
 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
١

 سـنا الربق العارض

  فـي
  شرح النـور الفائض

   
 الرابعالد 

 كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير

 علي بن ناشب بن حيىي احللوي الشراحيلي



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنا الربق العـارض                                    
  يف شرح النور الفائض



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٣

 سـنا الربق العارض

  فـي
 ئض شرح النـور الفا

 

 

 

 

 

 
 كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير

 علي بن ناشـب بن حيىي احللوي الشراحيلي



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٥

 
 باب املسائل امللقبة

ال خيلو كتاب من كتب الفرائض من املسائل امللقبة حـىت           
املختصرات منها إال ما شاء اهللا تعاىل بل أفرد بعض العلماء هلا            

 رمحهـم   )١(ما ذكره اخلربي    كتاباً ومنهم الوين وابن اللبان ك     
وإىل شروعي يف هذا الباب مل يهيـئ اهللا يل          ، مجيعاً  اهللا تعاىل   

أو أحدمها أعين كتايب الـوين      ، احلصول على هذين الكتابني     
 : وابن اللبان رمحهما اهللا تعاىل ومن هذه املسائل امللقبة ما يلي 

أو أخت ألب   ، ومها أخت شقيقة وزوج      : النصيفتان -١
 .مى أيضاً اليتيمتانوزوج وتس

 ووجه تسميتها ذا االسم ألنه ليس يف الفرائض مـسألة          
يورث فيها املال نصفني بالفرض غريمها فهما ال نظري هلمـا           

 .كالدرة اليتيمة

                                                 
  ٤٠٣ / ١ ج  التلخيص يف الفرائض (١)
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قال وهذه املسألة   ( ويف كتاب اإلمجاع عند أئمة أهل السنة        
  )١() تسمى اليمية 

طأ يف الطبع   ومل أجد من مساها ذا االسم ولعله خ        : قلت
أو النقل فحرفت من اليتيمة إىل اليمية وبرجوعي إىل كتـاب           

وهذه املسألة  :(اإلفصاح تبني يل أن الوزير رمحه اهللا تعاىل قال          
فترجح يل اخلطأ املطبعي يف      ومل يقل اليمية     )٢() تسمى اليتيمة   
 .فليتنبه إىل ذلك واهللا تعاىل أعلم املصدر األول 
للزوج النصف واحـد    ] ٢[ اثنان    املسألتني  من فأصل كلٍ 

 فرضاً] ١[ملن وجدت منهما النصف اآلخر واحدفرضاً و] ١[
٢  ٢  

 زوج  ١ زوج  ١

 أخت ألب ١

ــذه   وهــ
 )٣(: صورا

 أخت شقيقة ١

                                                 
حممد أبو /  اإلمجاع عند أئمة أهل السنة األربعة للوزير حيي بن حممد بن هبرية متهيد وختريج املستشار ـ د  )١(

  م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣سعد مكتبة العبيكان الطبعة األوىل 
نبلي ج   كتاب اإلفصاح عن معاين الصحاح تأليف الوزير عون الدين أيب املظفر حيي بن حممد بن هبرية احل                 )٢(

   طبع املؤسسة السعيدية بالرياض  ١٠٠ ص ٢
  ٣٣٣/ والفصول البن اهلائم ٦٠ / ١فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب جزء انظر    )٣(
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ويعايا ما فيقال مسألتان فيهما نصف يورث ما مجيـع          
 املسألتان السابقتان زوج وأخت     )١(املال بالفرض ومها هاتان     

 . وين أو ألب ألب
امرأة جاءت قوماً يقتسمون  مرياثاً : ولغز بعضهم فقال 

وإن ولدت ابناً مل يرث ، ال تعجلوا فإين حامل : فقالت 
وإن ولدت بنتاً ، وإن ولدت ابناً وبنتاً مل يرثا معكم ، معكم 

 . ورثت معكم  
هي امرأة ماتت وخلفت زوجاً وأختاً ألبوين  :  واجلواب

 فعليه إن .ب وهي حامل منه فقالت ذلكفجاءت امرأة األ
ولدت عصبة ذكراً كان أو ذكرا وأنثى فال شيء هلما وذلك 

 لعدم وجود باقٍ بعد الفروض لكون املسألة عادلة 
لكل من الزوج ] ٢[ أصل مسألتهم من اثنني ويكون

ويسقط العصبة األخ ] ١[واألخت الشقيقة النصف واحد 
 لعدم وجود باق أخ وأخت ألب
 

                                                 
  ٤١التهذيب يف علم الفرائض والوصايا ص  )١(
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٢  
 زوج ١/٢ ١
 أخت شقيقة ١/٢ ١
 أخ ألب ×
× 

 ع٠ب
 أخت ألب

ــان   ــذلك وإن ك ك
يسقطان لعدم وجود بـاق     
ويسمى  هنا باألخ املشؤوم     
كما سبق بيانه يف موضـعه      

 :وهذه صورا 
وإن ولدت بنتاً أخذت السدس تكملة الثلثني وعالت املسألة 

  . )١(] ٧[إىل 
 ؛ لكل من الزوج] ٦[وعليه فإن أصل مسألتهم من ستة

٦/٧   
 زوج ١/٢ ٣
 أخت شقيقة ١/٢ ٣
 أخت ألب ١/٦ ١

واألخت الشقيقة النصف ثالثة    
ولألخت ألب الـسدس    ] ٣[

تكملة الثلثني وهذه   ] ١[واحد  
  :صورا

 

                                                 
  ٤٢٣ – ٤٢٢  انظر التهذيب يف الفرائض و الوصايا ص  (١)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٩

 .وهي زوج و أم و أب   : ـ العمرية الكربى٢
 .وهي زوجة و أم وأب  : ـ العمرية الصغرى٣

نسبة إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب        :مسيت ذا االسم    
 . حلدوثها يف عهده وأول من قضى فيها �

لشهرما كالكوكـب األغـر أي       : وتسمى بالغراويتني 
 .املضيء 

ألن األم غرت فقيل هلا الثلث وهـو         : وتسمى بالغراوين 
ثلث الباقي أو ألما كما قال ابن ادي رمحـه اهللا يغـران             

 .الفرضي 
ألن كالً من الزوجني كالغرمي صاحب       : تنيوتسمى بالغرمي 

 .الدين واألبوين كالورثة يأخذان ما فضل حبسب مرياثهما 
لغرابتهما بني مسائل الفرائض أي عدم       : وتسمى بالغريبتني 

  .)١(النظري 
 .واملشهور الغراوين و العمريتني  : قلت

 
                                                 

 وعدة الباحث   ١/٥٥ والعذب الفائض جزء   ٦٠ / ١ح كتاب الترتيب ج      انظر فتح القريب ايب شر     (١)
   ١٦ص 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
١٠

 :اخلالف يف العمريتني 
ني علـى مـذهبني     اختلف العلماء رمحهم اهللا يف العمـريت      

 :أساسيني ومذهب ثالث ملفق منهما وذلك على النحو التايل 
مذهب سائر الصحابة رضي اهللا عنهم ـ   :  املذهب األول

أن : عدا ابن عباس رضي اهللا عنها ـ ومذهب عامة العلماء  
لألم يف هاتني املسألتني ثلث الباقي ولألب الباقي بعد نـصف           

 .الزوجة يف العمرية الصغرى الزوج يف العمرية الكربى وربع 
 .وهو يف الكربى يساوي سدساً ويف الصغرى ربعاً 

  .)١(ومسي ثلثاً تأدباً مع القرآن وحمافظة على  لفظه 
فمفهوم القـرآن ينفـي أن      : قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل       

تأخذ األم الثلث مطلقاً فمن أعطاها الثلث مطلقاً حـىت مـع      
  .)٢(لقرآن الزوجة فقد خالف مفهوم  ا
 فَإِنْ لَم يكُن لَه ولَد وورِثَـه        �: واهللا سبحانه وتعاىل قال     

 فجعل لألم الثلث من مـرياث األبـوين         � أَبواه فَلأُمه الثُّلُث  

                                                 
 بتصرف وزيادة ) ٢٢٥٦٣(  رقم ٤١٢ ـ ٤١١ / ١٥  االستذكار ج (١)
  ٣٤٣ / ٣١  جمموع الفتاوى الكربى ج (٢)
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ومرياثهما هو ما سوى فرض الزوج أو الزوجة فلم جيـز أن            
 .تزاد على ثلث ما ورثه األبوان 

ن املال بينهما أثالثاً لـألم ثلثـه    وألن األبوين إذا انفردا كا    
ولألب ثلثاه فوجب إذا زامحهما ذو فرض أن يكون الباقي منه          

 .بينهما لألم ثلثه ولألب ثلثاه 
وألن األب أقوى من األم ألنه يساويها يف الفرض ويزيـد           
عليها بالتعصيب فلم جيز أن تكون أزيد سهماً منـه مبجـرد            

  .)١(الرحم 
إعطاء األم ثلث البـاقي يف      : تعاىل  قال السهيلي رمحه اهللا     

العمريتني منتزع من كتاب اهللا تعاىل انتزاعا تعضده األصـول          
)٢(.  

القرآن يدل على قول مجهور   : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل       
 أن لألم ثلث ما بقي بعد فرض الزوجني وهاهنا          �الصحابة  
 : طريقان 

                                                 
 ٣٤٥ ــ ٣٤٣ ص ٣١ وانظر جمموع الفتاوى البن تيمية ج ٢٦٥ / ١٠  احلاوي الكبري ج  (١)
  بتصرف واختصار ٥٩فرائض وشرح آيات الوصية ص    كتاب ال (٢)
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ث كامالً مـع    بيان عدم داللته على إعطائها الثل      :  أحدمها
 .الزوجني وهذا أظهر الطريقني 

داللته على إعطائها ثلـث البـاقي وهـو أدق           : والثاين 
 .وأخفى من األول 

أما األول فإن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا أعطاها الثلث كـامالً          
 فَإِنْ لَم يكُن لَـه      �إذا انفرد األبوان باملرياث فإن قوله تعاىل        

  أَب رِثَهوو لَدالثُّلُث  و هأُمفَل اهشرط يف استحقاق الثلث عدم      � و 
 .الولد وتفردمها مبرياثه 

 فائدة وكـان    �  وورِثَه أَبواه  �فإن قيل ليس يف قوله تعاىل       
 فَإِنْ لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه        �تطويالً يغين عنه قوله تعاىل      

 علم أن اسـتحقاق    � وورِثَه أَبواه  � فلما قال    � فَلأُمه الثُّلُث 
األم الثلث موقوف على األمرين وهو سبحانه ذكر أحـوال          

 . األم كلها نصاً وإمياًء 
 فذكر أن هلا السدس مع اإلخوة وأن هلا الثلث كامالً مـع            

 . عدم الولد وتفرد األبوين باملرياث 
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ن بقي هلا حالة ثالثة وهي مع عدم الولد وعدم تفرد األبـوي           
 . باملرياث وذلك ال يكون إال مع الزوج أو الزوجة 

 فإما أن تعطى يف هذه احلال الثلث كامالً وهـو خـالف            
 . مفهوم القرآن 

وإما أن تعطى السدس فإن اهللا سبحانه وتعـاىل مل جيعلـه            
 . فرضهما هلا إال يف موضعني مع الولد ومع اإلخوة 

لزوجني هـو   وإذا امتنع هذا وهذا ؛ كان الباقي بعد فرض ا         
املال الذي يستحقه األبوان وال يشاركهما فيه مشارك فهـو          
مبرتلة املال كله إذا مل يكن زوج وال زوجة فإذا تقامساه أثالثاً            

 )١(كان الواجب أن يتقامسا الباقي بعد فرض الزوجني كذلك          
   . – واهللا تعاىل أعلم -

هذا مـن أحـسن     : وقال رمحه اهللا تعاىل يف موضع آخر        
س فإن قاعدة الفرائض أن الذكر واألنثى إذا اجتمعا وكانا  القيا

يف درجة واحدة فإما أن يأخذ الذكر ضعفي ما تأخذه األنثى           
 . وبين األب ، كاألوالد 

                                                 
   ببعض تصرف ٤٤٣  - ٤٤١ / ١  إعالم املوقعني ج  (١)
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 . وإما أن تساويه كولد األم 
 وأما أن األنثى تأخذ ضعف ما يأخذه الذكر مع مـساواته        

سن الفهـم   هلا يف درجته فال عهد به يف الشريعة فهذا من أح          
  .)١( �عن اهللا و رسوله 

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل وحمض القياس          
أن األب مع األم كالبنت مع االبن واألخت مع األخ ألمـا            
ذكر وأنثى من جنس واحد مها عصبة وقد أعطيت الزوجـة           

  .)٢(نصف ما يعطاه الزوج ألما ذكر وأنثى من جنس
عند التأمل يتبني لنـا أن اهللا        : -هللا   حفظه ا  - قال شيخنا 

تعاىل أعطى الرجل ضعف ما أعطى األنثى مـن الفـروض           
فالزوج مثالً عند عدم الولد يأخذ النصف والزوجـة تأخـذ           

 .الربع وعند وجوده الزوج يأخذ الربع والزوجة تأخذ الثمن 

                                                 
  ٢٧١  املصدر السابق ص  (١)
 ٣٤٤ ص ٣١ جمموع الفتاوى ج  (٢)
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أما ما يف العمريتني من احلكمة وبيان السر فإن األب بعـل            
لو أمرت أحداً بالسجود ألحد ألمـرت        (( �األم وقد قال    

  . )١()) املرأة أن تسجد لبعلها 
    الرجالُ قَوامـونَ علَـى      �وهو قوام عليها قال اهللا تعاىل       

  )٢( �النساء 
 )٣( �  وللرجالِ علَيهِن درجةٌ واللَّه عزِيز حكـيم       �وقال  

  يكون حتتها يف املرياث ؟     فكيف يكون فوقها عقالً وشرعاً مث     

  وعلى هذا املذهب يكون أصل املسألة العمرية الكربى من )٤(
٦  

 زوج  ١/٢ ٣

 أم  ثلث الباقي  ١

 أب ع .ب ٢

للزوج النصف ثالثة   ]٦[ستة  
ولألم ثلث الباقي واحـد     ،] ٣[
] ٢[ولألب الباقي اثنـان     ] ١[

 :وهذه صورا 
 ] ٤[من أربعة ويكون أصل املسألة العمرية الصغرى 

                                                 
ا هـ حاشية  ) ٥٩٥ / ١٨٥٢(   سنن ابن ماجة كتاب النكاح باب حق الزوج على املرأة احلديث  (١)

  ٦١/فرائض السهيلي 
  ) ٣٤(   سورة النساء اآلية  (٢)
  ) ٢٢٨(   سورة البقرة اآلية  (٣)
  ٦١ ـ ٦٠  كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية ص  (٤)
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٤  

 زوجة  ١/٤ ١
 أم  ثلث الباقي  ١

 أب  ع . ب  ٢

] ١[للزوجة الربـع  واحـد       
] ١[ولألم ثلث الباقي واحـد      

وهذه   ] ٢[والباقي لألب اثنان    
 :صورا 

 :قال الشيخ صاحل البهويت يف عمدة الفارض  
      وإن جتد زوجاً وأماً وأبـا  

 جبا           فثلث الباقي ألم و
      وهو هلا مع زوجة ألربـع  

  )١(         وذا باالتفاق عند األربع 
مذهب عبد اهللا بن عباس  رضي اهللا عنهما         :  املذهب الثاين 

 . أن لألم يف هاتني املسألتني ثلث مجيع املال 
 وممن قال به شريح وأبو ثور وداود الظاهري 

صغرى ابن سريين   واختاره ابن اللبان وتبعه يف الثانية أعين ال       
وجابر بن زيد مراعاة لتفضيل األب على األم متسكاً بعمـوم           

                                                 
  ٥٥ ـ ٥٤ / ١  عمدة الفارض بشرح العذب الفائض جزء  (١)
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 � فَإِنْ لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُث         �قوله تعاىل   
)١(.  

ونص القرآن يوجب صحة    : وقال ابن حزم رمحه اهللا تعاىل       
 فهذا عموم   �الثُّلُثفَلأُمه   �قول ابن عباس رضي اهللا عنهما       

  .)٢(ال جيوز ختصيصه 
واستنظر ابن كثري ـ رمحه اهللا تعاىل ـ وضعف االستدالل   
ذه اآلية على إعطاء األم ثلث مجيع املال يف هاتني املسألتني           

 : بقوله 
ويف االستدالل ذه اآلية فيه نظر بل هو ضعيف ألن ظاهر           

 .اآلية إمنا هو إذا استبد جبميع التركة 
ما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه          وأ

  .)٣(مجيع التركة فتأخذ ثلثه 
 
 

                                                 
  ١٦١ / ١  التلخيص يف علم الفرائض ج  )١(
  ٢٧٦ / ٨  احمللى ج )٢(
  ٦٩١ / ١  تفسري ابن كثري ج )٣(



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
١٨

  : ومما استدل به أهل هذا املذهب ما يلي
أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل رجـل         (( �قوله  

واألب يف هاتني املسألتني عصبة فيكون له ما فـضل          )) ذكر  
 .عن الفرائض 

محه اهللا تعاىل واحلجة مع ابن عباس رضي        وقال ابن قدامة ر   
 .)١(اهللا عنهما لوال انعقاد اإلمجاع من الصحابة على خمالفته 

وعلى هذا القول يكون أصل املسألة العمرية الكربى وهي         
 ] ٦[مسألة الزوج كما سبق من ستة 

٦  

 زوج  ١/٢ ٣

 أم  ١/٣ ٢

 أب ع . ب ١

فرضـاً  ] ٣[للزوج النصف ثالثة    
] ٢[ولألم ثلث مجيع املال اثنـان       

] ١[باقي واحـد    فرضاً ولألب ال  
 :تعصيباً وهذه صورا 

ويكون أصل املسألة العمرية الصغرى وهي مسألة الزوجـة         
 ملباينة خمرج فرضي الربع] ١٢[من اثين عشر 

 

                                                 
  ٢٢ / ٧  املغين بالشرح الكبري ج )١(



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

١٢  

 زوجة  ١/٤ ٣

 أم   ١/٣ ٤

ع .ب ٥  أب 

] ٣[والثلث للزوجة الربع  ثالثة      
] ٤[ولألم ثلث مجيع املال أربعـة       

عـصيباً  لألب ت ] ٥[والباقي مخسة   
 :وهذه صورا 

هو مذهب ابن سريين رمحه اهللا تعـاىل          :  املذهب الثالث 
وهو أن لألم يف العمرية الكربى ثلث البـاقي كمـا يقـول             

 .اجلمهور 
وهلا يف العمرية الصغرى ثلث مجيع املال كما يقـول ابـن            

 .لهعباس رضي اهللا عنهما ومن قال بقو
ووجه ذلك أنه لو أُعطِيت األم ثلث املال كامالً يف مسألة            

 .الزوج لزادت على األب
أما لو أُعطيت ثلث املال كامالً يف العمرية الصغرى فإا ال           

 .)١(تزيد عن األب وبذلك قال أبو بكر األصم

                                                 
  بتصرف ٧٧ وشرح السراجية للجرجاين ص ٨٩  التحقيقات املرضية ص (١)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٠

أنـه إذا   : وهذا املذهب له التفاتة إىل مسألة أصولية وهي         
مسألتني على قولني فذهبت طائفـة       يف   �اختلف الصحابة   

 .فيهما إىل حكم
وطائفة إىل آخر فيهما هل جيوز ملن بعدمها أن حيدث قوالً           
ثالثاً وملفقاً من القولني أي بأن يقول بقول أحد الطائفتني يف           

 .أحدمها وبقول الطائفة األخرى يف األخرى
ومثل أبو منصور البغدادي رمحه اهللا لذلك بالغراوين فـإن          

 أمجعوا فيهما على التسوية يف احلكم فمن طائفة         �بة  الصحا
 .بالثلث

ومن أخرى بثلث الباقي فيهما وأحدث ابن سريين قـوالً          
 .ملفقاً منهما

والذي عليه األكثرون القطع باملنع حىت أنكـر طوائـف          
 .اخلالف

فعليه ال يعترب خالف املفرق فيقوى الرد على ابن سـريين           
)١(. 

                                                 
  ٢٢ /٧ واملغين بالشرح الكبري ج ٢٠ – ١٩ / ١  فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب جزء )١(



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢١

أصاب : عاىل يف مذهب ابن سريين      قال ابن حزم رمحه اهللا ت     
يف واحدة وأخطأ يف األخرى ألنه فرق بني حكم الـنص يف            

 وباهللا  –املسألتني وإمنا جاء النص جميئاً واحداً على كل حال          
  .)١( -التوفيق 
لعل ابن حزم واهللا أعلم صوب ابن سريين فيما وافق       : قلت

 حكم  به ابن عباس رضي اهللا عنهما وخطأه يف كونه فرق بني          
النص يف املسألتني وإمنا جاء النص جميئاً واحداً على كل حال           

  . – واهللا تعاىل أعلم -
إذاً فيتحقق ذا بأن اخلالف يف العمريتني يرجع إىل املذهبني          

 . السابقني 
 الترجيح

 الراجح هو املذهب األول مذهب اجلمهور من الـصحابة         
 واهللا  -عمريتني    وغريهم القاضي بإعطاء األم ثلث الباقي يف ال       

  . -تعاىل أعلم 

                                                 
  ٢٧٦ / ٨  احمللى ج  (١)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٢

  لو كان يف العمريتني بدل األب جد ؟:مسألة 
أما لو كان يف العمريتني بدل األب جد فإن لألم فيهما معه            

 . ثلث مجيع املال وهو قول اجلمهور
وروي عن عمر وابن مسعود أن لألم ثلث الباقي والبـاقي           

 . للجد
 .وعنهما أن لألم السدس واملعىن واحد

 أن الباقي بني األم واجلد نصفان       �روي عن ابن مسعود     و
وهي إحدى مربعات عبد اهللا بن مسعود وستأيت إن شاء اهللا           

 .تعاىل معنا يف هذا الباب
كما يروى عن أيب ثور وأيب يوسف أن لألم مع اجلـد يف             

 .)١(العمريتني ثلث الباقي 
وال خيفى أن الراجح يف هذه املسألة أن لألم مع اجلـد يف             

 .العمريتني ثلث مجيع املال ألا أقرب للميت من اجلد
 :ومن األلغاز يف العمريتني قول البدر الدماميين

 أميا امرأة هلا الربع فرضا   قل ملن أتقن الفرائض فهما     
                                                 

 / ١ والعذب الفائض شرح عمدة الفارض جزء ٨٦ – ٨٥  التهذيب يف علم الفرائض والوصايا ص  (١)
  ٧٩ – ٧٨والسراجية بشرح اجلرجاين ص ١٠٧



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

    ال بـعول وال برد وليست   
       زوجة امليت هل بذلك تقضوا 

  مث قل يل ربعان يف أي إرث    
 يس فيه عند األئمة نقـض         ل

 : وقلت يف جوابه : قال عبد امللك ألبتين : اجلواب 
    تلك أم مع زوجه وأبيـه       

 ثلث باقٍ هلا والربع فـرض                                
    بعد ربع الزوجة فبذي الغز 

 )١(                             امجع الربعني ال غري أمضوا 

                                                 
 هـ ١٤٠٧ - ٢ مكتبة املعارف ط ٣٦ – ٣٥ الكمالية يف املواريث واملناسخات ص ل  جمموعة الرسائ(١)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٤

 املُشركَة -٤
بفتح الراء املشددة كما ضبطها ابن الـصالح         :  املُشركَة
 . أي املشرك فيها – رمحهم اهللا -والنووي 

وبكسرها كما ضبطها ابن يونس علـى نـسبة         : املُشركَة
  .)١(التشريك إليها جمازاً 
لتشريك اإلخوة األشـقاء فيهـا مـع    : ومسيت باملشركة  
 .اإلخوة ألم يف ثلثهم 
لنسبة التشريك إليها جمازاً كما ضبطها       :  ومسيت املشركة 

  .)٢(ابن يونس 
كما حكي عن أيب حامد األسفراييين       : وتسمى باملشتركة 

  .)٣(وأبو العباس القرايف والليث 

                                                 
  ٩٤  حاشية البقري على شرح سبط املارديين على الرحبية  ص (١)
هــ  ٥٣٥ يونس بن حممد بن متعة مالك أبو حامد اإلربلي املوصلي ولد سنة             هو حممد بن  :  ابن يونس    (٢)

هـ ا هـ حاشية اية     ٦٠٨وتفقه باملوصل وبغداد كان إمام وقته يف املذهب واألصول واخلالف وتويف سنة             
  ٢٥٣ / ١اهلداية إىل حترير الكفاية ج 

  ٢٥٤ – ٢٥٣ / ١  اية اهلداية إىل حترير الكفاية ج (٣)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٥

 قال لعمر   �روي أن زيد بن ثابت       :  وتسمى باحلمارية 
هب أن أباهم كان محاراً ما زادهـم األب          : �بن اخلطاب   

 .قرىب إال 
  .)١(أحد اإلخوة : وروي أن قائل ذلك 

قال الشنشوري رمحه اهللا تعاىل نقالً عن أيب عبد اهللا الـوين            
 فيما  �من كتابه الذي أفرده يف امللقبات ومل يأت عن عمر           

علمت مسنداً من أن األخ قال لـه هـب أن أبانـا كـان              
 .)٢(محاراً

ن رجـالً    تسمى احلمارية أل   – رمحه اهللا    -وقال املاوردي   
أعطهم بأمهم وهب   :   حني منع من التشريك       �قال لعلي   

  . )٣(أن أباهم كان محاراً 
 �فيه نظر ألن القول هذا قيل لعمر بن اخلطـاب            : قلت

على اختالف يف القائل ومل يقل لعلي رضي اهللا عنه على حد            
 .علمي واهللا تعاىل أعلم 

                                                 
  بتصرف١٥٥ / ١كتاب التلخيص يف الفرائض ج   )١(
 ٦٠ ص ١ فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب ج )٢(
  ٣٤٩ / ١٠ احلاوي الكبري ج )٣(



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٦

هب أن   �لقول اإلخوة األشقاء لعمر      : وتسمى باليمية 
  .)١(أبانا كان حجراً ملقى يف اليم 

 .ملا سبق يف اليمية  : وتسمى باحلجرية
 .لكثرة اخلالف فيها : وتسمى أم الفروج 

حلدوثها أيام شريح قاهلما صـاحب       : وتسمى بالشرحيية 
  .)٢(البحر الزخار 

 سئل عنها وهو    �ألن عمر بن اخلطاب      : وتلقب باملنربية 
 .على املنرب 

نظره ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل كما ذكره عنـه          است : قلت
قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل     : الشنشوري رمحه اهللا تعاىل  بقوله       

  .)٣(وفيه نظر 
وقد أفردها الفرضيون يف باب خاص ا وذلـك لـشهرة           

 .)٤(اخلالف فيها 

                                                 
  ١٠١ / ١ والعذب الفائض جزء ٩٤ املصدر السابق وحاشية البقري ص )١(
 القاهرة ١ دار الكتاب اإلسالمي ط٦/٣٤٥ البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األنصار ج)٢(
  ٦٠ / ١  فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب جزء  )٣(
  ٢٠  الفوائد اجللية ص  )٤(



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٧

وعكفوا على ذكرها عادةً بعد باب التعصيب واحلجب ملا         
يب على قول فيها وهـو سـقوط        هلا من عالقة بباب التعص    

 .العصبة الستغراق أصحاب الفروض للتركة
 وملا هلا من عالقة أيضاً بباب احلجب على قول فيها وهـو        
تشريك العصبة مع أصحاب الفروض حيث ترتب على ذلك         

 .حجب النقصان بسبب االزدحام يف هذا الفرض
 : زمن حدوثها 

اخلليفـة  حدثت املشركة وألول مرة يف اإلسالم يف عهـد          
 يف أول عـام مـن       �الراشد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب       

 خالفته حيث قضى فيها بإسقاط اإلخوة األشقاء يف ذلك العام 
مث تكررت يف العام الثاين من خالفته فشرك اإلخوة األشقاء          

  . )٣(مع اإلخوة ألم يف ثلثهم 
 
 
 

                                                 
  بتصرف ٩٥  حاشية البقري على شرح سبط املارديين على الرحبية ص  (٣)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٨

  : أركاا
ذكار املـشتركة   قال ابن عبد الرب رمحه اهللا تعاىل  يف االست         

زوج وأم وأخوان ألم وأخ  : عند العلماء بالفقه والفرائض هي      
  .)١(أو إخوة ألب وأم 

إذاً أركاا أربعة وهي  زوج وأم أو جدة واحدة أو أكثـر             
وإخوة ألم اثنان كحد أدىن فصاعداً وأخ شقيق أيضاً كحـد           
 أدىن فأكثر سواًء كان األشقاء ذكوراً فقط أو ذكوراً مع إناث 

 . أما اإلناث الصرف فال
 : شروطها 

 . عدم وجود الفرع الوارث–أ 
 . عدم وجود األصل من الذكور وارث–ب 
 . كون صاحب النصف ذكراً وهو الزوج–ج 
  وجود أم أو جدة فأكثر –د 

 . كون ولد األم عدداً ال فرداً–هـ 
 . )١( كون ولد األبوين ذكراً أو مع إناث ال إناثاً خلصاً–و 

                                                 
  ) ٢٢٦١٠(  رقم ٤٢٣ / ١٥ االستذكار ج (١)

  بتصرف ٧٧  كتاب الفرائض ص )١(



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٩

ا حمترزا : 
لو مل يكن فيها زوج أو أم أو جدة أو كان فيها ولـد               -١

األم واحداً مل تكن مشركة ألنه يبقى فيها بعد الفروض بقيـة        
 .لألشقاء

لو كان بدل اإلخوة األشقاء إخـوة ألب ذكـوراً أو            -٢
ذكوراً وإناثاً لسقطوا الستغراق الفروض للتركة ومل يشتركوا        

 .انبمع اإلخوة ألم ألم بالنسبة لألم أج

لو كان بدل األخ أو اإلخوة األشقاء أخت شـقيقة أو       -٣
أختان أو أخت ألب أو أختان لعالت املسألة بنصف الواحدة          

  . )٢(أو بثلثي الثنتني ومل حيصل فيها تشريك
 : اخلالف يف املشركة 

 . إن اخلالف يف املسألة املشركة قدمي ومشهور 
 اختلف فيها    - رمحه اهللا تعاىل     - :  قال وكيع بن اجلراح     

  .� إال علياً �عن مجيع الصحابة 

                                                 
  ١٢٦زواً للفوائد الشنشورية مع حاشيتها ص مع١٢٨  التحقيقات املرضية ص  )٢(



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٣٠

وإطالق هذا القول غري     : – رمحه اهللا تعاىل     -قال اخلربي   
 . أنه شرك �صحيح ألنه مل خيتلف عن عثمان 

  .)١( أنه مل يشرك �وال عن أيب بن كعب 
اختلف فيها عـن     : – رمحه اهللا تعاىل     -وقال  ابن تيمية     

 فإن علياً مل خيتلف عنه أنه مل        � وزيداً   مجيع الصحابة إال علياً   
  .)٢(يشرك ، وزيداً مل خيتلف عنه أنه يشرك

 : وعلى كلٍّ ففي املسألة املشركة ألهل العلم مذهبان ومها
عدم التشريك بـني اإلخـوة األشـقاء         : املذهب األول 

واإلخوة ألم يف ثلثهم أي إسقاط اإلخوة األشقاء باالستغراق         
 . أوالً �مر بن اخلطاب وهذا قضاء ع

 ومنهم علي بـن أيب      �وبه قال عدد من الصحابة الكرام       
طالب وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن مسعود وأبو موسـى            

  . �األشعري وأيب بن كعب ، وروي عن زيد بن ثابت 

                                                 
  ١٥٦ / ١  كتاب التلخيص يف الفرائض ج  (١)
  ٣٣٩ / ٣١  جمموع الفتاوى ج  (٢)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٣١

وبه قال الشعيب وابن أيب ليلى وأمحد بن حنبل وأبو حنيفـة         
أبو ثور وحيىي بـن آدم      وأبو يوسف وحممد وزفر واللؤلؤي و     

 .ونعيم بن محاد وداود
واختاره ابن اللبان والطربي ومجاعـة مـن أهـل العلـم            

  . )١(والفرائض 
ومن أدلة هذا القول قوهلم النص والقياس دال علـى هـذا            

 : املذهب 
 فَإِنْ كَانوا أَكْثَر من ذَلـك فَهـم         �أما النص فقوله تعاىل     

واملراد به ولد األم إمجاعاً وإذا أدخلنـا         �شركَاُء في الثُّلُث    
 . فيهم  ولد األبوين مل يشتركوا يف الثلث بل زامحهم غريهم 

وإن قيل إن ولد األبوين منهم وأم من ولد األم فهو غلط            
 وإِنْ كَانَ رجلٌ يورثُ كَاللَةً أَوِ امرأَةٌ ولَـه          �واهللا تعاىل قال    

كُلِّ وفَل تأُخ أَو أَخسدا السمهنم داح �. 

                                                 
 وكتاب التلخيص يف    ٤٢٥ – ٤٢٣ ص   ١٥ واالستذكار ج    ٣٥٠ – ٣٤٩ / ١٠  احلاوي الكبري ج      (١)

 واملغين بالشرح الكبري ١٤١ – ١٣٩ والتهذيب يف علم الفرائض والوصايا   ص١٥٦–١/١٥٥الفرائض ج
  ) ٣٠٥٩٢(  رقم      ٥٣ / ١١ وكرت العمال ج ٢٥ -٢٢ / ٧ج 
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واملراد به ولد األم باإلمجاع ومرياث ولد األبوين يف آيـة           
 يستفْتونك قُلِ اللَّه يفْتـيكُم فـي        �أخرى وهي قوله تعاىل     

الْكَاللَة إِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها نِصف مـا             
 .�ها إِنْ لَم يكُن لَها ولَد ترك وهو يرِثُ

 فجعل هلا النصف ولـه مجيع املال وهكذا حكـم ولـد           
 وإِنْ كَانوا إِخوةً رِجاالً ونِساًء فَللذَّكَرِ       �األبوين مث قال تعاىل     

مثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ يبين اللَّه لَكُم أَنْ تضلُّوا واللَّه بِكُـلِّ شـيٍء             
يملع�  

وهذا حكم ولد األبوين ال األم باتفاق املسلمني فدل ذكره          
 . تعاىل هلذا احلكم يف هذه اآلية

 وكذلك احلكم يف تلك اآلية على أن أحد الصنفني غـري           
اآلخر وإذا كان النص قد أعطى ولد األم الثلث فمن نقصهم           

 .وولد األبوين جنس آخر، منه فقد ظلمهم 
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 –القياس ما قال علي     : -ه اهللا تعاىل     رمح -)١(قال العنربي   
 أي  - � واالستحسان ما قال عمـر       –أي عدم التشريك    

  .-التشريك 
 . هذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة : وقال 

: ومن النص أيضاً حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قـال          
أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل       : ( �قال رسول اهللا    

يقتضي أنه إذا مل تبق الفرائض شـيئاً مل         وهذا  )  رجل ذكر   
 .يكن للعصبة شيء وهنا مل تبق الفرائض شيئاً 

 . فإن العصبة تارةً حيوز املال كله
 .وتارةً حيوز أكثره

 .وتارة أقله
 اسـتغرقت الفـرائض     اوتارةً ال يبقى لـه شيء وذلك إذ      

 .املال

                                                 
هو عبيد اهللا بن احلسن بن احلصني العنربي من فقهاء التابعني بالبصرة قال النسائي رمحه اهللا :   العنربي  (١)

 ه حاشية هـ ا١٦٨هـ ومات سنة ١٥٧هـ وويل القضاء سنة ١٠٥تعاىل فقيه بصري ثقة ولد سنة 
     ١٥٦ / ١التلخيص يف الفرائض ج 
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فمن جعل العصبة تأخذ مع استغراق الفرائض املال فقـد           
  األصول املنصوصة يف الفرائض خرج عن

 أنه لو كان فيها أخوات      ةومما يبني احلكم يف املسألة املشرك     
 .من أب لفرض هلن الثلثان وعالت الفريضة إىل مثانية 

فلو كان معهن أخوهن سقطن ويسمى األخ املشؤوم فلما         
صرن بوجوده عصبة صار تارةً ينفعهن وتـارةً يـضرهن ومل           

 .لة الضر جيعل وجوده كعدمه يف حا
كذلك قرابة األب ملا كان اإلخوة ا عصبة صار يـنفعهن           

 .)١(تارةً ويضرهن أخرى
 : قال صاحب الدرة املضيئة رمحه اهللا تعاىل 

       وإن جتد زوجاً وأماً وعدد  
                                    من ولد أم وشقيقاً احتد 

       فامنع شقيقاً ومىت وجدتا    
                         يف موضع الشقيق معهم أختا      

       
                                                 

 / ٧ بتصرف وتقدمي وتأخري وانظر املغين بالشرح الكبري ج ٣٤٢ – ٣٣٨ / ٣١  جمموع الفتاوى ج  (١)
٢٥ – ٢٢  
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   )١(من غري أم ورثنها عائال      فإن جتد معصباً كن حاضال
 وعلى هذا املذهب وهو عدم

٦  

 زوج ١/٢ ٣
 أم ١/٦ ١
 أخ ألم ١
١ 

١/٣ 
 أخ ألم

 أخ شقيق ع.ب ×

التشريك يكـون أصـل املـسألة       
للـزوج  ] ٦[املشركة مـن سـتة      

ولألم الـسدس   ] ٣[النصف ثالثة   
ولألخوين ألم الثلـث    ] ١[واحد  

 ويـسقط األخ الـشقيق      ]٢[اثنان  
 : باالستغراق وهذه صورا 

 األشقاء واإلخوة ألم    اإلخوةالتشريك بني   :  املذهب الثاين 
يف ثلثهم وهذا آخر القضاءين الذين قضى مـا عمـر بـن             

  .�اخلطاب 
  .�وروي عن عثمان بن عفان 

 .  رواية أهل املدينة�رواية املشهورة عن زيد بن ثابت وال
 وبه قال شريح ومسروق وسعيد بن املسيب وحممد بـن          
سريين وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي         

                                                 
  ٢٥٨ / ٧  األسئلة واألجوبة الفقهية ج  )١(
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وشريك واإلمام مالك والشافعي واألوزاعي وإسـحاق بـن         
  .)١(راهوية وأهل املدينة والبصرة والشام 

 : لقول ومن أدلة هذا ا
 للرجالِ نصيب مما تـرك الْوالـدان        �عموم قوله تعاىل    

  � والْأَقْربونَ
فاقتضى ظاهر هذا العموم استحقاق اجلميع إال من خـصه          

 . الدليل 
 األشقاء لولد األم يف رمحهـم فوجـب أن          اإلخوةمساواة  

 .يشاركوهم يف مرياثهم قياساً على مشاركة بعضهم لبعض 
م بنوا أم واحدة فجاز أن يشتركوا يف الثلث قياسـاً            وأل
 .عليهم 

 وألن كل من أدىل بسببني يرث بكل واحد منهما علـى           
االنفراد جاز إذا مل يرث بأحدمها أن يرث باآلخر قياساً على           

 .ابن العم إذا كان أخاً ألم 
                                                 

 / ١٠ واحلاوي الكبري ج ) ٢٢٦١٩ و ٢٢٦١٤ – ٢٢٦١٢(  رقم ٤٢٤ / ١٥  االستذكار ج  (١)
 ١٤١ والتهذيب يف علم الفرائض والوصايا ص  ١٥٤ – ١٥٣ / ١ والتلخيص يف علم الفرائض ج ٣٤٩

 وانظر كرت ١٠٢ – ١٠١ /١٦ واموع شرح املهذب ج ٥٠٩ – ٥٠٨ / ٢وموطأ اإلمام مالك جزء 
  ) ٣٠٥٠٠ -  ٣٠٤٩٦(  رقم ٣١ – ٣٠ / ١١العمال ج 
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وألن كل من فيه معىن التعصيب والفرض جاز إذا مل يرث           
 . بالفرض قياساً على األب بالتعصيب أن يرث

 وألن أصول املواريث موضوعة على تقدمي األقوى علـى         
األضعف وأدىن األحوال مشاركة األقوى لألضعف وليس يف        

 أصول املواريث سقوط األقوى باألضعف
 وولد األب واألم أقوى من ولد األم ملـشاركتهم بـاألم           

 وزيادم باألب 
 ضعفاً وأسوء حالـه أن      فإذا مل يزدهم األب قوةً مل يزدهم      

هب أن أباهم كان    : يكون وجوده كعدمه كما قال السائل       
  .)١(محارا 

 : قال الرحيب رمحه اهللا تعاىل 
       وإن جتد زوجاً وأما ورثـا    

               وأخوة لألم حازوا الثلثا                    
       وأخوة أيضاً ألم وأب    

      واستغرقوا املال بفرض النصب                          

                                                 
  ٣٥١ / ١٠  احلاوي الكبري ج  (١)
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       فاجعلهم كلهم ألم  
                              واجعل أبـاهم حجراً يف اليم 

       واقسم على اإلخوة ثلث التركة 
 )١(                         فهذه املسألة املشتركـــة 

وعلى هذا املذهب وهو القضاء بالتشريك بـني اإلخـوة          
األشقاء واإلخوة ألم يف ثلثهم ذكوراً وإناثا يكـون الـذكر           
واألنثى فيه سواء دون تفضيل وذلك لكون اجلميـع ورثـوا           

 . بالرحم اردة 
غري أين قد وقفت على من حكى التفضيل للـذكر علـى            

كانوا :  األنثى ومنهم ابن  رشد احلفيد رمحه اهللا تعاىل بقوله           
لثلـث مـع اإلخـوة ألم       يشركون اإلخوة لألب واألم يف ا     

  .)٢(يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ األنثيني 
 وكذلك ما أورده صاحب الكرت عن الزهري أن عمر بن          

إذا مل يبق إال الثلث بني اإلخوة من األب         :  قال   �اخلطاب  

                                                 
  ٩٤الرحبية  بشرح سبط املارديين وحاشية البقري وحتقيق البغا ص    )١(
  ٤١٢ / ٥  بداية اتهد واية املقتصد ج  )٢(
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واألم وبني اإلخوة من األم فهم شركاء للذكر مثـل حـظ            
  .)١() عب . ( األنثيني 

 يف شرحه لصحيح    -ه اهللا تعاىل     رمح -وكذلك ابن بطال    
فشرك بنوا األب واألم    :  بقوله   – رمحه اهللا تعاىل     -البخاري  

من أجل  )) للذكر مثل حظ األنثيني     (( مع بين األم يف الثلث      
     أم كلهم إخوة املتوىف ألمه وإمنا ورثوا باألم لقولـه تعـاىل           

 ولَـه أَخ أَو أُخـت       وإِنْ كَانَ رجلٌ يورثُ كَاللَةً أَوِ امرأَةٌ      �
            ـمفَه ـكذَل نم وا أَكْثَرفَإِنْ كَان سدا السمهنم داحكُلِّ وفَل

ي الثُّلُثكَاُء فر٢( � ش( .  
 أن املقـصود    – واهللا تعاىل أعلم     -ويف غالب ظين     : قلت

هـو القـول    من قوهلم للذكر مثل حظ األنثيني يف املشركة         
سيما وقد علق ابن بطال مبا يعـرف   ألنثى ال للذكر مثل حظ ا   

من أجل أم كلهم إخوة املتوىف      ( منه ذلك وهو قوله السابق      
 ) .ألمه وإمنا ورثوا باألم 

                                                 
  ) ٣٠٤٩٦(  رقم ٣٠ / ١١  كرت العمال ج  )١(
  ٣٥٧ / ٨  شرح صحيح البخاري البن بطال ج  )٢(
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وذا يتبني أن كلمة أنثيني إما خطأ مطبعي وهو األغلـب           
  واهللا تعاىل ـ أعلم-عندي وإما سبقة قلم 

هب إذا علم هذا فإن أصل املسألة املـشركة علـى مـذ           
ولـألم  ] ٣[للزوج النـصف ثالثـة      ] ٦[التشريك من ستة    

بـني اإلخـوة    ] ٢[والثلث املتبقي اثنان    ] ١[السدس واحد   
 األشقاء 

 .واإلخوة ألم بالسوية ذكوراً وإناثاً 
 فعلى تقدير وجود أخ شقيق فقط منكسرة عليهم ومباينة 

٣ ٦ ١٨× 

 زوج  ٣ ٩

 أم  ١ ٣

 أخ ألم  ٢

 أخ ألم  ٢

٢ 

٢ 

 أخ شقيق 

فنـضرا يف   ] ٣[لرؤوسهم ثالثة   
ح من مثانية   تص] ٦[أصل املسألة ستة    

للـزوج تـسعة    ]  ١٨=٦×٣[عشر  
] ٣=٣×١[ولألم ثالثـة    ] ٩=٣×٣[

 : وهذه صورا ] ٢[ولكل أخ اثنان 
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وقد نظم الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعـاىل يف عمـدة            
 : بقوله الفارض املذهبني ومأخذ كل من األئمة األربعة 

  إن جيتمع مع الشقيق أوالد األم   
                             والزوج أيضاً مث جدة أو أم 

  فـأسقط الشقيق  عند أمحدا   
                            ووافق النعمان ذا واعتمـدا 

  مبا قضاه أوالً فيها عمـر 
  اشتهر                          جرياً على األصل الذي قد

  ومالك والشافعي فـي الـقـسـم 
                           قـد شـركاه مع ولــد األم 

  حلكمه الثاين لدى الـتـرافع     
  )١(                        وذا اجتهاد منه ال متـانــع 

ومن صور املشركة لو هلك هالك عن ابين عم أحدمها أخ           
 من أم واآلخر زوج وثالثة إخوة

                                                 
 ١٠٢ - ١٠١ / ١  عمدة الفارض بشرح العذب الفائض جزء  (١)
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٦  

 جدة  ١

٣ 

× 

 زوج هو
 ابن عم 

١ 

× 

 أخ ألم هو 
 ابن عم 

 أخ ألم  ١

 أخ شقيق ×
 أخ ألب  ×

مفرقني وجدة فإن أصل هذه الصورة      
على املذهب األول وهو عدم التشريك      

للجد ة السدس واحـد     ] ٦[من ستة   
ــة ] ١[ ــصف ثالث ــزوج الن ] ٣[ولل

ويسقط ] ٢[ولألخوين ألم الثلث اثنان     
الباقون أما األخ ألب فيسقط بالشقيق      
كما يسقط أبناء العمومة مـن جهـة        
ــشقيق   ــسقط األخ ال ــة وي العموم

 : غراق وهذه صورا باالست
  وأما على املذهب الثاين وهو التشريك فإن أصل املـسألة          

وللزوج النصف ثالثة   ] ١[للجدة السدس واحد    ] ٦[من ستة   
]٣. [ 

خوين ألم بينهما وبـني األخ   هو ثلث األ  ] ٢[والباقي اثنان   
 الشقيق بالسوية
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٣ ٦ ١٨× 

 جدة  ١ ٣

٣ ٩ 

× × 

 زوج هو
 ابن عم 

× × 

٢ 

 ابن عم هو
 أخ ألم

 أخ ألم  ٢

٢ 

٢ 

 أخ شقيق
 أخ ألب  × ×

وتسقط جهة أبناء العمومة واألخ     
ألب كما أسلفنا وتصح من مثانيـة       

حاصل ضرب  ] ١٨= ٦×٣[عشر  
رؤوس اإلخوة ألم والشقيق ثالثـة      

] ٦[يف أصل املسـألة سـتة      ] ٣[
وللـزوج  ] ٣=٣×١[للجدة ثالثة   

ولكلٍ من األخوة   ] ٩=٣×٣[تسعة  
وهـذه  ] ٢[قيق اثنـان    ألم والش 
 :صورا 

 الترجيح
إن القول بعدم التشريك هو مقتـضى القيـاس والقـول           
بالتشريك من باب االستحسان كما يقولون والقياس مقـدم         

ال نعين بالقياس هنا القياس األصويل الذي       على االستحسان و  
هو إحلاق فرع بأصل يف احلكم اجلامع بينهما وإمنا نعين به هنا            

 .موافقة األصول والقواعد الشرعية يف الفرائض
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إن الراجح يف هذه املـسألة  : وانطالقاً من هذا القول نقول      
  .)١(هو القول بعدم التشريك 

إلخوة لغريها حكـم    حيث جاء  يف كل من اإلخوة ألم وا        
خمتلف عن اآلخر يف نص القرآن الكرمي فكان حكـم كـل            

 . صنف غري اآلخر 
هو استحسان فيقال لـه هذا استحسان        : أما قول القائل  

خيالف الكتاب وامليزان فإنه ظلم لإلخوة من األم حيث يؤخذ          
 .حقهم فيعطاه غريهم 

 يف  إن أباهم كان محاراً فقد اشـتركوا       : وأما قول القائل  
 .هذا قول فاسد حساً وشرعاً : األم فيقال له 
فألن األب لو كان محاراً لكانت األم أتاناً ومل          :  أما احلس 

يكونوا من بين آدم وإذا قيل مراده أن وجوده كعدمه فيقـال            
 .لـه هذا باطل فإن الوجود ال يكون معدوماً 

                                                 
  ١٣١ – ١٢٩حقيقات املرضية باختصار ص   الت (١)
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فألن اهللا حكم يف ولد األبـوين خبـالف         :  وأما الشرع 
 . ولد األم حكمه يف

إن األب إذا مل ينفعهم مل يضرهم فيقال         : وأما قول القائل  
له بلى قد يضرهم كما ينفعهم بدليل ما لو كـان ولـد األم              
واحداً وأوالد األبوين كثريين فإن ولد األم وحـده يأخـذ           
السدس والباقي يكون بينهم ولوال األب لتشاركوا هم وذلك         

 .الواحد يف الثلث 
شؤوم لو كان مع أخته بدل األخ الشقيق        وكذلك األخ امل  

يف هذه املسألة لسقط هو وأخته ومل جيعل وجوده كعدمه يف           
  .)١(حالة الضر 

واألول : كما رجحه شيخ شيخنا رمحه اهللا تعاىل بقولـه         
 أقـرب   – يعين إسقاط اإلخوة األشقاء  باستغراق الفروض       –

بقـت  أحلقوا الفرائض بأهلها فما أ     ( �إىل الدليل لقولـه    
وهنا مل تبق الفرائض شيئاً فهـو  ) الفرائض فألوىل رجل ذكر     

  .)٢(الراجح وإن كان األكثرون على الثاين 
                                                 

  ٤٤١ – ٤٣٨ / ١ وإعالم املوقعني ج ٣٤٢ – ٣٣٨ / ٣١  انظر جمموع الفتاوى ج (١)
  ١٣  النور الفائض ص (٢)
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  )١(وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل 
  . )٢( - حفظه اهللا تعاىل -وصوبه الشيخ العثيمني 

 عنـها   – رمحه اهللا تعاىل     -ويعايا ا حيث سئل ابن تيمية       
 : ز فيها وهو بلغ

    ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم     
       فأصبحوا يقسمون املال واحلُلال 

    فقالت امرأة من غري عترـم   
                              أال أخربكم أعـجوبة مثـال 

    يف البطن مين جـنني دام يشكركم          
 م حىت تعرفوا احلمال                           فأخروا القس

    فإن يكن ذكراً مل يعـط خردلـةً    
                             وإن يكن غريه أنثى فقد فضال 

    بالنصف حقاً يقـيـناً ليس ينكره    
                           من كان يعرف فرض اهللا ال زلال 

    إين ذكرت لكم أمري بال كذب  
                                                 

  ٢٠  الفوائد اجللية ص )١(
  ٤٦  تسهيل الفرائض ص )٢(
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            فال أقول لكم جهالً وال مثال                  
زوج وأم  :  بقولـه   – رمحه اهللا تعاىل     -فأجاب   : اجلواب

واملرأة احلامل ليست أم    ، واثنان من ولد األم ومحل من األب        
 ].٣[امليت بل هي زوجة أبيه فللزوج النصف ثالثة 

٦  
 زوج  ٣

 أم  ١

 أخ ألم  ١

 أخ ألم  ١

 أخ ألب  ×

ولولدي األم الثلث   ، ] ١[ولألم السدس واحد    
فـإن  ] ١[د منهم واحد    لكل واح ] ٢[اثنان  

كان احلمل ذكراً فهو أخ من أب فال شيء له          
وكذلك لـو كـان      :  قلت .باتفاق العلماء   

احلمل من أمه فهو أخ شقيق ويـسقط علـى          
 : القول الراجح باالستغراق وهذه صورا 

                               ..                            
٦/٩  

 زوج  ٣

 أم  ١

 أخ ألم  ١

 أخ ألم  ١

 أخت ألب  ٣

وإن كان احلمل أنثى فهو أخت مـن        
وهو ] ٣[أب فيفرض هلا النصف ثالثة      

فاضل عن السهام وأصلها من سـتة          
وهـذه  ] ٩[وتعول إىل تـسعة     ] ٦[

 : صورا 
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ا اجلواب يف أحد وأما إن كان احلمل من أم امليت فهكذ
قويل العلماء من الصحابة ومن بعدهم وهو مذهب أيب حنيفة 

 وعلى القول اآلخر إن، وأمحد يف املشهور عنه وهو الراجح 
٣ ٦ ١٨× 

 زوج  ٣ ٩

 أم  ١ ٣

 أخ ألم  ٢

 أخ ألم  ٢

٢ 

٢ 

 أخ شقيق 

كان احلمل ذكراً يشارك ولـد األم       
كواحد منهم وال يسقط وهو مذهب   

مالك والشافعي وأمحـد يف روايـة          
  . )١(عنه 

باً على  وقد سبق حلها قري    : قلت
 : هذا القول املرجوح وهذه صورا 

                                                 
 و ٦٢ ص ١يب جزء   و فتح القريب ا٧٣ / ١٣ وانظر الذخرية ج ٣٦٧ / ٣١  جمموع الفتاوى ج  (١)

  ٤٢٣التهذيب يف علم الفرائض و الوصايا ص 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٤٩

  مسألة القضاة-٥
لكثرة القـضاة الـذين      : مسيت مسألة القضاة ذا االسم    

 : غلطوا فيها و هي 
لو ملك ابن وبنت أبامها بشراء أو غريه وذا امللك عتـق            

 .عليهما 
شترى هذا األب عبداً مث أعتقه مث مات هذا العتيق بعـد  مث ا 

موت معتقه عن ابن وبنت معتقه فصارا عصبة للعتيق بكوما          
 .معتقا املعتق 

فإذا مل يكن هلذا العتيق ورثة غريمها أو كان لــه ورثـة             
ولكن ال حييطون باملال فإن إرث هذا العتيق أو ما بقي لالبن            

خته وذلك ألن االبن عصبة املعتق      وحده دون البنت اليت هي أ     
من النسب والبنت معتقة املعتق ومعتق املعتق مؤخر عن عصبة          

 .املعتق من النسب 
بل لو كان االبن قد مات قبل موت أبيه وخلف ابناً أو ابن             
ابن أو كان لألب ابن عم بعيداً فهو أوىل من البنت مبال هذا             
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سـبط املـارديين   املعتق وقد اخطأ يف مسألة القضاة كما قال   
 .رمحه اهللا تعاىل يف شرح الفصول أربعمائة قاضي غري املتفقهة 

وقال الشنشوري رمحه اهللا يف فتح القريب ايب قال الشيخ  
أبو علي مسعت بعض الناس يقول أخطـأ يف هـذه املـسألة             

 .أربعمائة قاضي 
وقال العالمة أمحد البجائي رمحه اهللا يف شرح التلمسانية أنه          

 . ها أربعمائة قاضي غلط في
يروى عـن   ( وقال املرداوي رمحه اهللا تعاىل يف اإلنصاف        

اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل أنه قال سألت سبعني قاضياً مـن            
 ) .قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها 

١  

 ابن معتق  ١
 معتقة معتق  ×

ووجه الغلط أو اخلطأ يف هـذه املـسألة         
جعل املرياث لالبن والبنت معاً وإمنـا هـو       

 :    وهذه صورا )١(نت لالبن فقط دون الب
 :قال الشيخ صاحل البهويت يف عمدة الفارض  

            وإرث ذي  عصوبة من النـسـب       

                                                 
  ٣٨٨ ص ٧  اإلنصاف ج  (١)



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

                               مقــدم على عصوبة السبب
            فـابن و بـنت ملكا أبـامها  

                وعتق األب به عليهما                         
            مث أشترى عبداً و قـد أعتقه              

                                  ومات بعد موت من أعتقه  
            عن ابن من أعتقه وبنتـه        

                                 فإرثه لالبن دون أختـه      
 وقد غلط فيها من القضاة               

 )١( تاء كما قد جاء عن ثـقات                            
 .العدد إذ التاء بأربعمائة من العدد ) تاء ( واملراد بقوله 

 وقد صور السبكي رمحه اهللا تعاىل مسألة القضاة بقوله 
          إذا ما اشترت بنت و ابن أبامها       

                    وصار له بعد العتاق موايل                 
          وأعتقهم مث املنية عجـــلت          

                                عليه و ماتوا بعـده بليايل     

                                                 
 ٨١ ص ١  عمدة الفارض بشرح  العذب الفائض ج  (١)
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          وقد خلفوا ماالً فما حكم ماهلم        
 يل                                هل االبن حيويه وليس يبا   

          أم األخت تبقى مع أخيــها شريكة          
                                وهذا من الذكور جل سؤايل  

 : مث أجاب رمحه اهللا تعاىل بقوله 
         لالبن مجيع املال إذ هو عاصب    

                                وليس لفرض البنت إرث موايل 
 ها تديل به بعد عاصب           واعتاق

                                لذا حجبت فافهم حديث سؤايل                    
         وقد غلطت فيها طوائف أربع  

                                    مئني قضاة ما  وعوه ببايل 
 :وقال بعضهم 

        إذا ما اشترت بنت أبـاها فعتقه 
                        بنفس الشرا شرعاً عليها تأصال         

        ومرياثه إن مات مـن غري عاصـب 
                               ومـن غري ذي فرض هلا قد تأثال
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        هلا النصف باملرياث و النصف بالوال   
                                   فإن وهب ابناً أو شراه تفضال 

       فأعتق شرعاً ذلك االبن ماهلــا    
                               سوى الثلث و الثلثان لألخ أصال

        ومرياثها فيه إذا مات قبلـهـا  
                                 كمرياثها يف االبن من قبل جيتال

        و موىل أبيها ما هلا الدهر من وال  
                )١(                والء وال إرث مع األب فاعتال              

                                                 
 ٢٧١ و الكنوز املليئة يف الفرائض اجللية ص ٤٧٦ – ٤٧٤ ص ٧  األسئلة األجوبة الفقهية ج  (١)

     ٢٧٣ــ
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  املسألة األكدرية-٦
األكدرية هي إحدى املسائل املـشهورة يف بـاب اجلـد           

زوج وأم وأخت لغري أم وجد وقد مسيـت         :  واإلخوة وهي   
 :ولقبت بألقاب ألسباب عدة ومنها التايل 

 � ألا كدرت على زيد ثابـت      : مسيت األكدرية  -١
مذهبه يف باب اجلد واإلخوة فإنه أعاهلا وال عـول عنـده يف         
مسائل اجلد وفرض لألخت معه وهو ال يفرض لألخت مـع           

اجلد ومجع سهامه وسهامها  فقسمها بينهما وال نظري لـذلك       
 .فخالف قواعد مذهبه وهذا من تكدير مذهبه 

ذكره ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل كما         : مسيت مكدرة  -٢
قال الشيخ رمحه   :  الشنشوري رمحه اهللا تعاىل بقوله       حكاه عنه 

وهو ما ذُكر يف سـابقه       ( -اهللا  وينبغي أن تسمى على هذا      
 مكدرة ال أكدرية )

 )١(ألن عبد امللك بن مروان       : و قيل مسيت األكدرية    -٣
ترجم ، رمحه اهللا تعاىل طرحها على األكدر بن محام اللخمي          

                                                 
بد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية أبو الوليد األموي أمري هو ع:   عبد امللك بن مروان (١)

املؤمنني والد اخللفاء األمويني شهد الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنني وهو أول من سار بالناس يف بالد الروم 
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 صاحب الفريـضة الـيت      هو: له ابن حجر يف اإلصابة وقال       
 .)١(تسمى باألكدرية

ألا طرحت على رجل مـن       : وقيل مسيت أكدرية   -٤
 .أهل دمشق يقال له األكدر 

ألن احلجاج ألقاها على رجل      : وقيل مسيت أكدرية   -٥
 يقال له األكدر 

ألن امرأة من أكـدر ماتـت        :  وقيل مسيت أكدرية   -٦
  ) .)٢(امسها أكدرة ( وخلفتهم 

 .ألن الزوج كان امسه أكدر :  وقيل مسيت أكدرية -٧
                                                                                                                      

 والصلحاء قيل  سنة وكان جيالس الفقهاء والعلماء والعباد١٦هـ وكان أمرياً على أهل املدينة وله ٤٢سنة 
هـ وقد كان قبل اخلالفة من العباد الزهاد الفقهاء ٢٦أنه أول من مسي يف اإلسالم بعبد امللك ولد يف سنة 

  ٨٤ – ٩/٧٦ هـ ا هـ بتصرف البداية والنهاية ج٨٦املالزمني للمسجد التالني للقرآن مات بدمشق سنة 
 يف  ١١٣–١١٢ص  ١لعسقالين يف اإلصـابة ج     حاشية الفصول معزواً لإلصابة بقوله وقال ابن حجر ا         (١)

وكان ذا دين وفضل وفقه يف الدين وجـالس         (( ترمجة األكدر بن محام بن عامر بن صعب بن كثري اللخمي            
مث ذكر ابن حجر رمحه اهللا تعـاىل مـا          )) الصحابة وروى عنهم وهو صاحب الفريضة اليت تسمى األكدرية          

قلـت لألعمـش مل مسيـت    : ل حدثنا وكيع عن سفيان قال        قا ٣٠٢ / ١١أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه       
األكدرية قال طرحها عبد امللك بن مروان على رجل يقال له األكدر كان ينظر يف الفرائض فأخطـأ فيهـا                    

وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان إمنا مسيت األكدرية ألن قول زيد تكدر فيها              : فسماها األكدرية قال وكيع     
ن كان قول األعمش حمفوظ فلعل عبد امللك طرحها على األكدر قدمياً وعبد امللـك               إ: (( 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 

 ٣٠٦ ص٧ اإلنصاف ج (٢)
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 فيها  �لتكدر أقوال الصحابة     : وقيل مسيت أكدرية   -٨
 .واختالفهم فيها 

ألن رجالً يقال له أكدر ألقاها       : وقيل مسيت أكدرية   -٩
 . أو عبد امللك وهذا خالف املشهور�على ابن مسعود 

كما يف كتب املالكيـة     : وقيل تسمى الغراء   -١٠
ألنه ليس يف مـسائل اجلـد     كابن احلاجب والعقيلي وغريمها     

واإلخوة يفرض لألخت فيها سواها فسميت بذلك لظهورها        
 . من غرة الفرس 

 . وذكرها القرايف رمحه اهللا تعاىل ذا االسم يف الذخرية
وقال اجلرجاين يف شرح السراجية وأهل العراق يـسموا         

  . )١(الغراء فيما بينهم لشهرا 
 ألا ال شبيه هلا يف مسائل       وقيل مساها اإلمام مالك بالغراء    

 . اجلد فهي كغرة الفرس أي يف االشتهار 
وقيل مسيت بذلك ألن اجلد غرها بفرض النـصف هلـا مث            
رجع وقامسها ألنه يقول هلا ال ينبغي أن تزيدي علي يف املرياث       

                                                 
  ١٧٦لسراجية للجرجاين ص  وشرح ا٤٤ / ١٣  الذخرية ج  (١)
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ألين معك كاألخ فردي ما بيدك وهو الثالثة إىل ما بيـدي            
  .)٢( األنثيني وهو سهم ليقسم بيننا للذكر مثل حظ

ألن اجلد كدر فيهـا صـفو        : وقيل مسيت أكدرية  ـ  ١١
  .)٣(األخت جبمع سهامها لسهامه 

ذكره ابن حجر يف الفتح      : وتسمى مربعة اجلماعة  ـ  ١٢
األكدرية املشار إليها تسمى مربعة اجلماعة ألـم        : ( بقوله  

أمجعوا على أا أربعة ولكن اختلفوا يف قسمها وهي زوج وأم           
  .)٤() ت وجد وأخ

مل أقف على من مساها مبربعة اجلماعة ـ على حد   : قلت
علمي ـ غري ابن حجر رمحه اهللا تعاىل ولعل هذه التـسمية   
تفرد ا ابن حجر رمحه اهللا تعاىل واألقرب عندي أنه وهـم            

زوجـة وجـد    ( ألن مربعة اجلماعة املعروفة واملشهورة هي       
  .واهللا تعاىل أعلم) وأخت شقيقة أو ألب

                                                 
  ١٩٠  الرائد ص  (٢)

  ٥٩  لباب الفرائض ص  )٣(
  ٢٢ / ١٢  فتح الباري شرح صحيح البخاري ج  )٤(
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ألا تكدرت على أصحاب    :  وقيل مسيت أكدرية  ـ  ١٣
  .)١(الفرائض 

ـ وقال اخلربي رمحه اهللا تعاىل وحكى بعض الفرضيني         ١٤
أا تسمى أم الفروخ واملشهور أن أم الفروخ ما عالـت إىل            

]٢(] ١٠(.  
ـ وقيل تسمى املروانية لوقوعها يف زمن مـروان بـن           ١٥

 .رمحه اهللا تعاىل )٤( -)٣(احلكم 
 : أركاا 

زوج و أم و أخت شـقيقة أو ألب         : أركاا أربعة وهي    
 .وجد 

 
 

                                                 
  ١٧٦  شرح السراجية للجرجاين ص  )١(
  ٢٠٥ / ١  كتاب التلخيص يف الفرائض ج  )٢(
عبد امللك األموي املدين ويل اخلالفة      هو مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية أبو           :   مروان بن احلكم        )٣(

مـن  ،   هـ ومات سنة مخس يف رمضان وله ثالث أو إحدى وستون سنة ال تثبت له صحبة      ٦٤يف آخر سنة    
  ) ٦٥٦٧(  رقم ٤٥٨ ا هـ تقريب التهذيب ص ٤الثانية خ 

 بتخـريج   واألخبار٣/١٠٢ وتلخيص احلبري٦/٤٧٨ معزواً للفتاوى اهلندية ١٧٦  حاشية السراجية ص     )٤(
 أحاديث االختيار 
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 : حمترزاا 
لو مل يكن فيها زوج لكانت اخلرقاء وستأيت إن شاء اهللا    -١

 .تعاىل 
لو مل يكن فيها أم ألخذ الزوج نصفه والباقي بني اجلد            -٢

 .واإلخوة أثالثاً على قول املورثني لإلخوة مع اجلد 

سقاطهم به للزوج النصف وللجد البـاقي        وعلى القول بإ  
النصف وتسقط األخت كما سـيأيت يف عـرض املـذاهب           

 .املذاهب فيها 
لو مل يكن فيها جد لكانت املباهلة وقد أُشري إليها قي            -٣

باب العول وستأيت قريباً إن شاء اهللا تعاىل ضـمن املـسائل            
 .امللقبة
لو مل يكن فيها أخت لكانت إحدى الغراوين إذاً كان           -٤

بدل اجلد أباً إما مع اجلد فلألم ثلث مجيع املال كما مـضى             
 .فيها 
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لو كان بدل األخت أخ لسقط إذ ال فرض له ينقلـب             -٥
إليه خبالف األخت وتلقب آنذاك بالعالية نـسبة إىل امـرأة           

 .تسمى العالية أفاده الوين رمحه اهللا تعاىل وغريه 
ولو كان مع األخت أخ مل تكن أكدرية ألنه يفـرض            -٦
 وبـذلك   اإلخوة فيها سدس مجيع املال لوجود مجع من         لألم

 بني األخـت وأخيهـا      س ويفضل هلا السد   هيأخذ اجلد سدس  
 .للذكر مثل حظ األنثيني 

ولو كان فيها أباً أو فرعاً وارثاً ذكراً لسقطت األخت           -٧
وكذلك لو كان فيها بنتاً لسقطت األخت ألا تصبح عصبة          

 .مع الغري ومل يبق هلا شيء 
ن بدل األخت أختان لكـان لـألم الـسدس          ولو كا  -٨

 . واستوى للجد مع األختني املقامسة وسدس مجيع املال 

 اخلالف يف قسمة األكدرية
 يف القسم بني اجلـد      �سبق وأن بينت مذاهب الصحابة      

واإلخوة وذلك يف أول باب اجلد واإلخوة غري أن األكدريـة           
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 فيهـا   �كدرت بعضها حىت أنه روي عن زيد بن ثابـت           
 :ثة مذاهب وعلى كل فقسمها كما يلي ثال

مذهب أيب بكر الصديق وابن عبـاس         :    املذهب األول 
 ومن قال بقوهلما يف اجلد واإلخوة وهو إسقاط األخـت           �

 كما سبق حتقيقه وعلـى      حباجلد جلعلهم اجلد أبا وهو الراج     
  أصل املسألة األكدرية من هذا املذهب فإن

٦  

 زوج ٣
 أم ٢
 جد ١
 أخت شقيقة أو ألب  ×

للزوج النصف  ] ٦[ستة  
ولألم الثلث اثنان   ] ٣[ثالثة  

والباقي واحد للجـد    ] ٢[
وتسقط األخت باجلد   ] ١[

 :وهذه وصورا 

  بن    وعبد اهللا  �مذهب عمر بن اخلطاب      : املذهب الثاين 
 .  حيث يفرضان لكلٍ من األخت والزوج النصف�مسعود 

 ] .٦[ املسألة من ستةولكل من اجلد واألم السدس  فتكون
 ] .١[ولألم السدس واحد ] ٣[للزوج النصف ثالثة 

 ] .١[وللجد السدس واحد ] ٣[ولألخت النصف ثالثة 
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 ] .٨[وتعول املسألة إىل مثانية 
 وحكى ابن اللبان رمحه اهللا تعاىل عن عمر وابن 

٦/٨  
 زوج  ١/٢ ٣

 أم ١/٦ ١
 جد ١/٦ ١
 شقيقة ١/٢ ٣

مـسعـود رضي اهللا عـنهما    
جيعالن لألم ثلـث البـاقي      أما  

جد قـال الشنـشوري     والباقي لل 
رمحه اهللا  تعاىل قلـت واملقـدار        

 :وهذه صورا  : قلت )١(واحد 

مذهب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه         : املذهب الثالث 
حيث يفرض لألخوات مع اجلد وال ينقص اجلد عن السدس          

 للزوج] ٦[وعلى هذا فإن أصل املسألة من ستة  
٦/٩  
 زوج  ١/٢ ٣

 أم ١/٣ ٢
 جد ١/٦ ١
 أخت ش ١/٢ ٣

ولألم ] ٣[النصف ثالثة 
وللجد السدس ] ٢[الثلث اثنان 

ولألخت النصف ] ١[واحد
وتعول املسألة إىل ] ٣[ثالثة 
 :وهذه صورا ] ٩[تسعة 

                                                 
  ٥٣ / ١ وفتح القريب ايب جزء ٧٧ /٧ واملغين ج ٣١٥ /١٠  احلاوي الكبري ج  (١)
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مذهب أيب ثور رمحه اهللا تعاىل حيث جيعل        :  املذهب الرابع 
ث الباقي والباقي للجد وتسقط األخت قـال        لألم مع اجلد ثل   

الوين رمحه اهللا تعاىل يف امللقبات وهذا قول انفرد به أبو ثـور             
 . وهو أقيس على من جعل اجلد أباً 

٦  
 زوج ١/٢ ٣
 أم  الباقي ١/٣ ١

 شقيقة أخت  × ×

 جد  ب  ع ٢

فأصل املسألة مـن    : قلت  
للزوج النصف ثالثة   ] ٦[ستة  

ولألم ثلث الباقي واحد    ] ٣[
للجد ] ٢[والباقي اثنان   ] ١[

 : وهذه صورا 
 وقـد   �مذهب اإلمام زيد بن ثابت      :  املذهب اخلامس 

 :روي عنه ثالث روايات وهي 
 .أنه مل يقل يف األكدرية شيئاً  : الرواية األوىل

 �قال الشعيب رمحه اهللا تعاىل سألت قبيصة بـن ذؤيـب            
  يف األكدرية ؟ وكان من أعلمهم بقول زيد فيها يعين

واهللا ما فعل زيد هذا قط يعين أن أصحابه قاسـوا           : فقال  
 .ذلك على قوله 
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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

 شقيقة أخت  × ×

 جد  ١/٦ ١

ا كما يسقط األخ لو كان مكا
] ٦[فأصلها من سـتة     :  قلت   )١(

ولـألم  ] ٣[للزوج النصف ثالثة    
وللجد الـسدس   ] ٢[الثلث اثنان   

 :وهذه صورا ] ١[واحد 
إسقاط األخت جرياً على قياس أصله ألا        : الرواية الثانية 

 وضعصبة فإذا مل يبق شيء بعد أصحاب الفر
 أو بقي السدس فأقل فرض للجد السدس وتسقط األخت         

 .باالستغراق وصورا كما سبق آنفاً 
 
  
 

                                                 
  ) ٢٢٦٧٧ – ٢٢٦٧٦(  رقم ٤٤٢ – ٤٤١ ص ١٥  االستذكار ج  (١)
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٦  
 زوج ١/٢ ٣
 أم  ١/٣ ٢

 أخت شقيقة  × ×

 جد  ١/٦ ١

للـزوج  ] ٦[أصلها من ستة    
ولألم الثلـث   ] ٣[النصف ثالثة   

وللجد السدس واحد   ] ٢[اثنان  
وتسقط األخـت وهـذه     ] ١[

 :صورا 
وهي الصحيحة واملشهورة واملعروفة عـن       : واية الثالثة الر

 أنه  )١(  وهي رواية أهل املدينة عنه متصالً         �زيد بن ثابت    
جيعل لألم الثلث وللجد السدس ولألخت النصف مث يعـود          

 .اجلد على األخت ويقتسمان للذكر مثل حظ األنثيني 
 هذا هو الصحيح من قولـه     : قال الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل      

رواه عنه ابنه خارجة وبه يأخذ من ذهب إىل قـول زيـد يف         
  .)٢(اجلد من  الفقهاء 

 ] .٦[وعلى هذه الرواية فإن أصل املسألة من ستة 

                                                 
  ٥٣ / ١  فتح القريب ايب ج  )١(

  ٨٨  التهذيب يف الفرائض ص  (٢)
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وللجـد  ] ٢[ولألم الثلث اثنان    ] ٣[للزوج النصف ثالثة    
وتعول املسألة  ] ٣[ولألخت النصف ثالثة    ] ١[السدس واحد   

 ] .٩[إىل تسعة 
 ] .٤[ واألخت فيصبح أربعة مث جيمع نصييب اجلد

مث يقسمها عليهما للذكر مثل حظ األنثيني وهي منكـسرة          
فيضرا يف عول املسألة    ] ٣[عليهما ومباينة لرؤوسهما ثالثة     

 .ومنها تصح ] ٢٧= ٩×٣[ينتج سبعة وعشرون ] ٩[تسعة 
 ولألم  ] ٩= ٣×٣[للزوج تسعة 

٦/٩ ٢٧  

 زوج ٣ ٩
 أم  ٢ ٦

 جد ١ ٨
 أخت شقيقة  ٣ ٤

ــتة  ــد ] ٦=٣×٢[س وللج
] ١٢[والشقيقة اثنـا عـشر      

بينهما للذكر مثل حظ األنثيني     
وللـشقيقة  ] ٨[وللجد مثانية   

 :وهذه صورا ] ٤[أربعة 

وعلى هذا املذهب وهذه الرواية نظم أكثر الفرضيني رمحهم         
 : اهللا تعاىل وعلى رأسهم الرحيب رمحه اهللا تعاىل حيث قال 

  مع اجلد هلا         واألخت ال فرض



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٦٧

         فيما عدا مسألة كمــلها 
       زوج وأم وها متامــهـا   

         فاعلم فخري أمة عالمـها 
       تعرف يا صاح بـاألكدرية 

           وهي بأن تعرفـها حرية 
       فيفرض النصف هلا والسدس له    

        حىت تعول بالفروض املـة 
 ان إىل املقاســمـة        مث يعود

  )١(         كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه 
 :كما نظمها اجلعربي رمحه اهللا تعاىل بقوله 

      ويفرض لألخت مع اجلد يف الليت   
       إىل كدر تعزى ويف غريها فال 

 ــة  م     وصورا زوج وأم كريـ
        وجد وأخت فرضها قـد تأصال 

 ن ستة مث عــوهلا        ربا أصلها م

                                                 
  ١٠٩ – ١٠٨وحاشية البقري ص   الرحبية بشرح سبط املارديين  (١)
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       إىل تسعة فامجع نصيف أخت ذى البال 
      إىل سدس للجد واقسم مفـضال     

     على األخت جداً إذ به عصبت حال 
      ومن سبعة صحح وعشرين بعدها   

 )١(      ولو كان أخ موضع األخت عطال 
ونظمها الشيخ صاحل البهويت يف عمدة الفارض على مذاهب 

 : ئمة األربعة رمحهم اهللا تعاىل مجيعاً فقال األ
          وفرضوا أي األئمة الثـالث 

             لألخت نصفاً عائال من التراث 
          وسدساً للجد يف زوج وأم     

                قد صحبا جداً وأختاً ال ألم 
          وقسموا فرضيهما على ثالث        

  ما ألخت من تراث       للجد مثال
          ولقبت هذه باألكدريـــة    

                                                 
  ٢٩٨ / ٧  األسئلة واألجوبة الفقهية ج  (١)
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          ألوجه كثـرية مروية 
         ومذهب النعمان سدس التركة   

 )١( اإلخوة         للجد وحده حلجب 
 الروايـة الثالثـة     �وعلى مذهب اإلمام زيد بن ثابـت        

  نظمـاً  ةوالصحيحة واملشهورة عنه كثرت فيها األلغاز املعايا      
 :ونثراً ومن ذلك على سبيل املثال التايل 

          ما فرض أربعة تفرق بينهم     
            مـرياث ميتهم بفرض واقع

          فلواحد ثلث اجلميع وثلث ما    
 قى لثانيهم حبكم جامـع            يب

          ولثالث من بعد ذا ثلث الذي       
 ب الرابـع         يبقى وما يبقى نصي

 : ونظمها املوفق رمحه اهللا تعاىل فقال 
             ما ذا تقولون يف مرياث أربعة  

                                                 
  ١٢١ – ١١٩ / ١  العذب الفائض جزء  )١(
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           أصاب أكربهم جزءاً من املال 
              ونصف ذلك للثاين ونصفهما    

         لثالث ترب للخري فعال 
             ونصف ذلك جمموعاً لرابعهم    

 )١( فهذا مجلة املال          فخربوين
 :فأما اجلواب على اللغز األول فكالتايل 

 . املراد باللغز املسألة األكدرية - أ 
 واألربعة هم زوج و أم و جد و أخت شقيقة أو - ب 

 .ألب 

 الذي أخذ ثلث املال هو الزوج و نصفه و ملا عالـت             -ج
وبنـسبتها إىل مـصح     ] ٩[املسألة كان لـه بعد التصحيح      

 . تكون ثلثها بسبب العول املسألة
 والذي أخذ ثلث الباقي هي األم حيث فرض هلا ثلث           -د  

] ٦[مجيع املال ولكن نقص ثلثها بالعول فأصـبح سـتة                 

                                                 
 ٤١٩ والتهذيب يف الفرائض والوصايا ص ٢٣ -٢٢ / ١٢  فتح الباري شرح صحيح البخاري ج  (١)

  ٦ / ٥وانظر حاشية الفروع  ج 
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بعد فرض الزوج صـار    ] ١٨[وبنسبتها إىل الباقي مثانية عشر      
 .ثلث الباقي 

 الذي أخذ ثلث باقي الباقي هي األخت حيث صار          - هـ
] ٤[اجلد هلا للذكر مثل حظ األنثيني أربعة  نصيبها بعد مقامسة    

وبنسبتها إىل املتبقي بعد فرض الزوج و الزوجة اثـين عـشر            
 .ثلثها فهي ثلث باقي الباقي ] ٤[وإذا األربعة ] ١٢[

وهي الباقي  ] ٨[ الذي أخذ الباقي هو اجلد وهو مثانية         -و
  .- واهللا تعاىل أعلم -بعد من ذكر 

 : كالتايل و اجلواب على اللغز الثاين
 . كذلك املراد باللغز املسألة األكدرية -أ 

واألربعة املذكورين يف اللغز هم الزوج واألم واألخت         -ب
 .لغري أم و اجلد 

 قوله أصاب أكربهم جزءاً من املال هو اجلد واجلـزء           -ج  
 ] .٨[الذي أصابه مثانية 

وهـي  ] ٨[ قوله نصف ذلك الثاين أي نصف الثمانية         -د
 ] .٤[ والثاين هي األخت فنصيب األخت أربعة ]٤[األربعة 
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] ٣[  ونصف ذلك جمموعاً لرابعهم أي نصف نصيب          -و
ونـصف  ] ١٨[وهو اجلد واألخت واألم وجمموع نـصيبهم        

  .)١(إذاً هي نصيب الزوج وهو املراد بالرابع ] ٩[ذلك 
وأورد الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل لغزاً يف األكدريـة نظمـاً           

 :فقال 
 فرض أربعة تفرق بينـهم          ما 

          مرياث ميتهم حبكم واقع
      فلواحد ثلث اجلميع وثلث ما  

              يبقى لنا سهم برأي جامـع
      ولثالث من بعده ثلث الذي     

 )٢(        يبقى وما يبقى نصيب الرابع         
 اجلواب

 : هذه األكدرية 
من سـبعة   ] ٩[عائالً تسعة   فبعد التصحيح للزوج النصف     

 .فهي ثلث اجلميع ] ٢٧[وعشرين 
                                                 

  بتصرف و زيادة٥٣ ص ١تيب جزء   فتح القريب ايب شرح كتاب التر (١)
 ٤١٩  التهذيب يف علم الفرائض و الوصايا  ص  )٢(
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وهي بالنسبة ملا يبقى بعد فرض الزوج ثلث        ] ٦[ولألم ستة   
إليها تكون ثلثها وهو    ] ٦[فإذا نسبنا الستة    ] ١٨[ألن الباقي   

من الثمانية  ] ٦[فإذا طرحنا الستة    ... قولـه وثلث ما يبقى     
 ].١٢[يبقى اثنا عشر ] ١٨[عشر 

وهي ثلث  ] ١٢[هي ثلث االثين عشر     ] ٤[أربعة  ولألخت  
 ].١٨[الذي يبقى من بعد ثلث الثمانية عشر 

وهذا معىن قولـه وما يبقى     ] ٨[وللجد ما يبقى وهي مثانية      
 .واهللا تعاىل أعلم ... نصيب الرابع 

 : ومن النثر ما يلي 
أربعـة  : قال ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل ويعايا ا فيقال           -١

يت  فأخذ أحدهم ثلثه والثاين ثلث مـا بقـي           ورثوا مال م  
 .والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي 

أنا حامل فإن ولدت    :  يقال امرأة جاءت قوماً فقالت       -٢
 .ذكراً فال شيء له 

 .وإن ولدت أنثى فلها تسع املال وثلث تسعه 
 .وإن ولدت ولدين فلهما السدس 
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ت ويقال إن ولدت ذكراً فلي ثلث املال ، وإن ولـد           -٣
 .أنثى فلي تسعاه 

  .)١(وإن ولدت ولدين فلي  سدسه 

 : واجلواب 
 أما اجلواب عن األول فقد سبق يف جواب النظم رقم واحد

 :وأما اجلواب عن الثاين فكالتايل  
 .أ ـ القوم هم زوج و أم و جد وأخت لغري أم 

 .ب ـ احلبلى هي زوجة أب 
ألة ج ـ إن ولدت ذكراً فهو أخ ألب وعليه تكون املـس  

أكدرية ويسقط األخ ألب ألنه مل يفضل إال الـسدس فهـو            
 .نصيب اجلد 

د ـ وإن ولدت أنثى فهي أخت ألب وتكـون املـسألة    
أكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت ألب وعلى مذهب زيد          

 هلا كما قالت أمها تسع املال وثلث تـسعه ألن           �بن ثابت   
] ٣[فتسعها ثالثـة    ] ٢٧[املسألة صحت من سبعة وعشرين      

                                                 
  ٧٨ ص ٧  املغين بالشرح الكبري ج  (١)
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وهي ] ٤=٣+١[اموع أربعة   ] ١[وثلث تسع الثالثة واحد     
 .نصيبها من املسالة

 وإن ولدت ولدين فلهما السدس ومن املعلوم أما         -هـ  
أخوين ألب ومها من أهل التعصيب و ليسا مـن أصـحاب            
الفروض وإمنا السدس هذا هو الباقي بعد أصحاب الفـروض          

ت ما من الثلـث     ألن املسألة مل تكن أكدرية ألن األم حجب       
إىل السدس وبسبب ذلك فضل من املسألة بعدها وبعد الزوج          
سدسان واألفضل للجد فيها سدس مجيع املال فأخذ السدس         
وفضل سدس هو الذي قالته احلامل هلما أي الباقي وهو مـا            

 .يعادل السدس واهللا تعاىل أعلم 
 :وأما اجلواب على اللغز الثالث نثراً 

 .زوج و أم و جد  كذلك القوم هم -أ 
 .واحلبلى زوجة أب  -ب 
 فإن ولدت ذكراً فهو أخ ألب ويسقط بعدم وجـود           -ج  

باقي بعد سدس اجلد وألنه واحد مل حيجب األم عن الثلث إذاً            
 .هلا الثلث كامالً 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٦

 وإن ولدت أنثى فهي األكدرية وتصح مـن سـبعة           -د  
 ] .٦=٢٧×٢/٩[كما مضى وتسعاها ستة ] ٢٧[وعشرين 

 ولدت ولدين مل تكن املسألة أكدرية ألمـا          وإن -هـ  
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  بقولـه             

 .فإن قال قائل امرأة أتت قوماً  تسأهلم عن مرياثها 
 . لك فقال بعضهم ال شيء

 .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 مـذهب             : قلت
 يف إسقاط  اإلخـوة باجلـد كمـا          �أيب بكر وابن عباس     

 .يسقطون باألب 

                                                 
  بتصرف٣٩٧ ص ١ كتاب التلخيص يف الفرائض ج  (١)
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هب إىل مذهب عمر    وأما من قال هلا ثالثة أمثان فهو من ذَ        
 .بن اخلطاب و ابن مسعود رضي اهللا عنهما 

وأما من قال هلا الثلث فهو من ذَهب إىل مذهب علي بـن             
  .�أيب طالب 

وأما من قال هلا ثلث التسع فهو من ذَهـب إىل الروايـة             
  .�الصحيحة واملشهورة من مذهب اإلمام زيد بن ثابت 
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  املسألة اخلرقاء-٧
دى املسائل املشهورة من مسائل املقامسة يف       اخلرقاء هي إح  

باب اجلد واإلخوة وهي أم وجد وأخت شقيقة أو ألب وقد           
سبق ذكرها إشارةً يف حمترزات األكدريـة حيـث قلنـا يف            
األكدرية لو مل يكن فيها زوج لكانت اخلرقاء وهاهي اخلرقاء          
وهي من املسائل اليت كثرت فيها األلقاب وتعددت ومنـها          

 :التايل 
وذلك لتخرق أقـوال     :  اخلرقاء وهو امسها املشهور    -١

  فيها أو ألن األقوال خرقتها�الصحابة 
 حيث جعلـها    �أي مثلثة عثمان بن عفان       : املثلثة  -٢

 ] .٣[من ثالثة 
٣  

 أم  ١

 جد ١
أخت  ١

] ٢[والبـاقي اثنـان     ] ١[لألم الثلث واحد    
جعلها مناصفة بني اجلد واألخت دون تفـضيل        

د منهما الثلث   للجد عليها وقيل جعل لكل واح     
 : وهذه صورا 
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 �نسبة إىل مربعات عبد اهللا بن مسعود         : املربعةـ   ٣
] ٢[أعطى األخت النصف اثنني     ] ٤[حيث جعلها من أربعة     

