ لك
ــدة  ــةواح  ]٤ [أربع

 ٢٤ ٢ جدات ٦ وهذه صورا 
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ومثال متاثل اثنني وتوافـق اآلخـرين       : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
شرة شقيقة وعشرون جدة ومخسة عشر أخاً       زوجتان وست ع  

ألم أصلها اثنا عشر وتعول إىل سبعة عشر وجـزء سـهمها            
 .)ثالثون وتصح من مخسمائة وعشرة 

متاثل اثنني  يف حالة   النكسار على أربع فرق     لمثال  هذا   ـ١٢
من املثبتات وتوافق اآلخرين مع مباينـة فـريقني لـسهامها           

وسـت  ]٢[ن زوجتني    ع زوجوموافقة اآلخرين هلا لو هلك      
ومخسة عشر  ] ٢٠[وعشرين جدة   ] ١٦[عشرة أختاً شقيقة    

ملوافقة ] ١٢[فإن أصل مسألتهم من اثين عشر       ] ١٥[أخاً ألم   
 ] ١٧[خمرجي الربع والسدس وتعول إىل سبعة عشر 

منكسرة عليهما ومباينة لرأسـيهما     ] ٣[للزوجتني الربع ثالثة    
  ]٢[فنثبت كامل رأسيهما اثنني] ٢[اثنني 

منكـسرة علـيهن    ] ٨[ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية     
بينهما موافقة بالثمن فنثبت مثن     ] ١٦[ورؤوسهن ستة عشرة    

 ] ٢[رؤوسهن اثنني 
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منكسرة علـيهم ورؤوسـهم     ] ٤[ ألم الثلث أربعة     ةولإلخو
بينهما مباينة فنثبت كامل الرؤوس مخـسة       ] ١٥[مخسة عشر   

 ] ١٥[عشر 
 منكسرة علـيهن ورؤوسـهن      ]٢[وللجدات السدس اثنان    

بينهما موافقة بالنصف فنثبت نصف رؤوسهن      ] ٢٠[عشرون  
 ] ١٠[عشرة 

ومخـسة  ] ٢[واثـنني   ] ٢[وبالنظر بني املثبتات جندها اثنني      
متاثل االثنني وتوافق اخلمسة عشرة     ] ١٠[وعشرة  ] ١٥[عشر

والعشرة باخلمس وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر         
هي جزء السهم نضرا يف عـول       ] ٣٠=١٠×٣[نتج ثالثون   

 = ١٧×٣٠[ينتج مخسمائة وعشرة    ] ١٧[املسألة سبعة عشر    
 ومنها تصح هذه املسألة ] ٥١٠

] ٣٠[لكل واحدة ثالثون  ] ٩٠ = ٣٠×٣[للزوجات تسعون   
لكل ] ٢٤٠= ٣٠×٨[ولألخوات الشقيقات مائتان وأربعون     

 .]١٥[واحدة مخسة عشر 
 ] ١٢٠ =٣٠×٤[ ولإلخوة ألم مائة وعشرون 
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 ٥١٠ ١٢/١٧ ×٣٠ 

 ٩٠ ٣ زوجتان ٢

 ٢٤٠ ٨ أختاً شقيقة ١٦

 ١٢٠ ٤ أخوة ألم ١٥

] ٨[لكل واحد مثانيـة     
ــتون   ــدات س وللج

لكــل ] ٦٠= ٣٠×٢[
وهذه ] ٣[واحدة ثالثة   

 ٦٠ ٢ جدات ٢٠ صورا 

 أن تكون السهام موافقة لـثالث فـرق          كذلك األوىل  قلت
ن الشقيقات يف املثـال     ويباين الفريق الرابع لسهامه كأن يك     

فيكون بينها وبني األربعة موافقـة      ] ٨٠[  نياحلادي عشر مثان  
فيكون موافقة ثالث فـرق     ] ١٠[املثبت منها عشرة     وبالتايل

  لسهامها ومباينة الرابع
 ١٠٢٠ ١٢/١٧ ×٦٠ 

 ١٨٠ ٣ زوجات ٤

 ٤٨٠ ٨ شقيقةأختاً  ٨٠

 ٢٤٠ ٤ أخوة ألم ٦

سـتون  وجزء سهما   
]٦٠=٣×٥×٢ [

 ألـف وتصح مـن    
وهــذه وعــشرين  

 ١٢٠ ٢ جدات ٦  :صورا
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ومثال متاثل اثنني وتبـاين اآلخـرين       : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
زوجتان وست عشرة شقيقة وثالث جدات ومخسة إخوة ألم         

 .)أصلها وجزء سهمها وتصحيحها كاليت قبلها 
متاثل اثنني  يف حالة   النكسار على أربع فرق     لمثال  هذا   ـ١٣

ين مع مباينة ثالث فرق لسهامها وموافقة الرابع        رآلخوتباين ا 
 عشرة أختـاً شـقيقة       عن زوجتني وست   زوجهلا لو هلك    

وثالث جدات ومخسة أخوة ألم فإن أصل مسألتهم من اثـين           
 للـزوجتني الربـع     ]١٧[وتعول إىل سبعة عشر     ] ١٢[عشر  
فنثبت ] ٢[منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنني      ] ٣[ثالثة  
ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية    ، ] ٢[ رأسيهما اثنني  كامل

بينـهما  ] ١٦[منكسرة عليهن ورؤوسهن ستة عـشر       ] ٨[
 ألم  ةولإلخـو ] ٢[موافقة بالثمن فنثبت مثن رؤوسهن اثنني       

بينهما ] ٥[منكسرة عليهم ورؤوسهم مخسة     ] ٤[الثلث أربعة   
 ] ٥[مباينة فنثبت كامل رؤوسهم مخسة 

منكسرة علـيهن ورؤوسـهن     ] ٢[ان  وللجدات السدس اثن  
 ] ٣[بينهما مباينة فنثبت رؤوسهن ثالثة ] ٣[ثالثة
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] ٣[وثالثـة   ] ٥[ومخسة  ] ٢ [واثنني] ٢[إذاً املثبتات اثنني    
االثنني ومباينة اآلخرين اخلمسة والثالثة وحاصل ضرب       متاثل  

] ١٥= ٥×٣[كامل  أحدمها يف كامل اآلخر نتج مخسة عشر        
هي ] ٣٠ = ١٥×٢[ن  وتماثلني ينتج ثالث  مث نضرا يف أحد امل    

ينـتج  ] ١٧[جزء السهم نضرها يف عول املسألة سبعة عشر         
ومنها تصح كـسابقتها    ] ٥١٠=٣٠×١٧[مخسمائة وعشرة 
] ٣٠[لكل واحدة ثالثون  ] ٩٠ = ٣٠×٣[للزوجات تسعون   

لكل ] ٢٤٠= ٣٠×٨[ولألخوات الشقيقات مائتان وأربعون     
 مائـة وعـشرون     ولإلخـوة ألم  ]١٥[واحدة مخسة عشر    

 لكل واحد أربعة وعشرون] ١٢٠= ٣٠×٤[
 ٥١٠ ١٢/١٧ ×٣٠ 

 ٩٠ ٣ زوجتان ٢

 ٢٤٠ ٨ أختاً شقيقة ١٦

 ١٢٠ ٤ أخوة ألم ٥

وللجدات ستون  ]٢٤[
لكل ] ٦٠= ٣٠×٢[

] ٢٠[واحدة عشرون   
 وهذه صورا 

 ٦٠ ٢ جدات ٣
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كذلك األوىل موافقة ثالث فرق لسهامها ومباينة الرابع لـو          
لزوجات يف املثال الثاين عشر اثنتني والشقيقات عـشر         كان ا 

وهي مباينة للـزوجتني    ] ٥[فيكون املثبت منها مخسة     ] ١٠[
 مع مماثلة فريق اإلخوة

 ٥١٠ ١٢/١٧ ×٣٠ 

 ٩٠ ٣ زوجات ٢

 ٢٤٠ ٨ أختاً شقيقة ١٠

 ١٢٠ ٤ أخوة ألم ٦

ألم واجلدات فيكـون    
جز الـسهم ثالثـون     

]٣٠=٣×٥×٢ [
وتصح من مخـسمائة    
 ٦٠ ٢ جدات ٦ وعشرة وهذه صورا

ومثال تداخل اثنني وتوافق اآلخـرين      : ( رمحه اهللا تعاىل   قوله
أربع زوجات وعشرون جدة وتسع شقائق وثالثة إخـوة ألم          
أصلها اثنا عشر وتعول إىل سبعة عشر وجزء سـهمها مائـة            

 .)ومثانون وتصح من ثالثة آالف وستني 
تـداخل  يف حالة   فرق  النكسار على أربع    لمثال  هذا   ـ١٤

اثنني وتوافق اآلخرين مع مباينة ثالث فرق لسهامها وموافقة         
وتـسع   ] ٤[ عن أربـع زوجـات       زوجالرابع هلا لو هلك     
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وثالثة إخوة ألم   ] ٢٠[وعشرين جدة   ] ٩[أخوات شقيقات   
ملوافقة خمرجـي   ] ١٢[فإن أصل مسألتهم من اثين عشر       ] ٣[

  .]١٧[الربع والسدس وتعول إىل سبعة عشر 
منكسرة عليهن ورؤوسهن أربعـة     ] ٣[للزوجات الربع ثالثة    

 ] ٤[بينهما مباينة فنثبت كامل رؤوسهن أربعة] ٤[
منكـسرة علـيهن    ] ٨[ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية     

بينهما مباينة فنثبت كامل رؤوسـهن      ] ٩[ورؤوسهن تسعة   
  .]٩[تسعة 
ـ    ] ٤[ ألم الثلث أربعة     ةولإلخو هم منكسرة علـيهم ورؤوس
 ] ٣[بينهما مباينة فنثبت كامل رؤوسهم ثالثة ] ٣[ثالثة 

منكسرة علـيهن ورؤوسـهن     ] ٢[وللجدات السدس اثنان    
بينهما موافقة بالنصف فنثبت نصف رؤوسهن      ] ٢٠[عشرون  
  .]١٠[عشرة 

] ٣[وثالثة  ] ٩[وتسعة  ] ٤[وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      
تفي بالتسعة وتوافق   تداخل  التسعة والثالثة نك    ] ١٠[وعشرة  

األربعة والعشرة بالنصف وحاصل ضرب وفق  أحـدمها يف          
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وبينها وبني التسعة   ] ٢٠=١٠×٢[كامل اآلخر نتج عشرون     
] ١٨٠= ٢٠×٩[مباينة وحاصل ضرما نتج مائة ومثـانون        

] ١٧[ألة سبعة عـشر  وهي جزء السهم نضرا يف  عول املس      
نها تصح  وم] ٣٠٦٠ = ١٧×١٨٠[ستونوف  ينتج ثالثة آال  
 = ١٨٠×٣[للزوجات مخـسمائة وأربعـون       ، هذه املسألة 

ولألخـوات  ] ١٣٥[لكل واحدة مائة ومخسة ثالثون      ] ٥٤٠
لكل ] ١٤٤٠= ١٨٠×٨[الشقيقات ألف وأربعمائة وأربعون     

ولإلخوة ألم سبعمائة وعشرون    ] ١٦٠[واحدة مائة وستون    
 ]٢٤٠[لكل واحد مـائتني وأربعـون       ] ٧٢٠= ١٨٠×٤[

 مثائة وستونثال وللجدات
 ٣٠٦٠ ١٢/١٧ ×١٨٠ 

 ٥٤٠ ٣ زوجات ٤

 ١٤٤٠ ٨ أختاً شقيقة ٩

 ٧٢٠ ٤ أخوة ألم ٣

] ١٨٠×٢ =
لكل واحدة  ] ٣٦٠

] ١٨[مثانية عشرة   
 :وهذه صورا

 ٣٦٠ ٢ جدات ٢٠
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واألوىل أن تكون السهام موافقة للثالث الفرق ومباينة         : قلت
 مثانيـة عـشر     للرابع وذلك لو كان الشقيقات يف هذا املثال       

فإن أصـلها وعوهلـا     ] ١٢[واإلخوة ألم اثين عشر     ، ] ١٨[
وجزء سهمها ومصحها كما يف املثال املذكور لكل شـقيقة          

ــانون  ــتون ] ٨٠= ١٨÷١٤٤٠[مث ــل أخ ألم س  ولك
 وستونثالمثائة  وللجدات] ٦٠=١٢÷٧٢٠[

 ٣٠٦٠ ١٢/١٧ ×١٨٠ 

 ٥٤٠ ٣ زوجات ٤

 ١٤٤٠ ٨ أختاً شقيقة ١٨

 ٧٢٠ ٤ أخوة ألم ١٢

  ٣٦٠=١٨٠×٢ [
لكل واحدة مثانية   
عـــــــشر 

]١٨=٢٠÷٣٦٠[
 ٣٦٠ ٢ جدات ٢٠ :وهذه صورا

ومثال تداخل اثنني وتباين اآلخـرين        : (  تعاىل قوله رمحه اهللا  
زوجتان ومخس جدات وتسع شقائق وثالثة إخوة ألم أصلها         
اثنا عشر وتعول إىل سبعة عشر وجزء سهمها تسعون وتصح          

 .)وثالثني من ألف ومخسمائة 
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تـداخل  يف حالة   النكسار على أربع فرق     لمثال  ـ هذا   ١٥
اثنني وتباين اآلخرين مع مباينة مجيع الفرق لسهامها لو هلك          

ومخـس  ] ٩[وتسع أخوات شقيقات     ]٢[ عن زوجتني    زوج
إخوة ألم فإن أصل مسألتهم من اثين       ] ٣[وثالثة  ] ٥[جدات  
 إىل سـبعة    ملوافقة خمرجي الربع والسدس وتعول    ] ١٢[عشر  
 ] ١٧[عشر 

منكسرة عليهما ومباينة لرأسـيهما     ] ٣[للزوجتني الربع ثالثة    
 ] ٢[فنثبت كامل رأسيهما اثنني] ٢[اثنني 

منكـسرة علـيهن    ] ٨[ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية     
بينهما مباينة فنثبت كامل رؤوسـهن      ] ٩[ورؤوسهن تسعة   

 ] ٩[تسعة 
رة علـيهم ورؤوسـهم     منكس] ٤[ ألم الثلث أربعة     ةولإلخو
 ] ٣[بينهما مباينة فنثبت كامل الرؤوس ثالثة ] ٣[ثالثة 

منكسر عليهن ورؤوسهن مخسة    ] ٢[وللجدات السدس اثنان    
 ] ٥[بينهما مباينة فنثبت كامل رؤوسهن مخسة ] ٥[
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] ٣[وثالثة  ] ٩[وتسعة  ] ٢[وبالنظر بني املثبتات جندها اثنني      
ة نكتفي بالتسعة وتباين    تداخل  التسعة والثالث   ، ] ٥[وعشرة  

االثنني واخلمسة وكذا التسعة وحاصل ضـرب الكامـل يف          
وهي جـزء الـسهم     ] ٩٠= ٩×٥×٢[الكامل نتج تسعون    

ينتج ألف مخسمائة   ] ١٧[نضرا يف  عول املسألة سبعة عشر        
ومنها تصح هـذه املـسألة      ] ١٥٣٠ = ١٧×٩٠[وثالثون  

دة مائة لكل واح] ٢٧٠ = ٩٠×٣[للزوجتني مائتان وسبعون    
ولألخوات الـشقيقات سـبعمائة     ] ١٣٥[ومخسة وثالثون   

] ٨٠[لكـل واحـدة مثـانون       ] ٧٢٠= ٩٠×٨[وعشرون  
لكل واحـد   ] ٣٦٠= ٩٠×٤[ولإلخوة ألم ثالمثائة وستون     

 وللجدات] ١٢٠[مائة وعشرون 
 ١٥٣٠ ١٢/١٧ ×٩٠ 

 ٢٧٠ ٣ زوجتان ٢

 ٧٢٠ ٨ أختاً شقيقة ٩

 ٣٦٠ ٤ أخوة ألم ٣

 مائـــة ومثـــانون 
]١٨٠= ٩٠×٢ [

لكل واحـدة سـتة     
ــون    ] ٣٦[وثالثـ
 ١٨٠ ٢ جدات ٥   :وهذه صورا
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 األوىل أن تكون السهام موافقة للثالث الفرق مع مباينة          قلت
] ٨[الرابع لسهامه كأن تكون اجلدات يف هذا املثـال مثـان            

وتكـون  ] ٢[تداخلـها االثنـان     ] ٤[ليكون املثبت أربعة    
ويكـون  ] ٥[ثبت مخـسة    يكون امل ] ١٠[الشقيقات عشر   

وهـي  ] ٣[ليكون املثبت ثالثة    ] ١٢[اثين عشر   ألم  اإلخوة  
وبالتايل سـيكون جـزء     ] ٥[مباينة ملثبت الشقيقات مخسة     

وتصح من ألـف وعـشرين      ] ٦٠=٣×٥×٤[السهم ستون   
]١٠٢٠=١٧×٦٠.[ 
لكـل واحـدة    ] ١٨٠ = ٦٠×٣[ون  مثان و ةللزوجتني مائ  

 .]٩٠[ون تسع
] ٤٨٠= ٦٠×٨[ون  مثـان بعمائة و أر ولألخوات الشقيقات   

 .]٤٨[وأربعون يةلكل واحدة مثان
لكل واحـد  ] ٢٤٠= ٦٠×٤[مائتان وأربعون  ولإلخوة ألم   

 ونعشرمائة و وللجدات] ٢٠[عشرون 
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 ١٠٢٠ ١٢/١٧ ×٦٠ 

 ١٨٠٠ ٣ زوجتان ٢

 ٤٨٠ ٨ قائشق ١٠

 ٢٤٠ ٤ مأخ أل ١٢

] ١٢٠= ٦٠×٢ [
مخـسة  لكل واحدة   

ــشر   عـــــ
]١٥=٨÷١٢٠ [

 ١٢٠ ٢ جدات ٨ وهذه صورا 

ومثال توافق اثنني وتباين اآلخرين أربع      : ( قوله رمحه اهللا تعاىل   
زوجات واثنا عشر جدة ومخس شقائق وسـبعة إخـوة ألم           

أربعمائة أصلها اثنا عشر وتعول إىل سبعة عشر وجزء سهمها          
 .)ف ومائة وأربعني وعشرون وتصح من سبعة آال

توافـق  يف حالة   أربع فرق   النكسار على   لمثال  وهذا   ـ١٦
ين مع مباينة ثالث فرق لسهامها وموافقة       ني وتباين اآلخر  فريق

ومخـس  ] ٤[ عن أربع زوجات     زوجالرابع لسهامه لو هلك     
وسبعة إخـوة   ] ١٢[واثين عشر جدة    ] ٥[أخوات شقيقات   

ملوافقـة  ] ١٢[فإن أصل مسألتهم من اثين عـشر        ] ٧[ألم  
  .]١٧[عة عشر خمرجي الربع والسدس وتعول إىل سب
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منكسرة عليهن ورؤوسهن أربعـة     ] ٣[للزوجات الربع ثالثة    
  .]٤[بينهما مباينة فنثبت كامل رؤوسهن أربعة] ٤[

منكـسرة علـيهن    ] ٨[ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية     
بينهما مباينة فنثبت كامل رؤوسـهن      ] ٥[ورؤوسهن مخسة   

 ] ٥[مخسة 
علـيهم ورؤوسـهم    منكسرة  ] ٤[ ألم الثلث أربعة     ةولإلخو
 ] ٧[بينهما مباينة فنثبت كامل الرؤوس سبعة ] ٧[سبعة 

منكسر عليهن ورؤوسهن اثنـا     ] ٢[وللجدات السدس اثنان    
بينهما موافقة بالنصف فنثبت نصف رؤوسـهن       ] ١٢[عشر  
 ] ٦[ستة 

وسـبعة  ] ٥[ومخـسة  ] ٤[وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      
] ٤[ واألربعة   ]٦ [لستة توافق اثنني مها ا    أي] ٦[وستة  ] ٧[

نتج اثنا  يبالنصف نكتفي بضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر         
 والـسبعة ] ٥[وتباين اثنني مها اخلمسة     ] ١٢= ٦×٢[عشر  

 وحاصل ضرب كامل أحدمها يف كامل اآلخر نتج مخسة          ]٧[
 .]٣٥= ٥×٧[وثالثون 
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وبني حاصل النظرين مباينة وحاصـل ضـرما أربعمائـة          
هي جزء الـسهم نـضرا يف        ]٤٢٠= ٣٥×١٢[وعشرون  

ينـتج سـبعة آالف ومائـة       ] ١٧[عول املسألة سبعة عشر     
، ومنها تصح هـذه املـسألة       ] ٧١٤٠=١٧×٤٢٠[وأربعون

لكـل  ] ١٢٦٠ =٤٢٠×٣[للزوجات ألف ومائتان وستون     
 .]٣١٥=٤÷١٢٦٠[واحدة ثالمثائة ومخسة عشر 

 ولألخوات الـشقيقات ثالثـة آالف وثالمثائـة وسـتون          
لكل واحدة ستمائة واثنان وسـبعون      ] ٣٣٦٠= ٤٢٠×٨[
ولإلخوة ألم ألف وستمائة ومثـانون       ، ]٦٧٢=٥÷٣٣٦٠[
ــون  ] ١٦٨٠= ٤٢٠×٤[ ــان وأربع ــد مائت ــل واح لك
 للجدات مثامنائة،  ]٢٤٠=٧÷١٦٨٠[

 ٧١٤٠ ١٢/١٧ ×٤٢٠ 

 ١٢٦٠ ٣ تانزوج ٤

 ٣٣٦٠ ٨ أختاً شقيقة ٥

 ٣٦٠ ٤ أخوة ألم ٧

= ٤٢٠×٢[وأربعون  
لكل واحـدة   ] ٨٤٠

مائة ومثانية وسـتون      
]١٦٨=١٢÷٨٤٠ [

 ٨٤٠ ٢ جدات ١٢  :وهذه صورا
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واألوىل أن تكون السهام موافقة للثالث الفرق مـع         :   قلت
مباينة الرابع لسهامه كأن تكون الشقيقات يف هذا املثال عشر          

ويكون اإلخوة أربعة عـشر     ] ٥[ليكون املثبت مخسة    ] ١٠[
 وهي مباينة ملثبت الـشقيقات    ]٧[ليكون املثبت سبعة    ] ١٤[

ويكون أصلها وعوهلا وجزء سهمها ومـصحها       ] ٥[مخسة  
 ثالمثائة وستة وثالثون كل شقيقةل، كال املثال املشار إليه 

 ٧١٤٠ ١٢/١٧ ×٤٢٠ 

 ١٢٦٠ ٣ زوجتان ٤

 ٣٣٦٠ ٨ أختاً شقيقة ١٠

 ٣٦٠ ٤ أخوة ألم ١٤

]٣٣٦=١٠÷٣٣٦٠[
ولكل أخ ألم مائـة     
ــشرون  وعــــ

]١٢٠=١٤÷١٦٨٠[
 ٨٤٠ ٢ جدات ١٢   :وهذه صورا

فهذه ستة عشر مثاالً ألحوال املثبتات      ( : قوله رمحه اهللا تعاىل   
 .)وال ختفى بقية األمثلة على من عرف ما تقدم وباهللا التوفيق            

 اليت هي حاصل النظـر      ستة عشر مثاالً ألحوال املثبتات     هذه
ة على  بني سهام كل فريق ورؤوسه بالنسب األربع أما األمثل        

أحوال السهام مع الرؤوس فلم يستقصها املؤلـف رمحـه اهللا         
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تعاىل باألمثلة وما ذلك إال لتنافيها مع رسالته مـن حيـث            
ابن اهلائم رمحه   الثالث املسائل اليت كمل ا       أما ، االختصار
 :ما يلي فهي كتسعة عشر إىل مسائل هذه احلالة اهللا تعاىل 

مع موافقة ثالث    اخلها الرابع توافق ثالثة ويد  : املسألة األوىل 
زوج لو هلك   ومثال ذلك   فرق لسهامها ومباينة الرابع لسهامه      

ن يشقيقات وأربعة وعشر  ] ٦[وست  ] ٤[عن أربع زوجات    
 ألم وعشرين جدة فإن أصل مسألتهم مـن اثـين           اًأخ] ٢٤[

 ].١٧[وتعول إىل سبعة عشر ] ١٢[عشر 
نة لرؤوسهن  منكسرة عليهن ومباي  ] ٣[ للزوجات الربع ثالثة    

 .فنثبتها كاملةً] ٤[أربعة 
منكـسرة علـيهن وموافقـة      ] ٨[وللشقيقات الثلثان مثانية    

 ] .٣[بالنصف فنثبت وفقها ثالثة ] ٦[لرؤوسهن ستة 
منكسرة علـيهم وموافقـة     ] ٤[  ولإلخوة ألم الثلث أربعة     
 ]٦[بالربع فنثبت وفقها ستة ] ٢٤[لرؤوسهم أربعة وعشرين 
منكـسرة علـيهن وموافقـة      ] ٢[ن  وللجدات السدس اثنا  

 ].١٠[بالنصف فنثبت وفقها عشرة ] ٢٠[لرؤوسهن عشرين 
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] ٦[وستة  ] ٣[وثالثة  ] ٤[وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      
أي توافق ثالثة هي األربعة والستة والعـشرة        ] ١٠[وعشرة  

ـ ] ٣[ويداخلها الفريق الرابع وهي الثالثـة       ]١٠،٦،٤[  ـ
يقني وهي العشرة واألربعة ومداخلـة      وينطبق عليها موافقة فر   

اآلخرين وقد مضى نظريها يف كالم امللف رمحـه اهللا تعـاىل            
تداخل اثنني وتوافـق    (يف مثال   ] ١٤[حتت الرقم أربعة عشر     

وهذا ال يعد استدراكاً على املؤلف رمحه اهللا تعاىل         ) اآلخرين
وإمنا آثر رمحه اهللا تعاىل االختصار فكانت ضـمن موافقـة           

  ومداخلة اآلخرين فاكتفى ا واهللا تعاىل أعلم ـفريقني
بني املثبتات هنا هـو جـزء       حاصل النظر   وعلى كل حال ف   

نضرا يف عول املسألة سبعة     ، ] ٦٠=٥×٦×٢ [السهم ستون 
 .]١٠٢٠=٦٠×١٧ [ألف وعشرون ينتج ةعشر
مخسة لكل واحدة   ] ١٨٠ = ٦٠×٣ [مائة ومثانون للزوجات   

 .]٤٥=٤÷ ١٨٠ [وأربعون
؛ ] ٤٨٠=٦٠×٨ [أربعمائة ومثـانون  ولألخوات الشقيقات    

 .]٨٠=٦÷٤٨٠ [مثانونلكل واحدة 
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لكل واحد  ] ٢٤٠= ٦٠×٤ [مائتان وأربعون    ولإلخوة ألم   
 وعشرون مائة وللجدات  ، ]١٠=٢٤÷٢٤٠ [عشرة

 ١٠٢٠ ١٢/١٧ ×٦٠ 

 ١٨٠ ٣ جاتزو ٤

 ٤٨٠ ٨ قائشق ٦

 ٢٤٠ ٤ أخوة ألم ٢٤

لكل ] ١٢٠=٦٠×٢[
ــدة  ــتةواحـ  سـ

وهذه ] ٦=٢٠÷١٢٠[
ــورا ــاىل  ص واهللا تع

 ١٢٠ ٢ جدات ٢٠  .أعلم

مع موافقة ثالث    مباينة ثالثة ويداخلها الرابع    : املسألة الثانية 
عـن  زوج  فرق لسهامها ومباينة الرابع لسهامه لـو هلـك          

أخاً ألم  ] ١٢[عشر  واثين  ]  ١٠[وعشر شقائق ] ٢[زوجتني  
ومثبـت  ] ٤[ربعـة   جدات فإن مثبت رؤوسهن أ    ] ٨[ومثان  

أي مباينة  ] ٣[ومثبت اإلخوة ألم ثالثة     ] ٥[الشقيقات مخسة   
ثالث فرق وحاصـل ضـرا يف بعـضها يـنج سـتون             

]٦٠=٥×٤×٣.[ 
 فنكتفـي اليت هي رأسا الزوجتني داخلة فيها       ] ٢[ن  ا واالثن

وهي جزء السهم نضرا يف عول املسألة سبعة        ] ٦٠[بالستني  
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ف وعــشرون عــشر ينــتج مــصح هــذه املــسألة ألــ
وهذا ال خيرجها عن مباينـة فـريقني        ، ] ١٠٢٠=١٧×٦٠[

وتداخل اآلخرين والذي ذكره الشيخ حـافظ ـ رمحـه اهللا    
تعاىل ـ وأقتصر عليه لالختصار لدخول هذه املسألة يف مباينة  

أما ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل      ، فريقني وتداخل اآلخرين ضمناً     
ئمة بنفسها وقـد مـضت      ومن قال بقوله فذكرها كحالة قا     
مباينة فريقني وتداخل   ] ١٥[بتمامها حتت الرقم مخسة عشر      

 .اآلخرين واهللا أعلم
لكـل واحـدة    ] ١٨٠ = ٦٠×٣[ون  مثان و ةللزوجتني مائ  

 .]٩٠[ون تسع
] ٤٨٠= ٦٠×٨[ون  مثـان بعمائة و أر ولألخوات الشقيقات   

 .]٤٨[وأربعون يةلكل واحدة مثان
لكل واحـد  ] ٢٤٠= ٦٠×٤[ن مائتان وأربعو ولإلخوة ألم   

 ونعشرمائة و وللجدات] ٢٠[عشرون 
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 ١٠٢٠ ١٢/١٧ ×٦٠ 

 ١٨٠٠ ٣ زوجتان ٢

 ٤٨٠ ٨ قائشق ١٠

 ٢٤٠ ٤ أخ ألم ١٢

] ١٢٠= ٦٠×٢ [
مخـسة  لكل واحدة   

ــشر   عـــــ
]١٥=٨÷١٢٠ [

 ١٢٠ ٢ جدات ٨ وهذه صورا

 يف تباين ثالثة يوافقها الرابع لو كان الزوجات     : املسألة الثالثة 
واإلخـوة  ] ١٢[واجلدات اثين عشر    ] ٤ [اًاملثال السابق أربع  

ومثبت ] ٤[فإن مثْبت الزوجات أربعة     ] ١٤[أربعة عشر   ألم  
كل الثالث  ] ٧[ومثبت اإلخوة سبعة    ] ٥[الشقيقات مخسة   

الفرق متباينة وحاصل ضرا يف بعضها ينتج مائة وأربعـون          
ت سـتة   وبينها وبني مثبت رؤوس اجلدا    ] ١٤٠=٧×٥×٤[
موافقة بالنصف وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامـل         ] ٦[

] ٤٢٠=١٤٠×٣[اآلخر نتج جزء السهم أربعمائة وعشرون       
وبضرا يف عول املسألة سبعة عشر نتج سبعة آالف ومائـة           

، ومنها تصح هـذه املـسألة     ] ٧١٤٠=٤٢٠×١٧[وأربعون  
 كذلك ال خترج هذا املسألة عن مباينة فريقني وتوافق اآلخرين         
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وهذا الذي ذكره الشيخ حافظ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ وأقتصر   
أما ابن اهلائم رمحه اهللا ، عليه لالختصار لدخوهلا يف هذا ضمناً 

تعاىل ومن قل بقوله فذكرها كحالة قائمة بنفسها وكالمهـا          
توافـق  (وارد واهللا أعلم وقد وردت حتت الرقم ستة عـشرة           

 ) . اثنني وتباين اآلخرين
لكـل  ] ١٢٦٠=٤٢٠×٣[ ومائتان وستون    للزوجات ألف 

 ].٣١٥=٤÷١٢٦٠[واحدة ثالمثائة ومخسة عشرة 
] ٣٣٦٠=٤٢٠×٨[ وللشقائق ثالثة آالف وثالمثائة وستون      

 .]٣٣٦=١٠÷٣٣٦٠[ثالمثائة وستة وثالثون  كل شقيقةل
لكل  ]١٦٨٠=٤٢٠×٤[لإلخوة ألم ألف وستمائة ومثانون      و

  مثامنائة وللجدات]١٢٠=١٤÷١٦٨٠[وعشرون  مائةواحد 
 ٧١٤٠ ١٢/١٧ ×٤٢٠ 

 ١٢٦٠ ٣ زوجتان ٤

 ٣٣٦٠ ٨ أختاً شقيقة ١٠

  ١٦٨٠ ٤ أخوة ألم ١٤

وأربعــــــون 
]٨٤٠=٤٢٠×٢ [

لكل واحدة سـبعون    
]٧٠=١٢÷٨٤٠ [

 ٨٤٠ ٢ جدات ١٢ وهذه صورا



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٦٠٣ 

أما املسائل اليت قد تقع مع موافقة فريقني لـسهامها          و: قلت  
 السابقة على قول املؤلف     ومباينة اآلخرين  فهي الستة عشرة     

رمحه اهللا تعاىل أو التسعة عشرة كما ذكرها ابن اهلائم رمحـه            
اهللا تعاىل ومن قال بقوله واليت مضت يف حالة موافقة ثـالث            

 :فرق لسهامها ومباينة الرابع  وذلك على النحو التايل
متاثل املثبتات مع موافقة فريقني لسهامها ومباينة اآلخرين        ـ  ١

] ٨[جـدات ومثانيـة     ] ٤[وأربع  ] ٢[وجتني  كهالك عن ز  
] ١٢[أصل مسألتهم من اثين عـشر       ] ٢[إخوة ألم وعمني    

منكسرة عليهما ومباينة لرأسـيهما     ] ٣[للزوجتني الربع ثالثة    
] ٢[وللجـدات الـسدس اثنـان       ، فنثبتها كاملة   ] ٢[اثنني  

بالنـصف  ] ٤[منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسـهن أربعـة        
ولإلخوة ألم الثلث أربعة    ، ] ٢[ن  انوحاصل وفق رؤوسهن اث   

بـالربع  ] ٨[منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم مثانيـة       ] ٤[
] ٣[وللعمني الباقي ثالثة    ، ] ٢[وحاصل وفق رؤوسهم اثنني     

، فنثبتها كاملـةً    ] ٢[ لرأسيهما اثنني    ةمنكسرة عليهم ومباين  
ا روبالنظر بني املثبتات جندها متماثلة فنكتفي بأحدها مث نض        
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ينتج مصحها أربعة وعشرون    ] ١٢[ أصل املسألة اثين عشر      يف
]٢٤=١٢×٢[ 

 ].٣=٢÷٦[لكل واحدة ثالثة ] ٦=٣×٢[للزوجتني ستة 
 ].١=٤÷٤[لكل واحدة واحد ] ٤=٢×٢[وللجدات أربعة 

  ٢٤ ١٢ × ٢ 

 ٦ ٣ زوجتان ٢

 ٤ ٢ جدة ٤

  ٨ ٤ خوة ألمإ ٨

 =٤×٢[ولإلخوة ألم مثانية    
 ٤÷٨[لكل واحد اثنان    ] ٨
 ٢×٣[وللعمني سـتة    ] ٢=
لكل واحـد ثـالث     ] ٦=
 ٦ ٣ عمان ٢ اوهذه صور]٣=٢÷٦[

تداخل املثبتات مع موافقة فـريقني لـسهامها ومباينـة       ـ  ٢
جدات واثنني  ] ٨[ومثان  ] ٢[اآلخرين كهالك عن زوجتني     

فـإن أصـل    ] ١٦[أخاً ألم وستة عشر عماً      ] ٣٢[وثالثني  
] ٣[ني الربـع ثالثـة      للزوجت] ١٢[مسألتهم من اثين عشر     

، فنثبتها كاملـة    ] ٢[منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنني      
منكـسرة علـيهن وموافقـة      ] ٢[وللجدات السدس اثنان    

، ] ٤[لرؤوسهن مثانية بالنصف وحاصل وفق رؤوسهن أربعة        



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٦٠٥ 

منكـسرة علـيهم وموافقـة      ] ٤[ولإلخوة ألم الثلث أربعة     
حاصل وفق رؤوسهم   بالربع و ] ٣٢[لرؤوسهم اثنني وثالثني    

منكسرة عليهم ومباين  ] ٣[ الباقي ثالثة    امعمولأل، ] ٨[مثانية  
 .فنثبتها كاملةً]٢[لرأسيهما اثنني 

 وبالنظر بني املثبتات جندها متداخلة فنكتفي بأكربها الـستة         
ينتج ] ١٢[مث نضرا يف أصل املسألة اثين عشر        ] ١٦[عشرة  

 ]١٩٢=١٢×١٦[مصحها مائة واثنان وتسعون 
لكل واحدة أربعـة    ] ٤٨=١٦×٣[للزوجتني مثانية وأربعون    

 ].٢٤=٢÷٤٨[وعشرون 
لكل واحدة أربعـة    ] ٣٢=١٦×٢[وللجدات اثنان وثالثون    

 لكل] ٦٤= ١٦×٤[ولإلخوة ألم مثانية وستون  ]٤=٨÷٣٢[
  ١٩٢ ١٢ × ١٦ 

 ٤٨ ٣ زوجتان ٢

 ٣٢ ٢ جدة ٨

  ٦٤ ٤ خوة ألمإ ٣٢

 ٣٢÷٦٤[واحد اثنـان    
ــولأل] ٢= ــة  امعم مثاني

] ٤٨= ١٦×٣ [وأربعون  
 ÷٤٨ [ثالثـة لكل واحد   

 ٤٨ ٣ عماً ١٦ :وراوهذه ص ]٣=١٦
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ـ توافق املثبتات مع موافقة فـريقني لـسهامها ومباينـة           ٣
] ١٢[زوجات واثين عـشرة     ] ٤[اآلخرين كهالك عن أربع     

فـإن  ] ١٠[أخاً ألم وعشرة أعام     ] ٥٦ [نيوستة ومخس جدة  
] ٣[للزوجات الربع ثالثة    ] ١٢[شر  أصل مسألتهم من اثين ع    

، فنثبتها كاملة   ] ٤[منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن أربعة      
منكـسرة علـيهن وموافقـة      ] ٢[وللجدات السدس اثنان    

بالنصف وحاصل وفق رؤوسـهن     ] ١٢[لرؤوسهن اثين عشر  
 ].٦[ستة 

منكسرة علـيهم وموافقـة     ] ٤[ ولإلخوة ألم الثلث أربعة     
 وحاصل وفق رؤوسهم    ربعبال] ٥٦[ستة ومخسني   لرؤوسهم  
 ].١٤ [أربعة عشر

منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم    ] ٣[ ولألعمام الباقي ثالثة    
 .فنثبتها كاملةً]١٠[عشرة 

عشر عة أربو] ٦[وستة ] ٤[ وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      
فحاصل ضرب وفق األربعة يف وفـق       ] ١٠[وعشرة  ] ١٤[

وحاصل ضرب وفـق    ] ٢٠=١٠×٢[العشرة ينتج عشرون    
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 اثنـان وأربعـون   ينـتج   عـشر   عـة   األربالستة يف كامل    
موافقة بالنـصف   ] ٢٠[وبني العشرين    هاوبين] ٤٢=١٤×٣[

 نتج جزء السهم    اآلخركامل  وحاصل ضرب وفق أحدمها يف      
مث نضرا يف أصـل     ، ]٤٢٠=٤٢×١٠ [مائة وعشرون أربع

 مخسة آالف وأربعـون   ينتج مصحها   ] ١٢[املسألة اثين عشر    
ون سـت  و تـان للزوجات ألف ومائ  و ]٥٠٤٠=١٢×٤٢٠[
  عـشر  ائـة ومخـسة   ثالمثلكل واحدة   ] ١٢٦٠=٤٢٠×٣[
ــدات مثامن ، ]٣١٥=٤÷١٢٦٠[ ـ وللج ــة وأربعـ ون ائ
 ].٧٠=١٢÷٨٤٠[عون بلكل واحدة س] ٨٤٠=٤٢٠×٢[
] ١٦٨٠= ٤٢٠×٤ [ونمثـان  و تـان ألف ومائ ولإلخوة ألم    
 ولألعمام ألف ] ٣٠ =٥٦÷١٦٨٠ [ثالثونواحد  للك

  ٥٠٤٠ ١٢ × ٤٢٠ 

 ١٢٦٠ ٣ تزوجا ٤

 ٨٤٠ ٢ جدة ١٢

  ١٦٨٠ ٤  ألماًخأ ٥٦

ــانئوما ــتو تـ ون سـ
لكل ] ١٢٦٠=٤٢٠×٣[

 وستة وعشرون مائة  واحد  
]١٦٢=١٠ ÷١٢٦٠[ 

 ١٢٦٠ ٣ أعمام ١٠ :وهذه صورا
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ـ مباينة مجيع املثبتات مع موافقة فريقني لسهامها ومباينـة          ٤
جدات وعشرة  ] ٦ [وست] ٢[اآلخرين كهالك عن زوجتني     

فإن أصل مسألتهم من اثين     ] ٧[إخوة ألم وسبعة أعام     ] ١٠[
منكسرة عليهما ومباينة ] ٣[للزوجتني الربع ثالثة   ] ١٢[عشر  

 .فنثبتها كاملة] ٢[لرأسيهما اثنني 
منكـسرة علـيهن وموافقـة      ] ٢[ وللجدات السدس اثنان    

بالنصف وحاصل وفق رؤوسـهن ثالثـة       ] ٦[لرؤوسهن ستة 
]٣.[ 
منكسرة علـيهم وموافقـة     ] ٤[ولإلخوة ألم الثلث أربعة      

بالنصف وحاصل وفـق رؤوسـهم      ] ١٠[لرؤوسهم عشرة   
 ].٥[مخسة 

منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم    ] ٣[ ولألعمام الباقي ثالثة    
 .فنثبتها كاملةً]٧[سبعة 