دون تفضيل للجد على األم     ] ١[وكالً  من اجلد واألم واحد       
والبـاقي  ] ١[لألخت النصف واحـد     ] ٢[فأصلها من اثنني    

بني اجلد واألم مناصفة منكسر عليهمـا ومبـاين         ] ١[احد  و
 ]٢[لرأسيهما وبضرما يف أصل املسألة اثنني 

٢ ٢ ٤× 

 أخت شقيقة  ١ ٢

 أم  ١

١ 
١ 

 جد

] ٤[صــحت مــن أربعــة
 ولكل] ٢=٢×١[لألخت اثنان 

] ١[من األم واجلـد واحـد       
 : وهذه صورا 

يها لقبت بذلك ألن منهم من يقول قضى ف        : املخمسة -٤
عثمان وعلي وزيد وابن مـسعود      : مخسة من الصحابة وهم     

 وقيل تكلموا فيها يف وقت واحد واختلفـت         �وابن عباس   
 .أقواهلم فيها 

لقبت بذلك ألن معىن األقوال فيها يرجـع         : املسدسة -٥
 .إىل ستة أو ألن الروايات ترجع إىل ست 
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لقبت بذلك ألن بعض العلماء عد قول ابـن         : املسبعة   -٦
 قوالً سابعاً] ٤[لثالث وهو الذي صحت فيه من أربعةمسعود ا

 �أو ألن األقوال يف احلقيقة سبعة ملا روي عن الـصحابة            
 .فيها سبع روايات 

لقبت بذلك ألنه هو احلامـل علـى عـدي           : املثمنة -٧
 .للروايات مثانية وإال فالقوم يعدوا سبعاً 

قاله اخلويل يف حاشية التهذيب يف الفـرائض         : املتسعة -٨
 .ويقال هلا املتسعة أيضاً : قوله ب

 قضى  �لقبت بذلك ألن عثمان بن عفان        : العثمانية -٩
 .فيها كما سبق يف املثلثة بقولٍ خرق فيه اإلمجاع

 .وقيل ألنه مل ينفرد بقول اشتهر عنه يف مسألة غريها 
لقبت بذلك ألن احلجاج امتحن فيهـا        : احلجاجيةـ  ١٠

قـضى  : صاب فيها وقال    الشعيب حني ضفر به وعفا عنه ملا أ       
  .�فيها مخسة من الصحابة 

 .لقبت بذلك ملا ذكر يف احلجاجية  : الشعبيةـ ١١
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دعـاين  : ألن الشعيب قال    : وقال الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل      
 ما تقول يف أم وأخت وجد ؟ : احلجاج فقال 

  .�قد اختلف فيها مخسة من صحابة رسول اهللا : فقلت 
بن عباس ؟ وذكر فيها بقية اخلمـسة        ما قال فيها ا   : فقال  
 ....فأخربته

 :قال الشيخ صاحل البهويت يف عمدة الفارض  
 وسم باخلرقاء جداً يصحب              

 )١(  أماً وأختاً ال ألم تنسب                                 

                                                 
 ١١٨ ص ١ عمدة الفارض بشرح العذب الفائض جزء (١)



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

 :قسمة اخلرقاء 
أما قسمتها على اخلالف وإن كان قد سبق القول يف باب           

اإلخوة أين سأسلك يف حل مسائله مذهب اإلمام زيد         اجلد و 
 إال أين أستثين يف هذا الباب املسائل امللقبة حىت          �بن ثابت   

 .يظهر منها سبب اخلالف والتسمية 
 :وقسمة اخلرقاء على النحو التايل 

 ومن قال به وهو القول      � مذهب أيب بكر الصديق   ـ  ١
 الراجح كما سبق حتقيقه يف باب اجلد واإلخوة

٣  

 أم  ١

 جد  ٢

أخت شقيقة   ×

وهو إسقاط اإلخوة بـه فعلـى هـذا         
لألم الثلـث   ] ٣[املذهب أصلها من ثالثة     

للجـد  ] ٢[والبـاقي اثنـان     ] ١[واحد  
 : وتسقط األخت به وهذه صورا

أصـل   : مذهب عمر وابن مسعود رضي اهللا عنهما      ـ  ٢
] ١[لألم الـسدس واحـد      ] ٦[املسألة يف مذهبهما من ستة      

 ] .٣[ولألخت النصف ثالثة 
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٦  

 أم  ١

 جد  ٢

 أخت شقيقة  ٣

وقول هلمـا   ] ٢[وللجد الباقي اثنان    
آخر لألم ثلث الباقي ولألخت النصف      
وللجد الباقي واملعىن واحد من حيـث       

 :املقدار وهذه صورا 

 حيث جعلها من  :���� مذهب عثمان بن عفان -٤
٣  

 أم  ١

 جد ١
 شقيقة أخت  ١

الباقي و] ١[لألم الثلث واحد    ] ٣[ ثالثة
جعلها مناصـفة بـني اجلـد       ] ٢[اثنان  

واألخت دون تفضيل للجد عليها وهـي       
 :  وهذه صورا�مثلثة عثمان بن عفان 

   :���� مذهب علي بن أيب طالب -٥
٦  

 أم  ٢

 جد ١
 أخت شقيقة  ٣

لـألم  ] ٦[حيث جعلها من سـتة      
ولألخـت النـصف    ] ٢[الثلث اثنان   

] ١[وللجد السدس واحـد    ] ٣[ثالثة  
 : وهذه صورا 
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أي ] ٤[مـن أربعـة     :  ���� قول آخر البن مسعود      ـ٦
والبـاقي  ] ١[لألخت النصف واحـد     ] ٢[أصلها من اثنني    

بني اجلد واألم مناصفة منكسر عليهمـا ومبـاين         ] ١[واحد  
 لرأسيهما

٢ ٢ ٤×  

 أخت شقيقة  ١ ٢

 أم  ١

١ 
١ 

 جد

] ٢[وبضرا يف أصل املسألة اثنني      
 ومنها صحت   ]٤= ٢×٢[ينتج أربعة   

ولكل من  ] ٢= ٢×١[لألخت اثنان   
 : وهذه صورا ] ١[األم واجلد واحد 

وهو إعطاء األم  :  ����مذهب اإلمام زيد بن ثابت ـ ٧
 .الثلث وما بقي بني اجلد واألخت للذكر مثل حظ األنثيني 

 ] .٣[فأصلها على مذهبه من ثالثة 
 ] .١[احدلألم الثلث و

بني اجلد واألخت للذكر مثـل حـظ        ] ٢[والباقي اثنان   
منكسرة عليهما ومباينة لرؤوسهما ثالثة     ] ٢[االثنان  واألنثيني  

 ]٩=٣×٣[نضرا يف أصل املسألة ثالثة ينتج تسعة ف] ٣[
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٣ ٣ ٩×  

 أم  ١ ٣

شقيقة  أخت  ٢
٤ 

١ 
 جد

] ٣=٣×١[ومنها تصح لألم ثالثة     
] ٦=٣×٢[وللجد واألخت سـتة     

وللجـد أربعـة    ] ٢[لألخت اثنان   
 )١(: وهذه صورا ] ٤[

ومرجع اخلالف يف اخلرقاء إىل مخسة مذاهب ملـا          : قلت
: ورد يف كرت العمال عن الشعيب رمحه اهللا تعاىل أنه   قـال               

ما تقول يف أم    : احتاج إيلّ احلجاج يف فريضة فبعث إيل فقال         
 وأخت وجد ؟

 عبـد اهللا    � أصحاب النيب    اختلف فيها مخسة من   : قلت  
بن مسعود وعلي عثمان وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن عبـاس            

 .فما قال فيها ابن عباس إن كان ملتقناً :  قال �
جعل اجلد أباً ومل يعط األخت شيئاً وأعطـى األم          : قلت  

 .الثلث 
 . ـ�فما قال فيها أمري املؤمنني ؟ـ يعين عثمان : قال 

                                                 
 واالستذكار ج ٣١٧ـ١٠/٣١٦ الكبري ج واحلاوي٨٧–٨٦  انظر التهذيب يف الفرائض والوصايا ص (١)
  ٢٠٤ – ٢٠٣ / ١وكتاب التلخيص يف الفرائض ج  ) ٢٢٦٩٧-٢٢٦٩٠(  رقم ٤٤٤ – ٤٤٣ / ١٥

 ١١٩ – ١١٨ / ١  والعذب الفائض جزء ٥٢ – ٥٠ / ١وفتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب ج 
 ٢٠٤ ــ ٣٠٦ ص٧واإلنصاف ج



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٨٦

] ٣[أعطى األخـت ثالثـة      ] ٦[جعلها من ستة    : قلت  
 ] .١[وأعطى اجلد سهماً ] ٢[وأعطى األم اثنان 

 فما قال فيها زيد بن ثابت ؟: قال 
وأعطى ] ٣[أعطى األم ثالثة    ] ٩[جعلها من تسعة    : قلت  

 ] .٢[وأعطى األخت اثنان ] ٤[اجلد أربعة 
. مر القاضي ميضيها على ما أمضاها أمري املـؤمنني          : قال  

  .)١() هق ، البزار (
 أورد اخلربي رمحه اهللا تعـاىل       �وعلى مذهب اإلمام زيد     

 .فإن قال امرأة أتت قوماً تسأهلم مرياثها : فيها لغزاً بقولـه 
 .ال شيء لك : فقال بعضهم 

 .لك النصف : وقال آخر 
 .وقال آخر الثلث 

 .التسعان : وقال آخر 
  .)٢(فهي األخت يف  اخلرقاء 

                                                 
أخرجه البيهقي يف السنن الكربى كتاب ( قال يف احلاشية )  ٣٠٥١٩(  رقم ٣٥ / ١١  كرت العمال ج  (١)

 .ص  ) ٢٥٢ / ٦( الفرائض باب االختالف يف مسألة اخلرقاء 
   ٣٩٧ / ١  التلخيص يف الفرائض والوصايا ج  (٢)
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خت فهم الذين ذهبـوا إىل      أما من قال ال شيء لأل      : قلت
 . حيث تسقط باجلد �مذهب أيب بكر الصديق 

وأما من قال هلا النصف فهم الذين ذهبوا إىل مذهب عمر           
  .�وعلي وابن مسعود 

وأما من قال هلا الثلث فهم الذين ذهبوا إىل مذهب عثمان           
  .�بن عفان 

وأما من قال هلا التسعان فهم الذين ذهبوا إىل مذهب اإلمام 
 .وأحكمأعلم   يف هذه املسألة واهللا تعاىل�يد بن ثابت ز
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 ـ مربعة اجلماعة٨
 .زوجة وجد وأخت لغري أم: مربعة اجلماعة وهي 

مسيت مبربعة اجلماعة ألا صحت عند اجلميع من أربعـة          
 :وفيها مذاهب أشهرها ثالثة على ما يلي] ٤[

  ومن ذهب إىل مذهبه    ���� مذهب أيب بكر الصديق      -١ 
وهو إسقاط األخت باجلد وهذا هو      : جلد واإلخوة   يف باب ا  

القول الراجح كما سبق حتقيقه يف باب اجلد واإلخوة وعلـى           
 هذا املذهب أصل املسألة من

٤  

 زوجة  ١

 أخت شقيقة أو ألب  ٢

 جد ١

للزوجـة الربـع    ] ٤[أربعة  
] ٣[والباقي ثالثـة    ] ١[واحد  

للجد وتسقط األخت به وهذه      
 :صورا 

هب علي بن أيب طالب وابن مسعود وروي عـن        مذ -٢
 وهو إعطاء األخت النصف واجلد : ����عمر بن اخلطاب 
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٤  

 زوجة  ١

 أخت شقيقة  ٢

 جد ١

الباقي وعلى هذا املذهب أصل املسألة      
] ١[للزوجة الربع واحد    ] ٤[من أربعة   

وللجـد  ] ٢[ولألخت النصف اثنـان     
 :وهذه  صورا ] ١[الباقي واحد 

 ومجهور املورثني لإلخوة مع     ����مذهب زيد بن ثابت      -٣
وهو مقامسة اجلد واألخت ما بقي بعد ربع الزوجـة           : اجلد

 للذكر مثل حظ األنثيني وعلى هذا املذهب أصل املسألة 
٤  

 زوجة  ١

 جد  ٢

 أخت  ١

للزوج الربع واحـد    ] ٤[كذلك من أربعة    
بني اجلـد واألخـت     ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[

] ٢[د اثنان مقامسة للذكر مثل حظ األنثيني للج   
 )١(:وهذه صورا ] ١[ولألخت واحد 

 

                                                 
  بتصرف وزيادة ٥٤ / ١  انظر فتح القريب ايب جزء  (١)
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  ا�	����-٩

 .هي أوىل الزيديات األربع ؛جد وأخت شقيقة وأخ ألب
ألا صحت عند اإلمام زيد بن ثابـت        : مسيت ذا االسم    

 : وفيها مذهب أشهرها أربعة وهي ] ١٠[ من عشرة �
 القول الراجح وهو     وهو ����مذهب أيب بكر الصديق      -١

 . إسقاط اإلخوة مطلقاً باجلد فاملال له وال شيء لألخ واألخت
 لألخت النصف والباقي   ����مذهب علي بن أيب طالب       -٢

 .بني اجلد واألخ ألب مناصفة 

لألخـت  ] ٢[وعلى هذا املذهب أصل املسألة من اثـنني         
بني اجلد واألخ   ] ١[والباقي واحد ] ١[الشقيقة النصف واحد    

 منكسر عليهما ومباين لرأسيهما ألب وهو 
٢ ٢ ٤×  

أخت شقيقة  ١ ٢
 جد ١
١ 

١ 
 أخ ألب 

وبضرا يف أصل املسألة ينتج أربعة      
ومنها تصح للـشقيقة    ] ٤=٢×٢[

ولكل من اجلـد    ] ٢=٢×١[اثنان  
 :وهذه صورا ] ١[واألخ واحد 
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وهو فرض النصف لألخت      : ����مذهب ابن مسعود     -٣
 د ألنه ال يعادي الشقيقة وإسقاط األخ باجل

٢  

 أخت ش  ١

 جد ١
 أخ ألب ×

بولد األب وعلى هذا املـذهب أصـل        
للـشقيقة النـصف    ]٢[املسألة من اثنني    

للجـد  ] ١[والباقي واحـد    ] ١[واحد  
 : ويسقط األخ وهذه صورا 

وهو أحظية املقامسة للجد      : ����مذهب زيد بن ثابت      -٤
 األخ ألب   ومعاداته باألخ ألب مث عـودة الـشقيقة علـى         

 .الستكمال نصفها وما بقي فله 

وعلى هذا املذهب أصل املسألة من عدد رؤوسهم مخـسة          
 ] .٢[لكل من اجلد واألخ ألب اثنان ] ٥[

 ] .١[ولألخت الشقيقة واحد 
وبعد املعادة تعود األخت الشقيقة على األخ ألب ألخذ ما          
يكمل نصفها من سهامه والباقي بعد نصفها لألخ وال نصف          

يح للخمسة فنضرب خمرج النصف يف أصل املسألة مخسة         صح
 .ومنها تصح ] ١٠=٥×٢[ينتج عشرة 
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٥ ٥ ١٠  

 جد ٢ ٢ ٤
 أخت ش  ١ ونصف  ٢ ٥

 أخ ألب  ٢ ١/٢ ١

] ٤= ٢×٢[للجد أربعـة    
] ٥[ولألخت الشقيقة مخسة    
] ١[ويبقى لألخ ألب واحد     

 : وهذه صورا 
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  العشرينية-١٠
 شقيقة وأختان ألب بـدل األخ       العشرينية هي جد وأخت   

وتسمى عشرينية زيد وهي ثانية الزيديات      ، ألب يف العشرية    
 : األربع وفيها مذهب ومنها التايل 

 وهو الـراجح كمـا       :����مذهب أيب بكرٍ الصديق      -١
أسلفنا وهو إسقاط اإلخوة باجلد وعلى هذا يكون املال للجد          

 .ويسقط اإلخوة 
 بن مـسعود   وعبد اهللا ����مذهب علي بن أيب طالب       -٢
وعلـى  ، وهو إعطاء األخوات فرضهن والباقي للجد       :  �

لألخـت الـشقيقة    ] ٦[هذا املذهب أصل املسألة من ستة       
تكملة ] ١[ولألختني ألب السدس واحد     ] ٣[النصف ثالثة   

والباقي ] ٢[اثنني الثلثني وهو منكسر عليهما ومباين لرأسيهما 
 .للجد] ٢[اثنان 

يف ] ٢[اثنني   ء السهم ولتصحيح االنكسار نضرب جز   
ـ ينتج  ] ٦[أصل املسألة ستة      ]١٢=٦×٢[ عـشر    ااثن

  .ومنها يصح هذا االنكسار
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٢ ٦ ١٢×  

أخت شقيقة   ٣ ٦
 أخت ألب  ١

١ 
١ 

 أخت ألب 

 جد ٢ ٤

ــتة  ــشقيقة س ــت ال لألخ
ــن ] ٦= ٣×٢[ ــل م ولك

] ١[األختني ألب واحـد     
] ٤=٢×٢[وللجد أربعـة    

 :وهذه صورا 

 األحظ للجد املقامسة ويعادي   ����ثابت  مذهب زيد بن     -٣
الستكمال نصفها  األب  بولد األب مث تعود الشقيقة على ولد        

فعلى هذا املذهب أصل املسألة مـن       ، ما بقي فلولد األب     و
ولكل أخت واحد   ] ٢[للجد اثنان   ] ٥[عدد رؤوسهم مخسة    

مث تعود األخت الشقيقة على األختني ألب الستكمال        ، ] ١[
ويبقى نـصف   ، ]  ونصف ٢[ا اثنان ونصف  نصفها فيكون هل  

 .بني األختني ألب لكل منهما ربعه
وبالنظر بني خمرجي النصف والربع جندمها متداخلني فنكتفي        

] ٥[مث نضرا يف أصل املسألة مخسة       ] ٤[بالعدد األكرب أربعة    
 . هذا االنكسارصحيومنها ] ٢٠=٥×٤[ ينتج عشرون

 ]١٠[ عشرة ولألخت الشقيقة] ٨=٤×٢[ للجد مثانية 
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٤×٥ ٢٠  ٥  

 جد ٢ ٢ ٨
 أخت ش  ١ ونصف ٢ ١٠

 أخت ألب ١ ١/٤ ١
 أخت ألب  ١ ١/٤ ١

لألختني ] ٢[والباقي اثنان   
ألب لكل منـهما واحـد       

على مقتضى ما ذكره    ] ١[
رمحه )١(أبو منصور البغدادي  

 :اهللا تعاىل وهذه صورا 
خمرج وعلى مقتضى ما ذكره الوين رمحه اهللا تعاىل نضرب          

] ١٠=٥×٢[ينتج عـشرة    ] ٥[يف مخسة   ] ٢[اثنني  النصف  
ولألخت الشقيقة متام النصف مخسة ، ] ٤=٢×٢[للجد أربعة   

]٥. [ 
لألختني ألب بينهما مناصـفة منكـسر       ] ١[ويبقى واحد   

نضرا أيضاً يف املـصح     ف] ٢[عليهما ومباين لرأسيهما اثنني     
 ينتج عشرون] ١٠[األول عشرة 

 
 

                                                 
بن حممد التميمي البغدادي األستاذ أبو منصور كـثري         هو عبد القاهر بن طاهر      :  أبو منصور  البغدادي      (١)

العلم حرب ال يساجل يف الفقه وأصوله والفرائض واحلساب من أئمة األصول بإمجاع أهل الفضل والتحصيل                
ا هـ حاشية اية اهلداية     . هـ  ٤٢٩ذو مال وثروة أنفقه على أهل العلم واحلديث تويف مدينة إسفرايني سنة             

  ٢٠٣ – ٢٠٢  ص ١ جإىل حترير الكفاية
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٢×٥ ٢×١٠ ٢٠  ٥  
 جد  ٢ ٢ ٤ ٨

  قيقةأخت ش ١ ونصف٢ ٥ ١٠

 أخت ألب  ١ ١/٤ ١

١ 
١ 

 أخت ألب  ١ ١/٤

]٢٠=١٠×٢ [ 
لكــل واحــدة 

ــد   ]  ١[واحـ
اوهذه صور  : 

واألفضل واألخـصر   وهذا تصحيح للمسألة مرتني      : قلت
فقول أيب منصور رمحه اهللا تعاىل      ،  مرة واحدة    املسألةح  يتصح

فضل ملن ذهب مذهب اإلمام زيد      يف نظري هو األخصر واأل    
 . وأحكم يف باب اجلد واإلخوة واهللا تعاىل أعلم �
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 : خمتصرة زيد-١١
خمتصرة زيد هي أم وجد وأخت شقيقة وأخ وأخت 

  .)١(ألب
تصح باالختصار من أربعة : مسيت ذا االسم ألنه قال 

 :وفيها مذاهب أشهرها أربعة على ما يأيت] ٥٤[ومخسني 
٣  

 أم ١
 جد ٢
 أخت شقيقة ×
 أخت ألب ×
 أخ ألب ×

 وهو  ����يب بكر الصديق    مذهب أ ـ    ١ 
إسقاط اإلخوة باجلد وهو الراجح كمـا       
أسلفنا وعلى هذا القول الباقي للجد وال       

لألم ] ٣[شيء لإلخوة فأصلها من ثالثة      
للجد ] ٢[والباقي اثنان   ] ١[الثلث واحد   

 :ويسقط اإلخوة به وهذه صورا 
 لكل من األم واجلـد      ���� بن أيب طالب     مذهب علي  -١

ولألخت النصف والباقي بني اإلخوة ألب للذكر       ،  السدس  
 .مثل حظ األنثيني

                                                 
  ٩٠ / ٦  انظر روضة الطالبني ج  (١)
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لكل مـن األم    ] ٦[ فعلى هذا القول أصل املسألة من ستة        
 ].١[واجلد السدس واحد 

] ١[والباقي واحد   ، ] ٣[ ولألخت الشقيقة النصف ثالثة     
ظ األنثـيني والواحـد     بني األخ واألخت ألب للذكر مثل ح      

فنضرا يف أصل   ] ٣[منكسر عليهما ومباين لرؤوسهما ثالثة      
 . ومنها تصح ] ١٨= ٦×٣[ينتج مثانية عشر ] ٦[املسألة ستة 

٣ ٦ ١٨×  

 أم  ١ ٣

 جد ١ ٣
 أخت شقيقة  ٣ ٩

 أخت ألب  ١

٢ 
١ 

 أخ ألب 

لكل مـن األب واجلـد      
وللشقيقة ] ٣=٣×١[ثالثة  

ولألخ ] ٩=٣×٣[تسعة  
ولألخت ] ٢[ألب اثنان   

وهـذه  ] ١[ألب واحد   
 :صورا 

 أن الباقي بعد سدس     ����مذهب عبد اهللا بن مسعود       -٣ 
األم ونصف الشقيقة للجد وال شيء لألخ واألخت ألب ألنه          

 ال يعاد اإلخوة واألخوات األشقاء باإلخوة 
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٦  

 أم  ١

 جد ٢
 أخت شقيقة  ٣

 أخت ألب 
× 

 أخ ألب 

واألخوات ألب على اجلد فعلـى      
] ٦[هذا القول أصلها من سـتة       

ولألخت ] ١[لسدس واحد   لألم ا 
وللجد ] ٣[الشقيقة النصف ثالثة    

ويـسقط األخ   ] ٢[الباقي اثنـان    
 واألخت ألب باجلد وهذه صورا

لألم السدس والباقي بـني      ���� مذهب زيد بن ثابت      -٤
 .اجلد واإلخوة مقامسة للذكر مثل حظ األنثيني 

عود األخـت الـشقيقة علـى األخ واألخـت ألب           مث ت 
الستكمال نصفها والباقي لألخ واألخت ألب للذكر مثـل         

 : حظ األنثيني وحللها على هذا املذهب طريقان مها 
طريق البسط وهو األنـسب بتـسميتها        : الطريق األول 

] ١[لألم السدس واحـد     ] ٦[خمتصرة فعليه أصلها من ستة      
  واإلخوة للذكر مثل حظ األنثيني بني اجلد] ٥[والباقي مخسة 
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ألحظية املقامسة للجد واخلمسة منكسرة علـيهم ومباينـة         
ينـتج  ] ٦[فنضرا يف أصل املسألة ستة      ] ٦[لرؤوسهم ستة   

 ].٣٦=٦×٦[ستة وثالثون 
ولكـل مـن    ] ١٠[وللجد عشرة   ] ٦= ٦×١[لألم ستة   

 ].١٠[ولألخ ألب عشرة ] ٥[األختني مخسة 
ة بعد املعادة علـى األخ واألخـت        مث تعود األخت الشقيق   

ألب ألخذ ما يكمل نصفها فلها متام النصف مثانيـة عـشر            
]١٨. [ 

بني األخت واألخ للـذكر مثـل حـظ         ] ٢[ويبقى اثنان   
] ٣[األنثيني واالثنان منكسرة عليهما ومباينة لرؤوسهما ثالثة        

ينـتج مائـة    ] ٣٦[فنضرا يف مصح املسألة ستة وثالثـني        
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ١٠٨= ٣٦×٣[ومثانية

] ٣٠[وللجـد ثالثـون     ] ١٨= ٦×٣[لألم مثانية عـشر     
ولألخت ألب اثنـان    ] ٥٤[ولألخت الشقيقة أربعة مخسون     

 ] . ٤[ولألخ ألب أربعة ] ٢[
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وبالنظر بني مصح املسألة وسهام الورثة جنـدها متوافقـة          
بالنصف فنرد الكل إىل نصفه فتصح باالختصار مـن أربعـة           

وللجـد  ] ٩=٢÷١٨[لألم تسعة   ] ٥٤=٢÷١٠٨[ومخسني  
 . وللشقيقة سبعة وعشرون، ] ١٥=٢÷٣٠[مخسة عشر 

٦ ٦ ٣٦ ٣٦ ١٠٨ ٥٤×  

 أم  ١ ٦ ٦ ١٨ ٩

 جد ١٠ ١٠ ٣٠ ١٥
 أخت شقيقة ٥ ١٨ ٥٤ ٢٧

 ألب أخت  ٥ ٢ ١
٤ ٢ 

٢ 
١٠ 

٥ 

 أخ ألب 

] ٢٧=٢÷٥٤ [
ــت ألب  ولألخ

] ١=٢÷٢[واحد
ــان  ــألخ اثن ول

]٢=٢÷٤ [
 :وهذه صورا 

طريق االختصار ابتداًء وهو األحسن وقال       : الطريق الثاين 
 . إنه املتيقن : وقال بعضهم ، وهو املطلب : بعضهم 
أصلٌ علـى   ] ١٨[سيما وأن أصل الثمانية عشر      ال : قلت

الراجح كما سبق حتقيقه يف باب اجلد واإلخوة وعليـه فـإن     
ألن فيها  ] ١٨[أصل املسألة على هذا الطريق من مثانية عشر         
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سدساً وهو لألم وثلث الباقي وهو للجد وذلـك السـتواء           
 .األمرين له أعين ثلث الباقي واملقامسة 

] ٥[وللجد ثلث البـاقي مخـسة       ] ٣[لألم السدس ثالثة    
بني الشقيقة واألخ واألخت ألب للذكر      ] ١٠[والباقي عشرة   

 .مثل حظ األنثيني وذلك باملعادة 
دها على األخ واألخـت ألب      مث تعود األخت الشقيقة بع    

بني ] ١[ويبقى واحد   ] ٩[الستكمال نصفها فيكون هلا تسعة      
األخ واألخت ألب للذكر مثل حظ األنثيني وهـو منكـسر           

 وبضرا يف أصل املسألة ] ٣[عليهما ومباين لرؤوسهما ثالثة 
٣ ١٨ ٥٤×  

 أم ٣ ٩
 جد ٥ ١٥
 أخت شقيقة  ٩ ٢٧

 أخت ألب  ١

٢ 
١ 

 أخ ألب 

ومخسون مثانية عشر ينتج أربعة     
ومنها تصح لألم   ] ٥٤=١٨×٣[

وللجد مخسة  ] ٩=٣×٣[تسعة  
ولألخـت  ] ١٥=٥×٣[عشر  

[ ولألخ اثنـان  ] ١[ألب واحد   
 :وهذه صورا] ٢
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 : وهناك طريق ثالث وهو على النحو التايل  : قلت
] ٣[لألم السدس ثالثة        ] ١٨[أصل املسألة من مثانية عشر      

بـني  ] ١٠[والباقي عـشرة    ] ٥[اقي مخسة   وللجد ثلث الب  
األخت الشقيقة واألخ واألخت ألب باملعادة للذكر مثل حظ         

والعشرة منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم بالنصف      ، األنثيني  
وبضرا يف أصل املسألة مثانية     ] ٢[فنثبت وفق الرؤوس اثنني     

 ] . ٣٦=١٨×٢[عشر ينتج ستة وثالثون 
] ١٠[ من اجلد واألخ عشرة      ولكل] ٦= ٣×٢[لألم ستة   

مث تعود الشقيقة بعد املعادة علـى       ، ] ٥[ولكل أخت مخسة    
األخ واألخت ألب الستكمال نصفها فيكون هلا مثانية عشر         

منكسرة عليهما ومباين لرؤوسـهما     ] ٢[ويبقى اثنان   ] ١٨[
املصح األول ينـتج    ] ٣٦[فنضرا يف ستة وثالثني     ] ٣[ثالثة  

 ] . ١٠٨=٣٦×٣[مائة ومثانية 
ــشر  ــة ع ــألم مثاني ــون              ] ١٨=٦×٣[ل ــد ثالث وللج

وللشقيقة متام النـصف أربعـة ومخـسون               ] ٣٠= ١٠×٣[
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ــان ] ٥٤=١٨×٣[ ــت ألب اثن ــألخ ألب ] ٢[ولألخ ول
 ].٤[أربعة

 وبالنظر بني سهامهم ومصح املسألة جندها متوافقة بالنصف 
ــة    ــصح أربع ــصف امل ــصفه فن ــالً إىل ن ــد ك فنعي

ــسون ــسعة ] ٥٤=٢÷١٠٨[ومخ ــهام األم ت ــصف س ون
وللـشقيقة  ] ١٥=٢÷٣٠[واجلد مخسة عشر    ] ٩=٢÷١٨[

 سبعة وعشرون
٢ ١٨ ٣٦ ٣٦ ١٠٨ ٥٤×  

 أم  ٣ ٦ ٦ ١٨ ٩

 جد ٥ ١٠ ١٠ ٣٠ ١٥
 أخت شقيقة ٥ ١٨ ٥٤ ٢٧

  أخت ألب ٥ ٢ ١

٤ ٢ 
٢ 

١٠ 

١٠ 

 أخ ألب

]٢٧=٢÷٥٤ [
ولألخــت ألب  

] ١=٢÷٢[واحد
واألخ ألب اثنان   

]٢=٢÷٤ [
 :وهذه صورا 
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 :قال ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل 
         وانسب لزيد الرضي خمتصرة    

                باجلد مع شقيقة مصورة 
         أخ وأخت من أب وجـده     

 )١(               إىل دن باالختصار رده 
 ورد فيها ضرب مـن األلغـاز        �وعلى قول اإلمام زيد     

 : اة نظماً ونثراً ومن ذلك ما يلي واملعاي
        ماذا تقول وأنت املرء نعرفـه  

        مقدم من ذوي اإلفهام إن ذكروا 
  ومعرفـة    ب       فقه وعلم وآدا

      وشاعر مفلق يف القول إن شعروا 
        يف امرأة قصدت قوماً قد اجتمعوا 

 ضمه احلفر لقسم مرياث ميت         
    قالت هلم إنين حبلى ومثقلــة         

                                                 
  ٢٨٢ / ٢  اية اهلداية إىل حترير الكفاية ج  (١)
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    والوضع مين قريب األمر فانتظروا 
        فإن وضعت ابنة مل تعط خردلةً   

  ذكر جاءين      من إرثكم وكذا إن 
        وإن ولدت ابنة وابناً معاً ظفروا 

        بنصف تسع وفيما قلت معترب 
        بني لنا كيف هذا إنه غلــق  

   والقول فيه شديد ضيق عسر      
        وأنت مفتاحه فافتحه تلق بـه   

      أجراً جزيالً وشكراً ليس حيتقر 
  يف الدارين معرفـةٌ املرء       قرينة 

         فيا له شرف بادو ومفـتخر 
 اجلواب

       هذا امرؤ مات عن أمٍ وعرس أبٍ   
      حبلى وجد ضعيف مسه الكرب 

  أخت له مل ترق عربتــها        ومث
        من أمه وأبيه دمعها درر
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      فإن أتت هذه احلبلى جباريـة   
      فالسدس لألم فرض ليس حيتقر 

      ونصف ما قد بقي للجد يأخذه    
     ونصف ذلك فرض األخت يعترب 

      لكن تفوز به تلك اليت اتسمت    
     باألم واألب ممن ضمه احلفر 

     والثلث للجد بعد الفرض يأخذه   
      وما تبقى هلا إن جاء ذا ذكر 

     وإن تكن قد أتت بابن وجاريـة  
       فتأخذ األم سدساً حكم ما ذكروا

     وثلث ما قد بقي للجد يأخـذه   
      ونصف كلٍّ ففرض األخت معتبـر 

     ويفضل اآلن نصف التسع بينهما   
 اً ولكن قسمه عسر     إرثاً صحيح
     فاضرب ثالثتهم يف األصل مصطرباً  
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       على احلساب فعقىب صربك الظفر
     تكن مثانية من بعدها مائة 

        هذا جواب امرئ ما ناله كدر 
    هذا على قول زيد وهو أفرضهم   

 )١(      كذا عن املصطفى قد جاءنا اخلبـر
هللا تعاىل كما ذكـره عنـه       ومنه ما أورده ابن اهلائم رمحه ا      

وهـو   اهللا تعاىل    مرمحهالشنشوري وصاحب العذب الفائض     
 :قوله

          أيا معشر الفراض إين سائل       
                                  عن امرأة جاءت لقوم جتادل 

          فقالت وكانوا يبتغون تقامساً 
 إىل وضعي فإين حامل                                   تأنوا 

          فإن كان أنثى مل ترث معكم وإن  
  فاضل                              يكن ذكراً حيرم وما عنه 

          وإن كان أنثى قارنت ذكراً جيب 

                                                 
  ٢٩٦ –٢٩٤ /٧ واألجوبة الفقهية ج٩٣–٩١/  الكنوز امللية يف الفرائض اجللية (١)
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 ل ض                                  لكلٍٍ تراث ماله فيه حا
 ا            فهاتوا جواباً شافياً عن سؤاهل

                                    ليعرفه من للعويص حياول 
 اجلواب

 :مث أردف جميباً على ذلك نظماً فقال 
          سألت سؤاال ال يكاد حيــله     

            ويفهمه إال الفحول األفاضل 
          وصورته أم وجد وأخـتـه    

 امل             ألصليه واحلبلى من األب ح
          وكان أبو ذا امليت قد مات قبله        

         فجاءت لوارث ابنه وهي حامل 
          فهاك جواباً للسؤال مطابقـاً      

  )١(          وما كل من يلقى السؤال يقاول 
ومن النثر ما أورده الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل يف التهـذيب           

امرأة قصدت  : ألة معاياة فيقال    وقد يقع يف هذه املس    : بقوله  

                                                 
  ١١٧ / ١ والعذب الفائض جزء ٥٨ / ١ انظر فتح القريب ايب جزء  (١)
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ال تعجلوا فإين حامـل فـإن       : قوماً يقتسمون مرياثاً فقالت     
وضعت غالماً مل يرث معكم شيئاً وكذلك إن وضعت جارية          

 .وإن وضعت غالماً وجارية ورثا معكم ، 
فهـذا  : مث أردف رمحه اهللا تعاىل مفسراً هذه املعاياة فقال          

مليت أمـاً وأختـاً ألب وأم ،        يكون يف هذه املسألة إذا ترك ا      
وجد ، وامرأة أبٍ حامالً فإا إن وضعت ابناً مل يرث ألنـه             
يرد مجيع ما يصيبه على األخت من األب واألم لتـستكمل            

 .النصف 
 .وكذلك إن وضعت أنثى

وإن وضعت ابناً وبنتاً فهي هذه املسألة يردان على الشقيقة          
  .)١(متام النصف ويفضل هلما نصف تسع املال 

] ٦[إن وضعت غالماً فإن أصل مسألتهم من ستة        :  قلت
بني اجلد واإلخوة   ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[لألم السدس واحد    

 ]٢[للذكر مثل حظ األنثيني لكل من اجلد واألخ اثنان 
  

                                                 
  ٩٧هذيب يف علم الفرائض والوصايا ص  انظر الت (١)
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٦ ٦  

 أم  ١ ١

 جد ٢ ٢
 أخت شقيقة  ١ ٣

 أخ ألب  ٢ ×

مث تعود على   ] ١[وللشقيقة واحد   
األخ ألب بعد املعادة فتأخذ ما بيده       
الستكمال نصفها فلم يبـق بعـد       

فها شيئاً فيسقط األخ ألب وهذه      نص
 :صورا 

] ٦[وكذلك العمل إذا تركت أنثى واحدة أصلها من ستة          
 ] .٦[لألم السدس واحد 

بني اجلد واألختني للذكر مثـل حـظ        ] ٥[والباقي مخسة   
] ٤ [األنثيني وهي منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم أربعـة        

ينـتج أربعـة وعـشرون         ] ٦[فنضرا يف أصل املسألة ستة      
]٢٤=٦×٤. [ 

ولكـل مـن    ] ١٠[وللجد عشرة   ] ٤=٤×١[لألم أربعة   
 ] .٥[األختني مخسة 

مث تعود األخت الشقيقة بعد املعادة علـى األخـت ألب           
وتسقط ] ١٠[وتأخذ ما بيدها الستكمال نصفها فلها عشرة        

 .األخت ألب 
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] ١٢=٢÷٢٤[ باالختصار إىل اثين عـشر       مث تعود املسألة  
لتوافق مصح املسألــة والسهام بالنصف فنرجع كـالً إىل         

 ]١٢[نصفه فنصف املصح اثنا عشر 
٦ ٢٤ ٢٤ ١٢  

 أم ١ ٤ ٤ ٢
 جد ١٠ ١٠ ٥
 أخت شقيقة ٥ ١٠ ٥
× × ٥ 

٥ 

 أخت ألب 

] ٢=٢÷٤[لألم اثنان   
ولكــل مــن اجلــد 

ــسة       ــشقيقة مخ وال
ــذه ] ٥=٢÷١٠[ وه

 : صورا 
أما إذا ولدت زوجة األب ابناً وبنتاً أي أخ وأخـت ألب            
بالنسبة للميت فهي املختصرة ويبقى فيها هلما باق بعد نصف          
الشقيقة كما مضى حلها على طريقة البسط واالختصار واهللا         

 .تعاىل أعلم 
 
 
 
 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
١١٣

  تسعينية زيد-١٢
 وهي أم وجد وأخت شـقيقة وأخـت         �تسعينية زيد   

 .وأخوان ألب 
ومسيت بتسعينية زيد ألا صحت على مذهبه من تـسعني          

 :وفيها مذاهب أشهرها أربعة على ما يأيت ] ٩٠[
 وهو إسقاط اإلخوة   : ���� مذهب أيب بكر الصديق -١

٦  

 أم  ١

 جد  ٥

  أخت شقيقة  ×

 أخت ألب  ×

  أخ ألب  ×

 أخ ألب  ×

باجلد وهو الراجح كما أسلفنا فعلى      
هذا املذهب ليـست املـسألة مـن     

] ٦[املسائل امللقبة فأصلها من سـتة       
 لوجود مجع   ]١[لألم السدس واحد    

للجد ] ٥[من اإلخوة والباقي مخسة     
ويسقط اإلخوة به كما يـسقطون      

 :باألب وهذه صورا 
لألم السدس : ����ـ مذهب علي بن أيب طالب ٢

 .وللشقيقة النصف وللجد السدس 
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ب تعصيباً للذكر مثل حظ والباقي بني األخوين واألخت أل
 .األنثيني

لكلٍ من اجلد واألم السدس واحـد       ] ٦[فأصلها من ستة    
 ] .٣[ولألخت لشقيقة النصف ثالثة ] ١[

لإلخوة ألب للذكر مثل حظ األنثـيني       ] ١[ويبقى واحد   
فنضرا ] ٥[والواحد منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم مخسة       

 ينتج ثالثون ] ٦[يف أصل املسألة ستة 
٥ ٦ ٣٠×  

 أم ١ ٥
 جد ١ ٥

 أخت شقيقة  ٣ ١٥

 أخت ألب ١
 أخ ألب ٢
٢ 

١ 

 أخ ألب

ــن األم ] ٣٠=٦×٥[ ــل م لك
ولألخت ] ٥=٥×١[واجلد مخسة   

الشقيقة متام النصف مخسة عـشر      
] ٥[ولإلخوة ألب مخـسة     ] ١٥[

ولألخــت ] ٢[لكــل أخ اثنــان
 :وهذه صورا ] ١[واحد
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 وهو عدم   : ���� مذهب عبد اهللا بن مسعود -٣
٦  

 أم  ١

 جد  ٢

  شقيقة  أخت ٣

 أخت ألب  ×

  أخ ألب  ×
 أخ ألب  ×

املعاداة باإلخوة ألب وعلى هـذا      
لألم ] ٦[املذهب فإن أصلها من ستة      

ولألخت الشقيقة  ] ١[السدس واحد   
] ٢[والباقي اثنان   ] ٣[النصف ثالثة   

للجد ويسقط األخوان واألخت ألب     
لعدم وجود فاضل بعد الفروض لكون   

 : املسألة عادلة وهذه صورا 

 لألم السدس وللجد ثلـث      ����مذهب زيد بن ثابت      -٤
 . الباقي والباقي لإلخوة 

مث تعود األخت الشقيقة على اإلخـوة ألب السـتكمال          
 .وما بقي فبينهم للذكر مثل حظ األنثيني ، نصفها 

لوجـود الـسدس    ] ١٨[وعليه فإن أصلها من مثانية عشر       
 ] .٣[ث الباقي لألم السدس ثالثة وثل

 ] .٥[وللجد ثلث الباقي مخسة 
 ] .٩[ولألخت الشقيقة متام نصفها تسعة 
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بني األخوين واألخت ألب للذكر مثل حـظ        ] ١[والباقي
] ٥[األنثيني وهو منكسر عليهم ومباين لرؤوسـهم مخـسة          

 ينتج تسعون] ١٨[فنضرا يف أصل املسألة مثانية عشر 
٥ ١٨ ٩٠×  

 أم  ٣ ١٥

 جد  ٥ ٢٥

  أخت شقيقة  ٩ ٤٥

 أخ ألب  ٢

  أخ ألب  ٢

١ 

١ 

 أخت ألب 

ومنها تـصح   ] ٩٠=١٨×٥[
] ١٥=٥×٣[لألم مخسة عشر    

ــشرون  ــسة وع ــد مخ وللج
وللشقيقة مخـسة   ] ٢٥=٥×٥[

ولكـل  ] ٤٥=٩×٥[وأربعون  
ولألخـت ألب   ] ٢[أخ اثنان   

 :وهذه صورا ]  ١[واحد 
 ورد فيها ضرب من املعاياة      �وعلى مذهب زيد بن ثابت      

 :واأللغاز شعراً ونثراً فمن الشعر قول القائل 
          لقد مات من أشراف عجالن سيد   

          وخلف وراثاً من الناس أحراراً 
          رجاالً و نسواناً يعدون ستــة      
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       وقد خلف املقبور تسعني ديناراً
 ة واحـد           فمن ذلك دينار لعز

           به قضت احلكام جهراً وإسراراً
          باهللا قل يل يا ذا كيف قسمته   

 )١(         وال تك خواناً وال تك خواراً 
 اجلواب

        سألت سؤاالً يف الفرائض فاستمع    
        هديت جواباً موفقاً يكشف العـارا

        ترث أمه سدساً من املال كلــه  
       وثلث الذي يبقى فللجد قد صارا 

       فهن لعمري أربعون صحيحــة   
        ويبقى من املقدار مخسون ديناراً 

      للبنت منه أربعون ومخســـة   
       شقيقته ال يستطيعون  إنكـاراً 

      و قد بقيت مخس لألوالد علــــه     

                                                 
  ٩٠ /٦ وروضة الطالبني ج ٥٩ ص ١  فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب ج  (١)
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     مساكني مل يقضوا منه املال أوطاراً
      فأربعة منها لزيد و عامـر  

   )١(       وعزة قد حازت من املال ديناراً
وأما من النثر فيعايا ا فيقال رجل مات وخلف ثالثة 

 . ذكور وإناث 
وخلف تسعني ديناراً فأخذت إحدى اإلناث ديناراً واحداً 

 .وليس مثة دين وال وصية 
 :اجلواب 

  . )٢(خت ألب هذه تسعينية زيد وصاحبة الدينار األ

                                                 
  ١١٨ ص ١ و العذب الفائض ج ٩٩ -٩٧  التهذيب يف الفرائض و الوصايا ص  (١)
  ٤٠٠ ص ١  و كتاب التلخيص يف الفرائض ج٥٩ ص ١  فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب ج  (٢)
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 ����مربعات عبد اهللا بن مسعود 
ومن امللقبات يف باب اجلد واإلخوة خاصة مربعات عبد اهللا          

 .وهي مخس �بن مسعود 
 ذا االسم ألـا     �ولقبت مبربعات عبد اهللا بن مسعود       

 :وهي كالتايل ] ٤[تصح عنده من أربعة 
 أم وأخت لغري أم وجد وهي اخلرقاء       : املسألة األوىل  -١٣

 .وقد تقدمت يف هذا الباب قريباً
 .زوجة وأم وجد وأخ لغري أم  :  املسألة الثانية-١٤

٤   
 زوجة ١/٤ ١
 أم ث الباقيثل ١
 جد ١
١ 

 ب
 أخ

 مـن   �وأصلها عند ابن مسعود     
] ١[للزوجة الربع واحد    ] ٤[أربعة  

والباقي ] ١[ولألم ثلث الباقي واحد     
للجد واألخ لكل واحـد     ] ٢[اثنان  

 : وهذه  صورا ] ١[منهما واحد 
 :قلت وفيها مذاهب أخرى ومنها  التايل 

  وهو إسقاط اإلخوة ���� مذهب أيب بكر الصديق -١
 باجلد وهو الراجح كما أسلفنا فعلى هذا
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١٢  
 زوجة ١/٤ ٣
 أم ١/٣ ٤
 جد ع.ب ٥
 أخ شقيق × ×

القول أصل املسألة من اثين عشر      
] ٣[للزوجة الربع ثالثـة     ] ١٢[

] ٤[ولألم كامل الثلث أربعـة      
جد ويسقط  لل] ٥[والباقي مخسة   

 :األخ به وهذه  صورا 
 أصل املسألة   ����وزيد   ���� مذهب علي بن أيب طالب       -٢

ولألم الثلـث   ] ٣[للزوجة الربع ثالثة    ] ١٢[من  اثين عشر     
بني اجلد واألخ مناصفة وهـي      ] ٥[والباقي مخسة   ] ٤[أربعة  

مث نـضرا يف    ] ٢[رأسيهما اثـنني    منكسرة عليهما ومباينة ل   
 ينتج أربعة وعشرون ] ١٢[أصل املسألة اثين عشر 

١٢×٢ ٢٤  

 زوجة ١/٤ ٣ ٦
 أم ١/٣ ٤ ٨
 جد ٥
٥ 

 ب ٥
 قيقأخ ش

ومنها تصح  ] ٢٤= ١٢×٢[
ولألم ] ٦=٣×٢[للزوج ستة   

ولكل من  ] ٨=٤×٢[مثانية  
وهذه ] ٥[اجلد واألخ مخسة    

 :صورا
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 ورواية عن عبـد اهللا      ����طاب    ـ مذهب عمر بن اخل    ٣
لألم فيها السدس وليس الثلث وعليه فـإن         ، ����بن مسعود   

ولـألم  ] ٣[للزوجة الربع ثالثـة  ] ١٢[أصلها من اثين عشر     
 ]  .٢[السدس اثنان 

بني اجلد واألخ مناصفة وهي منكـسرة       ] ٧[والباقي سبعة   
فنضرا يف أصل املـسألة     ] ٢[عليهما ومباينة لرأسيهما اثنني     

 .و منها تصح ] ٢٤= ١٢×٢[نتج أربعة وعشرون ي
١٢×٢ ٢٤  

 زوجة ١/٤ ٣ ٦
 أم ١/٦ ٢ ٤
 جد ٧
٧ 

 ب ٧
 أخ شقيق

 ٣×٢[للزوجة ستة   
ــة ] ٦= ــألم أربع ول
ولكل من  ] ٤=٢×٢[

ــبعة    ــد واألخ س اجل
 :وهذه صورا ] ٧[

تصح من أربعـة وعـشرين       : قال اخلربي رمحه اهللا تعاىل      
]١(] ٢٤( .  

 

                                                 
 ٢٠٦ ص ١  كتاب التلخيص ج  (١)
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 : تنبيه 
  )١(]٤[تصح من أربعة : قال الشنشوري رمحه اهللا تعاىل 

 لعل هناك سقط وهو كلمة عشرين حـىت يـستقيم           قلت
إذ ال خيفـى    ] ٢٤[تصح من أربعة وعشرين     ( الكالم فيكون   

مثل هذا على الشيخ الشنشوري رمحه اهللا تعاىل وهـو مـن            
 .واهللا تعاىل أعلم ، فرسان هذا امليدان 

  :ه اهللا تعاىل مذهب أيب ثور رمح-٤
٤  
 زوجة ١/٤ ١
 أم ثلث الباقي ١
 جد ب ٢
 أخ شقيق × ×

لألم ثلث الباقي وعليه فإن أصلها      
] ١[من أربعة للزوجة الربع واحد      
] ١[ولألم ثلث البـاقي واحـد       

للجد به ويسقط   ] ٢[والباقي اثنان   
 :األخ وهذه صورا 

 
 

                                                 
  ٥١ ص ١  فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب ج  )١(
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هـي   : ���� املسألة الثالثة من مربعات ابن مسعود        -١٥
 :زوج و أم وجد وفيها مذاهب ومنها التايل 

ـ ١ الباقي بعد فرض الـزوج      ���� مذهب ابن مسعود      ـ
للزوج ] ٢[بني األم واجلد مناصفة وعليه فإن أصلها من اثنني          

بني األم واجلد مناصفة    ] ١[والباقي واحد   ] ١[النصف واحد   
 وهو منكسر عليهما ومباين لرأسيهما اثنني

٢ ٢ ٤×  

 زوج ١ ٢
 أم ١
١ 

١ 
 جد

] ٢[ا يف أصل املسألة اثـنني       وبضر] ٢ [
للـزوج  ] ٤=٢×٢[ينتج أربعة ومنها تصح     

ولكل من األم واجلد واحد     ] ٢=٢×١[اثنان  
 وهذه صورا ] ١[

لـألم    أيضاً����ويف رواية أخرى عن ابن مسعود  ـ   ٢
 . ثلث الباقي والباقي للجد ورواه الكوفيون 

٦  

زوج  ٣
 أم ١
 جد ٢

ه الرواية أصلها من ستة     وعلى هذ  ، �عن عمر   
وهو قول أيب ثوركما مـضى يف العمـريتني         ] ٦[

والباقي ] ١[ولألم ثلث الباقي    ] ٣[للزوج النصف   
 :للجد وهذه صورا ] ٢[
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 وهو املذهب الراجح  : ـ  مذهب اجلمهور ٣
٦  

 زوج ٣
 أم ٢
 جد ١

] ٣[للزوج النصف ثالثـة     ] ٦[ أصلها من ستة    
] ١[والباقي واحـد    ] ٢[اثنان  ولألم الثلث كامالً    

 : للجد وهذه صورا 
 

 هـي   ���� املسألة الرابعة من مربعات ابن مسعود        -١٦ 
 : زوجة وأم وجد وفيها مذاهب ومنها التايل 

 لألم ثلث الباقي وعليه فـإن       ����مذهب ابن مسعود      -١
 .] ١[ومنها تصح للزوجة الربع واحد ] ٤[أصلها من أربعة 

٤  

 زوجة ١
 أم ١
 جد ٢

] ٢[والباقي اثنان   ] ١[ولألم ثلث الباقي واحد     
 مثله وهو قول أيب ثور      �للجد وروي عن عمر     

رمحه اهللا كما مضى يف العمرية الصغرى وهـذه         
 :صورا 
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  وعليه فإن  قول آخر لألم السدس و الباقي للجد-٢
١٢  

 زوجة ٣
 أم ٢
 جد ٧

 تـصح ومنـها   ] ١٢[ من اثين عشر     أصلها
ولألم الـسدس اثنـان        ] ٣[ الربع ثالثة    للزوجة

 :للجد وهذه صورا ] ٧[والباقي سبعة ] ٢[

وهو أن الباقي بعد ربع الزوجة  :  قول آخر���� وعنه -٣
 .بني األم واجلد مناصفة 

للزوجة الربع ] ٤[ وعلى هذا القول فإن أصلها من أربعة 
 ] .١[واحد 

بني اجلد واألم مناصفة دون تفضيل للجد       ] ٣[والباقي ثالثة   
 عليها وهي منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنني 

٢ ٤ ٨×  

 زوجة ١ ٢
 أم ٣
٣ 

١ 
 جد

فنضرا يف أصل املسألة أربعة ينتج      ] ٢[
ومنها تـصح للزوجـة    ] ٨= ٤×٢[مثانية  
ولكل من األم واجلـد     ] ٢= ٢×١[اثنان  
 : وهذه صورا ] ٣[ثالثة 
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 ول اجلمهور وهو الراجح ورواية عن ابن مسعود ق -٤
١٢  

 زوجة ٣
 أم ٤
 جد ٥

لألم الثلث كامالً والباقي للجد وعلـى        :����
] ١٢[هذا القول يكون أصلها من اثين عـشر         

] ٤[ولألم الثلث أربعة    ] ٣[للزوجة الربع ثالثة    
 : للجد وهذه صورا ] ٥[والباقي مخسة 
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 : ����ربعات ابـن مـسعود       املسألة اخلامسة من م    -١٧
 :وهي بنت وجد وأخت و فيها مذاهب ومنها التايل 

 أن الباقي بعد نصف البنت      ���� مذهب ابن مسعود     -١
وعلى هذا القول فإن أصلها من       : بني اجلد واألخت مناصفة   

بـني  ] ١[والباقي واحد   ] ١[للبنت النصف واحد    ] ٢[اثنني  
 منكـسر   اجلد واألخت مناصفة دون تفضيل لـه عليها وهو       

 عليهما ومباين
٢ ٢ ٤×  

 بنت  ١ ٢

 جد ١
١ 

١ 
 أخت 

فنضرا يف أصل املسألة    ] ٢[لرأسيهما اثنني   
] ٤=٢×٢[اثنني ينتج أربعة ومنـها تـصح        

ولكل مـن اجلـد     ] ٢=٢×١[للبنت اثنان   
 : وهذه صورا ] ١[واألخت واحد 

ومن قال به     ����ـ مذهب أيب بكر الصديق وابن عباس        ٢
سقط اإلخوة وهو الراجح كما أسلفنا يف باب اجلد         أن اجلد ي  
 .واإلخوة 

للبنـت  ] ٦[وعلى هذا القول فإن أصل املسألة من سـتة          
 والباقي اثنان] ١[وللجد السدس واحد ] ٣[النصف ثالثة 



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

٦ ٢  

 بنت  ٣ ١

٣=٢+١ ١  جد 
أخت  × ×

] ٣[له تعصيباً اموع ثالثـة      ] ٢[
عـود املـسألة    قط األخـت وت   وتس

لكل مـن    ]٢[باالختصار إىل اثنني    
 وهذه صورا ]١[اجلد واحد البنت و

  حيث يفرض للجد���� مذهب علي بن أيب طالب -٣
٦  

 بنت  ٣
 جد ١
أخت  ٢

السدس وللبنت النصف والباقي لألخت تعصيباً      
] ٦[وعلى هذا القول فإن أصل املسألة من سـتة          

وللجد السدس واحـد    ] ٣[للبنت النصف ثالثة    
 : هذه صورا لألخت و] ٢[والباقي اثنان ] ١[

 أن الباقي بعد فرض البنـت       ����مذهب زيد بن ثابت      -٤
 .بني اجلد واألخت للذكر مثل حظ األنثيني

] ٢[ وعلى هذا املذهب فإن أصل املسألة من اثنني         
 ] .١[للبنت النصف واحد  

بني اجلد واألخت للذكر مثـل حـظ        ] ١[والباقي واحد   
 ]٣[ عليهما ومباين لرؤوسهما ثالثة األنثيني وهو منكسر

  



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
١٢٩

٣ ٢ ٦×  

 بنت  ١ ٣

 جد ٢
١ 

١ 
 أخت شقيقة 

أصل املسألة اثنني ينـتج     فنضرا يف   
ومنها تصح للبنـت    ] ٦=٣×٢[ستة  

] ٢[وللجد اثنـان    ] ٣=٣×١[ثالثة  
 :وهذه صورا ] ١[ولألخت واحد 

مربعات ابن مـسعود    : قال اخلربي رمحه اهللا تعاىل       : قلت
مخس ، ولكنه عدها سبعاً حيث قال بعد إيراد اخلمـس            �

ووجه ، وسادسة وهي مربعة اجلماعة وسابعة زوج وأخ وجد         
 وافـق اجلمهـور يف      �ذلك واهللا أعلم ألن ابن مـسعود        

  .)١(األخريتني فلم تنسب إليه 

                                                 
 ٨٧ – ٨٥ والتهذيب يف الفرائض والوصايا ص ٢٠٦ – ٢٠٣ / ١  انظر التلخيص يف الفرائض ج  (١)

  ٨٩ / ٦  وروضة الطالبني ج ٥٢-٥١ / ١وفتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب جزء 
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  الثالثينية-١٨
زوجة وأم وأختان   : وهي   ����وهي ثالثينية ابن مسعود      

 .م وابن رقيق وشقيقتان وأختان أل
مسيت ذا االسم ألا تعول على قول عبداهللا بن مـسعود           

وذلك ألنه ينقص بـاحملجوب     ] ٣١[ إىل واحد وثالثني     �
  .)١(ملعىن قام به 

 :ألن فيها مثانية أقوال وهي كالتايلتسمى باملثمنة ؛ : وقيل 
 وهو حجب األم والزوجة باالبن      ���� قول ابن مسعود     -١

لقول يكون أصلها من أربعـة وعـشرين        الرقيق وعلى هذا ا   
 ].٣[للزوجة الثمن ثالثة ] ٢٤[

 .]٤[ ولألم السدس أربعة 
 لكل] ١٦[ ولألختني الشقيقتني الثلثان ستة عشر 

 
 
 

                                                 
   ١٧١ / ١  والعذب الفائض جزء ٣٣٧ – ٣٣٦ انظر الفصول يف الفرائض ص   (١)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
١٣١

٢٤/٣١  
 زوجة  ١/٨ ٣

 أم ١/٦ ٤
 أخت شقيقة  ٨

٨ 
٢/٣ 

 أخت شقيقة
 أخت ألم  ٤

٤ 
١/٣ 

 أخت ألم
 ابن رقيق  × ×

ــة   ــدة مثاني ] ٨[واح
ولألختني ألم الثلث مثانيـة     

] ٤[لكل واحدة أربعة    ] ٨[
وتعول إىل واحد وثالثـني     

ويسقط االبن الرقيق   ] ٣١[
ى الصحيح عـن ابـن      عل

 :  وهذه صوا �مسعود 

وهـي إسـقاط      :  رواية أخرى  ���� وعن ابن مسعود     -٢
 األخوات والباقي للعصبة وعلى هذه الرواية فإن أصل 

٢٤  

 زوجة  ٣

 أم  ٤

 أختان شقيقتان  ×

 أختان ألم  ×

 ابن رقيق  ×

 عاصب  ١٧

] ٢٤[ وعـشرين    املسألة من أربعة  
ولـألم  ] ٣[للزوجة الـثمن ثالثـة      

ــة  ــسدس أربع ــسقطن ] ٤[ال وي
األخوات الشقيقات واألخـوات ألم     
مجيعاً باالبن الرقيق والباقي سبعة عشر 

 :للعاصب وهذه صورا ] ١٧[
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وهـي إسـقاط    :  رواية ثالثة  ���� وعن ابن مسعود     -٣
 وعلى هذه الرواية يكون أصل، ولدي األم باالبن الرقيق 

٢٤  

 زوجة  ٣

 أم  ٤

 أختان شقيقتان  ٦

 أختان ألم  ×

 ابن رقيق  ×

 عاصب  ١

] ٢٤[املسألة من أربعة وعشرين     
ولـألم  ] ٣[للزوجة الثمن ثالثـة     

وللـشقيقتني  ] ٤[السدس أربعـة    
لكل واحدة  ] ١٦[الثلثان ستة عشر    

وتـسقط األختـان ألم     ] ٨[مثانية  
] ١[واالبن الرقيق والباقي واحـد      

 : للعصبة وهذه صورا 
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 وهي إسقاط ولد األبوين وعلى  :  وعنه رواية رابعة-٤
٢٤  

 زوجة ٣
 أم ٤
 أختان ألم  ٨

 أختان شقيقتان  ×

 ابن رقيق  ×

 عاصب  ٩

هذه الرواية يكون أصل املـسألة      
للزوجـة  ] ٢٤[من أربعة وعشرين    

ولألم السدس أربعة ] ٣[الثمن ثالثة 
] ٨[ني ألم الثلث مثانية     ولألخت] ٤[

وتسقط األختان الشقيقتان بـاالبن     
للعـصبة  ] ٩[الرقيق والباقي تسعة    

 : وهذه صورا 
هو عدم احلجب باحملجوب حجـب       :  قول اجلمهور  -٥ 

ل فإن أصل املسألة    أوصاف وهو القول الراجح وعلى هذا القو      
ولألم الـسدس   ] ٣[للزوجة الربع ثالثة    ] ١٢[من اثين عشر    

 .]٢[اثنان 
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١٣٤

١٢/١٧  
 زوجة  ١/٤ ٣

 أم  ١/٦ ٢

 أخت شقيقة ٤
٤ 

٢/٣ 
 أخت شقيقة 

 أخت ألم  ٢

٢ 
١/٣ 

 أخت ألم 

 ابن رقيق × ×

ــان  ــشقيقتني الثلث ولل
لكل واحـدة   ] ٨[مثانية

ولألختني ألم  ] ٤[أربعة  
لكل ] ٤[الثلث أربعة       

وتعول ] ٢[واحدة اثنان   
ــشر ــبعة ع ] ١٧[إىل س

ويسقط االبـن الرقيـق     
 :وهذه صورا 

وهو القول بعدم الرد للزوجة       : ����  قول ابن عباس      -٦ 
الربع ولألم السدس ولألختني ألم كامل فرضـهما الثلـث          
والباقي للشقيقتني ألما تنقلبان من الفـرض إىل التعـصيب          

] ١٢[ى هذا القول فإن أصل املسألة مـن اثـين عـشر             وعل
 ].٣[للزوجة الربع ثالثة 

ولألخـتني ألم كامـل الثلـث       ] ٢[ ولألم السدس اثنان    
 للشقيقتني ] ٣[والباقي ثالثة] ٢[لكل واحدة اثنان] ٤[أربعة
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١٣٥

٢ ١٢ ٢٤×  

 زوجة ٣ ٦
 أم  ٢ ٤

 أخت ألم   ٢ ٤

 أخت ألم  ٢ ٤

 أخت شقيقة ٣
٣ 

٣ 
 أخت شقيقة 

 ابن رقيق  × ×

منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما    
فنـضرا يف أصـل     ] ٢[اثنني  

 وعـشرون   املسألة ينتج أربعـة   
ــصح ] ٢٤=١٢×٢[ ــها ت ومن

ولـألم  ] ٦=٣×٢[للزوجة ستة 
ولكل أخـت   ] ٤=٢×٢[أربعة  

ولكــل ] ٤=٢×٢[ألم أربعــة 
: وهذه صورا ] ٣[شقيقة ثالثة 

 أن  عباس رضـي اهللا عنـهما      الرواية الثانية عن ابن      -٧
الباقي بعد فرض الزوجة واألم بني األخـتني ألم واألخـتني           

 . الشقيقتني أثالثا 
وعلى هذه الرواية فإن أصل املـسألة مـن اثـين عـشر                  

] ٢[ولألم الـسدس اثنـان      ] ٣[للزوجة الربع ثالثة    ] ١٢[
بني األخوات أثالثـاً وال ثلـث للـسبعة         ] ٧[والباقي سبعة   
يف أصـل   ] ٣[صل ضرب خمرج الثلث ثالثـة       صحيح وحا 

 ] . ٣٦= ١٢×٣[املسألة اثين عشر ينتج ستة وثالثون 
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 ] . ٦=٣×٢[ولألم ستة ، ] ٩=٣×٣[للزوجة تسعة 
للشقيقتني منها الثلثان أربعة    ] ٢١[والباقي واحد وعشرون    

 ] .٧[لكل واحدة سبعة ] ١٤[عشر 
ليهما لألختني ألم كذلك منكسرة ع    ] ٧[ويبقى ثلثها سبعة    
فنضرا يف مصح املـسألة الـسابق       ] ٢[مباينة لرأسيهما أثنني  

 ]٧٢=٣٦×٢[ستة وثالثني ينتج اثنان وسبعون ومنها تصح 
١٢ ٣٦ ٧٢  

 زوجة ٣ ٩ ١٨
 أم  ٢ ٦ ١٢

 شقيقة  أخت ٧ ١٤
 أخت شقيقة  ٧ ١٤

 أخت ألم  ٧

٧ 
٧ 

٧ 

 أخت ألم 

 ابن رقيق  × × ×

للزوجة مثانيـة عـشر            
ولألم اثنـا   ] ١٨= ٩×٢[

ولكل ] ١٢=٦×٢[عشر  
مــن الــشقيقتني أربعــة 

ولكل ] ١٤=٧×٢[عشر
] ٧[من األختني ألم سبعة     

  :وهذه صورا
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وهو عدم حجب األم   : ���� قول معاذ بن جبل -٨
 باألخوات الصرف وعلى هذا القول

١٢/١٩  

 زوجة ٣
 أم ٤
 أخت شقيقة  ٤

 أخت شقيقة  ٤

 أخت ألم  ٢

 أخت ألم  ٢

 ابن رقيق  ×

فإن أصل املسألة من اثين عـشر       
ولألم ] ٣[للزوجة الربع ثالثة    ] ١٢[

وللشقيقتني الثلثان  ] ٤[الثلث أربعة   
] ٤[لكل واحدة أربعـة     ] ٨[مثانية

لكل ] ٤[ولألختني ألم الثلث أربعة     
وتعول إىل تـسعة    ] ٢[واحدة اثنان   

ويسقط االبن الرقيـق    ] ١٩[عشر  
  )١(: وهذه صورا 

 : قال ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل يف الكفاية 
         هلم ثالثينية مصـــورة                 

                                      أختان من أم وأم ومرة 
          شقيقتان وابنه ممنوع رق     

 ترق                                      فيها مذاهب مثان تف
                                                 

 ٣ املكتـب اإلسـالمي  ط        ٩٠ – ٨٩ / ٦ وروضة الطالبني ج     ١٧١ / ١  التلخيص يف الفرائض ج       (١)
  هـ بتصرف وزيادة ١٤١٢
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               مذكورة يف كتبهم مبينة    
 )١(                                  لذاك أيضاً مسيت مثمنة 

                                                 
  ٢٨٢ – ٢٨١ / ٢  اية اهلداية إىل حترير الكفاية ج )١(
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  احلمزية-١٩
وأم ، وأم أم أب    ، هي ثالث جدات هن أم أم أم        : احلمزية  

أيب أب وثالث أخوات متفرقات هن أخت شقيقة وأخـت          
 .وجد، ألب وأخت ألم 

ةً إىل محزة بن حبيب الزيات رمحـه        نسب  :لقبت باحلمزية   
اهللا تعاىل ؛ حيث سئل عنها فأجاب مبا نقله الشنشوري رمحه           

 : وفيها ثالثة أقوال وهي على النحو التايل : اهللا تعاىل بقوله 
قول اجلمهور للجدتني الـسدس وتـسقط        : القول األول 

 .اجلدة الثالثة باجلد
 .عاًوالباقي بني اجلد والشقيقة واألخت ألب أربا

مث تظم األخت الشقيقة حصة األخت ألب بعد املعادة ألن          
الباقي بعد حصة اجلدتني واجلد هو دون النـصف وتـسقط           

 األخت ألم واألخت ألب
لكل من  ] ١٢[وتعود املسألة بعد االختصار إىل اثين عشر        

 ولكل من اجلد واألخت] ١[اجلدتني واحد 
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١٤٠

٤ ٦ ٢٤ ٢٤ ١٢×  

 أم أم أم  ٢ ٢ ١

٢ ٢ ١ 
١ 

 أم أم أب
 أم أيب أب  × × × ×

 أخت ألم  × × × ×

 أخت ألب  ٥ × ×

 شقيقة أخت  ٥ ١٠ ٥

١٠ ١٠ ٥ 

٥ 

 جد

فأما ] ٥[ الشقيقة مخسة 
 الثالثة فـسقطت    اجلدة

بابنها اجلد وبه سقطت    
األخت ألم إمجاعاً أمـا     
سقوط األخـت ألب    
فلعدم وجود فاضل بعد    
نصف األخت الشقيقة   

 :وهذه صورا
قول ابن عباس رضي اهللا عنهما للجـدتني         : القول الثاين 

السدس والباقي للجد دون األخوات كما علم مـن مذهبـه           
ومذهب أيب بكر الصديق رضي اهللا عنـهم يف بـاب اجلـد             

 .واإلخوة 
وكما علم أيضاً من مذهب ابن عباس رضي اهللا عنهما يف           

سألة باب السدس من إسقاط اجلدة بابنها وعليه يكون أصل امل         
] ١[للجدتني السدس واحـد         ] ٦[على هذا القول من ستة      

 .وبه تسقط األخوات وسهام، للجد ] ٥[والباقي مخسة 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
١٤١

٢ ٦ ١٢×  

 أم أم أم  ١

١ 
١ 

 أم أم ب 

 أم أيب أب × ×
 أخت ألم  × ×

 أخت ألب  × ×

أخت شقيقة    × ×
 جد ٥ ١٠

اجلدتني منكسرة عليهما ومباينة    
فنـضرا يف   ] ٢[لرأسيهما اثنني   

أصل املسألة ينتج اثنا عشر ومنها      
للجدتني اثنان  ] ١٢=٦×٢[تصح  

لكل واحدة واحـد    ] ٢= ٢×١[
] ١٠=٥×٢[وللجد عـشرة    ] ١[

وبه تسقط اجلدة الثالثة واألخوات     
 : وهذه صورا 

 للجدتني �قول علي بن أيب طالب  : القول الثالث 
 .السدس وتسقط أم أيب األب باجلد 

فرض لألخوات فروضهن ويعطي الباقي للجد وعلى هذا        وي
للجـدتني  ] ٦[القول يكون أصل املسألة كذلك من سـتة         

] ٣[ولألخت الشقيقة النـصف ثالثـة       ] ١[السدس واحد   
تكملة الثلثني والباقي واحد      ] ١[ولألخت ألب السدس واحد     

للجد وسهام اجلدتني منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما       ] ١[
 فنضرا يف أصل املسألة ستة ينتج               ] ٢[اثنني 
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١٤٢

٢ ٦ ١٢×  

 أم أم أم  ١

١ 
١ 

 أم أم أب 
 أم أيب أب  × ×

 أخت ألم × ×
 أخت ألب  ١ ٢

 أخت شقيقة  ٣ ٦

 جد ١ ٢

] ١٢=٦×٢[ عشر ومنها تصح  اثنا
لكـل  ] ٢=٢×١[للجدتني اثنان   
وتسقط أم أيب   ] ١[واحدة واحد   

األب بابنها اجلد ولألخت الشقيقة     
ولألخـت ألب   ] ٦=٣×٢[ستة  

وتسقط األخت  ] ٢=٢×١[اثنان  
]  ٢=٢×١[ألم باجلد ولـه اثنان     

 :  صورا وهذه  
 .قال الشنشوري رمحه اهللا تعاىل وفيها أجوبة أخرى 

منها واهللا تعاىل أعلم مقتضى قول عمر بن اخلطاب          : قلت
فأكثر  ومن قال بتوريث ثالث جدات       �  وابن مسعود     �

وهو الراجح يف عدد اجلدات الوارثات كما سبق حتقيقـه يف           
 .باب السدس 

ومن قال أيضاً بتوريث اإلخوة مع اجلد كما سبق تفـصيله        
يف باب اجلد واإلخوة فعلى هذا القول فإن أصل املسألة مـن            

منكسر عليهن ومباين   ] ١[للجدات السدس واحد    ] ٦[ستة  
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١٤٣

للجد واألخت للذكر   ] ٥[والباقي مخسة   ] ٣[لرؤوسهن ثالثة   
مثل حظ األنثيني وهي كذلك منكـسرة عليهمـا ومباينـة           

 ] .٣[لرؤوسهما ثالثة 
وبالنظر بني املثبتات جندها متماثلة فنكتفـي بواحـدة مث          

 ] ١٨= ٦×٣[نضرا يف أصل املسألة ينتج مثانية عشر 
٣ ٦ ١٨×  

 أم أم أم  ١

 أم أم أب  ١

١ 

١/٦ 

 أم أيب أب 

 أخت ألم  × ×

 أخت ألب × ×
شقيقة  أخت  ٥

١٠ 
٥ 

 جد

ومنها تصح للجـدات ثالثـة      
لكل واحدة واحـد    ] ٣= ٣×١[
] ١٥[ مخسة عـشر     والباقي] ١[

بني األخت الشقيقة واجلد للذكر     
مثل حظ األنثيني لألخت الشقيقة     

] ١٠[وللجد عشرة   ] ٥[مخسة  
 ال يعـادي    �ألن ابن مسعود    

 : وهذه صورا ، بولد األب 
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 املسألة الصماء -٢٠
جدتان وثالثة إخـوة ألم ومخـسة       :  هي   املسألة الصماء 

 .أعمام 
لتحقق الشدة فيها بواسطة عموم التباين      :  مسيت بالصماء   

وحصوله بني األنصباء والرؤوس وبني الرؤوس بعـضها مـع          
 .بعض

الصماء لقب لكل مـسألة  : وقال ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل  
 .عمها التباين

للجدتني السدس واحد   ] ٦[وأصل املسألة الصماء من ستة      
] ٣[والبـاقي ثالثـة     ] ٢[ولإلخوة ألم الثلث اثنـان      ] ١[

 .لألعمام
، وبالنظر بني سهام كل فريق ورؤوسـه جنـدها متباينـة        

 وبالنظر بني رؤوس الفرق الثالث كذلك جندها
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٣٠ ٦ ١٨٠×  

 جدة  ١٥

١٥ 
١ 

 جدة 
 أخ ألم  ٢٠

 أخ ألم  ٢٠

٢٠ 

٢ 

 أخ ألم 

 عم  ١٨

 عم ١٨
 عم ١٨
 عم ١٨
١٨ 

٣ 

 عم

متباينة وحاصل ضرا يف بعضها نتج      
] ٣٠=٥×٣×٢[ ثون  جزء السهم ثال  

وبضرب جزء السهم يف أصل املـسألة       
] ١٨٠=٦×٣٠[نتج مائـة ومثـانون      

ــون  ــدتني ثالث ــصح للج ــها ت ومن
لكل واحـدة مخـسة     ] ٣٠=٣٠×١[

ولإلخــوة ألم ســتون ] ١٥[عــشر 
لكل واحد عـشرون    ] ٦٠ =٢×٣٠[
ــسعون ] ٢٠[ ــام تــ ولألعمــ
لكل واحد مثانية عشر    ] ٩٠=٣٠×٣[
  )١(: وهذه صورا ] ١٨[

 

                                                 
 تصرف وزيادة  ب١٨٤  الفصول يف الفرائض ص  (١)
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 مسألة االمتحان -٢١
مسألة االمتحان وهي من املسائل الـصماء وهـي أربـع           

 . زوجات ومخس جدات وسبع بنات وتسعة إخوة أشقاء 
 : قال ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل 

          وخصصوا باالمتحان مسألة    
                                      ليست بـصعبة علـى     

 احملصلة 
          زوجات جدات بنات عصبة  

                                   يف دهزط أعدادهم مرتبة    
)١( 

وهو عدد الزوجات واهلاء خبمسة     ] ٤[الدال بأربعة    : قلت
وهو عدد البنـات    ] ٧[عدد اجلدات والزاء بسبعة     وهو  ] ٥[

 . وهو عدد العصبة ] ٩[والظاء بتسعة 
ألنه ليس يف أعدادها عدد يبلغ عـشرة        : مسيت باالمتحان   

 .وتصح من أكثر من ثالثني ألفاً ] ١٠[

                                                 
  ٢٧٩ – ٢٧٨ / ٢  اية اهلداية إىل حترير الكفاية ج  (١)
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ألنه يقال فيها ترك أربعة فرق من       : وقيل مسيت باالمتحان    
ت من أكثر من الورثة كل فريق أقل من عشرة ومع ذلك صح     

 .ثالثني ألفاً 
للزوجات الثمن ثالثـة    ] ٢٤[ فأصلها من أربعة وعشرين     

وللبنات الثلثان ستة عشر      ] ٤[وللجدات السدس أربعة    ] ٣[
 .لإلخوة ] ١[والباقي واحد ] ١٦[

 .وبالنظر بني سهام كل فريق ورؤوسه جندها متباينة 
ـ         ل وبالنظر بني رؤوس الفرق كذلك جندها متباينة وحاص

ضرب رؤوس الفرق يف بعضها ينتج جزء السهم ألف ومائتان          
نضربه يف أصل املسألة ينتج     ] ١٢٦٠=٩×٧×٥×٤[وستون  

ومنها ] ٣٠٢٤٠=١٢٦٠×٢٤[ثالثون ألفاً ومائتان وأربعون     
 . تصح 

 ١٢٦٠×٣[للزوجات ثالثة آالف وسـبعمائة ومثـانون        
ــون ] ٣٧٨٠= ــسعمائة ومخــسة وأربع لكــل زوجــة ت
لجــدات مخــسة آالف وأربعــون ول ] ٩٤٥=٤÷٣٧٨٠[
ــة   ] ٥٠٤٠=١٢٦٠×٤[ ــف ومثاني ــدة أل ــل ج لك
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وللبنات عشرون ألفاً ومائة وسـتون      ] ١٠٠٨=٥÷٥٠٤٠[
لكل واحـدة ألفـان ومثامنائـة       ] ٢٠١٦٠=١٢٦٠×١٦[

  ولإلخوة ألف ومائتان وستون]٢٨٨٠=٧÷٢٠١٦٠[ومثانون
١٢٦٠ ٢٤ ٣٠٢٤٠×  

 ٤ زوجات  ٣ ٣٧٨٠

 ٥ جدات  ٤ ٥٠٤٠

 ٧ بنات  ١٦ ٢٠١٦٠
 ٩ إخوة أشقاء  ١ ١٢٦٠

]١٢٦٠=١٢٦٠×١ [
 لكل أخ مائـة وأربعـون     

وهذه ] ١٤٠=٩÷١٢٦٠[
 )١(: صورا 

 

                                                 
 والعذب الفائض ٩١ – ٩٠ / ٦ وروضة الطالبني ج ٥١ – ٥٠  انظر التهذيب يف علم الفرائض ص  (١)

  ١٨١ / ١جزء 
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 املسألة الغراء -٢٢
 .الغراء هي زوج وأختان ألم وأختان شقيقتان 

قيل ألا حدثت يف زمن بين أميـة فـأراد          : لقبت بالغراء   
لوا لــه   الزوج النصف كامالً فسأل عنها فقهاء احلجاز فقا       

ثلث املال بالعول فشاع ذكرها واشتهرت ومسيـت بـذلك          
 .تشبيهاً هلا بالكوكب األغر 

 . وقيل أن امليتة كان امسها الغراء 
 .وذكر بعضهم أا إمنا مسيت غراء باسم الزوج األغر 

 .ألا وقعت يف زمن مروان :  ومسيت مروانية
 . وقيل عبد امللك بن  مروان 

 .ن من بين مروان  وقيل ألن الزوج كا
وقدمه ابن اهلائم يف الفصول ورجحه وقال وقـد تلقـب           

 .بالغراء ومشى عليه يف شرح الكفاية 
حيث قال  ] ٩[وقال يف متنها أا لقب لكل عائلة إىل تسعة          

 :رمحه اهللا تعاىل 
       وعائل لتسعة  قد لقبه          قوم بغراء وفـيه مقربه 
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 ع         زوج بأختني ألم يتبع     وقيل ذا اسم لشقيقتني م
     وهذه تعزى إىل مـروان  

  )١(     وانسب له أخرى على إيقان                   
 : و فيها مذاهب ومنها التايل 

للزوج النصف  ] ٦[أصلها من ستة     :  مذهب اجلمهور  -١
 ولألختني ألم الثلث اثنان] ٣[ثالثة 

٦/٩  

 زوج  ١/٢ ٣

 أخت ألم  ١

١ 
١/٣ 

 أخت ألم
  أخت شقيقة  ٢

٢ 
٢/٣ 

 أخت شقيقة 

] ١[لكل واحدة واحد    ] ٢[
 الشقيقتني الثلثـان    ولألختني

لكل واحدة اثنان   ] ٤[أربعة  
] ٩[وتعول إىل تـسعة     ] ٢[

وعلى هذا املـذهب لقبـت      
 : بالغراء  وهذه صورا

للزوج النصف ولألختني ألم     :  ����مذهب ابن عباس     -٢
للشقيقتني الباقي ألما عنده ممن ينقلب      الثلث مثل اجلماعة و   

 .من فرض إىل تعصيب فهما ممن أخر اهللا 

                                                 
 ٢٨٣ ص ٢ الكفاية ج ر  اية اهلداية إىل حتري (١)
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للزوج النصف  ] ٦[فأصل املسألة على هذا املذهب من ستة        
 ] .٣[ثالثة 

] ١[لكل واحـدة واحـد      ] ٢[ولألختني ألم الثلث اثنان     
لألختني الشقيقتني منكسر عليهما ومباين     ] ١[والباقي واحد   
ينـتج  ] ٦[فنضرا يف أصل املسألة ستة      ] ٢ [لرأسيهما اثنني 

 اثنا عشر
٢ ٦ ١٢×  

 زوج ١/٢ ٣ ٦
 أخت ألم ١ ٢
١ ٢ 

١/٣ 
 أخت ألم

 أخت شقيقة  ١

١ 
 ب ١

 أخت شقيقة 

للزوج سـتة   ] ١٢=٦×٢[
ــن  ] ٦=٣×٢[ ــلٍ م ولك

] ٢=٢×١[األختني ألم اثنان    
ولألختني الشقيقتني اثنـان    

] ١[لكل واحدة واحد    ] ٢[
 : و هذه صورا )١(

 مرت  �وهناك تخرج رواية أخرى عن ابن عباس         : قلت
معنا يف ثالثينية ابن مسعود ؛ وهي جعل الباقي بني األخـتني            
ألم واألختني الشقيقتني أثالثاً أي للشقيقتني ثلثاه ولألخـتني         

                                                 
 ٦ و روضة الطالبني ج ٦٣ -٦٢ ص ١ ايب ج  و فتح القريب٣٣٤-٣٣٣  انظر الفصول ص  (١)
  ٢٨٤ -٢٨٣ ص ٢ و اية اهلداية إىل حترير الكفاية ج ٩١ص
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] ٦[ألم ثلثه وعلى هذه الرواية يكون أصل املسألة من سـتة            
 ] .٣[للزوج النصف ثالثة 

لكل ] ٢[لألختني الشقيقتني ثلثاه اثنان     ] ٣[ والباقي ثالثة   
 ].١[واحدة واحد 

منكـسر عليهمـا ومبـاين      ] ١[ولألختني ألم ثلثه واحد     
فنضرا يف أصل املسألة ينتج اثنا عـشر        ] ٢[لرأسيهما اثنني   

 ولكلٍ من ] ٦=٣×٢[ومنها تصح للزوج ستة ] ١٢[
٢ ٦ ١٢×  

 زوج ١/٢ ٣ ٦
 أخت ألم ١
١ 

 ثلث الباقي ١
 أخت ألم

 أخت شقيقة  ١ ٢

١ ٢ 
 ثلثا الباقي

 أخت شقيقة 

األختني ألم واحد   
مــن ولكــلٍ ] ١[

األختني الشقيقتني  
ــان  ] ٢=٢×١[اثن

 -:  وهذه صورا 
   -واهللا تعاىل أعلم 
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  املسألة املروانية األخرى-٢٣
ابقة قال ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل بعد ذكر املروانيـة الـس           

 :وهي الغراء 
 وهذه تعزى إىل مــروان    

                      وانسب له أخرى على إيقان     
 شخص له عشرون دينار هلك    

                    عنها و عن عشرين درمهاً ترك 
 فهي شقيقتان مع أختيــن  

                     لألم و الزوجات ضعف اثنني 
قيقتان وأختان ألم وأربع زوجات زوجة      فهذه املسألة هي ش   

ورثت من زوجها ديناراً ودرمهاً والتركة عـشرون دينـاراً          
 .وعشرون درمهاً 

صـورا  : أن عبد امللك بن مروان سئل عنها فقال         : يقال  
 .أختان ألم وأختان شقيقتان وأربع زوجات 

للزوجات مخس املال للعول واخلمس أربعة دنانري وأربعـة         
 .احدة دينار ودرهم دراهم لكل و
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فسميت هذه املسألة باملروانية نسبة لعبد امللك بن مـروان          
 :وقد أوردها الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل لغزا فقال 
           ووارثة بعال فكان نصيبــها      

                                   من املال دينار عتيق ودرهم 
  درمها               وكان مجيع املال عشرون

                                وعشرون دينارا كذلك يقسم
هن أربع نسوة وأختان ألم وأختـان       : وأورد اجلواب قائال    

 ........ألب 
للزوجات الربع ثالثـة    ] ١٢[أصلها من اثين عشر      : قلت

 ] .٤[منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن أربعة ] ٣[
] ٤[لكـل واحـدة أربعـة       ] ٨[وللشقيقتني الثلثان مثانية    
 ] .٢[لكل واحدة اثنان ] ٤[ولألختني ألم الثلث أربعة 
 ] .١٥[وتعول إىل مخس عشر 

وبضرب رؤوس الزوجات أربعة يف عول املسألة مخسة عشر   
 .ومنها تصح ]  ٦٠=١٥×٤[ينتج ستون 
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] ٣[لكل واحدة ثالثـة     ] ١٢=٤×٣[للزوجات اثنا عشر    
 ] .١٦=٤×٤[ولكل شقيقة ستة عشر 

فـإذا نـسبنا سـهام      ] ٨=٤×٢[كل أخت ألم مثانية     ول
الزوجات إىل مصح املسألة يكون مخساً فلهن مخس التركـة          

 وهي أربعة
  ١٢/١٥ ٦٠ دينارا٢٠ً درمها٢٠ً

 زوجة ٣ ١ ١
 زوجة ٣ ١ ١
 زوجة ٣ ١ ١
٣ ١ ١ 

٣ 

 زوجة
 شقيقة ٤ ١٦ ثلث و٥ وثلث٥
 شقيقة ٤ ١٦  وثلث٥  وثلث٥
 أخت ألم ٢ ٨  وثلثان٢ وثلثان٢
 أخت ألم ٢ ٨  وثلثني٢  وثلثني٢

ــانري  دنـ
وأربعــة 
دراهـــم 
ــل  لكـ
واحــدة 

] ١[واحد  
ــذه  وهـ

: صورا  
)١( 

 
                                                 

 وفتح القريب ٢٨٤ / ٢ واهلداية إىل حترير الكفاية ج ٣٣٦ – ٣٣٥/   انظر الفصول يف الفرائض (١)
  ٩١ / ٦ ج  وروضة الطالبني٤٢١ – ٤٢٠ والتهذيب يف علم الفرائض ص ٦٣ – ٦٢ / ١ايب جزء 
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 أم الفروخ -٢٤
وهي زوج وأم وأختان شقيقتان وأختان ألم  هذا على مـا   
ذكره أبو منصور الوين شيخ الكلوذاين واخلربي رمحهـم اهللا          