ومخـسة  ] ٣[وثالثة  ] ٢[ وبالنظر بني املثبتات جندها اثنني      
ينة اجلميع حاصل ضرب وحاصـل      أي مبا ] ٧[وسبعة  ] ٥[

ضرب بعضها يف كامل ينتج جزء السهم مائتـان وعـشرة           
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مث نضرا يف أصل املسألة اثين عـشر        ، ]٢١٠=٧×٥×٣×٢[
ــشرون  ] ١٢[ ــسمائة وع ــان ومخ ــصحها ألف ــتج م ين
]٢٥٢٠=٢١٠×١٢[ 

لكل واحـدة   ] ٦٣٠=٢١٠×٣[للزوجتني ستمائة وثالثون    
 ].٣١٥=٢÷٦٣٠[ثالمثائة ومخسة عشرة 

لكل واحدة  ] ٤٢٠=٢١٠×٢[دات أربعمائة وعشرون    وللج
 ].٧٠=٦÷٤٢٠[سبعون 

واحد  لكل] ٨٤٠= ٢١٠×٤[مثامنائة وأربعون   ولإلخوة ألم    
 منهم واحد ومثانون 

  ٢٥٢٠ ١٢ × ٢١٠ 

 ٦٣٠ ٣ تانزوج ٢

 ٤٢٠ ٢ جدات ٦

  ٨٤٠ ٤ خوة ألمإ ١٠

]٨٤ =١٠÷٨٤٠ [
 تـان ومائولألعمام ألـف    

] ٦٣٠= ٢١٠×٣ [وستون  
 ÷٦٣٠ [تسعونلكل واحد   

 ٦٣٠ ٣ أعمام ٧ وهذه صورا ]٩٠=٧

ـ متاثل ثالثة يداخلها الرابع مع موافقة فريقني لـسهامها          ٥
ومباينة اآلخرين لو كان كالً من اجلـدات واإلخـوة ألم يف            
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] ٢[فإن مثبت رؤوس اإلخوة اثـنني       ] ٨[املثال السابق مثانية    
 .فنكتفي بأحدهاوهي متماثلة مع رأسي الزوجتني واألعمام 

وهي متداخلة مع االثـنني     ] ٤[ومثبت رؤوس اجلدات أربعة     
كوا األكرب فهي جـزء الـسهم       ] ٤[فنكتفي باألربعة   ] ٢[

ينتج مصحها مثانيـة    ] ١٢[نضرا يف أصل املسألة اثين عشر       
 ]٤٨=١٢×٤[وأربعون 

لكلٍ منهم  ] ١٢=٤×٣[لكل من الزوجتني والعمني اثنا عشر       
 ].٦=٢÷١٢[سنة 

  ٤٨ ١٢ × ٤ 

 ١٢ ٣ تانزوج ٢

 ٨ ٢ جدات ٨

  ١٦ ٤ خوة ألمإ ٨

 ]٨=٤×٢[للجــدات مثانيــة و
 ]١=٨÷٨[لكل واحدة واحد    

ــشرة  ــتة ع ــوة ألم س ولإلخ
 اثنانلكل واحد   ] ١٦= ٤×٤[
 ١٢ ٣ عمان ٢ وهذه صورا] ٢ =٨÷١٦[

ـ متاثل ثالثة يوافقها الرابع مع موافقة فـريقني لـسهامها           ٦
ين لو كان كالً من الزوجات واألعمام يف املثال         ومباينة اآلخر 

] ٨[اجلدات على حلـى عـددهن مثـان         ] ٤[أربعة   السابق
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لكـان مثبـت رؤوس     ] ٢٤[واإلخوة ألم أربعة وعـشرين      
،  وهي مماثلة لفريقي الزوجات واألعمـام       ] ٤[اجلدات أربعة   

ـ    ] ٦[ة ألم ستة    ومثبت رؤوس اإلخو   ة وبينها وبـني األربع
حاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخـر        موافقة النصف و  

نضرا يف أصل املسألة اثين     ] ١٢[ينتج جزء السهم اثنا عشر      
ينــتج مــصحها مائــة وأربعــة وأربعــون ] ١٢[عــشر 

]١٤٤=١٢×١٢[ 
] ٣٦=١٢×٣[لكل من الزوجات واألعمام ستة وثالثـون        

 وللجدات أربعة وعشرون ،] ٩=٤÷٣٦[لكلٍ منهم تسعة 
  ١٤٤ ١٢ × ١٢ 

 ٣٦ ٣ اتزوج ٤

 ٢٤ ٢ جدات ٨

  ٤٨ ٤  ألماًخأ ٢٤

لكل واحدة   ]٢٤=١٢×٢ [
 ولإلخـوة  ]٣=٨÷٢٤ [ثالثة
= ١٢×٤ [مثانية وأربعون ألم  
ــد ] ٤٨ ــل واح ــانلك  اثن
 ٣٦ ٣ أعمام ٤ وهذه صورا] ٢ =٢٤÷٤٨[

ـ متاثل ثالثة يباينها الرابع مع موافقة فـريقني لـسهامها           ٧
] ٢[يف املثال السابق اثنتني     ومباينة اآلخرين لو كان الزوجات      
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] ٢[وعمني ] ١٢[واإلخوة ألم اثين عشر ] ٤ [اًواجلدات أربع 
وهي ] ٢[ اثنني   نيعم واجلدات وال  نيفإن مثْبت رؤوس الزوجت   
وهي ] ٣[ورؤوس اإلخوة ألم ثالثة   ، متماثلة فنكتفي بأحدها    

مباينة لالثنني وحاصل ضرب كامل أحدمها يف كامل اآلخـر          
 نضرا يف أصل املسألة     مث، ] ٦=٣×٢[ستة  سهم  جزء ال ينتج  

 ].٧٢=١٢×٦[ينتج مصحها اثنان وسبعون ] ١٢[اثين عشر 
لكـلٍ  ] ١٨=٦×٣[لكل من الزوجتني والعمني مثانية عـشر        

  وللجدات اثنا عشر،] ٩=٢÷١٨[منهم تسعة واحد 
  ٧٢ ١٢ × ٦ 

 ١٨ ٣ تانزوج ٢

 ١٢ ٢ جدات ٤

  ٢٤ ٤ خوة ألمإ ١٢

لكل واحـدة    ]١٢=٦×٢ [
ولإلخـوة   ]٣=٤÷١٢ [ثالثة
= ٦×٤ [أربعة وعـشرون  ألم  
ــ] ١٦ ــد لك ــانل واح  اثن
 ١٨ ٣ عمان ٢ وهذه صورا] ٢ =١٢÷٢٤[

ـ مداخلة ثالث فرق يوافقها الرابع مع موافقـة فـريقني           ٨
] ٢ [نيزوجـت هلك زوج عـن  لسهامها ومباينة اآلخرين لو   

ـ أ ]٢٤[أربعة وعشرين   وجدات  ] ٨[مثان  و   ومثانيـة   ألم   اًخ
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 نيللزوجت] ١٢[فإن أصل مسألتهم من اثين عشر    ] ٨[وأعمام  
] ٢[اثنني   ماهيسأ ومباينة لر  مامنكسرة عليه ] ٣[الربع ثالثة   
 .فنثبتها كاملة

منكـسرة علـيهن وموافقـة      ] ٢[ وللجدات السدس اثنان    
 ]٤[أربعة بالنصف فنثبت وفق رؤوسهن  ]٨ [مثانيةلرؤوسهن 

منكسرة علـيهم وموافقـة     ] ٤[عة   ولإلخوة ألم الثلث أرب   
بالربع وحاصل وفق رؤوسهم    ] ٢٤ [أربعة وعشرين لرؤوسهم  

منكسرة عليهم ومباينة   ] ٣[ولألعمام الباقي ثالثة    ، ] ٦[ة  ست
 .فنثبتها كاملةً] ٨ [مثانيةلرؤوسهم 

] ٨[ومثانية  ] ٤[أربعة  و] ٢[اثنني   وبالنظر بني املثبتات جندها     
يوافقها الرابع وهو مثبت فريـق      ة  أي مداخلة ثالث  ] ٦[وستة  
] ٨ [وهي الثمانية فتكتفي بأكرب املداخالت    ] ٦[ ستة   اإلخوة

موافقـة  ؛ مثبت رؤوس اإلخوة ألم       الستةوبالنظر بينها وبني    
 يف كامل اآلخر ينـتج جـزء      أحدمها   بالنصف فنضرب وفق  

 .]٢٤=٨×٣[ون أربعة وعشرالسهم 
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نـتج مـصحها    ي] ١٢[ مث نضرا يف أصل املسألة اثين عشر        
 ومنها تصح هـذه     ]٢٨٨=٢٤×١٢ [مائتان ومثانية ومثانون  

 .املسألة
لكل واحـدة سـتة     ] ٧٢=٢٤×٣[ون  بعساثنان و  نيللزوجت

 ].٣٦=٢÷٧٢[وثالثون 
ة سـت لكل واحدة   ] ٤٨=٢٤×٢[عون  مثانية وأرب وللجدات  

]٦=٨÷٤٨.[ 
 لكل واحد أربعة] ٩٦= ٢٤×٤[ وتسعون ستةولإلخوة ألم  

  ٢٨٨ ١٢ × ٢٤ 

 ٧٢ ٣ انتزوج ٢

 ٤٨ ٢ جدات ٨

  ٩٦ ٤ خوة ألمإ ٢٤

ــام ولأل ]٤= ٢٤÷٩٦[  عم
] ٧٢=٢٤×٣[بعون  اثنان وس 

 ٨÷٧٢[تـسعة   لكل واحد   
 :وهذه صورا ]٩=

 ٧٢ ٣ عمامأ ٨

ـ مداخلة ثالث فرق يباينها الرابع مع موافقـة فـريقني           ٩
 يف املثال السابق    اإلخوة ألم لسهامها ومباينة اآلخرين لو كان      

وهي مباينة للفـرق    ] ٣[ ثالثة   مفإن مثبت رؤوسه  ] ٦ [ةًتس
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أكرب املتداخالت ينتج جـزء     ] ٨ [الثمانيةالثالث فنضرا يف    
 ].٢٤=٨×٣[وعشرون  ةالسهم وأربع

  ٢٨٨ ١٢ × ٢٤ 

 ٧٢ ٣ اتزوج ٢

 ٤٨ ٢ جدات ٨

  ٩٦ ٤ خوة ألمإ ٦

فتصح مما صحت منه املـسألة      
للفـرق الـثالث    ، السابقة  

ولكـل  ، املتداخلة كما سبق    
 ]١٦=٦÷٩٦[ستة عشر    أخٍ

 ٧٢ ٣ معماأ ٨ :وهذه صورا

ـ توافق ثالث فرق يداخلها الرابع مع موافقـة فـريقني           ١٠
إحدى مسائل ابن اهلائم    وهذه هي   لسهامها ومباينة اآلخرين    

موافقة فريقني لسهامها ومباينة    الثالث يف حالة    ىل  ارمحه اهللا تع  
 مداخلة فـريقني وموافقـة      كواخترج عن   وهي ال   اآلخرين  
ـ ـ اآلخرين    ـ ومثـال ىل  اكما ذكرها املؤلف رمحه اهللا تع

جدات ] ٤[زوجات وأربع    ]٤[أربع   هلك زوج عن     لو ذلك
أعمـام فـإن    ] ١٠[وعشرة   ألم   اًخأ] ٢٤[أربعة وعشرين   و

] ٣[للزوجات الربع ثالثة    ] ١٢[أصل مسألتهم من اثين عشر      
 .فنثبتها كاملة] ٤[أربعة ن منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسه
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منكـسرة علـيهن وموافقـة      ] ٢[ وللجدات السدس اثنان    
  ]٢[اثنني بالنصف فنثبت وفق رؤوسهن ] ٤ [أربعةلرؤوسهن 

منكسرة علـيهم وموافقـة     ] ٤[ ولإلخوة ألم الثلث أربعة     
بالربع وحاصل وفق رؤوسهم    ] ٢٤[لرؤوسهم أربعة وعشرين    

منكسرة عليهم ومباينة   ] ٣[ة  ولألعمام الباقي ثالث   ، ]٦[ستة  
 .فنثبتها كاملةً] ١٠[لرؤوسهم  عشرة 

وعـشرة  ] ٢[واثنني  ] ٤[ وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      
والعشرة ] ٤[وهي األربعة   ثالثة  أي توافق   ] ٦[وستة  ] ١٠[
وحاصل النظر بينها   ] ٢[ وتداخلها االثنان    ]٦[والستة  ] ١٠[

هم ؛ نـضرا يف     وهي جزء الس  ] ٦٠=٢٠×٣[ينتج ستون   
ينـتج سـبعمائة وعـشرون      ] ١٢[أصل املسألة اثين عشر     

] ١٨٠=٦٠×٣[للزوجات مائة ومثانون     ، ]٧٢٠=١٢×٦٠[
 ].٤٥=٤÷١٨٠[لكل واحدة مخسة وأربعون 
لكـل واحـدة    ] ١٢٠=٦٠×٢[وللجدات مائة وعشرون    

 ].٣٠=٤÷١٢٠[ثالثون
 لكل واحد ] ٢٤٠= ٦٠×٤[مائتان وأربعون ولإلخوة ألم  
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  ٧٢٠ ١٢ × ٦٠ 

 ١٨٠ ٣ اتزوج ٤

 ١٢٠ ٢ جدة ٤

  ٢٤٠ ٤  ألماًخأ ٢٤

 ]١٠= ٢٤÷٢٤٠[ عــشرة 
ــة ومثــانون ولألعمــام  مائ

لكل واحد  ] ١٨٠= ٦٠×٣[
ــشر  ــة ع  ١٠÷١٨٠[مثاني

 ١٨٠ ٣ أعمام ١٠ :وهذه صورا ]١٨=

ـ توافق ثالث فرق يباينها الرابع مع موافقـة فـريقني           ١١
كان اجلدات يف املثال الـسابق      لسهامها ومباينة اآلخرين لو     

 ].١٤ [أربعة عشر
السبعة مباينة للـستني     و ]٧[مثبت فريق اجلدات سبعة      فإن  

حاصل النظر بني الفرق الثالث املتوافقة وبـضرا يف         ] ٦٠[
؛ ]٤٢٠=٦٠×٧[كاملها ينتج جزء السهم أربعمائة وعشرون       

ينتج مخـسة آالف    ] ١٢[نضرا يف أصل املسألة اثين عشر       
 ]٥٠٤٠=٤٢٠×١٢[عون وأرب

لكـل  ] ١٢٦٠=٤٢٠×٣[للزوجات ألف ومائتان وستون     
 ].٣١٥=٤÷١٢٦٠[واحدة ثالمثائة ومخسة عشر 
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 لكل واحـدة  ] ٨٤٠=٢٤٠×٢[وللجدات مثامنائة وأربعون    
 ].١٢٠=١٤÷٨٤٠ [ستون

] ١٦٨٠= ٤٢٠×٤[ألف وستمائة ومثـانون     ولإلخوة ألم    
 ]٧٠= ٢٤÷١٦٨٠[سبعون لكل واحد 

  ٥٠٤٠ ١٢ ×٤٢٠ 

 ١٢٦٠ ٣ اتزوج ٤

 ٤٨٠ ٢ جدة ١٤

  ١٦٨٠ ٤  ألماًخأ ٢٤

ومائتـان  ألف  ولألعمام   
 ٤٢٠×٣ [وســـــتون

مائة لكل واحد   ] ١٢٦٠=
 ÷١٢٦٠[وستة وعشرون   

 ١٢٦٠ ٣ أعمام ١٠ وهذه صورا ]١٨٠= ١٠

ـ تباين ثالث فرق يداخلها الرابع مع موافقـة فـريقني           ١٢
 املسألة الثانيـة مـن      وهذهلسهامها ومباية اآلخرين لسهامه     

وهي ال خترج عن ما ذكره املؤلـف مـن          مسائل ابن اهلائم    
لو كان الزوجات يف املثال     ومثاله  مداخلة ثالثة يباينها الرابع     

] ٥[واألعمام مخـسة    ] ٦ [اًواجلدات ست ] ٢[السابق اثنتني   
] ٣[ومثبت اجلدات ثالثة    ] ٢[ اثنني   نيالزوجترؤوس  فإن بني   
مباينة وحاصـل ضـرا يف      ] ١٠[ة  عشر األعمام   ورؤوس  
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وبينها وبني مثبت   ] ٣٠=٥×٣×٢[كامل بعضها نتج ثالثون     
لكوـا  ] ٣٠[مداخلة فنكتفي بالثالثني    ]٦[اإلخوة ألم ستة    

العدد األكرب مث نضرا يف أصل املسألة اثين عشر ينتج مصحها           
للزوجـات تـسعون    ] ٣٦٠=٣٠×١٢[ثالمثائة وسـتون    

] ٤٥=٢÷٩٠[سة وأربعون   لكل واحدة مخ  ، ] ٩٠=٣٠×٣[
لكل واحـدة عـشرة     ، ] ٦٠=٣٠×٢[وللجدات ستون   ، 
 ] ١٢٠=٣٠×٤[ولإلخوة مائة وعشرون ، ] ١٠=٦÷٦٠[

  ٣٦٠ ١٢ ×٣٠ 

 ٩٠ ٣ اتزوج ٢

 ٦٠ ٢ جدات ٦

  ١٢٠ ٤ ألم اًخأ ٢٤

لكــل واحــد مخــسة   
ولألعمام ، ] ٥=٢٤÷١٢٠[

لكل ، ] ٩٠=٣٠×٣[تسعون  
ــشرة    ــة ع ــد مثاني واح

 ٩٠ ٣ أعمام ٥ وهذه صورا] ١٨=٥÷٩٠[

ـ تباين ثالث فرق يوافقها الرابع مع موافقـة فـريقني           ١٣
وهذه املسألة الثالثـة مـن      ة اآلخرين لسهامه    نلسهامها ومباي 

والكالم عليه كسابقتها   مسائل ابن اهلائم املزادة يف هذه احلالة        
 لو كان فريق اإلخوة يف املثال السابق مثانية وأربعـني         ومثاهلا  
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وبينها وبني السهام موافقة بالربع فنثبت وفقهـا اثـين          ] ٤٨[
وهي حاصل النظر بني    ] ٣٠[وبينها وبني الثالثني    ] ١٢[عشر  

موافقة بالـسدس فنكتفـي     ] ٣٠=٥×٣×٢[الفرق الثالث   
بضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر ينتج جزء السهم ستون          

] ١٢[مث نضرا يف أصل املسألة اثين عـشر         ] ٦٠=٣٠×٢[
] ٧٢٠= ٦٠×١٢[مـصحها سـبعمائة وعــشرون   ينـتج  

لكل واحدة تسعون   ] ١٨٠=٦٠×٣[للزوجات مائة ومثانون    
] ١٢٠=٦٠×٢[وللجدات مائة وعشرون   ، ]٩٠=٢÷١٨٠[

 ].٢٠=٦÷١٢٠[لكل واحدة عشرون 
 لكل واحد ] ٢٤٠= ٦٠×٤[مائتان وأربعون ولإلخوة ألم  

  ٧٢٠ ١٢ × ٦٠ 

 ١٨٠ ٣ تانزوج ٢

 ١٢٠ ٢ جدات ٦

  ٢٤٠ ٤  ألماًخأ ٤٨

ــس   ]٥=٤٨÷٢٤٠[ة مخـ
ــة ومثــانون ولألعمــام  مائ

لكل واحد  ] ١٨٠= ٦٠×٣[
ــون  ــتة وثالث  ٥÷١٨٠[س

 ١٨٠ ٣ أعمام ٥ وهذه صورا ]٣٦=
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ـ متاثل فريقني وتداخل اآلخرين مع موافقة فريقني لسهامها         ١٤
ومباينة اآلخرين لسهامها لو كان اإلخوة يف املثال السابق اثـين           

فإن مثبت كلٍ من فريق اإلخوة      ] ٤[ واألعمام أربعة    ]١٢[عشر  
وبـني  ، فهي متماثلة نكتفي بواحدة منهما      ] ٣[ت ثالثة   اواجلد

 باألكرب وهي األربعة    فنكتفيفريقي األعمام والزوجتني مداخلة     
مباينة فنضرب أحدمها يف كامـل      ] ٣[ها وبني الثالثة    نوبي] ٤[

لسهم نضرا يف   وهي جزء ا  ] ١٢=٤×٣[اآلخر ينتج اثنا عشر     
أصــل املــسألة ينــتج مــصحها مائــة وأربعــة وأربعــون 

] ٣٦=١٢×٣[للزوجتني ستة وثالثـون      ، ]١٤٤=١٢×١٢[
وللجـدات أربعـة    ، ]١٨=٢÷٣٦[لكل واحدة مثانية عـشر      

] ٤=٦÷٢٤[لكل واحـدة أربعـة      ] ٢٤=١٢×٢[وعشرون  
 = ١٢×٤[ولإلخوة ألم مثانية وأربعون 

  ١٤٤ ١٢  ×١٢ 

 ٣٦ ٣ تانزوج ٢

 ٢٤ ٢ جدات ٦

  ٤٨ ٤  ألماًخأ ١٢

لكل واحـد أربعـة      ]٤٨ 
ــام ]٢ =١٢÷٤٨[  واألعم

] ٣٦=١٢×٣[ستة وثالثون   
ــسعة    ــد ت ــل واح لك

 ٣٦ ٣ أعمام ٤ وهذه صورا] ٩=٤÷٣٦[
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مع موافقـة فـريقني     ، ـ متاثل فريقني وموافقة اآلخرين      ١٥
ل كان الزوجات يف املثا    ولسهامها ومباينة اآلخرين لسهامها ل    

فإن بينهما موافقـة    ] ١٠[واألعمام عشرة   ] ٤ [اًالسابق أربع 
بالنصف وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر ينـتج          

وبينها وبني املثبت من فريقي اجلدات      ] ٢٠=١٠×٢[عشرون  
مباينة فنضرما يف كامـل بعـضهما       ] ٣[واإلخوة ألم ثالثة    

 .]٦٠=٢٠×٣[ينتج جزء السهم ستون 
املسألة اثين عشر ينتج مصحها سـبعمائة       مث نضرا يف أصل     

 .]٧٢٠= ٦٠×١٢[وعشرون 
لكل واحدة مخـسة    ] ١٨٠=٦٠×٣[للزوجات مائة ومثانون    

 ].٤٥=٤÷١٨٠[وأربعون
لكـل واحـدة    ] ١٢٠=٦٠×٢[وللجدات مائة وعشرون    

 ].٢٠=٦÷١٢٠[عشرون 
 لكل واحد] ٢٤٠= ٦٠×٤[مائتان وأربعون ولإلخوة ألم  
 
  



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٦٢٣ 

  ٧٢٠ ١٢ × ٦٠ 

 ١٨٠ ٣ اتزوج ٤

 ١٢٠ ٢ جدات ٦

  ٢٤٠ ٤  ألماًخأ ١٢

 ]٢٠=١٢÷٢٤٠[ عشرون 
ــام ولأل ــانون عم ــة ومث مائ
لكل واحد  ] ١٨٠= ٦٠×٣[

 ]١٨= ٥÷١٨٠[مثانية عشر   
 ١٨٠ ٣ عمان ١٠ وهذه صورا

قني ومباينة اآلخرين مـع موافقـة فـريقني         يـ متاثل فر  ١٦
 يف املثال   ة اآلخرين لسهامها لو كان الزوجات     نلسهامها ومباي 
فإن بينـهما مباينـة     ] ٥[واألعمام مخسة   ] ٢[السابق اثنتني   

] ٣[وبينها وبني الثالثة    ] ١٠=٥×٢[وحاصل ضرما عشرة    
مثبت اجلدات واإلخوة مباينة وحاصل ضرما ينـتج جـزء          

مث نضرا يف أصل املسألة اثين      ] ٣٠=١٠×٣[السهم ثالثون   
] ٣٦٠=٣٠×١٢[عشر ينتج مـصحها ثالمثائـة وسـتون         

لكـل واحـدة مخـسة      ، ] ٩٠=٣٠×٣[للزوجتني تسعون   
، ] ٦٠=٣٠×٢[وللجدات ستون   ، ] ٤٥=٢÷٩٠[وأربعون  

ولإلخوة مائة وعشرون   ، ] ١٠=٦÷٦٠[لكل واحدة عشرة    
]١٢٠=٣٠×٤ [ 
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  ٣٦٠ ١٢ ×٣٠ 

 ٩٠ ٣ تنيزوج ٢

 ٦٠ ٢ جدات ٦

  ١٢٠ ٤  ألماًخأ ١٢

ــد   ــل واح ــشرلك ة ع
ولألعمام ، ] ١٠=١٢÷١٢٠[

لكل ، ] ٩٠=٣٠×٣[تسعون  
ــشرة    ــة ع ــد مثاني واح

 ٩٠ ٣ أعمام ٥ وهذه صورا] ١٨=٥÷٩٠[

ـ تداخل فريقني وتوافق اآلخرين مع موافقـة فـريقني          ١٧
لسهامها ومباينة اآلخرين لسهامهم لو كان اجلدات يف املثال         

واألعمـام  ] ٣٠[واإلخوة ثالثني   ] ١٨[السابق مثانية عشرة    
 موافقة لرؤوسـهن بالنـصف      فإن سهام اجلدات  ] ٤[أربعة  

وسهام اإلخوة ألم كذلك موافقـة      ، ] ٩[فنثبت وفقها تسعة    
وبالنظر بـني   ، لرؤوسهم بالنصف فنثبت وفقها مخسة عشر       

ومخـسة  ] ٩[وتـسعة   ] ٤[وأربعة  ] ٢[املثبتات جندها اثنني    
فاالثنان داخلة يف األربعة فنكتفي ـا والتـسعة   ] ١٥[عشر  

وحاصل ضرب وفق أحدمها يف     موافقة للخمسة عشر بالثلث     
وبينها وبني  ] ٤٥=١٥×٣[كامل اآلخر ينتج مخسة وأربعون      

األربعة مباينة وحاصل ضرب كاملهما يف بعض ينـتج جـز           
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مث نـضرا يف أصـل      ] ١٨٠=٤٥×٤[السهم مائة ومثانون    
ــتون     ــة وس ــان ومائ ــصحها ألف ــتج م ــسألة ين امل

]٢١٦٠=١٢×١٨٠.[ 
لكل واحدة  ] ٥٤٠=١٨٠×٣[للزوجتني مخسمائة وأربعون    

 ].٢٧٠=٢÷٥٤٠[مائتان وسبعون 
لكل واحـدة   ] ٣٦٠=١٨٠×٢[وللجدات ثالمثائة وستون    

 ].٢٠=١٨÷٣٦٠[عشرون 
لكـل  ] ٧٢٠=١٨٠×٤[ولإلخوة ألم سبعمائة وعـشرون      

 ].٢٤=٣٠÷٧٢٠[واحد أربعة وعشرون 
  ٢١٦٠ ١٢ ×١٨٠ 

 ٥٤٠ ٣ تانزوج ٢

 ٣٦٠ ٢ جدات ١٨

  ٧٢٠ ٤  ألماًخأ ٣٠

ولألعمام مخسمائة وأربعون   
ــل ] ٥٤٠=١٨٠×٣[ لكـ

واحد مائة ومخسة وثالثـون     
ذه وهـــ]١٣٥=٤÷٥٤٠[

 ٥٤٠ ٣ أعمام ٤ صورا

ـ تداخل فريقني ومباينة اآلخرين مع موافقـة فـريقني          ١٨
لسهامها ومباينة اآلخرين لسهامهم ولو كان اجلدات يف املثال         
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فإن سهام اجلـدات    ] ١٠[واإلخوة عشرة   ] ٦[السابق ستاً   
وسـهام  ، ] ٣[افقة لرؤوسهن بالنصف فنثبت وفقها ثالثة       مو

اإلخوة ألم كذلك موافقة لرؤوسهم بالنصف فنثبت وفقهـا         
 ].٥[مخسة 

 ] ٣[وثالثة ] ٤[وأربعة ] ٢[وبالنظر بني املثبتات جندها اثنني 
فاالثنان داخلة يف األربعة فنكتفي ـا والثالثـة       ] ٥[ومخسة  

 يف كامل اآلخر ينـتج     مباينة للخمسة وحاصل ضرب أحدمها    
وبينها وبني األربعة مباينة وحاصل     ] ١٥=٥×٣[مخسة عشر   

 الـسهم سـتون     ءضرب كاملهما يف بعـض ينـتج جـز        
مث نضرا يف أصل املـسألة ينـتج مـصحها     ] ٦٠=١٥×٤[

 ].٧٢٠=٦٠×١٢[سبعمائة وعشرون 
لكل واحدة تسعون   ] ١٨٠=٦٠×٣[للزوجات مائة ومثانون    

]٩٠=٢÷١٨٠.[ 
لكـل واحـدة    ] ١٢٠=٦٠×٢[ وعشرون   وللجدات مائة 

 ].٢٠=٦÷١٢٠[عشرون 
 لكل واحد ] ٢٤٠= ٦٠×٤[مائتان وأربعون ولإلخوة ألم  
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  ٧٢٠ ١٢ × ٦٠ 

 ١٨٠ ٣ تنيزوج ٢

 ١٢٠ ٢ جدات ٦

  ٢٤٠ ٤  ألماًخأ ١٠

= ١٠÷٢٤٠[ أربعة وعشرون 
مائة ومثـانون   ولألعمام   ]٢٤
لكل واحد  ] ١٨٠= ٦٠×٣[

 ٤÷١٨٠[مخسة وأربعـون    
 ١٨٠ ٣ أعمام ٤ وهذه صورا ]٤٥=

 أربع   عن زوجـ موافقة فريقني ومباينة اآلخرين لو هلك        ١٩
 ة عـشر  يتأخوات شقيقات واثن  ] ١٠ [عشرزوجات و ] ٤[

فإن أصل مسألتهم من اثين     ] ٧[وسبعة إخوة ألم    ] ١٢[جدة  
 ] ١٧[وتعول إىل سبعة عشر ] ١٢[عشر 

رؤوسهن باينة ل وممنكسرة عليهن   ] ٣[للزوجات الربع ثالثة    
 ة كاملهافنثبت] ٤[أربعة 

منكـسرة علـيهن    ] ٨[ولألخوات الشقيقات الثلثان مثانية     
وفـق   فنثبـت    بالنـصف ] ١٠ [عشرةرؤوسهن  موافقة ل و

  .]٥[رؤوسهن مخسة 
مباينـة  منكـسرة علـيهم و    ] ٤[ ألم الثلث أربعة     ةولإلخو

  .ة كاملهافنثبت] ٧[رؤوسهم سبعة ل
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موافقـة  و علـيهن    ةنكـسر م] ٢[وللجدات السدس اثنان    
رؤوسهن ستة  وفق  بالنصف فنثبت   ] ١٢[ عشر   رؤوسهن اثين ل
]٦[.  

وسـبعة  ] ٥[ومخـسة  ] ٤[وبالنظر بني املثبتات جندها أربعة      
] ٤[ واألربعة   ]٦ [ توافق اثنني مها الستة    أي] ٦[وستة  ] ٧[

نتج اثنا  يبالنصف نكتفي بضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر         
 .]١٢= ٦×٢[عشر 
 وحاصل ضـرب    ]٧ [والسبعة] ٥[اين اثنني مها اخلمسة      وتب

= ٥×٧[كامل أحدمها يف كامل اآلخر نتج مخسة وثالثـون          
٣٥[.  

وبني حاصل النظرين مباينة وحاصـل ضـرما أربعمائـة          
هي جزء السهم نـضرا يف        و ]٤٢٠= ٣٥×١٢[وعشرون  

ينـتج سـبعة آالف ومائـة       ] ١٧[عول املسألة سبعة عشر     
  .ومنها تصح هذه املسألة] ٧١٤٠=١٧×٤٢٠[وأربعون

لكـل  ] ١٢٦٠ =٤٢٠×٣[للزوجات ألف ومائتان وستون     
 .]٣١٥=٤÷١٢٦٠[واحدة ثالمثائة ومخسة عشر 
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 ولألخوات الـشقيقات ثالثـة آالف وثالمثائـة وسـتون          
 ثالمثائة وسـتة وثالثـون    لكل واحدة   ] ٣٣٦٠= ٤٢٠×٨[
]٣٣٦=١٠÷٣٣٦٠[. 

] ١٦٨٠= ٤٢٠×٤[ ولإلخوة ألم ألف وستمائة ومثـانون       
 .]٢٤٠=٧÷١٦٨٠[لكل واحد مائتان وأربعون 

 وللجدات مثامنائة 
 ٧١٤٠ ١٢/١٧ ×٤٢٠ 

 ١٢٦٠ ٣ زوجتان ٤

 ٣٣٦٠ ٨ اتشقيق ١٠

 ٣٦٠ ٤ أخوة ألم ٧

= ٤٢٠×٢[ وأربعون
لكل واحـدة   ] ٨٤٠

مائة ومثانية وسـتون      
]١٦٨=١٢÷٨٤٠ [

 ٨٤٠ ٢ جدات ١٢  : وهذه صورا
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 مباينة مجيع الفـرق     يف حالة سائل اليت قد تقع     وأما امل  : قلت
 :األربع لسهامها فكما يلي

لـو  مباينة مجيع السهام للرؤوس      مع   مباينة مجيع املثبتات  ـ  ١
شقيقات وسـبعة   ] ٥[ومخس  ] ٢[كان يف املسألة زوجتان     

جدات فإن أصل مسألتهم من اثين      ] ٣[إخوة ألم وثالث    ] ٧[
مبـاين لرأسـيهما    ] ٣[للزوجتني الربع ثالثـة     ] ١٢[عشر  

كـذلك مبـاين لرؤوسـهن      ] ٨[وللشقيقات الثلثان مثانية    
منكسر عليهم ومبـاين لرؤسـهم      ] ٤[ولإلخوة الثلث أربعة    

كذلك منكسر عليهن ومبـاين     ] ٢[وللجدات السدس اثنان    
لرؤوسهن وحاصل ضرب كامل املثبتات يف بعضهن نتج جزء         

 مث نـضرا يف   ] ٢١٠=٣×٧×٥×٢[السهم مائتان وعشرة    
عول املسألة سبعة عشر ينتج مـصح املـسالة ثالثـة آالف            

 ].٣٥٧٠=١٧×٢١٠[ومخسمائة وسبعون 
لكل واحـدة   ] ٦٣٠=٢١٠×٣[ للزوجتني ستمائة وثالثون    

 ].٣١٥=٢÷٦٣٠[ثالمثائة ومخسة عشر 
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لكل ] ١٦٨٠=٢١٠×٨[وللشقيقات ألف وستمائة ومثانون     
 ].٣٣٦=٥÷١٦٨٠[واحدة ثالمثائة وستة وثالثون 

لكل واحد  ، ] ٨٤٠=٢١٠×٤[ة ألم مثامنائة وأربعون     ولإلخو
 ].١٢٠=٧÷٨٤٠[مائة وعشرون 

 وللجدات أربعمائة وعشرون 
 ٣٥٧٠ ١٢/١٧ ×٢١٠ 

 ٦٣٠ ٣ زوجتان ٢

 ١٦٨٠ ٨ أختاً شقيقة ٥

 ٨٤٠ ٤ أخوة ألم ٧

لكل ] ٤٢٠=٢١٠×٢[
واحدة مائة وأربعـون    

]١٤٠=٣÷٤٢٠ [
 :وهذه صورا

 ٤٢٠  ٢ جدات ٣

ال متاثل ثالثة ويباينها الرابع مع مباينة مجيع السهام         ـ ومث ٢ 
الـشقيقات  األخوات  وألم  لرؤوسها لو كان كالً من اإلخوة       

واجلدات يف املثال السابق ثالثة فإن أصل مسألتهم من اثـين           
] ٣[وتعول إىل سبعة عشر للزوجتني الربع ثالثة        ] ١٢[عشر  

لـشقيقات  ول، ] ٢[منكسر عليهما ومباين لرأسيهما اثـنني       
كذلك منكسر عليهن ومبـاين لرؤوسـهن   ] ٨[الثلثان مثانية   
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منكسر عليهم ومبـاين    ] ٤[ولإلخوة الثلث أربعة    ] ٣[ثالثة  
كـذلك  ] ٢[وللجدات السدس اثنان    ، ] ٣[ ثالثة   ملرؤوسه

وبـالنظر بـني    ، ] ٣[منكسر عليهن ومباين لرؤوسهن ثالثة      
الـشقيقات  املثبتات جند متاثل ثالث فرق وهو اإلخوة ألم و         

واجلدات ومباينة الرابع وهن الزوجات وحاصل ضرب كامل        
] ٦=٣×٢[املباين يف أحد املماثلني نتج جزء الـسهم سـتة           

وبضرا يف عول املسألة سبعة عشر نتج مصح املسالة مائـة           
] ١٨=٦×٣[للزوجتني مثانية عشر    ، ] ١٠٢=١٧×٦[واثنان  

أربعون وللشقيقات مثانية و  ، ] ٩=٢÷١٨[لكل واحدة تسعة    
، ] ١٦=٣÷٤٨[لكل واحـدة سـتة عـشر        ] ٤٨=٦×٨[

 لكل واحد  ، ] ٢٤=٦×٤[ولإلخوة ألم أربعة وعشرون  
 ١٠٢ ١٢/١٧ ×٦ 

 ١٨ ٣ زوجتان ٢

 ٤٨ ٨ أختاً شقيقة ٣

 ٢٤ ٤ أخوة ألم ٣

 ]٨=٦÷٢٤[مثانيـــة 
وللجدات اثنـا عـشر      

لكل واحدة  ] ١٢=٦×٢[
وهذه ] ٤=٣÷١٢ [أربعة

 ١٢  ٢ جدات ٣ :صورا
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ـ ومثال تداخل ثالثة يباينها الرابع مع مباينة مجيع الفـرق           ٣
لسهامها لو كان اإلخوة يف املثال السابق سـبعة وعـشرين           

فإن أصل مسألتهم كذلك مـن      ] ٩[والشقيقات تسع   ] ٢٧[
وتعول إىل سبعة عشر للزوجتني الربع ثالثـة  ] ١٢[اثين عشر   

، ] ٢[منكسرة عليهمـا ومباينـة لرأسـيهما اثـنني          ] ٣[
كذلك منكسرة عليهن ومباينة    ] ٨[وللشقيقات الثلثان مثانية    

منكـسرة  ] ٤[ولإلخوة الثلث أربعـة     ] ٩[لرؤوسهن تسعة   
وللجـدات  ، ] ٢٧[عليهم ومباينة لرؤوسهم سبعة وعشرين      

كذلك منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسـهن      ] ٢[السدس اثنان   
ق وهم  وبالنظر بني املثبتات جند تداخل ثالث فر      ، ] ٣[ثالثة  

اإلخوة ألم والشقيقات واجلدات ومباينة الرابع وهن الزوجات        
خلني ايف أكرب املتـد   ] ٢[وحاصل ضرب كامل املباين اثنني      

نتج جزء الـسهم أربعـة ومخـسون        ] ٢٧[سبعة وعشرين   
وبضرا يف عول املسألة سبعة عشر نتج مصح        ] ٥٤=٢٧×٢[

 ].٩١٨=١٧×٥٤[املسالة تسعمائة ومثانية عشر 
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لكل واحدة  ] ١٦٢=٣×٥٤[ني مائة واثنان وستون      للزوجت
 ].٨١=٢÷١٦٢[واحد ومثانون 

لكل ] ٤٣٢=٥٤×٨[ وللشقيقات أربعمائة واثنان وثالثون     
 ].٤٨=٩÷٤٣٢[واحدة مثانية وأربعون 

لكـل   ، ] ٢١٦=٥٤×٤[ ولإلخوة ألم مائتان وستة عشر        
 ]٨=٢٧÷٢١٦[واحد مثانية

 ٩١٨ ١٢/١٧ ×٥٤ 

 ١٦٢ ٣ زوجتان ٢

 ٤٣٢ ٨ اتشقيق ٩

 ٢١٦ ٤  ألماًأخ ٢٧

  مائة ومثانيـة  وللجدات  
 لكل] ١٠٨=٥٤×٢[

 ستة وثالثـون  واحدة  
وهذه ] ٣٦=٣÷١٠٨[

 ١٠٨  ٢ جدات ٣ :صورا

ـ ومثال توافق ثالثة يباينها الرابع مع مباينة مجيع الفـرق           ٤
ين عشراً و واحدلسهامها لو كان الشقيقات يف املثال السابق        

] ١٥[واجلدات مخسة عـشر      ]٩[م تسعة   واإلخوة أل ] ٢١[
وتعـول إىل   ] ١٢[فإن أصل مسألتهم كذلك من اثين عشر        

 ].١٧[سبعة عشر 
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منكسرة عليهما ومباينة لرأسـيهما     ] ٣[للزوجتني الربع ثالثة    
 .]٢[ فنثبت رأسيهما اثنني ]٢[اثنني 

كذلك منكسرة عليهن ومباينة    ] ٨[وللشقيقات الثلثان مثانية    
 .فنثبت كامل رؤوسهن ]٢١ [عشرينواحد ولرؤوسهن 

 ملرؤوسـه منكسرة عليهم ومباينة    ] ٤[ولإلخوة الثلث أربعة    
 .]٩[ فنثبت كامل رؤوسهم تسعة ]٩ [تسعة

كذلك منكسرة عليهن ومباينـة  ] ٢[وللجدات السدس اثنان    
 . فنثبت كامل رؤوسهن]١٥[لرؤوسهن مخسة عشر 

إلخـوة ألم   وبالنظر بني املثبتات جند توافق ثالث فرق وهم ا        
 وحاصـل   انوالشقيقات واجلدات ومباينة الرابع وهن الزوجت     