 . تعاىل 
 رمحـه اهللا    )١(ذكره القمويل   :  يموتسمى بأم الفروج باجل   

تعاىل يف حبره ألن أكثر من فيها نساء ولكثرة السهام  العائلة            
 .فيها فشبهوها بطائر وحوهلا أفراخها 

 ] .١٠[وقيل هي لقب لكل مسألة عائلة إىل عشرة 
لوضوحها ألا عالت بثلثيها وهو أكثر ما       :  ويقال البلجاء 

 .يكون يف الفرائض 
نسبة إىل القاضي شريح رمحه اهللا      :   بالشرحيية وتلقب أيضاً 

تعاىل  لوقوعها يف زمنه  وقضائه فيها بذلك ملا روي أنه سئل             
 كما سنعرف ذلك إن شاء      –] ١٠[عنها فجعلها من عشرة     

  فكان الزوج يلقى الفقيه فيستفتيه فيقول –اهللا تعاىل 

                                                 
هو أمحد بن حممد بن مكي بن ياسني القرشي املخزومي العالمة جنم الدين أبو العباس القمويل                :   القمويل    (١)

املعري درس وأفىت ويل قضاء قوس مث أسيوط وغريمها وهو من الفقهاء املشهورين املتـورعني مـات سـنة                   
  ٣٧٤ / ١هـ  ا هـ  بتصرف اية اهلداية إىل حترير الكفاية ج ٧٢٧
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رجل ماتت امرأته ومل تترك ولداً وال ولد ابن فيقـال لـه             
فيقول واهللا ما أُعطيت نصفاً وال ثلثاً فيقـول مـن           ، صف  الن

أعطاك ذلك فيقول شريح فيلقى الرجل شرحياً فيـسأله عـن           
فكان شرحياً إذا لقي الـزوج يقـول إذا         ، ذلك فيخربه اخلرب    

وإذا رأيتك ذكرت بك رجالً ، رأيتين ذكرت يب حكماً جائراً    
 .فتوى  فاجراً تبني يل فجورك أنك تذيع الشكوى وتكتم ال

  :املذاهب يف قسمتها
 :يف قسمة مسألة أم الفروخ مذاهب ومنها التايل 

 للزوج النصف ] ٦[أصلها من ستة   مذهب اجلمهور-١ 
٦/١٠  
 زوج ٣
 أم ١
 أخت شقيقة  ٢
 أخت شقيقة  ٢

 أخت ألم ١
 أخت ألم ١

ولألم السدس واحـد    ] ٣[ثالثة  
] ٤[وللشقيقتني الثلثان أربعة    ] ١[

ولألختني ألم ] ٢[لكل واحدة اثنان   
لكل واحدة واحد   ] ٢[الثلث اثنان   

وهذه ] ١٠[عول إىل عشرة    وت] ١[
 :صورا 
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 ويف مقابل مذهب اجلمهور مذهب ابن عباس رضي -٢
وهو كما علم سابقاً أنه ال يقول بالعول وعلى   : اهللا عنهما

 نمذهبه تسقط الشقيقتان حيث أما مم
٦  

 زوج ٣
 أم  ١

 أخت شقيقة ×
 أخت شقيقة ×
 أخت ألم  ١

 أخت ألم  ١

 ممن قدم وهـذا هـو       أخر اهللا وأولئك  
املشهور عنه فأصل املسألة على هذا القول       

] ٣[للزوج النصف ثالثـة     ] ٦[من ستة   
ولألخـتني ألم   ] ١[ولألم السدس واحد    

لكل واحدة واحد   ] ٢[الثلث كامالً اثنان    
وتسقط الشقيقتان لعدم وجود باقي     ] ١[

 :وهذه صورا 
 من أن ثلث ���� وخيرج  على مذهب ابن عباس -٣ 

األختني ألم بني األخوات معاً على قدر سهامهن لو انفردن          
 أي للشقيقتني ثلثا الباقي ولألختني ألم ثلثه
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٣ ٦ ١٨×  

 زوج ٣ ٩
 أم ١ ٣
 أخت شقيقة  ٢

 أخت شقيقة ٢
 أخت ألم ١
١ 

٢ 

 أخت ألم

وخمرجهما ثالثة نضرا يف أصـل      
املسألة سـتة ينـتج مثانيـة عـشر         

صح على هـذا    ومنها ت ] ١٨=٦×٣[
ولألم ] ٩=٣×٣[القول للزوج تسعة    

ولكل شقيقة اثنان   ] ٣=٣×١[ثالثة    
] ١[و لكل أخت ألم واحـد       ] ٢[

 :وهذه صورا 
على هذا التخريج األخصر أن يكون أصل املـسألة          : قلت

لوجود السدس وثلثي الباقي للشقيقات     ] ١٨[من مثانية عشر    
وثلث الباقي لألختني ألم حيث يصبح نصف الزوج تـسعة          

 ] ٦[والباقي ستة ] ٣[وسدس األم ثالثة ] ٩[
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١٨  
 زوج  ٩

 أم  ٣

 أخت شقيقة  ٢

 أخت شقيقة  ٢

 أخت ألم  ١

 أخت ألم  ١

لكل ] ٤[ثلثاها لألختني الشقيقتني أربعة     
] ٢[ولألختني ألم ثلثه اثنان] ٢[واحدة اثنان  

وهـذا ملـا سـبق      ] ١[لكل واحدة واحد    
أصل و لـيس    ] ١٨[ه أن مثانية عشر     ترجيح

مصح كما سبق حتقيقـه يف بـاب اجلـد          
واإلخوة وإن كان خاص به واهللا تعاىل أعلم        

 :وهذه صورا 
 :  ما قاسه الفرضيون على قول ابن عباس رضي اهللا عنهما          -٤

الثلث بني األختني الشقيقتني واألختني ألم بالـسوية        وهو أن يكون    
للزوج النـصف  ] ٦[وعلى هذا القياس تكون أصل املسألة من ستة       

 ولألم السدس واحد ] ٣[ثالثة 
٢ ٦ ١٢×  

 زوج ٣ ٦
 أم ١ ٢
 أخت شقيقة ١
 أخت شقيقة ١

 أخت ألم ١
١ 

٢ 

 أخت ألم

لألخـوات  ] ٢[والباقي اثنـان    ] ١[
منكسرة عليهن وموافقـة لرؤوسـهن      
بالنصف وبضرب وفق رؤوسهن اثنني يف      

نـا عـشر    أصل املسألة سـتة ينـتج اث      
] ٦=٣×٢[للزوج سـتة    ] ١٢=٦×٢[

ولكـل أخـت    ] ٢=٢×١[ولألم اثنان   
 :  وهذه صورا] ١[واحد 
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 . أن لألم الثلث وليس السدس ����مذهب معاذ  -٥
ألنه ال حيجب األم من الثلـث إىل الـسدس بـاألخوات            

 وإمنا باإلخوة أو مها معاً كما سبق حتقيقه يف باب           ،الصرف  
] ٦[وعلى هذا املذهب يكون أصل املسألة من ستة         ، الثلث  

 ]٣[للزوج النصف ثالثة 
٦/١١  
 زوج ٣
 أم ٢
 أخت شقيقة ٢
 أخت شقيقة ٢
 أخت ألم ١
 أخت ألم ١

وللشقيقتني ] ٢[ولألم الثلث اثنان    
لكل واحدة اثنان   ] ٤[الثلثان أربعة   

] ٢[ولألختني ألم الثلث اثنان     ] ٢[
 وتعول إىل ] ١[لكل واحدة واحد    

: وهذه صـورا    ] ١١[أحد عشر   
ويف هذين املذهبني األخريين نازع     

  . )١(الوين رمحه اهللا تعاىل 
 
 

                                                 
ـ  ١/٧٠ والتلخيص يف الفرائض ج٤٢-١/٤١ انظر  فتح القريب ايب ج (١)  واية اهلدايـة إىل  ٧١ 

  ٢٧٧ – ٢٧٦ ص ٢حترير الكفاية ج 
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 أم األرامل -٢٥
وهي ثالث زوجات وجدتان وأربـع      : مسألة أم األرامل    

 .أخوات ألم ومثان أخوات شقيقات 
 . ألن مجيع من فيها نساء : لقب أيضاً بأم الفروج وت

 .بنسبتها إىل سبعة عشر : وتلقب بالسبعة عشرية 
ألنه يعايا ا فيقال خلفت سبعة   : وتلقب بالدينارية الصغرى  

عشر امرأة من أصناف خمتلفة وسبعة عشر ديناراً فورثت كل          
 .امرأة منهن ديناراً 

رأة من أصـناف    رجل خلف سبعة عشر ام    : ويقال أيضاً   
 . خمتلفة فورثن ماله بالسوية فهي هذه 

 قال الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعاىل يف عمدة الفارض
  والربع مع ثلث من اثين عشـرا

 أو مع سدس التفاق ظهـرا  
  وعوهلا وتراً لسبعة اعـشــرا
 وذا لدى أم األرامل شهرا  

  كجدتني وثالث زوجات
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 تصحنب أربعاً له من أخـوا
  لألم ثـم ضعفها لغريهـا 

 وذا متام عوهلا وخريهـا  
  ولقبت أم الفروج وأشيـع 

 أم األرامل ألنوثة اجلميع  
  وإن يكن متروكه سبع عشر

  )١(من الدنانري فبالصغرى اشتهر 
وتعول إىل سبعة عشر     ] ١٢[أصلها من اثين عشر 

]١٧. [ 
 .] ١[لكل واحدة واحد ] ٣[للزوجات الربع ثالثة 

 ] .١[لكل واحدة واحد ] ٢[وللجدتني السدس اثنان 
 ].١[لكل واحدة واحد ] ٤[ولألخوات ألم الثلث أربعة 
كـذلك لكـل واحـدة            ] ٨[وللشقيقات الثلثان مثانيـة     

 ] .١[واحد 

                                                 
  ١٦٨ – ١٦٦ / ١  مدة الفارض بشرح العذب الفائض ج  (١)
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١٢/١٧  

 ٣ زوجات  ٣

 ٢ جدتان  ٢

 ٤ أخوات ألم  ٤

 ٨   شقيقات  ٨

ولو قلت هلك عن سبعة عشر      
ديناراً لكان نصيب كل واحدة     
منهن ديناراً واحداً وهلذا مسيت     

رى وهذا علـى     الصغ الدينارية
 :وهذه صورا قول اجلمهور 

 فقد سـبق    أما على مذهب ابن عباس رضي اهللا عنهما         
 .نظريها يف الغراء وأم الفروخ 

وعلى قول اجلمهور أورد فيها كثري من األلغاز ومن ذلـك           
 : تعاىل من شعر ملفق وهوما أورده الكلوذاين رمحه اهللا

 قل ملن يقسم الفرائض واســـأل  
                            إن سألت الشيوخ واألحداثا 

 مات ميت عن سبع عشرة أنثى من  
                                 وجوه شىت فحزن التراثا 

 أخذت هذه كما أخذت تلك      
 عقاراً ودرمهاً وأثاثا                                 
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 اجلواب
 قد فهمنا السؤال فهماً صحيحاً     

                              وعرفنا املـوروث والوراثا
 وخص ثلثي تراثه أخوات    

                              من أبيه مثانيا وراثــــا
 ومن األم أربع حزن ثلثا        

 ولزوجاته وكن ثالثـــا                              
 ربع املال ال ينازعن فـيه   

                                 فيوزعن ربعـه أثالثـا
 وله جدات ياصاح أيضاً 

                                حزنا السدس صامتاً وأثاثا
  فاستوى القوم يف السهام 

 ثا                     بعول كان يف فرضهن وحزن الترا
 كل أنثى هلا من املال سـهم   

                         وجرى األمر واضحاً مـا التاثا 
 لقبوها أم األرامل إذ كـان    
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 )١(                                مجيع الوراث فيها إناثا
املشكل اخلامس قال تـرك     : وقال القرايف رمحه اهللا تعاىل      

اً ورث كل واحدة ديناراً مث      سبع عشر امرأة وسبعة عشر دينار     
 : وفيها يقول الشاعر : ذكر الوارثات املذكورات وقال 

 أمل تسمع وأنت بأرض مصر      
                                 بذكر فريضة يف املسلمني

 بسبع مث عشر من إنــاث   
                                فخرت ن عند الفارضني 

 قسم حـق  فأحرزن الوراثة 
 )٢(                                  سواء يف حقوق الوارثينا

                                                 
  ٤٣– ٤٢  /١ وفتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب جزء ٤٥– ٤٤  التهذيب يف الفرائض ص   (١)
  ٧٠ / ١٣  الذخرية ج  (٢)
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 الدينارية الصغرى   -٢٦
مسألة الدينارية الصغرى هي أربع أخوات لغري أم وأختـان ألم           
وهي غري مشهورة يقال فيها خلف ست نسوة وخلف ستة دنـانري            

 ]٣[أصـلها مـن ثالثـة        : قلـت  ، )١(فورثت كل امرأة ديناراً     
منكسرة عليهن وموافقـة لرؤوسـهن      ] ٢[للشقيقات الثلثان اثنان    

ولألختني ألم  ، ] ٢[بالنصف فنثبت نصف الرؤوس اثنني      ] ٤[أربعة  
وبني ] ٢[منكسر عليهن ومباين لرؤوسهن اثنني      ] ١[الثلث واحد   

مث نضرا يف أصل    ، احملفوظات من الرؤوس مماثلة فنكتفي بإحداهن       
 ومنها تصح للشقيقات ] ٦= ٣×٢[ ستةينتج] ٣[املسألة ثالثة 

×٢ ٣ ٦ دنانري٦  

 أخت شقيقة  ١ ١
 أخت شقيقة  ١ ١

  أخت شقيقة ١ ١

١ ١ 

٢ 

 أخت شقيقة 

 أخت ألم ١ ١
١ ١ 

١ 
 أخت ألم

لكل واحدة  ]٤=٢×٢[أربعة
لألختني ألم اثنان   ]  ١[واحد  

] ١[لكل واحدة واحد     ] ٢[
فإذا كانت التركة ستة دنانري     
فيكون نصيب كل واحـدة      
منهن ديناراً واحـداً وهـذه      

 :صورا 
                                                 

  و فتح    ٣٣٣  و الفصول يف الفرائض ص        ٢٨١ -٢٨٠ ص   ٢  انظر اية اهلداية إىل حترير الكفاية ج          (١)
  ٦٣ ص ١القريب ايب ج 
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 الدينارية الكربى -٢٧
مسألة الدينارية الكربى هي أم وزوجة وبنتان واثنا عشر أخ        

 .ألب وأخت ألب 
ألن األخت ذهبت إىل علـي بـن أيب         : وتلقب بالركابية   

يا أمـري   :  فوجدته راكباً فأمسكت بركابه وقالت       �طالب  
املؤمنني إن أخي ترك ستمائة ديناراً فأعطاين شريح منها ديناراً          

 .واحداً 
لعل أخاك ترك زوجة وأماً وبنتني واثين عشر أخاً         : فقال هلا   

 .وأختاً 
 . نعم :قالت 

 .ذاك حقك ومل يظلمك شيئاً وهلذا لقبت بالركابية: قال 
 قال الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعاىل يف عمدة الفارض

      بنسبة ملا شريح حكما 
                                 فيها ألخت ميت ما ظلما

      يف زوجة للميت وابنتني أم     
      واثين عشر أخاً وأختاً ال ألم                             
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 ألجلها قد لقبت بالشاكية    
                                        لكوا أتت علياً باكية 

 قالت له إن شرحياً ظلمـا    
                                  مل يعدل القسمة حني حكما

 أبقى أخي من ذهب ست مائة    
                 فخصين بواحد دون الفئـة                  

 قال هلا لعله قد هلكـا   
                                        عن زوجة وأمه وتركا 

 بنتني مع اثين عشر من إخوة   
                                         وأنت أخته متام العدة 

 قالت نعم فقال ذاك حقـك  
                      تأيت لنا بغري حق تشتكي                 

 وتظهرين يف شريح الشكـوى  
  )١(                             وتكتمني عند ذاك الفتوى

                                                 
  ١٦٩ – ١٦٨ / ١  عمدة الفارض بشرح العذب الفائض جزء  (١)
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ألن األخت سألت عنها عامر     : وتلقب بالعامرية وبالشعبية  
 . الشعيب فأجاا مبا قاله شريح رمحهم اهللا تعاىل 

وذلـك   تلقب بالشرحيية : اىلوقال ابن ادي رمحه اهللا تع     
 . لقضاء شريح فيها 
لشكايتها  لشريح رمحه اهللا تعاىل علـى        :  وتلقب بالشاكية 

  .�علي 
وحيكي عن ابن سريج وعـن      : قال اخلربي رمحه اهللا تعاىل      

داود الطائي وعن عبد امللك بن مروان وعن املـأمون وكـل       
  .)١(ذلك قد قيل 

: رمحه اهللا تعاىل بقوله     ومن ذلك ما أورده ابن كثري        : قلت
وروى ابن عساكر أن املأمون جلس يوماً للناس ويف جملسه          ( 

األمراء والعلماء فجاءت امرأة تتظلم إليه فذكرت أن أخاهـا          
 .تويف وترك ستمائة دينار ومل حيصل هلا سوى دينار واحد

                                                 
  ٣٩٩  /١  املصادر السابقة وكتاب التلخيص يف الفرائض ج  (١)
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على البديهة قـد وصـل   :  فقال هلا املأمون رمحه اهللا تعاىل   
 قد ترك بنتني وأماً وزوجة واثين عشر        إليك حقك كأن أخاك   

 .نعم يا أمري املؤمنني : أخاً وأختاً واحدة وهي أنت قالت 
 .للبنتني الثلثان أربعمائة ديناراً : فقال 

 .ولألم السدس مائة دينار
 . وللزوجة الثمن مخسة وسبعون ديناراً 

بقي مخسةً وعشرون ديناراً لكل أخ ديناران ولك دينـار          
 . )٢( العلماء من فطنته وحدة ذهنه وسرعة جوابهواحداً فعجب

وإذا علم هذا فإن أصل املسألة الدينارية الكربى من أربعـة           
 ] .٢٤[وعشرين 

وللبنتني ] ٣[وللزوجة الثمن ثالثة    ] ٤[لألم السدس أربعة    
 ].٨[لكل واحدة مثانية ] ١٦[الثلثان ستة عشر 

 حظ  لإلخوة ألب وأختهم للذكر مثل    ] ١[ والباقي واحد   
 وعشرين مخسة األنثيني وهو منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم     

 ]٦٠٠=٢٤× ٢٥[ فنضرا يف أصل املسألة ينتج ستمائة     ] ٢٥[
وللزوجة مخسة وسـبعون    ] ١٠٠ = ٢٥×٤[ومنها تصح لألم مائة     

                                                 
  ٧١٩ – ٧١٨ / ١٠  انظر البداية والنهاية جزء  (٢)
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ولكـل  ] ٢٠٠= ٢٥×٨[ولكل من البنتني مائتان     ] ٧٥ =٢٥×٣[
 ومبا أن] ١[ولألخت واحد ]٢[أخ اثنان 

٢٥ ٢٤ ٦٠٠ ٦٠٠×  
 أم  ١/٦ ٤ ١٠٠ ١٠٠

 زوجة  ١/٨ ٣ ٧٥ ٧٥

 بنت  ٨ ٢٠٠ ٢٠٠

٨ ٢٠٠ ٢٠٠ 
٢/٣ 

 بنت 

 أخ ألب ١٢ ٢٤ ٢٤
١ ١ 

 ع.ب ١
  ألبتأخ

التركة مـساوية   
ملــصح املــسألة 
فسهام كل وارث  
هي نصيبه مـن    

] ٦٠٠[التركــة 
 : وهذه صورا
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  املنربية  -٢٨
 . أب و بنتان املسألة املنربية هي زوجة و أم و

 سئل عنها وهو    �ألن علي بن أيب طالب       : لقبت باملنربية 
على املنرب بالكوفة فقال ارجتاالً صار مثنها تـسعاً ومـضى يف       

 .خطبته 
أخربنا بعض طلبة اليمن أنه     : قال ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل       

 يف  �مسع يف اليمن بعضاً يذكر أن صدر اخلطبة اليت سـئل            
مد هللا الذي حيكم باحلق قطعاً وجيزي كل نفس مبا احل: أثنائها 

تسعى وإليه املعاد والرجعى فسئل حينئذ فأجاب بقوله صـار          
ولكين مل أقف على ذلك يف مصنف وما مسعتـه          ، مثنها تسعا   

 .من غري هذا اليمين واهللا أعلم 
لقلة عوهلا ألا ال تعـول إال إىل        :  وتسمى أيضاً بالبخيلة    

 يف القول   �فقط إال عند ابن مسعود      ] ٢٧[سبعة وعشرين   
حبجب االبن ـ الذي قام به حجب األوصاف ـ  لغريه كما   

 .يف الثالثينية 
  : وتلقب أيضاً باحليدرية و بالعتبية
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 :قال ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل يف كفايته 
    أب و أم و ابنتان و مرة         هذي مبنربية مشتـهرة

 يف عمـدة    - رمحه اهللا تعـاىل      -قال الشيخ صاحل البهويت     
يف عرض كالمه عن عول أصل أربعـة وعـشرين    : الفارض  

 :فأوردها بقوله ] ٢٤[
 وعوهلا بالثمن جاء عن علي          يف منربية لقوله اجللي

 )١(يف أبوين وابنتني مجعا      مع زوجة قد صار مثن تسعا
للزوجة ] ٢٤[وال ختفى قسمتها فأصلها من أربعة وعشرين        

 . ]٤[ولكل من األبوين السدس أربعة ، ] ٣[الثمن ثالثة 
٢٤/٢٧  

 زوجة ٣
 أم ٤
 أب ٤
 بنت ٨
 بنت ٨

لكـل  ] ١٦[وللبنتني الثلثان ستة عشر     
وتعـول إىل سـبعة     ] ٨[واحدة مثانيـة    

وهذا كما علم سابقاً على     ] ٢٧[وعشرين  
 حيث �قول  اجلمهور خالفاً البن عباس   

 :ال يرى العول وهذه صورا

                                                 
 و التهذيب يف ٤٣ ص ١ و فتح القريب ايب ج ٢٨١ ص ٢   اية اهلداية إىل حترير الكفاية ج  (١)

  ١٧٠ ص ١ والعذب الفارض  ج ٤٥الفرائض ص 
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 املباهلة -٢٩
 .هي زوج وأم وأخت شقيقة أو ألب  : مسألة املباهلة

تسمى مسألة املباهلة  ألـا      :  قال اخلربي رمحه اهللا تعاىل      
  .�أول مسألة عائلة حدثت يف عهد عمر بن اخلطاب 

ألـا  : تسمى املباهلـة    : وقال الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل      
مع الصحابة فأشـار   فج�حدثت يف زمن عمر بن اخلطاب   

بعضهم بالعول وأمجع رأيهم على ذلك وخالف ابن عبـاس          
رضي اهللا عنهما فلم ير العول إال أنه مل يظهر اخلالف يف زمن             

  .�عمر بن اخلطاب 
إن الذي أحصى   :  تكلم يف ذلك فقال      � فلما قتل عمر    

رمل عاجل عدداً مل جيعل يف املال نصفاً ونصفاً وثلثـاً هـذان             
هبا باملال فأين الثلث من شاء باهلته إن املسائل ال          نصفان قد ذ  

:  فقـال    �فأين كنت يف زمن عمر      : فقالوا لـه   ، تعول  
 .هبته وكان امرءاً  مهيباً 

 .وقيل هي لقب لكل عائلة 
 .لقب لصورة خمصوصة : أما الفرضيون فيقولون هي 
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وقيل أن أول فريضة عالت يف اإلسالم هي زوج وأختـان           
 .نصاري رمحه اهللا تعاىل ذكره زكريا األ

لدعاء ابن عباس رضي اهللا عنهما إىل       : وقيل مسيت مباهلة    
 .املباهلة أن املسائل ال تعول 

 ولقد قال عطاء بن أيب رباح البن عباس رضي اهللا عنهما           
أن هذا ال يغين عين وال عنك شيئاً لو مت أو مـت لقـسم               

 .مرياثنا على ما عليه الناس اآلن 
اؤا فلندع أبناءنـا وأبنـاءهم ونـساءنا        فإن ش  : �قال  

ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم مث نبتهل فنجعل لعنـة اهللا علـى           
ومـرةً  ، ومرةً لعطـاء   ، �وقال ذلك مرةً لزيد   ، الكاذبني  

 .ومرةً مل يسم املخاطب ، لزفر رمحهم اهللا تعاىل مجيعاً 
  :فعلى مذهب ابن عباس رضي اهللا عنهما

٦   
 زوج  ١/٢ ٣

 أم  ١/٣ ٢

 أخت شقيقة  ب ١

] ٦[أصل املسألة مـن سـتة       
ولألم ] ٣[للزوج النصف ثالثة    

والباقي واحد  ] ٢[الثلث اثنان   
 : لألخت وهذه صورا ] ١[
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وهو الراجح كما سبق حتقيقه يف       : وعلى مذهب اجلمهور  
 ]٣[للزوج النصف ثالثة ، ] ٦[باب العول أصلها من ستة 

٦/٨   
 زوج ١/٢ ٣
 أم  ١/٣ ٢

 أخت شقيقة  ١/٢ ٣

] ٢[ولألم الثلث اثنـان     
ولألخت الشقيقة النـصف    

وتعول إىل مثانيـة    ] ٣[ثالثة  
 )١(: وهذه صورا ] ٨[

 

                                                 
 واية ٤٢ – ٤١ا ص  والتهذيب يف الفرائض والوصاي١٦٧ / ١  انظر كتاب التلخيص يف الفرائض ج  (١)

 / ١ وفتح القريب ايب جزء ٩١ / ٦ وروضة الطالبني ج ٤٨ – ٤٧ / ١اهلداية إىل حترير   الكفاية ج 
٤١ – ٣٨  
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 :الناقضة  -٣٠
 .زوج وأم وأختان ألم :  هي املسألة الناقضة

ومسيت الناقضة واملناقضة ألا تنقض على ابن عباس رضي         
 .اهللا عنهما أصله يف الفرائض

 أحد أصليه ألنه إن أعطى لألم الثلث كامالً مل يبـق            وقيل
لألختني ألم إال السدس وهو ال ينقص ولد األم عن فرضـه            

 .ألم ال يكونون عصبة حبال 
 وإن أعطى األختني ألم الثلث كامالً حجب األم ما وهو          
ال يرى حجب األم إال بثالثة من اإلخوة فصاعداً كما سـبق            

 . ألة وذلك خالف مذهبه أو أعال املس،  حتقيقه 
 بأحد أمـور    �ألا ألزمته   : ولذلك مسيت مسألة اإللزام     

 .ثالثة وهو ال يقول ا فإما أن يعيل 
وإما أن حيجب األم من الثلث إىل السدس بأختني وهـو ال           

 .حيجبها إال بثالثة فصاعداً 
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وإما أن ينقص األختني ألم من ثلثهما هنا ومها على قولـه            
ر اهللا عنده ألما ال يهبطـان مـن فـرض إىل            ليستا ممن أخ  

 . تعصيب 
 :قال اجلعربي رمحه اهللا تعاىل 

      ولو زوجة ماتت عن أم كرمية             
                                    وعن ولدي أم وزوج تبتال 

      فللزوج نصف وابن عباس ال يرى           
  الثلث حجب األم بأخوين ال                             عن

       وال العول مث احلجب يلزمه هنا             
                                  أو العول أياما توخاه أشكال

 : وقال ابن اهلائم رمحه اهللا تعاىل يف كفايته 
         زوج وأم وابنتاها دم  

 نقص يلزم                               أصل ابن عباس ل
         ملنعه العول وحجب األم من    

                               ثلث باالثنني من إخوة تعن 
         فالنقض الزم ألصل منهما   
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                              واخللف يف قياسه أصله انتمى 
إن األشبه بقياس ابن عبـاس      : قال اخلربي رمحه اهللا تعاىل      

 . عنهما أن يعطي األختني السدس رضي اهللا
ومقصد اخلربي رمحه اهللا تعاىل هنا واهللا تعاىل أعلم          : قلت

هو اخلروج من هذه املسألة بإعطاء األختني ألم الباقي وهـو           
 �السدس الفاضل عن نصف الزوج وثلث األم على قولـه           

 .واهللا تعاىل أعلم 
قياس قيل إن الصحيح على     : وقال النووي رمحه اهللا تعاىل      

 . قوله أن الباقي لألختني 
وميكن اجلواب عن ابـن  : وقال الشنشوري رمحه اهللا تعاىل   

عباس رضي اهللا عنهما بأنه روي عنه أن املقدم من ال حيجب            
 .عن اإلرث 

 . واملؤخر من قد حيجب عن اإلرث فعليه خيلص عن اإللزام
املشهور يف الرواية عنه أنـه ال يـدخل         :  لكن قال اإلمام    

 .قص على ولد األم فعليه ال خملص له من اإللزام الن
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ووجه ذلك بعضهم بأنه إذا كان األقوى عنده من ينتقل من           
 .فرض إىل فرض فذلك موجود يف الزوج واألم 

وأما اإلخوة لألم فينتقلون من فرض إىل غري شـيء فعليـه    
  . )١(خيلص من اإللزام 

للزوج ] ٦[وعلى هذا يكون أصل املسألة من ستة    : قلت  
 .]٢[ولألم الثلث اثنان ، ] ٣[النصف ثالثة 

منكسر عليهما ومبـاين    ] ١[ ولألختني ألم الباقي واحد     
 .ينتج] ٦[ستة وبضرا يف أصل املسألة ] ٢[لرأسيهما اثنني 

٢ ٦ ١٢×   
 زوج  ١/٢ ٣ ٦

 أم ١/٣ ٢ ٤
 أخت ألم ١
١ 

 ب ١
 أخت ألم 

 ومنها يـصح    ]١٢[اثنا عشر   
 للـزوج سـتة     هذا االنكسار 

ــة  ] ٦=٣×٢[ ــألم أربع ول
ولكل من األختني   ] ٤=٢×٢[
 :وهذه صورا ] ١[م واحد أل

 

                                                 
 والعذب الفائض ٤٠ / ١ وفتح القريب ايب ج١٦٨ / ١  انظر كتاب التلخيص يف علم الفرائض ج  (١)

 والكنوز امللية يف الفرائض اجللية ص ٥٣ –٢/٥٢كفاية ج واية اهلداية إىل حترير ال١٦٣ – ١٦٢ / ١جزء 
١٠٢  
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 أما على قول اجلمهور وهو الراجح كما سبق حتقيقه 
٦   

 زوج  ١/٢ ٣

 أم  ١/٦ ١

 أخت ألم  ١

١ 
١/٣ 

 أخت ألم 

] ٦[فإن أصل املسألة مـن سـتة        
ولـألم  ] ٣[للزوج النـصف ثالثـة      

ولألخـتني ألم   ] ١[السدس واحـد    
لكل واحدة واحـد    ] ٢[الثلث اثنان   

 : وهذه   صورا ] ١[
ويتخرج يف هذه املسألة قول آخر على مذهب معاذ          : قلت

 والذي مر معنا يف باب الثلث أنه ال حيجب األم           �بن جبل   
عن الثلث باألخوات الصرف إال أن يكون معهم أخ أو أكثر           

] ٧[ السدس وتعول إىل سبعة        وعليه يكون لألم الثلث بدل    ، 
 ]٦[فأصلها من ستة 

٦/٧   
 زوج  ١/٢ ٣

 أم  ١/٣ ٢
 أخت ألم  ١

١ 
١/٣ 

 أخت ألم 

ولألم ] ٣[للزوج النصف ثالثة    
ولألخـتني ألم   ]٢[الثلث اثنـان  
لكـل واحـدة    ]٢[الثلث اثنان   

] ٧[وتعول إىل سبعة      ]١[واحد
 : وهذه صورا 
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 أم البنات -٣١
] ٤[زوجـات وأربـع     ] ٣[بنات هي ثـالث     مسألة أم ال  

أخوات شقيقات وهـي أم األرامـل       ] ٨[أخوات ألم ومثان    
 .بإسقاط اجلدتني 

وتعـول إىل مخـسة عـشر          ] ١٢[ وأصلها من اثين عشر     
] ١[لكل واحـدة واحـد      ] ٣[للزوجات الربع ثالثة    ] ١٥[

] ١[لكل واحدة واحـد         ] ٤[ولألخوات ألم الثلث أربعة     
 وهذا ] ١[لكل واحدة واحد ] ٨[لثان مثانية وللشقيقات الث

 ١٢/١٥ 
 ٤ زوجات ٣
 ٤ أخوات ألم ٤

على قول اجلمهور وهو القـول      
 وهـذه   الراجح  كما سبق حتقيقه    

 :صورا
 ٨ أخوات شقيقات ٨

قول بـالعول   ال وهو عدم  �بن عباس   أما على أحد قويل     
لثلث يعطي األخوات ألم ا   فً    ، العول    باب  سبق حتقيق يف   كما

كامالً ألن ينقلنب من فرض إىل فرض فهن عنده ممن قـدم            
 .اهللا
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 ويعطي األخوات الشقيقات الباقي ألن ينقلنب من فرض        
 .إىل تعصيب فهن عنده ممن أخر اهللا

 .]١[لكل واحـدة واحـد      ] ٣[فللزوجات الربع ثالثة     
لكل واحدة واحـد    ] ٤[ولألخوات ألم الثلث كامالً أربعة      

]١[. 
لألخوات الشقيقات منكسرة علـيهن     ] ٥[ي مخسة    والباق

فهي جزء السهم نضرا يف أصل      ] ٨[ومباين لرؤوسهن مثانية    
  .]٩٦=١٢×٨[ينتج ستة وتسعون ] ١٢[املسألة اثين عشر 

لكل واحـدة    ، ]٢٤=٨×٣[ للزوجات أربعة وعشرون    
 .أسهم] ٨=٣÷٢٤[مثانية 

ـ ، سهماً  ] ٣٢=٨×٤[ولألخوات ألم اثنان وثالثون      ل لك
 .أسهم] ٨=٤÷٣٢[واحدة مثانية 

  ٩٦ ٨×١٢ 
 ٢٤ ٣ زوجات ٣
 ٣٢ ٤ أخوات ألم ٤

وللشقيقات الباقي أربعون    
لكل واحدة  ، سهماً  ] ٤٠[

أسهم وهـذه   ] ٥[مخسة  
 ٤٠ ٥ خوات شقيقاتأ ٨ :صورا على هذا القول
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 على القول اآلخر يف مذهب ابن عباس رضي اهللا عنـهما          و
ألم واألخـوات   الفروض لألخوات    جيعل الباقي بعد أصحاب   

للـشقيقات ثلثـاه    ؛  أثالثاً على حسب فروضهن     الشقيقات  
 .ولألخوات ألم ثلثه 

للزوجـات  ] ٤[وعلى هذا القول أصل املسألة من أربعـة         
 ].٣[منكسر عليهن ومباين لرؤوسهن ثالثة ] ١[الربع واحد 

لألخـوات ألم   ] ٣[والباقي بعد ربع الزوجـات ثالثـة        
 فلألخـوات    ، قيقات على حسب فروضهن   واألخوات الش 

منكـسرة علـيهن ومباينـة      ] ٢[الشقيقات ثلثا الثالثة اثنان     
بينهما موافقة بالنصف فنثبـت وفـق       و] ٨[لرؤوسهن مثانية   

 ].٤=٢÷٨[الرؤوس أربعة 
وهـو مبـاين    ] ١[ث الثالثـة واحـد      ألم ثل ولألخوات  

 ].٤[لرؤوسهن أربعة 
] ٤[وأربعـة   ] ٤[ربعة  وأ] ٣[ وبالنظر بني املثبتات ثالثة     

] ٣[جند متاثل األربعتني فنكتفي بإحدامها وهي مباين للثالثة         
نضرا ف] ١٢=٤×٣[فنضرا فيها ينتج جزء السهم اثنا عشر        
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] ٤٠=١٢×٤[ينتج مثانية وأربعون    ] ٤[يف أصل املسألة أربعة     
ومنها تصح املسألة على القول اآلخر يف مذهب ابن عبـاس           

 .رضي اهللا عنهما
لكل واحـدة أربعـة     ] ١٢=١٢×١[زوجات اثنا عشر    لل

 .أسهم] ٤=٣÷١٢[
سهماً لكل  ] ١٢=١٢×١[ولألخوات ألم كذلك اثنا عشر      

 .أسهم] ٣=٤÷١٢[واحدة ثالثة 
] ٢٤=١٢×٢[ولألخوات الشقيقات أربعـة وعـشرون       

 . سهماً
١٢ ٤ ٤٨×  
 ٣ زوجات ١ ١٢

 ٤ وات ألمأخ ١ ١٢

 ٨ قيقاتش أخوات ٢ ٢٤

لكل واحدة ثالثـة    
أسهم ] ٣=٨÷٢٤[

 : وهذه صورا



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
١٨٧

 :الدفَّانية  -٣٢
لقبت : قال الشنشوري رمحه اهللا تعاىل       : املسألة الدفانية   

 . بالدفانية ألن املرأة دفنت مجيع أزواجها 
وذكر أيضا أا لقبت باجلعفرية وهي امرأة ورثت أربعـة          

 .أزواج واحداً بعد واحد فحصل هلا نصف أمواهلم 
خوة ألب كان هلم مثانية عشر دينارا لألول مثانية         هم أربعة إ  

 .وللثاين ستة وللثالث ثالثة وللرابع دينار 
قال أبو حيىي زكريا األنصاري رمحه اهللا تعاىل فلما مـات           
األول فأصاا منه ديناران ولكل أخ ديناران فصار للثاين مثانية          

 .وللثالث مخسة وللرابع ثالثة 
 أربعة  افأصاا منه ديناران فصار هل    مث مات الثاين عن مثانية      

 .والباقي ألخويه فصار للثالث مثانية وللرابع ستة 
مث مات الثالث عن مثانية فأصاا منه ديناران فصار هلا ستة           

 . اثنا عشر هوالباقي ألخيه فصار ل
فلما مات عنها أصاا من ثالثة فصار هلا تسعة وهي نصف           

 . املال 
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 :وقد نظمها بعضهم فقال 
 ووارثة بعالً وبعلني بعده      

                       وبعالً أبـوهم ذو اجلناحني جعفـر
 فكان هلا من قسمة املال نصفه    

                             بذلك يقضي احلاكم املتفكر 
 وما جاوزت يف مال بعل سهامهـا    

 ثة يزهر                              إذا مات ربعاً يف الورا
 : وقيل فيها أيضاً : وقال البلبيسي رمحه اهللا تعاىل 

 رأيت سعاداً أخت بكر تزوجت    
                              بأربعة كانوا هلـا خري أزواج 

 فكان هلا من مجلة املال نصفه    
  )١(                      به حاكم يف الناس نوح بن دراج 

                                                 
  بتصرف ١٠٤ / ٢  انظر فتح القرب ايب شرح كتاب الترتيب جزء  (١)
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 :العالية  -٣٣
 .زوج وأم وأخ لغريها وجد : لة العالية هي املسأ

ألن امرأة من مهدان تسمى العالية ماتـت        :  ومسيت العالية 
وتركت هذه الفريضة فقضى فيها عبيدة السلماين على قـول          

  .�ابن مسعود 
أتينا شرحياً فيها فقـال     :  قال   )١(عن أيب إسحاق السبيعي     

 فقاموا عنـه    الذي تقوم على رأسه أنه ال يقول يف اجلد شيئاً         
 .فأتينا عبيدة  السلماين فقضى فيها 

 .يسقط األخ يف قول اجلمهور: قال اخلربي رمحه اهللا تعاىل 
هو القول الراجح الذي ذهب إليه أيب بكرٍ الصديق          :  قلت

 بيانـه يف  وأربعة عشر من الصحابة رضي اهللا عنهم كما سبق       
 .باب اجلد واإلخوة

 

                                                 
 أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد اهللا بن عبيد ويقال علي ويقال ابن أيب شعرية اهلمداين أبو إسحاق (١)

األسود بن عامر عن شريك ولد أبو إسحاق السبيعي يف سلطان عثمان السبيعي ثقة مكثر عابد من الثالثة قال 
أحسب شريكاً لثالث سنني بقني ومات سنة مثان وعشرين ومائة وقيل تسع وعشرين ومائة وهو ابن مائة سنة      

 ٣٦٠ والتقريـب  ٢٤١١ رقـم  ٣١٢-٦/٣١١أو مائة غري سنة وقيل بلغ مثانني سنة اهــ الطبقـات ج            
 ٥٠٦٥رقم
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٦  
 زوج  ١/٢ ٣

 أم  ١/٣ ٢

 جد  ب ١

 أخ شقيق × ×

 حتقيقه فعلى هذا القـول أصـل      
للزوج النـصف  ] ٦[املسألة من ستة  

] ٢[لثلث اثنـان    ولألم ا ] ٣[ثالثة  
وهو متام الـسدس    ]١[والباقي واحد   

 :للجد ويسقط األخ وهذه صورا 
 لألم  �ويف قول ابن مسعود     : قال اخلربي رمحه اهللا تعاىل      

 واجلد مناصفة ونسب هذا القول      ثلث الباقي والباقي بني األخ    
 ومل يسم املـسألة     �أيضاً الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل إىل عمر        

  .باسم 
 ]٦[وعلى هذا القول أصل املسألة أيضاً من  ستة  : قلت

٦  
 زوج  ١/٢ ٣

 أم   الباقي١/٣ ١

 جد ١
١ 

 ب
 أخ شقيق

] ٣[للزوج النـصف ثالثـة      
] ١[ولكن لألم ثلـث البـاقي       

بـني اجلـد    ] ٢[والباقي اثنان   
منهما واألخ مناصفة لكل واحد     

 :وهذه صورا ] ١[واحد 
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كما أورد اخلربي رمحه اهللا تعاىل قول أيب ثور رمحه اهللا 
  .)١(أن لألم ثلث الباقي والباقي للجد : تعاىل وهو 

٦  
 زوج  ١/٢ ٣

 أم   الباقي١/٣ ١

 جد ب ٢
 أخ شقيق  × ×

وعليه يكون أصل املسألة     : قلت
للزوج النصف ثالثة   ] ٦[من ستة   

] ١[قي واحد   ولألم ثلث البا  ] ٣[
للجد ويسقط  ] ٢[والباقي اثنان   

 : وهذه صورا الشقيق األخ 
 

                                                 
  ٨٧ والتهذيب يف الفرائض ص ٢٠٦ / ١يص يف الفرائض ج  انظر التلخ(١)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
١٩٢

 املالكية  -٣٤
زوج وأم وإخوة ألم وجد وأخ ألب       : هي   املسألة املالكية 

 .واحداً فأكثر 
حة لـص : تـسمى املالكيـة     : قال القرايف رمحه اهللا تعاىل      
 .استدالل مالك فيها واعتباره 

ألن اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل سئل       : وقيل مسيت باملالكية    
عنها أي أا اليت وقع النص عن اإلمام مالك فيها حيث جعل            
للزوج النصف ولألم السدس وللجد الباقي ويسقط اإلخـوة         

 .مجيعاً 
ي ألن اجلد يقول لو مل أكن أنا كان لإلخوة ما بق          :  وقال  

ومل يأخذ اإلخوة ألب شيئاً فلما حجبت اإلخوة لألم عنـهم           
 .كنت أنا أحق به منهم 

ولألم ] ٣[للزوج النصف ثالثة    ] ٦[وجعل املسألة من ستة     
هي متام الثلث للجـد     ] ٢[والباقي اثنان   ] ١[السدس واحد   

 .ويسقط اإلخوة 
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وهذه املسألة إحدى املسائل اليت خالف فيها اإلمام مالـك          
 تعاىل مذهبه يف اجلد واإلخوة وقد علم سابقاً أنـه           رمحه اهللا 

 .يقول بتوريث األخ مع اجلد وقد منعهم هنا 
 مع أنه   � كما خالف بذلك مذهب اإلمام زيد بن ثابت         

قد رسم مذهبه على مذهبه فال يتجاوزه فعدت هذه املسألة مما 
  . �خالف فيها مالك رمحه اهللا تعاىل اإلمام  زيداً 

 هذهرواية املشهورة عــن اإلمام مالك فـي وهذه هي ال
٦  
 زوج  ١/٢ ٣

 أم  ١/٦ ١

 أخ ألم  × ×

 أخ ألم  × ×

 جد  ب ٢

 أخ ألب  × ×

 قلتاملسألة وهو املفىت به عند املالكية       
أيب بكـرٍ    وهو موافق فيها ملذهب   : 

الصديق وابن عباس رضي اهللا عنـهم       
ومن قال بقوهلما كأيب حنيفة أن اجلد       
يسقط اإلخوة وهو الـراجح كمـا       

  يف   وهذا هو املـذهب األول    أسلفنا  
 : ورا املالكية وهذه  ص
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 ومن قال   �مذهب اإلمام زيد بن ثابت      :  املذهب الثاين 
وهو أن الباقي بني اجلد واألخ مناصفة  حيث يستوي          : بقوله  

 للجد هنا السدس واملقامسة 
للـزوج  ] ٦ [وعلى هذا املذهب فإن أصل املسألة من ستة       

 ] ١[ولألم السدس واحد ] ٣[النصف ثالثة 
 بني اجلد واألخ ألب لكل واحد منهما ] ٢[والباقي اثنان 

٦  
 زوج  ١/٢ ٣

 أم  ١/٦ ١

 أخ ألم  × ×

 أخ ألم  × ×

 جد ١
١ 

 ب
 أخ ألب 

وهذه هـي الروايـة     ]. ١[واحد  
الثانية عن اإلمام مالك قال ابن يونس       

: ـ رمحه اهللا تعاىل ـ من املالكيـة   
والصواب أنه يرث معه األشـقاء أو       

لـه أنت  اإلخوة ألب ألم يقولون     
، ال تستحق شيئاً إال شاركناك فيـه        

 : وهذه صورا 
قال ابن رشد احلفيد رمحه اهللا تعاىل وهو يتكلم عن شـبه            

وينبغي أن يعلم أن مالكاً ال خيالف زيـداً إال يف           : ( املالكية  
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وهي امرأة هلكت وتركت زوجاً وأماً وإخوة       فريضة واحدة   
 ) . ألم وإخوة ألب وأم وجداً 

هذه شبه املالكية وليست املالكية اليت وقع النص عن          : قلت
اإلمام مالك فيها وإمنا هي على قياس مذهبه كمـا ذكـره            

 تعاىل يف شرح التلمسانية وصاحب العذب       البجائي رمحه اهللا  
 : بقوله  تعاىل أيضاً الفائض رمحه اهللا

 ومالك لو صحب اجلــد لـهم         
                         حاز الذي حتوزه أوالد األم ومنـع       

 الشقيق للمرياث فـيـه     
                           وهذه شبه الذي تعزى إليه 

 هذا ألن اجلد فيها حيجب     
                            كل الذي بأمه ينتسب 

 كن مكانه أخ ألب     فإن ي
                          حيوز جد ما لولد أم وجب 

 ألنه يف حجبه تسببــا    
                            فثلث املال له قد صحبا 
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 وهذه ملالك قد نسبـت       
 )١(                       ومالكية لديهم قد شهرت

 
 

 
 
 
 

                                                 
 ٢٢٨٠٣(  رقم ٤٦٦ – ٤٦٥ / ١٥ واالستذكار ج ١٠٥ – ١٠٤ / ١  انظر العذب الفائض جزء  (١)

 والذخرية ج ٦٢ / ١ وفتح القريب ايب جزء ٢٦٣ / ٢وبداية اتهد واية املقتصد جزء  ) ٢٢٨٠٦ –
٤٨ – ٤٧ / ١٣  
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  شبه املالكية -٣٥
زوج وأم وأخوين ألم وأخ شقيق      :  هي   ملالكيةمسألة شبه ا  

 ).هي  املالكية إذا كان بدل األخ الشقيق أخ ألب( وجد أي 
أعين (والعمل فيها ال خيفى وهو كالعمل يف املسألة السابقة          

 ) .املالكية 
وال تعترب من املسائل الشواذ اخلارجة عن القاعدة إال علـى           

  . )١(مذهب اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل 
ولألم ] ٣[للزوج النصف ثالثة    ] ٦[حيث جعلها من ستة     

هي متام الثلث للجـد     ] ٢[والباقي اثنان   ] ١[السدس واحد   
 .ويسقط اإلخوة 

وهذه كما أسلفت إحدى املسائل اليت خالف فيها اإلمـام          
مالك رمحه اهللا تعاىل مذهبه يف اجلد واإلخوة وقد علم سابقاً           

 .  وقد منعهم هنا أنه يقول بتوريث األخ مع اجلد

                                                 
  ٥٧ – ٥٦فرائض ص   انظر لباب ال (١)
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 مع أنه   � كما خالف بذلك مذهب اإلمام زيد بن ثابت         
قد رسم مذهبه على مذهبه فال يتجاوزه فعدت هذه املسألة مما 

  . �خالف فيها مالك رمحه اهللا تعاىل اإلمام زيداً 
 وهي الرواية املشهورة عن اإلمام مالك واملفىت به عند 

٦  
 زوج  ١/٢ ٣

 أم  ١/٦ ١

 أخ ألم  × ×

 أخ ألم  × ×

 جد  ب ٢

 أخ شقيق  × ×

هـا  وهو موافق في   : قلت .املالكية  
ملذهب أيب بكرٍ الصديق وابن عباس      
رضي اهللا عنهم ومن قال بقـوهلم       
كأيب حنيفة أن اجلد يسقط اإلخوة      

 .وهو الراجح كما أسلفنا 
  يف   وهذا هـو املـذهب األول     

 : املالكية وهذه  صورا 
 ومن قال   �مذهب اإلمام زيد بن ثابت      :  لثايناملذهب ا 

وهو أن الباقي بني اجلد واألخ مناصـفة  حيـث           : بقولـه  
 يستوي للجد هنا السدس واملقامسة 

للـزوج  ] ٦[وعلى هذا املذهب فإن أصل املسألة من ستة         
 ] ٢[والباقي اثنان ] ١[ولألم السدس واحد ] ٣[النصف ثالثة 
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٦  
 زوج  ١/٢ ٣

 أم  ١/٦ ١

 أخ ألم  × ×

 أخ ألم  × ×

 جد ١
١ 

 ب
 أخ شقيق

منهما بني اجلد واألخ لكل واحد      
وهذه هي الرواية الثانية     ]١[واحد  

عن اإلمام مالك قال ابن يونس من       
والصواب أنه يرث معـه     : املالكية  

األشقاء أو اإلخـوة ألب ألـم       
يقولون لـه أنت ال تستحق شيئاً      

 : إال شاركناك فيه وهذه صورا 
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  عقرب حتت طوبة -٣٦
زوج وأم وأخت ألم أقرت     : مسألة عقرب حتت طوبة هي      

 . ببنت 
 رمحه اهللا    تعاىل - لقبت ذا اللقب كما قال الشنشوري   

 .  لغفلة من تلقى عليه عما أقرت به للعصبة واهللا تعاىل أعلم -
للزوج النصف ثالثـة     ] ٦[فأصل مسألة اإلنكار من ستة      

] ١[ولألخت ألم السدس واحد     ] ٢[ألم الثلث اثنان    ول] ٣[
 . وليس هناك باقي للعاصب 

] ٣[للزوج الربع ثالثة    ] ١٢[ومسألة اإلقرار من اثين عشر      
وتسقط األخت ألم بالبنـت الـيت       ] ٢[ولألم السدس اثنان    

] ١[والباقي واحـد    ، ] ٦[وللبنت النصف ستة    ، أقرت ا   
 .للعاصب 

وإلجياد اجلامعة ننظر بني    ] ٧[صب  وجمموع ما للبنت والعا   
من املـسألة األوىل وسـهام البنـت        ] ١[سهام املقرة واحد    

 .جندها متباينة ] ٧[والعاصب سبعة 
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فنضرب سهام البنت والعاصب يف أصل مـسألة اإلنكـار          
 وهي اجلامعة] ٤٢=٦×٧[ينتج اثنان وأربعون ] ٦[ستة 

٦ ١٢ ٤٢  

 زوج  ٣ ٣ ٢١

 أم  ٢ ٢ ١٤

 أخت ألم  ١ × ×

 بنت  ٠ ٦ ٦

 عاصب  ٠ ١ ١

  إنكار إقرار 

للمسألتني للزوج واحـد    
ــشرون  ] ٢١=٧×٣[وعـ

ــشر    ــة ع ــألم أربع ول
ــيء ] ١٤=٧×٢[ وال شـ

وللبنت سـتة   ، لألخت ألم   
صب واحد   اوللع] ٦=٦×١[
 :وهذه صورا ] ١=١×١[

 :قال الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعاىل يف عمدة الفارض
 ذا اإلقرار  فإن يكن الزم 

                            دخول وارث يكون طاري 
 قسمت كل حظ ذاك الوارث       

                           على سهام وارث وحـادث 
 كأن توت عن زوج وأم وأخت ألم     

                            أقرت األخت ببنت فتضـم 
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 سهام بنت لسهيم العاصـب  
               واقسم على ذا سهم األخت تصب           

 إن أنكر الزوج وأم قولـهـا
                             فإن يصدقا يك النصف هلا 

 والربع للزوج كذا السدس لألم   
                             وما بقي منه فعاصب يضم 

 وهذه مسألة عجيبــــة 
ا عقرب حتت طوبه                            يدعو 

 ونسبت ملالك يف الغالـب
                             للحكم فيها بلزوم العاصب 

فاملقصود أـا نـسبت     : نسبت ملالك يف الغالب     : وقوله  
  .)١(ألهل مذهبه 

 

                                                 
 – ٢٦١ ص ٢ والعذب الفائض جزء ٦٢ / ١  انظر فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب جزء (١)

٢٦٢  
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 أدخلين أخرجك واغرسين أقلعك -٣٧
ابن أقر بابن   : مسألة أدخلين أخرجك واغرسين أقلعك هي       

 مجيعاً بابن ثالث فأنكر الثالث نسب الثاين فيبطل         آخر مث أقرا  
نسبه ويثبت نسب الثالث ألن الثاين مل يتفـق عليـه األول            

 .والثالث 
وأما الثالث فقد اتفق عليه األول والثاين فالثـاين أدخـل           
الثالث ألنه لو مل يوافق عليه مل يدخل فأخرجه الثالث ألنـه            

ه وأما األول فال حيتاج     صار متوقفاً على اعترافه فلم يوافق علي      
 .  واحد منهما لثبوت نسبه ملوافقة

قال الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعاىل يف عمدة الفارض           
 : بعد أن ذكر إقرار ابن بابن آخر فاملال بينهما 

 فإن بثالث معاً أقــرا   
        وأنكر الثالث ثانياً طرا

  فيدفع األول نصف املال 
 ملقال لثالث لألخـذ با 

  وثلث ما يف يده للثاين 
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 يف باطن فال تـقـرب ثاين  
  خيرجك مذ يدخل وقيل فيها 

 أدخلن أخرجك فـكن نبيها  
 .كما مضى يبطل نسب الثاين بإنكار الثالث 

 .ويثبت نسب الثالث بإقرار األول والثاين 
وأما األول فال حيتاج إىل هذا لثبوت نسبه وهـذا علـى            

 رمحه اهللا تعاىل فيقسم املال بني األول        مذهب اإلمام الشافعي  
 .والثالث مناصفة  ظاهراً 

أما الثاين فليس لـه شيء إال من نصف األول باطناً أي إذا            
 .كان األول صادقاً يف إقراره به فله ثلث نصف األول 

  )١(أما احلنابلة فيثبت نسب الثالثة وإرثهم واهللا تعاىل أعلم 

                                                 
 والعذب الفائض شرح عمدة الفارض جزء ٦٣ / ١ انظر فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب جزء  (١)

  بتصرف واختصار  ٢٥٩ – ٢٥٨ / ٢
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 املأمونية-٣٨
تان مث ماتت إحدى البنتني عمن يف املـسألة         وهي أبوان وبن  

 .وقيل عنهم وعن زوج
 ألن أبا العباس عبد اهللا املأمون : ومسيت املأمونية ذا االسم 

 ملا أراد أن يويل قاضياً على البـصرة         )١(بن هارون الرشيد  
 فلما أحضره استحقره واستصغره     )٢(وصف له حيىي بن أكثم      

 يا أمري املؤمنني سلين فـإن  لصغر سنه فأحس حيىي بذلك فقال  
املقصود علمي ال خلقي وكانوا ميتحنون القـضاة والعمـال          
بالفرائض فقال له املأمون ما تقول يف أبوين وبنتني مل تقـسم            
التركة حىت ماتت إحدى البنتني وخلفت من خلفت ، وقيـل        
عمن يف املسألة وعن زوج فقال حيىي أرجالً كان امليـت أو            

د اخلربي رمحه اهللا تعاىل يف التلخيص هـل         امرأة ويف رواية عن   
                                                 

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

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

  بتصرف واختصار ٧٢٤ – ٧١٧ / ١٠وراج عنده   ا هـ  البداية والنهاية جزء 
يـه  هو حيىي بن أكثم بن حممد بن قطن التميمي املروزي أبو حممد القاضي املـشهور فق               :   حيىي بن أكثم      )٢(

صدوق كان يرى الرواية باإلجازة والوجادة  من العاشرة مات سنة مائتني واثنتني أو ثالث وأربعني هجرية  ا                 
  ) ٧٥٠٧(  رقم ٥١٨هـ    بتصرف تقريب التقريب ص 
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امليت رجل أو امرأة فإن كانت امرأة فهل ابنتاها من زوج أو            
 ٠من زوجني فقل له إذا عرفت التفصيل عرفت اجلواب 

قال الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل فعلم املأمون أنه قـد عـرف      
 .املسألة فكتب له عهده 

بذلك وجال يف   وقيل إن املأمون قال كم سنك ففطن حيىي         
 � ملـا واله الـنيب   �سن معاذ : فكره أنه استصغره فقال     

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

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

              مع ابنتني مث ماتت عنهم                       
    بنت وخلف ذوي األوىل فقط

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

                            يكن أخا ذكورةً فما حضــن 
    فاألوىل من ستة والثانية 
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   ة ضعف تسعة وحظ الفانـي                           من
    يوافق األخرى بنصف فلرد

                                لتسعة ويبتغى ذاك العدد 
    أي سطح ستة وتسعة فمن   

                              دال ونون صحتا كما زكن 
    وجزء سهم الواو تسع رجع

 قسم يتبـع                               والثاين واحدة ف
    وهذه تعزى إىل املأمـون

 )١(            فينبغي الفحص عن املدفـون                 
إذا علم فينبغي ملن سـئل      : قال الشنشوري رمحه اهللا تعاىل      

عنها أن يسأل عن امليت األول كما سئل حيـىي ألن احلكـم       
 خيتلف كما سنبينه 

ساه أن يرد عليه    وكذا ينبغي للفرضي أن يتنبه ويتفطن مبا ع       
من املغالطات يف املسائل اليت حيتاج احلال فيها إىل تفصيل يف           
الفرائض عامة ويف مسائل املناسخات خاصة وخصوصاً عند        

                                                 
  ١٠٠ – ٩٨ / ٢  اية اهلداية إىل حترير الكفاية  ج  )١(
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االمتحان ويكثر التيقظ والتفطن فيمن حيجب ومن ال حيجب         
فإن باب احلجب عظيم جداً يف الفرائض وال يسرع يف عمل           

على ذهنه فينظـر سـوابق      املسائل وتصحيحها حىت يعرضها     
السؤال ولواحقه ويكثر التيقظ فعند االمتحان يكرم املـرء أو          

 ٠يهان 
وقيل أن حيىي بن أكثم رمحه اهللا تعاىل ملا ويل قضاء البصرة            
استحقره مشايخ البصرة واستصغروه فقالوا لـه كـم سـن           

 القاضي 
 مكـة   � حني واله الـنيب      �فقال سن عتاب بن أسيد      

 وىل من هو يف سنه بلداً خرياً من �ه أن النيب فأجام مبا معنا
 ٠ )١(بلدكم فال اعتراض على املأمون يف توليته 

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

 واية اهلداية إىل    ١٩٥  – ١٩٤ / ١ والعذب الفائض جزء     ١٢٧ – ١٢٦ / ١وفتح القريب ايب جزء     
 ١٠٣ – ١٠٠ / ٢حترير الكفاية ج 
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 قسمة املأمونية 
إذا كان امليت األول ذكراً فإن أصل املـسألة األوىل          : أوالً  

وللبنـتني  ] ١[لكل من األبوين السدس واحد      ] ٦[من ستة   
 ] ٢[لكل واحدة اثنان ] ٤[الثلثان أربعة 

ون البنت يف املسألة الثانية قد هلكت عن جدة هي أم           وتك
أب وجد هو أبو أب وأخت شقيقة أو ألب وفيها مـذاهب            

 : سبقت معنا يف باب اجلد واإلخوة ومنها التايل 
 و من ذهب إىل مذهبـه       � مذهب أيب بكرٍ الصديق      –أ  

 وهو إسقاط اإلخوة باجلد وهو الراجح كما أسلفنا 
جـدة  لل] ٦[ل املسألة من ستة     وعلى هذا القول أصبح أص    

تـسقط  بـه   للجد و ] ٥[ والباقي مخسة  ]١[ السدس واحد 
  .األخت

] ٦[ومـسألتها سـتة     ] ٢[وبالنظر بني سهام البنت اثنني      
 .جندها متوافقة بالنصف

هو جزء السهم ملسألة    ] ١=٢÷٢[فأما وفق السهام فواحد     
 .البنت نضرب فيه سهام كل وارث منه
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هي جزء الـسهم    ] ٣=٢÷٦[ثالثة   ف وأما وفق أصل املسألة   
] ٦[نضربه يف أصل املسألة األوىل سـتة        الستخراج اجلامعة   

 ].١٨=٦×٣[مثانية عشر اجلامعة للمسألتني ينتج 
ا هنضربه يف جزء سهم   ] ١[واحد   لألم من املسألة األوىل     

 . أسهم]٣=٣×١[ثالثة ثالثة ينتج 
 .]١=١×١[ الثانية واحداملسألة من وهلا 

 .أسـهم ] ٤=٣+١[أربعة  هامها من املسألتني    س  جمموع  
نضربه يف جـزء    ] ١[واحد   كذلك   املسألة األوىل ولألب من   

 . أسهم]٣=٣×١[ثالثة سهمها ثالثة ينتج 
 .أسهم] ٥=١×٥[الثانية مخسة وله من املسألة 

 .أسهم ]٨=٥+٣[مثانية سهامه من املسألتني جمموع 
 وتعود املسألة باالختصار 

٩ ١٨ ٦  ٦ ×٣ 

 ٢ ٤ ١ جدة  ١ أم 

 ٤ ٨ ٥ جد ١ أب 

 - - - ت  ٢ بنت 

] ٩[تــسعة  إىل
] ٢[دة اثنـان   للج

] ٤[وللجد أربعة   
وهذه ]٣[ولألخت

 ٣ ٦ × أخت ش  ٢ بنت   :صورا
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 مذهب اإلمام علي بن أيب طالب وابن مسعود رضي          – ب  
للجدة السدس واحـد    ] ٦[اهللا عنهما أصل املسألة من ستة       

للجـد  ] ٢[والباقي اثنـان    ] ٣[ثالثة   فولألخت النص ] ١[
 ، وتصح املسألتان من اجلامعة السابقة 

١٨ ٦  ٦ ×٣ 

 ٤ ١ جدة ١ أم
 ٥ ٢ جد ١ أب

 - - ت  ٢ بنت

ــألم  ــة ل ] ٤[أربع
] ٥[وللجــد مخــسة 
] ٩[ولألخت تـسعة    

 : وهذه صورا 

 ٩ ٣ أخت ش  ٢ بنت

 ومن تابعه أصـل املـسألة       � مذهب زيد بن ثابت      –ج  
 ].١[للجدة السدس واحد ] ٦[انية من ستة الث

بني اجلد واألخت للذكر مثـل حـظ        ] ٥[ ويبقى مخسة   
ثالثـة  سهما  ؤو لر ةينمباوواخلمسة منكسرة عليهما    األنثيني  

مثانية فهي جزء السهم نضرا يف أصل املسألة ستة ينتج          ] ٣[
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ١٨=٦×٣[ عشر

 .أسهم] ٣=٣×١[للجدة ثالثة 
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] ٥[ولألخت الشقيقة مخـسة     ، أسهم  ] ١٠[وللجد عشر   
 .أسهم

بني ومن املسألة األوىل    ] ٢[وبالنظر بني سهام البنت اثنني      
 وافقـة بالنـصف   تمجندها  ] ١٨[ مصح مسألتها مثانية عشر   

 .فنثبت وفقهما
نضرب فيه سهام كل    ] ١=٢×٢[فأما وفق السهام فواحد     

 .وارث من املسألة الثانية
وهـي جـزء    ] ٩=٢÷١٨[املسألة فتسعة   وأما وفق مصح    

] ٦[السهم الستخراج اجلامعة فنضربه يف املسألة األوىل ستة         
مـن املـسألة األوىل     لألم  ] ٥٤=٩×٦[أربعة ومخسون   ينتج  

ينتج تسعة  ] ٩[نضربه يف جزء السهم تسعة      ] ١[سهم واحد   
 .أسهم] ٩=٩×١[

نضرا يف جـزء الـسهم      ] ٣[وهلا من املسألة الثانية ثالثة      
 .أسهم] ٣=٣×١[ينتج ثالثة ] ١[واحد 

 .سهماً] ١٢=٩+٣[اثنا عشر جمموع سهامها من املسألتني 
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نضربه يف جـزء    ] ١[من املسألة األوىل سهم واحد      وللجد  
 .أسهم] ٩=٩×١[ينتج تسعة ] ٩[السهم تسعة 

أسهم نضرا يف جـزء     ] ١٠[وله من املسألة الثانية عشرة      
 .أسهم] ١٠=١٠×١[عشرة  ينتج] ١[السهم واحد 

 .سهماً] ١٩=١٠+٩[تسعة عشر جمموع سهامه 
نـضرا يف   ] ٢[اثنان  األوىل  خت الشقيقة من املسألة     لأل 

. سهماً] ١٨=٩×٢[ينتج مثانية عشر    ] ٩[جزء السهم تسعة    
نضرا يف جزء السهم واحد     ] ٥[وهلا من املسألة الثانية مخسة      

 .أسهم] ٣=٣×١[ينتج واحد ] ١[
 ٥٤ ١٨ ٦  ٦ 

 ١٢ ٣ ١ جدة ١ أم
 ١٩ ١٠ جد ١ أب

 شقيقة ٢ بنت
٥ 

٢٣ ٥ 

جمموع سـهامها مـن     
ثالثة وعشرون  ملسألتني  ا
 .سهماً]٢٣=٥×١٨[

 :  وهذه صورا
 ٠ ٠ ٠ ت ٢ بنت
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إذا كان امليت األوىل أنثى فإن البنت يف املسألة الثانية          : ًثانيا
تكون قد هلكت عن جدا أم أمها وعن جدها أيب أمها وال            

كون هنا وارثاً ألنه من ذوي األرحام وعن أختها إما شقيقة           ي
 وإما ألم 

 .وعلى هذا تكون أصل املسألة األوىل كما مضى 
فرضاً ورداً للجدة واحد    ] ٤[وأما الثانية فأصلها من أربعة      

ويسقط اجلد ألنه من ذوي     ] ٣[ولألخت الشقيقة ثالثة    ] ١[
 .األرحام

 أصل مـسألتها الرديـة      وبني] ٢[ وبني سهام البنت اثنني     
 .فنثبت وفقهماموافقة بالنصف ] ٤[أربعة 

 .هو جزء السهم ملسألتها] ١[فأما وفق السهام فواحد 
نضرا يف أصل املـسألة األوىل      ] ٢[وأما وفق املسألة فاثنان   

 .]١٢=٦×٢[اثنا عشر ينتج اجلامعة للمسألتني ] ٦[ستة 
الـسهم  نضربه يف جـزء     ] ١[لألم من املسألة سهم واحد      

وهلا من املسألة الثانية واحـد      ، ] ٢=٢×١[اثنني ينتج اثنان    
 .أسهم] ٣=٢+١[جمموع سهامها من املسألتني ثالثة ، ] ١[
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نضربه يف جزء السهم    ] ١[ولألب من املسألة سهم واحد       
 ].٢=٢×١[اثنني ينتج سهامه من اجلامعة اثنان 

 يف  نـضرا ] ٢[وللبنت من املسألة األوىل بالبنوة سهمان       
 .أسهم] ٤=٢×٢[ينتج أربعة ] ٢[جزء السهم اثنني 

 ، أسهم  ]٣=٣×١[وهلا من املسألة الثانية ثالثة 
 ١٢ ٤ ٦  ٦ 

 ٣ ١ ١ جدة ١ أم
 ٢ ٠ ٠ × ١ أب

 ٧ ٣ ٣ شقيقة ٢ بنت

جمموع سـهامها مـن     
ــبعة  ــسألتني سـ املـ

ــهم ] ٧=٤+٣[ ، أسـ
  :وهذه صورا

 ٠ ٠ ٠ ت ٢ بنت
 �واملشهور عن ابن عباس  �وعلى قول ابن مسعود 

والصحيح عنه مثل قول القائلني بالرد أصل املسألة الثانية من 
] ٥[والباقي مخسة ، ] ١[للجدة السدس واحد ] ٦[ستة 

لألخت الشقيقة فرضاً ورداً ألنه ال يرد على اجلدة مع ذي  
 .فرض
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] ٦[ومسألتها ستة ] ٢[ وبالنظر بني سهام البنت اثنني 
لألم ] ١٨=٦×٣[ لنصف فاجلامعة مثانية عشرجندها متوافقة با

] ٣[ولألب من املسألة األوىل ثالثة ] ٤[من املسألتني أربعة 
 :وهذه صورا] ١١[وللبنت من املسألتني أحد عشر 

 ١٨ ٦  ٦ 

 ٤ ١ جدة ١ أم

 ٣ ٠ × ١ أب

 ١١ ٥ شقيقة ٢ بنت

جمموع سهامها من املـسألتني     
ــشرون  ــة وعــ ثالثــ

 .سهماً]٢٣=٥×١٨[
 :  وهذه صورا

 ٠ ٠ ت ٢ بنت

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

 .أصل املسألة الثانية من ستة
 ].١[للجدة السدس واحد ] ٦ [

 ].٣[ ولألخت الشقيقة النصف ثالثة 
جلامعة فكسابقتها مثانية   لبيت املال أما ا   ] ٢[ والباقي اثنان   

 ]٤[املسألتني أربعة لألم من ] ١٨[عشر 
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 ١٨   ٦ 

 ٤ ١ جدة ١ أم

 ٣ - - ١ أب

 ٩ ٣ شقيقة  ٢ بنت

 - - ت ٢ بنت

ولألب مـن األوىل    
وللبنت ] ٣[فقط ثالثة   

] ٩[من املسألتني تسعة    
ــان  ــاقي اثن ] ٢[والب

لبيت املـال وهـذه     
 ٢ ٢ بيت املال   :صورا 

ذا كانت األخت يف املسألة الثانية أخـت ألم فعلـى           أما إ 
وسـهام  ] ٢[مذهب القائلني بالرد أصل مسألة الرد من اثنني         

وهي املسألة ] ٦[البنت منقسمة عليها فاجلامعة للمسألتني ستة 
 ولألب من املسألة  ]٢[ للجدة من املسألتني اثنان ،األوىل

 ٦ ٢ ٦  ٦ 
 ٢ ١ ١ جدة ١ أم

 ١ ٠ ٠ ٠ ١ أب
 ٣ ١ ١ أخت ألم ٢ بنت

] ١[األوىل فقــط واحــد 
ولألخت باألخوة والبنـوة    

] ٣[من املـسألتني ثالثـة      
 :وهذه صورا

  ٠ ٠ ت ٢ بنت
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 وهو عدم الرد على األخت ألم       �وعلى قول ابن مسعود     
مع أم أو جدة حكاه الكلوذاين فإن أصل املسألة الثانية مـن            

 ].١[لألخت ألم السدس واحد ] ٦[ستة 
 .للجدة فرضاً ورداً] ٥[الباقي مخسة  و

حاصل ضرب وفـق    ] ١٨[ وجامعة املسألتني مثانية عشر     
] ١٨=٦×٣[يف املسألة األوىل سـتة      ] ٣[  ثالثة ةاملسالة الثاني 

 ولألب] ٨[مثانية  للجدة من املسالتني
 ١٨ ٦  ٦ 

 ٨ ٥ جدة ١ أم

 ٣ - - ١ أب

 ٧ ١ أخت ألم  ٢ بنت

مــن األوىل فقــط 
ولألخـت  ] ٣[ثالثة  

ألم باألخوة والبنوة من    
] ٧[املسألتني سـبعة    

 - - ت ٢ بنت :ا وهذه صور

 ومن تابعه أن الباقي بعد فرض �وعلى قول زيد بن ثابت      
  تصح من اجلامعة مثانيـة     كوكذلاجلدة واألخت لبيت املال     

 يف أصل املسألة ] ٣[حاصل ضرب وفق املسألة الثانية ثالثة عشر 
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 ١٨ ٦  ٦ 
 ٤ ١ جدة ١ أم

 ٣ - - ١ أب
 ٧ ١ أخت ألم ٢ بنت
 ٠ ٠ ت ٢ بنت

 نـتج اجلامعـة     ]٦[األوىل ستة   
ــسألتني ــشر للم ــة ع   مثاني

] ٤[للجدة أربعـة    ] ١٨=٦×٣[
وللبنت بالبنوة  ] ٣[ولألب ثالثة   

ربعة والباقي أ ] ٧[واألخوة سبعة   
 ٤ ٤ بيت املال - - :لبيت املال وهذه صورا] ٤[

أن املأمون قال ليحىي بن أكـثم أن البنـت          أما على ما روي     
ماتت عن زوج ومن يف املسألة فإنه إن كان امليت األول ذكـراً             
فتكون قد هلكت البنت عن جدة وجد وأخت شـقيقة أو ألب         

وزوج فهي األكدرية لو كان معهم زوج وبدل اجلدة أم فعلـى             
واإلخوة  وهو الراجح يف باب اجلد       �مذهب أيب بكر الصديق     

 اجلامعة للمسألتني مثانية عشرتكون 
 ١٨ ٦  ٦ 

 ٤ ١ جدة ١ أم 

 ٥ ٢ جد ١ أب

 ٦ × شقيقة  ٢ بنت

 × - ت  ٢ بنت

لألم من املسألتني   ] ١٨ [
ولألب مخـسة   ] ٤[أربعة  

ــتة ] ٥[ ــت س ] ٦[وللبن
وللزوج من املسالة الثانيـة     

 وهذه صورا ] ٣[ثالثة 

 ٣ ٣ زوج  
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رضـي اهللا   أيب طالب   وعلى مذهب ابن مسعود وعلي بن       
 من اجلد واجلدة    لكلٍ] ٨[تعول املسألة الثانية إىل مثانية      عنهما  

والزوج النصف    من األخت الشقيقة   ولكلٍ] ١[السدس واحد   
وبـني عـول    ] ٢[وبالنظر بني سهام النب اثـنني       ] ٣[ثالثة  

 .فنثبت وفقهما، مسألتها مثانية جندها متوافقة بالنصف 
وأما وفق املـسألة فأربعـة      ، ] ١[فأما وفق السهام فواحد     

وهي جزء السهم الستخراج اجلامعة للمـسألتني       ] ٤=٢÷٨[
 .ينتج اجلامعة أربعة] ٦[فنضربه يف أصل املسألة األوىل ستة 

 ٢٤ ٦/٨  ٦ 
 ٥ ١ جدة ١ أم

 ٥ ١ جد ١ أب
 ١١ ٣ شقيقة ٢ بنت

 ٠ ٠ ت ٢ بنت 

لكل ] ٢٤=٦×٤[وعشرون  
مـن املـسألتني    من األبوين   

احلية من  وللبنت  ]  ٥[مخسة  
] ١١[أحد عـشر    املسألتني  
قط فمن املسألة الثانية    وللزوج  

 ٣ ٣ زوج  :وهذه صورا ] ٣[ثالثة 
 ومن ذهب إىل مذهبـه يف       �وعلى مذهب زيد بن ثابت      

باب اجلد واإلخوة فإن الباقي بعد اجلدة بني اجلد والـشقيقة           
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 منكـسر   وهـو ] ١[فالباقي واحد   للذكر مثل حظ األنثيني     
فنضرا يف أصل املسألة    ] ٣[عليهما ومباين لرؤوسهما ثالثة     

 ومنها يـصح هـذا      ]١٨=٦×٣[مثانية عشر   ينتج  ] ٦[ستة  
وللجد أربعـة   ، أسهم  ] ٣=٣×١[للجدة ثالثة   ، االنكسار  

 .أسهم] ٩=٣×٣[وللزوج تسعة ، ] ٢[وللشقيقة اثنان ] ٤[
لتها وبني مـصح مـسأ    ] ٢[وبالنظر بني سهام البنت اثنني      

 .جندها متوافقة بالنصف فنثبت وفقهما] ١٨[مثانية عشر 
 .هو جز سهم مسألتها] ١[فأما وفق السهام فواحد 

هـي جـزء    ] ٩=٢÷١٨[وأما وفق مصح املسألة فتسعة      
  .السهم الستخراج اجلامعة للمسألتني فنضربه يف أصل املسألة

 ٥٤ ١٨ ٦  ٦ 

 ١٢ ٣ ١ جدة ١ أم

 ١٣ ٤ جد ١ أب

شقيقة  ٢ بنت
٢ 

٢٠ ٢ 

 - -  ت ٢ بنت

أربعة ومخسون  األوىل ينتج   
لألم اثنا عشر   ]٥٤=٩×٦[
جد ثالثة عـشر    ولل] ١٢[
ولألخت الـشقيقة   ] ١٣[

وللـزوج  ] ٢٠[عشرون  
 ٩ ٩ ٣ زوج  وهذه صورا] ٩[تسعة  
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  وهذا على تقدير أن األخت يف املسألة الثانية شقيقة 
ب القائلني بـالرد    أما على تقدير أا أخت ألم فعلى مذه       

مـن   الثانية   على مجيع الورثة ماعدا الزوجني فإن أصل املسألة       
والباقي ] ١[خمرج فرض الزوج له النصف واحد       ] ٢[اثنني    
 بني اجلدة واألخت ألم فرضاً ورداً ] ١[واحد 

لكل واحدة واحـد    ] ٢[وأصل مسألتهما الردية من اثنني      
فهـي  مباينة  ] ١ [وبينها وبني باقي فرض الزوجية واحد     ] ١[

جزء السهم نضربه يف كامل مسألة الزوجية اثنني ينتج اجلامعة          
 لكل مـن اجلـدة      ،] ٤=٢×٢[ملسألة الزوجية ومسألة الرد     

 ] ٢[ وللزوج اثنان] ١[واألخت ألم واحد 
] ٢[وبني سهام البنـت     ] ٤[وبالنظر بني باقي جامعة الرد      

مث ] ٢[  جندها متوافقة بالنصف فنثبت نصف املـسألة اثـنني        
] ١٢=٦×٢[ينتج اثنا عشر ] ٦[نضرا يف املسألة األوىل ستة      

لألم من املسألتني   ، وهي اجلامعة للمسألة األوىل وجامعة الرد       
وللبنت من املـسألتني    ] ٢[ ولألب من األوىل اثنان   ] ٣[ثالثة  

 وللزوج من املسألة الثانية اثنان ] ٥[بالبنوة واألخوة مخسة 
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 ١٢ ٤ ٢ ٦ ٢   ٦ 

 ٢- - ١ أب

 ٣ ١ ١ ١ جدة ١ أم

 ألم  أخت ٢ بنت
١ 

٥ ١ ١ ١ 

علـى  هذا  ] ٢ [
ب الراجح كما   املذه

سبق حتقيقه يف باب    
 :الرد وهذه صورا

 -  ت ٢ بنت

 ٢ ٢  ١ زوج 

 وهو عدم الرد على ولد األم       �وعلى مذهب ابن مسعود     
أصل املـسألة   مع أم أو جدة الجتماعهم مع من أدلوا به فإن           

ولألخـت ألم   ] ٣[للزوج النصف ثالثة    ] ٦[الثانية من ستة    
 .للجدة فرضاً ورداً] ٢[والباقي اثنان ] ١[السدس واحد 

من املسألة األوىل ومـسألتها     ] ٢[ وبني سهام البنت اثنني     
 . كلٍ منهماوفقموافقة بالنصف فنثبت ] ٦[ستة 

 وهو جـزء الـسهم    ] ١=٢÷٢[فأما وفق السهام فواحد     
 .للمسألة نضرب فيه سهام كل وارث منها

وهي جزء السهم   ] ٣=٢÷٦[وأما وفق مسألة البنت فثالثة      
] ٦[ستة  يف كامل  املسألة األوىل      الستخراج اجلامعة فنضربه    

 اجلامعة للمسألتني مثانية عشرتنتج 
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 ١٨ ٦  ٦ 

 ٥ ٢ جدة  ١ أم 

 ٣ -  - ١ أب

 ٧ ١ أخت ألم ٢ بنت

 - - ت ٢ بنت

من املسألتني  لألم  ] ١٨=٦×٣ [
ولألب من املـسألة    ] ٥[مخسة  
بنـت  ولل] ٣[ ثالثة    فقط   األوىل

وللـزوج  ] ٧[من املسألتني سبعة  
] ٣[من املـسألة األوىل ثالثـة       

 ٣ ٣ زوج  وهذه صورا 

 ومن تابعه على عـدم      �وأما على مذهب زيد بن ثابت       
لة الثانية  القول بالرد وصرف الباقي لبيت املال فالباقي يف املسا        

] ١[ واحد   :بعد نصف الزوج وسدس كلٍ من اجلدة واألخت       
 هو لبيت املال وال يرد على أحد وال خيتلف استخراج اجلامعة 

 ١٨ ٦  ٦ 

 ٤ ١ جدة ١ أم 

 ٣ - - ١ أب

 ٧ ١ ألم أخت  ٢ بنت

 - - ت ٢ بنت

 ٣ ٣ زوج

لألم من  ] ١٨[عن سابقتها فهي    
وألب مـن   ] ٤[املسألتني أربعـة    

وللبنت من  ] ٣[املسألة األوىل ثالثة    
وللزوج مـن   ] ٧[املسألتني سبعة   
والبـاقي  ]٣[ثـة   املسألة الثانية ثال  

لبيـت املـال وهـذه      ] ١[واحد  
 : صورا 

 
 ١ ١ بيت املال 
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 :قال الشيخ صاحل البهويت رمحه اهللا تعاىل يف عمدة الفارض 
 لبنتنيمث متوت بعد إحدى ا        كميت عن أبوين و ابنتني

 عن من بقي قبل انقسام ما ترك   
     فيختلف حكم بسابق هـلــك                      

 فهي اليت تعزى إىل املـــأمـون 
     أجابه حيىي عـــلـى التعيني                        

 فإن يكن أنثى وماتت بـنـت   
    عمن ذكرناه تكون األخـــت                        

 فإن تكن لألم فالقسم يعم      ا شقيقة وإمـا أختاً ألم  إم
 كانت مثال صورة املوافقة       وإن تكن شقيقة املفارقـة 

 وإن تـمت عنهم وزوج يكن 
     مثاهلـــا لصورة التباين                        

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

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

 – ١٨ /  ٥ والفـروع ج     ٤٠٣ – ٤٠٢ و   ٢٨١ / ١ الفرائض ج     والتلخيص يف  ٣٦ – ٣٦١الفرائض  
 واية اهلداية إىل حترير الكفاية      ١٠٥ / ٢ وجزء   ١٢٧ – ١٢٦ / ١ وفتح القريب ايب جزء      ٢٢ – ١٩
  ١٠٣ – ٩٨ / ٢ج 
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وقد أكثر الفرضيون يف كتبهم     : قال اخلربي رمحه اهللا تعاىل      
من هذا الباب يف النظم والنثر يف الـسؤال واجلـواب لـوال             
اإلقتداء بالسلف املتقدمني والشيوخ الغابرين رمحة اهللا عليهم        
أمجعني مل أذكر شيئاً منه ألنه قليل الفائـدة وإمنـا يتداولـه             

 لم الفرائض بامتحان بعضهم بعضاً األحداث واملبتدئون يف ع
رمحه اهللا تعاىل قد عمل فيه كتابـاً      ) الوين  (  وكان شيخنا   

مفرداً كبرياً ومل يقع إيل على أنه مل خيل كتاباً من مصنفاته يف             
والبـن   ، الفرائض على كثرا من ذكر طرف منه مـستوىف        

ومن أراد املزيد مـن هـذا       ، اللبان أيضاً كتاب يف هذا الفن       
ليه بالقواعد الكربى للكالئي والكايف للوين وشرح إبـراز         فع

 .لطائف الغوامض  للبلبيسي رمحهم اهللا تعاىل 
وأما املسائل  :  وقال الشيخ إبراهيم الفرضي رمحه اهللا تعاىل        

امللقبات فهي كثرية حىت قال بعضهم أا ال اية هلا وال حصر           
  .)١(ألبواا 

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

 – ١٨ /  ٥ والفـروع ج     ٤٠٣ – ٤٠٢ و ٢٨٠ / ١ والتلخيص يف الفرائض ج      ٣٦٢ – ٣٦١الفرائض  
 واية اهلداية إىل حترير الكفاية      ١٠٥ / ٢ وجزء   ١٢٧ – ١٢٦ / ١ وفتح القريب ايب جزء      ٢٢ – ١٩
  ١٠٣ – ٩٨ / ٢ج 
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دم احلصر فعندي منها مـا      ومن هذا املنطلق أعين ع     : قلت
املسألة السلعية واملسألة الطوهرية األوىل     : باشرته بنفسي وهي    

والثانية واملسألة الفرجية األوىل والثانية واملـسألة العسيـسية         
واملسألة اجلحافية واملسألة الشهابية واملسألة القوفشية واملسائل       

ألة اخلربانيـة   احملزرية واملسألة الراجحية واملسألة العقيلية واملس     
واملسألة الدبشية واملسألة   واملسألة الفقيهية   ، واملسألة احلسانية   

واملـسألة   الصماء   احلسانيةواملسألة  واملسألة اممية   الصبارية  
 فـآثرت   كلها يف املناسخات إال الشهابية يف احلمل      الضامرية  

ذكرها يف هذا الكتاب انطالقاً من قول القائلني يف املـسائل           
 وهي مـسائل واقعيـة      )ال اية هلا وال حصر ألبواا     (ة  امللقب

قمت بفضل اهللا ومنه وكرمة حبلها واإلصـالح بـني      حقيقية  
 . هناملتخاصمني يف جلّ

وكذلك كأمثلة حقيقية للتدريب واملمارسة يف هذا اـال         
 :يأيت  وهذه املسائل على ماملرتاد هذا الفن



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٢٨

  الطوهرية األوىل-٣٩
وىل فقد تقدم أكثر من مستفيت لفـضيلة        فأما الطوهرية األ  

شيخنا حفظه اهللا تعاىل وكل منهم بسؤال خمتلف عن اآلخـر           
جلهلهم ببعض الورثة أو الغفلة عن بعضهم والفتيا حتماً على          

 .السؤال
وامللقب مبغريب بقسمة املبلغ بـني      .... كما قام أحد الناس     

 كاللة ظناً   البنات لكوا ماتت  األخرية من    امليتةالورثة مهمالً   
ومل يعط أخيها مـن أمهـا       منه أن مرياثها عائد على الورثة       

على ذلك ـ فكانت يف هذه املـسألة   نصيب واعترضت األم 
 من تركتها فالبد مـن  أن ألخيها من أمها نصيبأفقه منه ـ  

مها نصيبه والبـاقي    ألإدخاهلا يف القسمة ومن مث إعطاء أخيها        
 ذلك الرجل فرفـضت     فرفضللورثة الباقني حسب مرياثهم     

 .قسمته هلذه التركة
      ولكون املذكورين يقطنون بقرية جبوار بلدتنا وترد    د علـي

كثري منهم لقسمتها عليهم فقمت حبلها وعرضها على شيخنا         
وقسمت التركة عليهم فأصلح اهللا ا ما فسد        تعاىل  حفظه اهللا   
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ـ من  ببينهم من القطيعة والشقاق وهللا احلمد واملنة وهي          ل أوائ
 :يأيت ما  على اهملخص الفعلية اليت حفظت عندي واملسائل