وفق رؤوس اجلدات مع رؤوس اإلخوة ألم مائـة ومخـسة           
 ].٤٥=٩×٥[ون أربعو

يف كامـل رؤوس    ] ١٥ [عشر وحاصل ضرب وفقها مخسة     
 ثالمثائة ومخسة عـشر   نتج  ] ٢١[ين  واحد وعشر الشقيقات  

زوجتني نتج   وبضرا يف كامل رأسي ال      ،]٣١٥=٢١×١٥[
وبـضرا يف   ] ٦٣٠=٣١٥×٢ [ستمائة وثالثون جزء السهم   
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عـشرة آالف   عول املسألة سبعة عشر نتج مـصح املـسالة          
 ].١٠٧١٠=٦٣٠×١٧ [وسبعمائة وعشرة

لكل ، ] ١٨٩٠=٦٣٠×٣[ألف ومثامنائة وتسعون     للزوجتني  
 ].٩٤٥=٢÷١٨٩٠[ تسعمائة ومخسة وأربعونواحدة 

ــوات ا ول ــشقيقات ألخ ــسة آالل ــونمخ  ف وأربع
ــدة ] ٥٠٤٠=٦٣٠×٨[ ــل واح ــونلك ــان وأربع  مائت
]٢٤٠=٢١÷٥٠٤٠.[ 

] ٢٥٤٠=٦٣٠×٤ [ألفان ومخسمائة وعشرون   ولإلخوة ألم   
 .]٢٨٠=٩÷٢٥٤٠[مائتان ومثانونواحد لكل ، 
 ألف ومائتان وستون وللجدات  

 ١٠٧١٠ ١٢/١٧ ×٦٣٠ 

 ١٨٩٠  ٣ زوجتان ٢

 ٥٠٤٠ ٨ أختاً شقيقة ٢١

 ٢٥٤٠ ٤ أخوة ألم ٩

]١٢٦=٦٣٠×٢[ 
ـ  لكل واحدة  ة أربع

 ÷١٢٦٠[ ونومثان
ــذه ] ٨٤=١٥ وه

 ١٢٦٠  ٢ جدات ١٥ :صورا
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ـ ومثال مباينة ثالثة يداخلها الرابع مع مباينة مجيع الفـرق      ٥
ابن اهلائم رمحـه اهللا تعـاىل       وهي إحدى مسأليت     :لسهامها

يف هـذه   عن العشر اليت ذكرها املؤلف رمحه اهللا تعاىل         دة  ئالزا
ة اآلخرين ينابوهي ال خترج عن كوا مداخلة فريقني وم    الة  احل

لو كان   ومثال ذلك ـ كما ذكرها املؤلف رمحه اهللا تعلى ـ
والشقيقات مخسة عـشر    ] ٧[اإلخوة يف املثال السابق سبعة      

واجلدات ثالث فإن أصل مسألتهم كذلك من اثـين          ، ]١٥[
ربـع  للزوجتني ال  ، ]١٧[وتعول إىل سبعة عشر     ] ١٢[عشر  
  ، ]٢[منكسرة عليهما ومباينة لرأسـيهما اثـنني        ] ٣[ثالثة  

 عليهن ومباينة   كذلك منكسرة ] ٨[وللشقيقات الثلثان مثانية    
منكـسرة  ] ٤[ولإلخوة الثلث أربعة    ، ] ٩[لرؤوسهن تسعة   

 ].٢٧[عليهم ومباينة لرؤوسهم سبعة وعشرين 
كذلك منكسرة عليهن ومباينة    ] ٢[ وللجدات السدس اثنان    

 ].٣[ؤوسهن ثالثة لر
 وبالنظر بني املثبتات جند تباين ثالث فرق وهم اإلخـوة ألم           
والشقيقات والزوجتان ومداخلة الرابع وهن اجلدات وحاصل       
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ضرب كامل املباين يف كامل اآلخر نتج جزء السهم مائتـان           
 ].٢١٠=٧×١٥×٢[وعشرة 

نتج مصح املسالة   ] ١٧[ وبضرا يف عول املسألة سبعة عشر       
] ٣٥٧٠=٢١٠×١٧[ آالف ومخــسمائة وســبعون ثالثــة

لكل واحـدة   ] ٦٣٠=٢١٠×٣[للزوجتني ستمائة وثالثون    
 ].٣١٥=٢÷٦٣٠[ثالمثائة ومخسة عشر 

لكل ] ١٦٨٠=٢١٠×٨[ وللشقيقات ألف وستمائة ومثانون     
 ].١١٢=١٥÷١٦٨٠[واحدة مائة واثنا عشر 

لكـل   ، ] ٨٤٠=٢١٠×٤[ ولإلخوة ألم مثامنائة وأربعـون        
  ]١٢٠=٧÷٨٤٠[ة وعشرون واحد مائ

 ٣٥٧٠ ١٢/١٧ ×٢١٠ 

 ٦٣٠ ٣ زوجتان ٢

 ١٦٨٠ ٨ اتشقيق ١٥

 ٨٤٠ ٤  ألماًأخ ٧

ــة  وللجــدات أربعمائ
 =٢١٠×٢[ وعشرون
مائة لكل واحدة   ] ٤٢٠

ــون  =٣÷٤٢٠ [وأربع
 ٤٢٠ ٢ جدات ٣ : وهذه صورا] ١٤٠
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ـ ومثال مباينة ثالثة يوافقها الرابع مع مباينة مجيـع الفـرق            ٦
مسأليت ابن اهلائم رمحه اهللا     من  وهذه هي املسألة الثانية     سهامها  ل

تعاىل الزائدة عن العشر اليت ذكرها املؤلف رمحه اهللا تعاىل يف هذه 
 فريقني وموافقة اآلخرين ـ  مباينةاحلالة وهي ال خترج عن كوا 

لـو كـان   كما ذكرها املؤلف رمحه اهللا تعلى ـ ومثال ذلك  
فإن أصل مسألتهم من اثـين      ] ٩[سابق تسع   اجلدات يف املثال ال   

وبالنظر بني املثبتات    ، ]١٧[وتعول إىل سبعة عشر     ] ١٢[عشر  
جند تباين ثالث فرق وهم اإلخوة ألم والشقيقات والزوجتـان          
وحاصل ضرب كامل املباين يف كامل اآلخـر نـتج مائتـان            

وبينها وبني رؤوس الفريق الرابـع      ]٢١٠=١٥×٧×٢[وعشرون  
افقة بالثلث وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل        مو] ٩[تسعة  

  ،]٦٣٠=٢١٠×٣[اآلخر  نتج جزء السهم ستمائة وثالثـون         
نتج مـصح املـسالة     ] ١٧[وبضرا يف عول املسألة سبعة عشر       

للزوجتني ] ١٠٧١٠=٦٣٠×١٧[عشرة ألف وسبعمائة وعشرة     
لكل واحدة تسعمائة   ] ١٨٩٠=٦٣٠×٣[ألف ومثامنائة وتسعون    

  .]٩٤٥=٢÷١٨٩٠[ن ومخسة وأربعو
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لكـل  ] ٥٠٤٠=٦٣٠×٨[وللشقيقات مخسة آالف وأربعون     
 .]٣٣٦=١٥÷٥٠٤٠[واحدة ثالمثائة وستة وثالثون 

  .]٢٥٢٠=٦٣٠×٤[ولإلخوة ألم ألفان ومخسمائة وعـشرون       
 .]٣٦٠=٧÷٢٥٢٠[لكل  واحد ثالمثائة وستون 

 وللجدات ألف ومائتان وستون
 ١٠٧١٠ ١٢/١٧ ×٦٣٠ 

 ١٨٩٠ ٣ زوجتان ٢

 ٥٠٤٠ ٨ شقيقات ١٥

 ٢٥٢٠ ٤  ألموةأخ ٧

]  ١٢٦٠=٦٣٠×٢ [
لكــل واحــدة مائــة 
ــون  وأربعـــــ

]١٤٠=٣÷٦٣٠ [
 ١٢٦٠ ٢ جدات ٩  :وهذه صورا

ـ ومثال متاثل فريقني وتداخل اآلخرين مع مباينة مجيع الفـرق           ٧
] ٩[وتسع ] ٢[وعمني ] ٢[لو هلك هالك عن زوجتني      : لسهامها  

 فإن أصل مـسألتهم مـن أربعـة         ،] ٣[شقيقات وثالث جدات    
منكسرة عليهما ومباينة   ] ٣[للزوجتني الثمن ثالثة    ] ٢٤[وعشرين  

] ١٦[وللشقيقات الثلثـان سـتة عـشر     ، لرأسيهما فنثبتها كاملة    
؛ فنثبتها كاملة   ] ٥[كذلك منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن مخسة       

منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسـهن     ] ٤[، وللجدات السدس أربعة     
 ] ٣[الثة ث
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 وبالنظر بني املثبتات جند متثل فريقـي الـزوجتني والعمـني           
وتداخل فريقي الشقيقات واجلدات فنكتفي بأحد املتمـاثلني        

وحاصل ضرب أحدمها   ] ٩[وأكرب املتداخلني تسعة    ] ٢[اثنني  
وهـي جـزء    ] ١٨=٩×٢[يف كامل اآلخر نتج مثانية عشر       

نـتج  ] ٢٤[رين  وبضرا يف أصل املسألة أربعة وعش     ، السهم  
] ٤٣٢=٢٤×١٨[مصح املسالة أربعمائة واثنـان وثالثـون        

لكل واحدة سـبعة    ] ٥٤=١٨×٣[للزوجتني أربعة ومخسون    
 ].٢٧=٢÷٥٤[وعشرون 

لكـل  ] ٢٨٨=١٨×١٦[ وللبنتني مائتان ومثانية ومثـانون      
 وللجدات اثنان ،]٣٢=٩÷٢٨٨[واحدة اثنان وثالثون 

 ٤٣٢ ٢٤ ×١٨ 

 ٥٤ ٣ زوجتان ٢

 ٢٨٨ ١٦ بنات ٩

 ٧٢ ٤ جدات ٣

لكـل  ] ٧٢=١٨×٤[وسبعون    
ــة و  ــدة أربع ــشرون واح ع

وللعمــني مثانيــة ] ٢٤=٣÷٧٢[
واحـد  لكل ] ١٨=١٨×١[عشر  
 ١٨ ١ عمان ٢ :وهذه صورا]٩=٢÷١٨[تسعة 
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ـ ومثال متاثل فريقني وتوافق اآلخرين مع مباينـة مجيـع           ٨
ة عشر  لو كان اجلدات يف املثال السابق مخس      : الفرق لسهامها   

لكان بني رؤوسهن ورؤوس البنات موافقـة بالثلـث         ] ١٥[
وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر ينـتج مخـسة           

 .]٤٥=٩×٥[وأربعون 
 وحاصل ضرا يف رؤوس أحد املتماثلني ينتج جزء الـسهم          

 .]٩٠=٤٥×٢ [تسعون
ينتج مصحها  ] ٢٤[ وبضرا يف أصل املسألة أربعة وعشرين       

 ].٢١٦٠=٩٠×٢٤[ألفان ومائة وستون 
لكل واحدة مائة   ] ٢٧٠=٩٠×٣[ للزوجتني مائتان وسبعون    

 ].١٣٥=٢÷٢٧٠[ومخسة وثالثون 
لكـل  ] ١٤٤٠=٩٠×١٦[ وللبنتني ألف وأربعمائة وأربعون   

  ].١٦٠=٩÷١٤٤٠[واحدة مائة وستون 
 لكل واحدة] ٣٦٠=٩٠×٤ [ثالمثائة وستونوللجدات 
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 ٢١٦٠ ٢٤ ×٩٠ 

 ٢٧٠ ٣ زوجتان ٢

 ١٤٤٠ ١٦ بنات ٩

 ٣٦٠ ٤ جدة ١٥

 =١٥÷٣٦٠ [نوأربعة وعشر 
 نتــسعووللعمــني ] ٢٤
واحـد  لكل  ] ٩٠=٩٠×١[

 ]٤٥=٢÷٩٠[مخسة وأربعون   
 ٩٠ ١ عمان ٢ :وهذه صورا

ـ ومثال متاثل فريقني وتباين اآلخرين مع مباينة مجيع الفرق          ٩
] ٣[لو كان اجلدات يف املثـال الـسابق ثـالث          : لسهامها  

لكان بني رؤوسهن مباينة وحاصل ضرب      ] ٥[والبنات مخس   
] ١٥=٥×٣[كامل أحدمها يف كامل اآلخر ينتج مخسة عشر         

وحاصل ضرا يف رؤوس أحد املتماثلني ينتج جزء الـسهم          
وبضرا يف أصـل املـسألة أربعـة        ، ]٣٠=١٥×٢[ثالثون  

، ]٧٢٠=٣٠×٢٤[ينتج سبعمائة وعشرون    ] ٢٤[وعشرين  
واحدة مخسة وأربعون   لكل  ] ٩٠=٣٠×٣[ون  عللزوجتني تس 

]٤٥=٢÷٩٠.[ 
لكل واحـدة   ] ٤٨٠=٣٠×١٦[ وللبنتني أربعمائة ومثانون    

  ].٩٦=٥÷٤٨٠[ستة وتسعون 
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  مائة وعشرونوللجدات 
 ٧٢٠ ٢٤ ×٣٠ 

 ٩٠ ٣ زوجتان ٢

 ٤٨٠ ١٦ بنات ٥

 ١٢٠ ٤ جدات ٣

لكل واحـدة   ] ١٢٠=٣٠×٤[
ــون ] ٤٠=٣÷١٢٠ [أربعــ

] ٥٤=٥٤×١ [ثالثونوللعمني  
 واحــد مخــسة عــشرلكــل 

 ٣٠ ١ عمان ٢ :وهذه صورا]١٥=٢÷٣٠[

ـ ومثال تداخل فريقني وتوافق اآلخرين مع مباينة مجيـع          ١٠
] ٩[وتسع  ] ٤[لو هلك عن أربع زوجات      : الفرق لسهامها   

لكـان بـني    ] ١٠[وعشرة أعمام   ] ٣[بنات وثالث جدات    
رؤوس الزوجات واألعمام موافقة بالنصف وحاصل ضـرب        

 ].٢٠=١٠×٢[كامل األخر ينتج عشرون وفق أحدمها يف 
 وحاصل النظر بني رؤوس البنات تـسعة ورؤوس اجلـدات          

 ].٩[ثالثة جندها متداخلة فنكتفي باألكرب وهي التسعة 
] ١٨٠=٢٠×٩[ وحاصل النظر بني النظرين مائة ومثـانون        

وهي جزء السهم ؛ وبضرا يف أصل املسألة أربعة وعـشرين           
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آالف وثالمثائـة وعـشرون     ينتج مصحها ؛ أربعـة      ] ٢٤[
]٤٣٢٠=١٨٠×٢٤.[ 

لكل واحدة  ] ٥٤٠=١٨٠×٣[ للزوجات مخسمائة وأربعون    
 ].١٣٥=٤÷٥٤٠[مائة ومخسة وثالثون 

لكـل  ] ٢٨٨٠=١٨٠×١٦[ وللبنتني ألفان ومثامنائة ومثانون     
  ].٣٢٠=٩÷٢٨٨٠[واحدة ثالمثائة وعشرون 

لكل واحدة  ] ٦٢٠=١٨٠×٤[ سبعمائة وعشرون وللجدات  
وللعمني مائـة ومثـانون     ] ٢٤٠=٣÷٦٢٠[ وأربعون   مائتان

 .]٣٠=٦÷١٨٠[لكل واحد ستة ] ١٨٠=١٨٠×١[
نعيد   ونظراً لتوافق مصح املسألة وسهام الورثة باخلمس فإننا       

 .وفقهكالً إىل 
، ] ٨٦٤=٥÷٤٣٢٠[ فخمس املصح مثامنائة وأربعة وستون      

وسهام ، ] ٢٧=٥÷١٣٥[وسهام كل زوجة سبعة وعشرون      
 .]٦٤= ٥÷٣٢٠[ عة وستونكل بنت أرب
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 ٨٦٤ ٤٢٣٠ ٢٤ ×١٨٠ 

 ٢٧ ٥٤٠ ٣ تزوجا ٤

 ٦٤ ٢٨٨٠ ١٦ بنات ٩

 ٤٨ ٦٣٠ ٤ جدات ٣

وسهام كل جدة مثانية     
ــون  =٥÷٢٤٠[ وأربع

وسهام كل عـم    ] ٤٨
ــتة  =] ٦=٥÷٣٠[س

 ٦ ١٨٠ ١ أعمام ١٠  :وهذه صورا

ـ ومثال تداخل اثنني وتباين اآلخرين لو كان الزوجات         ١١
فإن أصـل   ] ٥[واألعمام مخسة   ] ٢[ املثال السابق اثنتني     يف

 ].٢٤[مسألتهم من أربعة وعشرين 
 وبالنظر بني املثبتات جند تـداخل رؤوس اجلـدات ورؤوس          

 ].٩[ات فنكتفي باألكرب وهي التسعة البن
 وبالنظر بني رؤوس الزوجات واألعمام جندها متباينة وحاصل   

النظر بني النظرين نتج    وحاصل  ، ضرما يف بعض نتج عشرة      
وبضرا يف أصل املسألة    ] ٩٠=٩×١٠[جزء السهم تسعون    

] ٢١٦٠=٢٤×٩٠[نتج مصحها ألفـان ومائـة وسـتون         
لكل واحـدة   ، ] ٢٧٠=٩٠×٣[للزوجتني مائتان وسبعون    

 ].١٣٥=٢÷٢٧٠[مائة ومخسة وثالثون 
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لكل ، ] ١٤٤٠=٩٠×١٦[ وللبنات ألف وأربعمائة وأربعون    
 ].١٦٠=٩÷١٤٤٠ [واحدة مائة وستون

 لكل جدة مائة ، ] ٣٦٠=٩٠×٤[ وللجدات ثالمثائة وستون 
 ٢١٦٠ ٢٤ ×٩٠ 

 ٢٧٠ ٣ زوجتان ٢

 ١٤٤٠ ١٦ بنات ٩

 ٣٦٠ ٤ جدات ٣

 ،] ١٢٠=٣÷٣٦٠[وعشرون  
ــسعون  ــام تــ ولألعمــ

لكل واحـد   ، ] ٩٠=٩٠×١[
وهذه  ]١٨=٥÷٩٠[مثانية عشر   

 ٩٠ ١ أعمام ٥  :صورا

ني ومباينة اآلخرين مع مباينة مجيـع       ـ ومثال توافق اثن   ١٢ 
السهام لرؤوس الفرق األربع ولو كان البنات يف املثال السابق          

والزوجات  ]٦[واألعمام ستة   ] ٧ [اًواجلدات سبع ] ٥ [اًمخس
لكان بني رؤوس الزوجـات واألعمـام موافقـة         ] ٤ [اًأربع

امل األخر نتج اثنا    بالنصف وحاصل ضرب وفق أحدمها يف ك      
 وحاصل النظر بني رؤوس البنات خـسة      ،]١٢=٦×٢[عشر  

ورؤوس اجلدات سبعة جندها متباينة وحاصـل ضـرما يف          
 ].٣٥=٧×٥[كامل بعضهما نتج مخسة وثالثون 
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 وبالنظر بني حاصل النظرين جندمها متباينة وبضرب أحـدمها         
يف كامل اآلخر نتج جـزء الـسهم أربعمائـة وعـشرون            

ربعة وعـشرين   نضرا يف أصل املسألة أ    ] ٤٢٠=٣٥×١٢[
نـــتج مـــصحها ؛ عـــشرة آالف ومثـــانون ] ٢٤[
للزوجات ألف ومائتان وسـتون      ، ]١٠٠٨٠=٤٢٠×٢٤[
لكل واحدة ثالمثائـة ومخـسة عـشر        ] ١٢٦٠=٤٢٠×٣[
ــبعمائة  ، ]٣١٥=٤÷١٢٦٠[ ــتة آالف وس ــات س وللبن

لكل واحدة ألف وثالمثائـة     ] ٦٧٢٠=٤٢٠×١٦[وعشرون  
ألـف  ت  وللجدا  ، ]١٣٤٤=٥÷٦٧٢٠[وأربعة وأربعون   
 لكل واحـدة مائتـان      ]١٦٨٠=٤٢٠×٤ [وستمائة ومثانون 

   ]٢٤٠=٧÷١٦٨٠[ وأربعون
 ١٠٠٨٠ ٢٤ ×٤٢٠ 

 ١٢٦٠ ٣ تزوجا ٤

 ٦٧٢٠ ١٦ بنات ٥

 ١٦٨٠ ٤ جدات ٧

أربعمائة وعشرون  ولألعمام  
ــل ] ٤٢٠=٤٢٠×١[ لك

 ســــبعونواحــــد 
وهـــذه  ]٧٠=٦÷٤٢٠[

 ٤٢٠ ١ أعمام ٦ :صورا
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 قد تقع يف حالة مباينة ثالث فـرق         أما املسائل اليت  و: قلت  
 :لسهامها وموافقة الرابع فكما يلي