 ه حـسني  وابنزهراء   تههلك امليت األول عن زوج     -١
 وهدية، وهن مرمي ورعناء ومنة وخديج وفاطم       ست  وبناته ال 

 .مها حممد وحسنيمن زوجة أخرى وأبين أخ شقيق 
عن من يف املسألة وهم أمـه       حسني  مث مات االبن     -٢

 .أخته ألبيه وابين عمه الشقيقوأخواته الشقيقات و

مث ماتت إحدى البنات عن من يف املسألة وهم  أمها            -٣
 .وأخواا الشقيقات وأختها ألبيها وابين عمها الشقيق

مث ماتت الثانية كذلك عن من يف املسألة وهم أمها           -٤
 .وأخواا الشقيقات وأختها ألبيها وابين عمها الشقيق

ملـسألة وهـم    مث ماتت الثالثة كذلك عن من يف ا        -٥
 عمها الـشقيق وعـن       وأختها ألبيها وأبين   يها الشقيقتني أخت

 .حسنأخيها ألمها 

تـه  للزوج] ٨[فأصلها من مثانية     : فأما مسألة امليت األول   
ألوالده للذكر مثل   ] ٧[والباقي سبعة   ] ١[ الثمن واحد    زهراء
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] ٨[حظ األنثيني وهي منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم مثانية       
 ٨×٨[ نتج أربعة وستون    ] ٨[ أصل املسألة مثانية     وبضرا يف 

 .ومنها صح هذا االنكسار ] ٦٤= 
 أربعة عشر   ه حسني والبن] ٨=٨×١[ مثانية   ته زهراء للزوج

ولكل بنت  ، حممد وحسني   به سقط ابنا العم الشقيق      ] ١٤[
 ]. ٧[سبعة من بناته مرمي ورعناء ومنة وخديج وفاطم  وهدية 

لـألم  ] ٦[فأصلها من  سـتة       : ةاني الث ةوأما مسألة امليت  
 ] ١[السدس واحد 

وهـي منكـسرة    ] ٤[ولألخوات الشقيقات الثلثان أربعة     
 ] ٥[عليهن ومباينة لرؤوسهن مخسة 

البين العم كذلك منكسر عليهما ومباين      ] ١[والباقي واحد   
 لرأسيهما 

بين العم وبني رؤوس الشقيقات جندها      اوبالنظر بني رأسي    
ها نتج جزء الـسهم عـشرة        يف كامل بعض   متباينة وبضرا 

نتج سـتون   ي] ٦[ضربه يف أصل املسألة ستة      ن] ١٠=٥×٢[
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٦٠=١٠×٦[
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] ٨[ولكل شقيقة مثانيـة     أسهم  ] ١٠=١٠×١[لألم عشرة   
 . أسهم] ٥[ولكل من ابين العم مخسة ، أسهم 

بني وسهماً ] ١٤[وبالنظر بني سهام امليت الثاين أربعة عشر   
جندها متوافقة بالنـصف فنثبـت       ] ٦٠[مصح مسألته ستني    

 . كلٍ منهما وفق
وهي جزء  ] ٣٠=٢÷٦٠[ثالثون  فأما وفق مصح مسألته ف    

 يف كامل مـصح املـسألة       هنضربالستخراج اجلامعة   السهم  
اجلامعة األوىل يف هذه املسألة     تج  ين] ٦٤[أربعة وستني   األوىل  

 .]١٩٢٠=٦٤×٣٠[ألف وتسعمائة وعشرون 
هي جـزء الـسهم     ] ٧=٢÷١٤[سبعة  وأما وفق سهامه ف   

 . سهام كل وارث منهاانضرب فيهملسألته 
فمن له سهام من املسألة األوىل أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].٣٠[به وهوجزء السهم ثالثني 

ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]٧[السهم سبعة 
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 الثانية جمع له نـصيباه بعـد         ومن له من اجلامعة واملسألة    
 .ضرما يف جزئي السهم

أسـهم  ] ٨[مثانيـة   فللزوجة بالزوجية من املسألة األوىل      
مائتـان وأربعـون                          ينتج  ] ٣٠[نضرا يف جزء السهم ثالثني      

 .سهماً ] ٢٤٠=٣٠×٨[
نضرا أسهم  ] ١٠[عشرة  وهلا باألمومة من املسألة الثانية      

 سهماً ] ٧٠=٧×١٠[سبعون ينتج ] ٧[السهام سبعة يف وفق 
ثالمثائـة وعـشرة    سهامها من اجلامعـة األوىل       جمموع 

 .  أسهم] ٣١٠=٧٠+٢٤٠[
أسـهم  ] ٧[سـبعة   بالبنوة  ولكل بنت من املسألة األوىل      

مائتـان وعـشرة                 ينتج  ] ٣٠[نضرا يف جزء السهم ثالثني      
 .أسهم] ٢١٠=٣٠×٧[

نضرا يف  ] ٨[باألخوة مثانية   سألة الثانية   ولكل منهن من امل   
] ٥٦=٨×٧[ سـتة ومخـسون   ينتج  ] ٧[وفق السهام سبعة    

 .سهماً 
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مائتـان وسـتة    من اجلامعة األوىل    جمموع سهام كل منهن     
 . سهماً] ٢٦٦=٥٦+٢١٠[ن وستو

] ٧[بالبنوة سـبعة    ولليت من األب من املسألة األوىل فقط        
سهامها مـن   ينتج  ] ٣٠ [أسهم نضرا يف جزء السهم ثالثني     

  .أسهم] ٢١٠=٣٠×٧[مائتان وعشرة اجلامعة األوىل 
  أسهم ]٥[مخسة  ولكل من ابين العم من املسألة الثانية فقط         

ينتج سهام كلٍ منهما مـن      ] ٧[نضرا يف وفق السهام سبعة      
 . سهماً] ٣٥=٧×٥[مخسة وثالثون اجلامعة األوىل 

لـألم  ] ٦[ن  سـتة     فأصلها م  : ة الثالث ةوأما مسألة امليت  
] ٤[ولألخوات الشقيقات الثلثان أربعـة      ] ١[السدس واحد   

 . ون تسقط األخت ألب ] ١[لكل واحدة واحد 
البين العم منكـسر عليهمـا ومبـاين        ] ١[والباقي واحد   

ـ ] ٦[ستة  ضرا يف أصل املسألة     فن] ٢[اثنني  لرأسيهما   تج ين
 .ومنها صح هذا االنكسار ] ١٢=٦×٢[اثنا عشر 

ولكلٍ ] ٢=٢×١[ولكل شقيقة اثنان   ] ٢=٢×١[م اثنان   لأل
 ] .١[من ابين العم واحد 
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ـ  ةوبالنظر بني سهام امليت     مـائتني وسـتة وسـتني           ة الثالث
جندها متوافقـة   ] ١٢[وبني مصح مسألته اثين عشر      ] ٢٦٦[

 .كلٍ منهماوفق بالنصف فنثبت 
وهي جزء الـسهم    ] ٦=٢÷١٢[فستة   افأما وفق مسألته  

نضربه يف كامل اجلامعـة األوىل ينـتج        ج اجلامعة ف  الستخرا
أحـد عـشر ألفـاً ومخـسمائة وعـشرون          اجلامعة الثانية   

]١١٥٢٠=١٩٢٠×٦.[ 
] ١٣٣=٢÷٢٦٦[فمائة وثالثة وثالثون     اوأما وفق سهامه  

 نضرب فيه سـهام كـل       ااص مبسألته اخلسهم  ال جزء   يهو
 .وارث منها

فيما ضربت  فمن له سهام من اجلامعة األوىل أخذه مضروباً         
 ].٦[به وهوجزء السهم ستة 

ومن له سهام من املسألة الثالثة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]١٣٣[ نيالسهم مائة ثالثة وثالث

 جمع له نـصيباه بعـد       الثالثة ومن له من اجلامعة واملسألة      
 .ضرما يف جزئي السهم
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نضرا يف  ] ٣١٠[ثالمثائة وعشرة    األوىلفلألم من اجلامعة    
ألـف ومثامنائـة وسـتون                 ينـتج   ] ٦[هم سـتة    وفق الـس  

 .سهماً ] ١٨٦٠=٣١٠×٦[
مائة نضرا يف وفق السهام     ] ٢[اثنان   احلاليةوهلا من مسألة    
مائتـان وسـتة وسـتون              ينـتج   ] ١٣٣[وثالثة وثالثـني    

 .سهماً ] ٢٦٦=١٣٣×٢[
ألفان ومائـة وسـتة     من اجلامعة الثانية    ها  فمجموع سهام 

 . سهماً] ٢١٢٦=٢٦٦+١٨٦٠ [وعشرون
مائتان وستة وستون   األوىل  شقيقة من اجلامعة    أخت  ولكل  

ألف ومخسمائة  ينتج  ] ٦[نضرا يف جزء السهم ستة      ] ٢٦٦[
 . سهماً ] ١٥٩٦=٢٦٦×٦[وستة وتسعون 

نضرا يف جزء السهم مائة     ] ٢[اثنان  وهلا من املسألة الثالثة     
 وسـتون                 مائتـان وسـتة   ينـتج   ] ١٣٣[وثالثة وثالثـني    

 .سهماً ] ٢٦٦=١٣٣×٢[
ألف ومثامنائـة  فمجموع سهام كل منهن من اجلامعة الثانية    

 . سهماً] ١٨٦٢=٢٦٦+١٥٩٦[واثنان وستون 
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مائتـان  فقـط   األوىل  ألب من اجلامعة    اليت من   ولألخت  
ينتج سهامها  ] ٦[نضرا يف جزء السهم ستة      ] ٢١٠[وعشرة  

] ١٢٦٠=٢١٠×٦[ائتان وستون   ألف وم من اجلامعة الثانية    
 . سهماً

] ٣٥[مخسة وثالثون   األوىل  ولكل من ابين العم من اجلامعة       
مائتـان وعـشرة      ينـتج   ] ٦[نضرا يف جزء السهم سـتة       

 .سهماً ] ٢١٠=٣٥×٦[
نضربه يف وفـق    ] ١[سهم واحد   ولـه من املسألة الثالثة     

الثون مائة وثالثة وث  ينتج  ] ١٣٣[السهام مائة وثالثة وثالثني     
 .سهماً ] ١٣٣=١٣٣×١[

ثالمثائة وثالثة  فمجموع سهام كلٍ منهما من اجلامعة الثانية        
 . سهماً] ٣٤٣=١٣٣+٢١٠[وأربعون 

لـألم  ] ٦[فأصلها من سـتة       : ة الرابع ةوأما مسألة امليت  
 ].١[السدس واحد 

منكسرة علـيهن ومباينـة     ] ٤[وللشقيقات الثلثان أربعة    
 ط األخت ألب ون تسق] ٣[لرؤوسهن ثالثة 
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البين العم كذلك منكسر عليهما ومباين      ] ١[والباقي واحد   
 . لرأسيهما

وبني رأسي ابـين    ] ٣[وبالنظر بني رؤوس الشقيقات ثالثة      
جندها متباينة وحاصل ضرب كامل أحـدمها       ] ٢[العم اثنني   

وهي جزء السهم نضربه ] ٦=٣×٢[نتج ستة ياآلخر كامل يف 
ج ستة وثالثون ومنها يصح هذا      ينت] ٦[يف أصل املسألة ستة     

 ] . ٣٦=٦×٦[االنكسار 
ولكل مـن   ] ٨[ولكل شقيقة مثانية    ] ٦=٦×١[لألم ستة   

 . أسهم ] ٣[ابين العم ثالثة 
ـ      ـ  ةوبالنظر بني مصح مسألة امليت  سـتة وثالثـني         ة الرابع

]٣٦.[ 
مـن   ]١٨٦٢[ ألف ومثامنائة واثنني وسـتني       اوبني سهامه 

 .  كلٍ منهماوفقوافقة بالنصف فنثبت اجلامعة الثانية جندها مت
وهـي  ] ١٨=٢÷٣٦[فثمانية عشر فأما وفق مصح مسألته     

أحد فنضربه يف اجلامعة الثانية     جزء السهم الستخراج اجلامعة     
اجلامعة الثالثة  ينتج  ] ١١٥٢٠[عشر ألفاً ومخسمائة وعشرين     
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 ١١٥٢٠×١٨[مائتان وسـبعة آالف وثالمثائـة وسـتون         
=٢٠٧٣٦٠.[ 

 ٢÷١٨٦٢[فتسعمائة وواحد وثالثـون      اسهامهوأما وفق   
 . نضرب فيها سهام كل وارث من مسألته]٩٣١=

فمن له سهام من اجلامعة الثالثة أخذه مضروباً فيما ضربت          
 ].١٨[به وهوجزء السهم مثانية عشر 

 أخذه مـضروباً يف جـزء       ةومن له سهام من املسألة الرابع     
 ]٩٣١[ نيالسهم تسعمائة وواحد وثالث

 سهامهمن اجلامعة واملسألة السابعة جمع له       سهام  ه   ومن ل 
 .بعد ضرما يف جزئي السهم

الثانية ألفان ومائـة وسـتة وعـشرون        فلألم من اجلامعة    
ينتج ] ١٨[مثانية عشر نضرا يف جزء السهم سهماً ] ٢١٢٦[

ــتون    ــة وس ــان ومثاني ــاً ومائت ــون ألف ــة وثالث مثاني
 .سهماً ] ٣٨٢٦٨=١٨×٢١٢٦[
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يف وفـق   نـضرا   أسهم  ] ٦[ستة   احلاليةسألة  املوهلا من   
مخـسة آالف    ينتج   ]٩٣١[تسعمائة وواحد وثالثني    سهام  ال

 .سهماً ] ٥٥٨٦=٩٣١×٦[ومخسمائة وستة ومثانون 
ثالثة وأربعون ألفـاً     :فمجموع سهامها من اجلامعة الثالثة    

] ٤٣٨٥٤=٥٥٨٦+٣٨٢٦٨[ومثامنائة وأربعـة ومخـسون      
 . سهماً

واثنـان  ألف ومثامنائة   اجلامعة الثانية   من  أخت شقيقة   ولكل  
مثانية عـشر   سهماً نضرا يف جزء السهم      ] ١٨٦٢[وستون  

ن ألفـاً ومخـسمائة وسـتة عـشر         ثالثة وثالثو ينتج  ] ١٨[
 .سهماً ] ٣٣٥١٦= ١٨×١٨٦٢[

يف وفق  أسهم نضرا   ] ٨[مثانية  وهلا من مسألة امليت الرابع      
سـبعة آالف    ينتج] ٩٣١[السهام تسعمائة وواحد وثالثني     

 .سهماً ] ٧٤٤٨=٩٣١×٨[وأربعمائة ومثانية وأربعون 
أربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وسـتون                فمجموع سهامها   

 . سهماً] ٤٠٩٦٤= ٧٤٤٨+٣٣٥١٦[
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ألف ومائتان  ألب من اجلامعة الثانية فقط      اليت من   ولألخت  
نضرا يف جزء السهم مثانية عـشر       سهماً  ] ١٢٦٠[وستون  

رون ألفـاً   اثنان وعـش  تج سهامها من اجلامعة الثالثة      ين] ١٨[
 . سهماً] ٢٢٦٨٠=١٨×١٢٦٠[وستمائة ومثانون 

ــة                        ــة الثاني ــن اجلامع ــم م ــين الع ــن اب ــل م ولك
نضرا يف جزء السهم    سهماً  ] ٣٤٣[ثالمثائة وثالثة وأربعون    

ستة آالف ومائة وأربعـة وسـبعون       ينتج  ] ١٨[مثانية عشر   
 .سهماً] ٦١٧٤=٣٤٣×١٨[

نـضرا يف   أسهم  ] ٣[ثالثة  ولـه من مسألة امليت الرابع      
ألفـان  ينـتج   ] ٩٣١[وفق السهام تسعمائة وواحد وثالثني      

 .سهماً] ٢٧٩٣=٩٣١×٣[وسبعمائة وثالثة وتسعون 
مثانيـة آالف   فمجموع سهام كلٍ منهما من اجلامعة الثالثة        

 . سهماً] ٨٩٦٧=٦١٧٤+٢٧٩٣[وتسعمائة وسبعة وستون 
لـألم  ] ٦[فأصلها من سـتة      : ة اخلامس ةوأما مسألة امليت  

 ] ١[السدس واحد 
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وما ] ٢[لكل واحدة اثنان    ] ٤[وللشقيقتني الثلثان أربعة    
 .تسقط األخت ألب 

ويسقط ابنـا العـم     ] ١[السدس واحد   حسن  ولألخ ألم   
 .باالستغراق

بـني  و] ٦[سـتة    ة اخلامس ةوبالنظر بني أصل مسألة امليت    
ــهامه ــتني             اس ــة وس ــسعمائة وأربع ــاً وت ــني ألف أربع

 فنثبـت   من اجلامعة الثالثة جندها متوافقة بالنصف     ] ٤٠٩٦٤[
 .وفق كلٍ منهما

 فعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان ومثـانون       افأما وفق سهامه  
نضرب فيها سهام كل وارث من      ] ٢٠٤٨٢=٢÷٤٠٩٦٤[

  . مسألته
ا يف كامل اجلامعة نضر] ٣=٢÷٦[ فثالثة   اأما وفق مسألته  

ينتج ] ٢٠٧٣٦٠[الثالثة مائتني وسبعة آالف وثالمثائة وستني       
ستمائة واثنـان وعـشرون ألفـاً ومثـانون         اجلامعة الرابعة   

]٦٢٢٠٨٠=٢٠٧٣٦٠×٣.[  
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فمن له سهام من اجلامعة الثالثة أخذه مضروباً فيما ضربت          
 ].٣[به وهوجزء السهم ثالثة 

ة أخذه مضروباً يف جـزء      ومن له سهام من املسألة اخلامس     
 ]٢٠٤٨٢[ ني ومثاننين ألفاً وأربعمائة واثنيعشرالسهم 

 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 .ضرما يف جزئي السهم

ثالثة وأربعون ألفاً ومثامنائة وأربعـة      لألم من اجلامعة الثالثة     
] ٣[سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثة       ] ٤٣٨٥٤[ومخسون  

مائة وواحد وثالثون ألفاً ومخسمائة واثنـان وسـتون         ينتج  
 .سهماً ] ١٣١٥٦٢=٤٣٨٥٤×٣[

نـضربه يف وفـق     ] ١[سهم واحد    احلاليةسألة  املوهلا من   
ينتج ] ٢٠٤٨٢[عشرين ألفاً وأربعمائة واثنني ومثانني      السهام  

 ٢٠٤٨٢×١[عشرون ألفـاً وأربعمائـة واثنـان ومثـانون          
 .سهماً ] ٢٠٤٨٢=
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مائة واثنان ومخسون   هامها من اجلامعة الرابعة     فمجموع س 
] ١٥٢٠٤٤=٢٠٤٨٢+١٣١٥٦٢[ألفاً وأربعة وأربعـون     

 . سهماً
أربعون ألفاً  الشقيقتني من اجلامعة الثالثة     األختني   من   ولكلٍ

سهماً نضرا يف جـزء     ] ٤٠٩٦٤[وتسعمائة وأربعة وستون    
ائـة  مائة واثنان وعشرون ألفـاً ومثامن     ينتج  ] ٣[السهم ثالثة   

 .سهماً] ١٢٢٨٩٢=٤٠٩٦٤×٣[واثنان وتسعون 
نضرا يف وفـق  ] ٢[سهمان وهلا من مسألة امليت اخلامس  

ينتج ] ٢٠٤٨٢[السهام عشرين ألفاً وأربعمائة واثنني ومثانني       
 ٢٠٤٨٢×٢[أربعون ألفـاً وتـسعمائة وأربعـة وسـتون          

 .سهماً ] ٤٠٩٦٤=
ن ألفـاً    مائة وثالثة وسـتو    فلكل منهما من اجلامعة الرابعة    

] ١٦٣٨٥٦=٤٠٩٦٤+١٢٢٨٩٢[ومثامنائة وستة ومخسون    
 .سهماً

اثنـان  من اجلامعة الثالثـة فقـط       اليت من األب    ولألخت  
سهماً نضرا يف   ] ٢٢٦٨٠[وعشرون ألفاً وستمائة ومثانون     
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مثانيـة  ينتج سهامها من اجلامعة الرابعة      ] ٣[جزء السهم ثالثة    
 .هماًس] ٦٨٠٤٠=٢٢٦٨٠×٣[وستون ألفاً وأربعون 

مثانيـة آالف   ولكل من ابين العم من اجلامعة الثالثة فقـط          
نضرا يف جـزء    سهماً  ] ٨٩٦٧[وتسعمائة وسبعة وستون    

ينتج سهام كلٍ منهما من اجلامعة الرابعـة        ] ٣[السهم ثالثة   
] ٢٦٩٠١=٨٩٦٧×٣[ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد      

 .سهماً
نضربه ] ١[د  سهما واح  فقط   احلليةسألة  املولألخ ألم من    

عشرين ألفاً وأربعمائة واثنني ومثـانني      ه  تيف وفق سهام مورث   
عـشرون ألفـاً    ينتج سهامه من اجلامعة الرابعة      ] ٢٠٤٨٢[

 .سهماً] ٢٠٤٨٢=٢٠٤٨٢×١[وأربعمائة واثنان ومثانون 
وقد كانت التركة أحد عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وثالثون         

 .رياالً] ١١٤٣٧,٥[رياالً ونصف الريال 
وبالتايل كـان نـصيب األم منـها ألفـان وسـبعمائة                      

ومخـــسة وتـــسعون ريـــاالً ونـــصف الريـــال 
 .رياالً ] ٢٧٩٥,٥=١٥٢٠٤٤×٦٢٢٠٨٠÷١١٤٣٧,٥[
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ولكل من الشقيقتني ثالثة آالف واثنا عشر رياالً واثنا عشر          
 ] ٣٠١٢,٦= ١٦٣٨٥٦×٦٢٢٠٨٠ ÷١١٤٣٧,٥[ قرشاً  

 . رياالً
 ومخـسون   مائتان وواحـد  ألب ألف و  اليت من   ولألخت  

 . رياالً ] ١٢٥١=٦٨٠٤٠×٦٢٢٠٨٠÷١١٤٣٧,٥[
ولكل من ابين العم أربعمائة وأربعة وتسعون رياالً واثنـا          

] ٤٩٤,٦=٢٦٩٠١×٦٢٢٠٨٠÷١١٤٣٧,٥ [عشر قرشـاً  
 .رياالً 

واثنا رياالً  ألم ثالث مائة وستة وسبعون      الذي من ا  ولألخ  
 ] ٣٧٦,٦=٢٠٤٨٢×٦٢٢٠٨٠÷١١٤٣٧,٥[ عشر قرشاً   

 .ياالًر
 : وهذه صورا ، تعاىل أعلم وأحكم واهللا 
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  الطوهرية الثانية-٤٠
 طوهري  ...أمحد  أما الطوهرية الثانية فقد تقدم ا املستفيت        

 :على النحو التايل وملخصها 
ـ أمحد   هوابنليلى   تههلك امليت األول عن زوج     -١  هوبنت

 . حممدشقيقال يهوأخ،  من غريها مجيلة هوبنت، منها رضا 

 ابن امليت األول عمـن يف       أمحدمث هلك امليت الثاين      -٢
مجيلة أبيه  من  وأخته  رضا  وأخته الشقيقة   ليلى  املسألة وهم أمه    

 .حممدوعمه الشقيق 

 عـن حممـد   مث هلك امليت الثالث وهو العم الشقيق         -٣
أخيه ؛ وعن ثالثة أبنـاء      اليت تزوج ا بعد وفاة      ليلى  زوجته  

 ومها صـاحلة  نتني من غريهاوبوهم إدريس وحيىي وأمحد  منها  
 .ومجيلة

بنت امليت األول عمن يف     رضا   ة الرابع ة امليت تمث هلك  -٤
وإخوا الثالثـة   ، مجيلة  وأختها ألبيها   ليلى  املسألة وهم أمها    

 .وعن زوج، إدريس وحيىي وأمحد من أمها 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٤٨

عمن يف املسألة  ليلى   وهي األم    ة اخلامس ة امليت تمث هلك  -٥
 . إدريس وحيىي وأمحدقنيوهم أبنائها الثالثة البا

 أحد أبناء امليت الثالث     إدريسمث هلك امليت السادس      -٦
 تـه وعن وزوج حيىي وأمحد   أخويه الشقيقني    ؛عمن يف املسألة    

 .ه ليلىوبنتفاطم 

 ؛ عمن يف املـسألة حيىي بن حممد مث هلك امليت السابع      -٧
 . صاحلة ومجيلة وأختيه ألبيهأمحد ه الشقيق يأخ

ـ   صاحلة بنت حممد     ةمن الثا ة امليت تمث هلك  -٨  هاعـن ابن
 .ها هدية ومجيلةوبنتيحسني 

عبداهللا وعلي   ها عن ابني  مجيلة ة التاسع ة امليت تمث هلك  -٩
 . مجعة اوبنته

 بنت امليـت األول     مجيلة ة العاشر ة امليت تمث هلك  -١٠
 .ةعمش هاوبنتعلي وأمحد  هاعن ابني

وهي بنت امليت   مجيلة   ة عشر ة احلادي ة امليت نمث هلك  -١١
زوج هدية وعـن    وأخيها وأختها الشقيقني حسني     الثامن عن   

 .وبنتني
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وهو ابـن امليتـة     حسني  مث هلك امليت الثاين عشر       -١٢
وهم علي وحسن وحيي     ومخسة أبناء    ته نعمة الثامنة عن زوج  

 وأخته الشقيقة وهن فاطم وهدية ومجعة      بنات   أربعووعيسى  
 .هدية

ـ وهـو  أمحـد    هلك امليت الثالث عشر وأخرياً -١٣
وستة أبنـاء  ته مضيعة التركة عن زوجحتقيق ل املستفيت ـ قب 

 . واحدة من غريهاوأربع بنات
للزوجـة  ] ٨[فأصلها من مثانية     : فأما مسألة امليت األول   

 ] .١[الثمن واحد 
ألوالده للذكر مثل حظ األنثيني منكسرة      ] ٧[والباقي سبعة   

ـ ] ٤[عليهم ومباينة لرؤوسهم أربعة      ضرا فهي جزء السهم ن
] ٣٢=٨×٤[نتج اثنان وثالثـون     ي] ٨[ألة مثانية   يف أصل املس  

 ]٤=٤×١[أربعة  للزوجته ليلى    ، ومنها يصح هذا االنكسار   
 .أسهم
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أمحـد   هالبنسهماً  ] ٢٨=٧×٤[ولألوالد مثانية وعشرون    
، حممـد   سهماً وبه يسقط األخ الـشقيق       ] ١٤[أربعة عشر   

 .أسهم] ٧[ سبعة رضا ومجيلةمن بنتيه  ولكلٍ
لـألم  ] ٦[ فأصلها من ستة     :أمحد الثاين   وأما مسألة امليت  

] ٣[ولألخت الشقيقة النـصف ثالثـة       [ ١]السدس واحد   
والباقي واحد  ] ١[ولألخت ألب السدس واحد تكملة الثلثني       

 ] .١[للعم الشقيق 
من املسألة األوىل   ] ١٤[ أربعة عشر    أمحدوبالنظر بني سهام    

وفق كلٍ  جندها متوافقة بالنصف فنثبت     ] ٦[وبني مسألته ستة    
 .منهما

وهي جـزء الـسهم     ] ٣=٢÷٦[فأما وفق املسألة فثالثة     
 يف كامل مصح مسألة امليت األول       هنضربالستخراج اجلامعة ف  

هي و] ٩٦=٣٢×٣[ينتج ستة وتسعون    ] ٣٢[اثنني وثالثني   
، أوىل اجلامعات يف هذه املـسألة       هذه  و،  اجلامعة للمسألتني 

 سهام كل وارث من     كما نضرب يف وفق املسألة الثانية أيضاً      
 . املسألة األوىل ينتج سهامه من اجلامعة
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هي جزء الـسهم  ملـسألته       ] ٧[وأما وفق السهام فسبعة     
 .نضربه يف سهام كل وارث منها

فمن له سهام من املسألة األوىل أخذه مضروباً فيما ضربت          
 ].٣[به وهوجزء السهم ثالثة 

 يف جـزء    ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً        
 ]٧ [سبعةالسهم 

 سهامهمن اجلامعة واملسألة السابعة جمع له       سهام   ومن له   
 .بعد ضرما يف جزئي السهم

أسـهم  ] ٤[أربعـة   من املسألة األوىل بالزوجية     ليلى  فلألم  
اثنـا عـشر    ينـتج   ] ٣[نضرا يف جـزء الـسهم ثالثـة         

]١٢=٣×٤.[ 
 نـضربه يف  ]١[سهم واحد وهلا من املسألة الثانية باألمومة      

 . أسهم]٧=٧×١[وفق السهام سبعة ينتج سبعة 
 تـسعة عـشر     اجلامعـة األوىل  مـن   ها  مجموع سهام ف

 . سهماً]١٩=٧+١٢[
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أسهم نضرا يف   ] ٧[سبعة   من املسألة األوىل بالبنوة      رضاول
 ]٢١=٧×٣[واحد وعـشرون    ينتج  ] ٣[جزء السهم ثالثة    

 .سهماً
نـضرا يف   أسهم  ] ٣[ثالثة  وهلا من املسألة الثانية باألخوة      

كـذلك واحـد وعـشرون      ينـتج   ] ٧[وفق السهام سبعة    
]٢١=٧×٣.[ 

 اثنـان وأربعـون     اجلامعـة األوىل  مجموع سهامها من    ف
]٤٢=٢١+٢١.[ 

أسـهم  ] ٧[سبعة كذلك  من املسألة األوىل بالبنوة    ميلةوجل
ينـتج واحـد وعـشرون      ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      

 .سهماً] ٢١=٧×٣[
نـضربه يف   ] ١[سهم واحد   ألة الثانية باألخوة    وهلا من املس  

 . أسهم]٧=٧×١[سبعة ينتج ] ٧[وفق السهام سبعة 
 مثانيـة وعـشرون     اجلامعـة األوىل  مجموع سهامها من    ف

]٢٨=٧+٢١.[ 
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] ١[واحـد   من املسألة الثانية فقـط      حممد  وللعم الشقيق   
 ]٧=٧×١[ ينـتج سـبعة   ] ٧[نضربه يف وفق السهام سبعة      

 .أسهم
] ٨[ فأصلها مـن مثانيـة       : حممد  امليت الثالث  وأما مسألة 

 ].١[للزوجة الثمن واحد 
، للذكر مثل حـظ األنثـيني       ألوالده  ] ٧[والباقي سبعة   

فنضرا يف أصل   ] ٨[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم مثانية      
ومنـها  ] ٦٤=٨×٨[بعة وستون   تج أر ني]  ٨[املسألة مثانية   

 .صح هذا االنكساري
ولكل ابن أربعة عـشر     ،  أسهم   ]٨=٨×١[للزوجة مثانية   

 . أسهم]٧[ولكل من البنتني سبعة ،  سهماً ]١٤[
وبني مصح مـسألته    ] ٧[سبعة  ؛   حممدوبالنظر بني سهام    

فنثبت كامل السهام وكامل    جندها متباينة   ] ٦٤[أربعة وستني   
 .املسألة

هي جزء  و] ٦٤[أربعة وستون   ففأما كامل مصح مسألته      
ستة  يف كامل اجلامعة األوىل      هضربنة ف السهم الستخراج اجلامع  



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٥٤

ة آالف ومائة وأربعـة     ستاجلامعة الثانية   ينتج  ] ٩٦[وتسعني  
 .]٦١٤٤=٩٦×٦٤[وأربعون 

هي جزء السهم نضرب فيه     ] ٧[وأما كامل السهام فسبعة     
 .سهام كل وارث من املسألة الثالثة

فمن له سهام من اجلامعة األوىل أخذه مضروباً فيما ضربت          
 ].٦٤[ء السهم أربعة وستني به وهوجز

ومن له سهام من املسألة الثالثة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]٧[السهم سبعة 

 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 .ضرما يف جزئي السهم وأعطي من اجلامعة الثانية

] ١٩[تسعة عـشر    ألمومة   با الثالثةمن اجلامعة   ليلى  لألم  ف
ألـف  ينتج  ] ٦٤[يف جزء السهم أربعة وستني      نضرا  سهماً  

 .سهماً] ١٢١٦=٦٤×١٩[ومائتان وستة عشر 
نضرا يف  أسهم  ] ٨[مثانية  وهلا من املسألة احلالية بالزوجية      

] ٥٦=٨×٧[سـتة ومخـسون     ينتج  ] ٧[جزء السهم سبعة    
 .سهماً
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 ومائتان واثنان    ألف  ليلى من اجلامعة الثانية    فمجموع سهام 
 .سهماً] ١٢٧٢=٥٦+١٢١٦[وسبعون 

سـهماً  ] ٤٢[اثنان وأربعـون     األوىل من اجلامعة    رضاول
ينتج سهامها مـن    ] ٦٤[نضرا يف جزء السهم أربعة وستني       

ــة  ــة الثاني ــانون  ألاجلامع ــة ومث ــتمائة ومثاني ــان وس ف
 .سهماً] ٢٦٨٨=٦٤×٤٢[

سـهماً  ] ٢٨[من اجلامعة األوىل مثانية وعشرون       ميلةوجل
سهامها مـن    ينتج] ٦٤[ة وستني   نضرا يف جزء السهم أربع    

ــسعون   ــان وت ــبعمائة واثن ــف وس ــة أل ــة الثاني اجلامع
 .سهماً] ١٧٩٢=٦٤×٢٨[

أربعة  تهمسألإدريس وحيي وأمحد أبناء حممد من       من   ولكلٍ
ينـتج  ] ٧[ سبعة   منضرا يف سهام مورثه   سهماً  ] ١٤[عشر  
مثانيـة وتـسعون     مـن اجلامعـة الثانيـة         كل منهم  سهام

 .سهماً] ٩٨=١٤×٧[
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أسهم ] ٧[ سبعة   تهمن مسأل  ه صاحلة ومجيلة  ولكلٍ من بنتي  
ينتج سهامها من اجلامعة الثانيـة      ] ٧[نضرا يف سهامه سبعة     

 .سهماً] ٤٩=٧×٧[تسعة وأربعون 
 فأصـلها   : رضا بنت امليت األول    ة الرابع ةوأما مسألة امليت  

] ١[لألم السدس واحد    ] ٩[وعالت إىل تسعة    ] ٦[من ستة   
ولإلخـوة  ] ٣[ت ألب والزوج النصف ثالثة      ولكلٍ من األخ  

وهي منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسـهم      ] ٢[ألم الثلث اثنان    
] ٩[نضرا يف عول املسألة تسعة      هي جزء السهم    ف] ٣[ثالثة  

 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٢٧=٩×٣[ ينتج سبعة وعشرون
كلٍ من الزوج واألخـت     ول، أسهم  ] ٣=٣×١[لألم ثالثة   
] ٦=٣×٢[ولإلخوة ألم ستة    ، أسهم  ] ٩=٣×٣[ألب تسعة   

 ] .٢ [سهمانلكل واحد منهم أسهم 
 ألفني وسـتمائة ومثانيـة ومثـانني        رضاوبالنظر بني سهام    

 سـبعة   امـصح مـسألته   بني  و الثانيةمن اجلامعة   ] ٢٦٨٨[
 .فنثبت وفق كلٍ منهما، جندها متوافقة بالثلث] ٢٧[وعشرين 
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لسهم السـتخراج   وهي جزء ا  ] ٩[فأما وفق املسألة فتسعة     
نضرا يف اجلامعة الثانية ستة آالف ومائـة وأربعـة          اجلامعة  

ينتج اجلامعة الثالثة مخسة ومخسون ألفـاً       ] ٦١٤٤[وأربعني  
 ]. ٥٥٢٩٦=٦١٤٤×٩[ومائتان وستة وتسعون 

ــسعون   ــتة وت ــة وس ــسهام فثمامنائ ــق ال ــا وف وأم
نضرب فيه سـهام    جزء السهم هلا     هي] ٨٩٦=٣÷٢٦٨٨[

 .كل وارث منها
فمن له سهام من اجلامعة الثالثة أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].٩[به وهوجزء السهم تسعة 

ومن له سهام من املسألة الرابعة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]٨٩٦[السهم مثامنائة وستة وتسعني 

 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 .ثالثةضرما يف جزئي السهم وأعطي من اجلامعة ال

ألف ومائتان واثنان   من اجلامعة الثانية بالزوجية     ليلى  فلألم  
نضرا يف وفق سهام املورث تسعة      سهماً  ] ١٢٧٢[وسبعون  
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وأربعمائـة ومثانيـة وأربعـون      أحد عشر ألفـاً     ينتج  ] ٩[
 .سهماً] ١١٤٤٨= ٩×١٢٧٢[

نضرا يف  أسهم  ] ٣[ثالثة  وهلا من املسألة احلالية باألمومة      
لفان وستمائة  أينتج  ] ٨٩٦[مثامنائة وستة وتسعني    جزء السهم   

 .سهماً] ٢٦٨٨=٨٩٦×٣[ومثانية ومثانون 
ألفـاً  أربعة عـشر    من اجلامعة الثالثة      ليلى فمجموع سهام 

 .سهماً] ١٤١٣٦=٢٦٨٨+١١٤٤٨[ومائة وستة وثالثون 
ألـف  من اجلامعـة الثانيـة      مجيلة  ألب  اليت من   ولألخت  

 جـزء   نضرا يف سهماً   ]١٧٩٢[وسبعمائة واثنان وتسعون    
ر ألفاً ومائة ومثانيـة وعـشرون       ستة عش ] ٩[ تسعة   السهم

 .سهماً] ١٦١٢٨=١٧٩٢×٩[
نـضرا يف جـزء     أسهم  ] ٩[تسعة  وهلا من املسألة احلالية     

مثانية آالف وأربعة    ينتج] ٨٩٦[السهم مثامنائة وستة وتسعني     
 .سهماً] ٨٠٦٤=٨٩٦×٩[وستون 

لفـاً  أربعة وعشرون أ  الثة  من اجلامعة الث  فمجموع سهامها   
 .سهماً] ٢٤١٩٢=٨٠٦٤+١٦١٢٨[ومائة واثنان وتسعون 
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من اجلامعة الثانية بـالبنوة     من إدريس وحيي وأمحد      ولكل
] ٩[نضرا يف جزء السهم تسعة      سهماً  ] ٩٨[مثانية وتسعون   

 .سهماً] ٨٨٢=٩٨×٩[مثامنائة واثنان ومثانون ينتج 
] ٢[ان  سـهم ألخوة   من املسألة احلالية بـا     لٍ منهم ـكول

ينـتج  ] ٨٩٦[نضرا يف جزء السهم مثامنائة وستة وتـسعني      
 .سهماً] ١٧٩٢=٨٩٦×٢[ألف وسبعمائة واثنان وتسعون 

لفان وستمائة  أمن اجلامعة الثالثة    منهم  سهام كلٍ   فمجموع  
 .سهماً] ٢٦٧٤=١٧٩٢+٨٨٢[وأربعة وسبعون 

 الثانية  من اجلامعة صاحلة ومجيلة   ولكلٍ من بنيت امليت الثالث      
نضرا يف جزء الـسهم     سهماً  ] ٤٩[بالبنوة تسعة وأربعون    

سهامها من اجلامعة الثالثة أربعمائة وواحـد       ينتج  ] ٩[تسعة  
 .سهماً] ٤٤١=٩×٤٩[وأربعون 

نضرا يف جزء   أسهم  ] ٩[تسعة  وللزوج من املسألة احلالية     
مثانية آالف وأربعة   ينتج  ] ٨٩٦[السهم مثامنائة وستة وتسعني     

 .سهماً ] ٨٠٦٤=٨٩٦×٩[ون وست
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عـدد رؤوس    فأصلها من    :ليلى ة اخلامس ةوأما مسألة امليت  
لكل واحد منهم واحد    ] ٣[ثالثة  أبنائها إدريس وحيىي وأمحد     

 .ومنها صحت] ١[
 مخسة ومخسني ألفاً ومائتني     الثالثةكما صحت من اجلامعة     

؛ حيت انقسمت سهام مـورثهم      ]٥٥٢٩٦[وستة وتسعني   
، علـيهم   ] ١٤١٣٦[  ومائة وستة وثالثـون    أربعة عشر ألفاً  

 .وتعد هذه اجلامعة الرابعة من جوامع هذه املسألة
هلا من  كما  ألب مجيلة من اجلامعة الرابعة      الألخت اليت من    ف

أربعة وعشرون ألفاً ومائة واثنـان وتـسعون        اجلامعة الثالثة   
 .سهماً] ٢٤١٩٢[

 رضا من اجلامعة الرابعة كذلك نفس سهامه مـن        ولزوج  
 .سهماً] ٨٠٦٤[مثانية آالف وأربعة وستون اجلامعة الثالثة 

ة بـاألخوة   ثالثاجلامعة ال من   من إدريس وحيي وأمحد      ولكلٍ
 سهماً ] ٢٦٧٤[كما سبق ألفان وستمائة وأربعة وسبعون 

 يف  بهضرن] ١[واحد  سهم  ولـه من املسألة احلالية بالبنوة      
ينتج ] ٤٧١٢[ عشر   أربعة آالف وسبعمائة واثين   سهام  الوفق  
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] ٤٧١٢=٤٧١٢×١[أربعة آالف وسبعمائة واثنـا عـشر        
 .سهماً

ف سـبعة آال  سهام كلٍ منهم من اجلامعة الرابعة       فمجموع  
 .سهماً] ٧٣٨٦=٤٧١٢+٢٦٧٤[وثالمثائة وستة ومثانون 

صاحلة ومجيلة مـن اجلامعـة      ولكلٍ من بنيت امليت الثالث      
وواحـد   أربعمائـة    الرابعة نفس سهامهن من اجلامعة الثالثة     

 .سهماً] ٤٤١[وأربعون 
] ٨[فأصلها من مثانية    :  إدريس وأما مسألة امليت السادس   

النصف أربعـة   ليلى   هوللبنت] ١[الثمن واحد   فاطم   تهللزوج
]٤.[ 

وهـي  حيـي وأمحـد      الشقيقني   هألخوي] ٣[والباقي ثالثة   
ضرا يف أصل   نف] ٢[منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنني      

ـ ومنها  ] ١٦=٨×٢[ينتج ستة عشر    ] ٨[سألة مثانية   امل صح ي
وللبـت مثانيـة    ] ٢=٢×١[ان  سهمهذا االنكسار للزوجة    

لكـل  أسهم  ] ٦=٢×٣[وللشقيقني ستة   أسهم  ] ٨=٤×٢[
 . أسهم]٣[واحدة منهما ثالثة 
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سبعة آالف وثالمثائـة وسـتة      إدريس  وبالنظر بني سهام    
جنـدها  ] ١٦[ومصح مسألته ستة عـشر      ] ٧٣٨٦[ومثانني  
 . فنثبت وفق كلٍ منهما بالنصفمتوافقة

فأما فوفق سهامه فثالثة آالف وستمائة وثالثة وتـسعون         
سألته نضرب فيها   ملسهم  الوهي جزء   ] ٣٦٩٣=٢÷٧٣٨٦[

 .سهام ورثته منها
هي جز السهم السـتخراج     ] ٨[وأما وفق مسألته فثمانية     

 مخسة ومخسني ألفاً ومائتني     الرابعةنضربه يف اجلامعة    اجلامعة ف 
أربعمائـة  اجلامعة اخلامـسة    ينتج  ] ٥٥٢٩٦[وتسعني  وستة  

 ٥٥٢٩٦×٨[واثنان وأربعون ألفاً وثالمثائة ومثانية وسـتون        
=٤٤٢٣٦٨[. 

فمن له سهام من اجلامعة الرابعة أخذه مضروباً فيما ضربت          
 ].٨[به وهوجزء السهم مثانية 

ومن له سهام من املسألة السادسة أخذه مضروباً يف جـزء           
 .]٣٦٩٣[ نيف وستمائة وثالثة وتسعثالثة آالالسهم 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٦٣

 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 .ضرما يف جزئي السهم

أربعـة  الرابعة فقط   فلجميلة بنت امليت األول من اجلامعة       
نضرا سهماً  ] ٢٤١٩٢[وعشرون ألفاً ومائة واثنان وتسعون      

معة اخلامـسة   ينتج سهامها من اجلا   ] ٨[يف جزء السهم مثانية     
مائة وثالثة وتسعون ألفـاً ومخـسمائة وسـتة وثالثـون            

 .سهماً] ١٩٣٥٣٦=٢٤١٩٢×٨[
من اجلامعة الرابعة   حيي وأمحد   ولكلٍ من األخوين الشقيقني     

سـهماً  ] ٧٣٨٦[سبعة آالف وثالمثائة وستة ومثانون      بالبنوة  
ومخسون ألفـاً   تسعة  ينتج  ] ٨[نضرا يف جزء السهم مثانية      

 .سهماً] ٥٩٠٨٨=٧٣٨٦× ٨[انون ومثانية ومث
نـضرا  أسهم  ] ٣[ثالثة  من املسألة احلالية    منهما   ولـكلٍ

] ٣٦٩٣[يف جزء السهم ثالثة آالف وستمائة وثالثة وتسعني         
] ١١٠٧٩=٣٦٩٣×٣[أحد عشر ألفاً وتسعة وسبعون      ينتج  
 .سهماً
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سبعون ألفاً   من اجلامعة اخلامسة      كلٍ منهما  فمجموع سهام 
 .سهماً] ٧٠١٦٧=١١٠٧٩+٥٩٠٨٨[ستون ومائة وسبعة و

أربعمائـة  من اجلامعة الرابعة فقط     صاحلة ومجيلة   ولكل من   
نضرا يف جزء السهم مثانيـة   سهماً  ] ٤٤١[وواحد وأربعون   

ثالثة آالف ومخسمائة   ينتج سهامها من اجلامعة اخلامسة      ] ٨[
 .سهماً] ٣٥٢٨=٤٤١×٨[ومثانية وعشرون 

مثانيـة آالف  اجلامعة الرابعـة  امليتة الرابعة من    رضا  ولزوج  
نضرا يف جزء السهم مثانية     سهماً  ] ٨٠٦٤[وأربعة وستون   

 ألفـاً   أربعة وسـتون  ينتج سهامه من اجلامعة اخلامسة      ] ٨[
 .سهماً] ٦٤٥١٢=٨×٨٠٦٤[ومخسمائة واثنا عشر 

] ٢[ان  سـهم زوجة امليت السادس من مـسألته       فاطم  ول
ة وثالثة وتـسعني    نضرا يف جزء السهم ثالثة آالف وستمائ      

 آالف  سـبعة ينتج سهامها من اجلامعة اخلامـسة       ] ٣٦٩٣[
 .سهماً ] ٧٣٨٦=٣٦٩٣×٢[وثالمثائة وستة ومثانون 

نـضرا يف جـزء     أسهم  ] ٨[مثانية  من مسألته   ليلى  ولبنته  
ينـتج  ] ٣٦٩٣[السهم ثالثة آالف وستمائة وثالثة وتسعني       
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ومخـسمائة  لفاً  تسعة وعشرون أ  سهامها من اجلامعة اخلامسة     
 .سهماً] ٢٩٥٤٤=٣٦٩٣×٨[وأربعة وأربعون 

] ١[ فأصلها مـن واحـد       : حيىي وأما مسألة امليت السابع   
 .وبه سقطت األختان ألب أمحد لألخ الشقيق 

 نيوصحت من أصلها واجلامعة السابقة هلا أربعمائة واثـن        
وتعد هذه  ، ] ٤٤٢٣٦٨ [ني ألفاً وثالمثائة ومثانية وست    نيوأربع

 .لسادسة يف هذه املسألةهي اجلامعة ا
 .للورثة السابقني كما سبق يف اجلامعة اخلامسة

ولألخ الشقيق مائة وأربعون ألفاً وثالمثائة وأربعة ثالثـون         
 ٧٠١٦٧+٧٠١٦٧[إضافة إىل سهامه    مجيع سهام مورثة    هي  

 .سهماً] ١٤٠٣٣٤= 
] ٤[أربعـة   فأصلها من   : ة صاحلة  الثامن ةوأما مسألة امليت  

للذكر مثـل   حسني وهدية ومجيلة    هم  ا و  أوالده رؤوسعدد  
 ].١[ولكلٍ من البنتني واحد ] ٢[حظ األنثيني لالبن اثنان 

سـهام املورثـة    وبني  ] ٤[وبالنظر بني أصل املسألة أربعة      
اجلامعة من  ] ٣٤٢٨[ثالثة آالف ومخسمائة ومثانية وعشرين      
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 ني ألفاً وثالمثائة ومثانية وست    ني وأربع نيأربعمائة واثن السادسة  
 وتعد هذه هي اجلامعة السابعة يف  جندها منقسمة]٤٤٢٣٦٨[

ويكون سهام الورثة من اجلامعة السابعة نفـس         ، هذه املسألة 
 .هامهم من اجلامعة السادسةس

ويكون وفق سهام امليتة الثامنة مثامنائـة واثنـان ومثـانون           
 . نضرب فيها سهام كل مورث منها]٨٨٢=٤÷٣٤٢٨[

امنائـة  مثسهام  الرا يف وفق    نض] ٢[سهمان   ا حسني البنهف
ألـف  سهامه من اجلامعة السابعة     ينتج  ] ٨٨٢[واثنني ومثانني   

 .سهماً] ١٧٦٤=٨٨٢×٢[وسبعمائة وأربعة وستون 
نـضربه يف   ] ١[سهم واحد   هدية ومجيلة    يهابنتمن  ولكل  

سهامها مـن   ينتج  ] ٨٨٢[سهام مثامنائة واثنني ومثانني     الوفق  
ــسابعة  ــة ال ــة واجلامع ــانون مثامنائ ــان ومث  ٨٨٢×١[اثن

 .سهماً]٨٨٢=
] ٥[مخـسة   فأصلها من   : ة مجيلة  التاسع ةوأما مسألة امليت  

للذكر مثل حـظ     أوالدها عبداهللا وعلي ومجعة   عدد رؤوس   
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وصحت مـن   ] ١[وللبنت واحد   ] ٢[األنثيني لكل ابن اثنان     
 .أصلها

 ثالثة آالف ومخـسمائة ومثانيـة       مجيلةوبالنظر بني سهام    
جندها متباينـة   ] ٥[ مخسة   ا وبني مسألته  ]٣٥٢٨[وعشرين  

 .فنثبت مجيع السهام وأصل املسألة
فهي جزء السهم السـتخراج     ] ٥[فأما أصل املسألة مخسة     

اجلامعة فنضربه يف كامل اجلامعة السابعة أربعمائـة واثـنني          
ينتج اجلامعة  ] ٤٤٢٣٦٨[وأربعني ألفاً وثالمثائة ومثانية وستني      

فاً ومثامنائـة وأربعـون      وأحد عشر أل   مليونان ومائتان الثامنة  
]٢٢١١٨٤٠=٤٤٢٣٦٨×٥.[  

وأما كامل السهام ثالثة آالف ومخسمائة ومثانية وعشرون        
اخلاص مبسألة مجيلة نضرب فيـه      فهي جزء السهم    ] ٣٥٢٨[

 .ها منرثاوكل سهام 
فمن له سهام من اجلامعة السابعة أخـذه مـضروباً فيمـا            

 ].٥[ضربت به وهوجزء السهم مخسة 
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من له سهام من املسألة التاسعة أخذه مضروباً يف جـزء           و
 ]٣[السهم ثالثة 
 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   

 .ضرما يف جزئي السهم وأعطي من اجلامعة الثامنة
مائـة  السابعة فقط   فلجميلة بنت امليت األول من اجلامعة       

] ١٩٣٥٣٦[ن  وثالثة وتسعون ألفاً ومخسمائة وستة وثالثـو      
سهامها مـن   ينتج  ] ٥[نضرا يف جزء السهم مخسة      سهماً  

 وستون ألفاً وستمائة ومثـانون      تسعمائة وسبعة اجلامعة الثامنة   
 .سهماً] ٩٧٦٦٨٠=١٩٣٥٣٦×٥[

مائة وأربعون ألفاً    فقط   السابعةمن اجلامعة   فألمحد بن حممد    
نضرا يف جزء   سهماً  ] ١٤٠٣٣٤[وثالمثائة وأربعة وثالثون    

ة سـبعمائ ينتج سهامه من اجلامعة الثامنـة  ] ٥[لسهم مخسة   ا
ــبعون   ــتمائة وس ــف وس ــد أل  ١٤٠٣٣٤× ٥[وواح

 .سهماً] ٧٠١٦٧٠=
أربعة وستون ألفـاً    من اجلامعة السابعة فقط     رضا  ولزوج  

نـضرا يف جـزء     سهماً  ] ٦٤٥١٢[ومخسمائة واثنا عشر    
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ثالمثائـة  ينتج سهامه من اجلامعة الثامنـة       ] ٥[السهم مخسة   
 ٦٤٥١٢×٥[ وعشرون ألفـاً ومخـسمائة وسـتون         واثنان

 .سهماً] ٣٢٢٥٦٠=
من اجلامعة السابعة   علي  بنت  فاطم  ولزوجة امليت السادس    

سـهماً  ] ٧٣٨٦[سبعة آالف وثالمثائة وستة ومثـانون       ستة  
ينتج سهامها من اجلامعـة     ] ٥[نضرا يف جزء السهم مخسة      

ــتة  ــة س ــون وثالثامن ــسعمائة وثالث ــاً وت ــون ألف  الث
 .سهماً] ٣٦٩٣٠=٧٣٨٦×٥[

من اجلامعة السابعة تسعة وعشرون ألفاً      ليلى إدريس   ولبنته  
نضرا يف جزء   سهماً  ] ٢٩٥٤٤[ومخسمائة وأربعة وأربعون    

مائة وسبعة  ينتج سهامها من اجلامعة الثامنة      ] ٥[السهم مخسة   
ــشرون   ــبعمائة وع ــاً وس ــون ألف  ٢٩٥٤٤×٥[وأربع

 .سهماً] ١٤٧٧٢٠=
ألف وسبعمائة وأربعة وستون    معة السابعة   من اجلا سني  وحل

ينـتج  ] ٥[نضرا يف جزء السهم مخـسة       سهماً  ] ١٧٦٤[
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آالف ومثامنائـة وعـشرون     مثانية  سهامه من اجلامعة الثامنة     
 .سهماً] ٨٨٢٠=١٧٦٤×٥[

من اجلامعة السابعة مثامنائـة     هدية ومجيلة   تيه  أخ من   ولكلٍ
السهم مخـسة   نضرا يف جزء    سهماً  ] ٨٨٢[واثنان ومثانون   

أربعة آالف وأربعمائـة    ينتج سهامها من اجلامعة الثامنة      ] ٥[
 .أسهم] ٤٤١٠=٨٨٢×٥ [وعشرة

 فقط  امن مسألته عبداهللا وعلي    ة التاسع ةولكل من ابين امليت   
 ثالثة آالف ومخـسمائة     هاسهاموفق  نضرا يف   ] ٢[سهمان  

 من اجلامعـة    ينتج سهام كلٍ منها     ] ٣٥٢٨[ومثانية وعشرين   
] ٧٠٥٦=٣٥٢٨×٢[سبعة آالف وسـتة ومخـسون       منة  الثا

 .سهماً
ثالثة آالف ومخـسمائة ومثانيـة      من اجلامعة الثامنة     اولبنته

 .سهماً] ٣٥٢٨=٣٥٢٨×١[وعشرون
 فأصلها من عـدد رؤوس    : ة مجيلة  العاشر ةوأما مسألة امليت  

ومنها صحت للذكر مثل حظ األنثيني لكل    ] ٥[مخسة   اورثته
 ].١[ واحد انتهولب] ٢[ اثنان امن ابنيه
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 مليونني ومائتني وأحد عشر     الثامنةكما صحت من اجلامعة     
وهذه اجلامعة التاسـعة    ، ]٢٢١١٨٤٠[ألفاً ومثامنائة وأربعني    

 .يف هذه املسألة
 .للورثة السابقني كما مضى يف اجلامعة الثامنة

وأما وفق سهامها فمائة وثالثة وتسعني ألفـاً ومخـسمائة          
 هي جزء الـسهم  ] ١٩٣٥٣٦=٥÷٩٦٧٦٨٠[وستة ثالثون   

 .ا منهرثنضرب فيه سهام كل واملسألتها 
نضرا يف وفـق    ] ٢[سهمان  علي وأمحد    ا من ابنيه  لكلٍ ف

سهام مائة وثالثة وتسعني ألفاً ومخسمائة وستة ثالثني ينتج         ال
 ألف واثنان   ثالمثائة وسبعة ومثانون  سهامه من اجلامعة التاسعة     

 .سهماً] ٣٨٧٠٧٢=١٩٣٥٣٦×٢[وسبعون 
 ألفـاً   مائة وثالثة وتسعون  مجعة من اجلامعة التاسعة      اتهولبن

] ١٩٣٥٣٦=١٩٣٥٣٦×١[ومخسمائة وسـتة وثالثـون      
 .سهماً
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فأصلها من اثـين عـشر      : وأما مسألة امليت احلادي عشر    
لكل ] ٨[ولبنتيها الثلثان مثانية    ] ٣[ الربع ثالثة    هالزوج] ١٢[

 ].٤[واحدة منهما أربعة 
 الـشقيقني   ا هدية وأختهحسني   اخيهأل] ١[والباقي واحد   

فنضرا يف أصل   ] ٣[منكسر عليهما ومباين لرؤوسهما ثالثة      
ومنـها  ] ٣٦=١٢×٣[لة اثين عشر ينتج ستة وثالثـون      املسأ

 .صح هذا االنكساري
واحدة من البنتني اثنا عشر     ولكل  ] ٩=٣×٣[للزوج تسعة   

 ].١[وللشقيقة واحد ] ٢[وللشقيق اثنان ] ١٢=٤×٣[
 أربعة آالف وأربعمائـة وعـشرة       مجيلةر بني سهام    وبالنظ

جنـدها  ] ٣٦[وبني مصح مسألتها ستة وثالثـني       ] ٤٤١٠[
 .متوافقة بنصف التسع فنثبت وفق كلٍ منهما

ــون   ــسة وأربع ــان ومخ ــسهام فمائت ــق ال ــا وف فأم
سألتها نضرب فيه   ملسهم  الوهي جزء   ] ٢٤٥=١٨÷٤٤١٠[

 .سهام كل وارث منها
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هي جزء الـسهم    ] ٢=١٨÷٣٦[وأما وفق املصح فاثنان     
نضربه يف اجلامعة التاسعة مليونني ومائتني      فالستخراج اجلامعة   

اجلامعة ينتج  ] ٢٢١١٨٤٠[وأحد عشر ألفاً ومثامنائة وأربعني      
أربعة ماليني وأربعمائة وثالثة وعشرون ألفاً وستمائة       العاشرة  
  .]٤٤٢٣٦٨٠=٢٢١١٨٤٠×٢[ومثانون 

ة أخـذه مـضروباً فيمـا       فمن له سهام من اجلامعة التاسع     
 ].٢[ضربت به وهوجزء السهم اثنني 

ومن له سهام من املسألة احلادية عشرة أخذه مـضروباً يف           
ـ    نيمـائت جزء السهم ؛ وفـق الـسهام          ني ومخـسة وأربع

]٢٤٥=١٨÷٤٤١٠[ 
 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   

 .رةضرما يف جزئي السهم وأعطي من اجلامعة العاش
سبعمائة شقيق امليت السابع من اجلامعة التاسعة فقط        محد  أل

نضرا يف  سهماً  ] ٧٠١٦٧٠[وواحد ألف وستمائة وسبعون     
، ينتج سهامه من اجلامعـة العاشـرة        ] ٢[جزء السهم اثنني    
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ــون  ــة وأربع ــة آالف وثالمثائ ــة وثالث ــون وأربعمائ ملي
 .سهماً] ١٤٠٣٣٤٠=٧٠١٦٧٠×٢[

ثالمثائة واثنان   اجلامعة التاسعة فقط     ولزوج امليتة الرابعة من   
نـضرا يف   سهماً  ] ٣٢٢٥٦٠[وعشرون ومخسمائة وستون    

، سهامه من اجلامعـة العاشـرة       ينتج  ] ٢[جزء السهم اثنني    
 ٣٢٢٥٦٠×٢[ستمائة ومخسة وأربعون ألفاً ومائة وعشرون       

 .سهماً] ٦٤٥١٢٠=
ستة زوجة امليت السادس من اجلامعة التاسعة فقط        فاطم  ول

نضرا يف  سهماً  ] ٣٦٩٣٠[الثون ألفاً وتسعمائة وثالثون     وث
، ينتج سهامها من اجلامعـة العاشـرة    ] ٢[جزء السهم اثنني    

] ٧٣٨٦٠=٣٦٩٣٠×٢[ثالثة وسبعون ألفاً ومثامنائة وستون      
 .سهماً

من اجلامعة التاسعة فقط مائة وسبعة وأربعـون         ليلى   ولبنته
ضرا يف جزء   نسهماً  ] ١٤٧٧٢٠[ألفاً وسبعمائة وعشرون    

مائتـان  ، ينتج سهامها من اجلامعة العاشرة      ] ٢[السهم اثنني   
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 ١٤٧٧٢٠×٢[ومخسة وتسعون ألفاً وأربعمائـة وأربعـون        
 .سهماً] ٢٩٥٤٤٠=

مثانية آالف  شقيق امليتة احلالية من اجلامعة التاسعة       سني  وحل
] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني      ] ٨٨٢٠[ومثامنائة وعشرون   

 ٨٨٢٠×٢[ر ألفـاً وسـتمائة وأربعـون        عة عـش  سبينتج  
 .سهماً] ١٧٦٤٠=

سهام النضرا يف وفق    ] ٢[سهمان  وله من املسألة احلالية     
أربعمائـة وتـسعون    ينـتج   ] ٢٤٥[مائتني ومخسة وأربعني    

 .سهماً] ٤٩٠=٢٤٥×٢[
 ألفـاً   مثانية عشرة ، من اجلامعة العاشرة    فمجموع سهامه   

 .سهماً] ١٨١٣٠=١٧٦٤٠+٤٩٠[ومائة وثالثون 
أربعة آالف وأربعمائـة     من اجلامعة التاسعة      هدية وألخته
ة مثانيينتج  ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني      ] ٤٤١٠[وعشرة  

 .سهماً] ٨٨٢٠=٤٤١٠×٢[آالف ومثامنائة وعشرون 
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يف وفـق   نـضربه   ] ١[سهم واحد   وهلا من املسألة احلالية     
مائتان ومخـسة   ينتج  ] ٢٤٥[السهام مائتني ومخسة وأربعني     

 .سهماً] ٢٤٥=٢٤٥×١[أربعون و
تـسعة آالف   ، من اجلامعـة العاشـرة      فمجموع سهامها   

 .سهماً] ٩٠٦٥=٨٨٢٠+٢٤٥[ومخسة وستون 
مـن اجلامعـة     سعةاالت ةابين امليت عبد اهللا وعلي     من   ولكلٍ

نـضرا  سهماً ] ٧٠٥٦[التاسعة سبعة آالف وستة ومخسون     
، لعاشـرة   ينتج سهامه من اجلامعة ا    ] ٢[يف جزء السهم اثنني     

] ١٤١١٢=٧٠٥٦×٢[أربعة عشر ألفاً ومائة واثنـا عـشر         
 .سهماً

من اجلامعة التاسعة ثالثـة آالف ومخـسمائة        مجعة  ولبنته  
نضرا يف جزء السهم اثنني     سهماً  ] ٣٥٢٨[ومثانية وعشرون   

سبعة آالف وسـتة    ، ينتج سهامها من اجلامعة العاشرة      ] ٢[
 .سهماً]٧٠٥٦=٣٥٢٨×٢[ومخسون 

مـن    بنت امليـت األول    علي وأمحد ابين مجيلة    من   ولكلٍ
اجلامعة التاسعة ثالمثائة وسبعة ومثانون ألفاً واثنان وسـبعون         
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ينـتج  ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني      سهماً  ] ٣٨٧٠٧٢[
سـبعمائة وأربعـة    ،  من اجلامعة العاشـرة       كلٍ منهما  سهام

 ٣٨٧٠٧٢×٢[وسبعون ألفـاً ومائـة وأربعـة وأربعـون          
 .سهماً]٧٧٤١٤٤=

من اجلامعة التاسعة مائة وثالثة وتسعون ألفـاً        مجعة  ولبنتها  
نضرا يف جزء   سهماً  ] ١٩٣٥٣٦[ومخسمائة وستة وثالثون    

ثالمثائـة  ، ينتج سهامها من اجلامعة العاشرة      ] ٢[السهم اثنني   
 ١٩٣٥٣٦×٢[وسبعة ومثـانون ألفـاً واثنـان وسـبعون          

 .سهماً ]٣٨٧٠٧٢=
أسـهم  ] ٩[تـسعة   فقط  لتها  من مسأ احلالية  امليتة  ولزوج  

ينتج ] ٢٤٥[نضرا يف وفق سهامها مائتني ومخسة وأربعني        
ألفـان ومائتـان ومخـسة      ، سهامه من اجلامعة العاشـرة      

 .أسهم] ٢٢٠٥=٢٤٥×٩[
] ١٢[اثنا عـشر     احلالية فقط    تها من بنتيها من مسأل    ولكلٍ
] ٢٤٥[نضرا يف وفق سهامها مائتني ومخسة وأربعني        سهماً  
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ألفان وتسعمائة وأربعـون    ،امها من اجلامعة العاشرة     ينتج سه 
 .سهماً] ٢٩٤٠=٢٤٥×١٢[

فأصلها من مثانيـة    :  حسني وأما مسألة امليت الثاين عشر    
 ].١[للزوجة الثمن واحد ] ٨[

بني أوالده للذكر مثل حـظ األنثـيني        ] ٧[والباقي سبعة   
منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم أربعة عـشر       ] ٧[والسبعة  

مث نـضرا يف    ] ٢[سبع فنثبت وفق رؤوسهم اثنني      بال] ١٤[
ومنـها  ] ١٦=٨×٢[ينتج ستة عشر    ] ٨[أصل املسألة مثانية    
 .يصح هذا االنكسار

كـذلك  ولكل ابـن    ] ٢=٢×١[ان  سهم  للزوجته نعمة 
 ].١[واحد سهم ولكل بنت ] ٢[ان سهم

مثانية عشر ألفاً ومائـة وثالثـني        حسنيوبالنظر بني سهام    
جنـدها  ] ١٦[ح مسألته سـتة عـشر       وبني مص ] ١٨١٣٠[

 .فنثبت وفقهما، متوافقة بالنصف 
هـي جـزء    ] ٨=٢÷١٦[فأما وفق مصح املسألة فثمانية      

فنضربه يف اجلامعة العاشرة ؛ أربعة      السهم الستخراج اجلامعة    
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ماليني وأربعمائة وثالثة وعشرين ألفـاً وسـتمائة ومثـانني          
ثالثـون  مخـسة و اجلامعة احلادية عشرة ينتج  ] ٤٤٢٣٦٨٠[

مليوناً وثالمثائة وتسعة ومثانون ألفـاً وأربعمائـة وأربعـون          
]٣٥٣٨٩٤٤٠=٤٤٢٣٦٨٠×٨[.  

أيضاً سـهام   ] ٨[الثمانية  أعين   جزء السهم كما نضرب يف    
 من اجلامعة   ينتج سهامه ] ١٠[كل وارث من اجلامعة العاشرة      

 .احلادية عشرة
ـ وأما وفـق     فتـسعة آالف ومخـسة وسـتون       سهام  ال

نضرب فيها سهام كل وارث مـن       ] ٩٠٦٥=٢÷١٨١٣٠[
 .من اجلامعة احلادية عشرةمسألته ينتج نصيبه 

فمن له سهام من اجلامعة العاشرة أخذه مـضروباً فيمـا            
 ].٨[ضربت به وهوجزء السهم مثانية 

ومن له سهام من املسألة الثانية عشرة أخـذه مـضروباً يف       
 نيوفق السهام تـسعة آالف ومخـسة وسـت        جزء السهم ؛    

]٩٠٦٥[ 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٢٨٠

 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 .ضرما يف جزئي السهم وأعطي من اجلامعة احلادية عشرة

مليون وأربعمائة وثالثة من اجلامعة العاشرة  فألمحد بن حممد 
 يف جزء   اسهماً نضر ] ١٤٠٣٣٤٠[آالف وثالمثائة وأربعون    

ئتـان وسـتة    ينتج أحد عشر مليونـاً وما     ] ٨[السهم مثانية   
 ١٤٠٣٣٤٠×٨[وعــشرون ألفــاً وســبعمائة وعــشرون 

 .سهماً] ١١٢٢٦٧٢٠=
ولزوج امليتة الرابعة من اجلامع العاشرة سـتمائة ومخـسة          

نضرا يف  سهماً  ] ٦٤٥١٢٠[وأربعون ألفاً ومائة وعشرون     
ينتج مخسة ماليني ومائة وستون ألفـاً       ] ٨[جزء السهم مثانية    
 .سهماً] ٥١٦٠٩٦٠=٦٤٥١٢٠×٨[وتسعمائة وستون 

من اجلامعة العاشـرة ثالثـة      فاطم  ولزوجة امليت السادس    
نضرا يف جزء   سهماً  ] ٣٨٦٠[وسبعون ألفاً ومثامنائة وستون     

ينتج مخسمائة وتسعون ألفاً ومثامنائة ومثانون      ] ٨[السهم مثانية   
 .سهماً] ٥٩٠٨٨٠=٣٨٦٠×٨[
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فاً  من اجلامعة العاشرة مائتان ومخسة وتسعون أل       ليلى هولبنت
نضرا يف جزء السهم سهماً ] ٢٩٥٤٤٠[وأربعمائة وأربعون   

ينتج مليونان وثالمثائة وثالثة وستون ألفاً ومخسمائة       ] ٨[مثانية  
 .سهماً] ٢٣٦٣٥٢٠=٢٩٥٤٤٠×٨[وعشرون 

 من اجلامعة العاشرة تـسعة آالف       ة الثامن ةبنت امليت دية  وهل
ية نضرا يف جزء السهم مثان    سهماً  ] ٩٠٦٥[ومخسة وستون   

ينتج اثنـان وسـبعون ألفـاً ومخـسمائة وعـشرون           ] ٨[
 .سهماً] ٧٢٥٢٠=٩٠٦٥×٨[

من اجلامعة العاشرة أربعة عـشر      عبد اهللا وعلي     من   ولكلٍ
نضرا يف جزء السهم    سهماً  ] ١٤١١٢[ألفاً ومائة واثنا عشر     

ينتج مائة واثنا عشر ألفاً ومثامنائة وستة وتـسعون         ] ٨[مثانية  
 .اًسهم] ١١٢٨٩٦=١٤١١٢×٨[

 من اجلامعة العاشرة سبعة آالف وستة ومخـسون         معةوجل
ينتج سـتة   ] ٨[نضرا يف جزء السهم مثانية      سهماً  ] ٧٠٥٦[

 ٧٠٥٦×٨[ومخسون ألفاً وأربعمائـة ومثانيـة وأربعـون         
 .سهماً] ٥٦٤٤٨=
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من اجلامعة العاشرة   علي وأمحد    من ابين امليت العاشر      ولكلٍ
 وأربعـة وأربعـون     سبعمائة وأربعة وسبعون ألفـاً ومائـة      

ينـتج  ] ٨[نضرا يف جزء السهم مثانية      سهماً  ] ٧٧٤١٤٤[
ستة مليني ومائة وثالثة وتسعون ألفاً ومائة واثنان ومخـسون          

 .سهماً] ٦١٩٣١٥٢=٧٧٤١٤٤×٨[
ثالمثائة وسبعة ومثانون ألفاً واثنـان وسـبعون        مشعة  ولبنته  

ينـتج  ] ٨[نضرا يف جزء السهم مثانية      سهماً  ] ٣٨٧٠٧٢[
 الثة ماليني وستة وتسعون ألفاً ومخسمائة وستة وسـبعون        ث
 .سهماً] ٣٠٩٦٥٧٦=٣٨٧٠٧٢×٨[

ولزوج امليتة احلادية عشرة من اجلامعـة العاشـرة ألفـان           
] ٨[نضرا يف جزء السهم مثانيـة       ] ٢٢٠٥[ومائتان ومخسة   

ــون     ــتمائة وأربع ــاً وس ــشر ألف ــبعة ع ــتج س ين
 .سهماً] ١٧٦٤٠=٢٢٠٥×٨[

نضرا ] ٢٩٤٠[فان وتسعمائة وأربعون     من بنتيها أل   ولكلٍ
ينتج ثالثة وعشرون ألفاً ومخسمائة     ] ٨[يف جزء السهم مثانية     

 .سهما] ٢٣٥٢٠=٢٩٤٠×٨[وعشرون 
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الـذكور  زوجة امليت الثاين عشر وأبنائـه       نعمة   من   ولكلٍ
نضرا يف وفق سهام مـورثهم تـسعة آالف         ] ٢[ان  سهم

ن اجلامعـة   مينتج سهام كلٍ منهم     ] ٩٠٦٥[ نيومخسة وست 
انيــة عــشر ألفــاً ومائــة وثالثــون مثاحلاديــة عــشرة 

 .سهماً] ١٨١٣٠=٩٠٦٥×٢[
تسعة آالف  من اجلامعة احلادية عشرة     ولكل بنت من بناته     

 .سهماً] ٩٠٦٥= ٩٠٦٥× ١[ومخسة وستون 
إىل هنا دونتها يف كتايب الوسيط بني االختصار والتبسيط يف          

لنظر بني سـهام  فقه الفرائض وحساب املواريث ـ غري أن ا 
امليت الثاين عشر ومصح مسألته كان خاطئاً مت تالفيته هنـا           

 .  عليهوهذا الذي أردت أن أنبه 
ـ رمحه اهللا تعاىل ـ قبل  أمحد بن حممد  وملا تويف املستفيت 

امليت الثالث  يعترب   التركة أردفت حبل مسألته هنا وهو        حتقيق
 أبنـاء   ]٦[ وقد مات عن زوجة وستة        يف هذه املسألة   عشر

للزوجة ] ٨[بنات فكان أصل مسألتهم من مثانية       ] ٤[وأربع  
بني األوالد للذكر مثـل     ] ٧[والباقي سبعة   ] ١[الثمن واحد   
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حظ األنثيني وهي منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسـهم سـتة          
نـتج مائـة    ] ٨[مثانية  وبضرا يف أصل املسألة     ] ١٦[عشرة  

النكسار ومنها صح هذا ا   ] ١٢٨=١٦×٨[ومثانية وعشرون   
 ].١٦=١٦×١[للزوجة ستة عشرة 

 ].٧[ولكل بنت سبعة ، ] ١٤[ولكل ابن أربعة عشرة 
] ١٢٨[وبالنظر بني مصح مسألته مائة ومثانية وعـشرين         

سهامه أحد عشر مليوناً ومائتني وستة وعـشرين ألفـاً          وبني  
من اجلامعـة احلاديـة     ] ١١٢٢٦٧٢٠[وسبعمائة وعشرين   

 .فنثبت وفق كلٍ منهما، من عشرة جندها متوافقة بربع الث
هي جـزء   ] ٤=٣٢÷١٢٨[فأما وفق مصح مسألته فأربعة      

نضربه يف اجلامعة احلادية عـشرة      ف السهم الستخراج اجلامعة  
مخسة وثالثني مليوناً وثالمثائة وتسعة ومثانني ألفاً وأربعمائـة         

مائـة  اجلامعة الثانية عـشرة     ينتج   ]٣٥٣٨٩٤٤٠ [وأربعني
ألفـاً   ومخسمائة وسـبعة ومخـسون       وواحد وأربعون مليوناً  
 .]١٤١٥٥٧٧٦٠=٣٥٣٨٩٤٤٠×٤[وسبعمائة وسـتون    
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سهام كل وارث   ] ٤[كما نضرب يف هذا الوفق أعين األربعة        
 .  من اجلامعة احلادية عشرة

وأما وفق سهامه فثالمثائة ومخسون ألفاً ومثامنائـة ومخـسة          
هو جزء السهم   ؛  ]٣٥٠٨٣٥=٣٢÷١١٢٢٦٧٢٠[وثالثون  

 .هاب فيه سهام كل وارث مننضرملسألته 
فمن له سهام من اجلامعة احلادية أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].٤[به وهوجزء السهم أربعة 

 أخذه مضروباً يف جزء     الثالثة عشر ومن له سهام من املسألة      
 ألفاً ومثامنائة ومخـسة     نيسهام ثالمثائة ومخس  الوفق  ؛  السهم  

 .]٣٥٠٨٣٥=٣٢÷١١٢٢٦٧٢٠[ نيوثالث
 جمع لـه    الثالثة عشرة من اجلامعة واملسألة    سهام   ومن له   

 وأعطي من اجلامعة الثانية      بعد ضرما يف جزئي السهم     سهامه
 .عشرة

فلزوج امليتة الرابعة من اجلامعة احلادية عشرة مخسة ماليني         
سـهماً  ] ٥١٦٠٩٦٠[ومائة وستون ألفاً وتسعمائة وستون      

ـ  سهامهينتج  ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة       اجلامعـة  ن   م
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 عشرون مليوناً وستمائة وثالثة وأربعون ألفـاً        ؛الثانية عشرة   
 .سهماً] ٢٠٦٤٣٨٤٠=٥١٦٠٩٦٠×٤[ومثامنائة وأربعون 

زوجة امليت السادس من اجلامعة احلاديـة عـشرة         فاطم  ول
سـهماً  ] ٥٩٠٨٨٠[مخسمائة وتسعون ألفاً ومثامنائة ومثانون      

اجلامعـة   من   هاسهامينتج  ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      
 مليونان وثالمثائة وثالثة وستون ألفاً ومخـسمائة        الثانية عشرة 

 .سهماً] ٢٣٦٣٥٢٠=٥٩٠٨٨٠×٤[وعشرون
من اجلامعة احلادية عشرة مليونـان وثالمثائـة        ليلى   هولبنت

سهماً ] ٢٣٦٣٥٢٠[وثالثة وستون ألفاً ومخسمائة وعشرون      
جلامعـة  ا من   سهامهاينتج  ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      

 تسعة ماليني وأربعمائة وأربـة ومخـسون ألفـاً           عشر الثانية
 .سهماً ] ٩٤٥٤٠٨٠=٢٣٦٣٥٢٠×٤[ومثانون 

بنت امليت الثامن من اجلامعة احلادية عشرة اثنـان         دية  وهل
نضرا سهماً  ] ٧٢٥٢٠[وسبعون ألفاً ومخسمائة وعشرون     

اجلامعـة الثانيـة    ينتج نصيبها من    ] ٤[يف جزء السهم أربعة     
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 ٧٢٥٢٠×٤[  مائتــان وتــسعون ألفــاً ومثــانونرةعــش
 .سهماً] ٢٩٠٠٨٠=

من اجلامعة احلادية عبداهللا وعلي ولكلٍ من ابين امليت التاسع  
عشرة مائة واثنا عـشر ألفـاً ومثامنائـة وسـتة وتـسعون             

ينـتج  ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      سهماً  ] ١١٢٨٩٦[
د ومخسون ألفاً   أربعمائة وواح اجلامعة الثانية عشرة    نصيبه من   

 ] ٤٥١٥٨٤=١١٢٨٩٦×٤[ومخسمائة وأربعـة ومثـانون      
  .سهماً

من اجلامعة احلادية عشرة ستة ومخسون ألفـاً        مجعة  ولبنته  
نضرا يف جزء   سهماً  ] ٥٦٤٤٨[وأربعمائة ومثانية وأربعون    

 مائتان  اجلامعة الثانية عشرة  ينتج نصيبها من    ] ٤[السهم أربعة   
ائة واثنـان وتـسعون     ومخسة وعـشرون ألفـاً وسـبعم      

 .سهماً] ٢٢٥٧٩٢=٥٦٤٤٨×٤[
من اجلامعة احلادية   علي وأمحد   ولكلٍ من ابين امليت العاشر      

عشرة ستة مليني ومائة وثالثة وتسعون ألفاً ومائـة واثنـان           
نضرا يف جزء السهم أربعة     سهماً  ] ٦١٩٣١٥٢[ومخسون  
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 أربعـة   ة عـشرة  اجلامعة الثاني من  سهام كلٍ منهما    ينتج  ] ٤[
فاً وستمائة ومثانية   عشرون مليوناً وسبعمائة واثنان وسبعون أل     و
 .أسهم] ٢٤٧٧٢٦٠٨=٦١٩٣١٥٢×٤[

ثالثة ماليني وستة وتسعون ألفاً ومخسمائة وستة مشعة ولبنته 
نضرا يف جزء السهم أربعـة      سهماً  ] ٣٠٩٦٥٧٦[وسبعون  

اثنا عشر مليونـاً    اجلامعة الثانية عشرة    ينتج نصيبها من    ] ٤[
ــانون أل وثالمثا ــتة ومث ــة وس ــة  ئ ــة وأربع ــاً وثالمثائ ف

 .أسهم] ١٢٣٨٦٣٠٤=٣٠٩٦٥٧٦×٤[
ولزوج امليتة احلادية عشرة من اجلامعة احلادية عشرة سبعة         

نضرا يف جزء   سهماً  ] ١٧٦٤٠[عشر ألفاً وستمائة وأربعون     
 سبعون  اجلامعة الثانية عشرة   من   سهامهينتج  ] ٤[السهم أربعة   

 .سهماً] ٧٠٥٦٠=١٧٦٤٠×٤[ألفاً ومخسمائة وستون 
 من بنتيها ثالثة وعشرون ألفاً ومخسمائة وعـشرون         ولكلٍ

ينـتج  ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعـة       سهماً  ] ٢٣٥٢٠[
 أربعة وتسعون ألفاً    من اجلامعة الثانية عشرة    سهام كلٍ منهما  

 .سهما] ٩٤٠٨٠=٢٣٥٢٠×٤[ومثانون 
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من ور  الذكزوجة امليت الثاين عشر وأبنائه      نعمة   من   ولكلٍ
اجلامعة احلادية عشرة مثانية عـشر ألفـاً ومائـة وثالثـون            

ينـتج  ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعـة       سهماً  ] ١٨١٣٠[
اثنان وسبعون ألفاً   ، من اجلامعة الثانية عشرة      سهام كلٍ منهم  

 .سهماً] ٧٢٥٢٠=١٨١٣٠×٤[ومخسمائة وعشرون 
] ٩٠٦٥[ولكل بنت من بناته تسعة آالف ومخسة وستون         

ينتج نـصيبها مـن     ] ٤[جز السهم أربعة     نضرا يف  سهماً
 ستة وثالثون ألفـاً ومائتـان وسـتون         اجلامعة الثانية عشرة  

 .سهماً] ٣٦٢٦٠=٩٠٦٥×٤[
زوجة امليت الثالث عشر من مسألته سـتة عـشر        ضيعة  ومل

نضرا يف وفق سهامه ثالمثائة ومخـسني ألفـاً         سهماً  ] ١٦[
مـن  سـهامها   نـتج   ي] ٣٥٠٨٣٥[ومثامنائة ومخسة وثالثني    

 مخسة ماليني وستمائة وثالثة عشر ألفـاً        اجلامعة الثانية عشرة  
 .سهماً] ٥٦١٣٣٦٠=٣٥٠٨٣٥×١٦[وثالمثائة وستون 

 ا يف    سهماً] ١٤[ من أبنائه أربعة عشر      ولكل واحدنـضر
وفق سهامه ثالمثائة ومخسني ألفاً ومثامنائة ومخـسة وثالثـني          
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 امعة الثانية عـشرة   من اجل  سهام كلٍ منهم  ينتج  ] ٣٥٠٨٣٥[
أربعة ماليني وتسعمائة وأحد عشر ألفاً وسـتمائة وتـسعون     

 .سهماً] ٤٩١١٦٩٠=٣٥٠٨٣٥×١٤[
نـضرا يف وفـق     أسهم  ] ٧[ولكل واحدة من بناته سبعة      

ثالمثائة ومخسني ألفـاً ومثامنائـة ومخـسة وثالثـني          سهامه  
  من اجلامعة الثانية عـشرة     سهام كلٍ منهن  ينتج  ] ٣٥٠٨٣٥[

ن وأربعمائة ومخسة ومخسون ألفاً ومثامنائـة ومخـسة         مليونا
  .سهماً] ٢٤٥٥٨٤٥=٣٥٠٨٣٥×٧[وأربعون 

أما التركة فهي أرض زراعية وقد مـات املـستفيت قبـل            
 .حتقيقها

 .وهذه صورا،   واهللا تعاىل أعلم وأحكم
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 املسألة الفرجية األوىل -٤١
 عليستفيت  وأما املسألة الفرجية األوىل فقد تقدم ا علي امل        

فرجي وكان معه صورة صك حصر الورثة وبـه         ......... 
  كريري...........فالن  حل املسالة من قبل القاضي املتقاعد

سألة تبني  املوبعد فحصي لصورة صك حصر الورثة وقسمة        
 قد وهم فيها ومهاً فاحشاً كما وهـم         املذكوريل أن القاضي    

أمر للمستفيت بصورة الذي زربان ....فيها القاضي الثاين فالن    
من الصك طبق األصل بتوقيعه دون أن يتنبه إىل اخلطأ الذي به  

 .وهو خطأٌ بني ظاهر 
فقمت حبل املسألة على طريقة املناسخات مث خماطبة القاضي         
الثاين بذلك برسالة خطية سلمتها من يدي إىل يده مباشـرةً           
 دون أن يعلم ا إنسان غرينا مع صورة حل املسألة ووقفـت           

أمامه ملياً وتفحصها القاضي وأنا واقـف مث قـال يل ومـا             
 عالقتك أنت ذا ؟

ليس يل عالقة ال بالورثة وال باإلرث وإمنا عرِضت         : فقلت  
علي صورة لصك حصر ورثة ملعرفة نصيب إحدى الوارثات         
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 وجدت به بعض     صورة صك احلصر     من التركة فلما تدبرت   
رأيت من واجيب ومـن     األخطاء الغري متعمدة وكلنا خطاء ف     

باب التناصح يف الدين ورغبة يف بيان احلق أن أبـني هـذه             
 .األخطاء لتالفيها إن أمكن ولو مستقبالً 

 فتركته وذهبت وهو ال يعرفين      }}خلص رح {{ فقال يل   
 :وإىل اآلن وهذا نص الرسالة 

 حفظه اهللا ............ فضيلة قاضي حمكمة حمافظة  {{ 
 :اهللا وبركاته وبعد السالم عليكم ورمحة 

فرجـي  ...حسنأرفق لفضيلتكم صورة صك حصر ورثة       
 هـ احملرر   ١٧/٢/١٣٨٨ وتاريخ   ]٤٥[م مخسة وأربعني    رق

 واملوقـع مـن قبـل       كريري.......من قبل القاضي السابق     
 .فضيلتكم صورة طبق األصل 

فرجي فلمـا   .....عليوالذي عرِض عليّ  من قبل املدعو        
ألخطاء الغري متعمدة وكلنا خطـاء      تدبرته وجدت به بعض ا    

فرأيت من واجيب ومن باب التناصح  يف الدين ورغبة يف بيان            
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احلق الذي هو هدفكم املنشود أن أبني بعض هذه األخطـاء           
 :يلي  الغري متعمدة كما

توريث اإلخـوة واألخـوات ألب مـع اإلخـوة           -١
واألخوات األشقاء معاً للذكر مثل حـظ األنثـيني وهـم           

ناً باألشقاء وذلك يف مسألة كلٍ مـن حممـد          حمجوبون حرما 
  فرجي..........وحسني وإبراهيم أبناء 

 تصحيح مسألة امليت األول من مائة واثنني وتسعني         -٢
 ].٩٦[وهي تصح من ستة وتسعني ] ١٩٢[

وقد قمت حبل املسألة على طريق املناسخات كما جتـدون          
ت فإن أصبت فمن اهللا وإن أخطأ     ، صورا برفق هذا العرض     

فمين والشيطان واهللا ورسوله بريئان من ذلـك وصـلى اهللا           
 وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

   طويلب علم الفرائض 
 علي بن ناشب الشراحيلي 

 إمام وخطيب جامع قرية اجلعدية
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 : يت يأ ماعلى هذه املسألة  ملخصو
 مهـا   عن زوجـتني  حسن فرجي   هلك امليت األول     -١

ومخسة أبناء وبنتني ؛ ثالثة     ائشة بنت حممد     وع عقيلة بنت حيىي  
وهم حممد وحـسني وإبـراهيم       ته عقيلة أبناء وبنت من زوج   

وهم حيىي وأمحـد     عائشةوابنان وبنت  من زوجته      وشوعية  
قم مخسة وأربعني   كما هو مبني بصك حصر الورثة ر      وشوعية  

 .هـ ١٧/٢/١٣٨٨وتاريخ ]  ٤٥[

عقيلة لة أمه   عمن يف املسأ  حممد  مث هلك امليت الثاين      -٢
وأخويـه  حسني وإبراهيم وشـوعية     وأخويه وأخته األشقاء    

 .  حيىي وأمحد وشوعيةوأخته ألبيه

عمن يف املـسألة أمـه      حسني  مث هلك امليت الثالث      -٣
وأخويه وأخته  إبراهيم وشوعية   وأخيه وأخته الشقيقني    عقيلة  
 .حيىي وأمحد وشوعيةألبيه 
ـ   إبراهيم ع مث هلك امليت الرابع      -٤ سألة أمـه   من يف امل

حيىي وأمحـد  وأخويه وأخته ألبيه شوعية وأخته الشقيقة  عقيلة  
 . وشوعية
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عمن يف املسألة وهم    عائشة   ة اخلامس ة امليت تمث هلك  -٥
 .شوعيةوبنتها حيىي وأمحد  أبنائها

 عن أخيه وأخته الشقيقني   حيىي  مث هلك امليت السادس      -٦
 .شوعيةأخته ألبيه عن  وأمحد وشوعية

ـ  يهاعن أخ شوعية   ةبع السا ة امليت تمث هلك  -٧ شقيق ال
 .يها شوعية ألبهاوأختأمحد 

ـ  ته فاطم عن زوج أمحد  مث هلك امليت الثامن      -٨ ه  وبنتي
 .يه شوعية ألبه وأختشوعية ومرمي

فأصلها من مثانيـة    :  حسن فرجي  فأما مسألة امليت األول   
منكسر عليهمـا ومبـاين     ] ١[ني الثمن واحد    تللزوج] ٨[

 .]٢[اثنني لرأسيهما 
كذلك لألوالد للذكر مثل حظ األنثيني      ] ٧[بعة  والباقي س 

وبينها وبني  ] ١٢[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم اثين عشر       
رأسي الزوجتني مداخلة فنكتفي باالثين عشر وهـي العـدد          

نتج ستة وتـسعون  ] ٨[األكرب وبضرا يف أصل املسألة مثانية     
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٩٦=٨×١٢[
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لكـل  ] ١٢=١٢×١[اثنا عـشر    شة  عقيلة وعائ  هلزوجتي
 ] .٦[واحدة ستة   

من لكل ابن   سهماً  ] ٨٤=٧× ١٢[ولألوالد أربعة ومثانون    
] ١٤[أربعة عشر   وحيىي وأمحد   أبنائه حممد وحسني وإبراهيم     

 .أسهم] ٧[سبعة ه شوعية وشوعية يتمن بنولكل 
حاصل ] ١٩٢[وصححها القاضي من مائة واثنني وتسعني       

يف رؤوس األوالد سهواً وهي متداخلة      ضرب رأسي الزوجتني    
 . 

لـألم  ] ٦[ فأصلها من ستة     : حممد وأما مسألة امليت الثاين   
ولكـل شـقيقة    ] ٢[ولكل شقيق اثنان    ] ١[السدس واحد   

ومنها صحت وسقط اإلخوة ألب باألشقاء وقـد      ] ١[واحد  
وهم القاضي ـ عفا اهللا عنا وعنه ـ وورث اإلخوة ألب مع   

وهـم حمجوبـون     مثل حظ األنثيني     للذكراإلخوة األشقاء   
 . إمجاعاًانباإلخوة األشقاء حجب حرم
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من املسألة األوىل   ] ١٤[ أربعة عشر    حممدم  اوبالنظر بني سه  
جندها متوافقة بالنصف فنثبـت     ] ٦[وبني أصل مسألته ستة     

 .وفقهما
ـ وهي جزء   ] ٧[ فأما وفق السهام فسبعة      ـ سهم  ال سألته مل

 .نضرب فيها سهام كل وارث منها 
وهي جزء السهم السـتخراج  ] ٣[وأما وفق مسألته فثالثة    

 نضرا يف كامل مصح املسألة األوىل ستة وتـسعني        اجلامعة ف 
وهـي  ] ٢٨٨=٩٦×٣[ينتج مائتان ومثانية ومثـانون      ] ٩٦[

 .املسألةهذه اجلامعة األوىل يف 
فمن له سهام من املسألة األوىل أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].٣[ثة به وهوجزء السهم ثال

ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]٧[السهم سبعة 

 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 .ضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل
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أسـهم  ] ٦[ة األوىل بالزوجية سـتة      من املسأل عقيلة  لألم  
ينـتج مثانيـة عـشر      ] ٣[نضرا يف جزء الـسهم ثالثـة        

 .سهماً ] ١٨=٦×٣[
نـضربه يف  ] ١[سهم واحد وهلا من املسألة الثانية باألمومة      

 .أسهم ] ٧=٧×١[سبعة ينتج ] ٧[وفق السهام سبعة 
 ٧+١٨[ من املسألتني مخـسة وعـشرون        سهامهاجمموع  

 .سهماً ] ٢٥=
نضرا يف جـزء    أسهم  ] ٦[ستة  كذلك  بالزوجية   عائشةول

مثانية عشر  سهامها من اجلامعة األوىل      ينتج   ]٣[السهم ثالثة   
 . سهماً ] ١٨=٦×٣[

أربعـة   من املسألة األوىل بالبنوة      من حسني وإبراهيم   ولكلٍ
ينـتج  ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثـة       سهماً  ] ١٤[عشر  

 .سهماً] ٤٢=١٤×٣[اثنان وأربعون 
نضرا يف جزء   ] ٢[ان  سهموله من املسألة الثانية باألخوة      

 .سهماً] ١٤=٧×٢[ينتج أربعة عشر ] ٧[ سبعة السهم
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ستة ومخـسون   من اجلامعة األوىل      كلٍ منهما  امهسجمموع  
 .سهماً ] ٥٦=٤٢+١٤[

سـبعة  من املسألة األوىل بالبنوة     شوعية  لشقيقة  ألخت ا ول
واحـد  ينـتج   ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      أسهم  ] ٧[

 .سهماً] ٢١=٧×٣[وعشرون 
نـضرا يف  ] ١[واحد سهم ة باألخوة   وهلا من املسألة الثاني   

 .سهماً] ٧=٧×١[ينتج سبعة ] ٧[جزء السهم سبعة 
مثانيـة وعـشرون    األوىل  عـة   فمجموع سهامها من اجلام   

 .سهماً] ٢٨=٢١+٧[
مـن املـسألة األوىل     حيىي وأمحد   ولكل من األخوين ألب     

نضرا يف جزء الـسهم     سهماً  ] ١٤[أربعة عشر   بالبنوة فقط   
نـان وأربعـون    اث سهامه من اجلامعة األوىل      ينتج] ٣[ثالثة  

 .سهماً] ٤٢=١٤×٣[
سبعة بالبنوة من املسألة األوىل فقط      شوعية  ولألخت ألب   

سهامها من  ينتج  ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      أسهم  ] ٧[
  .سهماً] ٢١=٧×٣[واحد وعشرون اجلامعة األوىل 
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م لأل] ٦[فأصلها من ستة :  حسنيوأما مسألة امليت الثالث   
لـألخ واألخـت    ] ٥[والباقي مخـسة    ] ١[السدس واحد   

] ٣[منكسرة عليهما ومباينة لرؤوسهم ثالثـة       وهي  الشقيقني  
نـتج مثانيـة عـشر      ي] ٦[ضرا يف أصل املـسألة سـتة        فن
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ١٨=٦×٣[

 ولـألخ الـشقيق    ، أسـهم ] ٣=٣×١[ثالثة  عقيلة  فلألم  
 .أسهم] ١٠[عشرة إبراهيم 

ويـسقط   ، أسـهم ] ٥[مخسة  شوعية   الشقيقة   ولألخت
 .اإلخوة ألب

وقد وهم القاضي ـ عفا اهللا عنا وعنه ـ وورث اإلخـوة    
ألب مع اإلخوة األشقاء يف هذه املسألة أيضاً كسابقتها للذكر       
مثل حظ األنثيني وهم حمجوبون باألخوة األشـقاء حجـب          

 . إمجاعاًانحرم
 نيىل ستة ومخـس    من اجلامعة األو   حسنيوبالنظر بني سهام    

]٥٦. [ 
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جنـدها متوافقـة    ] ١٨[وبني مصح مسألته مثانية عـشر       
 .بالنصف فنثبت وفقهما 

وهـي  ] ٢٨=٢÷٥٦[فأما وفق السهام فثمانية وعشرون      
 .سألته نضرب فيها سهام كل وارث منها ملسهم الجزء 

هـي جـزء    ] ٩=٢÷١٨[وأما وفق مصح مسألته فتسعة      
 اجلامعة األوىل مـائتني     نضربه يف السهم الستخراج اجلامعة ف   

اجلامعة الثانية ألفان ومخـسمائة     ينتج  ] ٢٨٨[ومثانية ومثانني   
 .]٢٥٩٢=٢٨٨×٩[واثنان وتسعون 

فمن له سهام من اجلامعة األوىل أخذه مضروباً فيما ضربت          
 ].٩[به وهوجزء السهم تسعة 

ومن له سهام من املسألة الثالثة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]٢٨[ين السهم مثانية وعشر

 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 .ضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثانية
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سـهماً  ] ٢٥[ مخسة وعـشرون   من اجلامعة األوىل     عقيلةل
ينـتج مائتـان ومخـسة      ] ٩[نضرا يف جزء السهم تسعة      

 سهماً ] ٢٢٥=٢٥×٩[وعشرون 
نـضرا يف وفـق     أسهم  ] ٣[ثالثة   وهلا من املسألة احلالية   

 ٢٨×٣[أربعـة ومثـانون     ينتج  ] ٢٨[ن  يالسهام مثانية وعشر  
 .سهماً ] ٨٤=

من اجلامعـة الثانيـة ثالمثائـة وتـسعة          سهامهاجمموع  
 .أسهم] ٣٠٩=٨٤+٢٢٥[

نضرا سهماً  ] ١٨[مثانية عشر    من اجلامعة األوىل     عائشةول
معة الثانية مائة   سهامها من اجلا  ينتج  ] ٩[يف جزء السهم تسعة     

 . سهماً] ١٦٢=١٨×٩[واثنان وستون 
سـتة ومخـسون    من اجلامعة األوىل    إبراهيم  ولألخ الشقيق   

ينتج مخسمائة  ] ٩[نضرا يف جزء السهم تسعة      سهماً  ] ٥٦[
 . أسهم] ٥٠٤=٥٦×٩[وأربعة 
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نضرا يف وفق   أسهم  ] ١٠[عشرة  ولـه من املسألة احلالية     
 ٢٨×١٠[مائتان ومثانون   ينتج  ] ٢٨[السهام مثانية وعشرين    

 .سهماً] ٢٨٠=
 سبعمائة وأربعة ومثانون    اجلامعة الثانية ـه من   سهامجمموع  

 .سهماً] ٧٨٤=٢٨٠ +٥٠٤[
] ٢٨[مثانية وعشرون   لشقيقة من اجلامعة األوىل     ألخت ا ول

مائتان واثنـان   ينتج  ] ٩[نضرا يف جزء السهم تسعة      سهماً  
 .سهماً ] ٢٥٢=٢٨×٩[مخسون 

نـضرا يف وفـق   أسهم ] ٥[مخسة املسألة احلالية وهلا من  
 ] ١٤٠[مائة وأربعـون    ينتج  ] ٢٨[السهام مثانية وعشرين    

  .سهماً
ثالمثائة واثنان وتـسعون    من اجلامعة الثانية     سهامهاجمموع  

 .سهماً] ٣٩٢=١٤٠+٢٥٢[
فقط من اجلامعة األوىل    حيىي وأمحد   ولكلٍ من األخوين ألب     

] ٩[نضرا يف جزء السهم تسعة       سهماً] ٤٢[اثنان وأربعون   
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ثالمثائـة ومثانيـة     من اجلامعة الثانيـة       كلٍ منهما  سهامينتج  
 .سهماً] ٣٧٨=٤٢×٩[وسبعون 

واحـد  من اجلامعـة األوىل فقـط       شوعية  ولألخت ألب   
ينتج ] ٩[نضرا يف جزء السهم تسعة      سهماً  ] ٢١[وعشرون  

سهامها مـن اجلامعـة الثانيـة مائـة وتـسعة ومثـانون             
 .سهماً] ١٨٩=٢١×٩[

 فأصلها كذلك من ستة     : إبراهيم وأما مسألة امليت الرابع   
ولألخت الشقيقة النصف ثالثة    ] ١[لألم السدس واحد    ] ٦[
]٣.[ 

بني األخوين واألخت ألب للذكر مثـل       ] ٢[والباقي اثنان   
حظ األنثيني وهي منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم مخـسة         

ينـتج ثالثـون    ] ٦[ضرا يف أصل املـسألة سـتة        ف] ٥[
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٣٠=٦×٥[

 .أسهم] ٥=٥×١[مخسة عقيلة لألم 
 .سهماً] ١٥=٥×٣[مخسة عشر شوعية لشقيقة ألخت ا ول
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  ، أسـهم ] ٤[أربعة  حيىي وأمحد    ألب ولكل من األخوين  
 ].٢[ن سهماشوعية ولألخت ألب 

 ]٧٨٤[ سبعمائة وأربعة ومثانني     إبراهيموبالنظر بني سهام    
 .ن اجلامعة الثانيةم

جندها متوافقة بالنـصف    ] ٣٠[وبني مصح مسألته ثالثني     
 .فنثبت وفقهما

ــسعون   ــان وت ــة واثن ــسهام فثالمثائ ــق ال ــا وف فأم
سألته نـضرب فيهـا     ملسهم  الوهي جزء   ] ٣٩٢=٢÷٧٨٤[

 .سهام كل وارث منها
وهي ] ١٥=٢÷٣٠[وأما وفق مصح مسألته فخمسة عشرة      

نضربه يف اجلامعة الثانية ألفني      ف جزء السهم الستخراج اجلامعة   
ينتج اجلامعة الثالثـة يف     ] ٢٥٩٢[ومخسمائة واثنني وتسعني    
ثـون ألفـاً ومثامنائـة ومثـانون        هذه املـسألة مثانيـة وثال     

]٣٨٨٨٠=٢٥٩٢×١٥.[ 
فمن له سهام من اجلامعة الثالثة أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].١٥[به وهوجزء السهم مخسة عشر 
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 أخذه مـضروباً يف جـزء       الرابعةملسألة  ومن له سهام من ا    
 ]٣٩٢=٢÷٧٨٤[ ني وتسعنيثالمثائة واثنالسهم 

 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 .الرابعةضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة 

 أسـهم ] ٣٠٩[ثالمثائة وتـسعة     من اجلامعة الثانية     عقيلةل
أربعـة آالف   ينتج  ] ١٥[ عشر   نضرا يف جزء السهم مخسة    

 .سهماً ] ٤٦٣٥=١٥×٣٠٩[ون وستمائة ومخسة وثالث
نـضرا يف وفـق   أسهم ] ٥[مخسة وهلا من املسألة احلالية  

ألف وتـسعمائة   ينتج  ] ٣٩٢[السهام ثالمثائة واثنني وتسعني     
 .سهماً] ١٩٦٠=٣٩٢×٥[وستون 

ستة آالف ومخسمائة   من اجلامعة الثالثة     سهامهامجموع  ف 
 . سهماً] ٦٥٩٥=١٩٦٠+٤٦٣٥[سة وتسعون ومخ

] ١٦٢[ولعائشة من اجلامعة الثانية مائة واثنـان وسـتون          
ينتج سهامها  ] ١٥[نضرا يف جزء السهم مخسة عشر       سهماً  

ــون    ــة وثالث ــان وأربعمائ ــة ألف ــة الثالث ــن اجلامع م
 .سهماً] ٢٤٣٠=١٦٢×١٥[
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ثـة  ثالمثائة وثال من اجلامعة الثانية    شوعية  ولألخت الشقيقة   
نضرا يف جزء السهم مخسة عـشر       سهماً  ] ٣٩٣[وتسعون  

ــتج ] ١٥[ ــينـ ــانون مخـ ــة ومثـ سة آالف ومثامنائـ
 .سهماً] ٥٨٨٠=١٥×٣٩٣[

نضرا يف  سهماً  ] ١٥[مخسة عشر   هلا من املسألة احلالية     و
كـذلك  ينـتج   ] ٣٩٢[وفق السهام ثالمثائة واثنني وتسعني      

 . سهماً]٥٨٨٠= ١٥×٣٩٣[آالف ومثامنائة ومثانون مخسة 
أحد عشر ألفاً وسبعمائة    من اجلامعة الثالثة     سهامهاجمموع  

 .سهماً] ١١٧٦٠=٥٨٨٠+٥٨٨٠[وستون 
من اجلامعـة الثانيـة     حيىي وأمحد   ولكلٍ من األخوين ألب     

نضرا يف جزء السهم    سهماً  ] ٣٧٨[ثالمثائة ومثانية وسبعون    
سة آلـف وسـتمائة وسـبعون       مخينتج  ] ١٥[مخسة عشر   

 .سهماً] ٥٦٧٠=١٥×٣٧٨[
نـضرا يف وفـق     أسهم  ] ٤[أربعة  وله من املسألة احلالية     

ألف ومخـسمائة   ينتج  ] ٣٩٢[السهام ثالمثائة واثنني وتسعني     
 .سهماً] ١٥٦٨=٣٩٢×٤[ومثانية وستون 
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ف سـبعة آال  من اجلامعة الثالثة      كلٍ منهما  سهاممجموع  ف
 .سهماً] ٧٢٣٨=١٥٦٨+٥٦٧٠[ومائتان ومثانية وثالثون 

مائة وتسعة ومثانون من اجلامعة الثانية شوعية  ب  ولألخت أل 
ينتج ] ١٥[نضرا يف جزء السهم مخسة عشر       سهماً  ] ١٨٩[

 .سهماً] ٢٨٣٥=١٥×١٨٩[ان ومثامنائة ومخسة وثالثون ألف
نضرا يف وفق السهام    ] ٢[ان  سهموهلا من املسألة احلالية     

انون سبعمائة وأربعة ومث  ينتج  ] ٣٩٢[ثالمثائة واثنني وتسعني    
 .سهماً] ٧٨٤=٣٩٢×٢[

ثالثة آالف وسـتمائة    من اجلامعة الثالثة     سهامهامجموع  ف
 .سهماً] ٣٦١٩=٢٨٣٥+٧٨٤[وتسعة عشر 

 فأصلها من عدد رؤوس     : عائشة وأما مسألة امليتة اخلامسة   
يهـا  ابنمن   للذكر مثل حظ األنثيني لكلٍ    ] ٥[ورثتها  مخسة    

] ١[احـد    و ها شوعية سـهم   وللبنت] ٢[ن  سهما حيىي وأمحد 
 .ومنها تصح

] ٢٤٣٠[ألفني وأربعمائة وثالثني    عائشة  وبالنظر بني سهام    
متوافقـة  جنـدها   ] ٥[من اجلامعة الثالثة وبني مسألتها مخسة       
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باخلمس فأما وفق سـهامها فأربعمائـة وسـتة ومثـانون           
نضرب اخلاص مبسألتها   هي جزء السهم    ] ٤٨٦=٥÷٢٤٣٠[

جلامعة الثالثة مثانيـة  إذاً تصح من ا   ، منهاورث  كل  فيها سهام   
وتعد هذه اجلامعـة     ] ٣٨٨٨٠[وثالثني ألفاً ومثامنائة ومثانني     

 . يف هذه املسألةالرابعة
 متام سهامها من اجلامعة الثالثة ستة آالف ومخسمائة         عقيلةل

 سهماً ] ٦٥٩٥[ومخسة وتسعون 
 كذلك متام سهامها من اجلامعة الثالثة أحد عشر         شوعيةول

 .سهماً ] ١١٧٦٠[تون ألفاً وسبعمائة وس
اجلامعة الثالثة باألخوة سبعة ألف     من  من حيي وأمحد     ولكلٍ

 .سهماً] ٧٢٣٨[ومائتان ومثانية وثالثون 
نضرا يف وفـق    ] ٢[من املسألة احلالية سهمان     وله بالبنوة   

تسعمائة واثنان وسـبعون    أربعمائة وستة ومثانني ينتج     السهام  
 .سهماً] ٩٧٢=٤٨٦×٢[

مثانيـة آالف  من اجلامعة الرابعة  منهما لٍكسهام  مجموع  ف
 . سهماً] ٨٢١٠=٩٧٢+٧٢٣٨[ومائتان وعشرة 
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من اجلامعة الثالثة بـاألخوة ثالثـة آالف       شوعية   ختولأل
 .سهماً] ٣٦١٩[وستمائة وتسعة عشر 

نضربه يف وفـق الـسهام   ] ١[سهم وهلا من املسألة احلالية  
ستة ومثـانون   أربعمائة و ينتج  ] ٤٨٦[أربعمائة وستة ومثانني    

 .سهماً] ٤٨٦=٤٨٦×١[
أربعـة آالف ومائـة     من اجلامعة الرابعة     سهامهاوجمموع  

 .سهماً ] ٤١٠٥=٤٨٦+٣٦١٩[ومخسة 
 فأصلها من عدد رؤوس     : حيىي وأما مسألة امليت السادس    

 . للذكر مثل حظ األنثيني ] ٣[ورثته ثالثة 
لشقيقة لو، وبه وتسقط األخت ألب     ] ٢[ انسهمللشقيق  

 ].١[حد واسهم 
مثانيـة آالف ومـائتني وعـشرة        حيىيوبالنظر بني سهام    

جنـدها  ] ٣[مسألتها ثالثة   بني  والرابعة  من اجلامعة   ] ٨٢١٠[
 .فنثبت كامل السهام وكامل املسألةمتباينة 

] ٨٢١٠[ مثانية آالف ومائتان وعـشرة       فأما كامل السهام  
 .فهي جزء السهم ملسألته نضرب فيه سهام كل وارث منها
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فهي جزء السهم السـتخراج     ] ٣[ثالثة   سألةاملأصل   أماو
 يف كامل اجلامعة الرابعة مثانية وثالثـني ألفـاً          هضربنفاجلامعة  

ينتج اجلامعة اخلامـسة يف هـذه       ] ٣٨٨٨٠[ومثامنائة ومثانني   
 ٣٨٨٨٠×٣[املسألة مائة وستة عشر ألفاً وستمائة وأربعون        

=١١٦٦٤٠.[ 
ذه مضروباً فيما ضربت    فمن له سهام من اجلامعة الرابعة أخ      

 ].٣[به وهوجزء السهم ثالثة 

ومن له سهام من مسألة امليت السادس أخذه مـضروباً يف           
 ]٨٢١٠[ وعشرة ني مثانية آالف ومائتهكامل سهام

 بعـد   سـهام من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 .ضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة اخلامسة

ستة آالف ومخـسمائة ومخـسة      جلامعة الرابعة    من ا  عقيلةل
] ٣[سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثـة        ] ٦٥٩٥[وتسعون  

عمائة تسعة عشر ألفاً وسب    ؛   اخلامسةسهامها من اجلامعة    ينتج  
  .سهماً] ١٩٧٨٥=٦٥٩٥×٣[ومخسة ومثانون 
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أحد عشر ألفـاً    من اجلامعة الرابعة     شوعية ولألخت ألب   
 سهماً نضرا يف جزء الـسهم       ]١١٧٦٠[وسبعمائة وستون   

ون مخسة وثالث سهامها من اجلامعة اخلامسة ؛      ينتج  ] ٣[ثالثة  
 .سهماً] ٣٥٢٨٠=١١٧٦٠×٣[ألفاً ومائتان ومثانون 

مثانية آالف ومائتان   من اجلامعة الرابعة    أمحد  ولألخ الشقيق   
] ٣[سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثـة        ] ٨٢١٠[وعشرة  
ــتج  ــة ين ــاًأربع ــشرون ألف ــون وع ــتمائة وثالث  وس

 .سهماً] ٢٤٦٣٠=٨٢١٠×٣[
 جزء السهمنضرا يف   ] ٢[سهمان  ولـه من املسألة احلالية     

ستة عشر ألفـاً    ينتج  ] ٨٢١٠[مثانية آالف ومائتني وعشرة     
 . سهماً] ١٦٤٢٠=٨٢١٠×٢[وأربعمائة وعشرون 

واحد وأربعون ألفـاً     من اجلامعة اخلامسة     سهامهمجموع  ف
 .سهماً] ٤١٠٥٠=١٦٤٢٠+٢٤٦٣٠[ومخسون 

أربعـة آالف   من اجلامعة الرابعة    شوعية  ولألخت الشقيقة   
سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثـة        ] ٤١٠٥[ومائة ومخسة   
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 ٤١٠٥×٣[شر ألفاً وثالمثائة ومخسة عـشر       اثنا ع ينتج  ] ٣[
  .سهماً] ١٢٣١٥=

جـزء  نـضربه يف    ] ١[سهم واحد   وهلا من املسألة احلالية     
مثانية آالف ينتج ] ٨٢١٠[ائتني وعشرة  مثانية آالف وم  السهم

 .سهماً] ٨٢١٠[ومائتان وعشرة 
ـ   من اجلامعة اخلامـسة     ها  سهاممجموع  ف اً عـشرون ألف

] ٢٠٥٢٥=٨٢١٠+١٢٣١٥[ومخسمائة ومخسة وعشرون    
  .سهماً

 يهاألخ] ١[ فمن واحد    :شوعيةوأما مسألة امليتة السابعة     
ـ        أمحد  الشقيق   ن تعصيباً وبه تسقط األخت ألب وتـصح م

اجلامعة اخلامسة مائة وستة عشر ألفـاً وسـتمائة وأربعـني                         
 . وتعد هذه اجلامعة السادسة يف هذه املسألة، ١١٦٦٤٠[

ة كما سبق يف اجلامعة اخلامسة تـسعة عـشر ألفـاً            عقيلل
 .سهماً] ١٩٧٨٥[وسبعمائة ومخسة ومثانون 
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كذلك كما سبق أيضاً يف اجلامعـة       شوعية   ولألخت ألب   
] ٣٥٢٨٠[امسة مخسة وثالثون ألفاً ومائتـان ومثـانون         اخل

 .سهماً
من اجلامعة اخلامسة واحد وأربعون ألفاً      أمحد  لشقيق  ألخ ا ول

 .سهماً] ٤١٠٥٠[ومخسون 
ـ مورثولـه هنا كامل سهام      عـشرون ألفـاً   شـوعية ه ت

 .سهماً] ٢٠٥٢٥[ومخسمائة ومخسة وعشرون 
ـ  ه واحد وستون ألفاً ومخـس     سهاممجموع  ف سة مائة ومخ

 .سهماً] ٦١٥٧٥=٢٠٥٢٥ +٤١٠٥٠[وسبعون 
فأصلها من أربعة وعشرين    :  أمحد وأما مسألة امليت الثامن   

]٢٤ .[ 
ـ ] ٣[ الثمن ثالثة    ته فاطم للزوج  ه شـوعية ومـرمي     وللبنتي

والباقي مخسة  ] ٨[لكل واحدة مثانية    ] ١٦[الثلثان ستة عشر    
  .الغريعصبة مع شوعية لألخت ألب ] ٥[

واحد وستني ألفاً ومخسمائة ومخسة      أمحدم  وبالنظر بني سها  
 . من اجلامعة السادسة]٦١٥٧٥[وسبعني 
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جندها متوافقة بالثلـث    ] ٢٤[وبني مسألته أربعة وعشرين     
 . كلٍ منهما وفقفنثبت 
 السهام فعشرون ألفاً ومخسمائة ومخسة وعشرون       وفقفأما  

سألته نضرب فيها نصيب كل     ملسهم  الوهي جزء   ] ٢٠٥٢٥[
 .وارث منها

هي جزء السهم السـتخراج     ] ٨[ مسألته فثمانية    وفقوأما  
نضربه يف اجلامعة السادسة مائة وستة عـشر ألفـاً          اجلامعة ف 

 يف هـذه  السابعةينتج اجلامعة ] ١١٦٦٤٠[وستمائة وأربعني   
ة وثالثـون ألفـاً ومائـة وعـشرون         املسألة تسعمائة وثالث  

]٩٣٣١٢٠=١١٦٦٤٠×٨.[ 
 أخذه مـضروباً فيمـا      ةسادس ال اجلامعةفمن له سهام من     

 ].٨[ة مثانيضربت به وهوجزء السهم 

ة أخذه مـضروباً يف جـزء       منومن له سهام من املسألة الثا     
 ]٢٠٥٢٥[ن ين ألفاً ومخسمائة ومخسة وعشرعشريالسهم 

 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 .السابعةضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة 
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تسعة عشر ألفـاً وسـبعمائة       من اجلامعة السادسة     عقيلةل
سهماً نضرا يف جـزء الـسهم       ] ١٩٧٨٥[ومخسة ومثانون   

مائـة ومثانيـة    سهامها من اجلامعة الـسابعة      ينتج  ] ٨[مثانية  
] ١٥٨٢٨٠=١٩٧٨٥×٨[اً ومائتان ومثـانون     لفومخسون أ 

 .سهماً
 مخسة وثالثـون  من اجلامعة السادسة    شوعية  وألخته ألبيه   

سهماً نضرا يف جزء السهم     ] ٣٥٢٨٠[ألفاً ومائتان ومثانون    
ثالمثائة وأربعـة   سهامها من اجلامعة السابعة     ينتج  ] ٨[مثانية  

 ٣٥٢٨٠×٨[ ألفـاً ومثامنائـة ومخـسة وسـتون          ومثانون
 .سهماً ] ٣٨٤٨٦٥=

أسـهم  ] ٣[من مسألته ثالثة    فاطمة  ولزوجة امليت الثامن    
فـاً ومخـسمائة ومخـسة      نضرا يف وفق سهامه عشرين أل     

واحد سهامها من اجلامعة السابعة     ينتج  ] ٢٠٥٢٥[وعشرين  
 ٢٠٥٢٥×٣[ ألفاً ومخـسمائة ومخـسة وسـبعون         وستون

 .سهماً] ٦١٥٧٥=
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أسـهم  ] ٨[من مسألته مثانية    شوعية ومرمي    من بنتيه    ولكلٍ
نضرا يف وفق سهامه عشرين ألفـاً ومخـسمائة ومخـسة           

 منـهما مـن اجلامعـة    سهام كلٍينتج ] ٢٠٥٢٥[وعشرين  
ــسابعة  ــان  ال ــاً ومائت ــتون ألف ــة وس ــة وأربع  مائ

 .سهماً] ١٦٤٢٠٠=٢٠٥٢٥×٨[
وبالنظر بني سهام الورثة واجلامعة األخرية جندها متوافقـة         

 . إىل وفقهاباخلمس فنرجع كالً منه
مائة وستة ومثانون ألفاً وستمائة وأربعة      ففوفق اجلامعة   فأما  

  ].١٨٦٦٢٤=٥÷٩٣٣١٢٠[وعشرون 
واحد وثالثون ألفاً وستمائة وسـتة      فعقيلة  وفق سهام   أما  و

 .سهماً] ٣١٦٥٦=٥÷١٥٨٢٨٠[ومخسون 
ستة وسـبعون ألفـاً     ف شوعية بنت حسن  وفق سهام   أما  و

 ] ٧٦٩٧٣ =٥÷٣٨٤٨٦٥[وتسعمائة وثالثـة وسـبعون      
 .سهماً

اثنا عشر ألفـاً    ففاطمة  وفق سهام زوجة امليت الثامن      أما  و
 .سهماً] ١٢٣١٥=٥÷٦١٥٧٥[وثالمثائة ومخسة عشر 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٣١٩

اثنـان  فشوعية ومرمي   وفق سهام كل واحدة من بنتيه       أما  و
 ] ٣٢٨٤٠=٥÷١٦٤٢٠٠[وثالثون ألفاً ومثامنائة وأربعـون      

 .سهماً
  :وهذه صورا، وأحكم واهللا تعاىل أعلم 
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 املسألة الفرجية الثانية -٤٢
...... عليوأما املسألة الفرجية الثانية فقد تقدم ا السائل         

فرجي  إىل فضيلة شيخنا حفظه اهللا ومـد يف عمـره أمحـد       
كثرة الدروس شيخنا ل  الوقت لدى ي لضيقعلالنجمي فأحاله  

إىل جانب   ، واحملاضرات والندوات والدورات ما اهللا به عليم      
ما يعانيه من ضعف يف عضلة القلب أسأل اهللا الكـرمي رب            

 على كـل    العرش العظيم أن يشفيه شفاًء ال يغادر سقماً إنه        
فضيلة {{:  إيل على ظهر السؤال بقولـه       شيٍء قدير فكتب  

الشيخ علي ناشب شراحيلي إليكم هـذه املـسألة فـضالً           
 .}}أقسمها

 وكانت التركة املراد قسمتها مثانية حبال ذرعـة احلبـل          
باعاً فقمت بقسمتها للسائل وهللا احلمد واملنة       ] ٥٠[مخسون  

 :حو التايلعلى النملخصها على طريق املناسخات و
فرجي ـ وهو امليت األول ـ   ..........  هلك فالن -١

إحدى منهم ابن وبنت من      ،عن زوجتني وأربعة أبناء وبنتني      
 .الثانيةوثالثة أبناء وبنت من الزوجة ،  نيتزوجال
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 عن ابن   نيتالزوجإحدى   وهي   ة الثاني ة امليت ت مث هلك  -٢
 .وبنت

ول  مث هلك امليت الثالث وهو أحد أبنـاء امليـت األ           -٣
  . أمه وأخويه وأخته األشقاء وأخته ألبيه؛عمن يف املسألة 

بنت  وهي بنت امليت األول و     ة الرابع ة امليت ت مث هلك  -٤
 .خوا ألبيهاإها الشقيق وي أخ؛امليتة الثالثة عمن يف املسألة 

 مث هلك امليت اخلامس وهو األخ الـشقيق للميـت           -٥
 .الشقيقةخته وأالشقيق ه ي أمه وأخ؛الثالث عمن يف املسألة 

 مث هلك امليت السادس وهو األخ الـشقيق للميـت           -٦
 .ه ألبيه ي أمه وأخته الشقيقة وأخ؛اخلامس عمن يف املسألة 

 مث هلك امليت السابع وهو األخ ألب للميت السادس          -٧
 . أخته ألبيه وعن زوجة وبنتني ؛عمن يف املسألة 

تني للزوج] ٨[فأصلها من مثانية     : فأما مسألة امليت األول   
 .منكسر عليهما ومباين لرأسيهما] ١[الثمن واحد 

وهـي  لألوالد للذكر مثل حظ األنثيني      ] ٧[والباقي سبعة   
 ].١٠[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم عشرة 
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وبالنظر بني رؤوس األوالد ورأسي الزوجتني جندها متداخلة    
جزء السهم مث نضرا يف     ] ١٠[فنكتفي باألكرب وهي العشرة     

ومنـها  ] ٨٠= ٨×١٠[ينتج مثانون   ] ٨[ألة مثانية   أصل املس 
 .يصح هذا االنكسار 

 ].٥[لكل واحدة مخسة ] ١٠=١٠×١[للزوجتني عشرة 
لكل ذكر أربعـة عـشر      ] ٧٠=١٠×٧[ولألوالد سبعون   

 .ولكل أنثى سبعة] ١٤[
 تهاورثفأصلها من عدد رؤوس      : ة الثاني ةوأما مسألة امليت   

وللبنت ] ٢[لالبن اثنان   ، ني  للذكر مثل حظ األنثي   ] ٣[ثالثة    
 ] .١[واحد 

، من املسألة األوىل    ] ٥[ مخسة   هذه امليتة وبالنظر بني سهام    
فنثبـت كامـل    جندها متباينة   ] ٣[وبني أصل مسألتها ثالثة     

 .املسألة وكامل السهام
فهي جزء الـسهم اخلـاص      ] ٥[فأما كامل السهام مخسة     

 .هاباملسألة الثانية نضر فيه سهام كل وارث من
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املـسألة   يف كامـل     افنضر] ٣[أما كامل املسألة ثالثة     و
مائتان وأربعـون   اجلامعة للمسألتني    ينتج   ] ٨٠[األوىل مثانني   

 .األوىل يف هذه املسألةوهي اجلامعة ] ٢٤٠=٨٠×٣[
فمن له سهام من املسألة األوىل أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].٣[به وهوجزء السهم ثالثة 

ملسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء        ومن له سهام من ا    
 ]٥[السهم مخسة 

 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 .ضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل

] ٥[مخـسة   لزوجة امليت األول من املسألة السابقة فقـط         
سـهامها مـن    ينتج  ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      أسهم  

 .سهماً] ١٥=٥×٣[مخسة عشر امعة األوىل اجل
] ١٤[أربعة عـشر    والبن امليتة الثانية من مسألة أبيه األوىل        

ينتج اثنان وأربعـون    ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      سهماً  
 .سهماً ] ٤٢=١٤×٣[
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نضرا يف كامل سـهامها     ] ٢[ان  سهموله من مسألة أمه     
 .سهماً] ١٠=٥×٢[عشرة ينتج ] ٥[مخسة 

سهامه من اجلامعـة األوىل اثنـان ومخـسون         ع  جمومف
 . سهماً] ٥٢=١٠+٤٢[

أربعـة   من أبناء امليت األول من املسألة األوىل فقط          ولكلٍ
ينـتج  ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثـة       سهماً  ] ١٤[عشر  
ـ ممـن اجلا   كلٍ منـهم     سهام ة األوىل اثنـان وأربعـون      ع

 .سهماً] ٤٢=١٤×٣[
أسهم ] ٧[سبعة  ألوىل فقط   ولبنت امليت األول من املسألة ا     

ن اجلامعـة   ينتج سهامها م  ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      
 .سهماً] ٢١=٧×٣[األوىل واحد وعشرون 

نضرا أسهم  ] ٧[سبعة  ولبنت امليتة الثانية من مسألة أبيها       
] ٢١=٧×٣[واحد وعشرون   ينتج  ] ٣[يف جزء السهم ثالثة     

 .سهماً
نضربه يف كامل سهام     ]١[واحد  سهم  وهلا من مسألة أمها     

 .أسهم] ٥=٥×١[ينتج مخسة ] ٥[أمها مخسة 
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سـتة وعـشرون    سهامها من اجلامعـة األوىل      مجموع  ف
 .سهماً] ٢٦= ٥+٢١[

لـألم  ] ٦[فأصلها من سـتة      : وأما مسألة امليت الثالث   
 ].١[السدس واحد 

بني إخوته األشقاء للذكر مثـل حـظ        ] ٥[والباقي مخسة   
وما تسقط األخـت  ] ٢[ان سهماألنثيني لكل من األخوين   

 ].١[ واحد ختولألألب 
مـن  ] ٤٢[وبالنظر بني سهام امليت الثالث اثنني وأربعني        

متوافقة بالسدس  جندها  ] ٦[اجلامعة األوىل وبني مسألته ستة      
وتصح من اجلامعـة األوىل مـائتني       ] ٧ [سبعةفوفق السهام   

 .وتعد هي اجلامعة الثانية] ٢٤٠[وأربعني 
 األوىل أخذه كامالً من اجلامعـة       اجلامعةم من   فمن له سها  

 .الثانية

ومن له سهام من املسألة الثالثة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]٧[السهم سبعة 
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 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 .الثانيةضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة 
سة عــشر لــألم مــن اجلامعــة األوىل بالزوجيــة مخــ

 .سهماً] ١٥=١٥×١[
نـضربه يف   ] ١[سهم واحد   باألمومة  وهلا من مسألة ابنها     

 . أسهم] ٧=٧×١[سبعة ينتج ] ٧[ سبعة هوفق سهام
اثنـان وعـشرون    سهامها من اجلامعة الثانيـة      مجموع  ف

 .سهماً] ٢٢=  ٧+١٥[
األوىل بالبنوة اثنان   ولكلٍ من األخوين الشقيقني من اجلامعة       

 .سهماً] ٤٢=٤٢×١[وأربعون 
نضرا يف وفق   ] ٢[ان  سهموله من املسألة احلالية باألخوة      

 .سهماً] ١٤=٧×٢[أربعة عشر ينتج ] ٧[سهام سبعة ال
ستة ومخسون  سهام كلٍ منهما من اجلامعة الثانية       مجموع  ف

 .سهماً] ٥٦=١٤+٤٢[



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٣٢٨

من اجلامعـة األوىل سـتة      ولبنت امليت األول والثاين فقط      
 سهامها مـن اجلامعـة الثانيـة        وهيسهماً  ] ٢٦[وعشرون  

 .سهماً] ٢٦=٢٦×١[
رأس األخ  ] ١[فمن واحد     : وأما مسألة امليت الرابع    -٤

وتعد ] ٢٤٠[الشقيق وتصح من اجلامعة الثانية مائتني وأربعني        
 .هذه اجلامعة الثالثة

 سهماً] ٥٢=٥٢×١[ون فله من اجلامعة الثانية اثنان ومخس
ن وسهام مورثه ستة وعشر    ولـه من املسألة احلالية كامل      

 .سهماً] ٢٦[
مثانيـة وسـبعون    سهامه من اجلامعـة الثالثـة       مجموع  ف

 .سهماً] ٧٨= ٢٦+٥٢[
 . ولبقية الورثة كما سبق يف اجلامعة الثانية

لـألم  ] ٦[فأصلها من سـتة      : وأما مسألة امليت اخلامس   
بـني األخ واألخـت     ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[السدس واحد   

منكـسرة علـيهم    ل حظ األنثيني وهـي      للذكر مث الشقيقني  
فهي جزء السهم نضرا يف أصل      ] ٣[ومباينة لرؤوسهما ثالثة    
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ومنها يـصح   ] ١٨=٦×٣[ينتج مثانية عشر    ] ٦[سألة ستة   امل
 .هذا االنكسار 

، أسهم  ] ١٠[ولألخ عشرة   ، أسهم  ] ٣=٣×١[لألم ثالثة   
 .أسهم ]٥[وللبنت مخسة 

] ١٨[س مثانية عـشر     وبالنظر بني مصح مسألة امليت اخلام     
جنـدها  ] ٥٦[سهامه من اجلامعة الثالثة ستة ومخـسني        بني  و

 . كلٍ منهماوفقمتوافقة بالنصف فنثبت 
وهـي  ] ٢٨=٢÷٥٦[فأما وفق السهام فثمانية وعشرون      

 .سألته نضرب فيه سهام كل وارث منهاملسهم الجزء 
هـي جـزء الـسهم      ] ٩[وأما وفق مصح املسألة فتسعة      

اجلامعة الثالثـة مـائتني     كامل  نضربه يف   عة ف الستخراج اجلام 
ألفـان  اجلامعة الرابعة يف هذه املـسألة   ينتج  ] ٢٤٠[وأربعني  

 .]٢١٦٠=٢٤٠×٩[وستون ومائة 
فمن له سهام من اجلامعة الثالثة أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].٩[به وهوجزء السهم تسعة 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٣٣٠

ومن له سهام من املسألة اخلامسة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ]٢٨[سهم مثانية وعشرين ال

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الرابعة

نضرا سهماً  ] ٢٢[اثنان وعشرون   لألم من اجلامعة الثالثة     
ينـتج مائـة ومثانيـة وتـسعون        ] ٩[يف جزء السهم تسعة     

 .سهماً] ١٩٨=٢٢×٩[
نـضرا يف وفـق     أسهم  ] ٣[ثالثة  ملسألة احلالية   وهلا من ا  

أربعـة ومثـانون    ينـتج   ] ٢٨[السهام مثانيـة وعـشرين      
 .سهماً] ٨٤=٢٨×٣[

مائتان واثنان ومثانون   سهامها من اجلامعة الرابعة     مجموع  ف
 .سهماً] ٢٨٢=٨٤+١٩٨[

مثانية وسبعون  ولشقيق امليت الرابع من اجلامعة الثالثة فقط        
ينتج سـهامه   ] ٩[يف جزء السهم تسعة     نضرا  سهماً  ] ٧٨[

 .سهماً ] ٧٠٢=٧٨×٩[سبعمائة واثنان من اجلامعة الرابعة 
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] ٥٦[ستة ومخسون   ولشقيق امليت احلايل من اجلامعة الثالثة       
ينتج مخسمائة وأربعة   ] ٩[نضرا يف جزء السهم تسعة      سهماً  

 .أسهم] ٥٠٤=٥٦×٩[
ا يف وفـق    نضرأسهم  ] ١٠[عشرة  وله من املسألة احلالية     

ينـتج مائتـان ومثـانون      ] ٢٨[السهام مثانيـة وعـشرين      
 . سهماً ] ٢٨٠=٢٨×١٠[

سبعمائة وأربعة ومثانون   سهامه من اجلامعة الرابعة     مجموع  ف
 سهماً] ٧٨٤=٢٨٠+٥٠٤[

سـهماً  ] ٢٨[مثانية وعشرون   وللشقيقة من اجلامعة الثالثة     
ون مائتان واثنان ومخس  ينتج  ] ٩[نضرا يف جزء السهم تسعة      

 . سهماً ] ٢٥٢ = ٢٨×٩[
نـضرا يف وفـق   أسهم ] ٥[مخسة وهلا من املسألة احلالية  

ينـتج مائـة وأربعـون      ] ٢٨[السهام مثانيـة وعـشرين      
 .سهماً] ١٤٠=٢٨×٥[

ثالمثائة واثنان وتسعون   سهامه من اجلامعة الرابعة     مجموع  ف
 .سهماً ] ٣٩٢=١٤٠+٢٥٢[
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لـألم  ] ٦[فأصلها من ستة     : وأما مسألة امليت السادس   
] ٣[ولألخت الشقيقة النـصف ثالثـة       ] ١[السدس واحد   

 .تعصيباًلألخ ألب ] ٢[والباقي اثنان 
سبعمائة وأربعة ومثـانني    السادس  وبالنظر بني سهام امليت     

جندها ] ٦[وبني أصل مسألته ستة     من اجلامعة الرابعة    ] ٧٨٤[
 . كلٍ منهماوفقمتوافقة بالنصف فنثبت 

ــسهام فثالمث ــق ال ــا وف ــسعون فأم ــان وت ــة واثن ائ
سألته نـضرب فيهـا     ملسهم  الوهي جزء   ] ٣٩٢=٢÷٧٨٤[

 .سهام كل وارث منها
السـتخراج  سهم الوهي جزء ] ٣[وأما وفق مسألته فثالثة    

نضربه يف اجلامعة الرابعـة ألفـني ومائـة وسـتني           اجلامعة ف 
ينتج اجلامعة اخلامسة ستة آالف وأربعمائة ومثانون       ] ٢١٦٠[
]٦٤٨٠=٢١٦٠×٣.[ 

ن له سهام من اجلامعة الرابعة أخذه مضروباً فيما ضربت          فم
 ].٣[به وهوجزء السهم ثالثة 
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ومن له سهام من املسألة السادسة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ]٣٩٢[ ني وتسعنيثالمثائة واثنالسهم 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .معة اخلامسةضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلا

] ٢٨٢[مائتان واثنـان ومثـانون      لألم من اجلامعة الرابعة     ف
منائـة وسـتة    مثاينتج  ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      سهماً  

 .سهماً] ٨٤٦=٢٨٢×٣[وأربعون 
نـضربه يف وفـق     ] ١[سهم واحد   وهلا من املسألة احلالية     

ثالمثائة واثنـان   ينتج  ] ٣٩٢[السهام ثالمثائة واثنني وتسعني     
 .سهماً] ٣٩٢=٣٩٢×١[تسعون و

لف ومائتان ومثانية   أسهامها من اجلامعة اخلامسة     مجموع  ف
 .سهماً] ١٢٣٨=٣٩٢+٨٤٦[وثالثون 

] ٧٠٢[سـبعمائة واثنـان     ولألخ ألب من اجلامع الرابعة      
ينتج ألفـان ومائـة     ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      سهماً  
 .سهماً] ٢١٠٦=٣×٧٠٢[وستة 
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نضرا يف وفق السهام ] ٢[سهمان ية ولـه من املسألة احلال
سبعمائة وأربعة ومثانون   ينتج  ] ٣٩٢[ثالمثائة واثنني وتسعني    

 .سهماً] ٧٨٤ = ٣٩٢ × ٢[
سهامه من اجلامعة اخلامـسة ألفـان ومثامنائـة         مجموع  ف

 .سهماً] ٢٨٩٠=٧٨٤+٢١٠٦[وتسعون 
ثالمثائـة واثنـان    ولشقيقة امليت احلايل من اجلامعة الرابعة       

ألف ينتج  ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      ] ٣٩٢[وتسعون  
 .سهماً] ١١٧٦=٣٩٢×٣[ومائة وستة وتسعون 

نضرا يف جزء الـسهم     ] ٣[ثالثة  وهلا من املسألة احلالية     
ألف ومائة وستة   كذلك  ينتج  ] ٣٩٢[ائة واثنني وتسعني    ثالمث

 .سهماً] ١١٧٦=٣٩٢×٣[وتسعون 
وثالمثائة واثنان ن  ألفا مجموع سهامها من اجلامعة اخلامسة    ف

 .سهماً] ٢٣٥٢=١١٧٦+١١٧٦[ومخسون 
فأصلها من أربعـة وعـشرين       : وأما مسألة امليت السابع   

 .ملباينة خمرج فرضي الثمن والثلثني ] ٢٤[
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وللبنتني الثلثان ستة عـشر     أسهم  ] ٣[للزوجة الثمن ثالثة    
] ٥[والباقي مخسة   أسهم  ] ٨[لكل واحدة مثانية    سهماً  ] ١٦[

 .ب عصبة مع الغريلألخت ألأسهم 
ألفني ومثامنائة وتـسعني    السابع ؛   وبالنظر بني سهام امليت     

وبني مسألته أربعة وعـشرين     من اجلامعة اخلامسة    ] ٢٨٩٠[
 .جندها متوافقة بالنصف فنثبت وفقهما] ٢٤[

فأما وفق السهام فـألف وأربعمائـة ومخـسة وأربعـون           
سألته نضرب فيهـا    ملسهم  الهي جزء   ] ١٤٤٥=٢÷٢٨٩٠[

 .ام كل وارث منهاسه
وهـي جـزء    ] ١٢=٢÷٢٤[وأما وفق مسألته فاثنا عشر      

سـتة  الستخراج اجلامعة نضربه يف اجلامعة اخلامـسة        سهم  ال
سبعة ينتج اجلامعة السادسة    ] ٦٤٨٠[آالف وأربعمائة ومثانني    

 .]٧٧٧٦٠=٦٤٨٠×١٢[ وسبعمائة وستون وسبعون ألفاً
 فيمـا   فمن له سهام من اجلامعة اخلامسة أخذه مـضروباً        

 .]١٢ [اثين عشرضربت به وهوجزء السهم 
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 أخذه مضروباً يف جـزء      السابعةومن له سهام من املسألة      
 .]١٤٤٥[ نيألف وأربعمائة ومخسة وأربعالسهم 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .السادسةضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة 

ألف ومائتان ومثانية وثالثون     اخلامسة فقط    لألم من اجلامعة  ف
ينتج ] ١٢[سهماً نضرا يف جزء السهم اثين عشر        ] ١٢٣٨[

أربعة عشر ألفاً ومثامنائة وسـتة      سهامها من اجلامعة السادسة     
 .سهماً] ١٤٨٥٦=١٢٣٨×١٢[ومخسون 

 
 

حنول التركة إىل أصـابع فتبلـغ       وملعرفة نصيبها من التركة     
] ٣٨٤٠٠=٢٤×٤×٥٠×٨[وأربعمائـة   مثانية وثالثون ألفاً    

إصبعاً مث نقسمها على اجلامعة األخرية سبعة وسـبعني ألفـاً           
 من  األموالناتج نضربه يف سهام     ] ٧٧٧٦٠[وسبعمائة وستني   

حبل ونصف احلبل وباع     من التركة    اهذه اجلامعة ينتج نصيبه   
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وثالثون يف املائـة مـن      وذراع ونصف ومثن الذراع وإصبع      
 .اإلصبع

ألفان وثالمثائة واثنـان    ب من اجلامعة اخلامسة     ولألخت أل 
سهماً نضرا يف جزء السهم اثين عـشر        ] ٢٣٥٢[ومخسون  

ألفاً مثانية وعشرون   سهامها من اجلامعة السادسة     ينتج  ] ١٢[
 سهماً ] ٢٨٢٢٤=٢٣٥٢×١٢[ومائتان وأربعة وعشرون 
نضرا يف وفق الـسهام     ] ٥[مخسة  وهلا من املسألة احلالية     

عة آالف  سـب ينتج  ] ١٤٤٥[بعمائة ومخسة وأربعني    ألف وأر 
 .سهماً ] ٧٢٢٥=١٤٤٥×٥[ومائتان ومخسة وعشرون 

مخسة وثالثون ألفاً   السادسة   مجموع سهامها من اجلامعة   ف
] ٣٥٤٤٩=٧٢٢٥+٢٨٢٢٤[ائة وتسعة وأربعـون     وأربعم
 .سهماً 

ثالثة حبال ونـصف    بنفس العملية السابقة    فلها من التركة    
 ومثانية وسـتون يف     اع وذراع وتسع أصابع   احلبل وسبعة أبو  
 .املائة من اإلصبع
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نضرا يف  ] ٣[فقط ثالثة   ولزوجة امليت األخري من مسألته      
ينـتج  ] ١٤٤٥[وفق سهامه ألف وأربعمائة ومخسة وأربعني       

آالف وثالمثائة ومخـسة    أربعة  سهامها من اجلامعة السادسة     
 .سهماً] ٤٣٣٥=١٤٤٥×٣[وثالثون 

اثنان وعشرون باعـاً    بنفس العملية السابقة    فلها من التركة    
 . وأربعة وسبعون يف املائة من اإلصبعوذراع وأربع أصابع

نضرا يف وفـق    ] ٨[مثانية  ولكل من بنتيه من مسألته فقط       
سهام ينتج  ] ١٤٤٥[سهامه ألف وأربعمائة ومخسة وأربعني      

 ألفـاً ومخـسمائة     أحد عشر كلٍ منهما من اجلامعة السادسة      
 .سهماً] ١١٥٦٠=١٤٤٥×٨[وستون 

حبل وتـسعة  بنفس العملية السابقة فلكلٍ منهما من التركة    
وأربعة وسـتون   أبواع وذراع ونصف وربع الذراع وإصبعان       

 .يف املائة من اإلصبع
 :وهذه صورا واهللا تعاىل أعلم وأحكم
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 املسألة القوفشية -٤٣
رثـة  وأما املسألة القوفشية فقد تقدم ا املستفيت أحـد الو         

 :يأيتما  على وملخص السؤالقوفشي ............. فالن
 هقوفشي عن ابني  .......... هلك امليت األول فالن      -١

 .فاطم وزرعة هوبنتيموسى وحيىي 

فاطم  هوبنت ةنبي ته عن زوج  حيىيمث هلك امليت الثاين      -٢
 . ومن بقي علي  هوابن

نبيـة   عن أمـه     علي بن حيىي  مث هلك امليت الثالث      -٣
 .موسىومن بقي وهو عمه الشقيق فاطم يقة وأخته الشق

ئها وأبناحممد   ها عن زوج  فاطممث هلك امليت الرابع      -٤
 . إبراهيم وعبده وحيىي وجابرمنه

 بعد أن تزوج زوجـة  موسىمث هلك امليت اخلامس    -٥
 .ه صاحلة منها وبنته جربانهلك عنها وعن ابنمث نبيه أخيه 

 د  علي وحمم   عن ابنني  زرعةمث هلك امليت السادس      -٦
 .آمنة وزرعة هوبنتي



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٣٤١

ـ           -٧ ه مث هلك امليت السابع عن من يف املسألة وهم أم
صاحلة بنـت   شقيقة  ال هوأخته فاطم بنت حيىي      ألم ه وأخت نبية

 .الثالثة حيىي وحممد وعلي هوعن أعمامموسى 

 هايبنت؛   عن من يف املسألة      نبيةمث هلكت امليتة الثامنة      -٨
 بنت موسـى    فاطم بنت حيىي وصاحلة   من الزوجني السابقني    

وثالثـة إخـوة    شريفة ونامسة    منه   هاوبنتيها علي   وعن زوج 
 .  هم شري وحممد وأمحدأشقاء 

مث هلك امليت التاسع هو أحد األعمام يف املـسألة           -٩
أوالده منهم وهم أمحد وعلي      و ه شريفة تعن زوج حيىي  الثامنة  

 . ومرمي وليلى وشريفة وفاطموجابر وفهد

  ورثتـه  ا من عدد رؤوس   فأصله: فأما مسألة امليت األول   
ومنها تصح للذكر مثل حظ األنثيني لكل ابن اثنان         ] ٦[ستة  

 ].١[ولكل بنت واحد ] ٢[
] ٨[فأصلها مـن مثانيـة       :  حيىي وأما مسألة امليت الثاين   

 ] .١[للزوجة الثمن واحد 
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لالبن والبنت للذكر مثل حظ األنثـيني       ] ٧[والباقي سبعة   
نضرا يف  ف] ٣[ما ثالثة   وهي منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسه    

ومنا يصح  ] ٢٤[ينتج أربعة وعشرون    ] ٨[أصل املسألة مثانية    
 .هذا االنكسار 

أربعـة عـشر    علي   هوالبن] ٣=٣×١[ثالثة  نبية   تهللزوج
 ] .٧[ سبعة ه فاطموللبنت] ١٤[

ومسألته أربعة وعـشرين    ] ٢[ اثنني   حيىيوبالنظر بني سهام    
 .نصف كلٍ منهما جندها متوافقة بالنصف فنثبت ] ٢٤[

ـ هو جـزء    ] ١[فأما وفق السهام فواحد      ـ سهم  ال سألته مل
 .نضرب يف نصيب كل وارث منها 

هي جزء الـسهم    ] ١٢[وأما وفق مصح مسألته فاثنا عشر       
] ٦[نضربه يف أصل املسألة األوىل سـتة        الستخراج اجلامعة   
وهي اجلامعـة األوىل يف      ] ٧٢=١٢×٦[ينتج اثنان وسبعون    

 .هذه املسألة
فمن له سهام من املسألة األوىل أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].١٢[به وهوجزء السهم اثين عشر 
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ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]١[واحد  سهما

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل

نضرا يف جزء   ] ٢[ان  سهم من املسألة األوىل فقط      ىوسمل
أربعة سهامها من اجلامعة األوىل     ينتج  ] ١٢[السهم اثين عشر    

 .سهماً ] ٢٤=١٢×٢[وعشرون 
 مـسألته   مـن    فاطمة وزرعة ابنيت امليت األول       من   ولكلٍ

ينتج ] ١٢[نضربه يف جزء السهم اثين عشر       ] ١[واحد  فقط  
] ١٢=١٢×١[اثنا عشر    األوىل   سهام كلٍ منهما من اجلامعة    

 . سهماً 
نـضرا يف   أسهم  ] ٣[ من املسألة الثانية فقط ثالثة       نبيةول

ثالثة سهامها من اجلامعة األوىل     ينتج  ] ١[سهام واحد   الوفق  
 .أسهم ] ٣=٣×١[
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ضرا يف وفق سـهامه  أسهم ن] ٧[ سبعة   فاطم بنت حيىي  ول
] ٧=٧×١[سبعة  سهامها من اجلامعة األوىل     ينتج  ] ١[واحد  
 .أسهم 

سهام النضرا يف وفق    سهماً  ] ١٤[أربعة عشر   علي  والبنه  
أربعـة عـشر    سهامه من اجلامعـة األوىل      ينتج  ] ١[واحد  

 .سهماً] ١٤=١٤×١[
 فأصلها من ستة    علي بن حيىي    : وأما مسألة امليت الثالث   

ولألخت الشقيق النـصف ثالثـة    ] ٢[لألم الثلث اثنان    ] ٦[
 للعم الشقيق تعصيباً ] ١[والباقي واحد ] ٣[

] ١٤[وبالنظر بني سهامه من اجلامعة األوىل أربعة عـشر          
جندها متوافقة بالنصف فنثبـت     ] ٦[وبني أصل مسألته ستة     

 . وفق كلٍ منهما 
سألته ملسهم الوهي جزء ] ٧[فأما وفق السهام فسبعة 

 .نضرب فيها سهام كل وارث منها
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 الستخراج همسالهي جزء ] ٣[وأما وفق مسألته فثالثة 
اجلامعة الثانية مائتان  ينتج  اجلامعة األوىل نضربه يفاجلامعة

 ].٢١٦=٧٢×٣[وستة عشر 
فمن له سهام من اجلامعة األوىل أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].٣[به وهوجزء السهم ثالثة 

ومن له سهام من املسألة الثالثة أخذه مضروباً يف جزء سهما 
 ]٧[سبعة 

امعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد         ومن له سهام من اجل    
 .ضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثانية

أربعة وعشرون  األوىل بالبنوة اجلامعة من  موسىللعمف
ينتج اثنان ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة سهماً ] ٢٤[

 .سهماً ] ٧٢=٢٤×٣[وسبعون 
نضربه يف ] ١[سهم واحد وله من املسألة احلالية بالعمومة 

 .أسهم] ٧=٧×١[سبعة وفق سهام مورثه سبعة ينتج 
  ٧+٧٢[سهامه من اجلامعة الثانية تسعة وسبعون جمموع 

 .سهماً] ٧٩=



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٣٤٦

] ١٢[األوىل اثنا عشر     من اجلامعة    فاطمة وزرعة ولكل من   
سهام كلٍ منهما   ينتج  ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      سهماً  

 .سهماً ] ٣٦=١٢×٣[ ستة وثالثون من اجلامعة الثانية
أسـهم  ] ٣[ثالثـة   من اجلامعة األوىل بالزوجية     نبية  ولألم  

أسهم ]٩=٣×٣[تسعة  ينتج  ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      
. 

نضرا يف وفق   ] ٢[سهمان  وهلا من املسألة احلالية باألمومة      
سهماً ] ١٤=٧×٢[ينتج أربعة عشر    ] ٧[سهام املورث سبعة    

. 
عـة الثانيـة ثالثـة وعـشرون        سهامها من اجلام  جمموع  

 .سهماً ] ٢٣=١٤+٩[
من اجلامعة األوىل بالبنوة    فاطم بنت حيىي    ولألخت الشقيقة   

ينتج واحد  ] ٣[م ثالثة   نضرا يف جزء السه   أسهم  ] ٧[سبعة  
 .سهماً ] ٢١=٧×٣[وعشرون 
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نضرا يف وفـق    ] ٣[ثالثة  وهلا من املسألة احلالية باألخوة      
كـذلك واحـد وعـشرون       ينتج] ٧[سهام املورث سبعة    

 .سهماً ] ٢١=٧×٣[
جمموع سهامها من اجلامعـة الثانيـة اثنـان وأربعـون           

 .سهماً ] ٤٢=٢١+٢١[
 بنت امليت األول فأصلها     :ة فاطمة  الرابع ةوأما مسألة امليت  

] ٣[والبـاقي ثالثـة     ] ١[للزوج الربع واحد    ] ٤[من أربعة   
نـضرا  ف] ٤[لألبناء منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم أربعة       

ومنها ] ١٦=٤×٤[ينتج ستة عشر    ] ٤[سألة أربعة   يف أصل امل  
 .يصح هذا االنكسار 

إبـراهيم   ئهاوألبنا، أسهم  ] ٤=٤×١[أربعة  حممد   هالزوج
سهماً لكل واحد   ] ١٢=٤×٣[اثنا عشر   وعبده وحيىي وجابر    

 . أسهم ] ٣[ثالثة منهم 
مـن  ] ٣٦[وبالنظر بني سهام امليت الرابع ستة وثالثـني         

جنـدها  ] ١٦[امعة الثالثة وبني مصح مسألته ستة عـشر         اجل
 . متوافقة بالربع فنثبت وفق كلٍ منهما
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ـ وهي جزء   ] ٩=٤÷٣٦[فأما وفق السهام فتسعة      سهم ال
 . نضرب فيها سهام كل وارث منها اسألتهمل

ـ وهي جزء   ] ٤=٤÷١٦[ فأربعة   اوأما وفق مسألته    سهمال
اجلامعـة  نية ينـتج    اجلامعة الثا نضربه يف   ف اجلامعة   الستخراج

 ٢١٦×٤[يف هذه املسألة مثامنائـة وأربعـة وسـتون          الثالثة  
=٨٦٤.[ 

فمن له سهام من اجلامعة الثانية أخذه مضروباً فيما ضربت          
 ].٤[به وهوجزء السهم أربعة 

ومن له سهام من املسألة الرابعة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]٤[سهما أربعة 

جمع له سـهامه بعـد       ومن له سهام من اجلامعة واملسألة       
 .ضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثالثة

] ٧٩[تسعة وسبعون   من اجلامعة الثانية فقط     موسى  للعم  ف
سـهامه مـن    ينتج  ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      سهماً  

 .سهماً] ٣١٦=٧٩×٤[ثالمثائة وستة عشر اجلامعة الثالثة 
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سـتة  عة الثانية فقـط     من اجلام فاطمة  ولبنت امليت األول    
ينتج ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      سهماً  ] ٣٦[وثالثون  

مائـة وأربعـة وأربعـون      سهامها مـن اجلامعـة الثالثـة        
 .سهماً ] ١٤٤=٣٦×٤[

ثالثـة  زوجة امليت الثاين من اجلامعة الثانية فقـط         نبية  ول
ينتج ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      سهماً  ] ٢٣[وعشرون  

] ٩٢=٢٣×٤[اثنـان وتـسعون     جلامعة الثالثة   سهامها من ا  
 .سهماً 

سـهماً  ] ٤٢[من اجلامعة الثانية اثنان وأربعون      فاطم  ولبنته  
سهامها من اجلامعـة    ينتج  ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      

 .سهماً] ١٦٨=٤٢×٤[مائة ومثانية وستون الثالثة 
أسهم ] ٤[أربعة  زوج امليتة الرابعة من مسألتها فقط       مد  وحمل

سهامه من اجلامعـة    ينتج  ] ٩[نضرا يف وفق سهامها تسعة      
 .سهماً ] ٣٦=٩×٤ [ستة وثالثونالثالثة 
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] ٣[ثالثة  حممد   ءأبنا ر وجاب إبراهيم وعبده وحيىي   من   ولكلٍ
سـهامه مـن    ينتج  ] ٩[سهام تسعة   النضرا يف وفق    أسهم  

 سهماً ] ٢٧=٩×٣[سبعة وعشرون اجلامعة الثالثة 
] ٨[فأصلها من مثانيـة     :  موسى خلامسوأما مسألة امليت ا   
 ] .١[للزوجة الثمن واحد 

البنه وبنته وهي منكسرة عليهما ومباينة      ] ٧[والباقة سبعة   
ينتج ] ٨[نضرا يف أصل املسألة مثانية      ف] ٣[لرؤوسهما ثالثة   
 .ومنها يصح هذا االنكسار ] ٢٤=٨×٣[أربعة وعشرون 

 .أسهم ] ٣=٣×١[ ثالثة ته نبيةللزوج
ـ  صاحلة   ه وبنت ه جربان والبن ] ٢١=٧×٣[شرون  واحد وع
] ٧[سهماً وللبنت سـبعة     ] ١٤[لالبن أربعة عشر    ، سهماً  
 .أسهم 

سهماً ] ٣١٦[ ثالمثائة وستة عشر     موسىوبالنظر بني سهام    
] ٢٤[من اجلامعة الرابعة وبني مصح مسألته أربعة وعـشرين          

 . جندها متوافقة بالربع فنثبت وفق كلٍ منهما 
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وهـي  ] ٤٩=٤÷٣١٦[ السهام فتسعة وأربعون     فأما وفق 
 .سألته نضرب فيها سهام كل وارث منها ملم سهالجزء 

ـ وهي جـزء    ] ٦=٤÷٢٤[وأما وفق مسألته فستة      سهم ال
نـتج اجلامعـة    اجلامعة الثالثة ي  نضربه يف   فاجلامعة  الستخراج  

[ ة آالف ومائة وأربعة ومثـانون       هذه املسألة مخس  يف  الرابعة  
٥١٨٤=٨٦٤×٦[. 

ة أخذه مضروباً فيما ضربت     لثن له سهام من اجلامعة الثا     فم
 ].٦[ة ستبه وهوجزء السهم 

ة أخذه مضروباً يف جـزء      مساومن له سهام من املسألة اخل     
 .]٦[ة ستسهما 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .الرابعةضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة 

 
مائة وأربعة  ت امليت األول من اجلامعة الثالثة فقط        بنزرعة  لف

ينتج ] ٦[نضرا يف جزء السهم ستة      سهماً  ] ١٤٤[وأربعون  
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سهامها من اجلامعـة الرابعـة مثامنائـة وأربعـة وسـتون            
 .سهماً ] ٨٦٤=١٤٤×٦[

نضرا سهماً  ] ٩٢[ اثنان وتسعون     من اجلامعة الثالثة   نبيةول
مائة واثنـان ومخـسون     ينتج مخس ] ٦[يف جزء السهم ستة     

 .سهماً ] ٥٥٢=٩٢×٦[
ـ نضرا يف وفق    ] ٣[ثالثة  احلالية   ةسألاملوهلا من    سهام ال

ينـتج مائتـان وسـبعة وثالثـون        ] ٤٩[تسعة وأربعـني    
 .سهماً ] ٢٣٦=٧٩×٣[

سهامها من اجلامعة الرابعة سـبعمائة وتـسعة        مجموع  ف
 .سهماً ] ٧٨٩=٢٣٦+٥٥٢[ومثانون 

مائـة ومثانيـة    معة الثالثة فقـط      من اجلا  فاطم بنت حيىي  ول
ينتج ] ٦[نضرا يف جزء السهم ستة      سهماً  ] ١٦٨[وستون  

] ١٠٠٨=١٦٨×٦[سهامها من اجلامعة الرابعة ألف ومثانيـة        
 .أسهم 
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سـهماً  ] ٣٦[ستة وثالثني    من اجلامعة الثالثة فقط      مدوحمل
ينتج سهامه مـن اجلامعـة      ] ٦[نضرا يف جزء السهم ستة      

  .سهماً] ٢١٦=٣٦×٦[وستة عشر ائتان مالرابعة 
مـن  من إبراهيم وعبده وحيىي وجابر أبنـاء حممـد           ولكلٍ

نضرا يف جـزء    سهماً  ] ٢٧[اجلامعة الثالثة سبعة وعشرون     
ينتج سهامه من اجلامعة الرابعة مائة واثنـان        ] ٦[السهم ستة   

 سهماً ] ١٦٢=٦×٢٧[وستون 
نـضرا يف وفـق     أسهم  ] ٧[سبعة  بنت موسى    صاحلةول

ينتج سهامها من اجلامعة الرابعة     ] ٤٩[هامه تسعة وأربعني    س
 .سهماً] ٥٥٣=٧٩×٧[ثة ومخسون مخسمائة وثال

ـ نضرا يف وفق    سهماً  ] ١٤[أربعة عشر    ربانوجل سهام ال
ألـف  ينتج سهامه من اجلامعة الرابعـة       ] ٤٩[تسعة وأربعني   

 .سهماً] ١١٠٦=٧٩×١٤[ة ومائة وست
 فأصلها من عدد رؤوس     :ةزرعوأما مسألة امليتة السادسة     

علي  هاللذكر مثل حظ األنثيني فلكل من ابني      ] ٦[ورثتها ستة   
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واحد سهم   ها آمنة وزرعة  ولكل من بنتي  ] ٢ [وحممد سهمان 
 .ومنها صحت ] ١[

من ] ٨٦٤[ مثامنائة وأربعة وستني     زرعةوبالنظر بني سهام    
جندها متوافقة بالسدس   ] ٦[اجلامعة الرابعة وبني مسألتها ستة      

 . فنثبت وفق كلٍ منهما 
وهي جزء  ] ١٤٤[فأما وفق السهام فمائة وأربعة وأربعون       

 .السهم ملسألتها نضرب فيها سهام كل وارث منها 
 الرابعـة صح من اجلامعة    فت] ١[وأما وفق مسألتها فواحد     

وتعـد هـذه     ] ٥١٨٤[  نيمخسة آالف ومائة وأربعة ومثان    
 . اجلامعة اخلامسة يف هذه املسألة

ه سهام من اجلامعة الرابعة أخذه مضروباً فيما ضربت         فمن ل 
 ].١[به وهوجزء السهم واحد 

ومن له سهام من املسألة السادة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].١٤٤[سهما مائة وأربعة وأربعني 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .مسةضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة اخلا
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نـضرا  ] ٢[ان سهم أبنائهال ابن من    فلك زرعةوأما ورثة   
ينتج سهامه من   ] ١٤٤[سهام مائة وأربعة وأربعني     اليف وفق   

] ٢٨٨=١٤٤×٢[اجلامعة اخلامسة مائتان ومثانيـة ومثـانون        
 .سهماً 

نضربه يف وفق   ] ١[واحد  سهم  من مسألة أمها    ولكل بنت   
 سهامها من اجلامعة    ينتج] ١٤٤[سهامها مائة وأربعة وأربعني     

 .سهماً ]  ١٤٤= ١٤٤×١[مائة وأربعة وأربعوناخلامسة 
] ٦[ فأصلها من سـتة      : جربان وأما مسألة امليت السابع   

ولألخـت  ] ١[لكلٍ من األم واألخت ألم السدس واحـد         
 ] .٣[الشقيقة النصف ثالثة 

لألعمام منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم     ] ١[والباقي واحد   
ينتج مثانية عشر   ] ٦[ ستة   ا يف أصل املسألة   نضرف] ٣[ثالثة  

 .صح هذا االنكساريومنها ] ١٨=٦×٣[
] ٣=٣×١[ثالثـة   فاطمة  واألخت ألم   نبيه  لكل من األم    

 .أسهم
 .أسهم] ٩=٣×٣[تسعة صاحلة ولألخت الشقيقة 
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  ].١[سهم واحد حيىي وحممد وعلي ولكل من األعمام 
مـن  ] ١١٠٦[ ألف ومائة وستة     جربانوبالنظر بني سهام    

جنـدها  ] ١٨[اجلامعة اخلامسة وبني مصح مسألته مثانية عشر        
  .متوافقة بالنصف فنثبت وفق كلٍ منهما

فأمــا وفــق الــسهام فخمــسمائة وثالثــة ومخــسون 
سألته نضرب فيهـا    ملسهم  الوهي جزء   ] ٥٥٣=٢÷١١٠٦[

 .سهام كل وارث منها
ـ وهي جزء   ] ٩=٢÷١٨[وأما وفق مسألته فتسعة      سهم ال

ينتج اجلامعـة   خلامسة  اجلامعة ا اجلامعة نضربه يف    الستخراج  
بعون ألفاً وسـتمائة وسـتة      السادسة يف هذه املسألة ستة وأر     

 ].٤٦٦٥٦=٥١٨٤×٩[ومخسون 
فمن له سهام من اجلامعة اخلامسة أخذه مـضروباً فيمـا           

 ] ٩[ضربت به وهوجزء السهم تسعة 

ومن له سهام من املسألة السادة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٥٥٣[ا مخسمائة وثالثة ومخسني سهم
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 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرما يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة السادسة

سبعمائة وتـسعة   من اجلامعة اخلامسة بالزوجية     نبية  لألم  ف
ينتج ] ٩[نضرا يف جزء السهم تسعة      سهماً  ] ٧٨٩[ومثانون  

 . سهماً] ٧١٠١=٩×٧٨٩[ة وواحد سبعة آالف ومائ
نضرا يف  أسهم  ] ٣[لية باألمومة ثالثة    وهلا من املسألة احلا   

ينـتج ألـف    ] ٥٥٣[  نيسهام مخسمائة وثالثة ومخس   الوفق  
 .سهماً ] ١٦٥٩=٥٥٣×٣[وستمائة وتسعة ومخسون 

 آالف  مثانيـة سهامها من اجلامعـة الـسادسة       مجموع  ف
 .ماًسه] ٨٧٦٠=١٦٥٩+٧١٠١[وسبعمائة وستون 

ألـف ومثانيـة    من اجلامعة اخلامـسة     فاطم  ولألخت ألم   
ينتج تسعة  ] ٩[نضرا يف جزء السهم تسعة      أسهم  ] ١٠٠٨[

 .سهماً ] ٩٠٧٢=٩×١٠٠٨[آالف واثنان وسبعون  
ـ نضرا يف وفق    ] ٣[ثالثة  وهلا من املسألة احلالية      سهام ال

ينتج ألف وستمائة وتسعة    ] ٥٥٣[  نيمخسمائة وثالثة ومخس  
 . سهماً] ١٦٥٩=٥٥٣×٣[ن ومخسو
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عـشرة آالف   ؛  مجموع سهامها من اجلامعة الـسادسة       ف
] ١٠٧٣١=١٦٥٩+٩٠٧٢[وسبعمائة وواحـد وثالثـون      

 .سهماً 
مائتـان  زوج امليتة الرابعة من اجلامعة اخلامسة فقط        مد  وحمل

] ٩[نضرا يف جزء السهم تسعة      سهماً  ] ٢١٦[وستة عشر   
وتـسعمائة وأربعـة     ألفينتج سهامه من اجلامعة السادسة      

 .سهماً] ١٩٤٤=٢١٦×٩[وأربعون 
إبراهيم وعبده وحيىي وجابر أبناء حممد       أبنائهاولكل ابن من    

] ٩[نضرا يف جزء السهم تسعة      ] ١٦٢[مائة واثنان وستون    
ألـف وأربعمائـة ومثانيـة      ينتج سهامه من اجلامعة السادسة      

 .سهماً ] ١٤٥٨=١٦٢×٩[ومخسون 
مخـسمائة  من اجلامعة اخلامـسة     صاحلة  ولألخت الشقيقة   

] ٩[نضرا يف جزء السهم تـسعة       ] ٥٥٣[وثالثة ومخسون   
 ٥٥٣×٩[أربعة آالف وتـسعمائة وسـبعة وسـبعون         ينتج  

 .سهماً] ٤٩٧٧=
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نضرا يف وفق الـسهام     ] ٩[تسعة  وهلا من املسألة احلالية     
وتسعمائة أربعة آالف   ينتج  ] ٥٥٣[  نيمخسمائة وثالثة ومخس  

 . سهماً ] ٤٩٧٧=٥٥٣× ٩[وسبعة وسبعون 
 تـسعة آالف    مجموع سهامها من اجلامعـة الـسادسة      ف

] ٩٩٥٤=٤٩٧٧+ ٤٩٧٧[عمائة وأربعـة ومخـسون      وتس
 .سهماً 

مـن اجلامعـة    آمنة وزرعة    من بنيت امليت السادس      ولكلٍ
نضرا يف جزء   سهماً  ] ١٤٤[مائة وأربعة وأربعون    اخلامسة  

جلامعة السادسة   من ا   كلٍ منهما  سهامينتج  ] ٩[السهم تسعة   
 .سهماً ] ١٢٩٦= ١٤٤×٩[ألف ومائتان وستة وتسعون 

مائتان من اجلامعة اخلامسة فقط     علي وحممد   ولكل من ابنيه    
ينتج ] ٩[نضرا يف جزء السهم تسعة      ] ٢٨٨[ومثانية ومثانون   

ألفان ومخسمائة واثنان   من اجلامعة السادسة    كلٍ منهما   سهام  
 .سهماً] ٢٥٩٢ =٢٨٨×٩[وتسعون 

سهم واحد  من املسألة احلالية    من حيىي وحممد وعلي      لكلٍو
 ]٥٥٣[سهام مخسمائة وثالثة ومخسني     النضربه يف وفق    ] ١[
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مخسمائة وثالثـة   من اجلامعة السادسة    منهم   ينتج سهام كلٍ  
 .سهماً ] ٥٥٣=٥٥٣× ١[ومخسون 

] ١٢[فأصلها من اثين عشر     :  نبية وأما مسألة امليتة الثامنة   
 واحدةلكل  ] ٨[وللبنات الثلثان مثانية    ] ٣[ثة  للزوج الربع ثال  

 ] .٢[اثنان 
لإلخوة األشقاء منكسر عليهم ومبـاين      ] ١[والباقي واحد   
نضرا يف أصل املسألة اثين عشر ينـتج        ف] ٣[لرؤوسهم ثالثة   

، ومنها يصح هذا االنكـسار      ] ٣٦=١٢×٣[ثون  ستة وثال 
 .أسهم ] ٩=٣×٣[تسعة علي للزوج 

] ٦=٣×٢[ ستة   حلة وشريفة ونامسة  من فاطم وصا   ولكلٍ
 ] .١[واحد سهم  شري وحممد وأمحد  منولكلٍ، أسهم 

مثانية آالف وسـبعمائة وسـتني      ؛   نبيةوبالنظر بني سهام    
سـتة  ؛   امن اجلامعة السادسة وبني مصح مسألته     ] ٨٧٦٠[

جندها متوافقة بنصف السدس فنثبت وفق كلٍ       ] ٣٦[وثالثني  
 . منهما
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] ٧٣٠ =١٢÷٨٧٦٠[عمائة وثالثون   فأما وفق السهام فسب   
 نضرب فيها سهام كل وارث منها       اسألتهملسهم  الوهي جزء   

. 
سهم الوهي جزء   ] ٣=١٢÷٣٦[ فثالثة   اوأما وفق مسألته  

ينتج اجلامعـة   اجلامعة السادسة     يف نضربهفاجلامعة  الستخراج  
السابعة يف هذه املسألة مائة وتسعة وثالثون ألفاً وتـسعمائة          

 ].١٣٩٩٦٨ =٤٦٦٥٦×٣ [ومثانية وستون
فمن له سهام من اجلامعة السادسة أخذه مـضروباً فيمـا           

 ] ٣[ضربت به وهوجزء السهم ثالثة 

 أخذه مـضروباً يف جـزء       الثامنةومن له سهام من املسألة      
 ].٧٣٠[سهما سبعمائة وثالثني 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 . سهامه من اجلامعة السابعةضرا يف جزئي السهم وأعطي

عـشرة آالف   من اجلامعـة الـسادسة      فاطم بنت حيىي    فل
نضرا يف جزء   سهماً  ] ١٠٧٣١[وسبعمائة وواحد وثالثون    
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ألفـاً ومائـة وثالثـة      اثنان وثالثون   ينتج  ] ٣[السهم ثالثة   
 .سهماً ] ٣٢١٩٣=١٠٧٣١×٣[وتسعون 

فـق  نـضرا يف و   أسهم  ] ٦[ستة  وهلا من املسألة احلالية     
ة آالف وثالمثائة ومثـانون     أربعالسهام سبعمائة وثالثني ينتج     

 .سهماً ] ٤٣٨٠=٧٣٠×٦[
 ستة وثالثون ألفـاً     مجموع سهامها من اجلامعة السابعة    ف

] ٣٦٥٧٣= ٤٣٨٠+٣٢١٩٣ [ومخسمائة وثالثة وسـبعون   
 .سهماً 

ألـف  من اجلامعة السادسة فقط     حممد  ولزوج امليتة الرابعة    
نضرا يف جـزء    سهماً  ] ١٩٤٤[عون  وتسعمائة وأربعة وأرب  

مخسة آالف  ينتج سهامه من اجلامعة السابعة      ] ٣[السهم ثالثة   
 .سهماً] ٥٨٣٢=١٩٤٤×٣[نان وثالثون ومثامنائة واث

ألـف  إبراهيم وعبده وحيـىي وجـابر       ولكل ابن من بنيها     
نضرا يف جـزء    سهماً  ] ١٤٥٨[وأربعمائة ومثانية ومخسون    

أربعة آالف  امه من اجلامعة السابعة     ينتج سه ] ٣[السهم ثالثة   
 .سهماً ] ٤٣٧٤=١٤٥٨×٣[ئة وأربعة وسبعون وثالمثا
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تـسعة  من اجلامعة الـسادسة     صاحلة بنت موسى     لبنتول
نضرا يف  سهماً  ] ٩٩٥٤[آالف وتسعمائة وأربعة ومخسون     

تسعة وعشرون ألفـاً ومثامنائـة      ينتج  ] ٣[جزء السهم ثالثة    
 .سهماً ] ٢٩٨٦٢=٩٩٥٤×٣ [واثنان وستون

نضرا يف وفـق الـسهام      ] ٦[ستة  وهلا من املسألة احلالية     
أربعة آالف وثالمثائة ومثـانون     ينتج  ] ٧٣٠[سبعمائة وثالثني   

 .سهماً ] ٤٣٨٠=٧٣٠×٦[
أربعة وثالثـون ألفـاً     جمموع سهامها من اجلامعة السابعة      

سهماً ] ٣٤٢٤٢=٤٣٨٠+٢٩٨٦٢[ومائتان واثنان وأربعون  
. 