ـ تباين املثبتات مع مباينة ثالث فرق لـسهامها وموافقـة          ١
] ٦[وست شـقيقات    ] ٢[عن زوجتني   زوج  الرابع لو هلك    

فـإن أصـل    ، جـدات   ] ٧[إخوة ألم وسبع    ] ٥[ومخسة  
 .]١٧[وتعول إىل سبعة عشر ] ١٢[مسألتهم من اثين عشر 
منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما    ] ٣[ للزوجتني الربع ثالثة    

 ].٢[اثنني 
كذلك منكسر عليهن ولكـن     ] ٨[ وللشقيقات الثلثان مثانية    
 ].٣[بالنصف فنثبت وفقها ثالثة ] ٦[موافقة لرؤوسهن ستة 

منكـسرة علـيهم ومباينـة      ] ٤[ ولإلخوة ألم الثلث أربعة     
 ].٥[لرؤوسهم مخسة 
كذلك منكسرة عليهن ومباينة    ] ٢[س اثنان    وللجدات السد 
 ].٧[لرؤوسهن سبعة 

 وبالنظر بني السهام والرؤوس جند مباينة ثالث فرق لسهامه         
 .وموافقة الرابع لسهمه وهن الشقيقات
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] ٥[ومخـسة   ] ٣[وثالثة  ] ٢[وبالنظر بني املثبتات جند اثنني      
أي تباين اجلميع وحاصل ضرا يف بعضها  ينتج         ] ٧[وسبعة  

وبضرا يف  ] ٢١٠=٧×٥×٣×٢[زء السهم مائتان وعشرة     ج
ينتج مـصحها ثالثـة آالف      ] ١٧[عول املسألة سبعة عشر     

 ].٣٥٧٠= ٢١٠×١٧[ومخسمائة وسبعون 
لكل واحـدة   ] ٦٣٠=٢١٠×٣[ للزوجتني ستمائة وثالثون    

 ].٣١٥=٢÷٦٣٠[ثالمثائة ومخسة عشرة 
لكل ] ١٦٨٠=٢١٠×٨[ وللشقيقات ألف وستمائة ومثانون     

 ].٢٨٠=٦÷١٦٨٠[احدة مائتان ومثانون و
لكـل  ، ] ٨٤٠=٢١٠×٤[ ولإلخوة ألم مثامنائة وأربعـون        

 وللجدات أربعمائة ]٢٨٠=٣÷٨٤٠[مائتان ومثانون واحد  
 ٣٥٧٠ ١٢/١٧ ×٢١٠ 

 ٦٣٠ ٣ زوجتان ٢

 ١٦٨٠ ٨ اتشقيق ٦

 ٨٤٠ ٤ مخوة ألإ ٥

 =٢١٠×٢[  وعشرون
ــدة ] ٤٢٠ ــل واح لك
] ٦٠=٧÷٤٢٠ [ستون

  :وهذه صورا

 ٤٢٠  ٢ جدات ٧
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ـ متاثل ثالث فرق ويباينها الرابع مع مباينة ثـالث فـرق            ٢
] ٢[عـن زوجـتني     زوج  لسهامها وموافقة الرابع لو هلك      

، جدات  ] ٣[وثالثة إخوة ألم وثالث     ] ٦[وست شقيقات   
وتعول إىل سبعة عشر    ] ١٢[فإن أصل مسألتهم من اثين عشر       

منكسرة عليهما ومباينـة    ] ٣[للزوجتني الربع ثالثة    ، ] ١٧[
 ].٢[لرأسيهما اثنني 

كذلك منكسر عليهن وموافقة    ] ٨[ وللشقيقات الثلثان مثانية    
 ].٣[بالنصف فنثبت وفقها ثالثة ] ٦[لرؤوسهن ستة 

منكـسرة علـيهم ومباينـة      ] ٤[ ولإلخوة ألم الثلث أربعة     
 ].٣[لرؤوسهم ثالثة 

ن ومباينة  كذلك منكسرة عليه  ] ٢[ وللجدات السدس اثنان    
 ].٣[لرؤوسهن ثالثة 

 وبالنظر بني السهام والرؤوس جند مباينة ثالث فرق لسهامه         
 .وموافقة الرابع لسهمه وهن الشقيقات

وبالنظر بني املثبتات جند متاثل ثالث فرق وهم اإلخـوة ألم           
فنكتفي بواحدة ومباينة   ] ٣[والشقيقات واجلدات كلها ثالثة     
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 الزوجتني وحاصل ضرب كامل     رأسا] ٢[الرابع وهي االثنان    
] ٦=٣×٢[املباين يف أحد املماثلني نتج جزء الـسهم سـتة           

وبضرا يف عول املسألة سبعة عشر نتج مصح املسالة مائـة           
 ].١٠٢=١٧×٦[واثنان 

لكـل واحـدة تـسعة      ] ١٨=٦×٣[ للزوجتني مثانية عشر    
]٩=٢÷١٨.[ 

لكل واحدة مثانيـة    ] ٤٨=٦×٨[ وللشقيقات مثانية وأربعون    
]٨=٦÷٤٨.[ 

 لكل واحد ، ] ٢٤=٦×٤[ ولإلخوة ألم أربعة وعشرون  
 ١٠٢ ١٢/١٧ ×٦ 

 ١٨ ٣ زوجتان ٢

 ٤٨ ٨ اتشقيق ٦

 ٢٤ ٤ أخوة ألم ٣

 ]٨=٦÷٢٤[مثانيـــة 
وللجدات اثنـا عـشر      

لكل واحدة  ] ١٢=٦×٢[
وهذه ] ٤=٣÷١٢ [أربعة

 ١٢  ٢ جدات ٣ :صورا

باينة ثالث فـرق    ـ تداخل ثالث فرق ويباينها الرابع مع م       ٣
] ٢[عـن زوجـتني     زوج  هلك  لسهامها وموافقة الرابع لو     
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وستة وثالثني أخـاً ألم      ]٢٧[وسبعة وعشرين أخت شقيقة     
فإن أصل مسألتهم من اثين عشر       .]٣[وثالث جدات   ] ٣٦[
للزوجتني الربع ثالثـة    ، ] ١٧[وتعول إىل سبعة عشر     ] ١٢[
 ].٢[منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنني ] ٣[

كذلك منكسر عليهن ومباينة    ] ٨[ وللشقيقات الثلثان مثانية    
 .٢٧[لرؤوسهن سبعة وعشرين 

منكسرة علـيهم وموافقـة     ] ٤[ ولإلخوة ألم الثلث أربعة     
 ].٣٦[لرؤوسهم ستة وثالثني 

كذلك منكسرة عليهن ومباينة    ] ٢[ وللجدات السدس اثنان    
 ].٣[لرؤوسهن ثالثة 

تداخل ثالث فرق وهم اإلخوة ألم       وبالنظر بني املثبتات جند     
 سـبعة   هـا بأكربشقيقات واجلدات فنكتفـي     خوات ال واأل

] ٢[  نياثـن لرابـع   ثبت الفريق   ملمباينة  هي   و ]٢٧[وعشرين  
 أربعـة   نتج جـزء الـسهم       يف كامل بعض     اوحاصل ضر

وبضرا يف عول املسألة سبعة عشر      ] ٥٤=٢٧×٢ [ومخسون
 ].٩١٨=١٧×٥٤ [ر تسعمائة ومثانية عشنتج مصح املسالة 
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لكل واحدة  ] ١٦٢=٥٤×٣ [مائة واثنني وستون   للزوجتني  
لـشقيقات  ألخـوات ا  ول، ] ٨١=٢÷١٦٢ [واحد ومثانون 

منهن لكل واحدة   ] ٤٣٢=٥٤×٨[اثنان وثالثون   وأربعمائة  
 ]. ١٦=٥٤÷٤٣٢ [ عشرةست

لكل  ، ] ٢١٦=٥٤×٤[عشرون  ستة   و تان ولإلخوة ألم مائ  
 ]٦=٣٦÷٢١٦ [ستة

 ٩١٨ ١٢/١٧ ×٥٤ 

 ١٦٢ ٣ زوجتان ٢

 ٤٣٢ ٨ أختاً شقيقة ٢٧

 ٢١٦ ٤ خوة ألمإ ٣٦

  ة ومثانيـة  مائوللجدات  
لكل ] ١٠٨= ٥٤ ×٢[

 ستة وثالثـون  واحدة  
وهذه ] ٣٦=٣÷١٠٨[

 ١٠٨ ٢ جدات ٣ :صورا

ـ توافق ثالثة يباينها الرابع مع مباينـة ثالثـة لـسهامهم            ٤
ـ الـسابق   وموافقة الرابع لو كان الشقيقات يف املثال         ني تاثن

واإلخوة ] ٢١[ليكون وفقها واحد وعشرون     ] ٤٢ [وأربعني
فـسيكون بـني    ] ١٥[واجلدات مخسة عشر    ] ٩ [ألم تسعة 

ومثبت رؤوس  ] ٢١[واحد وعشرين   مثبت رؤوس الشقيقات    



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٦٥٥ 

موافقة بالثلث وحاصل ضرب وفـق      ] ٩[تسعة  اإلخوة ألم   
] ٦٣=٢١×٣ [ثالثة وسـتون  أحدمها يف كامل اآلخر ينتج      

كذلك  ]١٥[مخسة عشر   نها وبني مثبت رؤوس اجلدات      وبي
موافقة بالثلث وحاصل ضرب وفق أحدها يف كامل اآلخـر          

وهـي حاصـل    ] ٣١٥=٦٣×٥ [ثالمثائة ومخسة عشر  ينتج  
توافق الفرق الثالث وبضرا يف مثبت الفريق الرابع املبـاين          

وهي جز  ] ٦٣٠=٣١٥×٢ [ستمائة وثالثون ينتج  ] ٢[اثنني  
 ينتج مصحها  ] ١٧[يف عول املسألة سبعة عشر       االسهم نضر

 ]١٠٧١٠=٦٣٠×١٧ [عشرة آالف وسبعمائة وعشرة
 ]١٨٩٠=٦٣٠×٣ [ألف ومثامنائة وتسعونللزوجتني 

 ].٩٤٥=٢÷١٨٩٠ [تسعمائة ومخسة وأربعون لكل واحدة 
لكل ] ٥٠٤٠=٦٣٠×٨[آالف وأربعون    وللشقيقات مخسة   

 ].١٢٠=٤٢÷٨[مائة وعشرونواحدة 
ــوة أل ــبعة  ولإلخ ــشرونم س ــسمائة وع ــان ومخ  ألف

ــل ، ] ٢٥٢٠=٦٣٠×٤[ ــد لك ــانون واح ــان ومث مائت
]٢٨٠=٩÷٢٥٢٠[. 
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   ]١٢٦٠=٦٣٠×٢[ ألف ومائتان وستونوللجدات  
 ١٠٧١٠  ١٢/١٧ ×٦٣٠ 

 ١٨٩٠  ٣ زوجتان ٢

 ٥٠٤٠  ٨ أختاً شقيقة ٤٢

 ٢٥٢٠ ٤  ألماًأخ ٩

أربعة واحدة  لكل   
ــانون  ومثــــ

]٨٤=١٥÷١٢٦٠ [
 :وهذه صورا

 ١٢٦٠   ٢ ةجد ١٥

ـ  مباينة ثالث فرق ويداخلها الرابع  مع مباينة ثالث فرق             ٥
وهي إحدى مـسأليت ابـن      : سهامها وموافقة الرابع لسهامه   ل

اهلائم رمحه اهللا تعاىل الزائدة عن العشر اليت ذكرها املؤلـف            
رمحه اهللا تعاىل يف هذه احلالة وهي ال خترج عن كوا مداخلة            

اينة اآلخرين ـ كما ذكرها املؤلف رمحه اهللا تعلى  فريقني ومب
] ١٠[زوجات وعشر   ] ٤[لو هلك عن أربع     ـ ومثال ذلك    
لكـان بـني رؤوس      ]٢[جدات وعمني   ] ٣[بنات وثالث   

] ٥[ومثبـت رؤوس البنـات مخـسة        ] ٤[الزوجات أربعة   
مباينة وحاصل ضرب أحدهم يف     ] ٣[ورؤوس اجلدات ثالثة    
وبينها وبـني روس    ] ٦٠=٥×٤×٣[كامل األخر نتج ستون     
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كوا العدد  ] ٦٠[مداخلة فنكتفي بالستني    ] ٢[األعمام اثنني   
وبضرا يف أصل املـسألة أربعـة       ، األكرب فهي جزء السهم     

نتج مصحها ؛ ألف وأربعمائـة وأربعـون        ] ٢٤[وعشرين  
 =٦٠×٣[ون  مثـان للزوجات مائـة و   ، ] ١٤٤٠=٦٠×٢٤[

،  ] ٤٥=٤÷١٨٠[لكل واحـدة مخـسة وأربعـون        ] ١٨٠
لكل واحدة ستة   ] ٩٦٠=٦٠×١٦[وللبنتني تسعمائة وستون    

وأربعـون  مائتـان   وللجدات  ، ] ٩٦=١٠÷٩٦٠[وتسعون  
]٢٤٠=٦٠×٤[ 

 ١٤٤٠ ٢٤ ×٦٠ 

 ١٨٠ ٣ تزوجا ٤

 ٩٦٠ ١٦ بنات ١٠

 ٢٤٠ ٤ جدات ٣

ــدة   ــل واح ــانون لك مث
ولألعمــام  ]٨٠=٣÷٢٤٠[

لكـل  ] ٦٠=٦٠×١[ستون  
 ]٣٠=٢÷٦٠ [ثالثونواحد  

 ٦٠ ١ عمان ٢ :وهذه صورا

ـ  مباينة ثالث فرق ويوافقها الرابع  مع مباينة ثالث فـرق              ٦
وهذه هي املسألة الثانيـة مـن       : سهامها وموافقة الرابع لسهامه   ل

مسأليت ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل الزائدة عن العشر اليت ذكرهـا            
 املؤلف رمحه اهللا تعاىل يف هذه احلالة وهي ال خترج عن كوـا            
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مباينة فريقني وموافقة اآلخرين ـ كما ذكرها املؤلف رمحه اهللا  
] ٧[لو كان اجلدات يف املثال السابق سبعاً تعلى ـ ومثال ذلك  

ومثبت ] ٤[لكان بني رؤوس الزوجات أربعة      ] ٦[واألعمام ستة   
مباينـة  ] ٧[ورؤوس اجلدات سـبعة     ] ٥[رؤوس البنات مخسة    

 وحاصل ضرب أحدهم يف 
وبينها وبـني   ] ١٤٠=٥×٤×٧[ج مائة وأربعون    كامل األخر نت  

موافقة بالنصف فنكتفي بضرب وفـق      ] ٦[روس األعمام ستة    
، أحدمها يف كامل اآلخر ينتج جزء السهم أربعمائة وعـشرون           

نتج مـصحها ؛    ] ٢٤[وبضرا يف أصل املسألة أربعة وعشرين       
 .]١٠٠٨٠=٤٢٠×٢٤[عشرة آالف ومثانون 

لكل واحدة  ] ١٢٦٠=٤٢٠×٣[للزوجات ألف ومائتان وستون     
 .]٣١٥=٤÷١٢٦٠[ثالمثائة ومخسة عشر 

] ٦٧٢٠=٤٢٠×١٦[وللبنات ستة آالف وسبعمائة وعـشرون       
 ]. ٦٧٢=١٠÷٦٧٢٠[لكل واحدة ستمائة واثنان وسبعون 
لكـل  ] ١٦٨٠=٤٢٠×٤[وللجدات ألف وستمائة ومثـانون      

 .]٢٤٠=٧÷١٦٨٠[واحدة مائتان وأربعون 
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 ١٠٠٨٠ ٢٤ ×٤٢٠ 

 ١٢٦٠ ٣ تزوجا ٤

 ٦٧٢٠ ١٦ بنات ١٠

 ١٦٨٠ ٤ جدات ٧

أربعمائة وعشرون  ولألعمام  
ــل ] ٤٢٠=٤٢٠×١[ لك

 ســــبعونواحــــد 
وهـــذه  ]٧٠=٦÷٤٢٠[

 ٤٢٠ ١ أعمام ٦ :صورا

مع مباينة ثالث فـرق     ، ـ مماثلة فريقني ومداخلة اآلخرين      ٧
لسهامها وموافقة الرابع لسهامه ؛ لو هلك عن أربع زوجات          

جـدات  ] ٣[أختاً شقيقة وثالث    ] ١٦[وستة عشرة     ] ٤[
] ١٢[إخوة ألم فإن أصل مسألتهم من اثين عشر         ] ٣[وثالثة  

 ].١٧[وتعول إىل سبعة عشر 
منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن    ] ٣[ للزوجات الربع ثالثة    

 .فنثبتها كاملة] ٤[أربعة 
منكـسرة علـيهن وموافقـة      ] ٨[ وللشقيقات الثلثان مثانية    

 ] ٢[بالثمن فنثبت وفقها اثنني ] ١٦[لرؤوسهن ستة عشر 
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ولإلخوة ألم الثلث أربعة منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسـهم         
كـذلك  ] ٢[وللجدات السدس اثنـان     ، فنثبتها  ] ٣[ثالثة  

وبالنظر ، فنثبتها  ] ٣[منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن ثالثة      
وثالثـة  ] ٣[وثالثة ] ٤[وأربعة  ] ٢[بني املثبتات جندها اثنني     

 أي مماثلة فريقي اإلخوة ألم واجدات فنكتفي بإحـدى          ]٣[
 .الثالثتني

] ٢[ومثبت الشقيقات اثنني    ] ٤[ وبني فريق الزوجات أربعة     
 ].٤[مداخلة فتكتفي باألكرب أربعة 

وأربعة مباينة وحاصل   ] ٣[ وبالنظر بني حاصل النظرين ثالثة      
ضرما يف كامل بعضهما ينتج جزء الـسهم اثنـا عـشر            

] ١٧[مث نضرا يف عول املسألة سبعة عـشر          ، ]١٢=٤×٣[
 ].٢٠٤=١٧×١٢[ينتج مصح املسألة مائتان وأربعة 

لكل واحدة تـسعة    ، ] ٣٦=١٢×٣[للزوجات ستة وثالثون    
]٩=٤÷٣٦.[ 

لكل واحدة ستة   ، ] ٩٦=١٢×٨[وللشقيقات ستة وتسعون    
]٦=١٦÷٩٦.[ 
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 .لكل واحد، ] ٤٨=١٢×٤[ولإلخوة ألم مثانية وأربعون 
 ٢٠٤ ١٢/١٧ ×١٢ 

 ٣٦ ٣ تزوجا ٤

 ٩٦ ٨ شقيقة ١٦

 ٢٤ ٢ جدات ٣

 ]١٦=٣÷٤٨[ رستة عش 
وللجـــدات أربعـــة 

] ٢٤=١٢×٢[وعشرون  
 ÷٢٤[لكل واحدة مثانية    

 ٤٨ ٤ إخوة ألم ٣ :وهذه صورا ]٨=٣

ـ مماثلة فريقني وموافقة اآلخرين مع مباينة ثـالث فـرق           ٨
ات الشقيقات  لسهامها وموافقة الرابع لسهامه لو كان األخو      

لكان بني سهامهن ورؤوسـهن     ] ٨٠[يف املثال السابق مثانني     
وبينها وبني  ] ١٠[موافقة بالثمن فنثبت وفق رؤوسهن عشرة       

موافقة بالنصف وحاصل ضـرب     ] ٤[فريق الزوجات أربعة    
 ].٢٠=١٠×٢[وفق أحدمها يف كامل اآلخر ينتج عشرون 

جندها ] ٢٠[وعشرين  ] ٣[ وبالنظر بني حاصل النظرين ثالثة      
متباينة وحاصل ضرما يف كامل بعضهما ينتج جزء الـسهم          

مث نضرا يف عول املسألة سبعة عشر       ، ] ٦٠=٢٠×٣[ستون  
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ــشرون     ] ١٧[ ــف وع ــسألة أل ــصح امل ــتج م ين
]١٠٢٠=٦٠×١٧.[ 

لكل واحدة مخسة   ، ] ١٨٠=٦٠×٣[للزوجات مائة ومثانون    
وللشقيقات أربعمائة ومثـانون     ، ]٤٥=٤÷١٨٠[وأربعون  

ــشرون   ، ] ٤٨٠=٦٠×٨[ ــة وع ــدة أربع ــل واح لك
ــون   ، ]٢٤=٢٠÷٤٨٠[ ــان وأربع ــوة ألم مائت ولإلخ
  ]٨٠=٣÷٢٤٠[مثانون لكل واحد ، ] ٢٤٠=٦٠×٤[