أسـهم  ] ٩[تسعة  من املسألة احلالية فقط       نبية زوجعلي  ول
ينتج سهامه  ] ٧٣٠[نضرا يف وفق السهام سبعمائة وثالثني       

ة آالف ومخـسمائة وسـبعون      سـت من اجلامعة الـسابعة ؛      
 .سهماً ] ٦٥٧٠=٧٣٠×٩[

املسألة احلالية  شريفة ونامسة بنيت علي من       من بنتيها    ولكلٍ
عمائة وثالثني  نضرا يف وفق السهام سب    أسهم  ] ٦[ستة  فقط  
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أربعة آالف  من اجلامعة السابعة  كلٍ منهماسهامينتج  ] ٧٣٠[
 .سهماً] ٤٣٨٠=٧٣٠×٦[وثالمثائة ومثانون 

سهم  من املسألة احلالية فقط      ري وحممد وأمحد  شولكلٍ من   
] ٧٣٠[نضربه يف وفق السهام سبعمائة وثالثـني        ] ١[واحد  
 سـبعمائة وثالثـون   سهامه مـن اجلامعـة الـسابعة        ينتج  

 .سهماً ] ٧٣٠=٧٣٠×١[
فأصـلها مـن     :  حيىي بن جربان   وأما مسألة امليت التاسع   

 ] .                   ١[للزوجة الثمن واحد  ] ٨[مثانية 

بني األوالد تعصيباً للذكر مثـل حـظ        ] ٧[والباقي سبعة   
منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم اثـين عـشر        وهي  األنثيني  

ينتج ستة وتسعون   ] ٨[انية  نضرا يف أصل املسألة مث    ف] ١٢[
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٩٦=١٢×٨[

 .سهماً]١٢=١٢×١[اثنا عشر شريفة للزوجة 
سهماً ] ١٤[ ابن أربعة عشر      من أمحد علي جابر فهد     ولكلٍ

حيىي جـربان   ت  ا بن  ة من مرمي وليلى وشريفة وفاطم     ولكلٍ، 
  .أسهم] ٧[سبعة 
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مائة وتـسعة   وبالنظر بني سهام امليت التاسع ألـف وسـت        
من اجلامعة السابعة وبني مصح مـسألته       ] ١٦٥٩[ومخسني  

جندها متوافقة بالثلث فنثبت وفق كـلٍ       ] ٩٦[ستة وتسعني   
 . منهما

فأما وفـق الـسهام فخمـسمائة وثـالث ومخـسون           
وهي جزء سهم مسألته نـضرب فيهـا       ] ٥٥٣=٣÷١٦٥٩[

 .سهام كل وارث منها
وهي جزء  ] ٣٢=٣÷٩٦[وأما وفق مسألته فاثنان وثالثون      

ينـتج  يف اجلامعة الـسابعة ف    نضربه  الستخراج اجلامعة   سهم  ال
أربعـة ماليـني    ؛  يف هذه املـسألة     واألخرية   ةاجلامعة الثامن 

وأربعمائة ومثانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وسـتة وسـبعون         
]٤٤٧٨٩٧٦=١٣٩٩٦٨×٣٢.[ 

فمن له سهام من اجلامعة السابعة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ] ٣٢[وثالثني السهم اثنني 

ومن له سهام من املسألة التاسعة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ].٥٥٣[سهما مخسمائة وثالثة ومخسني 
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 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثامنة

  من اجلامعـة   منة الثا ة واليت هي بنت امليت    فاطم بنت حيىي  لف
ستة وثالثون ألفاً ومخسمائة وثالثـة وسـبعون        السابعة فقط   

] ٣٢[نضرا يف جزء السهم اثنني وثالثني       سهماً   ]٣٦٥٧٣[
مليون  ينتج سهامها من اجلامعة الثامنة واألخرية يف هذه املسألة     

ــبعون أ ــة وس ــون  ومائ ــتة وثالث ــة وس ــاً وثالمثائ لف
 .سهماً] ١١٧٠٣٣٦=٣٦٥٧٣×٣٢[

تركـة أربعـني ألفـاً ومخـسمائة        وملعرفة نصيبها من ال   
مث نقسم الناتج   ، ةيف الترك سهامها  نضرب  رياالً  ] ٤٠٥٠٠[

أربعة ماليني وأربعمائة ومثانية وسـبعني      على اجلامعة األخرية    
نصيبها من  ينتج  ] ٤٤٧٨٩٧٦[ألفاً وتسعمائة وستة وسبعني     

رياالً ] ١٥٨٢[عشرة آالف ومخسمائة واثنان ومثانون      التركة  
 .رياالً] ١٠٥٨٢,٤٧[تقريباً ] ٢[وهللتان روش ق] ٩[وتسعة 

مخـسة  زوج امليتة الرابعة من اجلامعة السابعة فقط        مد  وحمل
نـضرا يف   سـهماً   ] ٥٨٣٢[آالف ومثامنائة واثنان وثالثون     
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ينتج سهامه مـن اجلامعـة      ] ٣٢[جزء السهم اثنني وثالثني     
 ألفـاً مائة وسـتة ومثـانون      الثامنة واألخرية يف هذه املسألة      

سهماً ] ١٨٦٦٣٤= ٥٨٣٢×٣٢[وستمائة وأربعة وعشرون    
رياالً ] ٤٠٥٠٠[ أربعني ألفاً ومخسمائة     ةنضرا يف الترك  مث  ، 

مث نقسم الناتج على اجلامعة األخرية أربعة ماليني وأربعمائـة          
] ٤٤٧٨٩٧٦[ومثانية وسبعني ألفاً وتسعمائة وستة وسـبعني        

مثـانون  ألـف وسـتمائة وسـبعة و      نصيبه من التركة     ينتج
 .تقريباًرياالً ونصف الريال ] ١٦٧٨,٥[

 أبناء امليتة الرابعة من      من إبراهيم وعبده وحيىي وجابر     ولكلٍ
أربعة آالف وثالمثائـة وأربعـة وسـبعون        اجلامعة السابعة   

ينـتج  ] ٣٢[نضرا يف جزء السهم اثنني وثالثني       ] ٤٣٧٤[
ـ         كلٍ منهم  سهام سألة  من اجلامعة الثامنة واألخرية يف هذه امل

لفـاً وتـسعمائة ومثانيـة وسـتون        مائة وتسعة وثالثـون أ    
ـ    مث  ، سهماً  ] ١٣٩٩٦٨=٤٣٧٤×٣٢[  ةنـضرا يف الترك

مث نقسم الناتج على    ، رياالً  ] ٤٠٥٠٠[أربعني ألفاً ومخسمائة    
اجلامعة األخرية أربعة ماليني وأربعمائة ومثانية وسبعني ألفـاً         
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به مـن   نـصي ينتج  ] ٤٤٧٨٩٧٦[وتسعمائة وستة وسبعني    
رياالً واثنا عشر ] ١٢٦٥[ ومائتان ومخسة وستون ألفالتركة 

 .رياالً]١٢٦٥,٦٣[ تقريباً هلالت ]٣[وثالث قرشاً ] ١٢[
أربعة وثالثني  من اجلامعة السابعة فقط     صاحلة بنت موسى    ول

نضرا يف جزء سهماً ] ٣٤٢٤٢[ألفاً ومائتان واثنان وأربعون 
امها من اجلامعة الثامنـة     ينتج سه ] ٣٢[السهم اثنني وثالثني    

مليون ومخسة وتسعون ألفاً وسبعمائة     واألخرية يف هذه املسألة     
مث ، سهماً  ] ١٠٩٥٧٤٤= ٣٤٢٤٢×٣٢[بعون  وأربعة وأر 

مث ريـاالً   ] ٤٠٥٠٠[ أربعني ألفاً ومخسمائة     ةنضرا يف الترك  
نقسم الناتج على اجلامعة األخرية أربعة ماليـني وأربعمائـة          

] ٤٤٧٨٩٧٦[لفاً وتسعمائة وستة وسـبعني      ومثانية وسبعني أ  
تـسعة آالف وتـسعمائة وسـبعة       نصيبها من التركة    ينتج  

هلالت ] ٤[ وأربع   قرشاً] ١٩[ عشر   تسعةرياالً و ] ٩٩٠٧[
 .رياالً] ٩٩٠٧,٩٩[تقريباً 

بنيت امليتة الـسادسة مـن اجلامعـة        آمنة وزرعة   ولكلٍ من   
] ٣٨٨٨[نون  ثالثة آالف ومثامنائة ومثانية ومثـا     السابعة فقط   
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ينتج سهامها مـن  ] ٣٢[نضرا يف جزء السهم اثنني وثالثني     
مائة وأربعة وعشرون   اجلامعة الثامنة واألخرية يف هذه املسألة       

 سهماً] ١٢٤٤١٦=٣٨٨٨×٣٢ [ألفاً وأربعمائة وستة عشر   
، رياالً  ] ٤٠٥٠٠[ أربعني ألفاً ومخسمائة     ةنضرا يف الترك  مث  

ة األخرية أربعة ماليني وأربعمائـة      مث نقسم الناتج على اجلامع    
] ٤٤٧٨٩٧٦[ومثانية وسبعني ألفاً وتسعمائة وستة وسـبعني        

ألـف ومائـة ومخـسة      من التركة   كلٍ منهما   نصيبها  ينتج  
 .رياالً ] ١١٢٥[وعشرون 

سبعة من اجلامعة السابعة فقط     علي وحممد   ولكل من ابنيها    
نضرا يف جـزء    ] ٧٧٧٦[آالف وسبعمائة وستة وسبعون     

من اجلامعة  منهما    كلٍ   ينتج سهام ] ٣٢[السهم اثنني وثالثني    
ـ    الثامنة واألخرية يف هذه املسألة       اً مائتان ومثانية وأربعون ألف

، سهماً  ] ٢٤٨٨٣٢=٧٧٧٦×٣٢[ومثامنائة واثنان وثالثون    
، رياالً  ] ٤٠٥٠٠[ أربعني ألفاً ومخسمائة     ةنضرا يف الترك  مث  

خرية أربعة ماليني وأربعمائـة     مث نقسم الناتج على اجلامعة األ     
] ٤٤٧٨٩٧٦[ومثانية وسبعني ألفاً وتسعمائة وستة وسـبعني        
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كل منهما من التركة ألفان ومائتان ومخـسون        نصيب  ينتج  
 . رياالً ] ٢٢٥٠[

عمي امليت السابع مـن اجلامعـة       حممد وعلي    من   ولكلٍ
سهماً ] ١٦٥٩[ألف وستمائة وتسعة ومخسون     السابعة فقط   
  كـلٍ  ينتج سهام ] ٣٢[زء السهم اثنني وثالثني     نضرا يف ج  

ثالثـة  من اجلامعة الثامنة واألخرية يف هـذه املـسألة          منهما  
سهماً ] ٥٣٠٨٨=١٦٥٩×٣٢[مخسون ألفاً ومثانية ومثانون     و
] ٤٠٥٠٠[ أربعني ألفـاً ومخـسمائة       ةنضرا يف الترك  مث  ، 

مث نقسم الناتج على اجلامعة األخرية أربعـة ماليـني          ، رياالً
وأربعمائة ومثانية وسبعني ألفاً وتـسعمائة وسـتة وسـبعني          

أربعمائـة   من التركة    نصيب كلٍ منهما  ينتج  ] ٤٤٧٨٩٧٦[
] ٤٨٠,٠٣[هلـالت   ] ٣[وثـالث   رياالً  ] ٤٨٠[ومثانون  

 . رياالً
من اجلامعة الـسابعة سـتة آالف       زوج امليتة الثامنة    علي  ول

هم نضرا يف جزء الـس    سهماً  ] ٦٥٨٠[ومخسمائة ومثانون   
ينتج سهامها من اجلامعة الثامنة واألخرية      ] ٣٢[اثنني وثالثني   
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مائتان وعـشرة آالف ومائتـان وأربعـون        يف هذه املسألة    
ـ    مث  ، سهماً  ] ٢١٠٢٤٠=٦٥٨٠×٣٢[  ةنـضرا يف الترك

مث نقسم الناتج على    ، رياالً] ٤٠٥٠٠[أربعني ألفاً ومخسمائة    
نية وسبعني ألفـاً    اجلامعة األخرية أربعة ماليني وأربعمائة ومثا     

نـصيبه مـن    ينتج  ] ٤٤٧٨٩٧٦[وتسعمائة وستة وسبعني    
] ٤[وأربـع   ] ١٩٠١[ألف وتسعمائة وريال واحـد      التركة  

 .رياالً] ١٩٠١,٠٤[هلالت 
من اجلامعة السابعة أربعـة     شريفة ونامسة    ا من ابنتيه  ولكلٍ

نـضرا يف جـزء     سهماً  ] ٤٣٨٠[آالف وثالمثائة ومثانون    
 من اجلامعة   ينتج سهام كلٍ منهما   ] ٣٢[ني  هم اثنني وثالث  الس

مائة وأربعـون ألفـاً ومائـة      الثامنة واألخرية يف هذه املسألة      
نـضرا يف   مث  ، سهماً  ] ١٤٠١٦٠=٤٣٨٠×٣٢[وستون  

مث نقـسم   ، ريـاالً ] ٤٠٥٠٠[ أربعني ألفاً ومخسمائة     ةالترك
الناتج على اجلامعة األخرية أربعة ماليني وأربعمائـة ومثانيـة          

ينـتج  ] ٤٤٧٨٩٧٦[ ألفاً وتسعمائة وستة وسبعني      وسبعني
ألف ومائتان وسـبعة وسـتون       من التركة     كلٍ منهما  نصيب
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  ،]١[واحـدة    وهللـة     قروش ]٧ [ةوسبعرياالً  ] ١٢٦٧[
 . رياالً] ١٢٦٧,٣٦[

من اجلامعة الـسابعة    شري وحممد وأمحد    ولكلٍ من إخوا    
م اثنني  نضرا يف جزء السه   سهماً  ] ٧٣٠[سبعمائة وثالثون   

 مـن اجلامعـة الثامنـة        كلٍ منهم  ينتج سهام ] ٣٢[وثالثني  
ثالثة وعـشرون ألفـاً وثالمثائـة       ؛  واألخرية يف هذه املسألة     

 أربعني ألفـاً   ةنضرا يف الترك  مث  ، سهماً  ] ٢٣٣٦٠[وستون  
مث نقسم الناتج علـى اجلامعـة       رياالً  ] ٤٠٥٠٠[ومخسمائة  

ية وسبعني ألفاً وتسعمائة    األخرية أربعة ماليني وأربعمائة ومثان    
نصيب كلٍ منـهم مـن      ينتج  ] ٤٤٧٨٩٧٦[وستة وسبعني   

قـروش  ] ٤[ة  أربعرياالً و ] ٢١١[مائتان وأحد عشر    التركة  
 .هلالت] ٣[وثالث 

 ]١٢[من مسألته اثنا عشر      حيىي بن جربان  زوجة  شريفة  ول
 نضرا يف وفق سهام مورثها مخسمائة وثالث ومخسني         سهماً

سـتة آالف   ؛  مها من اجلامعـة األخـرية       ينتج سها ] ٥٥٣[
مث ، سـهماً   ] ٦٦٣٦=٥٥٣×١٢[وستمائة وستة وثالثون    
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مث  ،رياالً ]٤٠٥٠٠[ أربعني ألفاً ومخسمائة     ةنضرا يف الترك  
نقسم الناتج على اجلامعة األخرية أربعة ماليـني وأربعمائـة          

] ٤٤٧٨٩٧٦[ومثانية وسبعني ألفاً وتسعمائة وستة وسـبعني        
 .رياالً] ٦٠[ستون  من التركة نصيبهاينتج 

سبعة مرمي وليلى وشريفة وفاطمة      بنت من بناته      من   ولكلٍ
 مخسمائة وثـالث    ننضرا يف وفق سهام مورثه    أسهم  ] ٧[

 من اجلامعة األخـرية      كلٍ منهن  ينتج سهام ] ٥٥٣[ومخسني  
مث ، سـهماً   ] ٣٨٧١[ثالثة آالف ومثامنائة وواحد وسبعون      

مث ، رياالً  ] ٤٠٥٠٠[ ألفاً ومخسمائة     أربعني ةنضرا يف الترك  
نقسم الناتج على اجلامعة األخرية أربعة ماليـني وأربعمائـة          

] ٤٤٧٨٩٧٦[ومثانية وسبعني ألفاً وتسعمائة وستة وسـبعني        
 .رياالً] ٣٥[مخسة وثالثون نصيب كلٍ منهن من التركة ينتج 

أربعـة عـشر     حيىي بين  من أمحد وعلي وجابر وفهد     ولكلٍ
 مخسمائة وثالث   منضرا يف وفق سهام مورثه    اً  سهم] ١٤[

سبعة آالف  ينتج سهامه من اجلامعة األخرية      ] ٥٥٣[ومخسني  
مث ، سهماً  ] ٧٧٤٢=٥٥٣×١٤[وسبعمائة واثنان وأربعون    
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مث ، رياالً  ] ٤٠٥٠٠[ أربعني ألفاً ومخسمائة     ةنضرا يف الترك  
ئـة  نقسم الناتج على اجلامعة األخرية أربعة ماليـني وأربعما        

] ٤٤٧٨٩٧٦[ومثانية وسبعني ألفاً وتسعمائة وستة وسـبعني        
 وهللـة   رياالً] ٧٠[سبعون  نصيب كلٍ منهم من التركة      ينتج  

 . رياال ]٧٠,٠١[تقريباً ] ١[واحدة 
  .واهللا تعاىل أعلم وأحكم ،وهذه صورا 
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 املسألة العسيسية -٤٤
  أمــا املــسألة العسيــسية فقــد تقــدم ــا املــستفيت         

 :بعد السالم وملخصها مفادها عسيس .. ……أمحد
مرمي وشريفة  عسيس عن زوجتني ومها     ..... علي  تويف   -١

 وليلـى   شريفة موسـى وحيـىي     وأوالده من    عائشةوعن أمه   
ابن وعن  ، مرمي محود وعائشة وصاحلة     ومن زوجته    ، وشريفة

 .من زوجة أخرى قد نوفيت قبل زوجهاهو حممد آخر 

 . عائشةوجدتهمن أبيه وعن وانه مث تويف حممد عن إخ  -٢

وإخواـا  شـريفة وعـن     مث توفيت شريفة عن أمها        -٣
 .األشقاءوأخواا 

 . الباقنيعن أوالد ابنهاعائشة مث توفيت األم   -٤

عائـشة وأوالده   وزوجته  مرمي  مث تويف محود عن أمه        -٥
 وأمحد وفاطم وليلى وعزيـزة ونـدى        فهدمنها وهم حيىي و   

 .وإميان وسارة
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عن وعائشة وصاحلة    الزوجة مرمي عن بنتيها       مث توفيت   -٦
 وأمحد وفاطم وليلى وعزيـزة ونـدى        فهد حيىي و  أوالد ابنها 

  .وإميان وسارة
ذرعة احلبـل   ] ٤٥[الً   والتركة قدرها مخسة وأربعون حب    

 .مخسون باعاً
فأصـلها مـن أربعـة      : ... علي األولامليت  فأما مسألة   

سر عليهمـا   منك] ١[للزوجتني الثمن واحد    ] ٢٤[وعشرين  
 ] ٤[ولألم السدس أربعة ] ٢[ومباين لرأسيهما اثنني 
لألوالد للذكر مثل حظ األنثيني     ] ١٧[والباقي سبعة عشر    

 عليهم ومباينة لرؤوسهم اثـين عـشر        كذلكوهي منكسرة   
]١٢[.  

وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس جندها متداخلة فنكتفـي         
 نضرا يف أصـل     مثلكوا العدد األكرب    ] ١٢[باالثين عشر   

ينتج مائتان ومثانيـة ومثـانون      ] ٢٤[ أربعة وعشرين    املسألة
 .ومنه يصح هذا االنكسار  ] ٢٨٨=٢٤×١٢[
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سهماً ] ٣٦=١٢×٣[للزوجتني مرمي وشرف ستة وثالثون      
 .سهماً] ١٨=٢÷٣٦[لكل واحدة مثانية عشر 

 .سهماً] ٤٨=١٢×٤[عائشة مثانية وأربعون ولألم 
] ٧[ولكل بنت سبعة    ، سهماً  ] ١٧[عة عشر   أربولكل ابن   

 .أسهم
 ]  ٦[فأصلها مـن سـتة      :  حممد وأما مسألة امليت الثاين   

تـه  بـني إخو  ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[للجدة السدس واحد    
 للذكر مثل حظ األنثيني وهي منكسرة عليهم        وأخواته من أبيه  

 مرؤوسهباخلمس فنثبت وفق    ] ١٠[وموافقة لرؤوسهم عشرة    
ينتج اثنا عشر   ] ٦[ا يف أصل املسألة ستة      مث نضر ] ٢[اثنني  

 .ومنها يصح هذا االنكسار ] ١٢=٦×٢[
واألخـوات  ولإلخـوة   ] ٢=٢×١[ان  عائشة سهم للجدة  

سهم  ولكل أخت ] ٢[ انسهم لكل أخٍ ] ١٠=٥×٢[عشرة  
 ].١[واحد 

من املـسألة األوىل     أربعة وثالثني    حممدوبالنظر بني سهام    
]٣٤.[ 
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جندها متوافقة بالنصف   ] ١٢ [وبني مصح مسألته اثين عشر    
 .فنثبت وفق كلٍ منهما

ـ وهي جـزء    ] ١٧[فأما وفق سهامه فسبعة عشر       سهم ال
 .سألته نضرب فيها سهام كل وارث منها مل

هـي جـزء الـسهم      ] ٦[وأما وفق مصح مسألته فستة      
نضربه يف مصح مسألة امليت األول مائتني       الستخراج اجلامعة   

ألف امعة األوىل يف هذه املسألة ينتج اجل ] ٢٨٨[ومثانية ومثانني   
 ].١٧٢٨= ٢٨٨×٦[وسبعمائة ومثانية وعشرون 

فمن له سهام من املسألة األوىل أخذه مضروباً فيما ضربت          
 ].١٧[به وهوجزء السهم سبعة عشر 

ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]٦[سهما ستة 

 له سـهامه بعـد       ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع      
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل

من املسألة األوىل مثانيـة     مرمي وشرف    من الزوجتني    لكلٍف
ينـتج  ] ٦[سهماً نضرا يف جزء السهم سـتة        ] ١٨[عشر  
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] ١٠٨=١٨×٦[مائـة ومثانيـة     سهامها من اجلامعة األوىل     
 .سهماً

 األوىل بـالبنوة ة من املـسأل من موسى وحيي ومحود    ولكلٍ
] ٦[سهماً نضرا يف جزء السهم ستة        ]٣٤[أربعة وثالثون   

 .أسهم ] ٢٠٤=٣٤×٦[مائتان وأربعة ينتج 
نضرا يف جزء   ] ٢[سهمان  وله من املسألة الثانية باألخوة      

] ٣٤=١٧×٢[أربعة وثالثون   ينتج  ] ١٧[السهم سبعة عشر    
 . سهماً 

 مائتان ومثانيـة    من اجلامعة األوىل  كلٍ منهم   سهام  جمموع  
 .سهماً ] ٢٣٨=٣٤+٢٠٤[وثالثون 
 من املسألة األوىل   من ليلى وشرف وعائشة وصاحلة       ولكلٍ
سهماً نضرا يف جزء السهم سـتة       ] ١٧[سبعة عشر   بالبنوة  

 . سهماً ] ١٠٢=١٧×٦[مائة واثنان ينتج ] ٦[
] ١[سهما واحـد    ألة الثانية باألخوة     من املس  ولكلٍ منهن 

سـبعة عـشر    ينتج  ] ١٧[لسهم سبعة عشر    نضربه يف جزء ا   
 .سهماً ] ١٧=١٧×١[
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 مائة وتسعة عشر     من اجلامعة األوىل    كلٍ منهن  جمموع سهام 
 .سهماً ] ١١٩=١٧+١٠٢[

مثانية وأربعـون   مومة  من املسألة األوىل باأل   عائشة  وللجدة  
مائتـان  ينـتج   ] ٦[سهماً نضرا يف جزء السهم ستة       ] ٤٨[

 . سهماً ] ٢٨٨=٤٨×٦[ومثانية ومثانون 
نضرا يف جزء الـسهم     ] ٢[سهمان  الثانية  وهلا من املسألة    

 . سهماً ] ٣٤=١٧×٢[أربعة وثالثون ينتج ] ١٧[سبعة عشر 
جمموع سهامه من اجلامعة األوىل ثالمثائة واثنان وعـشرون         

 .سهماً ] ٣٢٢=١٧+٢٨٨[
لألم ] ٦[ فأصلها من  ستة      : شريفة وأما مسألة امليتة الثالثة   

] ٥[وتسقط اجلدة ا والبـاقي مخـسة        ] ١[حد  السدس وا 
لإلخوة واألخوات األشقاء للذكر مثل حظ األنثـيني لـألخ          

ولألخـت  وبه يسقط اإلخوة واألخوات ألب      ] ٢[ان  سهم
 ] .١[واحد الشقيقة سهم 
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مـن  ] ١١٩[ مائة وتسعة عـشر  شريفةوبالنظر بني سهام    
نثبـت   ف جندها متباينة ] ٦[اجلامعة األوىل وبني مسألتها ستة      

 .كالً منهما
فهي جـزء   ] ١١٩[فأما كامل سهامها مائة وتسعة عشر       

 .السهم ملسألتها نضرب فيه سهام كل وارث منها
فهي جزء السهم الستخراج    ] ٦[ ستة   مسألتهاكامل  وأما  

يف كامل اجلامعة األوىل ألف وسبعمائة ومثانية       اجلامعة فنضرا   
عشرة ذه املسألة   يف ه ينتج اجلامعة الثانية    ] ١٧٢٨[وعشرين  

  ].١٠٣٦٨=١٧٢٨×٦[ن وآالف وثالمثائة ومثانية وست
فمن له سهام من اجلامعة األوىل أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ]. ٦[به وهوجزء السهم ستة 

ومن له سهام من املسألة الثالثة أخذه مضروباً يف جزء سهما 
 ].١١٩[مائة وتسعة عشر 

       مع له سهامه بعد     ومن له سهام من اجلامعة ومن املسألة ج
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثانية
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] ١٠٨[مائة ومثانية   فقط  بالزوجة   من اجلامعة األوىل     مرميلف
سـهامها مـن    ينتج  ] ٦[نضرا يف جزء السهم ست      أسهم  

] ٦٤٨=١٠٨×٦[ستمائة ومثانيـة وأربعـون      اجلامعة الثانية   
 .سهماً 

] ١٠٨[مائة ومثانيـة     بالزوجية   ولشريفة من اجلامعة األوىل   
ينتج ستمائة ومثانيـة    ] ٦[نضرا يف جزء السهم ست      أسهم  

 .سهماً] ٦٤٨=١٠٨×٦[وأربعون 
نضربه يف  ] ١[واحد  سهم  وهلا من املسألة احلالية باألمومة      

مائة وتسعة عشر   ينتج  ] ١١٩[ مائة وتسعة عشر     جزء السهم 
 .سهماً ] ١١٩=١١٩×١[

الثانية سبعمائة وسبعة وسـتون      ةجمموع سهامها من اجلامع   
 .سهماً ] ٧٦٧=١١٩+٦٤٨[

مائتان ومثانيـة    من اجلامعة األوىل     من موسى وحيىي   ولكلٍ
ينتج ] ٦[نضرا يف جزء السهم ست      سهماً  ] ٢٣٨[وثالثون  

سهماً ] ١٤٢٨=٦×٢٣٨[ وأربعمائة ومثانية وعشرون       ألف
. 
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سهام نضرا يف كامل    ] ٢[ان  سهموله من املسألة احلالية     
ينتج مائتان ومثانية وثالثون     ] ١١٩[مورثه مائة وتسعة عشر     

 .سهماً  ] ٢٣٨=١١٩×٢[
ألف وسـتمائة    من اجلامعة الثانية      كلٍ منهما  جمموع سهام 

 .سهماً ] ١٦٦٦=٢٣٨+١٤٢٨[وستة وستون 
سهماً ] ١١٩ [ مائة وتسعة عشر     من اجلامعة األوىل   يلىولل

عمائة وأربعة عـشر    ينتج سب ] ٦[نضرا يف جزء السهم ست      
 .سهماً ] ٧١٤=١١٩×٦[

نضربه يف كامـل    ] ١[واحد  سهم  وهلا من املسألة احلالية     
ينتج مائة وتـسعة    ] ١١٩[مائة وتسعة عشر      سهام املورث   

 سهماً] ١١٩=١١٩×١[عشر 
جمموع سهامها من اجلامعة الثانية مثامنائة وثالثة وثالثـون         

 .سهماً ] ٨٣٣=١١٩+٧١٤[
مائتان ومثانيـة وثالثـون     األوىل فقط    من اجلامعة    مودوحل

ينتج سـهامه   ] ٦[نضرا يف جزء السهم ستة      سهماً  ] ٢٣٨[
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من اجلامعة الثانيـة ألـف وأربعمائـة ومثانيـة وعـشرون            
 .سهماً ] ١٤٢٨=٢٣٨×٦[

مائـة   من اجلامعة األوىل فقـط       عائشة وصاحلة  من   ولكلٍ
] ٦[نضرا يف جزء السهم ست      سهماً  ] ١١٩[وتسعة عشر   

سبعمائة وأربعة عشر   سهام كلٍ منهما من اجلامعة الثانية        ينتج
  .سهماً] ٧١٤=١١٩×٦[

ثالمثائـة واثنـان     فقط   األوىلمن اجلامعة   عائشة  وللجدة  
ينتج ] ٦[نضرا يف جزء السهم ستة   سهماً  ] ٣٢٢[وعشرون  

لف وتسعمائة واثنـان وثالثـون      أسهامها من اجلامعة الثانية     
 .سهماً ] ١٩٣٦=٦×٣٢٢[

 فأصلها من عدد رؤوس     : عائشة ة الرابع ة مسألة امليت  وأما
] ١[ولكل أنثى واحد ] ٢[لكل ذكر اثنان  ] ٩[ورثتها تسعة   

 .ومنها صحت 
من ] ١٩٣٦[ تسعمائة واثنني وثالثني     هاوبالنظر بني سهام  

جندها متوافقة بالثلث   ] ٩[وبني مسألتها تسعة    الثانية  اجلامعة  
 .فنثبت وفق كلٍ منهما
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ــ ــق ال ــا وف ــون فأم ــة وأربع ــستمائة وأربع سهام ف
هي جزء سهم مسألتها نضرب فيهـا       ] ٦٤٤=٣÷١٩٣٢[

 .سهام كل وارث منها 
نـضرا يف اجلامعـة     ] ٣=٣÷٩[وأما وفق املسألة فثالثة     

ينتج ] ١٠٣٦٨[الثانية عشرة آالف وثالمثائة ومثانية وستني       
ة  وثالثون ألفاً ومائة وأربع    واحديف هذه املسألة    اجلامعة الثالثة   

 ]٣١١٠٤=١٠٣٦٨×٣[ . 
فمن له سهام من اجلامعة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            

 ]. ٣[السهم ثالثة 

ومن له سهام من املسألة الرابعة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٦٤٤[سهما ستمائة وأربعة وأربعني 

 ومن له سهام من اجلامعة ومن املسألة جمع له سهامه بعد           
 .هامه من اجلامعة الثالثةضرا يف جزئي السهم وأعطي س

ستمائة ومثانيـة وأربعـون     من اجلامعة الثانية فقط     مرمي  لف
سهامها ينتج  ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      سهماً  ] ٦٤٨[
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ألـف وتـسعمائة وأربعـة وأربعـون        من اجلامعة الثالثـة     
 .سهماً ] ١٩٤٤=٦٤٨×٣[

من اجلامعـة الثانيـة    لميت األول   الثانية ل زوجة  شريفة ال ول
نضرا يف جزء   سهماً  ] ٧٦٧[سبعمائة وسبعة وستون    ط  فق

ألـف  سهامها من اجلامعـة الثالثـة       ينتج  ] ٣[السهم ثالثة   
 .سهماً ] ١٣٠١=٣×٧٦٧[وثالمثائة وواحد 

من اجلامعة الثانية باألخوة    ابين علي   حيىي  موسى و ولكلٍ من   
نضرا يف جزء   سهماً  ] ١٦٦٦[ألف وستمائة وستة وستون     

سعمائة ومثانية وتسعون   أربعة آالف وت  ينتج  ] ٣[السهم ثالثة   
 .سهماً] ٤٩٩٨=١٦٦٦×٣[

نضرا ] ٢[ان  سهمبنوة  المن املسألة احلالية ب   ولكلٍ منهما   
ينـتج  ] ٦٤٤[يف وفق سهام املورث ستمائة وأربعة وأربعني        

 .سهماً ] ١٢٨٨=٦٤٤×٢[ألف ومائتان ومثانية ومثانون 
آالف سـتة   لثـة    من اجلامعة الثا   جمموع سهام كلٍ منهما   

 .سهماً] ٦٢٨٦=١٢٨٨+٤٩٩٨[ومائتان وستة ومثانون
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] ٨٣٣[مثامنائة وثالثة وثالثون    وألختهما من اجلامعة الثانية     
ينتج ألفان وسبعمائة   ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      سهماً  

 . سهماً ] ٢٧٩٩=٨٣٣×٣[وتسعة وتسعون 
يف واحد نـضربه    ] ١[سهم  وهلا من املسألة احلالية البنوة      

ينـتج  ] ٦٤٤[وفق سهام املورث ستمائة وأربعة وأربعـني        
 . سهماً ] ٦٤٤=٦٤٤×١[ستمائة وأربعة وأربعون 

آالف ومائة وثالثة    ثالثة   جمموع سهامها من اجلامعة الثالثة    
  .سهماً] ٣١٤٣+٦٤٤+٢٧٩٩[وأربعون 

مثامنائة وثالثـة   خوة  األمن اجلامعة الثانية ب   وحلمود بن علي    
] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثـة       ماً  سه] ٨٣٣[وثالثون  
ــتج  ــةين ــانون   أربع ــة ومث ــان وأربع  آالف ومائت

 .سهماً ] ٤٢٨٤=٨٣٣×٣[
نضرا يف وفق   ] ٢[سهمان  البنوة  بوله من املسألة احلالية     

ألـف   ينـتج    ]٦٤٤ [سهام املورث ستمائة وأربعة وأربعني    
 .سهماً ] ١٢٨٨=٦٤٤×٢[ومائتان ومثانية ومثانون 
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ف ومخـسمائة    مخسة آال  ن اجلامعة الثالثة  جمموع سهامه م  
 .  سهماً ] ٥٥٧٢=١٢٨٨+٤٢٨٤[واثنان وسبعون 

من اجلامعـة الثانيـة     عائشة وصاحلة بنيت علي     ولكل من   
نـضرا  سهماً  ] ٧١٤[سبعمائة وأربعة عشر    خوة ألفان   األب

مائة واثنان وأربعـون     و ينتج ألفان ] ٣[يف جزء السهم ثالثة     
 .سهماً ] ٢١٤٢=٧١٤×٣[

] ١[سهم واحـد    من املسألة احلالية بالبنوة     منهما   لكلٍو
] ٦٤٤[نضربه يف وفق سهام املورث ستمائة وأربعة وأربعني         

 . سهماً ] ٦٤٤=٦٤٤×١[ينتج ستمائة وأربعة وأربعون 
بعمائة ألفان وس  من اجلامعة الثالثة      كلٍ منهما  جمموع سهام 

 .سهماً ] ٢٧٨٦=٦٤٤+٢١٤٢[وستة ومثانون سهماً 
 فأصـلها مـن أربعـة       : محود سألة امليت اخلامس  وأما م 

وللزوجة الثمن ثالثة   ] ٤[لألم السدس أربعة    ] ٢٤[وعشرين  
]٣. [ 

بني األوالد للذكر مثـل حـظ       ] ١٧[والباقي سبعة عشر    
األنثيني وهي منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم اثـين عـشر          
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ينـتج  ] ٢٤[نضرا يف أصل املسألة أربعة وعشرين       ف] ١٢[
ومنها يصح هـذا    ] ٢٨٨=٢٤×١٢[مثانية ومثانون   مائتان و 

 . االنكسار 
 . سهماً]٤٨=١٢×٤[أربعون انية ه مرمي مثألم

 .سهماً] ٣٦=١٢×٣[وللزوجة ستة وثالثون 
ولكل بنت سبعة عشر    ، ] ٣٤[ ولكل ابن أربعة وثالثون     

]١٧. [ 
 مخسة آالف ومخـسمائة واثـنني       محودوبالنظر بني سهام    

وبني مـصح مـسألته     معة الثالثة   من اجلا ] ٥٥٧٢[وسبعني  
جندها متوافقة بالربع فنثبـت     ] ٢٨٨[مائتني ومثانية ومثانني    

 .وفق كلٍ منهما 
فأما وفق السهام فـألف وثالمثائـة وثالثـة وتـسعون           

هي جزء سهم مسألته نضرب فيهـا       ] ١٣٩٣=٤÷٥٥٧٢[
 .سهام كل وارث منها 

]  ٧٢=٤÷٢٨٨[ فاثنان وسـبعون     تهوأما وفق مصح مسأل   
نضرا يف اجلامعة الثالثة    جزء السهم الستخراج اجلامعة     هي  
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ينـتج اجلامعـة    ] ٣١١٠٤[واحد وثالثني ألفاً ومائة وأربعة      
مائة ومثانية  الرابعة مليونان ومائتان وتسعة وثالثون ألفاً وأربع      

 ].٢٢٣٩٤٨٨= ٣١١٠٤×٧٢[ومثانون 
فمن له سهام من اجلامعة الثالثة أخذه مـضروباً يف جـزء            

 ]. ٧٢[نني وسبعني السهم اث

ومن له سهام من املسألة اخلامسة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ].١٣٩٣[سهم ألف ثالمثائة وثالثة وتسعني ال

 ومن له سهام من اجلامعة ومن املسألة جمع له سهامه بعد           
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الرابعة

ئة وأربعـة    من اجلامعة الثالثة ألـف وتـسعما       ه مرمي ألمف
نضرا يف جـزء الـسهم اثـنني        سهماً  ] ١٩٤٤[وأربعون  

ـ      ]٧٢ [وسبعني اً وتـسعمائة    ينتج مائة وتسعة وثالثون ألف
 .سهماً ] ١٣٩٩٦٨=٧٢×١٩٤٤[ومثانية وستون 

نضرا سهماً  ] ٤٨[وهلا من املسألة احلالية مثانية وأربعون       
 ينتج] ١٣٩٣[يف جزء السهم ألف وثالمثائة وثالثة وتسعني        
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 ١٣٩٣×٤٨[لفاً ومثامنائة وأربعـة وسـتون       ستة وستون أ  
 .سهماً ] ٦٦٨٦٤=

مائتـان وسـتة آالف     الرابعة   جمموع سهامها من اجلامعة   
 ٦٦٨٦٤+١٣٩٩٦٨[منائــة واثنــان وثالثــون   ومثا

 . سهماً ] ٢٠٦٨٣٢=
زوجة الثانية للميت األول من اجلامعـة الثالثـة         شريفة ال ول

نضرا يف جزء السهم     سهماً] ١٣٠١[ألف وثالمثائة وواحد    
ألفاً وسـتمائة   ينتج مائة ومخسة وستون     ] ٧٢[اثنني وسبعني   

 .سهماً ] ١٦٥٦٧٢=١٣٠١×٧٢[واثنان وسبعون 
 من اجلامعة الثالثة    موسى وحيىي ابين امليت األول     من   ولكلٍ

نضرا يف  سهماً  ] ٦٢٣٦[ستة آالف ومائتان وستة ومثانون      
 أربعمائـة واثنـان     ينـتج ] ٧٢[جزء السهم اثنني وسبعني     

 ٦٢٨٦×٧٢[لفاً ومخسمائة واثنـان وتـسعون       ومخسون أ 
 . سهماً ] ٤٥٢٥٩٢=

من اجلامعة الثالثة ثالثة آالف ومائة وثالثة       ليلى  وألختهما  
نضرا يف جـزء الـسهم اثـنني        سهماً  ] ٣١٠٣[وأربعون  
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 ومائتان وستة    ينتج مائتان وستة وعشرون ألفاً     ]٧٢ [وسبعني
 .سهماً ] ٢٢٦٢٩٦=٧٢×٣١٤٣[وتسعون 

 من اجلامعـة    عائشة وصاحلة ابنيت امليت األول    ولكل من   
تضرا سهماً  ] ٢٧٨٦[الثالثة ألفان وسبعمائة وستة ومثانون      

ينتج مائتا ألف ومخسمائة    ] ٧٢[يف جز السهم اثنني وسبعني      
 . سهماً ] ٢٠٠٥٩٢=٢٧٨٦×٧٢[تسعون واثنان و

  سهماً ]٣٦[ من مسألته ستة وثالثون      محودزوجة  عائشة  ول
] ١٣٩٣[ضرا يف جزء السهم ألف وثالمثائة وثالثة وتسعني         

ــسون   ــتج مخ ــون   ين ــة وأربع ــة ومثاني ــاً ومائ ألف
 .سهماً ] ٥٠١٤٨=١٣٩٣×٣٦[

] ٣٤[ أربعة وثالثون     وأمحد بين محود   فهدمن حيي و  ولكل  
نضرا يف جزء السهم ألف وثالمثائة وثالثة وتـسعني         سهماً  

لفاً وثالمثائة واثنان وسـتون      أ ينتج سبعة وأربعون  ] ١٣٩٣[
 .سهماً] ٤٧٣٦٢=١٣٩٣×٣٤[

فاطم وليلى وعزيزة وندى وإميان وسارة بنـات         من   ولكلٍ
نضرا يف جزء الـسهم     ] ١٧[من مسألته سبعة عشر     محود  
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ينتج ثالثة وعشرون   ] ١٣٩٣[ألف وثالمثائة وثالثة وتسعني     
] ٢٣٦٨١= ١٣٩٣×١٧[ألفاً وستمائة وواحـد ومثـانون       

 .سهماً 

] ٣[ فأصلها من ثالثـة      : مرمي وأما مسألة امليت السادس   
 ] .١[لكل واحدة واحد ] ٢[للبنتني الثلثان اثنان 

ألوالد االبن منكسر علـيهم ومبـاين       ] ١[والباقي واحد   
] ٣[ة ثالثة   فنضرا يف أصل املسأل   ] ١٢[لرؤوسهم اثين عشر    
ومنها يصح هذا االنكسار    ] ٣٦=١٢×٣[ينتج ستة وثالثون    

. 
 مائتني وستة آالف ومثامنائة واثنني      مرميبالنظر بني سهام    و

من اجلامعة الرابعة وبني مـصح      سهماً  ] ٢٠٦٨٣٢[وثالثني  
جندها متوافقة بنصف الـسدس     ] ٣٦[مسألتها ستة وثالثني    

 .فنثبت وفقهما 
فأما وفق السهام فسبعة عشر ألفاً ومائتان وستة وثالثـون           

سألة نـضرب   هي جز سهم امل   ] ١٧٢٣٦=١٢÷٢٠٦٨٣٢[
 .فيها سهام كل وارث منها 
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ـ هي جزء   ] ٣=١٢÷٣٦[وأما وفق املسألة فثالثة      سهم ال
اجلامعـة  ينـتج   اجلامعة الرابعة   نضربه يف   الستخراج اجلامعة   

ألفاً وأربعمائـة   ستة ماليني وسبعمائة ومثانية عشر      اخلامسة  
وهـي  ]  ٦٧١٨٤٦٤=٢٢٣٩٤٨٨×٣[وأربعة وسـتون    

 .سألةهذه امليف األخرية اجلامعة 
فمن له سهام من اجلامعة الرابعة أخذه مـضروباً يف جـزء            

 ].٣[السهم ثالثة 
ومن له سهام من املسألة السادسة أخذه مضروباً يف جـزء           

 .]١٧٢٣٦[  ني وستة وثالثنيسبعة عشر ألفاً ومائت
ومن له سهام من اجلامعة ومن املسألة جمع له سهامه بعد           

 . من اجلامعة اخلامسةضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه
 

من اجلامعة الرابعة مائة ومخـسة      شريفة  لزوجة امليت األول    
سـهماً  ] ١٦٥٦٧٢[وستون ألفاً وستمائة واثنان وسـبعون       

ينـتج أربعمائـة وسـبعة      ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      
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] ٤٩٧٠١٦=١٦٥٦٧٢×٣[وتسعون ألفـاً وسـتة عـشر       
 .سهماً

ذرعة احلبل مخـسون    مث نقسم التركة مخسة وأربعني حبالً       
باعاً على اجلامعة األخرية ستة ماليني وسبعمائة ومثانية عـشر          

والناتج نـضربه   ] ٦٧١٨٤٦٤[ألفاً وأربعمائة وأربعة وستني     
يف سهام الزوجة أربعمائة وسبعة وتسعني ألفاً وسـتة عـشر           

حبال ] ٣[ثالثة   ينتج نصيبها من التركة       سهماً ]٤٩٧٠١٦[
 عشر إصبعاً   ةواحداً وتسع ] ١[ع  باعاً وذرا ] ١٦[وستة عشر   

 .]١٩,١٧[وسبعة عشر يف املائة من اإلصبع 
 من اجلامعة الرابعة أربعمائة   موس وحيىي ابين علي      من   ولكلٍ

] ٤٥٢٥٩٢[واثنان ومخسون ألفاً ومخسمائة واثنان وتسعون       
ينـتج مليونـاً    ] ٣[نضرا يف جزء سهم اجلامعة ثالثة       سهماً  

ون ألفاً وسـبعمائة وسـتة وسـبع      وثالمثائة وسبعة ومخسون    
 .سهماً] ١٣٥٧٧٧٦=٤٥٢٥٩٢×٣[
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تسعة حبال  وبنفس العملية السابقة    من التركة   منهما   كلٍفل
ومثانية وعشرون إصبعاً   ] ٢[وذراعان  ] ٤[وأربعة أبواع   ] ٩[

 ].٢٠,٧٨[وسبعون يف املائة من اإلصبع 
من اجلامعة الرابعة مائتان وسـتة      ليل بنت علي    وألختهما  

  سـهماً  ]٢٢٦٢٩٦[ ألفاً ومائتان وستة وتسعون      وعشرون
ينتج ستمائة ومثانية وسبعون    ] ٣[سهم ثالثة   النضرا يف جزء    

] ٦٧٨٨٨٨= ٢٢٦٢٩٦×٣[اً ومثامنائة ومثانية ومثـانون      ألف
 .سهماً 

حبـال  ] ٤[أربعة  وبنفس العملية السابقة    فلها من التركة    
تسعة وأصابع  وعشر  ] ١[وذراع  ] ٢٧[وسبعة وعشرون باعاً    

 .]١٠,٣٩[وثالثون يف املائة من اإلصبع 
من اجلامعـة الرابعـة   علي بنيت  عائشة وصاحلة ا   من    ولكلٍ

سـهماً  ] ٢٠٠٥٧٢[مائتا ألف ومخسمائة واثنان وتـسعون       
احد ألـف   ينتج ستمائة وو  ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      

] ٦٠١٧٧٦= ٢٠٠٥٩٢×٣[وسبعمائة وسـتة وسـبعون      
 .سهماً 
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نـضرا  يف    سهماً  ] ١٢[ة احلالية اثنا عشر     وهلا من املسأل  
] ١٧٢٣٦[  ني وستة وثالث  ني سهما سبعة عشر ألفاً ومائت     ءجز

ف ومثامنائـة واثنـان وثالثــون   ينـتج مائتـان وسـتة آال   
 . سهماً ] ٢٠٦٨٣٢=١٧٢٣٦×١٢[

ية  مثامنائة ومثان  جمموع سهامها من اجلامعة اخلامسة واألخرية     
 ٨٠٨٦٠٨= ٢٠٠٥٩٢+٦٠١٧٧٦[آالف وستمائة ومثانية    

 . سهماً] 
حبـال  ] ٥[مخسة  وبنفس العملية السابقة    فلها من التركة    

وواحد  أصابع   أربعوأذرع  ] ٣[وثالثة  باعاً  ] ٢٠[وعشرون  
 . ]٤,٩١[اإلصبع وتسعون يف املائة من 

من اجلامعة الرابعة مخسون ألفاً ومائة      محود  زوجة  عائشة  ول
 جـزء الـسهم     نضرا يف سهماً  ] ٥٠١٤٨[ومثانية وأربعون   

فاً وأربعمائة وأربعة وأربعون    ينتج مائة ومخسون أل   ] ٣[ثالثة  
 . سهماً ] ١٥٠٤٤٤=٥٠١٤٨×٣[
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وذراع ] ١[حبل  ؛  وبنفس العملية السابقة    فلها من التركة    
وواحد ومثانون يف املائـة مـن       إصبعاً  ] ١٢[واثنا عشر   ] ١[

 . ]١٢,٨١[اإلصبع 
 اجلامعة الرابعـة     من محود ءأبنا وأمحد   فهدحيي و  من   ولكلٍ

سهماً ] ٤٧٣٦٢[سبعة وأربعون ألفاً وثالمثائة واثنان وستون       
ن وأربعـون   ينتج مائة واثنا  ] ٣[سهم ثالثة   النضرا يف جزء    

 .سهماً] ١٤٢٠٨٦=٤٧٣٦٢×٣[ألفاً وستة ومثانون 
نضرا يف  ] ٢[ان  سهم أبيهم محود من مسألة   منهم   كلٍول

ـ   سهم سبعة عشر ألفاً ومائتني و     الجزء    ألفـاً   نيسـتة وثالث
ينتج أربعة وثالثون ألفاً    ] ١٧٢٣٦[  ني وسبع نيوأربعمائة واثن 

 .سهماً ] ٣٤٤٧٢=١٧٢٣٦×٢[وأربعمائة واثنان وسبعون 
  مائة وسـتة     جمموع سهامه من اجلامعة اخلامسة واألخرية     

ــاً  ــبعون ألف ــسون   وس ــة ومخ ــسمائة ومثاني  ومخ
 . سهماً ] ١٧٦٥٥٨=١٤٢٠٨٦+٣٤٤٧٢[
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] ١[حبل  ؛  وبنفس العملية السابقة    التركة   من   كلٍ منهم فل
ومثانية وثالثون يف املائـة     إصبعاً   أبواع واثنا عشر  ] ٩[وتسعة  

 .]١٢,٣٨[من اإلصبع 
 بنـات  من فاطم وليلى وعزيزة وندى وإميان وسارة         ولكلٍ

 من اجلامعة الرابعة بالبنوة ثالثة وعشرون ألفاً وسـتمائة          محود
 سـهم   ءرا يف جـز   نضسهماً  ] ١٧٢٣٦[وواحد ومثانون   

ينتج واحد وسبعون ألفاً وثالثة وأربعـون       ] ٣[اجلامعة ثالثة   
 .سهماً] ٧١٠٤٣=٢٣٦٨١×٣[

نضربه ] ١[سهم واحد    أبيهم محود من مسألة   منهن   ولكلٍ
سهم سبعة عشر ألفاً ومائتني وستة وثالثـني ألفـاً          اليف جزء   

سبعة عشر ألفـاً    ينتج  ] ١٧٢٣٦[ وسبعني   نيوأربعمائة واثن 
واثنـان وسـبعون    تني وستة وثالثون ألفاً وأربعمائـة       ومائ

 . سهماً] ١٧٢٣٦×١[
مثانية من اجلامعة اخلامسة واألخرية       كلٍ منهن   جمموع سهام   

فـــاً ومائتـــان وتـــسعة وســـبعون ومثـــانون أل
 . سهماً  ] ٨٨٢٧٩=١٧٢٣٦+٧١٠٤٣[
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تـسعة  ؛  وبنفس العملية الـسابقة      من التركة    فلكلٍ منهن 
وتسعة عشر يف   راعان وست أصابع    باعاً وذ ] ٢٩[وعشرون  

 . ]٦,١٩[اإلصبع  املائة من
  .وأحكم واهللا تعاىل أعلم ،وهذه صورا 
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 املسألة اجلحافية -٤٥
.... عيسىوأما املسألة اجلحافية فقد تقدم ا املستفيت 

 يوسف 
على فضيلة شيخنا أمحد النجمي حفظه اهللا تعاىل ومـد يف           

وحل مسألة امليت   مليت األول   ل مسألة ا  حب قاموبعد أن   عمره  
كتـب إيلّ يف     الثالـث وصححها مث حل مسألة امليت      الثاين  
فضيلة الشيخ علي ناشب شـراحيلي اجلعديـة        {{ : أسفلها

احملترم فضالً ال أمراً وزع بني هؤالء الورثة القطعة الطني اليت           
معهم جزيت خـرياً والـسالم أخـوكم أمحـد النجمـي            

}}  بن حيـي النجمـي     كتب هذا أمحد  ،  هـ   ١/٥/١٤١٧
 بـسبب كثـرة الـدروس       ى شيخنا  لضيق الوقت لد   وذلك

 .واحملاضرات والندوات والدورات ما اهللا به عليم 
ايك عما يعانيه من قصور يف وظيفة عضلة القلب أسـأل           
اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن يشفيه شفاًء ال يغادر سقماً           

 .إنه تعاىل ويل ذلك والقادر عليه
 .تركة أربعة حبال ذرعة احلبل أربعون باعاً  وكانت ال
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فقمت بقسمتها للسائل وهللا احلمد واملنة وهي باختـصار         
 :على النحو التايل 

تـه  جحاف عن زوج  .... حممدهلك امليت األول     -١
وابـن  وهم علي وفاطم وجربة وعقيلة       منها   ه وبنات ه وابن مرمي

 .هو عبداهللاثاين من غريها 

عن أمها وأخيها وأختيها    يلة  عقمث هلكت امليتة الثانية      -٢
  .املذكوريناألشقاء وأخيها ألبيها 

 . عمن بقي من الورثة عليمث هلك امليت الثالث  -٣

عمن بقي من الورثة وعـن      مث هلكت امليتة الرابعة      -٤
 .أخيها من أبيها أمحد بن حيي

] ٨[ فأصلها مـن مثانيـة       :حممدأما مسألة امليت األول     ف
 .ومنها صحت 

بـني األوالد   ] ٧[والباقي سبعة   ] ١[د  للزوجة الثمن واح  
ولكل بنت واحد ] ٢[للذكر مثل حظ األنثيني لكل ابن اثنان 

]١. [ 
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لألم ] ٦[ فأصلها من ستة     :عقيلة ةالثاني ة امليت ةوأما مسأل 
 ] .١[السدس واحد 

للذكر مثل حظ   لألخ واألختني األشقاء    ] ٥[والباقي مخسة   
] ٤[ أربعـة    مؤؤسهمنكسرة عليهم ومباينة لر   األنثيني وهي   

ينتج أربعة  ] ٦[لة ستة   نضرا يف أصل املسأ   هي جزء السهم    ف
 .ومنها يصح هذا االنكسار  ] ٢٤=٦×٤[وعشرون 

 . أسهم ] ٤=٤×١[لألم أربعة 
 .سهماً ] ٢٠=٥×٤[ختني عشرون ولألخ واأل

] ٥[ولكل من األختني مخسة     ، أسهم  ] ١٠[لألخ عشرة   
 .أسهم 

من املسألة األوىل وبني    ] ١[احد   و عقيلةوبالنظر بني سهام    
جندها متباينة فنـضرب    ] ٢٤[مصح مسألتها أربعة وعشرين     

يف كامل املـسألة    ] ٢٤[كامل مصح مسألتها أربعة وعشرين      
مائـة  ينتج اجلامعة األوىل يف هذه املـسألة        ] ٨[األوىل مثانية   

   ].١٩٢=٢٤×٨[واثنان وتسعون 
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يف جـزء   وباً  فمن له سهام من املسألة األوىل أخذه مـضر        
 .]٢٤[السهم أربعة وعشرين 

ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]١[واحد سهما 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل

 نضربه] ١[واحد  سهم  بالزوجية   من املسألة األوىل     مرميلف
ينتج أربعة وعـشرون    ] ٢٤[ أربعة وعشرين جزء السهم   يف  

 .سهماً ] ٢٤=٢٤×١[
نضرا يف  أسهم  ] ٤[وهلا من املسألة الثانية باألمومة أربعة       

 .أسهم] ٤=٤×١[ينتج أربعة ] ١[جزء السهم واحد 
مثانيـة وعـشرون    سهامها مـن اجلامعـة األوىل       جمموع  

 .سهماً ] ٢٨=٤+٢٥٤[
نضرا ] ٢[ان  سهمألوىل بالبنوة فقط     من املسألة ا   عبداهللاول

سهامه من اجلامعة   ينتج  ] ٢٤[ة وعشرين   يف جزء السهم أربع   
 . سهماً ] ٤٨=٢٤×٢[مثانية وأربعون األوىل 
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نضرا ] ٢[ان سهممن املسألة األوىل بالبنوة كذلك ولعلي 
ينتج مثانيـة وأربعـون   ] ٢٤[يف جزء السهم أربعة وعشرين    

 .سهماً ] ٤٨=٢٤×٢[
 أسهم ] ١٠=١٠×١[ من املسألة الثانية باألخوة عشرةوله 

مثانيـة ومخـسون    سهامه مـن اجلامعـة األوىل       جمموع  
 .سهماً] ٥٨=١٠+٤٨[

 املـسألة   مـن فاطمة وجربة   ولكلٍ من األختني الشقيقتني     
 .سهماً ] ٢٤=٢٤×١[أربعة وعشرون بالبنوة األوىل 

] ٥=٥×١[ة مخسة   خو من املسألة الثانية باأل    ولكلٍ منهما 
 .أسهم

ون تسعة وعشر  من اجلامعة األوىل      كلٍ منهما  سهامجمموع  
 .سهماً ] ٢٩=٥+٢٤[

] ٦[فأصلها مـن سـتة      :  علي وأما مسألة امليت الثالث   
ولألختني الـشقيقتني   ، ] ١[ومنها تصح لألم السدس واحد      

] ١[والباقي واحد ، ] ٢[لكل واحدة اثنان ] ٤[الثلثان أربعة 
 .لألخ ألب تعصيباً 
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من اجلامعـة   ] ٥٨[مثانية ومخسني   علي  ظر بني سهام    وبالن
جندها متوافقة بالنصف فنثبت    ] ٦[ مسألته ستة    نيوب، األوىل  

 .وفق كلٍ منهما 
هـي  و] ٢٩=٢÷٥٨[فأما وفق السهام فتسعة وعشرون      

 .سألته نضرب فيها سهام كل وارث منها ملسهم الجزء 
ج هي جزء السهم السـتخرا    ] ٣[وأما وفق مسألته فثالثة     

 ١٩٢[مائة واثنني وتسعني    ضربه يف اجلامعة األوىل     فناجلامعة  
ئة وستة وسبعون   ينتج اجلامعة الثانية يف هذه املسألة مخسما      ] 
]٥٧٦=١٩٢×٣.[ 

فمن له سهام من اجلامعة األوىل أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٣[السهم ثالثة 

ومن له سهام من املسألة الثالثة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٢٩[عة وعشرين السهم تس

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثانية
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 سـهماً ] ٢٨[ من اجلامعة األوىل مثانية وعـشرون        مرميلف
ينـتج أربعـة ومثـانون    ] ٣[ثالثـة  سهم النضرا يف جزء   

 .سهماً ] ٨٤=٢٨×٣[
نضربه يف  ] ١[باألمومة سهم واحد    لية   املسألة احلا  وهلا من 

تـسعة وعـشرون    ينتج  ] ٢٩[جزء السهم تسعة وعشرين     
 .سهماً ] ٢٩=٢٩×١[

سهامها من اجلامعة الثانية مائـة وثالثـة عـشر          جمموع  
 .سهماً] ١١٣=٢٩+٨٤[

 سـهماً ] ٤٨[ من اجلامعة األوىل مثانية وأربعون       عبداهللاول
عة وأربعـون   وأربينتج مائة   ] ٣[نضرا يف جزء سهم ثالثة      

 .سهماً] ١٤٤=٤٨×٣[
نـضربه يف جـزء     ] ١[سهم واحد   وله من املسألة احلالية     

تـسعة وعـشرون    ينـتج   ] ٢٩[السهم تسعة وعـشرين     
 .سهماً] ٢٩=٢٩×١[

مائـة وثالثـة سـبعون    سهامه من اجلامعة الثانية    جمموع  
 .سهماً] ١٧٣=٢٩+١٤٤[
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 مـن اجلامعـة   فاطم وجربة   ولكلٍ من األختني الشقيقتني     
نضرا يف جزء سـهم      سهماً] ٢٩[األوىل تسعة وعشرون    

 .سهماً ] ٨٧=٢٩×٣[ينتج سبعة ومثانون ] ٣[ثالثة 
نضرا يف جزء ] ٢[ن سهما من املسألة احلالية كلٍ منهماول

ينـتج مثانيـة ومخـسون      ] ٢٩[سهم تـسعة وعـشرين      ال
 .سهماً ] ٥٨=٢٩×٢[

ـ        كلٍ منهما  سهمجمموع   سة  من اجلامعة الثانية مائـة ومخ
 .سهماً] ١٤٥=٥٨+٨٧[وأربعون 

ومنها ] ٣[ فأصلها من ثالثة     : مرمي وأما مسألة امليتة الرابعة   
] ١[لكل واحـدة واحـد      ] ٢[صحت للبنتني الثلثان اثنان     

 . لألخ تعصيباً ] ١[والباقي واحد 
من اجلامعـة  ] ١١٣[ مائة وثالثة عشر هاوبالنظر بني سهام 

  . فنثبتهماجندها متباينة] ٣[وبني مسألتها ثالثة ، الثانية 
سألتها نضرب فيها سهام كل     ملسهم  السهام فهي جز    الفأما  

 .وارث منها
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ستخراج السهم  الفهي جزء   ] ٣[وأما أصل مسألتها ثالثة     
األخـرية  الثالثة و ينتج اجلامعة   يف اجلامعة الثانية    نضربه  اجلامعة  

ألــف وســبعمائة ومثانيــة وعــشرون يف هــذه املــسألة 
]١٧٢٨=٥٧٦×٣[.  

فمن له سهام من اجلامعة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٣[السهم ثالثة 

ومن له سهام من املسألة الرابعة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].١١٣[السهم مائة وثالث عشرة 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .الثالثةضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة 

 من اجلامعة الثانية فقط مائـة وثالثـة وسـبعون           عبداهللالف
سهامه ينتج  ] ٣ [نضرا يف جزء السهم ثالثة     سهماً] ١٧٣[

] ٥١٩=١٧٣×٣[مخسمائة وتسعة عشرة    من اجلامعة األخرية    
 .سهماً

حبـال  ] ٤[احملققة بأربعة   من التركة   عبداهللا  وملعرفة نصيبه   
 علـى اجلامعـة     نقسم التركة باعاً  ] ٤٠[ذرعة احلبل أربعون    
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والنـاتج  ] ١٧٢٨[ن ياألخرية ألف وسبعمائة ومثانية وعـشر  
ينـتج  ] ٥١٩[ مخسمائة وتسعة عشر      عبداهللا نضربه يف سهام  

ومخس ] ٨[ومثانية أبواع   ،   واحد ]١ [حبلنصيبه من التركة    
 .]٥,٣٣[ يف املائة من اإلصبع وثالثة وثالثونبع اصأ

 بـاألخوة مائـة      من اجلامعة الثانية   فاطم وجربة  من   ولكلٍ
نضرا يف جز السهم ثالثـة       سهماً] ١٤٥[ومخسة وأربعون   

 . سهماً ] ٤٣٥[ينتج أربعمائة ومخسة وثالثون ] ٣[
نضربه يف  ] ١[واحد  سهم  من املسألة احلالية    منهما   كلٍول

ينتج مائة وثالثة عشرة    ] ١١٣ [جز السهم مائة وثالثة عشرة    
 .سهماً ] ١١٣=١١٣×١[

من اجلامعة األخـرية مخـسمائة      هما  كلٍ من سهام  جمموع  
 .سهماً] ٥٤٨=١١٣+٤٣٥[ومثانية وأربعون 

يف اسـتخراج  العملية السابقة بـ من التركة  كلٍ منهما فل
أبـواع  ] ١٠[وعـشرة  ] ١[واحد حبل ـ  نصيب عبداهللا  

 وأحد عشر يف املائـة مـن اإلصـبع          اًوثالثة وعشرون إصبع  
]٢٣,١١[ . 
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لية فقط مائة وثالثة عـشر       احلا من املسألة محد بن حيىي    وأل
 .سهماً ] ١١٣=١١٣×١[

عشرة أبـواع  ـ بنفس العملية السابقة ـ  فله من التركة  
 ومخسة وأربعون يف املائة مـن       اًوعشرون إصبع ] ١[ذراع  و

 واهللا تعـاىل أعلـم    ، : وهذه صورا    ] ٢٠,٤٥[ اإلصبع  
  . وأحكم
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 املسألة احلسانية -٤٥
.. ..أمحـد  فقد تقدم ـا املـستفيت        وأما املسألة احلسانية  

 .حساين
 : وهي باختصار على النحو التايل 

تـه  حساين عن زوج   ..... مهديهلك امليت األول     -١
  .وهم إبراهيم وأمحد وفاطم وليلى وابنني وبنتني منها ليلى

 رياالً ] ١٠٠٠٠[وتركة قدرها عشرة آالف 

 نصيبها من تركة أبيها فقـط  فاطم بنت مهديباعت   -٢
 . ليلىدون أختهاإبراهيم وأمحد خويها على أ

من  من بقي عليلى بنت مهدي    مث هلكت امليتة الثانية      -٣
 .منه مها مشنية وصاحلة ها وبنتيها جابروعن زوج، الورثة 

وعـن   ، عمن بقـي     إبراهيممث هلك امليت الثالث      -٤
 .منها هن ليلى وشوعية وعائشة وثالث بنات ته فاطم زوج

يلى زوجة امليت األول عمـن      مث هلكت امليتة الرابعة ل     -٥
 .بقي من الورثة ولديها أمحد وفاطم
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 فأصلها من مثانية    :مهدي حساين فأما مسألة امليت األول     
 ] .١[للزوجة الثمن واحد ] ٨[

وهي ألوالده للذكر مثل حض األنثيني      ] ٧[والباقي سبعة   
نضرا يف أصل   ف] ٦[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ستة      

[ مصح هذه املسألة مثانية وأربعـون       ينتج  ] ٨[املسألة مثانية   
 .ومنها صح هذا االنكسار  ] ٤٨=٨×٦

مـن ابنيـه     ولكلٍ، أسهم  ] ٦=٦×١[ستة  ليلى  للزوجة  
يه فاطم   بنت  من   سهماً ولكلٍ ] ١٤[ أربعة عشر    إبراهيم وأمحد 

 .أسهم] ٧[ سبعة وليلى
لكـل واحـد مـن      ] ٢[فمن اثنني     : وأما مسألة البيع  

 ] . ١[يقني واحد األخوين الشق

 سبعة  بائعةسهام ال بني  و] ٢[اثنني  البيع  لة  أوبالنظر بني مس  
 .  فنثبتهماجندها متباينة] ٧[

ـ فهي جزء   ] ٧[سبعة  فأما السهام    ـ سهم  ال البيـع   ةسألمل
 . مشترينضرب فيها سهام كل 
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ـ فهـي جـزء     ] ٢[البيع اثنان   وأما أصل مسألة      سهم ال
نـضرا يف   مسألة البيع   الستخراج اجلامعة للمسألة األوىل و    
ينتج اجلامعة األوىل   ] ٤٨[مصح املسألة األوىل مثانية وأربعني      

  ].٩٦=٤٨×٢[ستة وتسعون هلذه املسألة 
فمن له سهام من املسألة األوىل أخذه مـضروباً يف جـزء            

 ].٢[السهم اثنني 

ومن له سهام من مسألة البيع أخذه مضروباً يف جزء سهمها     
 ]٧[سبعة 

ام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد           ومن له سه  
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل

 ]٦[سـتة   بالزوجية  من املسألة األوىل فقط     ليلى  للزوجة  
سـهامها مـن    ينتج  ] ٢[زء السهم اثنني     نضرا يف ج   أسهم

 . سهماً] ١٢=٦×٢[اثنا عشر اجلامعة األوىل 
مـن املـسألة    إبراهيم وأمحد   ني  ولكل من األخوين الشقيق   

نضرا يف جزء السهم     سهماً] ١٤[األوىل بالبنوة أربعة عشر     
 .سهماً ] ٢٨[ينتج مثانية وعشرون ] ٢[اثنني 
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مسألة البيـع    وله من مسألة اإلخراج وهي املسألة الثانية        
ينتج سبعة  ] ٧[سهم سبعة   ال ء جز نضربه يف ] ١[واحد  سهم  

 .أسهم ] ٧=٧×١[
من اجلامعة األوىل مخسة وثالثون     كلٍ منهما    سهامجمموع  

 .سهماً ] ٣٥=٧+٢٨[
فقط سبعة  بالبنوة  من املسألة األوىل    فاطم  ولألخت الشقيقة   

 سهامها من   ينتج] ٢[سهم اثنني   نضرا يف جزء ال   أسهم  ] ٧[
 .سهماً ] ١٤=٧×٢[ أربعة عشر اجلامعة األوىل

] ١٢[ عشر   فأصلها من اثين  :  ليلى وأما مسألة امليتة الثانية   
، ] ٢[السدس اثنان   ليلى  لألم  ، ] ١٣[وتعول إىل ثالثة عشر     

الثلثان مشنية وصاحلة   وللبنتني  ، ] ٣[الربع ثالثة   جابر  وللزوج  
 ].٤[لكل واحدة أربعة ] ٨[مثانية 

 .ويسقط اإلخوة األشقاء باالستغراق
مـن اجلامعـة    ] ١٤[ أربعة عشر    ليلىوبالنظر بني سهام    

 جندها متباينـة  ] ١٣[سألتها ثالثة عشر    األوىل وبني عول م   
 .فنثبتهما
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سألتها نضرب فيها سـهام     ملسهم  الفأما السهام فهي جزء     
  .كل وارث منها

ـ فهـو جـزء     ] ١٣[ثالثة عشر   وأما عول املسألة     سهم ال
نضربه يف اجلامعة األوىل سـتة وتـسعني        الستخراج اجلامعة   

ائتان ومثانية  ألف وم يف هذه املسألة    ينتج اجلامعة الثانية    ] ٩٦[
 ].١٢٤٨=٩٦×١٤[وأربعون 

فمن له سهام من اجلامعة األوىل أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].١٣[السهم ثالثة عشر 

ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].١٤[سهما أربعة عشر 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 . سهامه من اجلامعة الثانيةضرا يف جزئي السهم وأعطي

نضربه سهماً  ] ١٢[من اجلامعة األوىل اثنا عشر      ليلى  لألم  ف
ينتج مائة وستة ومخـسون     ] ١٣ [سهم ثالثة عشر  اليف جزء   

 .سهماً ] ١٥٦=١٣×١٢[
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سهم النضرا يف جزء    ] ٢[ان  سهموهلا من املسألة احلالية     
 .سهماً] ٢٨=١٤×٢[ينتج مثانية وعشرون ] ١٤[ عشر أربعة

مائة وأربعـة ومثـانون     سهامها من اجلامعة الثانية     جمموع  
 .سهماً] ١٨٤=٢٨+١٥٦[

مـن اجلامعـة    إبراهيم وأمحد   ولكلٍ من األخوين الشقيقني     
نـضرا يف جـزء      سهماً] ٣٥[األوىل فقط مخسة وثالثون     

ينتج أربعمائة ومخـسة ومخـسون      ] ١٣[سهم ثالثة عشر    ال
 .  سهماً] ٤٥٥=١٣×٣٥[

نضرا يف جـزء    أسهم  ] ٣[ثالثة  جابر  لثانية  ولزوج امليتة ا  
اثنان سهامه من اجلامعة الثانية     ينتج  ] ١٤[سهم أربعة عشر    ال

 .سهماً] ٤٢=١٤×٣[وأربعون 
نـضرا  أسهم  ] ٤[أربعة  مشنية وصاحلة    من بنتيها    ولكلٍ

سـهام كـلٍ    ينتج  ] ١٤[سهم أربعة عشر    الكذلك يف جزء    
 .  سهماً ] ٥٦ [ستة ومخسونمنهما من اجلامعة الثانية 

فأصـلها مـن أربعـة      :  إبراهيم وأما مسألة امليت الثالث   
وللزوجة الثمن ثالثة   ] ٤[لألم السدس أربعة    ] ٢٤[وعشرين  
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منكسرة عليهن ومباينة   ] ١٦[وللبنات الثلثان ستة عشر     ] ٣[
لـألخ واألخـت    ] ١[والباقي واحـد    ] ٣[لرؤوسهن ثالثة   

وسـهما ثالثـة    الشقيقني كذلك منكسر عليهما ومباين لرؤ     
]٣ .[ 

وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس جندها متماثلـة فنكتفـي          
مث نضرا يف أصل املـسألة أربعـة        ] ٣[بأحد العددين ثالثة    

ومنـها   ] ٧٢=٢٤×٣[ بعون  ينتج اثنان وس  ] ٢٤[وعشرين  
 . يصح هذا االنكسار

 .سهماً ] ١٢=٤×٣[اثنا عشر ليلى لألم 
فاطم  ولألخت الشقيقة    ،] ٢ [سهمانأمحد  ولألخ الشقيق   

 ] .١[ واحداً سهم
 .أسهم ] ٩=٣×٣[تسعة فاطم وللزوجة 

 ستة عـشر    من ليلى وشوعية وعائشة بنات إبراهيم      ولكلٍ
 .سهماً ] ١٦[
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 أربعمائـة ومخـسة ومخـسني       إبراهيموبالنظر بني سهام    
 وبني مصح مسألته اثنني وسـبعني       الثانيةمن اجلامعة   ] ٤٥٥[
 .جندها متباينة] ٧٢[

فهي جـزء   ] ٤٥٥[أربعمائة ومخسة ومخسون    ما سهامه   فأ
 .سألته نضرب فيها سهام كل وارث منهاملسهم ال

ـ فهي جزء   ] ٧٢[اثنان وسبعون   مسألته  مصح  وأما   سهم ال
ألف ومائتني   اجلامعة الثانية    نضربه يف الستخراج اجلامعة الثالثة    

ينتج اجلامعة الثالثة تسعة ومثـانون      ] ١٢٤٨[ومثانية وأربعني   
 ].٨٩٨٥٦=١٢٤٨×٧٢[لفاً ومثامنائة وستة ومخسون أ

فمن له سهام من اجلامعة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٧٢[سهمها اثنني وسبعني 

ومن له سهام من املسألة الثالثة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٤٥٥[سهمها أربعمائة ومخسة ومخسني 

  ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد           
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثالثة
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 ]١٨٤[ مائة وأربعة ومثـانون      الثانيةمن اجلامعة   ليلى  لألم  ف
ينتج ثالثة  ] ٧٢[ نضرا يف جزء السهم اثنني وسبعني        سهماً

] ١٣٢٤٨= ١٨٤×٧٢[فاً ومائتان ومثانية وأربعـون      عشر أل 
 .سهماً 

نـضرا يف   سهماً  ] ١٢[وهلا من املسألة احلالية اثنا عشر       
 ينتج مخـسة  ] ٤٥٥[جزء السهم أربعمائة ومخسة ومخسني      

 .سهماً] ٥٤٦٠=٤٥٥×١٢[آالف وأربعمائة وستون 
مثانية عشر ألفاً وسبعمائة    سهامها من اجلامعة الثالثة     جمموع  

 سهماً] ١٨٧٠٨٠=٥٤٦٠+١٣٢٤٨[ومثانية 
 أربعمائـة ومخـسة     الثانيةمن اجلامعة   أمحد  ولألخ الشقيق   

] ٧٢[نضرا يف جزء السهم اثنني وسبعني       ] ٤٥٥[سون  ومخ
ــتون    ــبعمائة وس ــاً وس ــون ألف ــان وثالث ــتج اثن ين

 . سهماً] ٣٢٧٦٠=٧٢×٤٥٥[
نضرا يف جزء السهم    ] ٢[ان  سهم  وله من املسألة احلالية     

ينتج تـسعمائة وعـشرة     ] ٤٥٥[سني  أربعمائة ومخسة ومخ  
 .سهماً ] ٩١٠=٤٥٥×٢[
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ة ثالثة وثالثون ألفاً وستمائ    الثالثة   سهامه من اجلامعة  جمموع  
 .سهماً ] ٣٣٦٧٠=٩١٠+٣٢٧٦٠[وسبعون 

ة أربعمائة ومخسة   ثالثالمعة  اجلامن  فاطم   ولألخت الشقيقة   
 .سهماً ] ٤٥٥=٤٥٥×١[ومخسون 

 فقـط اثنـان   الثانيـة من اجلامعة  جابر  ولزوج امليتة الثانية    
ني نضرا يف جزء السهم اثنني وسـبع      سهماً  ] ٤٢[وأربعون  

ثالثـة آالف وأربعـة     سهامه من اجلامعة الثالثة     تج  ين] ٧٢[
  .سهماً] ٣٠٢٤=٧٢×٤٢[وعشرون 

 فقط ستة   الثانيةمن اجلامعة   مشنية وصاحلة    من بنتيها    ولكلٍ
نضرا يف جز السهم اثنني وسـبعني       سهماً  ] ٥٦[ومخسون  

أربعـة آالف   سهام كلٍ منهما من اجلامعة الثالثة       ج  ينت] ٧٢[
 .سهماً ] ٤٠٣٢=٧٢×٥٦[ثون واثنان وثال

] ٩[ فقـط تـسعة      تهمن مسأل فاطم  ولزوجة امليت الثالث    
ينتج ] ٤٥٥[نضرا يف جزء السهم أربعمائة ومخسة ومخسني        

آالف ومخـسة وتـسعون   أربعـة  سهامها من اجلامعة الثالثة    
 .سهماً ] ٤٠٩٥=٤٥٥×٩[
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 ستة  تهمن مسأل ليلى وشوعية وعائشة    ولكل بنت من بناته     
نضرا يف جزء السهم أربعمائة ومخـسة        سهماً ]١٦[عشر  

سهام كلٍ منهن من اجلامعـة الثالثـة        ج  ينت] ٤٥٥[ومخسني  
 .   سهماً] ٧٢٨٠= ٤٥٥×١٦[سبعة آالف ومائتان ومثانون
فأصلها من عـدد رؤوس     :  ليلى وأما مسألة امليتة الرابعة   

وللبنـت  ] ٢[ان  سهمومنها صحت لالبن    ] ٣[ورثتها ثالثة   
  .]١[واحد سهم 

وسبعمائة ومثانيـة   مثانية عشر ألفاً     ليلىوبالنظر بني سهام    
جندها ] ٣[وبني مسألتها ثالثة    من اجلامعة الثالثة    ] ١٨٧٠٨[

 ألفاً ومثامنائـة    نيمنقسمة فتصح من اجلامعة الثالثة تسعة ومثان      
واألخرية اجلامعة الرابعة   هذه  وتعد  ] ٨٩٨٥٦[  نيوستة ومخس 

 .يف هذه املسألة
 .بقني كما مضى يف اجلامعة الثالثةللورثة السا

زوج امليتة الثانية من اجلامعة األخرية ثالثـة        جلابر زبيدي   و
 . سهماً ] ٣٠٢٤[آالف وأربعة وعشرون 
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؛ رياالً  ] ١٠٠٠٠[عشرة آالف   ه من التركة    وملعرفة نصيب 
اجلامعة األخرية تسعة ومثانني ألفاً ومثامنائة وستة       نقسمها على   

اتج نضربه يف سهامه ثالثـة آالف       والن] ٨٩٨٥٦[ومخسني  
من التركـة ثالمثائـة     ينتج نصيبه   ] ٣٠٢٤[وأربعة وعشرين   

]  ٤[قروش وأربع   ] ١٠[رياالً وعشرة   ] ٣٣٦[وستة وثالثون   
 .رياالً] ٣٣٦,٥٤[هلالت 

مـن اجلامعـة    امليتة الثانية   ابنيت  مشنية وصاحلة   ولكل من   
 .هماً س] ٤٠٣٢[أربعمائة واثنان وثالثون سهماً األخرية 

يف استخراج نصيب جابر من التركة       السباقةوبنفس العملية   
أربعمائة ومثانيـة    من التركة    مشنية وصاحلة نتج نصيب كلٍ    

هللتان ]٢[قرشاً و ] ١٤[وأربعة عشر   ] ٤٤٨[وأربعون رياالً   
 .رياالً]٤٤٨,٧٢[

أربعمائة ومخـسة   من اجلامعة األخرية    فاطم بنت هادي    ول
 .سهماً ] ٤٩٥[وتسعون 
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 من التركـة أربعمائـة   ينتج نصيبهانفس العملية السابقة  وب
قرشـاً  ] ١٤[رياالً وأربعة عـشر     ] ٤٥٥[ومخسة ومخسون   

 .رياالً]٤٥٥,٧٣[هلالت ] ٣[وثالث 
من اجلامعـة     إبراهيم  بنات  من ليلى وشوعية وعائشة    ولكلٍ
 .سهماً] ٧٣٨٠[سبعة آالف ومائتان ومثانون األخرية 

ريـاالت  ] ٨١٠[منائة وعشرة    من التركة مثا   نهكلٍ من  فل
 .رياالً] ٨١٠,١٨[ هلالت] ٤[ ثالثو] ٣[وثالثة قروش 

نـضرا  ] ٢ [سهمانمن املسألة احلالية    ألمحد بن مهدي    و
] ٦٢٣٦[يف وفق السهام ستة آالف ومائتني وستة وثالثـني          

لفــاً وأربعمائــة واثنــان وســبعون اثنــا عــشر أينــتج 
 .سهماً ] ١٢٤٧٢=٦٢٣٦×٢[

 سهامه ثالثة وثالثني ألف وستمائة وسـبعني         إىل تهاإضافوب
مـن  سـهامه   جمموع  يصبح  ، من اجلامعة الثالثة    ] ٣٣٦٧٠[

فاً ومائة واثنـان وأربعـون      ستة وأربعون أل  اجلامعة األخرية   
 .سهماً ] ٤٦١٤٢=١٢٤٧٢+٣٣٦٧٠[
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مخسة آالف ومائة ومخـسة     قة  ببالعملية السا فله من التركة    
  واحـدة  هللـة ] ١[ون  قرشا] ٢[رياالً و ] ٥١٣٥[وثالثون  

 .رياالً] ٥١٣٥,١١[
سهم واحـد   من املسألة احلالية     فاطم بنت مهدي     بنتولل

نضربه يف وفق السهام ستة آالف ومائتني وستة وثالثني         ] ١[
تة آالف ومائتــان وســتة وثالثــون ســينــتج ] ٦٢٣٦[
 .سهماً ] ٦٢٣٦=٦٢٣٦×١[

] ٤٥٥[ إىل سهامها أربعمائة ومخسة ومخـسني        تهاإضافوب
سهامها من اجلامعة   جمموع  يصبح  ، من اجلامعة الثالثة     سهماً

ــرية  ــسعون  األخ ــد وت ــتمائة وواح ــتة آالف وس س
 .سهماً ] ٦٦٩١=٦٢٣٦+٤٥٥[

فقـط سـبعمائة    ليلى  وأمها  إبراهيم  فلها من تركة أخيها     
قرشاً وأربع  ] ١٢[رياالً واثنا عشر    ] ٧٤٤[وأربعة وأربعون   

 .رياالً] ٧٤٤,٦٤ [هلالت] ٤[
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بها من تركة أبيها فكما ورد يف السؤال باعتـه          أما نصي و  
كما هو واضح من مسألة     أمحد وإبراهيم   من أخويها الشقيقني    

 . البيع 
مـشنية  [وقد ورد يف السؤال أن ابنيت امليتة الثانيـة ومهـا        

فـإن  ]  بن مهدي  أمحد[قد باعتا نصيبهما خلاهلما     ] وصاحلة  
 . نصيبهما من التركة لـه 
ــوع  ــون جمم ــصيبفيك ــة                           أن ــن الترك ــد م مح

 ]١١[ وأحد عشر رياالً ] ٦٠٣٢[ وثالثون  اثنانستة آالف و  
ــ ] ٦٠٣٢,٥٥= ٤٤٨,٧٢+٤٤٨,٧٢+٥١٣٥,١١ [اًقرش

 واهللا  -وهذا على طريقة تقريب العدد العشري يف اهللـالت          
  : وهذه صورا -تعاىل أعلم وأحكم 
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  املسألة الراجحية -٤٦
 ....... حممد بن ما املسألة الراجحية فقد تقدم ا املستفيت        أ

 هذه املسألة حبل وتسعة وعشرون باعاَ ذرعة        ةراجحي وترك 
 لباعـاً والـسؤا   ] ٦٩[أي تسعة وستون    احلبل أربعون باعاً    

 :أيتما يعلى ختصار البا
عن مجعة شوهان   صاحبت التركة    امليتة األوىل    توفيت -١
عيـشة  وها منه وهـم فـاطم       أوالد و بن مرعي ها علي   زوج

 .وموسى وإبراهيم

 وعـن   هايأببنت علي عن     فاطم امليتة الثانية    توفيتمث   -٢
 .ا منه وهن فاطم وعيشة ومرميوبنامشعتر  هازوج

 وعن  يها عن أب  عيشة بنت علي   امليتة الثالثة    توفيتمث   -٣
 .ها منه حممد وابنها حسنزوج

 وعـن   يـه  عن أب  موسى بن علي  امليت الرابع   تويف  مث   -٤
 .منها وهن خامتة وحسناء وفاطم موسى هبناتته فاطم زوج
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  إبراهيم  ابنه موس بن مرعي عن    امليت اخلامس    تويفمث   -٥
وعن أربعة أبناء وبنت من غريهـا       املتوفاة  من الزوجة السابقة    

 . وهم علي وعبداهللا وحممد ومرعي

] ٤[فأصـلها مـن أربعـة     :  مجعة  األوىل ةفأما مسألة امليت  
 ] .١ [ الربع واحدلزوجها

للذكر مثل حظ األنثيني والثالثة    ألوالدها] ٣[والباقي ثالثة   
بالثلـث  ] ٦[منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم سـتة       ] ٣[

وهي جزء السهم لتصحيح هذا    ] ٢[فنثبت ثلث الرؤوس اثنني     
ينـتج مثانيـة    ] ٤[ملسألة أربعة   نضرا يف أصل ا   ف االنكسار

 .ومنها يصح هذا االنكسار ] ٨=٤×٢[
 ].٢=٢×١ [ سهمانها علي بن مرعيلزوج

، ] ٢[ كـذلك سـهمان   من ابنيها موسى وإبراهيم  ولكل  
 ] .١[سهم واحد فاطم وعيشة  هاولكل من بنتي

] ١٢[فأصلها من اثين عشر     : ة فاطم  الثاني ةوأما مسألة امليت  
الـسدس  يها علي بن مرعي     ألب] ١٣[وتعول إىل ثالثة عشر     

ـ اوللبن] ٣[ثة  الربع ثال مشعتر   هاولزوج] ٢[اثنان   فـاطم   ا
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منكـسرة علـيهن ومباينـة      ] ٨[الثلثان مثانية   وعيشة ومرمي   
نضرا يف عول املسألة    فهي جزء السهم    ] ٣[لرؤوسهن ثالثة   

ومنها ] ٣٩=١٣×٣[ينتج تسعة وثالثون    ] ١٣[ عشرة   ثالثة
 .يصح هذا االنكسار 

 .أسهم ] ٦=٣×٢[ ستة يهاألب
 أسهم ] ٩=٣×٣[ تسعة هاولزوج
لكل واحـدة مثانيـة   ] ٢٤=٨×٣[ أربعة وعشرون   اولبنا

 . أسهم]٨=٣÷٢٤[
وبني ] ١[ من املسألة األوىل واحد      فاطموبالنظر بني سهام    

 حيـث ال    جندها متباينة ] ٣٩[مصح مسألتها تسعة وثالثني     
إال بكـسر    ]٣٩[على التسعة والـثالثني     ] ١[يقسم الواحد   

 .فنثبتهما
 تهاسهم ملـسأل  الء   جز وفه] ١[وهي الواحد   فأما السهام   

 .نضرب فيه سهام كل وارث منها 
ـ ] ٣٩[التسعة والثالثون    تهاوأما مصح مسأل    جـزء   يفه

نضربه يف مصح املسألة األوىل ينتج      الستخراج اجلامعة ف  سهم  ال
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ثالمثائـة واثنـا عـشر      هـذه املـسألة ؛      يف  اجلامعة األوىل   
]٣١٢=٣٩×٨.[ 

تسعة وثالثني فمن له سهام من املسألة األوىل أخذه مضروباً         
]٣٩.[ 

ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]١[سهما واحد 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل

] ٢[ألوىل بالزوجية اثنان    من املسألة ا  بن مرعي   علي  لألب  ف
ينـتج مثانيـة    ] ٣٩[لسهم تسعة وثالثـني     نضرا يف جزء ا   

 .سهماً ] ٧٨=٣٩×٢[وسبعون 
ء  يف جـز   نـضرا  ]٦[ة ستة   وله من املسألة الثانية باألبو    

 .أسهم] ٦=٦×١[ستة ينتج ] ١[السهم واحد 
سـهامه مـن اجلامعـة األوىل أربعـة ومثـانون           جمموع  

 .سهماً ] ٨٤=٦+٧٨[
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ضربه يف جزء   ن ]١[بالبنوة واحد    من املسألة األوىل     شةيعول
ينتج سهامها من اجلامعـة األوىل      ] ٣٩[السهم تسعة وثالثني    

 .سهماً ] ٣٩=٣٩×١[تسعة وثالثون 
ىل بالبنوة فقـط    املسألة األو موسى وإبراهيم من    ولكلٍ من   

ينـتج  ] ٣٩[نضرا يف جزء السهم تسعة وثالثني       ] ٢[اثنان  
] ٧٨=٣٩×٢[سهامه من اجلامعة األوىل مثانيـة وسـبعون         

 .سهماً
] ٩[ الثانية من مسألتها فقـط تـسعة         زوج امليتة شعتر  ومل

ينتج سهامه من اجلامعة األوىل     ] ١[نضرا يف سهامها واحد     
 .أسهم ] ٩=٩×١[تسعة 

وهن فاطمة وعيشة ومرمي بنات مشعتر   ولكل بنت من بناا     
ينتج سهامها من   ] ١[نضرا يف جزء السهم واحد       ]٨[مثانية  

 .أسهم] ٨=٨×١[ اجلامعة األوىل مثانية
 فأصلها من اثـين عـشر       :عيشة ة الثالث ةوأما مسألة امليت   

 .ومنها صحت] ١٢[
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 الربع ثالثة   ها حسن ولزوج، ] ٢[السدس اثنان   علي   هايألب
 .  تعصيباَ ها حممد بن حسنالبن] ٧[والباقي سبعة ] ٣[

 تسعة وثالثـني    األوىل من اجلامعة     عيشة وبالنظر بني سهام  
جندها متوافقة بالثلـث    ] ١٢[ا اثين عشر    وبني مسألته ] ٣٩[

 .فنثبت وفق كلٍ منهما 
ـ وهي جـزء    ] ١٣[فأما وفق السهام فثالثة عشر       سهم ال

 . نضرب فيه سهام كل وارث منها املسألته
الستخراج سهم  الوهي جزء   ] ٤[ فأربعة   اوأما وفق مسألته  

ينـتج   ثالمثائة واثين عـشر   نضربه يف اجلامعة األوىل     اجلامعة ف 
ألف ومائتان ومثانية وأربعـون     يف هذه املسألة    عة الثانية   اجلام

]١٢٤٨=٣١٢×٤.[ 
فمن له سهام من اجلامعة األوىل أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].٤[به وهوجزء السهم أربعة 

ومن له سهام من املسألة الثالثة أخذه مضروباً يف جزء سهما 
 ]١٣[ثالثة عشر 
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 له سـهامه بعـد       ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع      
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثانية

سهماً ] ٨٤[من اجلامعة األوىل أربعة ومثانون      علي  لألب  ف
ينتج ثالمثائة وستة وثالثون    ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      

 .سهماً ] ٣٣٦=٨٤×٤[
نضرا يف جزء الـسهم     ] ٢ [سهمانوله من املسألة احلالية     

 .سهماً] ٢٦=١٣×٢[ينتج ستة وعشرون ] ١٣[رة ثالثة عش
ثالمثائـة واثنـان    سهامه مـن اجلامعـة الثانيـة        جمموع  

 . سهماً] ٣٦٢=٢٦+٣٣٦[وستون
من اجلامعة األوىل فقط مثانيـة      موسى وإبراهيم   ولكلٍ من   

ينتج ] ٤ [نضرا يف جزء السهم أربعة    سهماً  ] ٧٨[وسبعون  
] ٣١٢=٧٨×٤[نا عشر   ثالمثائة واث سهامه من اجلامعة الثانية     

 .سهماً 
نضرا يف جزء   أسهم  ] ٩[ تسعة   األوىلمن اجلامعة   شعتر  ومل

سـتة  سهامه مـن اجلامعـة الثانيـة        ينتج  ] ٤[السهم أربعة   
 .سهماً] ٣٦[وثالثون
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من اجلامعـة    من فاطمة وعيشة ومرمي بنات مشعتر        ولكلٍ
 ينتج] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      ] ٨[األوىل فقط مثانية    

 . سهماً] ٣٢[اثنان وثالثون هامها من اجلامعة الثانية س
نضرا يف جزء السهم ثالثة عشر      أسهم  ] ٣[ثالثة  سن  وحل

] ٣٩[تسعة وثالثـون    سهامه من اجلامعة الثانية     ينتج  ] ١٣[
 . سهماً
نضرا يف جزء الـسهم     أسهم  ] ٧[سبعة    بن حسن  مدوحمل

ـ  ينتج  ] ١٣[ثالثة عشرة    ة واحـد  سهامه من اجلامعـة الثاني
 .سهماً] ٩١=١٣×٧[وتسعون 

فأصـلها مـن أربعـة       : موسى وأما مسألة امليت الرابع   
وللبنات الثلثان ستة   ] ٣[للزوجة الثمن ثالثة    ] ٢٤[وعشرين  

] ٣[منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن ثالثـة       ] ١٦[عشرة  
لألب فرضاً وتعـصيباً وبـضرب رؤوس       ] ٥[والباقي مخسة   
تج ين] ٢٤[سألة أربعة وعشرين    يف أصل امل  ] ٣[البنات ثالثة   

 ] ٧٢=٢٤×٣[مصح املسألة اثنان وسبعون 
 .سهماً ] ١٥=٥×٣[لألب مخسة عشر 
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 .أسهم ] ٩=٣×٣[تسعة فاطم وللزوجة 
 .سهماً] ١٦[ستة عشر من خامتة وحسناء وفاطم ولكل 

مـن  ] ٣١٢[ثالمثائة واثين عشر     موسىوبالنظر بني سهام    
جنـدها  ] ٧٢[ اثنني وسبعني  وبني مصح مسألته  الثانيةاجلامعة  

 .متوافقة بثلث الثمن فنثبت وفق كلٍ منهما 
ـ هي جـزء    ] ١٣[فأما وفق السهام فثالثة عشرة       سهم ال

 .سألته نضرب فيها سهام كل وارث منها مل
هـي جـز سـهم      ] ٣[وأما وفق مصح مسألته فثالثـة       

نضربه يف اجلامعة الثانية ألـف ومـائتني        الستخراج اجلامعة ف  
ثالثة آالف  يف هذه املسألة    ربعني ينتج اجلامعة الثالثة     ومثانية وأ 

 ].٣٧٤٤=١٢٤٨×٣[وسبعمائة وأربعة وأربعون 
فمن له سهام من اجلامعة الثانية أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].٣[به وهوجزء السهم ثالثة 

ومن له سهام من املسألة الرابعة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]١٣[سهما ثالثة عشر 
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 من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد           ومن له سهام  
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثالثة

] ٣٦٢[من اجلامعة الثانية ثالمثائة واثنـان وسـتون         علي  لف
ينتج ألـف وسـتة     ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      سهماً  

 .سهماً ] ١٠٨٦=٣٦٢×٣[ومثانون 
نـضرا يف   سهماً  ] ١٥[وله من املسألة احلالية مخسة عشر       

ينتج مائة ومخـسة وتـسعون      ] ١٣[جزء السهم ثالثة عشر     
 .سهماً ] ١٩٥[

ألف ومائتـان وواحـد     سهامه من اجلامعة الثالثة     جمموع  
 .سهماً ] ١٢٨١=١٩٥+١٠٨٦[ومثانون 

] ٣١٢[ من اجلامعة الثانية فقط ثالمثائة واثنا عشر       براهيموإل
سـهامه مـن     ينتج   ]٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      سهماً  

] ٩٣٦=٣١٢×٣[اجلامعة الثالثة تسعمائة وسـتة وثالثـون        
 .سهماً 
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سهماً ] ٣٦[من اجلامعة الثانية فقط ستة وثالثون       شعتر  ومل
 سهامه مـن اجلامعـة      ينتج] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      

 .أسهم] ١٠٨=٣٦×٣[مائة ومثانية الثالثة 
 اجلامعـة   منولكلٍ من فاطمة وعيشة ومرمي بنات مشعتر        

نضرا يف جزء السهم    سهماً  ] ٣٢[ فقط اثنان وثالثون     الثانية
سـتة وتـسعون    سهامها من اجلامعة الثالثة     ينتج  ] ٣[ثالثة  

 . سهماً ] ٩٦=٣٢×٣[
زوج امليتة الثالثة من اجلامعة الثانية فقـط تـسعة          سن  وحل

سهامه ينتج  ] ٣[نضرا يف جزء السهم     سهماً  ] ٣٩[وثالثون  
 . سهماً ] ١١٧=٣٩×٣[مائة وسبعة عشر لثالثة من اجلامعة ا

] ٩١[من اجلامعة الثانية فقط واحد وتسعون       حممد  والبنها  
سـهامه مـن    ينتج  ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      سهماً  

 .سهماً] ٢٧٣=٩١×٣[مائتان وثالثة وسبعون اجلامعة الثالثة 
 ]٩[من مسألته فقـط تـسعة       فاطمة  ولزوجة امليت الرابع    

 اسـهامه ينتج  ] ١٣[را يف جزء سهما ثالثة عشر        نض أسهم
 . سهماً] ١١٧=١٣×٩[من اجلامعة الثالثة مائة وسبعة عشرة 
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من مـسألته   من بنات موسى خامتة وفاطم وحسناء        ولكلٍ
نضرا يف جز السهم ثالثة عشرة     سهماً  ] ١٦[فقط ستة عشر    

سهامها من اجلامعـة الثالثـة مائتـان ومثانيـة          ينتج  ] ١٣[
 . سهماً ] ٢٠٨=١٦×١٣[

فأصلها من عـدد رؤوس      :عليوأما مسألة امليت اخلامس     
للذكر مثل حظ األنثيني ومنها صحت      ] ١١[ورثته أحد عشر    

 ] .١[ولكل بنت واحد ، ] ٢[لكل ابن اثنان 
ألـف ومـائتني    ؛   امليت اخلامس علـي   وبالنظر بني سهام    

أصـل   وبـني    ،من اجلامعة الثالثة    ] ١٢٨١[وواحد ومثانني   
 .جندها متباينة فنثبت اجلميع ] ١١[لته أحد عشر مسأ

فهـي  ] ١٢٨١[ألف ومائتان وواحد ومثانون     فأما سهامه   
 .سألته نضرب فيها سهام كل وارث منها ملسهم الجزء 

الستخراج سهم  الفهي جزء   ] ١١[أحد عشر   وأما مسألته   
ها ينـتج اجلامعـة الرابعـة     اجلامعة الثالثة نضربه يفاجلامعة ف 
 يف هذه املسألة واحد وأربعون ألفاً ومائـة وأربعـة           واألخرية
 ].٤١١٨٤=٣٧٤٤×١١[ومثانون 
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فمن له سهام من اجلامعة الثالثة أخذه مضروباً فيما ضربت          
 ].١١[به وهوجزء السهم أحد عشضر 

ومن له سهام من املسألة الثالثة أخذه مضروباً يف جزء سهما 
 ]١٢٨١[ ني وواحد ومثاننيألف ومائت

هام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد           ومن له س  
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الرابعة

من اجلامعة الثالثة تسعمائة وستة وثالثون      بن علي   براهيم  إلف
رة نضرا يف جزء سهما أحد عشر ينتج عـش        سهماً  ] ٩٣٦[

 .سهماً] ١٠٢٩٦= ١١×٩٣٦[ألف ومائتان وستة وتسعون 
نضرا يف جزء السهم ألف     ] ٢[ان  سهمألة أبيه   وله من مس  

 ألفان ومخسمائة واثنان    ينتج] ١٢٨١[ومائتني وواحد ومثانني    
 .سهماً ] ٢٥٦٢=١٢٨١×٢[وستون 

مثامنائـة  اثنا عشر ألفـاً و    سهامه من اجلامعة الرابعة     جمموع  
 .سهماً] ١٢٨٥٨=٢٥٦٢+١٠٢٩٦[ومثانية ومخسون  

نقـوم  باعـاً    ]٦٩[تني   التركة تسعة وس   وملعرفة نصيبه من  
 آالف وستمائة وأربعـة وعـشرين   فتبلغتحويلها إىل أصابع   ب
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علـى اجلامعـة    مث نقـسمها    إصبعاً  ] ٦٦٢٤=٢٤×٤×٦٩[
] ٤١١٨٤[األخرية واحد وأربعني ألفاً ومائة وأربعة ومثـانني         

اثين عشر ألفاً ومثامنائة ومثانية      يف سهام إبراهيم  والناتج نضربه   
براهيم من التركة ذه العمليـة      نصيب إ ] ١٢٨٥٨[ومخسني  

وأربـع أصـابع    ] ٢[باعاً وذراعان   ] ٢١[واحد وعشرون   
  ].٤,٠٧[وسبعة يف املائة من اإلصبع 

 مائـة ومثانيـة   الثالثةمن اجلامعة  مشعتر  ولزوج امليتة الثانية    
ينـتج  ] ١١[نضرا يف جز السهم أحد عشر       سهماً  ] ١٠٨[

ومثـانون  مثانيـة   ألـف ومائـة و    سهامه من اجلامعة الرابعة     
 .سهماً] ١١٨٨=١٠٨×١١[

وثالثة واحد  ] ١[من التركة باع    بنفس العملية السابقة    فله  
 ومثانية يف املائة من اإلصبع      أذرع وثالث وعشرون إصبعاً   ] ٣[
]٢٣,٠٨ .[  

من اجلامعـة   ولكلٍ من فاطمة وعيشة ومرمي بنات مشعتر        
السهم نضرا يف جزء    سهماً  ] ٩٦[الثالثة فقط ستة وتسعون     
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ألـف وسـتة    سهامها من اجلامعة الرابعـة      أحد عشر ينتج    
 .سهماً ] ١٠٥٦=٩٦×١١[ومخسون 

واحـد  ] ١[من التركة باع    بالعملية املذكورة    نهكل من فل
ومخسة ومثانون يف املائة من اإلصبع      أذرع وإصبع   ] ٣[وثالثة  

]١,٨٥.[ 
زوج امليتة الثالثة من اجلامعة الثالثة فقط مائة وسبعة         سن  وحل

نضرا يف جزء السهم أحد عشر ينـتج   سهماً  ] ١١٧[عشرة  
سهامه من اجلامعة الرابعة ألف ومائتـان وسـبعة ومثـانون           

 . سهماً ] ١٢٨٧=١١٧×١١[
 .إصبعاً ] ١٥[ عشرة مخسةو] ٢[فله من التركة باعان 

 من اجلامعة السابقة فقط مائتان وثالثـة        وحملمد بن حسن    
ء السهم أحد عشر ينتج نضرا يف جز سهماً  ] ٢٧٣[وسبعون  

ــة   ــة آالف وثالث ــة ثالث ــة الرابع ــن اجلامع ــهامه م س
 .أسهم] ٣٠٠٣=٢٧٣×١١[

واثنان  أصابع] ٣[وثالث  أبواع  ] ٥[فله من التركة مخسة     
 . ] ٣,٤٢[وأربعون من اإلصبع 
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مائة وسـبعة   فاطمة من اجلامعة الثالثة     ولزوجة امليت الرابع    
] ١١[أحد عشر   نضرا يف جزء السهم     سهماً  ] ١١٧[عشر  
ألف ومائتان وسبعة ومثـانون  سهامها من اجلامعة الرابعة ينتج  

 . سهماً] ١٢٨٧=١١٧×١١[
 .إصبعاً ] ١٥[ عشرة مخسةو] ٢[فلها من التركة باعان 

 نمائتـا من اجلامعة الثالثة      من خامتة وفاطم وحسناء    ولكلٍ
] ١١[نضرا يف جزء السهم أحد عشر       أسهم  ] ٢٠٨[ومثانية  
] ٢٢٨٨=٢٠٨×١١[ان ومائتان ومثانيـة ومثـانون       فينتج أل 
 .سهماً 

أذرع ] ٣[أبواع وثالثـة  ] ٣[ من التركة ثالثة   نهكلٍ من فل
 . أصابع ]٨[مثان و

 امليت األخري    علي وعبداهللا وحممد ومرعي أبناء       ولكل من 
نضرا يف جزء   ] ٢[ان  سهممن مسألته فقط    بن مرعي   علي  

سهامه من  ينتج  ] ١٢٨١[السهم ألف ومائتني وواحد ومثانني      
ــتون  ــان وس ــسمائة واثن ــة ألفــان ومخ ــة الرابع اجلامع

 .سهماً ] ٢٥٦٢=١٢٨١×٢[
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وأربـع  واحد  ] ١[أبواع وذراع   ] ٤[فله من التركة أربعة     
 ].٤,٠٧[وسبعة يف املائة من اإلصبع أصابع 

نضربه يف جـزء    ] ١[مسألته فقط واحد    عائشة من   ولبنته  
ينـتج  سـهماً   ] ١٢٨١[  السهم ألف ومائتني وواحد ومثانني    

سهامها من اجلامعة الرابعة ألف ومائتان وواحـد ومثـانون          
 . سهماً] ١٢٨١=١٢٨١×١[

وثالثـة يف    اً عشر إصبع  ةوأربع] ٢[فلها من التركة باعان     
 .].١٤,٠٣[املائة من اإلصبع 

 :  وهذه صورا - واهللا تعاىل أعلم وأحكم-
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 املسألة العقَيلية -٧٤
.......  العقيلية فقد تقدم ا إيلَّ املستفيت فـالن        أما املسألة 

وتـاريخ  ) ٤٠(عقيلي ومعه صك حصر الورثة رقم أربعـني       
. حمافظة أحد املسارحةهـ والصادر من حمكمة ٢١/٣/١٤١٥

  .باعاً] ٥٠[ذرعة احلبل مخسون ] ٢[والتركة حبالن 
 إحدى - لعله سهواً  -وملَّا تصفحته وجدت أنه قد سقطت       

أخوان : ن مرياث أختها وورث أخوها دوا ومها        األخوات م 
وال شـك   ألب كما سقط ابنا األخ ألب من مرياث عمتهما          

 .أنه خطأ غري متعمد
 :  باالختصار على النحو التايل املسألةو 

عقيلي عن  ........  بن   حمسنهلك امليت األول وهو      -١
وابن وبنت من   ، ليلى وفاطم   ومها  وابنتني منها   شريفة   تهزوج
 .ومها جابر وشرفها غري

هـا  أممن يف املـسألة      عن   فاطممث هلكت امليتة الثانية      -٢
ـ  يها جابر من أبيها   وأخليلى  شقيقة  ال ها وأخت شريفة ها  وأخت

 .يها أبشرف كذلك من
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 يهـا  عن من يف املسألة أخ     شرفمث هلكت امليتة الثالثة      -٣
 علـي بن    حيىي هاوعن زوج ، ها ليلى من أبيها     شقيق وأخت ال

 . مشعة بنت قاسمريه من غهاوبنت

هـا   عـن زوج   مشعة بنت قاسم  مث هلكت امليتة الرابعة      -٤
  .ها منه عليوابنقاسم سلمان 

وهو زوج امليتـة     بن علي    حيىيمث هلك امليت اخلامس      -٥
 .عبداهللابن عبداهللا وأمحد بن ومها حممد  يهعن ابين أخالثالثة 

عـن  جابر بن حمسن عقيلـي      مث هلك امليت السادس      -٦
ىي عقيلي وأوالده منها وهم أمحـد ومـرمي         ته شقراء حي  زوج

 .ه منها حيىيابنجته الثانية مارحة وعن وز وعن، وشرف 

وهي إحـدى زوجـيت     شقراء  مث هلكت امليتة السابعة      -٧
 .مرمي وشرفأمحد وابنتيها امليت السادس عن ابنها 

وهي الزوجـة الثانيـة     مارحة  مث هلكت امليتة الثامنة      -٨
وعن  جابر   حيىي وهو ابنها    للميت السادس عن من يف املسألة     

  . شبيليمنهها وابنخرباين  ها حمسنزوج
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: حمسن عقيلي   بنت  ليلى  مت هلكت امليتة التاسعة وهي       -٩
أمحـد   يهاأبمن   يها وابين أخ  ها شريفة أممن يف املسألة ؛     عن  

 من صك حصر الورثة يف هذه اوقد سقطوحيىي ابين جابر ـ  
وعـن  ، ـ أعلـم   املسألة لعله من قبيل السهو واهللا تعلـى  

 . منه مرميهاوزوجها جابر خرمي وبنت

 عن مـن يف  جابر خرميمث هلك امليت العاشر وهو     -١٠
وعـن   ، ه مرمي من زوجته ليلى املتوفاة قبلـه       املسألة وهي بنت  

 . حممد  منهاهوابنشوعية اليمانية  تهزوج

 عـن   شوعية اليمانية مث هلكت امليتة احلادية عشرة       -١١
 .حممد بن جابر خرميابنها 

وهـي زوجـة    شريفة  مث هلكت امليتة الثانية عشرة       -١٢
 . حمسن بن حسن خرباينامليت األول عن ابن أخيها 

] ٨[فأصلها مـن مثانيـة      : حمسنفأما مسألة امليت األول     
والباقي سبعة لألوالد للذكر مثـل      ] ١[للزوجة الثمن واحد    

حظ األنثيني وهي منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم مخـسة         
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نتج ي] ٨[ضرا يف أصل املسألة مثانية      سهم ن فهي جزء ال  ] ٥[
 . ومنها يصح هذا االنكسار] ٤٠=٨×٥[أربعون 

 .أسهم ] ٥=٥×١[مخسة شريفة للزوجة 
 .سهماً ] ١٤[أربعة عشر جابر بن لالولكل 
 .أسهم ] ٧[سبعة ليلى وفاطم وشرف من  ولكلٍ

 هاألم] ٦[فأصلها من ستة     :فاطم ة الثاني ةوأما مسألة امليت  
 ].٣[النصف ثالثة ليلى شقيقة ال هاوألخت] ١[س واحد السد

 للذكر مثل حظ    يها ألب ها وأخت يهابني أخ ] ٢[والباقي اثنان   
] ٣[األنثيني وهي منكسرة عليهما ومباينة لرؤوسهما ثالثـة         

ينتج مثانية  ] ٦[ستة  ضرا يف أصل املسألة     نفهي جزء السهم    
 .ومنها يصح هذا االنكسار ] ١٨=٦×٣[عشر 
ـ  ولأل، أسهم  ] ٣=٣×١[ ثالثة   لألم شقيقة تـسعة   خت ال

 .أسهم ] ٩=٣×٣[
شرف ولألخت ألب   ، أسهم  ] ٤[ أربعةجابر  ولألخ ألب   

 ]٢[سهمان 
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 وكانت األخت ألب يف هذه املسألة قد أُسـقطت مـن           
 كمـا   - لعله سـهواً     -يف صك حصر الورثة     مرياث أختها   

 . أسلفت
لة األوىل وبني   من املسأ ] ٧[ سبعة   فاطمةوبالنظر بني سهام    

 .جندها متباينة فنثبت اجلميع ] ١٨[مصح مسألتها مثانية عشر 
فهي جزء السهم ملصح مـسألتها      ] ٧[فأما سهامها السبعة    

 .نضرب فيه سهام كل وارث منها 
هي جزء الـسهم    ف] ١٨[وأما مصح مسألتها الثمانية عشر      

نـضرا يف كامـل   الستخراج اجلامعة األوىل يف هذه املسألة       
نتج اجلامعة األوىل يف هذه     ت] ٤٠[ح املسألة األوىل أربعني     مص

 ].٧٢٠=٤٠×١٨[سبعمائة وعشرون املسألة 
فمن له سهام من املسألة األوىل أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].١٨[به وهوجزء السهم مثانية عشر 

ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]٧[سهما سبعة 
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من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد          ومن له سهام    
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل

أسـهم  ] ٥[من املسألة األوىل بالزوجية مخسة      شريفة  لألم  ف
الـسهم مثانيـة عـشرة ينـتج تـسعون          نضرا يف جـزء     

 .سهماً ] ٩٠=١٨×٥[
أسهم نـضرا يف جـزء      ] ٣[وهلا من املسألة الثانية ثالثة      

 .سهماً ] ٢١=٧×٣[ينتج واحد وعشرون ] ٧[هم سبعة الس
سهامها من اجلامعة األوىل مائـة وأحـد عـشر          جمموع  

 .سهماً ] ١١١=٢١+٩٠[
] ٧[من املسألة األوىل بالبنوة سبعة      ليلى  ولألخت الشقيقة   

ينتج مائة وستة ] ١٨[أسهم نضرا يف جز السهم مثانية عشرة  
 .سهماً ] ١٢٦=١٨×٧[وعشرون 

أسهم نضرا يف   ] ٩[من املسألة الثانية باألخوة تسعة      وهلا  
] ٦٣=٧×٩[ينتج ثالثـة وسـتون      ] ٧[سبعة  جزء السهم   

 .سهماً
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 مائة وتـسعة ومثـانون      جمموع سهامها من اجلامعة األوىل    
 . سهماً ] ١٨٩=٦٣×١٢٦[

] ٧[من املسألة األوىل بالبنوة سـبعة       شرف  ولألخت ألب   
ينتج مائة وستة ] ١٨[عشرة أسهم نضرا يف جز السهم مثانية  

 .سهماً ] ١٢٦=١٨×٧[وعشرون 
نضرا يف جزء   ] ٢[وهلا من املسألة الثانية باألخوة سهمان       

 .سهماً ] ١٤=٧×٢[عة عشرة ينتج أرب] ٧[السهم سبعة 
جمموع سـهامها مـن اجلامعـة األوىل مائـة وأربعـون         

 . سهماً ] ١٤٠=١٤+١٢٦[
لبنوة أربعـة عـشرة      من املسألة األوىل با   جابر  ولألخ ألب   

ينـتج  ] ١٨[سهماً نضرا يف جز السهم مثانية عشرة        ] ١٤[
 .سهماً ] ٢٥٢=١٨×١٤[ومائتان واثنان ومخسون 

أسهم نـضرا يف    ] ٤[وله من املسألة الثانية باألخوة أربعة       
] ٢٨=٧×٤[ينتج مثانيـة وعـشرون      ] ٧[ سبعة   جزء السهم 

 .سهماً 
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تـان ومثـانون    جمموع سـهامه مـن اجلامعـة األوىل مائ        
 . سهماً ] ٢٨٠=٢٨+٢٥٢[

] ٤[فأصلها مـن أربعـة      : شرف ة الثالث ةوأما مسألة امليت  
مشعـة  وللبنـت   ] ١[الربع واحد   حيىي  ومنها صحت للزوج    

وبه جابر  لألخ الشقيق   ] ١[والباقي واحد   ] ٢[النصف اثنان   
 . األخت ألبتسقط

من اجلامعة  ] ١٤٠[ مائة وأربعني    شرفوبالنظر بني سهام    
 .جندها منقسمة ] ٤[وىل وبني أصل مسألتها أربعة األ

وبالتايل صحت من اجلامعـة األوىل سـبعمائة وعـشرين          
 .اجلامعة الثانية يف هذه املسألةهذه وتعد ، ] ٧٢٠[

 وهـي   ]٣٥=٤÷١٤٠[وفق السهام مخسة وثالثون     إال أن   
 . نضرب فيها سهام كل وارث منهاتهاسألملسهم الجزء 

عة األوىل أخذه مضروباً فيما ضربت      فمن له سهام من اجلام    
 ].١[به وهوجزء السهم واحد 

ومن له سهام من املسألة الثالثة أخذه مضروباً يف جزء سهما 
 ]٣٥[مخسة وثالثني 
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 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثانية

عة األوىل فقط كما سبق مائة وأحـد        من اجلام شريفة  فلألم  
 .سهماً ] ١١١[عشر 

من اجلامعة األوىل فقط كذلك كما سبق       ليلى  ألخت ألب   ل
 .سهماً ] ١٨٩[مائة وتسعة ومثانون 

من اجلامعة األوىل مائتـان ومثـانون       جابر  ولألخ الشقيق   
 .سهماً ] ٢٨٠[

واحد نـضربه يف جـزء      ] ١[سهم  وله من املسألة احلالية     
ينـتج مخـسة وثالثـون      ] ٣٥[ة وثالثـني    السهم مخـس  

 .سهماً ] ٣٥=٣٥×١[
جمموع سهامه من اجلامعة الثانية ثالمثائة ومخـسة عـشر          

 . سهماً ] ٣١٥=٣٥+٢٨٠[
واحد نضربه ] ١[سهم  فقط احلاليةمن املسألة  حيىي  وللزوج  

سهامه من اجلامعة   ينتج  ] ٣٥[يف جزء السهم مخسة وثالثني      
 . سهماً ] ٣٥=٣٥×١[مخسة وثالثون الثانية 
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نـضرا  ] ٢[سهمان   فقط   احلاليةمن املسألة   مشعة  وللبنت  
سهامها من اجلامعة   ينتج  ] ٣٥[يف جزء السهم مخسة وثالثني      

 .سهماً] ٧٠=٣٥×٢[سبعون الثانية 
ومنها ] ٤[ فأصلها من أربعة  : مشعة ة الرابع ةوأما مسألة امليت  

]  ٣[ والبـاقي ثالثـة   ] ١[الربع واحد   قاسم   هاصحت لزوج 
 . تعصيباً ها عليالبن

من اجلامعـة   ] ٧٠[وبالنظر بني سهام امليتة الرابعة سبعني       
جندها متوافقة بالنـصف    ] ٤[الثانية وبني أصل مسألتها أربعة      

 .فنثبت وفق كلٍ منهما 
وهي جزء السهم   ] ٣٥[فأما وفق السهام فخمسة وثالثون      

 .اخلاص مبسألتها نضرب فيها سهام كل وارث منها 
ستخراج وهي جزء السهم ال   ] ٢[فق مسألتها فاثنان    وأما و 

ينتج اجلامعة اجلامعة الثانية سبعمائة وعشرين جلامعة نضربه يف   ا
ــسألة  ــذه امل ــة يف ه ــون الثالث ــة وأربع ــف وأربعمائ أل

]١٤٤٠=٧٢٠×٢.[ 
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فمن له سهام من اجلامعة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٢[السهم اثنني 

الرابعة أخذه مـضروباً يف جـزء       ومن له سهام من املسألة      
 ]٣٥[سهما مخسة وثالثني 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثالثة

  
] ١١١[من اجلامعة الثانية فقط مائة وأحد عـشر         شريفة  لف

 سـهامها مـن    ينتج   ]٢[نضرا يف جز السهم اثنني      سهماً  
] ٢٢٢=٢×١١١[مائتان واثنـان وعـشرون      اجلامعة الثالثة   

 . سهماً 
 من اجلامعة الثانية فقط مائة وتـسعة ومثـانون          ا ليلى ولبنته

سهامها مـن   تج  ين] ٢[نضرا يف جز السهم اثنني      ] ١٨٩[
] ٣٧٨=٢×١٨٩[ثالمثائة ومثانية وسـبعون     اجلامعة الثالثة ؛    

 . سهماً
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] ٣١٥[ثالمثائة ومخسة عشر    من اجلامعة الثانية فقط     وجلابر  
سـهامه مـن    ينتج  ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني      سهماً  

 . سهماً ] ٦٣٠= ٣١٥×٢[ستمائة وثالثون اجلامعة الثالثة 
من اجلامعة السابقة فقـط مخـسة        حيىيولزوج امليتة الثالثة    

ينـتج  ] ٢[نضرا يف جز السهم اثنني      سهماً  ] ٣٥[وثالثون  
 . سهماً ] ٧٠=٣٥×٢[سبعون لثة سهامه من اجلامعة الثا

نـضربه  ] ١[من مسألة زوجته شرف سهم واحد       قاسم  ول
اجلامعة  منينتج سهامه   ] ٣٥[يف وفق سهامها مخسة وثالثني      

 .سهماً ] ٣٥=٣٥×١[ مخسة وثالثون الثالثة
أسهم نـضرا يف    ] ٣[ثالثة  من مسألتها فقط    علي  والبنها  

 ينتج سهامه من ]٣٥[ مخسة وثالثني  شرفهتوفق سهام مورث  
 . سهماً ] ١٠٥=٣×٣٥[مائة ومخسة اجلامعة الثالثة 

فأصلها من عدد رؤوس      :  حيىي وأما مسألة امليت اخلامس     
ابـين  لكل واحد من ابين أخيه حممد وأمحد        ] ٢[ورثته اثنني   

 ] .١[واحد سهم عبداهللا 
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الثـة  من اجلامعة الث  ] ٧٠[سبعني    حيىي وبالنظر بني سهام  
جندها منقسمة فتصح مـن اجلامعـة       ] ٢[وبني مسألته اثنني    

اجلامعـة  هذه  وتعد  ] ١٤٤٠[  نيالثالثة ألف وأربعمائة وأربع   
 .الرابعة يف هذه املسألة

 مـن   كـلٍ للورثة السابقني كما مضى يف اجلامعة الثالثة ول       
مخـسة وثالثـون   من اجلامعة الرابعة  عبداهللابين حممد وأمحد  

  . سهماً] ٣٥=٣٥×١[

] ٨[فأصلها من مثانيـة      :جابروأما مسألة امليت السادس     
منكسر عليهما ومباين لرأسـيهما     ] ١[للزوجتني الثمن واحد    

بني األوالد للذكر مثـل حـظ       ] ٧[والباقي سبعة   ] ٢[اثنني  
 ] .٦[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ستة كذلك األنثيني 

نكتفـي  فلة  وبالنظر بني املثبتات من الرؤوس جندها متداخ      
] ٨ [مث نضرا يف أصل املسألة مثانية     ] ٦[باألكرب وهي الستة    
 .ومنها يصح هذا االنكسار ] ٤٨=٨×٦[ينتج مثانية وأربعون 

أسـهم لكـل    ] ٦=٦×١[ستة  شقراء ومارحة   للزوجتني  
 .أسهم ] ٣[واحدة ثالثة 
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ن وأربعـون   اثنـا ه أمحد ومرمي وشـرف وحيـىي        وألوالد
 .سهماً ] ٤٢=٧×٦[

 من البنتني   ولكلٍ، سهماً  ] ١٢[ن االبنني اثنا عشر      م لكلٍ
 .أسهم ] ٦[ستة 

من اجلامعة  ] ٦٣٠[ ستمائة وثالثني    جابروبالنظر بني سهام    
جندها متوافقة  ] ٤٨[ وبني مصح مسألته مثانية وأربعني       الرابعة

 .بالسدس فنثبت وفق كلٍ منهما 
وهي جز الـسهم    ] ١٠٥[فأما وفق السهام فمائة ومخسة      

 .ص مبسألته نضرب فيها سهام كل وارث منها اخلا
الستخراج وهي جزء السهم    ] ٨[وأما وفق مسألته فثمانية     

ينتج اجلامعة اخلامسة يف هذه     اجلامعة الرابعة   نضربه يف   فجلامعة  ا
ــشرون    ــسمائة وع ــاً ومخ ــشر ألف ــد ع ــسألة أح امل

]١١٥٢٠=١٤٤٠×٨.[ 
ء فمن له سهام من اجلامعة الرابعة أخذه مـضروباً يف جـز           

 ].٨[السهم مثانية 
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ومن له سهام من املسألة السادسة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ]١٠٥[سهمها مائة ومخسة 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة اخلامسة

من اجلامعة الرابعة فقط مائتان واثنان وعـشرون        شريفة  لف
سهامها ينتج  ] ٨[نضرا يف جزء السهم مثانية      هماً  س] ٢٢٢[

ألـف وسـبعمائة وسـتة وسـبعون      من اجلامعة اخلامـسة     
 .سهماً] ١٧٧٦=٢٢٢×٨[

من اجلامعة الرابعة فقط ثالمثائة ومثانيـة وسـبعون         يلى  لول
سهامها ينتج  ] ٨[نضرا يف جزء السهم مثانية      سهماً  ] ٣٧٨[

ـ    من اجلامعـة اخلامـسة       ة وعـشرون   ثالثـة آالف وأربع
 .سهماً] ٣٠٢٤=٣٧٨×٨[

] ٣٥[من اجلامعة الرابعة فقط مخـسة وثالثـون         قاسم  ول
سـهامه مـن    ينتج  ] ٨[نضرا يف جزء السهم مثانية      سهماً  

 .سهماً ] ٢٨٠=٣٥×٨[مائتان ومثانون اجلامعة اخلامسة 
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من اجلامعة الرابعة فقـط مائـة ومخـسة         قاسم  بن  علي  ول
سهامه ينتج  ] ٨[ مثانية   نضرا يف جزء السهم   أسهم  ] ١٠٥[

] ٨٤٠=١٠٥×٨[مثامنائـة وأربعـون     من اجلامعة اخلامسة    
 .سهماً

من اجلامعة الرابعة فقـط مخـسة       حممد وأمحد    من   ولكلٍ
ينتج ] ٨[نضرا يف جزء السهم مثانية      سهماً  ] ٣٥[وثالثون  

مائتـان ومثـانون    سهام كلٍ منهما من اجلامعـة اخلامـسة         
]٢٨٠=٣٥×٨. [ 

من شقراء ومارحة   زوجيت امليت السادس    ولكل زوجة من    
نضرا يف جزء سهم مـسألته      أسهم  ] ٣[مسألته فقط ثالثة    

سهام كلٍ منـهما مـن اجلامعـة        ينتج  ] ١٠٥[مائة ومخسة   
 .سهماً ] ٣١٥=١٠٥×٣[ثالمثائة ومخسة عشر اخلامسة 

من مسألته فقط أربعـة عـشر       أمحد وحيىي    هولكل من ابني  
هم مـسألته مائـة ومخـسة       نضرا يف جزء س   سهماً  ] ١٤[
ألـف  سهام كلٍ منهما من اجلامعة اخلامـسة        ينتج  ] ١٠٥[

 .سهماً] ١٤٧٠=١٠٥×١٤[وأربعمائة وسبعون 
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 ]٧[من مسألته فقط سـبعة      مرمي وشرف   ولكلٍ من بنتيه    
] ١٠٥[نضرا يف جزء سهم مسألته مائة ومخـسة         ،  أسهم
ة سبعمائة ومخـس  سهام كلٍ منهما من اجلامعة اخلامسة       ينتج  

 . سهماً ] ٧٣٥=١٠٥×٧[وثالثون 

فأصلها من عدد رؤوس     : ة شقراء  السابع ةوأما مسألة امليت  
ولكلٍ مـن البنـتني     ] ٢[اثنان  أمحد  لالبن  ] ٤[ورثتها أربعة   
 ] .١[واحد مرمي وشرف 

وبني ] ٣١٥[ ثالمثائة ومخسة عشر     شقراءم  اوبالنظر بني سه  
 .ع جندها متباينة فنثبت اجلمي] ٤[مسألتها أربعة 

سألتها ملسهم  الفهي جزء   ] ٣١٥[مخسة عشر   فأما السهام   
 .نضرب فيها سهام كل وارث منها 

اجلامعة الستخراج  سهم  الفهي جزء   ] ٤[أربعة  وأما املسألة   
يف هـذه   نضربه يف اجلامعة اخلامسة ينتج اجلامعة الـسادسة         

ــانون املــسألة  ــاً ومث  ١١٥٢٠×٤[ســت وأربعــون ألف
=٤٦٠٨٠.[ 
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 اجلامعة اخلامسة أخذه مضروباً يف جـزء        فمن له سهام من   
 .الذي ضربت فيه] ٤[السهم أربعة 

ومن له سهام من املسألة السابعة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ]٣١٥[سهمها ثالمثائة ومخسة عشر

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة السادسة

من اجلامعة اخلامسة فقط ألف وسـبعمائة وسـتة      يفة  شرلف
] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعـة       سهماً  ] ١٧٧٦[وسبعون  

سبعة آالف ومائة وأربعـة      سهامها من اجلامعة السادسة      ينتج
]٧١٠٤.[ 

من اجلامعة اخلامسة فقـط ثالثـة آالف وأربعـة          ليلى   ول
] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      سهماً  ] ٣٠٢٤[وعشرون  

 اثنا عـشر ألفـاً وسـتة        ينتج سهامها من اجلامعة السادسة    
 .سهماً ] ١٢٠٩٦=٣٠٢٤×٤[وتسعون 

من اجلامعة اخلامسة فقـط     حممد وأمحد   وقاسم  ولكلٍ من   
نضرا يف جزء السهم أربعـة      سهماً  ] ٢٨٠[مائتان ومثانون   
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 ألف ومائـة     من اجلامعة السادسة    كلٍ منهم  ينتج سهام ] ٤[
 .هماً س] ١١٢٠=٢٨٠×٤[وعشرون 

] ٨٤٠[من اجلامعة السابقة فقط مثامنائة وأربعـون        علي  ول
ينتج سهامه مـن    ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      ، سهماً  

 ٨٤٠×٤[ ثالثة آالف وثالمثائـة وسـتون        اجلامعة السادسة 
 .سهماً ] ٣٣٦٠=

من اجلامعة اخلامسة فقط ثالمثائة ومخـسة عـشر         ارحة  ومل
ينتج سهامها  ] ٤[م أربعة   نضرا يف جزء السه   سهماً  ] ٣١٥[

ــسادسة   ــة ال ــن اجلامع ــتون م ــان وس ــف ومائت  أل
 .سهماً] ١٢٦٠=٣١٥×٤[

من اجلامعة اخلامسة ألـف وأربعمائـة وسـبعون         محد  وأل
ينتج مخسة   ]٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      سهماً  ] ١٤٧٠[

 .سهماً]٥٨٨٠=١٤٧٠×٤[آالف ومثامنائة ومثانون 
 نضرا يف جزء الـسهم    ]٢[ان  سهموله من املسألة احلالية     
ينـتج سـتمائة وثالثـون      ] ٣١٥[ثالمثائة ومخسة عـشر     

 .سهماً ] ٦٣٠=٣١٥×٢[
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ستة آالف ومخـسمائة    سهامه من اجلامعة السادسة     جمموع  
 .سهماً ] ٦٥١٠=٦٣٠+٥٨٨٠[وعشرة 
من اجلامعة اخلامسة سبعمائة ومخسة مرمي وشرف   من   ولكلٍ

ينتج ] ٤[ أربعة نضرا يف جزء السهم سهماً  ] ٧٣٥[وثالثون  
 .سهماً] ٢٩٤٠=٧٣٥×٤[ألفان وتسعمائة وأربعون 
نـضربه يف جـزء     ] ١[واحد  سهم  وهلا من املسألة احلالية     

ينتج ثالمثائـة ومخـسة     ] ٣١٥[السهم ثالمثائة ومخسة عشر     
 .سهماً ] ٣١٥=٣١٥×١[عشر

ثالثـة آالف   سهام كلٍ منهما من اجلامعة السادسة       جمموع  
 .سهماً] ٣٢٥٥=٣١٥+٢٩٤٠[ومائتان ومخس ومخسون 
من اجلامعة اخلامسة فقط ألـف       حيىيوالبن امليت السادس    

نضرا يف جزء الـسهم     سهماً  ] ١٤٧٠[وأربعمائة وسبعون   
مخـسة آالف   سهامه من اجلامعة الـسادسة      ينتج  ] ٤[أربعة  

 . سهماً] ٥٨٨٠=١٤٧٠×٤[ومثامنائة ومثانون 
] ٤[أربعـة   فأصلها من   :  مارحة ة الثامن ةوأما مسألة امليت  

بني االبنني منكسرة   ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[للزوج الربع واحد    
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فنضرا يف أصل املـسألة     ] ٢[عليهما ومباينة لرأسيهما اثنني     
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٨=٤×٢[ينتج مثانية ] ٤[أربعة 

شبيلي  اابنيهولكلٍ من ، ] ٢=٢×١[ سهمان لزوجها حمسن
 .أسهم] ٣[وحيىي ثالثة 

من ] ١٢٦٠[ ألف ومائتني وستني مارحةظر بني سهام    وبالن
جنـدها  ] ٨[وبني مصح مـسألتها مثانيـة       ، اجلامعة السادسة 

 .متوافقة بالربع فنثبت وفق كلٍ منهما 
] ٣١٥=٤×١٢٦٠[فأما وفق السهام فثالمثائة ومخسة عشر       

 .هي جزء السهم ملسألتها نضرب فيها سهام كل وارث منها 
سهم الهي جزء   ] ٢=٤÷٨[فاثنان  وأما وفق مصح مسألتها     

اجلامعـة  ينتج  يف اجلامع السادسة    اجلامعة نضربه   الستخراج  
 ٤٦٠٨٠×٢[اثنان وتسعون ألفاً ومائـة وسـتون        السابعة  

=٩٢١٦٠[. 
فمن له سهام من اجلامعة السادسة أخذه مضروباً يف جـزء           

 .الذي ضربت فيه] ٢[السهم اثنني 
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 مضروباً يف جـزء     ومن له سهام من املسألة السابعة أخذه      
 ].٣١٥[سهمها ثالمثائة ومخسة عشر 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة السابعة

من اجلامعة السادسة فقط سبعة آالف ومائة وأربعة    شريفة  لف
ينـتج  ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثـنني         أسهم  ] ٧١٠٤[

أربعة عشر ألفاً ومائتان ومثـانون       السابعةمها من اجلامعة    سها
 .سهماً ] ١٤٢٠٨=٧١٠٤×٢[

من اجلامعة السادسة فقط اثنا عشر ألفـاً وسـتة          ليلى   ول
] ٢[ نضرا يف جزء السهم اثنني        سهماً ]١٢٠٩٦[وتسعون  

أربعة وعشرون ألفاً ومائـة   ينتج سهامها من اجلامعة السادسة      
 .سهماً ] ٢٤١٩٢=١٢٠٩٦×٤[واثنان وتسعون 

من اجلامعة السادسة فقط    حممد وأمحد   و، قاسم   من   ولكلٍ
نضرا سهماً  ] ١١٢٠[مائتان ومثانون ألف ومائة وعشرون      

 من اجلامعـة     كلٍ منهم  ينتج سهام ] ٢[ يف جزء السهم اثنني   
 .أسهم] ٢٢٤٠=١١٢٠×٢[ألفان ومائتان وأربعة السادسة 
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فقـط ثالثـة آالف     ة  دسمن اجلامعة السا   قاسم    بن عليول
نضرا يف جزء السهم اثنني     سهماً  ] ٣٣٦٠[وثالمثائة وستون   

ستة آالف وسـبعمائة    ينتج سهامه من اجلامعة السادسة      ] ٢[
 .سهماً ] ٦٧٢٠=٣٣٦٠×٢[وعشرون 

من اجلامعة السادسة فقط سـتة      أمحد  والبن امليتة السابعة    
نضرا يف جـزء    سهماً  ] ٦٥١٠[آالف ومخسمائة وعشرة    

ينـتج ثالثـة عـشر ألـف وعـشرون           ] ٢[ اثنني   السهم
 .سهماً ] ١٣٠٢٠=٦٥١٠×٢[

من اجلامعة السادسة فقـط ثالثـة       مرمي وشرف    من   ولكلٍ
نـضرا يف   سهماً  ] ٣٢٥٥[آالف ومائتان ومخسة ومخسون     

 مـن اجلامعـة      كلٍ منهما  ينتج سهام ] ٢[جزء السهم اثنني    
 ٣٢٥٥×٢[ســتة آالف ومخــسمائة وعــشرة الــسادسة 

 .سهماً] ٦٥١٠=
من اجلامعة السادسة مخسة آالف ومثامنائة ومثـانون        يحىي  ول

ينتج أحـد  ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني    سهماً  ] ٥٨٨٠[
 .سهماً ] ١١٧٦٠=٥٨٨٠×٢[شر ألفاً وسبعمائة وستون ع



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٤٧٢

سهم النضرا يف جزء    أسهم  ] ٣[ ثالثة   أمهوله من مسألة    
 وأربعون  ينتج تسعمائة ومخسة  ] ٣١٥[ثالمثائة ومخسة عشر    

 .سهماً] ٩٤٥=٣١٥×٣[
اثنا عشر ألفاً وسبعمائة    سهامه من اجلامعة السابعة     جمموع  

 .أسهم] ١٢٧٠٥=٩٤٥+١١٧٦٠[ومخسة 
نضرا يف جـزء    أسهم  ] ٣[شبيلي من مسألة أمه ثالثة      ول

ينتج سهامه من اجلامعة    ] ٣١٥[السهم ثالمثائة ومخسة عشر     
 .سهماً] ٩٤٥= ٣١٥×٣[تسعمائة ومخسة وأربعون السابعة 

نضرا يف جـزء    ] ٢[ان  سهمحمسن من مسألتها    ولزوجها  
ينتج سهامه من اجلامعة    ] ٣١٥[السهم ثالمثائة ومخسة عشر     

 .سهماً] ٦٣٠=٣١٥×٢[ستمائة وثالثون السابعة 
 فأصلها من اثـين عـشر       :ليلى ة التاسع ةوأما مسألة امليت  

]١٢.[ 
لبنـت  ول] ٣[وللزوج الربع ثالثة    ] ٢[لألم السدس اثنان    

البين األخ وقد سـقطا     ] ١[والباقي واحد   ] ٦[النصف ستة   
يف صك حصر الورثة يف هذه املسألة  لعله من قبيل الـسهو             
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 والواحد منكسر عليهما ومباين لرأسـيهما     ، واهللا تعلى أعلم    
ينتج أربعة  ] ١٢[ فنضرا يف أصل املسألة اثين عشر        ]٢[اثنني  

 . كسارومنها يصح هذا االن] ٢٤=١٢×٢[وعشرون 
سـتة  جابر  وللزوج  ، أسهم  ] ٤=٢×٢[ أربعة    شريفة لألم

] ١٢=٦×٢[اثنـا عـشر     مرمي  وللبنت  ، أسهم  ] ٦=٣×٢[
 ] .١[ابين األخ سهم واحد أمحد وحيي ولكل من ، سهماً 

 أربعة وعشرين ألفاً ومائة واثـنني       ليلىوبالنظر بني سهام    
ا وبني مصح مسألته  ، من اجلامعة السابعة    ] ٢٤١٩٢[وتسعني  

جندها منقسمة وبالتـايل تـصح مـن        ] ٢٤[أربعة وعشرين   
وتعد هذه اجلامعة الثامنة يف هذه املسألة فأما        ، اجلامعة السابعة   

 ] .١[واحد فجزء سهم اجلامعة 
ألـف ومثانيـة      ليلى هو وفق سهام  أما جزء سهم املسألة ف    

 .نضرب فيه سهام كل وارث منها] ١٠٠٨=٢٤÷٢٤١٩٢[
 السابعة أربعة عشر ألفاً ومائتـان       من اجلامعة شريفة  فلألم  

 .سهماً ] ١٤٢٠٨=١٤٢٠٨×١[ومثانية 
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نضرا يف وفق سـهام     ] ٢[سهمان  وهلا من املسألة احلالية     
ألفـان وسـتة عـشر      ينـتج   ] ١٠٠٨[ليلى ألف ومثانيـة     

 . سهماً ] ٢٠١٦= ١٠٠٨×٢[
مثانية عشر ألفاً ومائتـان     من اجلامعة الثامنة    سهامها  جمموع  
 .سهماً ] ١٨٢٤٠=٢٠١٦+١٤٢٠٨[وأربعون 

من اجلامعة السابعة فقط كما     حممد وأمحد   وقاسم  ولكلٍ من   
هي سهامه من   سهماً  ] ٢٢٤٠[سبق ألفان ومائتان وأربعون     

 .سهماً ] ٢٢٤٠=٢٢٤٠×١[اجلامعة الثامنة 
من اجلامعة الـسابعة فقـط سـتة آالف         علي بن قاسم    ول

عـة  هي سهامه من اجلام   سهماً  ] ٦٧٢٠[وسبعمائة وعشرون   
 .سهماً] ٦٧٢٠=٦٧٢٠×[الثامنة 
 من اجلامعة السابعة ثالثـة عـشر ألفـاً          محد بن جابر  وأل

 .سهماً] ١٣٠٢٠=١٣٠٢٠×١[وعشرون 
نـضربه  ] ١[واحد  سهم   ليلىمسألة  وله من املسألة احلالية     

ألـف ومثانيـة    ينتج  ] ١٠٠٨[يف وفق سهامها ألف ومثانية      
 .أسهم ] ١٠٠٨=١٠٠٨×١[
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أربعة عشر ألفاً ومثانيـة     ة الثامنة   سهامه من اجلامع  جمموع  
 . سهماً ] ١٤٠٢٨=١٠٠٨+١٣٠٢٠[وعشرون 

من اجلامعة السابقة اثنا عشر ألفاً وسبعمائة        بن جابر    يحىيول
 .أسهم ] ١٢٧٠٥=١٢٧٠٥×١[ومخسة 

نضربه يف وفق سهامها ألف     ] ١[ واحد   ليلىوله من مسألة    
] ١٠٠٨=١٠٠٨×١[ينتج ألـف ومثانيـة      ] ١٠٠٨[ومثانية  

 .م أسه
ثالثة عشر ألفاً وسبعمائة    سهامه من اجلامعة الثامنة     جمموع  

 . سهماً ] ١٣٧١٣=١٠٠٨+١٢٧٠٥[وثالثة عشر 
من اجلامعة السابقة فقط ستة آالف      مرمي وشرف    من   ولكلٍ

هي سهام كلٍ منهما من     سهماً  ] ٦٥١٠[ومخسمائة وعشرة   
 . سهماً ] ٦٥١٠=٦٥١٠×١[اجلامعة الثامنة 

 اجلامعة السابقة فقط تسعمائة ومخسة منشبيلي بن حمسن ول
هـي سـهامه مـن اجلامعـة        سـهماً   ] ٩٤٥[ وأربعون  

 .]٩٤٥=٩٤٥×١[الثامنة
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من اجلامعة السابقة فقط ستمائة وثالثـون       حمسن  ولزوجها  
 ٦٣٠×١[هي سهامه من اجلامعـة الثامنـة        سهماً  ] ٦٣٠[
 .سهماً ]٦٣٠=

] ٣[ثالثـة    فقـط    تهامن مسأل جابر  ولزوج امليتة التاسعة    
ينـتج  ] ١٠٠٨[نضرا يف وفق سهامها ألف ومثانيـة        أسهم  

 ومثانيـة وأربعـون     آالفسـتة   سهامه من اجلامعة الثامنـة      
 .سهماً ] ٦٠٤٨=١٠٠٨×٣[

نضرا يف وفـق     ] ٦[ستة   تهامن مسأل مرمي جابر   ولبنتها  
ينتج سهامها من اجلامعة الثامنة     ] ١٠٠٨[سهامها ألف ومثانية    

 . سهماً] ١٢٠٩٦[تسعون اثنا عشر ألفاً وستة و؛ 

 من مثانيـة    ها فأصل :جابر خرمي وأما مسألة امليت العاشر     
 ] .١[للزوجة الثمن واحد ] ٨[

لالبن والبنت منكسرة عليهما ومباينـة      ] ٧[والباقي سبعة   
ينتج ] ٨[فنضرا يف أصل املسألة مثانية      ] ٣[لرؤوسهما ثالثة   
  .ومنها يصح هذا االنكسار] ٢٤=٨×٣[أربعة وعشرون 
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حممـد  ولالبـن   ،  أسهم   ]٣=٣×١[ثالثة  شوعية  للزوجة  
 . أسهم] ٧[سبعة مرمي وللبنت ، سهماً ]١٤[أربعة عشر 

ـ    جابروبالنظر بني سهام     ] ٦٠٤٨[  ني ستمائة ومثانية وأربع
] ٢٤[من اجلامعة الثامنة وبني مصح مسألته أربعة وعـشرين          

 ] .١[جندها منقسمة وبالتايل جزء سهم اجلامعة واحد 
] ٢٥٢[ا جزء سهم املسألة فمائتان واثنان ومخـسون           أمو

 .نضرب فيه سهام كل وارث منها 
 ألفـاً   ني وتـسع  نيإذاً كذلك صحت من اجلامعة الثامنة اثن      

وتعد هذه اجلامعة التاسعة يف هذه   ،  ] ٩٢١٦٠[  نيومائة وست 
 . املسألة

 .للورثة السابقني كما مضى 
معة الثامنة اثنا عشر    من اجلا  أمها   ةجابر من مسأل  بنت  رمي  ومل

 .سهماً ] ١٢٠٩٦[ألفاً وستة وتسعون 
يف وفق سهامه    نضراأسهم  ] ٧[ سبعة   أبيها ةوهلا من مسأل  

ألف وسبعمائة وأربعـة    ينتج  ] ٢٥٢[مائتني واثنني ومخسني      
 .سهماً ] ١٧٦٤=٢٥٢×٧[وستون 
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ثالثة عشر ألفاً ومثامنائة    سهامها من اجلامعة التاسعة     جمموع  
 .سهماً] ١٣٨٦٠=١٧٦٤+١٢٠٩٦[وستون 

] ١٤[أربعة عشر سـهماً      تهمن مسأل جابر  بن  حممد  والبنه  
] ٢٥٢[نضرا يف وفق سهامه مائتني واثنني ومخسني          سهماً  

ثالثة آالف ومخسمائة ومثانية    سهامه من اجلامعة التاسعة     ينتج  
 . سهماً ] ٣٥٢٨=٢٥٢×١٤[وعشرون 
واحـد  ] ١[سـهم    ته من مسأل  ته شوعية اليمانية  وللزوج

ينـتج  ] ٢٥٢[سهام مائتني واثنني ومخسني       النضربه يف وفق    
سـبعمائة وسـتة ومخـسون      سهامها من اجلامعة التاسـعة      

 . سهماَ] ٧٥٦=٢٥٢×٣[
فأصـلها  : شوعية اليمانية  ة عشر ة احلادي ةوأما مسألة امليت  

 ني ومن اجلامعة التاسعة اثن    وتصححممد جابر   البنها  ] ١[واحد  
وتعد هذه اجلامعـة    ، ] ٩٢١٦٠[  نيوست ألفاً ومائة    نيوتسع

 .العاشرة يف هذه املسألة
 . اجلامعة التاسعة  للورثة السابقني كما مضى يف
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ثالثـة آالف  سـعة  االتمـن اجلامعـة     حممد جابر   والبنها  
 .سهماً ] ٣٥٢٨=٣٥٢٨×١[ومخسمائة ومثانية وعشرون 

] ٧٥٦[وله مجيع سهام مورثته سبعمائة وستة ومخـسون         
 .سهماً 
أربعـة آالف ومائتـان     سهامه من اجلامعة العاشرة     ع  جممو

 .سهماً ] ٤٢٨٤=٧٥٦+٣٥٢٨[وأربعة ومثانون 
  زوجة امليـت األول    شريفة عشر   ة الثاني ةوأما مسألة امليت  

وصحت مـن   ] ١[فأصلها كذلك من واحد     : حمسن عقيلي 
] ٩٢١٦٠[اجلامعة العاشرة اثنني وتسعني ألفاً ومائة وسـتني         

 .ادية عشرة يف هذه املسألة واألخريةوتعد هذه اجلامعة احل
 . للورثة السابقني كما مضى يف اجلامعة العاشرة

 ومائتـان    مثانية عشر ألفاً   هامجيع سهام حمسن  والبن أخيها   
 .سهماً] ١٨٢٤٠[وأربعون 

ذرعة احلبل  ] ٢[أما بالنسبة لتقسيم التركة اليت هي حباالن        
تسعة آالف  غت   فتم حتويلها إىل أصابع فبل     باعاً] ٥٠[مخسون  

 على اجلامعة األخـرية اثـنني       هاقسمنمث   ]٩٦٠٠[وستمائة  
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والنـاتج نـضربه يف     ] ٩٢١٦٠[وتسعني ألف ومائة وستني     
  .التركةسهام كل وارث ينتج نصيبه من 

 وحممد وأمحد ابـين عبـداهللا       ،بن سلمان   قاسم   من   لكلٍف
] ٢٢٤٠[ألفان ومائتان وأربعـون   من اجلامعة األخرية    عقيلي  
 .سهماً

وذراع ] ٢[باعان  بالعملية املذكورة    التركة   نكلٍ منهم م  فل
 عشر إصبعاً وثالثة وثالثون يف املائة من        ةوسبع، واحد  ] ١[

 . ]١٧,٣٣[اإلصبع 
ستة ألف وسـبعمائة    من اجلامعة األخرية     قاسمبن  علي  ول

بالعملية الـسابقة   فله من التركة    ، سهماً  ] ٦٧٢٠[وعشرون  
 . أصابع ] ٤[وأربع ،  واحد  ]١[أبواع وذراع ] ٧[سبعة 
ألف وأربعمائـة   من اجلامعة األخرية    عقيلي   محد جابر وأل

فلـه من التركة مخسة    ، سهماً  ] ١٤٠٢٨[ومثانية وعشرون   
عشرون إصبعاً ومخسة وعـشرون     واحد و باعاً و ] ١٥[عشر  

 . ]٢١,٢٥[يف املائة من اإلصبع 
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عشر ألفاً  ثالثة  من اجلامعة األخرية    عقيلي  جابر  بن  يحىي  ول
فله من التركـة    ، سهماً  ] ١٣٧١٣[ وسبعمائة وثالثة عشر    

أذرع واثنا عشر إصـبعاً     ] ٣[باعاً وثالثة   ] ١٤[أربعة عشر   
 .]١٢,٤٤[وأربعة وأربعون يف املائة من اإلصبع 

جابر عقيلـي مـن اجلامعـة       بنيت  مرمي وشرف ا  ولكل من   
، سـهماً   ] ٦٥١٠[ستة آالف ومخسمائة وعـشرة      األخرية  

أبواع وست أصابع وثالثة    ] ٧[من التركة سبعة    منهما   كلفل
 .]٦,١٣[عشرة يف املائة من اإلصبع 

تـسعمائة  من اجلامعة األخـرية     خرباين   حمسنبن  شبيلي  ول
] ١[فلـه من التركة باع     ، سهماً   ] ٩٤٥[ومخسة وأربعون   

وأربعة وأربعون يف املائة من اإلصـبع        وثالث أصابع ، واحد  
]٣,٤٤[. 

 سـتمائة   خرباين من اجلامعـة األخـرية     حممد  بن  سن  وحمل
سـبعة  و] ٢[فله من التركة باعان     ، سهماً  ] ٦٣٠[وثالثون  

 .]١٧,٦٣[ وستون يف املائة من اإلصبع ثالثة إصبعاً وعشر
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ثالثة عشر ألفاً   من اجلامعة األخرية     جابر خرمي بنت  رمي  ومل
 .سهماً  ] ١٣٨٦٠[ومثامنائة وستون 

باعاً وثـالث أصـابع     ] ١٥[فلها من التركة مخسة عشر      
 .]٣,٧٥[ومخسة وسبعون يف املائة من اإلصبع 

 أربعـة آالف    جابر خرمي من اجلامعة األخـرية     بن  وحملمد  
 .سهماً ] ٤٢٨٤[ومائتان وأربعة ومثانون 

وأربعـة  ] ٢[أبواع وذراعان   ] ٤[فلـه من التركة أربعة     
 .]١٤,٢٥[عشر إصبعاً ومخسة وعشرون يف املائة من اإلصبع 

مثانية عشر ألفاً  من اجلامعة األخرية     حسن خرباين بن  سن  حملو
 .سهماً ] ١٨٢٤٠[ومائتان وأربعون 

أذرع ] ٣[باعاً وثالثة   ] ١٩[فلـه من التركة تسعة عشر      
 .أصابع] ٤[وأربع 

 : وهذه  صورا ، واهللا تعاىل أعلم وأحكم 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٤٨٣



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٤٨٤

  احملزرية -٨٤
 واحـدة ا  أما املسائل احملزرية فكثرية ولكن سأختار منـه       

حمـزري  ..... كمثال وهي اليت تقدم ا املستفيت فالن بـن          
 : وهي باالختصار على النحو التايل

ـ   حسن خريطي   هلك امليت األول     -١ سـعيدة   هعـن أم
  وهم أمحـد وأسـعد وحممـد       وأوالده منها عائشة   تهوزوج

 . وفاطمة

وهـم  من يف املـسألة     عن  أمحد  مث هلك امليت الثاين      -٢
أسـعد  ؛  شـقاء   األ ه وأخت ه وأخوي ه عائشة  وأم ته سعيدة جد

 .أمحد منها هوابنفاطم  تهوعن زوج، وحممد وفاطمة

 أسعد وحممد   أوالدها عن   عائشة امليتة الثالثة    مث هلكت  -٣
 .فاطمةو

ها حـسني بـن      عن ابن  سعيدةمث هلكت امليتة الرابعة      -٤
 .هادي

ها  عن زوج  فاطمة بنت حسن  مث هلكت امليتة اخلامسة      -٥
 .ىيأمحد وحي وابنني منه صديق
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تـه   عن زوج  حسني بن هادي  مث هلك امليت السادس      -٦
 .حيىي وعلي وحممدوهم منها  ئه و أبناآمنة

فأصلها من أربعة وعشرون    :  حسن فأما مسألة امليت األول   
 ] .٣[وللزوجة الثمن ثالثة ] ٤[لألم السدس أربعة ] ٢٤[

بني األوالد للذكر مثـل حـظ       ] ١٧[والباقي سبعة عشر    
] ٧[ عليهم ومباين لرؤوسـهم سـبعة        األنثيني وهي منكسرة  

ينـتج مائـة    ] ٢٤[فنضرا يف أصل املسألة أربعة وعشرين       
 . ومنها يصح هذا االنكسار] ١٦٨=٢٤×٧[ومثانية وستون 

 .سهماً ] ٢٨=٧×٤[ مثانية وعشرون سعيدة  هألم
 . سهماً ] ٢١=٧×٣[ واحد وعشرون عائشة  تهلزوجو

] ٣٤[عة وثالثـون     أرب ائة أمحد وأسعد وحممد   نمن أب  ولكلٍ
 .سهماً 

 .سهماً] ١٧[ سبعة عشر ه فاطمةوللبنت
كذلك من أربعة وعشرين    :  أمحد مسألة امليت الثاين  أصل  و

تـه  وا سقطت جد  ] ٤[ السدس أربعة    ه عائشة ألم، ] ٢٤[
 . سعيدة
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] ١٧[والباقي سبعة عشرة    ] ٣[ الثمن ثالثة    ته فاطم ولزوج
 .  وبه سقط اإلخوة األشقاء ه أمحدالبن

مـن مـصح    ] ٣٤[ أربعة وثالثني    أمحدنظر بني سهام    لوبا
جنـدها  ] ٢٤[املسألة األوىل وبني مسألته أربعـة وعـشرين     

 .فقة بالنصف فنثبت وفق كلٍ منهما امتو
وهي جـزء   ] ١٧=٢÷٣٤[فأما وفق السهام فسبعة عشر      

 .سألته نضرب فيه سهام كل وارث منهاملالسهم 
وهـي جـزء    ] ١٢=٢÷٢٤[وأما وفق مسألته فاثنا عشر      

ضربه يف مصح املسألة األوىل مائة      نالسهم الستخراج اجلامعة ف   
ينتج اجلامعة األوىل يف هـذه املـسألة        ] ١٦٨[ومثانية وستني   

 ].٢٠١٦=١٦٨×١٢[ألفان وستة عشرة 
فمن له سهام من املسألة األوىل أخذه مـضروباً يف جـزء            

 ].١٢[السهم اثين عشر 

خذه مـضروباً يف جـزء      ومن له سهام من املسألة الثانية أ      
 ].١٧[سهما سبعة عشر 
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 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل

] ٢٨[ من املسألة األوىل فقط مثانيـة وعـشرون          سعيدةلف
ينـتج  ] ١٢[نضرا يف جزء سهم اجلامعة اثين عـشر         سهماً  

عـة األوىل ثالمثائـة وسـتة وثالثـون         سهامها مـن اجلام   
 .سهماً ] ٣٣٦=٢٨×١٢[

 ]٢١[واحد وعشرون   بالزوجية   من املسألة األوىل     عائشةلو
ينتج مائتـان   ] ١٢[نضرا يف جزء السهم اثين عشر        سهماً

 . سهماً] ٢٥٢=٢١×١٢ [واثنان ومخسون
نضرا يف  أسهم  ] ٤[وهلا من املسألة الثانية باألمومة أربعة       

 ١٧×٤[ينتج مثانية وسـتون     ] ١٧[م سبعة عشر    جزء السه 
 .سهماً ] ٦٨=

ثالمثائـة وعـشرون    من اجلامعـة األوىل     جمموع سهامها   
 .سهماً ] ٣٢٠=٦٨+٢٥٢[

 من املـسألة األوىل فقـط أربعـة         أسعد وحممد ولكلٍ من   
] ١٢[سهماً نضرا يف جزء السهم اثين عشر        ] ٣٤[وثالثون  



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٤٨٨

أربعمائـة ومثانيـة    وىل  من اجلامعة األ  منهما    كلٍ سهامينتج  
 .أسهم ] ٤٠٨=٣٤×١٢[

سـهماً  ] ١٧[ من املسألة األوىل فقط سبعة عشر        فاطمةول
 مـن   اينتج سـهامه  ] ١٢[نضرا يف جزء السهم اثين عشر       

 .أسهم ] ٢٠٤=١٧×١٢[ مائتان وأربعة اجلامعة األوىل
أسهم ] ٣[زوجة امليت الثاين من مسألته فقط ثالثة        فاطم  ول

ينتج سهامها مـن    ] ١٧[سبعة عشر   هامه  وفق س نضرا يف   
 . سهماً ] ٥١=١٧×٣[اجلامعة األوىل واحد ومخسون 

سهماً نضرا يف جزء السهم     ] ١٧[سبعة عشر   أمحد  والبنه  
 مائتـان   ينتج سهامه من اجلامعـة األوىل     ] ١٧[ سبعة عشر 

 .سهماً] ٢٨٩=١٧×١٧[وتسعة ومثنون 

 عـدد رؤوس    فأصلها من :  عائشة وأما مسألة امليتة الثالثة   
للذكر مثـل حـظ     ] ٥[مخسة  أسعد وحممد وفاطمة    ورثتها  

 ]. ١[وللبنت واحد ] ٢[األنثيني لكل ابن اثنان 
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ثالمثائـة  سـهامها   بني  و] ٥[ مخسة   تهاوبالنظر بني مسأل  
 جندها متوافق بـاخلمس     األوىلمن اجلامعة   ] ٣٢٠[وعشرين  

 .فنثبت وفق كلٍ منهما
هي جزء  ] ٦٤=٥÷٣٢٠[فأما وفق السهام فأربعة وستون      

 .السهم ملسألتها نضرب فيها سهام كل وارث منها
فصحت من اجلامعـة األوىل     ] ١[وأما وفق املسألة فواحد     

وتعـد هـذه هـي     ] ٢٠١٦=٢٠١٦×١[ وستة عشر    ألفني
 .اجلامعة الثانية يف هذه املسألة

فمن له سهام من اجلامعة األوىل أخذه كامالً من اجلامعـة           
 .الثانية

من املسألة الثالثة أخذه مضروباً يف جزء سهما ومن له سهام 
 ].٦٤[أربعة وستني 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل

من اجلامعة األوىل فقط ثالمثائة وسـتة وثالثـون         سعيدة  ف 
 . هي سهامها من اجلامعة الثانيةسهماً ] ٣٣٦[
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 أربعمائة ومثانيـة     من اجلامعة األوىل   أسعد وحممد  من   ولكلٍ
 .أسهم] ٤٠٨[

نضرا يف  ] ٢ [من مسألة أمه عائشة سهمان    منهما   ولكلٍ
ينتج مائة ومثانية وعـشرون     ] ٦٤[جزء السهم أربعة وستني     

 .سهماً] ١٢٨=٦٤×٢[
مخسمائة وستة  من اجلامعة الثانية     جمموع سهام كلٍ منهما   

 .سهماً] ٥٣٦=١٢٨+٤٠٨[وثالثون 
 من اجلامعة األوىل مائتـان وأربعـة        فاطمة بنت حسن  ول

 .أسهم] ٢٠٤[
 .سهماً] ٦٤=٦٤×١[وهلا من مسألة أمها أربعة وستون 

مائتان ومثانيـة وسـتون     من اجلامعة الثانية    موع سهامها   جم
 .سهماً] ٢٦٨=٦٤+٢٠٤[

من اجلامعة األوىل فقط واحـد      فاطم  ولزوجة امليت الثاين    
 . هي سهامها من اجلامعة الثانيةسهماً] ٥١ [ومخسون
من اجلامعة األوىل فقط مائتان وتسعة ومثـانون       أمحد  والبنه  

 . هي سهامه من اجلامعة الثانيةسهماً] ٢٨٩[
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] ١[ فأصلها مـن واحـد       :سعيدة أما مسألة امليتة الرابعة   
وتصح من اجلامعة الثانية ألفني وستة      البنها حسني بن هادي     

، تعد هذه هي اجلامعة الثالثة يف هذه املسألة         و] ٢٠١٦[عشر  
والبنها مجيع  ، وللورثة السابقني كما مضى يف اجلامعة الثانية        

 .سهماً] ٣٣٦[سهامها ثالمثائة وستة وثالثون 
] ٤[فأصلها مـن أربعـة       :فاطم وأما مسألة امليتة اخلامسة   

 ] .١[الربع واحد يق ها صدلزوج
ة عليهما  رمنكسوهي  عد وحممد   أسالبنيها  ] ٣[والباقي ثالثة   

] ٤[ل املسألة أربعة    فنضرا يف أص  ] ٢[ومباينة لرأسيهما اثني    
 .ومنها صح هذا االنكسار] ٨=٤×٢[ ينتج مثانية

 ] .٢=٢×١[ سهمان صديقل
 .أسهم] ٣[ثالثة أسعد وحممد ولكلٍ من االبنني 

 من  اوبني سهامه ] ٨ [فاطم مثانية وبالنظر بني مصح مسألة     
جنـدها متوافقـة    ] ٢٦٨[الثالثة مائتني ومثانية وستني     اجلامعة  

 .بالربع فنثبت وفق كلٍ منها 
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وهي جزء  ] ٦٧=٤÷٢٦٨[فأما وفق السهام فسبعة وستون      
 .سألتها نضرب فيها سهام كل وارث منهاملالسهم 

فهي جزء السهم السـتخراج     ] ٢[وأما وفق املسألة فاثنان     
] ٢٠١٦[ وستة عـشرة     نضربه يف اجلامعة الثالثة ألفني    اجلامعة  

 واثنــان وثالثــون ينــتج اجلامعــة الرابعــة أربعــة آالف
]٤٠٣٢=٢٠١٦×٢.[ 

فمن له سهام من اجلامعة الثالثة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٢[السهم اثنني 

ومن له سهام من املسألة اخلامسة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ].٦٧[سهما سبعة وستني 

      مع له سـهامه بعـد       ومن له سهام من اجلامعة واملسألة ج
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الرابعة

 من اجلامعة الثالثة مخسمائة وسـتة       أسعد وحممد لكل من   ف
ينتج ] ٢[  سهم اثننب السهماً نضرا يف جزء     ] ٥٣٦[وثالثون  

ألف واثنـان وسـبعون     سهام كلٍ منهما من اجلامعة الرابعة       
 .سهماً] ١٠٧٢=٥٣٦×٢[
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من اجلامعة الثالثة فقط واحد ومخسون      ت مهدي   بن فاطمول
ا هسـهام ينتج  ] ٢[ اثنني   نضرا يف جزء السهم   سهماً  ] ٥١[

 .سهماً ] ١٠٢=٢×٥١[مائة واثنان من اجلامعة الرابعة 
من اجلامعة الثالثة فقط مائتان وتسعة ومثـانون        أمحد  والبنه  

 هسـهام ينتج  ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني      سهماً  ] ٢٨٩[
 ٢٨٩×٢[مخـسمائة ومثانيـة وسـبعون        اجلامعة الرابعة    من
 .سهماً] ٥٧٨=

من اجلامعة الثالثة فقط ثالمثائـة وسـتة        بن هادي   سني  حلو
ينتج ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني      سهماً  ] ٣٣٦[وثالثون  

سـتمائة واثنـان وسـبعون      سهامه من اجلامعـة الرابعـة       
 . سهماً] ٦٧٢=٣٦×٢[

نضرا ] ٢[ان  سهم فقط   هة زوجت  من مسأل  زوج صديقول
سهامها من اجلامعة   ينتج  ] ٦٧[ سبعة وستني    وفق سهامها يف  

 .سهماً] ١٣٤=٦٧×٢[مائة وأربعة وثالثون الرابعة 
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نضرا يف جز   أسهم  ] ٣[ثالثة  أمحد وحيىي   ولكل من ابنيها    
سهام كلٍ منهما من اجلامعـة      ينتج  ] ٦٧[سهم سبعة وستني    ال

 .سهماً] ٢٠١=٦٧×٣[مائتان وواحد الرابعة 

] ٨[ من مثانية    اه فأصل : حسني وأما مسألة امليت السادس   
  .]١[ الثمن واحد ته آمنةللزوج

منكسرة وهي  وحممد  وعلي  حيىي  ألبنائه  ] ٧[والباقي سبعة   
فنضرا يف أصل املـسألة     ] ٣[عليهم ومباينة لرؤوسهم ثالثة     

ومنها صح هذا   ] ٢٤=٨×٣[نتج أربعة وعشرون    ي] ٨[مثانية  
 .سار االنك

ولكـل ابـن سـبعة       ، أسـهم   ] ٣=٣×١[للزوجة ثالثة   
 . أسهم]٧=٧×١[

من ] ٦٧٢[ستمائة واثنني وسبعني    هادي  وبالنظر بني سهام    
جندها ] ٢٤[اجلامعة الرابعة وبني مصح مسألته أربعة وعشرين        

فنثبـت  أي منقسمة السهام على املسألة      متوافقة بثلث الثمن    
 .وفق كلٍ منهما 
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وهي جزء السهم   ] ٢٨[ فثمانية وعشرون    فأما وفق السهام  
 .نضرب فيها سهام كل وارث منهاملصح مسألته 

وبالتايل صحت من اجلامعـة     ] ١[وأما وفق مسألته فواحد     
هـذه  وتعـد   ] ٤٠٣٢[ف واثنني وثالثـني     الآ ةالرابعة أربع 

 . هذه املسألة يف اجلامعة اخلامسة واألخرية 
امهم من اجلامعـة    وسهام الورثة يف اجلامعة الرابعة هي سه      

 .اخلامسة
ف واثنـان وسـبعون       عـشرة آال  أسعد وحممد    من   لكلٍ

 .سهماً] ١٠٧٢[
عشرة آالف وثالمثائة   وملعرفة نصيب كلٍ منهما من التركة       

أربعني ألفاً  نقسمها على اجلامعة األخرية     رياالً ؛   ] ١٠٣٠٠[
والناتج نضربه يف سهام كلٍ منـهما       ] ٤٠٣٢[واثنني وثالثني   

ألفان وسبعمائة ومثانية وثالثون ريـاالً      به من التركة    نصيينتج  
 . هلالت] ٤[وأربع ] ٩[وتسعة قروش ] ٢٧٣٨,٤٩[

من اجلامعة األخرية   زوجة امليت الثاين    فاطم بنت مهدي    ول
 . سهماً] ١٠٢[مائة واثنان 
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مائتـان وسـتون    بنفس العملية الـسابقة     فلها من التركة    
 ]. ١ [وهللتان] ١١[رياالً وأحد عشر قرشاً ] ٢٦٠,٥٧[

مخسمائة ومثانيـة   أمحد بن أمحد من اجلامعة األخرية       والبنه  
 سهماً ] ٥٧٨[وسبعون 

ألف وأربعمائـة   بنفس العملية املذكورة    فلـه من التركة    
] ١٠[وعـشرة قـروش     ] ١٤٧٦,٥٤[وستة وسبعون رياالً    

 . هلالت] ٤ [أربعو
 وأربعة  مائةمن اجلامعة األخرية    زوج امليتة اخلامسة    ق  يصدول

 .سهماً ] ١٣٤[وثالثون 
ثالمثائـة واثنـان   بنفس العملية الـسابقة  فلـه من التركة   

قروش وهللة واحـدة    ] ٦[وستة  ] ٣٤٢,٣١[وأربعون رياالً   
]١ . [ 

مائتـان وواحـد     أمحد وحيىي من التركـة        من ابنيه  ولكلٍ
 .سهماً ] ٢٠١[

 مخسمائة وثالثة عشرة بنفس العملية    منهما من التركة     فلكلٍ
 ]. ٢ [تانوهلل] ٩[وتسعة قروش ] ٥١٣,٤٧[رياالً 
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من اجلامعة األخرية أربعة ومثانون   زوجة امليت األخري    منة  وآل
 . سهماً ] ٨٤=٢٨×٣[

مائتـان وأربعـة عـشر      بنفس العمليـة    فلها من التركة    
] ٣[قرشـاً وثـالث     ] ١١[رياالً وأحد عشر    ] ٢١٤,٥٨[

 . هلالت 
مسألة أبـيهم   من   سنيحيىي وعلي وحممد أبناء ح    من   ولكلٍ

] ٢٨[أسهم نضرا يف وفق سهامه مثانية وعشرين        ] ٧[سبعة  
مائة وستة وتسعون   اجلامعة األخرية   ينتج سهام كلٍ منهم من      

 .سهماً ] ١٩٦=٢٨×٧[
رياالً وثالثة  ] ٥٠٠,٦٩[ من التركة مخسمائة     كلٍ منهم فل

 ] . ٤[قرشاً وأربع هلالت ] ١٣[عشر 
 :وهذه صورا ،واهللا تعاىل أعلم وأحكم 
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 املسألة اخلربانية -٩٤
        رضـت  وأما املسألة اخلربانية فهي من أوائل املسائل اليت ع

.......... علي للفتيا فقد عرضها علي املـستفيت عبـداهللا          
خرباين فوجدت بصك حصر الورثة خطأً فكتبت عليـه إىل          

 -القاضي لكن رفض املستفيت الذهاب ا خوفاً من القاضي          
 فقلـت لـه لـن       -  على نفسه وعلى الشهود       -كما قال   

يؤاخذكم القاضي على هذا اخلطأ ألنه ليس منـك وال مـن            
الشهود فسألين باهللا أن أذهب أنا إىل القاضي فذهبت بنفسي          
ومعي صورة صك حصر الورثة وذكرت للقاضي وجه اخلطأ         
وهو إسقاط األخت ألب باألخت الشقيقة املنفردة كل ذلك         

بيين وبني القاضي وسلمته حل املسألة وصورة حـصر         ة  مسار
قل لصاحب الـصك يـأيت      : وقال يل ، فقال خرياً   ، الورثة  
 لنغريه فأخربت ذلك الرجل فاطمأن وذهب بالـصك        باألصل

 جزاه اهللا خرياً إال أن هـذه املـسألة          هإىل القاضي فأمر بتغيري   
ن كانت من املسائل اليت أكلتها األرضة حيث أكلت كرتوناً م         

 .املسائل وغريها 
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 املسألة السلعية -٥٠
كانت املسألة السلعية من أوائل مسائل املناسـخات الـيت          

حفظه اهللا أمحد بن حيي النجمي ـ  إيلّ من قبل شيخي  تأُحيل
ـ  ذلك والقادر علية  تعاىل ومد يف عمرة ونفع بعلمه إنه ويلّ

وذلك لتزاحم الدروس واحملاضرات عليه طـوال األسـبوع         
 .اده إعدادي هلذا الفن وملر

 :   على ما يأيتوملخص السؤال
نظرية عن زوجة علي بن حممد سلعي هلك امليت األول   -١

وهم مهدي ومرعـي وقاسـم      ستة أبناء وبنت    أوالده منها   و
 .وأمحد وحسني وحممد وفاطمة

  .ه فاطمبنتوعن الباقني  عن مهديمث هلك امليت الثاين  -٢

زيفة  تهعن زوج  اقنيالبعن  مرعي  مث هلك امليت الثالث      -٣
 .ه عليوابنه نظرية وبنت

 .الباقنيعن  علي مرعيمث هلك امليت الرابع  -٤

 .الباقنيعن  قاسممث هلك امليت اخلامس  -٥
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عـن  وهي امليت السادس كذلك     نظرية  مث هلكت األم     -٦
 .الباقني

 تـه عـن زوج والباقني عن  أمحد  مث هلك امليت السابع      -٧
 .فضة هوبنتفاطم 

 .بنته حاليةعن مد عن الباقني وحممث هلك امليت الثامن  -٨

مث هلك حسني عن زوجته فاطم وأوالده منها علـي           -٩
 .مجيلة وصاحلة وشقراءوحممد وحيىي 

 فأصلها من   :علي بن حممد سلعي   فأما مسألة امليت األول     
 ] .١[للزوجة الثمن واحد ] ٨[مثانية 

لألوالد منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم     ] ٧[والباقي سبعة   
نـتج  ي] ٨[مثانيـة    يف أصل املسألة     نضراف] ١٣ [ثالثة عشر 

 .ومنها صح هذا االنكسار ] ١٠٤[مائة وأربعة مصح املسألة 
 .سهماً] ١٣=١٣×١[للزوجة ثالثة عشر 

] ٧[وللبنت سـبعة    ،  سهماً] ١٤[ولكل ابن أربعة عشر     
 .أسهم
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لألم ] ٦[فأصلها من ستة     : مهديوأما مسألة امليت الثاين     
 ] .٣[ولبنت النصف ثالثة ، ] ١[السدس واحد 

لإلخوة واألخت األشقاء وهي منكسرة     ] ٢[والباقي اثنان   
 يف أصـل    فنضرا] ١١[عليهم ومباينة لرؤوسهم أحد عشر      

سـتة وسـتون    مـصح املـسألة     نـتج   ي] ٦[املسألة سـتة    
 .ومنها صح هذا االنكسار] ٦٦=٦×١١[

ولبنـت ثالثـة    ، سـهماً   ] ١١=١١×١[لألم أحد عشر    
 .سهماً] ٣٣=١١×٣[وثالثون 

لكل ذكر  ، سهماً  ] ٢٢=١١×٢[ اثنان وعشرون    ولإلخوة
 . سهمان ] ٢[وللشقيقة اثنان أسهم ] ٤[أربعة 

ومصح مسألته  ] ١٤[ أربعة عشر    مهديوبالنظر بني سهام    
 .جندها متوافقة بالنصف فنثبت وفقهما] ٦٦[ستة وستني 

وهي جزء الـسهم    ] ٧=٢÷١٤[سبعة  ففأما وفق السهام    
 .  نضرب فيه سهام كل وارث منهاملسألته

وهي ] ٣٣=٢÷٦٦[وأما وفق مصح مسألته فثالثة وثالثون     
    املسألة األوىل    يف مصح  اجزء السهم الستخراج اجلامعة نضر 
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 ثالثة  ينتج اجلامعة األوىل يف هذه املسألة     ] ١٠٤[مائة وأربعة   
 ].٣٤٣٢=١٠٤×٣٣[آالف وأربعمائة واثنان وثالثون 

سألة األوىل أخذه مـضروباً يف جـزء        فمن له سهام من امل    
 ].١١[السهم أحد عشر 

ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٧[سهما سبعة 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل

] ١٣[ثالثة عشر وىل ألبالزوجية من املسألة انظرية للزوجة  ف
ينـتج  ] ٣٣[نضرا يف جزء السهم ثالثـة وثالثـني         سهماً  

 .سهماً ] ٤٢٩=٣٣×١٣[ أربعمائة وتسعة وعشرون 
سـهماً  ] ١١[أحد عـشر    وهلا من املسألة الثانية باألمومة      

ينـتج سـبعة وسـبعون      ] ٧[سبعة  نضرا يف وفق السهام     
 .سهماً ] ٧٧=١١×٧[

ألوىل مخـسمائة وسـتة     اجلامعـة ا  جمموع سهامها مـن     
 . أسهم] ٥٠٦=٧٧+٤٢٩[
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 من املسألة    من ومرعي وقاسم وأمحد وحسني وحممد      ولكلٍ
نضرا يف جزء السهم    سهماً  ] ١٤[أربعة عشر   األوىل بالبنوة   

أربعمائـة واثنـان وسـتون      ينـتج   ] ٣٣[ثالثة وثالثـني    
]٤٦٢=٣٣×١٤. [ 

م أسـه ] ٤[أربعـة   من املسألة الثانية باألخوة     منهم   كلٍول
مثانيـة وعـشرون    ينـتج   ] ٧[نضرا يف وفق السهام سبعة      

 .سهماً] ٢٨=٧×٤[
  مائـة أربعمـن اجلامعـة األوىل      جمموع سهام كلٍ منهم     

 . سهماً ] ٤٩٠=٢٨+٤٦٢[وتسعون 
أسـهم  ] ٧[سبعة  من املسألة األوىل بالبنوة     فاطمة  وللبنت  

مائتـان  ينـتج   ] ٣٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة وثالثـني        
 .سهماً ] ٢٣١=٣٣×٧[الثون وواحد وث

نضرا يف وفق   ] ٢[سهمان   وهلا من املسألة الثانية باألخوة      
 .سهماً] ١٤=٧×٢[أربعة عشر  ينتج] ٧[السهام سبعة 

مائتان ومخسة وأربعون   من اجلامعة األوىل    جمموع سهامها   
 .سهماً] ٢٤٥=١٤+٢٣١[
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نضرا يف  سهماً  ] ٣٣[ثالثة وثالثون   بنت مهدي    فاطمول
مائتان ينتج سهامها من اجلامعة األوىل      ] ٧[السهام سبعة   وفق  

 .سهماً ] ٢٣١=٣٣×٧[وواحد وثالثون 
 فأصـلها مـن أربعـة       :مرعيوأما مسألة امليت الثالث     

وللزوجة الثمن ثالثة   ] ٤[لألم السدس أربعة    ] ٢٤[وعشرين  
]٣. [ 

منكـسرة  وهـي   للبنت واالبن   ] ١٧[والباقي سبعة عشر    
ضرا يف أصل املسألة    نف] ٣[سهما ثالثة   عليهما ومباينة لرؤو  

] ٧٢=٢٤×٣[ينتج اثنـان وسـبعون      ] ٢٤[أربعة وعشرين   
 .ومنها صح هذا االنكسار 

 .سهماً] ١٢=٤×٣[اثنا عشر نظرية لألم 
 .أسهم] ٩=٣×٣[تسعة زيفة وللزوجة 

سهماً وللبنت سبعة عشر    ] ٣٤[أربعة وثالثون   علي  ولالبن  
 . سهماً] ١٧[
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مـن  ] ٤٩٠[ أربعمائة وتـسعني     مرعيم  وبالنظر بني سها  
] ٧٢[وبني مصح مسألته اثـنني وسـبعني        ، اجلامعة األوىل   

 .فنثبت وفق كلٍ منهما، جندها متوافقة بالنصف 
ــون   ــسة وأربع ــان ومخ ــسهام فمائت ــق ال ــا وف فأم

وهي جزء السهم ملسألته نضرب فيه سهام       ] ٢٤٥=٢÷٤٩٠[
 . كل وارث منها

وهي ] ٣٦=٢÷٧٢[ثون  وأما وفق مصح مسألته فستة وثال     
جزء السهم الستخراج اجلامعة فنـضرا يف اجلامعـة األوىل           

ينتج اجلامعة  ] ٣٤٣٢[  ني وثالثني ثالثة آالف وأربعمائة واثن   
الثانية يف هذه املسألة مائة وثالثة وعشرون ألفاً ومخـسمائة           