 ١٠٢٠ ١٢/١٧ ×٦٠ 

 ١٨٠ ٣ تزوجا ٤

 ٤٨٠ ٨ شقيقة ٨٠

 ١٢٠ ٢ جدات ٣

وللجــدات مائــة  
ــشرون  =٦٠×٢[ وع

ــدة ]٢٤ ــل واح  لك
 ÷١٢٠ [أربعــــون

 ٢٤٠ ٤ إخوة ألم ٣ :وهذه صورا ]٤٠=٣

ـ مماثلة فريقني ومباينة اآلخرين مع مباينة ثـالث فـرق           ٩
لسهامها وموافقة الرابع لسهامه لو كان الزوجات يف املثـال          

لكـان  ] ١٠[واألخوات الشقيقات عشر    ] ٢[السابق اثنتني   
بني سهام الشقيقات ورؤوسهن موافقة بالنصف فنثبت وفـق         
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] ٢[يق الزوجات اثـنني     وبينها وبني فر  ] ٥[رؤوسهن مخسة   
مباينة وحاصل ضرب أحدمها يف كامل اآلخر ينـتج عـشرة           

] ٣[وبالنظر بني حاصـل النظـرين ثالثـة          ، ]١٠=٥×٢[
جندها متباينة وحاصـل ضـرما يف كامـل         ] ١٠[وعشرة  

مث نضرا  ، ] ٣٠=١٠×٣[بعضهما ينتج جزء السهم ثالثون      
ائة ينتج مـصحها مخـسم    ] ١٧[يف عول املسألة سبعة عشر      

] ٩٠=٣٠×٣[للزوجات تسعون  ، ]٥١٠=٣٠×١٧[وعشرة  
وللشقيقات  ، ]٤٥=٤÷١٨٠[لكل واحدة مخسة وأربعون     ، 

لكـل واحـدة أربعـة      ، ] ٢٤٠=٣٠×٨[مائتان وأربعون   
ولإلخوة ألم مائة وعـشرون      ، ]٢٤=١٠÷٢٤٠[وعشرون  

 لكل واحد ، ] ١٢٠=٣٠×٤[
 ٥١٠ ١٢/١٧ ×٣٠ 

 ٩٠ ٣ ناتزوج ٢

 ٢٤٠ ٨ شقيقات ١٠

 ٦٠ ٢ جدات ٣

 ]٨٠=٣÷٢٤٠[مثــانون 
ســتون  وللجــدات  

ــل ]٦٠=٣٠×٢[  لكـ
 ÷٦٠ [ عـشرون  ةواحد
 ١٢٠ ٤ إخوة ألم ٣ :وهذه صورا ]٢٠=٣
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ـ مداخلة فريقني وموافق اآلخرين مع مباينة ثالث فـرق    ١٠
] ٤[لسهامها وموافقة الرابع لسهامه لو هلـك عـن أربـع            

جـدات  ] ٩[وتسع  ] ١٦[زوجات وستة عشرة أختاً شقيقة      
أخاً ألم لكان بني سـهام الـشقيقات        ] ١٥[ومخسة عشرة   

] ٢[ورؤوسهن موافقة بالنصف فنثبت وفق رؤوسهن اثـنني         
مداخلة فنكتفي باألكرب   ] ٤[وبينها وبني فريق الزوجات أربعة      

 ].٤[وهي األربعة 
واجلـدات  ] ١٥[ وبالنظر بني فريقي اإلخوة مخسة عشرة         

 وحاصل ضرب وفق أحدمها     جندها متوافقة بالثلث  ] ٩[تسع  
 ].٤٥=١٥×٣[يف كامل اآلخر ينتج مخسة وأربعني  
ومخـسة وأربعـني    ] ٤[ وبالنظر بني حاصل النظرين أربعة      

جندها متباينة وحاصل ضرما يف كامل بعضهما ينتج        ] ٤٥[
 ].١٨٠=٤٥×٤[جزء السهم مائة ومثانون 

ينتج مـصحها   ] ١٧[ مث نضرا يف عول املسألة سبعة عشر        
 ].٣٠٦٠=١٨٠×١٧[ثة آالف وستون ثال
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لكـل  ، ] ٥٤٠=١٨٠×٣[للزوجات مخسمائة وأربعـون     
 ].١٣٥=٤÷٥٤٠[واحدة مائة ومخسة وثالثون 

، ] ١٤٤٠=١٨٠×٨[وللشقيقات ألف وأربعمائة وأربعـون      
 ].٩٠=١٦÷١٤٤٠[لكل واحدة تسعون 

لكـل  ، ] ٧٢٠=١٨٠×٤[ولإلخوة ألم سبعمائة وعشرون     
 ]٤٨=١٥÷٧٢٠[مثانية وأربعون واحد 

 ٣٠٦٠ ١٢/١٧ ×١٨٠ 

 ٥٤٠ ٣ تزوجا ٤

 ١٤٤٠ ٨ شقيقة ١٦

 ٧٢٠ ٢ جدات ٩

ــدات  ــة وللج ثالمثائ
ــتون   =١٨٠×٢[وس

  لكل واحـدة   ]٣٦٠
 ÷٣٦٠ [أربعــــون

 ٣٦٠ ٤ أخاً ألم ١٥ :وهذه صورا ]٤٠=٩

ـ مداخلة فريقني ومباينة اآلخرين مع مباينة ثالث فـرق          ١١
لو كان اجلـدات يف املثـال       لسهامها وموافقة الرابع لسهامه     

لكان بني سـهام    ] ٥[واإلخوة ألم مخسة    ] ٣[السابق ثالث   
الشقيقات ورؤوسهن موافقة بالنصف فنثبت وفق رؤوسـهن        

 ].٢[اثنني 
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مداخلـة فنكتفـي    ] ٤[ وبينها وبني فريق الزوجات أربعة      
 ].٤[باألكرب وهي األربعة 

] ٣ [واجلدات ثـالث  ] ٥[ وبالنظر بني فريقي اإلخوة مخسة      
جندها متباينة وحاصل ضرب أحدمها يف كامل اآلخر ينـتج          

 ].١٥=٥×٣[مخسة عشرة  
] ١٥[ومخسة عشرة   ] ٤[ وبالنظر بني حاصل النظرين أربعة      

جندها متباينة وحاصل ضرما يف كامل بعضهما ينتج جـزء          
 ].٦٠=١٥×٤[ستون 

ينتج مـصحها   ] ١٧[ مث نضرا يف عول املسألة سبعة عشر        
 ].١٠٢٠=٦٠×١٧[ وستون ثالثة آالف

لكل واحدة مخسة   ، ] ١٨٠=٦٠×٣[للزوجات مائة ومثانون    
 ].٤٥=٤÷١٨٠[وأربعون 

لكل واحدة  ، ] ٤٨٠=٦٠×٨[وللشقيقات أربعمائة ومثانون    
 ].٣٠=١٦÷٤٨٠[ثالثون 

لكل واحد  ، ] ٢٤٠=٦٠×٤[ولإلخوة ألم مائتان وأربعون     
 وللجدات مائة  ، ]٤٨=٥÷٢٤٠[مثانية وأربعون 
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 ١٠٢٠ ١٢/١٧ ×٦٠ 

 ١٨٠ ٣ تزوجا ٤

 ٤٨٠ ٨ شقيقة ١٦

 ١٢٠ ٢ جدات ٣

 ٦٠×٢[ن وعـــشرو
  لكل واحدة  ]١٢٠=

 ÷١٢٠ [أربعـــون
ــذه  ]٤٠=٣ وهــ

 ٢٤٠ ٤ إخوة ألم ٥ :صورا

ـ توافق فريقني ومباينة اآلخرين مع مباينة ثالث فـرق          ١٢
لسهامها وموافقة الرابع لسهامه لو كان الشقيقات يف املثـال          

لكان بني  ] ٧[شقيقة واإلخوة ألم سبعة     ] ٨٠[انني  السابق مث 
سهام الشقيقات ورؤوسهن موافقة بـالثمن فنثبـت وفـق          

وبينها وبني فريق الزوجات أربعـة       ، ]١٠[رؤوسهن عشرة   
موافقة بالنصف وحاصل ضرب وفق أحدمها يف كامـل         ] ٤[

وبالنظر بـني فريقـي     ، ] ٢٠=١٠×٢[اآلخر ينتج عشرون    
جندها متباينة وحاصل   ] ٣[دات ثالث   واجل] ٧[اإلخوة سبعة   

ضرب أحدمها يف كامل اآلخـر ينـتج واحـد وعـشرون             
] ٢٠[وبالنظر بني حاصل النظرين عـشرين        ، ]٢١=٧×٣[

جندها متباينة وحاصـل ضـرما يف       ] ٢١[وواحد وعشرين   
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أربعمائـة وعـشرون    الـسهم   كامل بعضهما ينتج جـزء      
ة عـشر   مث نضربه يف عول املسألة سبع      ، ]٤٢٠=٢١×٢٠[
ــون  ] ١٧[ ــة وأربع ــبعة آالف ومائ ــصحها س ــتج م ين
للزوجات ألف ومائتـان وسـتون       ، ]٧١٤٠=٤٢٠×١٧[
عـشر  مخـسة   لكل واحدة ثالمثائة و   ، ] ١٢٦٠=٤٢٠×٣[
وللشقيقات ثالثـة آالف وثالمثائـة       ، ]٣١٥=٤÷١٢٦٠[

لكل واحدة اثنـان وأربعـون      ]  ٣٣٦٠=٤٢٠×٨[وستون  
مائة ومثـانون   ولإلخوة ألم ألف وست    ، ]٤٢=٨٠÷٣٣٦٠[
ــد ، ] ١٦٨٠=٤٢٠×٤[ ــل واح ــون لك ــة وأربع مثاني
  وللجدات ]٢٤٠=٧÷١٦٨٠[

 ٧١٤٠ ١٢/١٧ ×٤٢٠ 

 ١٢٦٠ ٣ تزوجا ٤

 ٣٣٦٠ ٨ شقيقة ٨٠

 ٨٤٠ ٢ جدات ٣

ــة  ــون مثامنائ وأربع
 لكل  ]٨٤٠=٤٢٠×٢[

  مائتان ومثـانون   واحدة
]٢٨٠=٣ ÷٨٤٠[ 

 ١٦٨٠ ٤ إخوة ألم ٧ وهذه صورا

 لدا  وهللا احلمد واملنة ويليه مبشيئة اهللا تعاىل وعونه        ثاينانتهى الد ال  
 .باب املناسخاتوأوله  لثالثا
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 الثاينفهارس الد 
 فهرس اآليات 

� يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمم �  
  �يا بنِي آدم الَ يفْتننكُم الشيطَانُ  �
� ةنالْج نكُم ميوأَب جرا أَخكَم� 
� توالْم قُوبعي رضاء إِذْ حدهش مكُنت أَم� 
  �وكَانَ أَبوهما صالحاً  � 
� قُوبعيو اقحإِسو يماهرـي إِبآئلَّةَ آبم تعباتو�  

�  منِي آدا بي� 
  �لِّلرجالِ نصيِب مما ترك الْوالدان واَألقْربونَ �
� ابِ اللّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحلُواْ اَألرأُوو � 
 � أدىن أال تعولواذلك �
 �} ٨{ووجدك عائالً فَأَغْنى  �
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 فهرس األحاديث واآلثار
   نشد الناس�أن عمر بن اخلطاب 

   بنفسه�مشى أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
   عن قسم اجلد�  سأل النيب�أن عمر بن اخلطاب 

   على النارم على قسم اجلد أجراؤكمقال أجراؤك
  واإلخوةمن سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقظ بني اجلد 

 سلونا عن عضلكم واتركونا من اجلد ال حياه اهللا وال بياه 
   على اجلدم على جراثيم جهنم أجراؤكمأجراؤك

 �أول جد ورِث يف اإلسالم عمر 
 .يل فإن أباكم كان رامياًارموا بين إمساع

 .سام أبو العرب وحام أبو احلبش ويافث أبو الروم 
 . حنن بين النذر بن كنانة ال نقفوا أمنا وال ننفى من أبينا

 كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث مـن إرث أبـيكم           
 إبراهيم عليه السالم 

 . هذا أبوك آدم وهذا أبوك إبراهيم
 .عبد املطلبأنا النيب ال كذب أنا ابن 
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 لليهود من أبوكم قالوا فالن قال كذبتم بل أبوكم فالن قالوا 
 صدقت

 جيعل ابن االبن ابناً وال جيعل أبا األب �أال يتقي اهللا زيد 
 أبا

 أفرضكم زيد
 إمنا أقول يف ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك

 سألت قبيصة بن ذؤيب
 تعولابدأ بنفسك مث مبن 

 إال ذلكخذوا ما وجدمت وليس لكم 
  مل يبق لآلخر شيءباألختنيإن بدأت بالزوج أو 

  أمري املؤمنني أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهميا
 ما عالت اهللاأمي اهللا لو قَدمواَ ما قدمه اهللا وأخروا ما أخره 

 فريضة
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 فهرس الشعر
 وبنيك مث بين بنــيك فكن هلم  

  فإن بين بنيك بنوكا                                         براً
 والطف جبدك رمحة وتعطفاً 

                                     واعلم بأن أبا أبيك أبوكـا
 مثل األب اجلد الصحيح وهو من  

                                  مل يدل باألنثى وباألب أحرمن
 إال مع األم وزج فلــــها   

 أم األب لن يعضلــــها                        ثلث و
 واحكم على اإلخوة بعد العد

                                كحكمك فيهم عند فقد اجلد
 وحظ ما زاد على أخت واحدة  

                                ثلثان أو دوا ال زائـــده
 وفاضل النصف لولد العالت 

 هر يف الزيديات                                 إيضاح ذا يظ
 وهي شقيقة وجد النسـب  
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                                 مع أخ أو أختني كـل ألب
 أو معهما ثالث أخوات وأم  

                               أو أخوان من أب وأخـت وأم
 األخت ال فرض مع اجلد هلا و

 لها                                      فيما عدا مسألة كم
 زوج وأم ومها متامهـــا   

                                     فاعلم فخري أمة عالمـها 
 تعرف يا صاح بــاألكدرية 

                                    وهـي بأن تعرفـها حرية 
 فيفرض النصف هلا والسدس له    

 ملـة                                   حىت تعول بالفروض ا
 مث يعودان إىل املقاســمـة  

          كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه 
 ويفرض لألخت مع اجلد يف الليت   

                                  إىل كدر تعزى ويف غريها فال 
 وصورا زوج وأم كرميـــة  
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    وجد وأخت فرضها قـد تأصال 
 ربا أصلها من ستة مث عــوهلا   

 إىل تسعة فامجع نصيف أخت ذى البال    
 إىل سدس للجد واقسم مفضال     

 على األخت جداً إذ به عصبت حال    
 ومن سبعة صحح وعشرين بعدها   

    ولو كان أخ موضع األخت عطال 
 فرضوا أي األئمة الــثـــالث و

                                  لألخت نصفاً عائال من التراث 
  للجد فـــي زوج وأم     وسدساً

                قد صحبا جداً وأختاً ال ألم 
 وقسموا فرضيهما على ثالث        

                                  للجد مثال ما ألخت من تراث 
 ولقبت هذه باألكدريـــة    

                                  ألوجه كثـرية مـرويــة 
 ان سدس التركة   ومذهب النعم
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          للجد وحده حلجب اإلخوة 
 ما فرض أربعة تفرق بينهم     

                             مــــرياث ميتهم بفرض واقع
 فلواحد ثلث اجلميع وثلث ما    

            يبقى لثانيهم حبكم جامـع 
 ولثالث من بعد ذا ثلث الذي       

         يبقى وما يبقى نصيب الرابـع                          
 ما ذا تقولون يف مرياث أربعة  

                                   أصاب أكربهم جزءاً من املال 
 ونصف ذلك للثاين ونصفهما    

                                      لثالث ترب للخري فعـال 
 ونصف ذلك جمموعاً لرابعهم    

 ربوين فهذا مجلة املــال         فخ
 ما فرض أربعة تفرق بينـــهم     

          مــرياث ميتهم حبكم واقع
 فلواحد ثلث اجلميع و ثلث ما  
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              يبقى لنا سهم برأي جامـع
 ولثالث من بعده ثلث الـذي     

 وما يبقى نصيب الرابع،          يبقى 
  احلساب من العلوم جليل      إن
  دقيقات األمور دليلوعلى                                     

  على علم احلساب فإنه  فاحرص
  املستصعبني كفيلبرياضة                                   

  التأصيل والتصحيح حساا
 ........... علمه املشهورال                                

  كل عددين نسبـة وبني
 منفعة أربع يف علمها من                               

 وتوافق تداخل متاثل
 احلـاذق يعىن ن تباين                                

  تساويا فقل متاثالفإن
  أداخالالكبري عد األصغر أو                                
  عدد أفناها توافـقاأو
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  أفرقـاتباينا واحد فقط أو                               
  ومخسة متاثـال فخمسة

 تداخال وتــــسعة ثالثة                              
    يقال يف املداخلة ورمبا

  هو اصطالح أزفلـهتناسب                             
  وتسعة توافقا  وستة

 توافقـــا تداخال وكلما                             
     عكس فافهمنه بأئنا غريمن

  وستة تبايـــناةـومخس                             
 والصحيح .........   .......       ..................... 

 وجداني بباب اجلد منهما        األصول تسعة فاثنان     أن
  شك وإن أمشى وعاالبال    املوت يأخذ كل حي       إن

 مكملة كسرها فهي به من          سألةامل زيادة سهام عول
  النقص عن الـتمامويلزم              زيادة السهام    وحده
  سدس علمماله زائد أو أو           مت ما يعول ناقص بل وال
  تـكـن من أصلها تصح وإن
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  تطويل احلساب ربحفترك                                     
  من أصلهـا  كالً سهمهفاعط         

  أو عائالً من عوهلامكمالً                                   
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 فهرس األعالم
 ٩...   هشام الكويف األعمىأبواملغرية بنِ مقسم الضيب  .١

 ٩................  احلسن بن صاحل بن  صاحل بن حي .٢

 ٩........  هشيم بن بشري بن القاسم بن دينار السلمي .٣

 ٩...........................  .ضرار بن صرد التيمي .٤

  ٩...... عبد اهللا بن شربمة بن الطفيل بن حسان الضيب .٥

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف   .٦
 ١٠......................................  البغدادي

 ١٠............. حممد بن احلسن بن فرقد أبو عبد اهللا .٧

 ١٠...........بو علياحلسن بن زياد اللؤلؤي الكويف أ .٨

 ١٠...................معمر بن املثىن أبو عبيدة التيمي .٩

أبو بكر الصديق عبد اهللا بن أيب  خليفة رسول اهللا .١٠
 ١١...........................................قحافة

د بن أسد بن عبد لعبد اهللا بن العوام بن خوي .١١
 ١١...........................................العزى

 ١٢......أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق .١٢
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 ١٢عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر .١٣

 ١٢...معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ .١٤

  ١٢أبو الدرداء عومير بن عامر بن مالك بن زيد .١٥

 ١٣...... عمران بن حصني بن عبيد بن خلف .١٦

عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن قيس بن  .١٧
 ١٣................................. صني العنسيح

جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري  .١٨
 ١٣........................................ السلمي

أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد اهللا بن عمرو  .١٩
 ١٣...........................................الليثي

 ١٤................. نعطاء بن أسلم بن صفوا .٢٠

 ١٤..........قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي .٢١

 ١٤....عثمان بن مسلم البيت  أبو عمرو البصري .٢٢

 ١٤... جابر بن زيد األزدي البصري أبو الشعثاء .٢٣

 ١٤....... احلسن بن أيب احلسن يسار أبو سعيد .٢٤

 ١٤....................سعيد بن جبري األسدي .٢٥
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هللا بن عتبة بن مسعود عبيد اهللا بن عبد ا .٢٦
 ١٥.......................................... اهلذيل

 ١٥............. زفر بن هذيل العنربي البصري .٢٧

 ١٥................... داود بن علي بن خلف .٢٨

 ١٥....... إسحاق بن إبراهيم بن خملد التميمي .٢٩

حممد بن جرير بن يزيد اإلمام أبو جعفر  .٣٠
 ١٥........................... .............الطربي

 ١٦ إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو املزين .٣١

 ١٦إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب أبو ثور .٣٢

 ١٦أمحد بن عمر بن سريج  أبو العباس البغدادي .٣٣

حممد بن عبد اهللا بن احلسن أبو احلسني بن  .٣٤
 ١٦........................................... اللبان

 ١٦.................... حممد بن نصر املروزي .٣٥

عبد القاهر بن طاهر بن حممد التميمي أبو  .٣٦
 ١٦........................................ منصور

 ١٧ أبو حفص الربمكي عمر بن أمحد بن إبراهيم .٣٧
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ابن بطة هو عبيد اهللا بن حممد بن محران  .٣٨
 ١٧..... ...................................العكربي

 ١٧.ابن قاضي اجلبل أمحد بن احلسن بن عبد اهللا .٣٩

 ١٧... الوهييبحممد بن عبد الوهاب بن سليمان  .٤٠

 ٣٤.............. احلسن بن علي بن أيب طالب .٤١

احلجاج بن أرطاة بن ثور ابن هبرية ابن  .٤٢
 ٥٨  .......................................شراحيل

 املؤمنني والد عبد امللك بن مروان بن احلكم أمري .٤٣
 ٢٥٠  ...............................اخللفاء األمويني

 ٢٥٠................ األكدر بن محام اللخمي  .٤٤

مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية أبو عبد  .٤٥
 ٢٥٤................................. امللك األموي

علي بن أيب بكر بن أمحد عبد الرمحن ابن  .٤٦
 ٤٦٠................................ ......اجلمال
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  الكتاباتيوتفهرس حم
 ٥................................باب مرياث اجلد واإلخوة

 ٥.............................................املراد باجلد
 ٥.......................................... املراد باإلخوة

 ٥ جلد واإلخوة بعد فصل احلجبمناسبة ذكر املؤلف لفصل ا
 ٨.............................. أول جد ورث يف اإلسالم

 ٨.......... اخلالف يف مرياث اجلد واإلخوة عند اجتماعهم
 ٩......................   مذهب املورثني لإلخوة مع اجلد

الرد على من قال توريث اإلخوة مع اجلد هو مذهب 
  ١٠..............................................اجلمهور

 ١١.........................مذهب املسقطني لإلخوة باجلد
 ١٩..................أدلة املسقطني لإلخوة باجلد من القرآن
  ٢٢...................أدلة املسقطني لإلخوة باجلد من السنة

 ٢٤....................................احتجاجهم بالقياس
 ٢٤................................كالم نفيس البن القيم 

 ٢٥.........................كالم نفيس البن رشد احلفيد 
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 ٢٦..........................احتجاجهم باإلمجاع السكويت
 ألبوة ساق ابن القيم رمحه اهللا تعاىل عشرين وجهاً مؤيداً

 ٢٧..................................................اجلد
 ٢٩...........................أدلة املورثني لإلخوة مع اجلد

 ٤٠.....................مناقشة أدلة املسقطني لإلخوة باجلد
 ٤٢.....................مناقشة أدلة املورثني لإلخوة مع جلد

مناقشة أولوية اجلد باملرياث من اإلخوة بدليل املعىن 
 ٤٣...............................................واحلكم

كالم ابن تيمية على حديث أفرضكم زيد وتضعيفه له 
 ٤٦.............................................وتوجيهه

 ٤٨........... يف القسم بيت اجلد واإلخوةهب األخرىااملذ
  ٤٨..............................................حالترجي

 ٥٠.........مذاهب املورثني لإلخوة مع اجلد يف القسم بينهم
  واألمثلة �مذهب اخلليفة الراشد الرابع علي بن أيب طالب 

  ٥١.................................................عليه 
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خالصة مذهب علي بن أيب طالب يف القسم بني اجلد 
 ٥٥.............................................واإلخوة 

 ٥٦..............................�مذهب زيد بن ثابت 
 ٥٨....... ..... واألمثلة عليه�مذهب عبد اهللا بن مسعود 
 ٥٩..... .........................املذهب األشهر واملختار

احلالة األوىل اجتماع اجلد واإلخوة وليس معهم صاحب 
  ٦٠..... ...........................................فرض

إذا مل يكن معهم  أحظية مقامسة جلد لإلخوة وضابطها
 ٦١........................................صاحب فرض 

 ٦١.......الصور اليت ينحصر فيها أحظية مقامسة اجلد لإلخوة
أحظية ثلث مجيع املال للجد من املقامسة وضابط ذلك وأقل ما 

 ٦٣.......................................يوجد من صور
استواء األمرين للجد من املقامسة وثلث مجيع املال وضابط 

 ٦٥.................................................ذلك
 ٦٨احلالة الثانية اجتماع اجلد واإلخوة ومعهم صاحب فرض 

  ٦٨... أهل الفروض الذين ميكن اجتماعهم مع اجلد واإلخوة
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 ٦٩.......وال اجلد واإلخوة إذا كان معهم صاحب فرضأح
إسقاط اإلخوة يف حالة استغراق الفروض للتركة ويعال للجد 

 ٧٠.... ...........................................ومثاله
إسقاط اإلخوة إذا بقي بعد أصحاب الفروض أقل من السدس 

 ٧٠... ............................................ومثاله
إسقاط اإلخوة إذا بقي بعد أصحاب الفروض متام السدس 

 ٧١................................................ومثاله
 ٧٢............................توجيه أحظية املقامسة للجد 

املقامسة وثلث الباقي  يستوي للجد فيهن الاليتالصور الثالث 
 ٧٣..................................... مع حلهاوالسدس

األحظ فيهن للجد مقامسة اإلخوة يكون  الاليتالصور اخلمس 
  ٧٨...................إذا كان مهم صحب فرض مع حلها 

استوى له ثلث إذا كان اإلخوة أكثر مثلي اجلد والفرض نصفاً 
 ٨٢.......................................الباقي والسدس

إذا كان  املقامسة وثلث الباقي فيهن لجد ليت يستويالصور الال
  ٨٣........................الفرض ربعاً وكان اإلخوة مثلية
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مع كون الفرض ربعاً املقامسة  فيهن لجدل يكون الاليتالصور 
  ٨٤....................................واإلخوة فيهن مثلية

إذا كان الفرض ربعاً املقامسة  فيهن لجدل يكون الاليتالصور 
 ٨٨.............................وكان اإلخوة أقل من مثلية

إذا كان املقامسة  فيهن لجد ليت يكون األحظالالصور ال
  ٩٢...............اإلخوة مثله فأقلوكان نصفاً ومثناً الفرض 

نصفاً السدس إذا كان الفرض  لجد لمثال على كون األحظ
  ٩٥.......................أكثر من مثلهوكان اإلخوة ومثناً  

  ١٠٤..... مىت يكون األحظ للجد مع اإلخوة السدس مطلقاً
جتماع اجلد وصنف واحد من اخالصة ما ذكر يف حاليت 

صنفي اإلخوة وليس معهم صاحب فرض أو كان معهم من 
  ١٠٨.......................أصحاب الفروض عشرة أحوال

  ١١٠. سة من حاالت اجتماع اجلد واإلخوةاحلالة الثالثة الرئي
اجتماع اجلد مع صنفي اإلخوة وليس معهم صاحب 

 ١١٠..............................................فرض
  ١١١..................................الذين قالوا باملعادة
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الصور اخلمس اليت حتتاج فيها األخت الشقيقة على اإلخوة 
 ١١٣....................................ه اجلدألب ملعادات

الصور الثالث اليت حيتاج فيها األخ الشقيق على اإلخوة ألب 
 ١١٧.........................................ملعاداته اجلد

الصور الثالث اليت حتتاج فيها األختان الشقيقتان على اإلخوة 
 ١١٩....................................ألب ملعاداته اجلد

الصورة اليت حيتاج فيها األخ واألخت الشقيقان على اإلخوة 
 ١٢١....................................ألب ملعاداته اجلد

الصورة اليت حيتجن فيها الثالث الشقيقات على اإلخوة ألب 
 ١٢٣.........................................ملعاداته اجلد

اليت حيتاج فيها اإلخوة األشقاء على اإلخوة إمجايل الصور 
 ١٢٣..................................ألب يف معاداة اجلد

الرئيسة من حاالت اجتماع اجلد احلالة الرابعة 
 ١٢٤...........................................واإلخوة

معهم صاحب اجتماع اجلد مع صنفي اإلخوة و
 ١٢٤..............................................فرض
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 ١٢٤.......................................شروط املعادة
ما كان الفرض فيها سدساً من مسائل املعادة اموعة األوىل 

 ١٢٥...............................................فقط 
ربعاً ما كان الفرض فيها من مسائل املعادة  ثانيةاموعة ال

 ١٤٨................................................فقط
سدساً ما كان الفرض فيها من مسائل املعادة  ثالثةاموعة ال
 ١٦٨.......................................... وربعاً معاً
نصفاً ما كان الفرض فيها من مسائل املعادة  رابعةاموعة ال

 ١٩٧...................... ........................فقط
صور اليت حتتاج فيها األخت الشقيقة على اإلخوة ألب العدد 

 ٢٢٣........... نصفاً ومثناًفيها الفرض  ملعاداة اجلد إذا كان
الصورة اليت حيتاج فيها األخ الشقيق على اإلخوة ألب ملعاداة 

 ٢٢٨................. نصفاً ومثناًفيها الفرض  اجلد إذا كان
الصورة اليت حتتاج فيها األختان الشقيقتان على اإلخوة ألب 

 ٢٣٠........... نصفاً ومثناًفيها الفرض  ملعاداة اجلد إذا كان
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الصورة اليت حتتاج فيها األخت الشقيقة على اإلخوة ألب 
  ٢٣٢............. الفرض نصفاً وسدساً ملعاداة اجلد إذا كان

 الشقيقة على اإلخوة ألب الصورة اليت حتتاج فيها األخت
 ٢٣٤.....................  ثلثنيالفرض ملعاداة اجلد إذا كان

 ٢٣٦.....................حصر مسائل املعادة وتوجيه ذلك
 بعد املسائل اليت يبقى فيها بقية لإلخوة واألخوات ألب

 ٢٣٨............................... األشقاء وتوجيه ذلك
 ٢٤٧......................... ميتهاسب تتسعينية زيد وسب

  ٢٤٩.. ..........................األكدرية وسبب تسميتها
وهم ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف تسميتها مبربعة 

  ٢٥٣.. ..........................................اجلماعة
   ٢٥٤............................. ......أركاا وحمترزاا

 ٢٥٦.......................... ........يف قسمتهااخلالف 
   ٢٥٦.............. ....الروايات الثالث عن اإلمام زيد فيها
 ٢٦٨ .................بعض ما ورد فيها من األلغاز واملعاياة

  ٢٧٧.......... .............................باب احلساب
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 ٢٧٧....................... ......................تعريفه
 ٢٧٨........................................... موضوعه
 ٢٧٨............................................. فوائده

 ٢٧٩............................ تعريف حساب الفرائض
 ٢٨٠..................................... تعريف التأصيل
  ٢٨٠...................................... لكيفية التأصي

 ذكوراً ن الورثة عصبةوك كيفية التأصيل يف احلالة األوىل
 ٢٨١............................................... فقط

 ذكوراً ن الورثة عصبةوك كيفية التأصيل يف احلالة األوىل
 ٢٨٢..... .........................................وإناثاً

 يف املسألة فرضان  وهي إذا كانكيفية التأصيل يف احلالة الثانية
 ٢٨٣..................................  وأمثلة ذلكفأكثر

 ٢٨٧........................... طريق الكوفيني يف التأصيل
 ٢٨٩.......................... طريق البصريني يف التأصيل

 يف املسألة فرض  وهي إذا كانةلثالة الثاكيفية التأصيل يف احل
 ٢٨٩........................................... وعاصب
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 وهي إذا كان يف املسألة فرض كيفية التأصيل يف احلالة الرابعة
 ٢٩٠......... مضاف للجملة وفرض مضاف للباقيأو أكثر 

  ٢٩٤................................... تعريف التصحيح
 ٢٩٥...... ...............................ولتعريف األص

 ٢٩٥....... ...............................أقسام األصول
 ٢٩٦............................ عدد األصول املتفق عليها
 ٢٩٦.......................... عدد األصول املختلف فيها

 ٢٩٧......... ..............اخلالف فيها وحجج كل قول
 ٢٩٨............................. القول الراجح وتوجيهه

 ٣٠٠.... أقسام األصول من حيث الزيادة والنقص وقسيميها
 ٣٠٠.............................. املسألة العادلة مع املثال
  ٣٠١............................. املسألة الناقصة مع املثال

 ٣٠١.............................. مع املثالاملسألة العائلة 
 ٣٠٢.......................... مسائل أصل اثنني مع حلها
 ٣٠٤.......................... مسائل أصل ثالثة مع حلها
 ٣٠٦.......................... مسائل أصل أربعة مع حلها
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 ٣٠٩ ..........................مسائل أصل مثانية مع حلها
 ٣١٠................. مسائل أصل ستة الغري عائلة مع حلها

  ٣٢٩......................................... باب العول
 ٣٢٩............................................. تعريفه

 ٣٣٠.... زمن حدوث العول وأول فريضة عالت يف اإلسالم
 ٣٣٢................. ..................املذاهب يف العول

 ٣٣٢.. مذهب اجلمهور وأدلتهم من القرآن والسنة واإلمجاع
 ٣٣٢.................. مذهب ابن عباس ومن وافقه وأدلته

  ٣٣٩... مناقشة أدلة القول األول قول املورثني وهم اجلمهور
 ٣٤١................ مناقشة القول الثاين مذهب ابن عباس 

 ٣٤٣................................... .........الترجيح
 ٣٤٣............... أقسام األصول من حيث العول وعدمه

 ٣٤٤........................ اخلالف يف عول أصل الثالثة 
  ٣٤٦اخلالف يف عول أصل الستة إىل أحد عشر وتسعة عشر 

 ٣٤٨............. اخلالف يف عول أصل الستة إىل اثين عشر
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ف يف عـول أصـل األربعـة وعـشرين إىل واحـد             اخلال
 ٣٥٠.............................................وثالثني
 ٣٥٤............................................ الترجيح

وجه احنصار العول يف أصل ستة واثين عشر وأربعة 
 ٣٥٥........................................... وعشرين
  ٣٥٦..................... ل ستة العائلة مع حلهامسائل أص

 ٣٥٧.................. عول أصل الستة إىل سبعة مع حلها
 ٣٦١...................عول أصل الستة إىل مثانية مع حلها
 ٣٦٣.................  عول أصل الستة إىل تسعة مع حلها
 ٣٦٧  .................عول اصل الستة إىل عشرة مع حلها

  ٣٦٩..............................  مسائل أصل اثين عشر
 ٣٢٥...........  مسائل أصل اثين عشر الغري عائلة مع حلها

   ٣٨٠مسائل أصل اثين عشر العائلة إىل ثالثة عشر مع حلها   
 ٣٨٥مسائل أصل اثين عشر العائلة إىل مخسة عشر مع حلها  

 ٣٩٠ سبعة عشر مع حلها   مسائل أصل اثين عشر العائلة إىل
 ٣٩٢.....   مسائل أصل أربعة وعشرين الغري عائلة مع حلها
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مسائل أصل أربعة وعشرين العائلة إىل سبعة وعشرين مع 
 ٤٠٠.............................................. حلها

 ٤٠١.................... مسائلة أصل مثانية عشر مع حلها
  ٤٠٢................... مع حلها ثنيمسائلة أصل ستة وثال

 ٤٠٣........  خالصة ما ذكر من مسائل يف األصول التسعة
 ٤٠٥...........  باب تصحيح انكسار السهام على الرؤوس

 ٤٠٥....................  تعريف التصحيح لغة واصطالحاً
 ٤٠٧..................................  حاالت االنكسار

 ٤٠٨................... اية االنكسار ومنشأهاخلالف يف 
وجه اية االنكسار عند اجلمهور بني السهام والرؤوس على 

 ٤٠٨.....................................أربع فرق فقط
تصحيح االنكسار يف باب الواردة بعض املصطلحات 

 ٤٠٩....................................املستعملة بكثرةو
 العمل يف تصحيح االنكسار على فريق واحد ص طريقةوملخ
 ٤١٢............................................. فائدة

 ٤١٣........ أمثلة االنكسار على فريق واحد يف أصل اثنني
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 ٤١٤......... أمثلة االنكسار على فريق واحد يف أصل ثالثة
 ٤١٦.... .....أمثلة االنكسار على فريق واحد يف أصل أربعة
 ٤١٨...... ....أمثلة االنكسار على فريق واحد يف أصل ستة
 ٤١٩......... أمثلة االنكسار على فريق واحد يف أصل مثانية

 ٤٢١....  أمثلة االنكسار على فريق واحد يف أصل اثين عشر
 ٤٢٤أمثلة االنكسار على فريق واحد يف أصل أربعة وعشرين 

 ٤٢٦...  أصل مثانية عشر أمثلة االنكسار على فريق واحد يف
 ٤٢٨...أمثلة االنكسار على فريق واحد يف أصل ستة وثالثني

 ٤٣١.......................... النظر بني السهام والرؤوس
 ٤٣١....................... النظر بني املثبتات من الرؤوس 

 ٤٣١............................... مبحث النسب األربع
 ٤٣٦................................... مهاكيفية استخدا

 ٤٣٧................. ما ينوب عن استخدام النسب األربع
 ٤٣٨...................... تصحيح االنكسار على فريقني

األصول اليت يتصور فيها االنكسار على فريق وتوجيه 
 ٤٣٨.............................................  ذلك



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٦٩٧ 

  ٤٣٩..  بني السهام والرؤوسنينحصر النظر فيهاليت ت االاحل
 ٤٣٩.......... املثبتات بني نينحصر النظر فيهاليت االت احل

 ٤٣٩........ تصحيح االنكسار على فريقنيالعمل يف طريقة 
 ٤٣٩.... حصر املسائل املنكسرة يف حالة الكسر على فريقني

 ٤٥٧...... .......................الكسر على ثالث فرق 
األصول اليت يتصور فيها االنكسار على ثالث فرق وتوجيه 

 ٤٥٧.............................................  ذلك 
 ٤٥٧احلاالت األربع اليت للرؤوس مع السهام يف هذه احلالة   

  ٤٥٨..............  حاالت املثبتات من الرؤوس مع بعضها
 ٤٥٩............   فرق حصر مسائل االنكسار على ثالث

عدم مماثلة العدد الثالث للمتداخلني واملتوافقني واملتباينني 
  ٤٦٠.......................................  وسبب ذلك

 ٤٦٠ ... فرقثالث تصحيح االنكسار على عمل يف طريقة ال
 ٤٦١................النظر بني املثبتات على طريق الكوفيني 

 ٤٦١................ثبتات على طريق البصريني النظر بني امل
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مثال توضيحي للطريقني النظر بني املثبتات على طريق 
 ٤٦٣........................................... الكوفيني

 ٤٦٣............................. خالصة طريق الكوفيني 
 ٤٦٤............................. خالصة طريق البصريني 

 حصر املسائل املنكسرة يف حالة موافقة مجيع السهام للرؤوس
 ٤٦٥........................................... مع حلها

 حصر املسائل املنكسرة يف حالة مباينة مجيع السهام للرؤوس
 ٤٩٢........................................... مع حلها

ة فريقني لسهامها حصر املسائل املنكسرة يف حالة موافق
 ٥١٢............................. مع حلها ومباينة الثالث

حصر املسائل املنكسرة يف حالة مباينة فريقني لسهامها 
 ٥٣٢............................ مع حلها وموافقة الثالث 

 ٥٤٦............. احلالة الرابعة وهي الكسر على أربع فرق 
كسار عند اإلمام مالك على ثالث فرق توجيه كون اية االن

  ٥٤٦.............................................  فقط 
  ٥٤٧توجيه كون اية االنكسار على أربع فرق عند اجلمهور
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توجيه كون االنكسار على أربع فرق ال يكون إال يف أصل 
 ٥٤٧.....................  اثين عشر وأصل أربعة وعشرين

ن االنكسار ال يكون يف أصل أربعة وعشرين إذا توجيه كو
 ٥٤٨......................................... كان عائالً

   ٥٤٨............... حصر مسائل االنكسار على أربع فرق 
حاالت السهام مع الرؤوس يف حالة االنكسار على أربع 

  ٥٥٠................................................فرق
عدم حصول موافقة مجيع الفرق األربع لسهامها وسبب 

   ٥٥٠.............................................  ذلك
  ٥٥١............... حاالت املثبتات من الرؤوس مع بعضها

حصر املسائل املنكسرة يف حالة موافقة ثالث فرق لسهامها 
 ٥٥١......... .......................ومباينة الرابع لسهامه

حل املسائل املنكسرة يف حالة موافقة ثالث فرق لسهامها 
 ٥٥٤............................... ومباينة الرابع لسهامه 

تنبيه على وهم يف إحدى مسائل تصحيح االنكسار على أربع 
 ٥٧٣.............................................. فرق
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لة موافقة فرقني لسهامها ومباينة حصر املسائل املنكسرة يف حا
  ٥٩٣.......................... مع حلها آلخرين لسهامهاا

حالة موافقة فرقني لسهامها  املسائل اليت زادها ابن اهلائم
 ٥٩٧................................... ومباينة اآلخرين 

حل املسائل املنكسرة يف حالة موافقة فرقني لسهامها ومباينة 
 ٦٠٣........... ........................اآلخرين لسهامها

حصر املسائل املنكسرة يف حالة مباينة الفرق األربع لسهامها 
 ٦٣٠.........................................  مع حلها 

حصر املسائل املنكسرة يف حالة مباينة ثالث فرق لسهامها 
 ٦٤٩............... .......مع حلها وموافقة الرابع لسهامه

  ٦٦٩.......................................فهرس اآليات
 ٦٧٠............................فهرس األحاديث واآلثار 

  ٦٧٢........................................فهرس الشعر
  ٦٧٩.......................................فهرس األعالم

 ٦٨٣..............................تابحمتويات الكفهرس 
 