 ].١٢٣٥٥٢=٣٤٣٢×٣٦[واثنان ومخسون 
وباً يف جـزء    فمن له سهام من اجلامعة األوىل أخذه مـضر        

 ].٣٦ [ستة وثالثنيالسهم 

 أخذه مـضروباً يف جـزء       الثالثةومن له سهام من املسألة      
 ].٢٤٥[مائتني ومخسة وأربعني ا هسهم
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 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .الثانيةضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة 

ـ    نظرية  لألم  ف سمائة وسـتة أسـهم     من اجلامعة األوىل مخ
ينتج ] ٣٦[نضرا يف جزء السهم ستة وثالثني       أسهم  ] ٥٠٦[

] ١٨٢١٦=٣٦×٥٠٦[عشر ألفاً ومائتان وستة عـشر       مثانية  
 .سهماً

 يف  انـضر سهماً  ] ١٢[اثنا عشر   احلالية  وهلا من املسألة    
ينـتج ألفـان    ] ٢٤٥[جزء السهم مائتني ومخسة وأربعـني       

 .سهماً] ٢٩٤٠=٢٤٥×١٢[وتسعمائة وأربعون 
واحد وعشرون ألفاً ومائة  من اجلامعة الثانية  جمموع سهامها 

  .سهماً] ٢١١٥٦=٢٩٤٠+١٨٢١٦[ وستة ومخسون 
ولكل أخ شقيق من اجلامعة األوىل أربعمائـة وتـسعون          

ينتج ] ٣٦[سهماً نضرا يف جزء السهم ستة وثالثني        ] ٤٩٠[
ـ     من اجلامعة الثانية      كلٍ منهم  سهام تمائة سبعة عشر ألفاً وس

 .سهماً] ١٧٦٤٠=٣٦×٤٩٠[وأربعون 
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من اجلامعة األوىل مائتان ومخـسة      فاطمة  ولألخت الشقيقة   
سهماً نضرا يف جزء السهم ستة وثالثـني        ] ٢٤٥[وأربعون  

مثانية آالف ومثامنائـة    سهامها من اجلامعة الثانية     ينتج  ] ٣٦[
 .سهماً  ] ٨٨٢٠=٣٦×٢٤٥[وعشرون 
الثانية مائتـان وواحـد     من اجلامعة   فاطم مهدي   وللبنت  

سهماً نضرا يف جزء السهم ستة وثالثـني        ] ٢٣١[وثالثون  
مثانية آالف وثالمثائة وسـتة     سهامها من اجلامعة الثانية     ينتج  
 . سهماً] ٨٣١٦ =٣٦×٢٣١[عشر 

أسـهم  ] ٩[تـسعة  من مسألته  زيفة  امليت الثالث    ةولزوج
ـ ] ٢٤٥[ مائتني ومخسة وأربعون     وفق سهامه نضرا يف    تج ين

ألفـان ومائتـان ومخـسة      سهامها مـن اجلامعـة الثانيـة        
 . أسهم ] ٢٢٠٥=٢٤٥×٩[

نضرا سهماً  ] ٣٤[أربعة وثالثون   من مسألته   علي  والبنه  
سهامه  ينتج   ] ٢٤٥[يف وفق سهامه مائتني ومخسة وأربعون       

انيــة آالف وثالمثائــة وثالثــون مثمــن اجلامعــة الثانيــة 
 .سهماً ] ٨٣٣٠=٢٤٥×٣٤[
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يف سهماً نضرا   ] ١٧[سبعة عشر   من مسألته   ة  نظريولبنته  
سهامها من   ينتج   ] ٢٤٥[وفق سهامه مائتني ومخسة وأربعون      

ربعـة آالف ومائـة ومخـسة وســتون    أاجلامعـة الثانيـة   
 .سهماً ] ٤١٦٥=٢٤٥×١٧[

لـألم  ] ٦[فأصلها من ستة    : عليوأما مسألة امليت الرابع     
 ] .٣[ثة ولألخت الشقيقة النصف ثال، ] ٢[الثلث اثنان 

لألعمام منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم     ] ١[والباقي واحد   
ينـتج أربعـة    ] ٦[ضرا يف أصل املسألة ستة      نف] ٤[أربعة  

 .هذا االنكسارصح يومنها ] ٢٤=٦×٤[وعشرون 
نظرية ولألخت الشقيقة ، أسهم  ] ٨=٤×٢[مثانية  زيفة  لألم  

قاء من أعمامه األش   ولكل عمٍ ، سهماً  ] ١٢=٤×٣[اثنا عشر   
 ] .١[سهم واحد قاسم وأمحد وحممد وحسني 

مثانيـة آالف وثالمثائـة     علي بن مرعي    وبالنظر بني سهام    
من اجلامعة الثانية وبني مصح مسألته أربعة       ] ٨٣٣٠[وثالثني  

فنثبـت  جندها كذلك متوافقـة بالنـصف       ]  ٢٤[وعشرين  
 وفقهما
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 فأربعة آالف ومائـة ومخـسة وسـتون       فأما وفق السهام    
وهي جزء السهم ملسألته نضرب فيـه       ] ٤١٦٥=٢÷٨٣٣٠[

 . سهام كل وارث منها
وهـي  ] ١٢=٢÷٢٤[وأما وفق مصح مسألته فاثنا عشر       
    يف اجلامعة الثانية مائة     اجزء السهم الستخراج اجلامعة فنضر 

] ١٢٣٥٥٢[  ني ومخس ني ألفاً ومخسمائة واثن   ينوثالثة وعشر 
بعمائـة واثنـان     يف هذه املسألة مليون وأر     الثالثةينتج اجلامعة   

= ١٢٣٥٥٢×١٢[ألفاً وستمائة وأربعة وعـشرون      ومثانون  
١٤٨٢٦٢٤.[ 

 أخذه مـضروباً يف جـزء       الثانيةفمن له سهام من اجلامعة      
 ].١٢ [اثين عشر اسهم

 أخذه مـضروباً يف جـزء       الرابعةومن له سهام من املسألة      
 .]٤١٦٥[ نيأربعة آالف ومائة ومخسة وستسهمها 

امعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد         ومن له سهام من اجل    
 .الثالثةضرا يف جزئي السهم وأعطيها من اجلامعة 
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من اجلامعـة الثانيـة واحـد       زوجة امليت األول     نظريةلف
سهماً نضرا  ] ٢١١٥٦[وعشرون ألفاً ومائة وستة ومخسون      

ينتج مائتان وثالثة ومخسون    ] ١٢[يف جزء السهم اثين عشر      
] ٢٥٣٨٧٢=١٢×٢١١٥٦[ وسـبعون    ألفاً ومثامنائة واثنان  

 سهماً 
من اجلامعة الثانية باألخوة سبعة عشر ألفاً       شقيق   ولكل أخٍ 

سهماً نضرا يف جزء الـسهم       ]١٧٦٤٠[وستمائة وأربعون   
شر ألفاً وستمائة ومثانون    ينتج مائتان وأحد ع   ] ١٢[اثين عشر   

 .سهماً] ٢١١٦٨٠=١٢×١٧٦٤٠[
نضربه ] ١[سهم  مومة  من املسألة احلالية بالع   منهم   كلٍولـ

] ٤١٦٥[يف جزء السهم أربعة آالف ومائة ومخسة وسـتني          
 ] ٤١٦٥=٤١٦٥×١أربعة آالف ومائة ومخسة وستون      ينتج  
 .سهماً

مائتان ومخـسة   من اجلامعة الثالثة      كلٍ منهم  جمموع سهام 
 ٢١١٦٨٠+٤١٦٥[عشر ألفاً ومثامنائة ومخـسة وأربعـون        

 .سهماً] ٢١٥٨٤٥=
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من اجلامعة الثانيـة مثانيـة آالف       مة  فاطولألخت الشقيقة   
سهماً نضرا يف جزء السهم اثين      ] ٨٨٢٠[ومثامنائة وعشرون   

مائة ومخسة آالف   سهامها من اجلامعة الثالثة     ينتج  ] ١٢[عشر  
 .سهماً] ١٠٥٨٤٠= ١٢×٨٨٢٠[ومثامنائة وأربعون 

من اجلامعة الثانية مثانية آالف وثالمثائة      وللبنت فاطم مهدي    
سهماً نضرا يف جزء السهم اثين عشر       ] ٨٣١٦[وستة عشر   

تسعة وتـسعون ألفـاً     سهامها من اجلامعة الثالثة     ينتج  ] ١٢[
 .سهماً] ٩٩٧٩٢=٨٣١٦×١٢[سبعمائة واثنان وتسعون و

من اجلامعة الثانية بالزوجية ألفان     زيفة  ولزوجة امليت الثالث    
أسهم نضرا يف جز السهم اثـين       ] ٢٢٠٥[ومائتان ومخسة   

ينتج ستة وعشرون ألفـاً وأربعمائـة وسـتون          ] ١٢[عشر  
 . سهماً] ٢٦٤٦٠=١٢×٢٢٠٥[

نضرا يف جـزء    ] ٨[وهلا باألمومة من املسألة احلالية مثانية       
ينتج ثالثة  ] ٤١٦٥[السهم أربعة آالف ومائة ومخسة وستني       

] ٣٣٣٢٠=٤١٦٥×٨[ وثالثون ألفاً وثالمثائـة وعـشرون       
 .سهماً
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ن ألفـاً   تسعة ومخـسو  لثالثة  من اجلامعة ا  جمموع سهامها   
 . سهماً] ٥٩٧٨٠=٣٣٣٢٠+٢٦٤٦٠[وسبعمائة ومثانون 
بالبنوة من اجلامعة الثانية أربعة آالف ومائة       وللشقيقة نظرية   

سهماً نضرا يف جزء السهم اثـين       ] ٤١٦٥[ومخسة وستون   
ينتج تسعة وأربعون ألفـاً وتـسعمائة ومثـانون         ] ١٢[عشر  

 .سهماً ] ٤٩٩٨٠=٤١٦٥×١٢[
سـهماً  ] ١٢[ا من املسألة احلالية باألخوة اثنا عـشر         وهل

نضرا يف جزء السهم أربعة آالف ومائة ومخـسة وسـتني           
ينتج كذلك تسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة ومثانون       ] ٤١٦٥[
 .سهماً ] ٤٩٩٨٠=٤١٦٥×١٢[

تـسعة وتـسعون ألفـاً    من اجلامعة الثالثة جمموع سهامها   
 . سهماً] ٩٩٩٦٠=٤٩٩٨٠+٤٩٩٨٠[وتسعمائة وستون 

لألم ] ٦[ فأصلها من ستة :قاسموأما مسألة امليت اخلامس     
 ] .١[واحد السدس 
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منكسرة عليهم ومباينة   األشقاء  لإلخوة  ] ٥[والباقي مخسة   
ينـتج  ] ٦[ضرا يف أصل املسألة ستة      فن] ٧[لرؤوسهم سبعة   

 .ومنها صح هذا االنكسار] ٤٢=٧×٦[اثنان وأربعون 
أسهم ] ١٠[ولكل أخٍ عشرة     أسهم] ٧=٧×١[لألم سبعة   

  أسهم]٥[ولألخت مخسة 
مثامنائة مائتني ومخسة عشر ألفاً و    ؛   قاسموبالنظر بني سهام    

وبني مصح  ، من اجلامعة الثالثة    ] ٢١٥٨٤٥[ومخسة وأربعني   
جندها متوافقة بالـسبع فنثبـت      ] ٤٢[مسألته أثنني وأربعني    

 .وفقهما
 ومخـسة وثالثـون      ومثامنائة اًسهام فثالثون ألف  الفأما وفق   

سألته نضرب  ملسهم  الوهي جزء   ] ٣٠٨٣٥=٧÷٢١٥٨٤٥[
 .فيه سهام كل وارث منها

وهـي جـزء    ] ٦=٧÷٤٢[ فستة   ةسألاملوأما وفق مصح    
السهم الستخراج اجلامعة فنضربه يف كامل اجلامعـة الثالثـة          
مليون وأربعمائة واثنني ومثانني ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين        

امعة الرابعة مثانية مليـون ومثامنائـة       ينتج اجل ] ١٤٨٢٦٢٤[
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ومخــسة وتــسعون ألفــاً وســبعمائة وأربعــة وأربعــون             
]٨٨٩٥٧٤٤=١٤٨٢٦٢٤×٦.[  

 أخذه مـضروباً يف جـزء       الثالثةفمن له سهام من اجلامعة      
 ].٦ [ستةا هسهم

 أخذه مضروباً يف جـزء      اخلامسةومن له سهام من املسألة      
 .]٣٠٨٣٥[ نيئة ومخسة وثالث ومثامنااً ألفنيثالثسهمها 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .الرابعةضرا يف جزئي السهم وأعطيها من اجلامعة 

 
من اجلامعة الثالثة مائتان وثالثة ومخسون ألفـاً        نظرية  لألم  ف

سهماً نضرا يف جـزء  ] ٢٥٣٨٧٢[ومثامنائة واثنان وسبعون    
مليون ومخسمائة وثالثة وعشرون ألفاً     ينتج  ] ٦[السهم ستة   

 ] ١٥٢٣٢٣٢=٢٥٣٨٧٢×٦[ومائتان واثنـان وثالثـون      
 .سهماً 

نـضرا يف جـزء     أسهم  ] ٧[وهلا من املسألة احلالية سبعة      
سهماً ] ٣٠٨٣٥[السهم ثالثني ألفاً ومثامنائة ومخسة وثالثني       
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ينتج مائتان ومخسة عشر ألفاً ومثامنائـة ومخـسة وأربعـون           
 .سهماً  ] ٢١٥٨٤٥=٣٠٨٣٥×٧[

 مليون وسبعمائة وتسعة    سهامها من اجلامعة الرابعة   جمموع  
ــبعون  وثال ــبعة وســ ــاً وســ ــون ألفــ ثــ

 .سهماً ] ١٧٣٩٠٧٧=١٥٢٣٢٣٢+٢١٥٨٤٥[
ولكل أخ شقيق من اجلامعة الثالثة بالعمومة مائتان ومخسة         

سـهماً   ] ٢١٥٨٤٥[عشر ألفاً ومثامنائة ومخسة وأربعـون       
ينتج مليوناً ومائتان ومخـسة     ] ٦[ة  نضرا يف جزء السهم ست    

] ١٢٩٥٠٧٠= ٢١٥٨٤٥×٦[وتسعون ألفـاً وسـبعون      
 .سهماً

أسـهم  ] ١٠[وله باألخوة من املسألة اخلامسة ؛ عـشرة         
نضرا يف جزء السهم ثالثني ألف ومثامنائة ومخسة وثالثـني          

ينتج  ثالمثائة ومثانية آالف وثالمثائة ومخـسون        ]  ٣٠٨٣٥[
 .هماًس] ٣٠٨٣٥٠=٣٠٨٣٥×١٠[
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 مليونـاً   الرابعـة فمجموع سهام كلٍ منهم من اجلامعـة        
وســـتمائة وثالثـــة آالف وأربعمائـــة وعـــشرون 

 .سهماً ] ١٦٠٣٤٢٠=٣٠٨٣٥٠+١٢٩٥٠٧٠[
 مائـة ومخـسة آالف      الثالثةمن اجلامعة   فاطمة  ولألخت  

ينتج ستمائة  ] ٦[ومثامنائة وأربعون نضرا يف جزء السهم ستة        
] ٦٣٥٠٤٠= ١٠٥٨٤٠×٦[ن  ومخسة وثالثون ألفاً وأربعو   

 .سهماً 
نضرا يف جزء الـسهم     ] ٥[وهلا من املسألة احلالية مخسة      

ينتج مائـة   ] ٣٠٨٣٥[ثالثني ألف ومثامنائة ومخسة وثالثني      
 ٣٠٨٣٥×٥[وأربعة ومخسون ألفاً ومائة ومخسة وسـبعون        

 سهماً ] ١٥٤١٧٥=
 سـبعمائة وتـسعة     الرابعةفمجموع سهامها من اجلامعة     

 ١٥٤١٧٥+٦٣٥٠٤٠[فاً ومائتان ومخسة عـشر      ومثانون أل 
 .سهماً  ] ٧٨٩٢١٥=

تسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنـان      وللبنت فاطم مهدي    
 نضرا يف جزء السهم     الثالثةمن اجلامعة   ]٩٩٧٩٢[وتسعون  
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مخـسمائة ومثانيـة   سهامها من اجلامعة الرابعة  ينتج  ] ٦[ستة  
وتــسعون ألفــاً وســبعمائة واثنــان ومخــسون     

 .سهماً ] ٥٩٨٧٥٢=٩٩٧٩٢×٦[
تسعة ومخسون ألفاً وسـبعمائة     زيفة  ولزوجة امليت الثالث    

نضرا يف جـزء  من اجلامعة الثالثة   سهماً  ] ٥٩٧٨٠[ومثانون  
ثالمثائـة  سهامها من اجلامعة الرابعـة      ينتج  ] ٦[السهم ستة   

 ٥٩٧٨٠×٦[ ومثـانون    ومثانية ومخـسون ألفـاً وسـتمائة      
 .سهماً  ] ٣٥٨٦٨٠=

 تسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة     الثالثةمن اجلامعة    نظريةولبنته  
] ٦[سهماً نضرا يف جزء السهم سـتة        ] ٩٩٩٦٠[وستون  

مخسمائة وتسعة وتسعون ألفاً    سهامها من اجلامعة الرابعة     ينتج  
 .سهماً  ] ٥٩٩٧٦٠=٩٩٩٦٠×٦[وسبعمائة وستون 

فأصـل   :نظـرية وأما مسألة امليت السادس وهـي األم        
] ٢[لكل ابن اثنان ] ٧[وس ورثتها سبعة   مسألتها من عدد رؤ   

 ] .١[وللبنت واحد 
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وبيت سهامها مليون   ] ٧[وبالنظر بني أصل مسألتها سبعة      
] ١٧٣٩٠٧٧[  ني ألفاً وسبعة وسبع   نيوسبعمائة وتسعة وثالث  

جندها متباينة فنضرب كامل أصل مسألتها من اجلامعة اخلامسة 
يـون ومثامنائـة    يف كامل اجلامعة الرابعة مثانيـة مل      ] ٧[سبعة  

ومخــسة وتــسعني ألفــاً وســبعمائة وأربعــة وأربعــني             
ينتج اجلامعة اخلامسة يف هذه املـسألة اثنـان        ] ٨٨٩٥٧٤٤[

وستون مليوناً ومائتان وسـبعون ألفـاً ومائتـان ومثانيـة           
]٦٢٢٧٠٢٠٨=٨٨٩٥٧٤٤×٧.[ 

فمن له سهام من اجلامعة الرابعة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٧[سهمها سبعة 

ومن له سهام من املسألة السادسة أخذه مضروباً يف جـزء           
مليون وسبعمائة وتسعة وثالثني ألفاً وسبعة وسـبعني        سهمها  

]١٧٣٩٠٧٧[. 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطيها من اجلامعة اخلامسة
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اجلامعة الرابعـة   من  أمحد وحسني وحممد    أبنائها  من  لكل  ف
باألخوة مليوناً وستمائة وثالثة آالف وأربعمائـة وعـشرون         

ينـتج  ] ٧[نضرا يف جز السهم سبعة      سهماً  ] ١٦٠٣٤٢٠[
أحد عشر مليوناً ومائتان وثالثة وعشرون ألفـاً وتـسعمائة          

 .سهماً ] ١١٢٢٣٩٤٠= ١٦٠٣٤٣٠×٧[وأربعون 
ا يف  نـضر ] ٢[ولـه من املسألة احلالية بالبنوة سـهمان        

ه مليون وسبعمائة وتسعة وثالثني ألفاً وسـبعة        أمكامل سهام   
ينتج ثالثة ماليني وأربعمائة ومثانيـة      ] ١٧٣٩٠٧٧[وسبعني  

 ١٧٣٩٠٧٧×٢[وسبعون ألفاً ومائـة وأربعـة ومخـسون         
 .سهماً ] ٣٤٧٨١٥٤=

أربعة عشر  من اجلامعة اخلامسة    فمجموع سهام كلٍ منهم     
+ ١١٢٢٣٩٤٠[وتـسعون   أربعة   و ألفانمليوناً وسبعمائة و  

 سهماً] ١٤٧٠٢٠٩٤=٣٤٧٨١٥٤
من اجلامعة الرابعة باألخوة سبعمائة وتـسعة       فاطم  وللبنت  

سهماً نضربه   ] ٧٨٩٢١٥[ومثانون ألفاً ومائتان ومخسة عشر      
ينتج مخسة ماليـني ومخـسمائة      ] ٧[يف جزء السهم سبعة     
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 ٧٨٢٤٥×٧[وأربعة وعشرون ألفـاً ومخـسمائة ومخـسة         
 .أسهم] ٥٥٢٤٥٠٥=

نـضربه يف   ] ١[وهلا من املسألة احلالية بالبنوة سهم واحد        
جزء السهم مليون وسبعمائة وتسعة وثالثني ألفـاً وسـبعة          

ينتج مليون وسبعمائة وتسعة وثالثون     ] ١٧٣٩٠٧٧[وسبعني  
 .سهماً] ١٧٣٩٠٧٧=١٧٣٩٠٧٧×١[ألفاً وسبعة وسبعون 

سبعة ماليني ومائتان   من اجلامعة اخلامسة    فمجموع سهامها   
+ ٥٥٢٤٥٠٥[وثالثة وستون ألفاً ومخسمائة واثنان ومثانون       

 .سهماً ] ٧٢٦٣٥٨٢=١٧٣٩٠٧٧
من اجلامعة الرابعة مخـسمائة ومثانيـة       مهدي  بنت  فاطم  ول

سهماً ] ٥٩٨٧٥٢[وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان ومخسون      
سهامها من اجلامعـة    ينتج  ] ٧[نضرا يف جزء السهم سبعة      

ئة وواحد وتسعون ألفـاً ومائتـان       أربعة ماليني وما  اخلامسة  
 .سهماً ] ٤١٩١٢٦٤= ٥٩٨٧٥٢×٧[وأربعة وستون 

من اجلامعة الرابعة ثالمثائة ومثانية ومخـسون ألفـاً         زيفة  ول
سهماً نضرا يف جزء السهم     ] ٣٥٨٦٨٠[وستمائة ومثانون   
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مليونان ومخسمائة  سهامها من اجلامعة الرابعة     ينتج  ] ٧[سبعة  
 ٣٥٨٦٨٠×٧[ســتون وعــشرة آالف وســبعمائة و 

 .سهماً ] ٢٥١٠٧٦٠=
من اجلامعة الرابعة مخسمائة وتسعة وتـسعون       نظرية  ولبنته  

سهماً نضرا يف جـزء     ] ٥٩٩٧٦٠[ألفاً وسبعمائة وستون    
أربعـة  سهامها من اجلامعة الرابعـة      ينتج  ] ٧[السهم سبعة   

ماليني ومائة ومثانية وتـسعون ألفـاً وثالمثائـة وعـشرون           
 . سهماً ]١٩٨٣٢٠=٥٩٩٧٦٠×٧[

] ٨[ فأصلها مـن مثانيـة       :أمحد وأما مسألة امليت السابع   
 ].٤[ النصف أربعةه فضةوللبنت] ١[الثمن واحد فاطم لزوجة ل

حممد وحـسني    األشقاء   هوأختيه  خوأل] ٣[والباقي ثالثة   
ضرا فن] ٥[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم مخسة      وفاطمة  

ومنها صح هذا   ] ٤٠[نتج أربعون   ي] ٨[يف أصل املسألة مثانية     
 .االنكسار 

وللبنـت عـشرون    ، أسـهم   ] ٥=٥×١[للزوجة مخسة   
 .سهماً ]٢٠=٥×٤[
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أسهم ] ٦[ستة  حسني وحممد   ولكلٍ من األخوين الشقيقني     
 .أسهم] ٣[ثالثة فاطمة ولألخت الشقيقة 

 أمحـد وبني سهام   ] ٤٠[وبالنظر بني مصح املسألة أربعني      
 ألفـاً وأربعـة وتـسعني       أربعة عشر مليوناً وسبعمائة واثنني    

، جندها متوافقة بالنصف    من اجلامعة الرابعة    ] ١٤٧٠٢٠٩٤[
 .فنثبت وفق كلٍ منهما

ن وسبعة مليون وثالمثائة وواحد ومخـس     ففأما وفق سهامه    
هي ] ٧٣٥١٠٤٧=٢÷١٤٧٠٢٠٩٤[ن  وألفاً وسبعة وأربع  

 .  جزء السهم ملسألته نضرب فيه سهام كل وارث منها
وهي جزء  ] ٢٠=٢÷٤٠[ فعشرون   وأما وفق مصح مسألته   

السهم الستخراج اجلامعة فنضرا يف كامل اجلامعة اخلامـسة         
 ومثانيـة  ني ألفـاً ومـائت   ني وسبع ني وستون مليوناً ومائت   نياثن
ينتج اجلامعة السادسة مليار ومائتان ومخسة      ] ٦٢٢٧٠٢٠٨[

وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعـة آالف ومائـة وسـتون          
]١٢٤٥٤٠٤١٦٠=٦٢٢٧٠٢٠٨×٢٠.[ 
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فمن له سهام من اجلامعة اخلامسة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ].٧[سهمها عشرين 

ومن له سهام من املسألة السابعة أخذه مضروباً يف جـزء           
ن وسبعة مليون وثالمثائة وواحد ومخـس     فوفق سهامه   سهمها  

 ]٧٣٥١٠٤٧[ن وألفاً وسبعة وأربع

 بعـد    ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه         
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطيها من اجلامعة السادسة

 مـن اجلامعـة     ني حسني وحممد  لكلٍ من األخوين الشقيق   ف
 وأربعة وتسعون   ناخلامسة أربعة عشر مليوناً وسبعمائة وألفا     

] ٢٠[سهماً نضرا يف جز السهم عشرين       ] ١٤٧٠٢٠٩٤[
ـ          اً ينتج مائتان وأربعة وتسعون مليوناًً وواحد وأربعـون ألف

] ٢٩٤٠٤١٨٨٠= ١٤٧٠٢٠٩٤×٢٠[ومثامنائة ومثـانون    
 .سهماً 

أسهم نـضرا يف    ] ٦[من املسألة احلالية ستة     منهما   كلٍول
وفق سهام مورثه سبعة مليون وثالمثائة وواحد ومخسني ألفـاً          
وسبعة وأربعني ينتج أربعة وأربعون مليوناً ومائة وستة آالف         
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] ٤٤١٠٦٢٨٢ =٧٣٥١٠٤٧×٦[ ومائتان واثنان ومثانون    
 .            سهماً 

ثالمثائـة   الـسادسة من اجلامعة   منهما   كلٍسهام   وجمموع  
واثنان ومثانية وثالثون مليوناً ومائة ومثانية وأربعون ألفاً ومائة         

] ٣٣٨١٤٨١٦٢= ٤٤١٠٦٢٨٢+٢٩٤٠٤١٨٨٠[وستون  
 . سهماً 

من اجلامعة اخلامسة سبعة ماليـني      فاطم  ولألخت الشقيقة   
ثة وستون ألفـاً ومخـسمائة واثنـان ومثـانون          ومائتان وثال 

] ٢٠[سهماً نضرا يف جزء السهم عـشرين        ] ٧٢٦٣٥٨٢[
ينتج مائة ومخسة وأربعون مليوناً ومائتان وواحد وسبعون ألفاً         

] ١٤٥٢٧١٦٤٠ =٢٠×٧٢٦٣٥٨٢[وأربعـون   وستمائة  
 .سهماً 

ـ أسهم  ] ٣[وهلا من املسألة احلالية ثالثة       ضرا يف وفـق    ن
ث سبعة مليون وثالمثائة وواحد ومخـسني ألفـاً         سهام املور 

وسبعة وأربعني ينتج اثنان وعشرون مليوناً وثالثة ومخـسون         
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ــون    ــد وأربع ــة وواح ــاً ومائ  ٧٣٥١٠٤٧×٣[ ألف
 .سهماً ] ٢٢٠٥٣١٤١=

مائة وسبعة وسـتون    من اجلامعة السادسة    جمموع سهامها   
مثانون بعمائة وواحد ومليوناً وثالمثائة وأربعة وعشرون ألفاً وس   

 .سهماً] ١٦٧٣٢٤٧٨١ =٢٢٠٥٣١٤١+١٤٥٢٧١٦٤٠[
من اجلامعة اخلامسة أربعـة  فاطم مهدي ولبنت امليت الثاين    

مليون ومائة وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وأربعـة وسـتون          
نضرا يف جزء السهم عـشرين       سهماً] ٤١٩١٢٦٤[سهماً  

 ثالثة ومثانون مليوناً  سهامها من اجلامعة السادسة     ينتج  ] ٢٠[
ــان ومثــانون  ومثامنائــة ومخــسة وعــشرون ألفــاً ومائت

 . سهماً  ] ٨٣٨٢٥٢٨٠=٢٠×٤١٩١٢٦٤[
من اجلامعة اخلامـسة مليونـان      زيفة  ولزوجة امليت الثالث    

ومخــسمائة وعــشرة آالف وســبعمائة وســتون ســهماً 
] ٢٠[نضرا يف جزء السهم عـشرين        سهماً] ٢٥١٠٧٦٠[

مليونـاً ومائتـان     مخسون    سهامها من اجلامعة السادسة    ينتج
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ــان    ــاً ومائت ــشر ألف ــسة ع  ٢٠×٢٥١٠٧٦٠[ومخ
 .سهماً ] ٥٠٢١٥٢٠٠=

من اجلامعة اخلامسة أربعة ماليني ومائة ومثانية       نظرية  ولبنته  
سهماً نضرا  ] ٤١٩٨٣٢٠[وتسعون ألفاً وثالمثائة وعشرون     

سـهامها مـن اجلامعـة      ينتج  ] ٢٠[يف جزء السهم عشرين     
 وستة وسـتون ألفـاً      ناً وتسعمائة ثالثة ومثانون مليو   السادسة

 .سهماً ] ٨٣٩٦٦٤٠٠= ٤١٩٨٣٢٠×٢٠[وأربعمائة 
] ٥[من مسألته مخسة أسـهم      فاطم   ولزوجة امليت السابع    

نضرا يف وفق سهامه سبعة ماليني وثالمثائة وواحد ومخسني         
سهامها من اجلامعة   ينتج  ] ٧٣٥١٠٤٧[ألفاً وسبعة وأربعني    

  وسبعمائة ومخسة ومخسون ألفاً    ستة وثالثون مليوناً   السادسة
ــهماً  ــون ســ ــسة وثالثــ ــان ومخــ ومائتــ

 .سهماً ] ٣٦٧٥٥٢٣٥=٧٣٥١٠٤٧×٥[
نضرا يف وفق   ] ٢٠[من مسألته عشرون سهماً     فضة  ولبنته  

سهامه سبعة ماليني وثالمثائة وواحد ومخسني ألفـاً وسـبعة          
 سهامها من اجلامعة الـسادسة    ينتج  ] ٧٣٥١٠٤٧[وأربعني  



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٥٢٨

شرون ألفاً وتسعمائة وأربعون    ون مليوناً وع  مائة وسبعة وأربع  
 .سهماً ] ١٤٧٠٢٠٩٤٠=٧٣٥١٠٤٧×٢٠[

ه بنتل] ٢[ فأصلها من اثنني     :حممد وأما مسألة امليت الثامن   
 ] .١[ النصف واحد حالية

حسني وفاطم  الشقيقني  لألخ واألخت   ] ١[والباقي واحد   
منكسر عليهما ومباين   ] ١[والواحد  للذكر مثل حظ األنثيني     

نتج ي] ٢[صل املسألة اثنني    ضرا يف أ  فن] ٣[ؤوسهما ثالثة   لر
 .ومنها صح هذا االنكسار ] ٦=٣×٢[ستة مصح املسألة 

، ] ٢[ولـألخ سـهمان     ] ٣=٣×١[للبنت ثالثة أسهم    
 ]. ١[ولألخت سهم 

وبني سهامه ثالمثائـة    ] ٦[وبالنظر بني مصح املسألة ستة      
بعني ألفاً ومائة واثـنني     ومثانية وثالثني مليوناً ومائة ومثانية وأر     

جندها منقسمة  السادسة  من اجلامعة   ] ٣٣٨١٤٨١٦٢[وستني  
ـ      دسةفتصح من اجلامعة السا     ني مليار ومائتان ومخـسة وأربع

ــت   ــة وس ــة آالف ومائ ــة وأربع ــاً وأربعمائ  نيمليون
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 وتعد هذه اجلامعة الـسابعة يف هـذه         ]١٢٤٥٤٠٤١٦٠[
 .املسألة

 ].١=٦÷٦ [دفأما وفق مصح مسألته فواح
وأما وفق سهامه فستة ومخسون مليوناً وثالمثائـة ومثانيـة          

 ٦÷٣٣٨١٤٨١٦٢[ومخـسون ألفـاً وسـبعة وعـشرون     
نضرب فيه سـهام    هي جزء السهم ملسألته     ] ٥٦٣٥٨٠٢٧=

 .هاكل وارث من
 ثالمثائة ومثانيـة    السادسةمن اجلامعة   حسني  لألخ الشقيق   ف

 واثنان وستون   مائةوثالثون مليوناً ومائة ومثانية وأربعون ألفاً و      
 .سهماً ] ٣٣٨١٤٨١٦٢=٣٣٨١٤٨١٦٢×١[

نضرا يف جزء السهم   ] ٢[سهمان  ولـه من املسألة احلالية     
 ألفـاً وسـبعة     ني مليوناً وثالمثائة ومثانية ومخس    نيستة ومخس 

ينتج مائة واثنـا عـشر مليونـاً        ] ٥٦٣٥٨٠٢٧[ن  يوعشر
ــسون    ــة ومخ ــاً وأربع ــشر ألف ــتة ع ــبعمائة وس وس

  . سهماً] ١١٢٧١٦٠٥٤=٥٦٣٥٨٠٢٧×٢[
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أربعمائة ومخسون مليوناً   من اجلامعة السابعة     سهامهجمموع  
سـتة عـشر    ومثامنائة وأربعـة وسـتون ألفـاً ومائتـان و         

]٤٥٠٨٦٤٢١٦=٣٣٨١٤٨١٦٢+ ١١٢٧١٦٠٥٤ [
 .سهماً 

 مائة وسـبعة    السادسةمن اجلامعة   فاطم  ولألخت الشقيقة   
مائة وواحد  وستون مليوناً وثالمثائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبع      

 . سهماً] ١٦٧٣٢٤٧٨١=١٦٧٣٢٤٧٨١×١[ومثانون 
نـضربه يف وفـق     ] ١[سهم واحد   وهلا من املسألة احلالية     

 ألفـاً   ني مليوناً وثالمثائة ومثانية ومخـس     نيستة ومخس السهام  
ستة ومخسون مليونـاً    ينتج   ]٥٦٣٥٨٠٢٧[ن  يوسبعة وعشر 

وثالمثائــة ومثانيــة ومخــسون ألفــاً وســبعة وعــشرون 
 .سهماً ] ٥٦٣٥٨٠٢٧=٥٦٣٥٨٠٢٧×١[

مائتان وثالثة وعشرون    بعةاالس من اجلامعة    سهامهاجمموع  
 ومثامنائـة ومثانيـة     مليوناً وستمائة واثنـان ومثـانون ألفـاً       

  .أسهم] ٢٢٣٦٨٢٨٠٨=١٦٧٣٢٤٧٨١+٥٦٣٥٨٠٢٧[
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ثالثـة  من اجلامعة السابعة    فاطم مهدي   ولبنت امليت الثاين    
وعشرون ألفاً ومائتان ومثانون    ومثانون مليوناً ومثامنائة ومخسة     

 . سهماً  ] ٨٣٨٢٥٢٨٠=٨٣٨٢٥٢٨٠×١[
مخـسون  من اجلامعة الـسابعة     زيفة  ولزوجة امليت الثالث    

ــان     ــاً ومائت ــشر ألف ــسة ع ــان ومخ ــاً ومائت مليون
 .سهماً ] ٥٠٢١٥٢٠٠=٥٠٢١٥٢٠٠×١[

ثالثـة ومثـانون مليونـاً      من اجلامعة السابعة    نظرية  ولبنته  
 ٨٣٩٦٦٤٠٠×١[ لفاً وأربعمائـة  وتسعمائة وستة وستون أ   

 .سهماً ] ٨٣٩٦٦٤٠٠=
سـتة  من اجلامعـة الـسابعة      فاطم   ولزوجة امليت السابع    

 ألفـاً ومائتـان     وثالثون مليوناً وسبعمائة ومخسة ومخـسون     
 .سهماً ] ٣٦٧٥٥٢٣٥=٣٦٧٥٥٢٣٥×١[ومخسة وثالثون 

وسبعة وأربعون مليوناً   مائة  من اجلامعة السابعة    فضة  ولبنته  
 ١٤٧٠٢٠٩٤٠×١[لفاً وتـسعمائة وأربعـون      عشرون أ و
 .سهماً ] ١٤٧٠٢٠٩٤٠=
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 مأسـه ] ٣[من مسألته ثالثـة     حالية  لبنت امليت الثامن    و
 مليوناً وثالمثائة ومثانيـة     نيستة ومخس نضرا يف وفق سهامه     

ينتج سهامها  ] ٥٦٣٥٨٠٢٧[ن  ي ألفاً وسبعة وعشر   نيومخس
أربعة وسبعون  مائة وتسعة وستون مليوناً و    من اجلامعة السابعة    

] ١٦٩٠٧٤٠٨١= ٥٦٣٥٨٠٢٧×٣[وواحد ومثـانون   ألفاً  
 .سهماً 

] ٨[مثانيـة    فأصلها من    :حسني تاسعوأما مسألة امليت ال   
 ألوالده] ٧[والباقي سـبعة    ] ١[لزوجته فاطم الثمن واحد     

علي وحممد وحيىي مجيلة وصاحلة وشقراء للذكر مثـل حـظ           
نة لرؤوسهم تسعة    ومباي ممنكسرة عليه ] ٧[األنثيني والسبعة   

ينتج اثنان وسـبعون    ] ٨[فنضرا يف أصل املسألة مثانية      ] ٩[
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٧٢=٩×٨[

 . أسهم]٩=٩×١[تسعة للزوجة فاطم 
] ١٤[أربعة عـشر    علي وحممد وحيىي    من أبنائه   ولكل ابن   

 .سهماً
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 ]٧[سـبعة   مجيلة وصاحلة وشـقراء     من بناته   ولكل بنت    
 .أسهم

 مليوناً ومثامنائة   نيأربعمائة ومخس ني سهام حسني    وبالنظر ب 
] ٤٥٠٨٦٤٢١٦[ وستة عـشر     ني ألفاً ومائت  نيوأربعة وست 

 وبني مصح مسألته اثنني وسـبعني       من اجلامعة السابعة  سهماً  
 نيمليار ومائت جندها منقسمة فتصح من اجلامعة السابعة       ] ٧٢[

 نيسـت  مليوناً وأربعمائة وأربعة آالف ومائة و      نيومخسة وأربع 
 يف  الثامنة واألخـرية   وتعد هذه اجلامعة     ]١٢٤٥٤٠٤١٦٠[

 .هذه املسألة
وأما وفق سهام حسني فستة ماليني ومائتان واثنان وستون         

نـضرب   ]٦٢٦٢٠٠٣=٧٢÷٤٥٠٨٦٤٢١٦[ألفاً وثالثة   
 .فيها سهام كل وارث من مسألته

فأم الورثة السابقني فسهامهم من اجلامعة الثامنة واألخـرية         
 .مهم من اجلامعة السابعةهي نفس سها

نـضرا  أسهم  ] ٩[فلزوجته فاطم تسعة    وأما ورثة حسني    
يف وفق سهامه ستة ماليني ومائتني واثنني وستني ألفاً وثالثـة           
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سهامها من اجلامعة الثامنة ستة ومخسون مليوناً وثالمثائة        ينتج  
 ٦٢٦٢٠٠٣×٩[واثنـان وسـبعون     ومثانية ومخسون ألفـاً     

 .سهماً ]٥٦٣٥٨٠٢٧=
] ١٤[علي وحممد وحيىي أربعة عـشر       لكل ابن من أبنائه     و

 ستة ماليني ومائتني واثنني      أبيهم سهماً نضرا يف وفق سهام    
وستمائة ومثانيـة   سبعة ومثانون مليوناً    وستني ألفاً وثالثة ينتج     

ــون   ــان وأربع ــاً واثن ــتون ألف  ٦٢٦٢٠٠٣×١٤[وس
 .سهماً] ٨٧٦٦٨٠٤٢=

أسهم ] ٧[شقراء سبعة ولكل بنت من بناته مجيلة وصاحلة و     
نضرا يف وفق سهام أبيهم ستة ماليني ومائتني واثنني وستني          

ثالثة وأربعون مليوناً ومثامنائة وأربعة وثالثون      ألفاً وثالثة ينتج    
] ٤٣٨٣٤٠٢١ =٦٢٦٢٠٠٣×٧[ألفاً وواحد وعـشرون     

 .سهماً
األربعني ألـف   وملعرفة نصيب كل وارث من هذه التركة        

مليـار  قسمها على اجلامعـة األخـرية       ن؛  رياالً  ] ٤٠٠٠٠[
 مليوناً وأربعمائة وأربعة آالف ومائة      ني ومخسة وأربع  نيومائت
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احلاصل نضربه يف سهام كـل      و ]١٢٤٥٤٠٤١٦٠[ نيوست
 .وارث ينتج نصيبه من التركة

بنـت علـي سـلعي      فـاطم    نصيببهذه العملية ينتج    ف
] ٧١٨٤[آالف ومائة وأربعة ومثـانون   سبعة  ] ٧١٨٤,٢٦[

 .]١[قروش وهللة ] ٥[ ومخسة رياالً
ألفـان   ]٢٦٩٢,٣١[سـلعي   مهدي  بنت  نصيب فاطم   و

قروش ] ٥[رياالً ومخسة   ] ٢٦٩٢[وستمائة واثنان وتسعون    
 .]١[وهللة واحدة 

ألـف  ] ١٦١٢,٨٢[زوجة مرعي سـلعي     زيفة   نصيبو
قرشـاً  ] ١٦[رياالً وستة عشر    ] ١٦١٢[وستمائة واثنا عشر    

 . ]٢[وهللتان 
ألفـان   ]٢٦٩٦,٨٤[بنت مرعي سـلعي     نظرية   نصيبو

] ١٦[رياالً وستة عـشر     ] ٢٦٩٦[وستمائة وستة وتسعون    
 .هلالت] ٤[قرشاً وأربع 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٥٣٦

ألف ومائة   ]١١٨٠,٥١[زوجة أمحد سلعي    فاطم   ونصيب
قرشاً وهللـة   ] ١٠[رياالً ونصف الريال    ] ١١٨٠[ومثانون  
 ].١[واحدة 

 أربعة آالف   ]٤٧٢٢,٠٣[بنت أمحد سلعي    فضة   نصيبو
] ٣[ وثـالث    ريـاالً ] ٤٧٢٢[بعمائة واثنان وعشرون    وس

 .هلالت
 مخـسة   ]٥٤٣٠,٤٣[بنت حممد سـلعي     حالية   نصيبو

قـروش  ] ٦[رياالً وستة   ] ٥٤٣٠[آالف وأربعمائة وثالثون    
 .هلالت] ٤[وأربع 

ألـف  ] ١٨١٠,١١[فاطم زوجة حسني سـلعي     ونصيب  
] ١[وهللـة   ] ٢[وقرشان  رياالت  ] ١٨١٠[ومثامنائة وعشرة   

 .ةواحد
] ٢٨١٥,٧٣[ابن من أبنائه علي وحممد وحيىي     كلونصيب  

 وأربعـة عـشر     رياالً] ٢٨١٥[ألفان ومثامنائة ومخسة عشر     
 .هلالت] ٣[قرشاً وثالث ] ١٤[
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 ونصيب كل بنت من بناتـه مجيلـة وصـاحلة وشـقراء           
ريـاالت  ] ١٤٠٧[ألف وأربعمائة وسـبعة     ] ١٤٠٧,٨٦[
 .واحدة] ١[قرشاً وهللة ] ١٧[سبعة عشر و

ــورا  و ــذه ص ــم  ، ه ــاىل أعل ــمواهللا تع  .وأحك
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 املسألة الشهابية -٥١
 باملـسألة  هـ لَقَّبته   ١١/٩/١٤١٩ سؤال بتاريخ    ورد علي

وذلك عن طريق رئيسي السابق بالـصحة مـدير       : الشهابِية
اجلبيلي كونه الوكيل   بن عبده   إبراهيم  آن ذاك   املراكز اجلنوبية   

 والذي تويف على إثـر      الشرعي لورثة الدكتور حممد شهاب    
حادث مروري خملفاً وراءه زوجته احلامـل وابـنني وبنـت           
والتركة اليت يعنيها هذا السؤال هي سـتة ومخـسون ألفـاً            

فقمت بقسمتها  رياالً  ] ٥٦٧٩٤[وسبعمائة وأربعة وتسعون    
 :وذلك على ما يأيت

للزوجـة  ] ٨[من مثانيـة      تقدير موت اجلنني   ةأصل مسأل 
ـ  ةمنكسرلألوالد  ] ٧[اقي سبعة   والب] ١[الثمن واحد     يهم عل

مثانيـة  ضرا يف أصل املسألة     ف] ٥[ مخسة   همرؤوسومباينة ل 
 االنكسارهذا ومنها صح ] ٤٠=٨×٥[ينتج أربعون ] ٨[

] ١٤[ولكل ابن أربعة عـشر      ] ٥= ٥×١[للزوجة مخسة   
 ] .٧[وللبنت سبعة 
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مـن  كذلك   ذكر واحد باحلمل  حياة    تقدير ةأصل مسأل و
ولكل ابـن   ] ١[ومنها تصح للزوجة الثمن واحد      ] ٨[مثانية  
 ] .١[مبا فيهم احلمل وللبنت واحد  ] ٢[اثنان 

 كذلك من مثانية    أنثى واحدة باحلمل   تقدير   ةأصل مسأل و
لـألوالد  ] ٧[والباقي سـبعة    ] ١[للزوجة الثمن واحد    ] ٨[

فنضرا يف أصـل    ] ٦[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ستة      
للزوجـة  ] ٤٨=٨×٦[ن  ومثانية وأربع ينتج   ]٨[املسألة مثانية   

ولكـل بنـت    ] ١٤[ولكل ابن أربعة عشر     ] ٦=٦×١[ستة  
 ].٧[سبعة 

] ٨[ كذلك من مثانية     نيذكرباحلمل   تقدير   ةوأصل مسأل 
لألوالد منكسرة  ] ٧[والباقي سبعة   ] ١[للزوجة الثمن واحد    

فنضرا يف أصل املـسألة     ] ٩[عليهم ومباينة لرؤوسهم تسعة     
للزوجة تـسعة   ] ٧٢=٩×٨[ ينتج اثنان وسبعون  ] ٨[مثانية  

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

] ٨[من مثانيـة    كذلك   نيأنثيب  تقدير احلمل  ةوأصل مسأل 
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لكل ] ٧[والباقي سبعة  ] ١[ومنها تصح  للزوجة الثمن واحد       
 ] .١[ولكل بنت واحد ] ٢[ابن اثنان 

من مثانيـة   كذلك   ذكر وأنثى مل ب  تقدير احل  ةوأصل مسأل 
لـألوالد  ] ٧[والباقي سـبعة    ] ١[للزوجة الثمن واحد    ] ٨[

فنضرا يف أصل   ] ٨[ة  مثانيمنكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم     
للزوجـة  ] ٦٤=٨×٧[ن  وأربعة وست ينتج  ] ٨[املسألة مثانية   

 ] .٨= ٨×١[مثانية 
 ] . ٧[ولكل بنت سبعة ] ١٤[ولكل ابن أربعة عشر 

ـ جندها  ر بني أصول ومصحات هذه املسائل       وبالنظ  نيأربع
 ني وسـبعني واثن، ] ٤٨[  نيومثانية وأربع ، ] ٨[ ومثانية   ]٤٠[
متاثـل  نجـد   ف] ٦٤[ نيوأربعة وست ، ] ٨[ومثانية  ، ] ٧٢[

فنكتفي باألربعني لكوا العدد    لألربعني   هاتمداخلووالثمانيتني  
 .األكرب 

 موافقـة بـالثمن     وبني األربعني وبني الثمانية واألربعـني     
تج مائتان وأربعـون    ني وفق أحدمها يف كامل اآلخر       فنضرب

]٢٤٠=٤٨×٥. [ 
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موافقة ] ٦٤[واألربعة وستني   ] ٢٤٠[وبني املائتني وأربعني    
نـتج  يضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخـر        فنبنصف الثمن   

 ].٩٦٠=٢٤٠×٤[تسعمائة وستون 
] ٧٢[وبني االثنني وسبعني    ] ٩٦٠[وبني التسعمائة وستني    

نتج يضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر       فنموافقة بثلث الثمن    
وهي اجلامعة هلذه   ] ٢٨٨٠=٩٦٠×٣[ألفان ومثامنائة ومثانون    

 .املسائل 
وبقسمة اجلامعة على مسائل ومصحات تقديرات احلمـل        

 .كل مسألة من مسائل تقديرات احلمللسهم الجزء لنا يتبني 
اثنـان   موت احلمل    تقديروهي   املسألة األوىل فجزء سهم     

  .]٧٢=٤٠÷٢٨٨٠[وسبعون 
ـ وهي تقدير احلمل بـذكر  لمسألة الثانية  لسهم الجزء و

ثالمثائة ـ وهي تقدير احلمل بأنثيني ـ  واخلامسة  ، واحد ـ  
 ] .٣٦٠=٨÷٢٨٨٠[وستون 

بـأنثى  ـ وهي تقدير احلمل لمسألة الثالثة  لسهم الوجزء 
 ] .٦٠=٤٨÷٢٨٨٠[ستون  ـ واحدة 
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ـ وهي تقدير احلمل بذكرين لمسألة الرابعة  لسهم الوجزء 
 ] .٤٠=٧٢÷٢٨٨٠[أربعون ـ 

ـ وهي تقدير اجلنني بذكر لمسألة السادسة  لسهم الوجزء 
 ].٤٥=٦٤÷٢٨٨٠[مخسة وأربعون ـ وأنثى 

سهماً ] ٣٦٠[فللزوجة من اجلامعة متام مثنها ثالمثائة وستون    
 .؛ لعدم اختالف مرياثها فال ضرر يف حقها

تقـدير  وهو  األضر يف حقه    الظاهرين  من االبنني   ولكل ابن   
 .سهماً] ٥٦٠[مخسمائة وستون  كل منهمافلاحلمل بذكرين 

تقدير احلمل بذكرين   وهو  األضر يف حقها    الظاهرة  وللبنت  
 .سهماً] ٢٨٠[مائتان ومثانون فلها 

جمموع السهام املتيقنة للورثة ألـف وسـبعمائة وسـتون          
 .سهماً] ١٧٦٠=٢٨٠+٥٦٠+٥٦٠+٣٦٠[

واملوقوف هو الباقي من اجلامعة ألف ومائـة وعـشرون          
 .سهماً] ١١٢٠=١٧٦٠-٢٨٨٠[

ر جند أن نصيب الزوجـة ال يتـأثر         ضوملعاملة الورثة باأل  
فنقـسم  بتقديرات اجلنني فنعطيها حقها من التركة كـامالً         
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التركة على اجلامعة مث نضرب الناتج يف سهامها من اجلامعـة           
] ٧٠٩٩[ن و وتسعة وتسعآالف سبعةينتج نصيبها من التركة 

ــاالً  ــسة ري ــروش ] ٥[ومخ  ٣٦٠×٢٨٨٠÷٥٦٧٩٤[ق
  .رياالً] ٧٠٩٩،٢٥=

بنفس العملية وواألضر يف حق األوالد تقدير احلمل بذكرين    
أحد عشر ألفـاً وثالثـة       االبنني   السابقة ينتج نصيب كلٍ من    

 ت هلـال  ]٣[ثـالث و] ٥[رياالً ومخسة قـروش     وأربعون  
 .رياالً ] ١١٠٤٣،٢٨=٥٦٠×٢٨٨٠÷٥٦٧٩٤[

رياالً واثنا   ومخسمائة وواحد وعشرون     آالفوللبنت مخسة   
ــشر  ــاً ] ١٢[عـ ــع قرشـ ــال] ٤[وأربـ  تهلـ

 .رياالً]٥٥٢١،٦٤=٢٨٠×٢٨٨٠÷٥٦٧٩٤[
 أربعـة   إذاً جمموع املصروف املتيقن من التركة للورثة هو        

وثالثون ألفاً وسبعمائة وسـبعة ريـاالت وتـسعة قـروش           
]٥٥٢١،٦٤+١١٠٤٣،٢٨+١١٠٤٣،٢٨+٧٠٩٩،٢٥ 
 .رياالت] ٣٤٧٠٧,٤٥=

اثنان وعشرون ألفـاً وسـتة      أما املوقوف من التركة فهو      و
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 ٣٤٧٠٧,٤٥ -٥٦٧٩٤[سة ومخسون هللـة     مخومثانون و 
 .رياالً] ٢٢٠٨٦،٥٥=

  :يأيت أما توزيع املوقوف فعلى ماو
إذا تبني أن احلمل قد أنفصل ميتاً فإن كامـل املوقـوف            

  .إلخوته
 ومثامنائة وأربعة وثالثـون     آالفية  يدفع منه لكل ذكر مثان    

ــاالً ] ٨٨٣٤[ ــاري ــاًواثن ــشر قرش ــانهللو] ١٢[  ع  ت
 . رياالً إضافة ملا أخذه قبل الوالدة ] ٨٨٣٤،٦٢[

 وأربعمائة وسـبعة    آالفأربعة  من املوقوف   للبنت  يدفع  و
 ةواحـد ] ١[قروش وهللة   ] ٦[ستة  ورياالً  ] ٤٤١٧[عشر  

 . ارياالً كذلك إضافة ملا معه] ٤٤١٧،٣١[
 ذكراً واحداً فله من املوقوف أربعة       حياً احلمل   انفصلوإن  

رياالً وعشرة  ] ١٤١٩٨،٥[عشر ألفاً ومائة ومثانية وتسعون      
 .رياالً ] ١٤١٩٨،٥[قروش  ]١٠[

 ومائـة ومخـسة ومخـسون       آالفولكل من أخويه ثالثة     
] ٣١٥٥،٢٢ [تـان هللو] ٤[أربعة قروش   ورياالً  ] ٣١٥٥[
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 . رياالً 
ريـاالً  ] ١٥٧٧[مخسمائة وسبعة وسبعون    وألخته ألف و  

] ١٥٧٧،  ٦١ [واحـدة ] ١ [هللـة قرشاً و ]١٢[اثنا عشر   و
 . رياالً إضافة ملا معهم قبل الوالدة 

أنثى واحدة فلها من املوقوف مثانية      وإن انفصل احلمل حياً     
ـ ورياالً  ] ٨٢٨٢[ ومائتان واثنان ومثانون     آالف ] ٩[ة  عست

 .  رياالً ]٨٢٨٢،٤٦ [واحدة] ١ [وهللةقروش 
 ومخسمائة وواحد وعشرون    آالفخويها مخسة   أ من   ولكلٍ

 تهلـال ] ٤[ قرشاً وأربع ] ١٢[اثنا عشر   ورياالً  ] ٥٥٢١[
 .رياالً ] ٥٥٢١،٦٤[

ريـاالً وسـتة    ] ٢٧٦٠[وألختها ألفان وسبعمائة وستون     
كـذلك  ريـاالً   ] ٢٧٦٠،٨٢ [تانهللقرشاً و ] ١٦[عشرة  

 . إضافة ملا معهم قبل الوالدة 
ذكرين فجميع املوقوف هلما وهـو       انفصل احلمل حياً     وإن

رياالً وأحـد   ] ٢٢٠٨٦[اثنان وعشرون ألفاً وستة ومثانون      
  لكل منهما  رياالً مناصفةً ] ٢٢٠٨٦،٥٥[قرشاً   ]١١[عشر  
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ومخـسة  ريـاالً   ] ١١٠٤٣[أحد عشر ألفاً وثالثة وأربعون      
 .هلالت تقريباً] ٣[وثالث ] ٥[قروش 

نثيني فلهما من املوقوف أربعة عشر      أوإن انفصل احلمل حياً     
  الريال ونصفرياالً  ] ١٤١٩٨،٥[ألفاً ومائة ومثانية وتسعون     

 . رياالً ] ١٤١٩٨،٥[
] ٣١٥٥[ ومائة ومخسة ومخـسون     آالف ثالثة   ولكل ذكرٍ 

 . رياالً ] ٣١٥٥،٢٢ [تانهللقروش و] ٤[أربعة ورياالً 
] ١٥٧٧،٦١[وألختهما ألف ومخسمائة وسبعة وسـبعون       

واحــدة ] ١ [هللــةو قرشــاً] ١٢[اثنــا عــشر و ريــاالً
 .رياالً إضافة ملا معهم قبل الوالدة ]١٥٧٧،٦١[

ذكراً وأنثى فللذكر منـهما مـن       وإن انفصل احلمل حياً     
] ٨[رياالً ومثانيـة    ] ١٣٨٠[املوقوف ألف وثالمثائة ومثانون     

 .رياالً ] ١٣٨٠،٤١ [واحدة] ١ [هللةو قروش
 قروش] ٤[أربعة  ورياالً  ] ٦٩٠[ولألنثى ستمائة وتسعون    

رياالً إضافة ملا معهـم قبـل       ] ٦٩٠،٢١[واحدة  ] ١[وهللة  
 .وأحكمواهللا تعاىل أعلم ، وهذه صورا الوالدة 
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 املسألة الفقيهية -٥١
  املسألة الفقيهية تقدم ا كل من حممد بن علي فقيهـي           

الشيخ العالمـة   وحسني بن جربان فقيهي على مساحة شيخنا        
 ا علـي مـ فأحاهلتعاىل   حيي النجمي ـ حفظه اهللا  أمحد بن

نظراً الزدحام وقت الشيخ بالدروس والفتـاوى والـشروح         
وتصحيح األمايل واحملاضرات ومثل هذه املـسألة ومثيالـا         

فضيلة الشيخ علـي    (( تلتهم الوقت التهاماً فكتب يف أعالها       
ناشب شراحيلي فضالً تنظر يف قـضيتهم وجزيـت خـرياً           

 . هـ١٤٢٧/ ٢٢/١٠ حمبكم أمحد النجمي التوقيع والسالم
 السؤال 

 فضيلة الشيخ املفيت أمحد بن حيي النجمي 
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

جلود فقيهي عن زوجته فاطم ناصـر       ا  مات علي حيىي   -١
وعن أوالده  ، سهلي وأوالده منها ؛ وهم جربان ومرمي ومجيلة         

قبله ؛ وهم عياشي وعلي بن      من زوجة أخرى غريها توفيت      
 .علي وعائشة ومجيلة وشقراء
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 مث ماتت فاطم ناصر سهلي عن زوجها الثـاين علـي            -٢
مصعود حامضي وأوالده منها وهم آمنه وحممد وعن أوالدها         

 . فقيهياملذكورين سابقاً من علي حيىي
 فقيهي عن زوجها حيي عواجي       مث ماتت مرمي علي حيىي     -٣

 . عواجي فقطىيوولدها منه وهو عبده حي
 عن زوجها حممـد فرسـاين        مث ماتت مجيله علي حيىي     -٤

 .جربيل وخالد وصاحلة: وأوالده منها وهم
مث مات عياشي عن زوجته شوعية أبو طالب وأبنتـها          _ ٥

 .منه عائشة وإخوانه وأخواته األشقاء
 مث مات جربان علي عن زوجته مجيلـة أبـو طالـب             -٦

 .فاطمةوأوالده منها وهم حممد وحسني و
 مث مات علي بن علي عن زوجنه مرمي حممـد وأوالده            -٧

 .حممد علي وعقيلة ومرمي: منها وهم
 مث ماتت شقراء علي عن زوجها حممد جـابر وأوالده           -٨

 . وخرية وفاطم وصاحلة ومرميمنها حيىي
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عبداهللا قحطاين ) وأبيها( مث ماتت رعناء عن أمها عائشة -٩
ا منه وهم سبعة ذكـور      وزوجها علي حسني فقيهي وأوالده    

 .بنات ومات زوج رعناء قبلها) أربع (٤و
أبنت شقراء  ( مث ماتت مرمي حممد جابر عن من ذكر          -١٠

 ).علي
) زوجها عبـد اهللا قحطـاين     ( مث ماتت عائشة عن      -١١

 .وأوالده منها وهم موسى وحيىي ومرمي وشرف واملذكورة
) ١٧٠٠٠٠(نرجوا من فضيلتكم قسمة التركة اليت تبلـغ         

واهللا حيفظكم ويرعاكم والسالم عليكم ورمحـة اهللا        ، يال  ر
 .وبركاته

 قدمانامل
 حممد علي فقيهي التوقيع

 حسني جربان فقيهي التوقيع
فاستعنت باهللا تعاىل وقمت حبلها وتقسيم التركة بني الورثة         

 :على ما يأيتوذلك وهللا احلمد واملنة 
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ألة لكوم   إبعاد رعناء وزوجها وأوالدها من هذه املس       :أوالً
من مات قبل اآلخر هي     عأجانب عن هذه التركة بغض النظر       

 .أم زوجها
 : حل املسألة على طريق املناسخات على ما يأيت:ثانياً

 ها صاحب التركة فأصل    حيىي اجلود  فأما مسألة امليت األول   
بني ] ٧[والباقي سبعة  ] ١[للزوجة الثمن واحد    ] ٨[من مثانية   

منكسرة عليهم  ] ٧[نثيني والسبعة   األوالد للذكر مثل حظ األ    
فهي جزء السهم نـضرا     ] ١١[ومباينة لرؤوسهم أحد عشر     

] ٨٨=١١×٨[ينتج مثانية ومثانون    ] ٨[يف أصل املسألة مثانية     
 .ومنها يصح هذا االنكسار

من  ولكلٍ، سهماً  ] ١١=١١×١[أحد عشر   فاطم  للزوجة  
  ولكلٍ ،سهماً  ] ١٤[ أربعة عشر    أبنائه جربان وعياشي وعلي   

] ٧[سبعة  مرمي ومجيلة وعائشة ومجيلة الثانية وشقراء        هتابنمن  
 .أسهم

] ٤[ فأصلها مـن أربعـة       :ة فاطم  الثاني ةوأما مسألة امليت  
ألوالدها من  ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[ الربع واحد    ها علي لزوج
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وأوالدها من الـزوج    وهم جربان ومرمي ومجيلة     الزوج األول   
] ٣[لذكر مثل حظ األنثيني والثالثة      لوهم آمنة وحممد    الثاين  

فهي جزء السهم   ] ٧[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم سبعة      
ينـتج مثانيـة وعـشرون      ] ٤[نضرا يف أصل املسألة أربعة      

 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٢٨=٧×٤[
ولكلٍ من ابنيهـا    ، أسهم  ] ٧=٧×١[سبعة  علي   هالزوج

بناا مـرمي   من  ولكل بنت   ، أسهم  ] ٦[ستة  جربان وحممد   
 .أسهم] ٣[ثالثة ومجيلة وآمنة 

من مصح املسألة   ] ١١[ أحد عشر    فاطموبالنظر بني سهام    
جنـدها  ] ٢٨[األوىل وبني مصح مسألتها مثانيـة وعـشرين        

 .متباينة
 السهم ملـسألتها  فهي جزء   ] ١١[فأما السهام األحد عشر     

 .نضرب فيها سهام كل وارث منها
فهي جزء السهم   ] ٢٨[ون  وأما مصح مسألتها مثانية وعشر    

الستخراج اجلامعة للمسألتني فنضربه يف مصح املسألة األوىل        
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ينتج ألفان وأربعمائة وأربعـة وسـتون       ] ٨٨[مثانية ومثانني   
 .وهذه هي اجلامعة األوىل يف هذه املسألة] ٢٤٦٤=٨٨×٢٨[

فمن له سهام من املسألة األوىل أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٢٨[سهما مثانية وعشرين 

ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].١١[السهم أحد عشر 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل

سـهماً  ] ١٤[لالبن جربان من املسألة األوىل أربعة عشر        ف
ينـتج ثالمثائـة    ] ٢٨[عشرين  ضرا يف جزء السهم مثانية و     ن

 .سهماً] ٣٩٢=٢٨×١٤[واثنان وتسعون 
نـضرا يف جـزء     أسهم  ] ٦[ وله من املسألة الثانية ستة      

] ٦٦=١١×٦[ينتج ستة وسـتون     ] ١١[السهم أحد عشر    
 .سهماً

أربعمائة ومثانية ومخسون   من اجلامعة األوىل    جمموع سهامه   
 .سهماً]٤٥٨=٣٩٢+٦٦[



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٥٥٥

] ٧[يلة من املسألة األوىل سـبعة       ولكلٍ من البنت مرمي ومج    
ينتج مائة  ] ٢٨[ضرا يف جزء السهم مثانية وعشرين       نأسهم  

 .سهماً] ١٩٦=٢٨×٧[وستة وتسعون 
نـضرا يف جـزء     أسهم  ] ٣[ وهلا من املسألة الثانية ثالثة      

] ٣٣=١١×٣[ينتج ثالثة وثالثـون     ] ١١[السهم أحد عشر    
 .سهماً

ئتان وتسعة وعـشرون    مامن اجلامعة األوىل    جمموع سهامه   
 .سهماً] ٢٢٩= ١٩٦+٣٣[

ولكلٍ من عياشي وعلي ابين حيىي اجلود من املـسألة األوىل           
سهماً نضرا يف جزء السهم مثانية وعشرين       ] ١٤[أربعة عشر   

ينتج سهام كلٍ منهما من اجلامعة الثانية ثالمثائة واثنان         ] ٢٨[
 .سهماً]٣٩٢=٢٨×١٤[وتسعون 

شقراء بنات حيىي اجلـود مـن       ولكلٍ من عائشة ومجيلة و    
أسهم نضرا يف جزء السهم مثانيـة       ] ٧[املسألة األوىل سبعة    

ينتج سهام كلٍ منهن من اجلامعة الثانية مائة        ] ٢٨[وعشرين  
 .سهماً] ١٩٦=٢٨×٧[وستة وتسعون 
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أسهم نضرا يف   ] ٧[من املسألة الثانية سبعة     علي  وللزوج  
 اجلامعة األوىل   سهامه من ينتج  ] ١١[جزء السهم أحد عشر     

 .سهماً] ٧٧=١١×٧[سبعة وسبعون 
أسهم نـضرا يف    ] ٣[وللبنت آمنة من املسألة الثانية ثالثة       

سهامها من اجلامعة األوىل    ينتج  ] ١١[جزء السهم أحد عشر     
 .سهماً] ٣٣=١١×٣[ثالثة وثالثون 

نـضرا يف   أسهم  ] ٦[ولالبن حممد من املسألة الثانية ستة       
سهامه من اجلامعة األوىل    ينتج  ] ١١ [جزء السهم أحد عشر   

 .سهماً] ٦٦=١١×٦[ستة وستون 
] ٤[فأصـلها مـن أربعـة     :ة مرمي  الثالث ةوأما مسألة امليت  

ـ   ] ٣[والباقي ثالثة   ، ]١[ الربع واحد    هالزوج ها أسـهم البن
 . تعصيباًعبده

مـن  ] ٢٢٩[ مائتني وتسعة وعشرين     هاوبالنظر بني سهام  
 فنثبتهما  جندها متباينة ] ٤[ أربعة   اجلامعة األوىل وبني مسألتها   

 .مجيعاً
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 نضرب فيها سـهام     تهافأما السهام فهي جزء السهم ملسأل     
 .كل وارث منها

فهي جزء السهم الستخراج    ] ٤[وأما أصل مسألتها أربعة     
اجلامعة الثانية نضربه يف اجلامعة األوىل ألفني وأربعمائة وأربعة         

تـسعة  ذه املـسألة    اجلامعة الثانية يف ه   ينتج  ]٢٤٦٤[وستني  
 ].٩٨٥٦=٢٤٦٤×٤[آالف ومثامنائة وستة ومخسون 

فمن له سهام من اجلامعة األوىل أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٤[أربعة السهم 

ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٢٢٩[مائتني وتسعة وعشرين سهمها 

بعـد   ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه           
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثاين

لجربان من اجلامعة األوىل أربعمائـة ومثانيـة ومخـسون          ف
سهامه ينتج  ] ٤[سهماً نضرا يف جزء السهم أربعة       ] ٤٥٨[

ألـف ومثامنائـة واثنـان وثالثـون        من اجلامعـة الثانيـة      
 .سهماً] ١٨٣٢=٤٥٨×٤[
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ىل مائتان وتسعة وعشرون    ولشقيقته مجيلة من اجلامعة األو    
سهامها ينتج  ] ٤[سهماً نضرا يف جزء السهم أربعة       ] ٢٢٩[

ألـف ومثامنائـة واثنـان وثالثـون        من اجلامعـة الثانيـة      
 .سهماً] ٩١٦=٢٢٩×٤[

ولكلٍ من عياشي وشقيقه علي من اجلامعة األوىل ثالمثائـة          
سهماً نضرا يف جزء السهم أربعـة       ] ٣٩٢[واثنان وتسعون   

ألف ومخسمائة ومثانيـة    سهامه من اجلامعة الثانية     ج  ينت] ٤[
 .سهماً] ١٥٦٨=٣٩٢×٤[وستون 

م من اجلامعة األوىل مائة وسـتة       اقيولكل واحدة من شق   
] ٤[سهماً نضرا يف جزء السهم أربعـة        ] ١٩٦[وتسعون    

سـبعمائة وأربعـة    من اجلامعة الثانيـة    كلٍ منهن  سهامينتج  
 .سهماً] ٧٨٤=١٩٦×٤[ومثانون 

زوج امليتة الثانية من اجلامعة األوىل سبعة وسـبعون         علي  لو
سـهامه  ينتج  ] ٤[سهماً نضرا يف جزء السهم أربعة       ] ٧٧[

 .سهماً] ٣٠٨=٧٧×٤[ثالمثائة ومثانية من اجلامعة الثانية 
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سـهماً  ] ٦٦[من اجلامعة األوىل ستة وستون      حممد  والبنه  
جلامعـة  سهامه مـن ا   ينتج  ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      

 .سهماً] ٢٦٤=٦٦×٤[مائتان وأربعة وستون  الثانية 
سهماً ] ٣٣[من اجلامعة األوىل ثالثة وثالثون      آمنة  والبنته  

سهامها من اجلامعـة    ينتج  ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      
 .سهماً] ١٣٢=٣٣×٤[مائة واثنان وثالثون الثانية 

] ١[زوج امليتة الثالثة من مسألتها سـهم واحـد          يحىي  ول
ينـتج  ] ٢٢٩[سهم مائتني وتسعة وعشرين     النضربه يف جزء    

مائتـان وتـسعة وعـشرون      سهامه من اجلامعـة الثانيـة       
 .سهماً] ٢٢٩=٢٢٩×١[

أسهم نضرا يف جـزء     ] ٣[من مسألتها ثالثة    عبده  ولبنها  
سـهامه مـن    ينـتج   ] ٢٢٩[سهم مائتني وتسعة وعشرين     ال

] ٦٨٧=٢٢٩×٣[ستمائة وسـبعة ومثـانون      اجلامعة الثانية   
 .سهماً

] ٤[فأصلها مـن أربعـة       :ة مجيلة  الرابع ةوأما مسألة امليت  
] ٣[والبـاقي ثالثـة     ، ]١[ الربع واحـد     ها الفرساين لزوج
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ألوالدها للذكر مثل حظ األنثيني منكسرة علـيهم ومباينـة          
فهي جزء السهم نضرا يف أصل املسألة       ] ٥[لرؤوسهم مخسة   

ها يـصح هـذا     ومن] ٢٠=٥×٤[ينتج عشرون   ] ٤[أربعة  
 .االنكسار

يها جربيل  ابنمن  ولكل  ، أسهم  ] ٥=٥×١[ مخسة   هالزوج
 أسهم] ٣[ثالثة صاحلة  هاأسهم ولبنت] ٦[ستة وخالد 

من ] ٩١٦[ تسعمائة وستة عشر       مجيلةوبالنظر بني سهام    
جنـدها  ] ٢٠[اجلامعة الثانية وبني مصح مسألتها عـشرين        

 .همامتوافقة بالربع فنثبت وفق كلٍ من
ــ ــسهام فأم ــق ال ــشرون فا وف ــسعة وع ــان وت مائت

 نضرب فيهـا    تهاهي جزء السهم ملسأل   و] ٢٢٩=٤÷٩١٦[
 .سهام كل وارث منها

هي جـزء   و] ٥=٤÷٢٠[وأما وفق مصح املسألة فخمسة      
السهم الستخراج اجلامعة نضربه يف اجلامعة الثانية تسعة آالف         

 اجلامعة الثالثة يف هذه   ينتج  ] ٩٨٥٦[ومثامنائة وستة ومخسني    
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 ٩٨٥٦×٥[ن ومثـانون    تسعة وأربعون ألفاً ومائتـا    املسألة  
=٤٩٢٨٠.[ 

فمن له سهام من اجلامعة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٢٢٩[السهم مائتني وتسعة وعشرين 

ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٥[سهمها مخسة 

مه بعـد    ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـها         
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثالثة

لجربان من اجلامعة الثانية ألف ومثامنائة واثنـان وثالثـون         ف
ينتج تسعة  ] ٥[سهماً نضرا يف جزء السهم مخسة       ] ١٨٣٢[

 .سهماً] ٩١٦٠=١٨٣٢×٥[آالف ومائة وستون 
ولكلٍ من عياشي وشقيقه علي من اجلامعة الثانيـة ألـف           

سهماً نضرا يف جـزء     ] ١٥٦٨[سمائة ومثانية وستون    ومخ
ينتج سـبعة آالف ومثامنائـة وأربعـون        ] ٥[السهم مخسة   

 .سهماً] ٧٨٤٠=١٥٦٨×٥[سهماً
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عائشة ومجيلة وشـقرا    ولكل واحدة من الشقيقات الثالث      
سـهماً  ] ٧٨٤[من اجلامعة الثانية سبعمائة وأربعة ومثـانون        

سهام كلٍ منهن مـن     تج  ين] ٥[نضرا يف جزء السهم مخسة      
ــشرون   ــسعمائة وع ــة آالف وت ــة ثالث ــة الثالث اجلامع

 .سهماً] ٣٩٢٠=٧٨٤×٥[
زوج امليتة الثانية من اجلامعة الثانية ثالمثائة ومثانيـة         علي  ول

سهامه  ينتج  ] ٥[سهماً نضرا يف جزء السهم مخسة       ] ٣٠٨[
 ٣٠٨×٥[ألـف ومخـسمائة وأربعـون        من اجلامعة الثالثة  

 .سهماً] ١٥٤٠=
من اجلامعة الثانية مائتـان وأربعـة وسـتون          حممد  والبنه  

] ٥[سهماً نضرا يف جزء السهم مخـسة        ] ٢٦٤=٦٦×٤[
ألـف ثالمثائـة وعـشرون      سهامه  من اجلامعة الثالثة      ينتج  

 .سهماً] ١٣٢٠=٢٦٤×٥[
] ١٣٢[من اجلامعة الثانية مائة واثنان وثالثون       آمنة  والبنته  

سهامها  مـن    ينتج  ] ٥[سة  سهماً نضرا يف جزء السهم مخ     
 .سهماً] ٦٦٠=١٣٢×٤[ستمائة وستون اجلامعة الثالثة 
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] ٢٢٩[مائتان وتسعة وعـشرون       حيىي  ولزوج امليتة الثالثة    
سـهامه  مـن   ينتج ] ٥[سهماً نضرا يف جزء السهم مخسة       

ــة  ــة الثالث ــون  اجلامع ــسة وأربع ــة ومخ ــف ومائ أل
 .سهماً] ١١٤٥=٢٢٩×٥[

سهما نضرا  ] ٦٨٧[سبعة ومثانون   ستمائة و عبده  والبنها  
سهامه  من اجلامعـة الثالثـة      ينتج  ] ٥[يف جزء السهم مخسة     

ــون   ــسة وثالث ــة ومخ ــة آالف وأربعمائ  ٦٨٧×٥[ثالث
 . سهماً]٣٤٣٥=

أسهم من مسألتها   ] ٥[مخسة  الفرساين  ولزوج امليتة الرابعة    
ينتج ] ٢٢٩[نضرا يف جزء سهمها مائتني وتسعة وعشرين        

ألف ومائـة ومخـسة وأربعـون       اجلامعة الثالثة   سهامه  من    
 .سهماً] ١١٤٥=٢٢٩×٥[

أسهم من مسألتها   ] ٦[ستة  جربيل وخالد   ولكل من ابنيها    
ينتج ] ٢٢٩[نضرا يف جزء سهمها مائتني وتسعة وعشرين        

ألف وثالمثائـة وأربعـة     سهام كلٍ منهما من اجلامعة الثالثة       
 .سهماً] ١٣٧٤=٢٢٩×٦[وسبعون 
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أسهم من مسألتها نضرا يف جزء      ] ٣[ثالثة  ة  صاحلولبنتها  
سهامها  مـن    ينتج  ] ٢٢٩[سهمها مائتني وتسعة وعشرين     

] ٦٨٧=٢٢٩×٣[ستمائة وسـبعة ومثـانون      اجلامعة الثالثة   
 .سهماً

] ٨[ فأصلها من مثانية     : عياشي وأما مسألة امليت اخلامس   
أسـهم  ] ٤[وللبنت النصف أربعة      ] ١[للزوجة الثمن واحد    

لألخ واألخوات األشقاء للذكر مثل حـظ       ] ٣[ ثالثة   والباقي
فهـي  ] ٥[األنثيني منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم مخـسة   

ينتج أربعـون   ] ٨[جزء السهم نضرا يف أصل املسألة مثانية        
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٤٠=٨×٥[

عائـشة   هولبنت، أسهم  ] ٥=٥×١[مخسة  شوعية   تهلزوج
] ٦[ستة  علي   الشقيق   يهخوأل، سهماً  ] ٢٠=٥×٤[عشرون  

أخت من أخواته الشقيقات عائـشة ومجيلـة        ولكل  ، أسهم  
 .أسهم] ٣[ثالثة وشقراء 

 سبعة آالف ومثامنائـة وأربعـني       عياشيوبالنظر بني سهام    
] ٤٠[من اجلامعة الثالثة وبني مصح مسألته أربعني        ] ٧٨٤٠[
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جندها منقسمة أو باألحرى متوافقة جبزء من أربعـني جـزًء           
 .ت وفق كلٍ منهمافنثب

وهي جـزء   ] ١٩٦[فأما وفق السهام فمائة وستة وتسعون       
 . السهم ملسألته نضرب فيها سهام كل وارث منها

وهو جـزء الـسهم     ] ١[وأما وفق مصح مسألته فواحد      
تـسعة  الستخراج اجلامعة الرابعة فنضربه يف اجلامعة الثالثـة         

امعة الرابعة  ينتج اجل ] ٤٩٢٨٠[وأربعني ألفاً ومائتني ومثانني       
تسعة وأربعون ألفاً ومائتـان ومثـانون        يف هذه املسألة نفسها     

]٤٩٢٨٠=٤٩٢٨٠×١[. 
 .فللورثة السابقني كامل سهامهم من اجلامعة الثالثة

ومن له سهام من املسألة اخلامسة أخذه مضروباً يف جـزء           
 .]١٩٦[ نيستة وتسعسهمها مائة و

ه سهامه وأعطي    ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع ل       
 .سهامه من اجلامعة الرابعة

 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٥٦٦

سبعة آالف ومثان مائة وأربعـون      من اجلامعة الثالثة    علي  لف
 . سهماً]٧٨٤٠=٧٨٤٠×١[

أسهم نـضرا يف وفـق      ] ٦[وله من املسألة احلالية ستة      
ينتج ألف ومائـة وسـتة      ] ١٩٦[سهام مائة وستة وتسعني     ال

 .سهماً] ١١٧٦=١٩٦×٦[وسبعون 
تسعة آالف وستة عـشر     ن اجلامعة الرابعة    مجمموع سهامه   

 .سهماً] ٩٠١٦= ١١٧٦+٧٨٤٠[
من اجلامعة الثالثة ثـالث     عائشة ومجيلة وشقراء    من   ولكلٍ

 .سهماً] ٣٩٢٠=٣٩٢٠×١[آالف وتسعمائة وعشرون 
أسهم نضرا يف   ] ٣[ ثالثة   عياشي ةمن مسأل ولكلٍ منهن   

انية ينتج مخسمائة ومث  ] ١٩٦[وفق سهامه مائة وستة وتسعني      
 .سهماً] ٥٨٨=١٩٦×٣[ومثانون 

 أربعة آالف ومخـسمائة ومثانيـة        كلٍ منهن  جمموع سهام 
 .أسهم] ٤٥٠٨=٥٨٨+٣٩٢٠[

زوج امليتة الثانية من اجلامعة الثالثـة ألـف         علي مصعود   ول
 سهماً] ١٥٤٠=١٥٤٠×١[ومخسمائة وأربعون 
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 ألـف ثالمثائـة وعـشرون       الثالثةمن اجلامعة   حممد  والبنه  
 .سهماً] ١٣٢٠=١٣٢٠×١[

مـن اجلامعـة الثالثـة سـتمائة وسـتون          آمنـة   والبنته  
 .سهماً] ٦٦٠=٦٦٠×١[

زوج امليتة الثالثة من اجلامعة الثالثة ألـف ومائـة           يحىيول
 .سهماً] ١١٤٥=١١٤٥×١[ومخسة وأربعون

ثالثة آالف وأربعمائـة ومخـسة وثالثـون        عبده  والبنها  
 .سهماً]٣٤٣٥=٣٤٣٥×١[

بعة من اجلامعة الثالثة ألف ومائـة       زوج امليتة الرا  لفرساين  ول
 .سهماً] ١١٤٥=١١٤٥×١[ومخسة وأربعون 

من اجلامعة الثالثـة ألـف      جربيل وخالد    من ابنيها    ولكلٍ
 .سهماً] ١٣٧٤=١٣٧٤×١[وثالمثائة وأربعة وسبعون 

من اجلامعة الثالثة ستمائة وسـبعة ومثـانون        صاحلة  ولبنتها  
 .سهماً] ٦٨٧=٦٨٧×١[
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أسهم ] ٥[اخلامس من مسألته مخسة     زوجة امليت   شوعية  ول
مائـة وسـتة وتـسعني       وفق سهامه   سهم  النضرا يف جزء    

 .سهماً] ٩٨٠=١٩٦×٥[ينتج تسعمائة ومثانني ] ١٩٦[
سهماً نـضرا يف    ] ٢٠[عشرون  عائشة من مسألته    ولبنته  

ينتج ثالثـة ألـف     ] ١٩٦[ مائة وستة وتسعني       وفق سهامه 
 .ماًسه] ٣٩٢٠=١٩٦×٢٠[وتسعمائة وعشرون 

] ٨[ فأصلها من مثانية     : جربان وأما مسألة امليت السادس   
ألوالده للـذكر   ] ٧[والباقي سبعة   ] ١[للزوجة الثمن واحد    

] ٥[مثل حظ األنثيني منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم مخسة         
ينـتج  ] ٨[فهي جزء السهم نضرا يف أصل املسألة مثانيـة          

 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٤٠=٨×٥[أربعون 
أبنيـه   من   ولكلٍ، أسهم  ] ٥=٥×١[مخسة  مجيلة   تهللزوج

سـبعة  فاطمة   هوللبنت، سهماً  ] ١٤[ أربعة عشر    حممد وحمسن 
 .أسهم] ٧[

 تـسعة أالف ومائـة وسـتني        جربانوبالنظر بني سهام    
] ٤٠[من اجلامعة الرابعة وبني مصح مسألته أربعني        ] ٩١٦٠[
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 جـزًء   جندها منقسمة أو باألحرى متوافقة جبزء من أربعـني        
 .فنثبت وفق كلٍ منهما

وهـي  ] ٢٢٩[فأما وفق السهام فمائتان وتسعة وعشرون       
 . جزء السهم ملسألته نضرب فيها سهام كل وارث منها

 فتصح مـن اجلامعـة    ] ١[وأما وفق مصح مسألته فواحد      
وتعـد  ] ٤٩٢٨٠[تسعة وأربعني ألفاً ومائتني ومثانني      الرابعة  

 .اجلامعة اخلامسة يف هذه املسألة
 .الرابعةفللورثة السابقني كامل سهامهم من اجلامعة 

ومن له سهام من املسألة السادسة أخذه مضروباً يف جـزء           
 .]٢٢٩[سهمها مائتينوتسعة وعشرين 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سهامه وأعطي          
 .اخلامسةسهامه من اجلامعة 

 أسهم  ]٥[زوجة امليت السادس من مسألته مخسة       ميلة  وجل
سـهامها  نضرا يف جزء السهم مائتني وتسعة وعشرين ينتج         

 ٢٢٩×٥[ألف ومائة ومخسة وأربعـون    من اجلامعة اخلامسة    
 .سهماً]١١٤٥=
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] ١٤[من مسألته أربعة عشر     حممد وحمسن   ولكلٍ من ابنيه    
سهماً نضرا يف جزء السهم مائتني وتسعة وعـشرين ينـتج           

ثالثـة آالف ومائتـان     سهام كلٍ منهما من اجلامعة اخلامسة       
 .أسهم] ٣٢٠٦=٢٢٩×١٤[وستة 

أسهم نضرا يف جـزء     ] ٧[من مسألته سبعة    فاطمة  ولبنته  
سـهامها مـن اجلامعـة    السهم مائتني وتسعة وعشرين ينتج     

 .أسهم] ١٦٠٣=٢٢٩×٧[ألف وستمائة وثالثة اخلامسة 
] ٨[ فأصلها من مثانيـة      : علي وأما مسألة امليت السابع    

ألوالده للـذكر   ] ٧[والباقي سبعة   ] ١[حد  للزوجة الثمن وا  
مثل حظ األنثيني وهي منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم أربعة         

ينتج ] ٨[فهي جزء السهم نضرا يف أصل املسألة مثانية         ] ٤[
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٣٢=٨×٤[اثنان وثالثون 

 .أسهم] ٤=٤×١[أربعة  مرمي ته لزوج
ه عقيلة   سهماً ولكل من بنتي    ]١٤[أربعة عشر   حممد   ه والبن

 .أسهم] ٧[ سبعة ومرمي
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] ٩٠١٦[ تسعة آالف وستة عشر      عليوبالنظر بني سهام    
] ٣٢[من اجلامعة اخلامسة وبني مصح مسألته اثنني وثالثـني          

 . إىل وفقهها متوافقة بالثمن فنرج كالً منهاجند
فأما وفق الـسهام فـألف ومائـة وسـبعة وعـشرون            

السهم ملسألته نضرب فيهـا     هي جزء   ] ١١٢٧=٨÷٩٠١٦[
 .سهام كل وارث منها

هي جـزء الـسهم     ] ٤=٨÷٣٢[وأما وفق مسألته فأربعة     
اجلامعـة  الستخراج اجلامعة نضرا يف اجلامعة اخلامسة ينتج        

مائة وسـبعة وتـسعون ألفـاً ومائـة وعـشرون        السادسة  
]١٩٧١٢٠=٤٩٢٨٠×٤[. 

ء فمن له سهام من اجلامعة اخلامسة أخذه مضروباً يف جـز          
 ].٤[السهم أربعة 

ومن له سهام من املسألة السابعة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ].١١٢٧[سهمها ألف ومائة وسبعة وعشرين 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة السادسة
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 علـي   لكلٍ من عائشة ومجيلة وشقراء بنات امليـت األول        

من اجلامعة اخلامسة أربعة آالف ومخـسمائة ومثانيـة         اجلود  
سهامها من  ينتج  ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      ] ٤٥٠٨[

مثانيـة عـشر ألفـاً واثنـان وثالثـون            اجلامعة الـسادسة  
 .سهماً] ١٨٠٣٢=٤٥٠٨×٤[

زوج امليتة الثانية من اجلامعة اخلامسة ألف ومخسمائة        علي  ول
] ٤[اً نضرا يف جزء السهم أربعـة        سهم] ١٥٤٠[وأربعون  

ستة آالف ومائة وسـتون      سهامه من اجلامعة السادسة   ينتج  
 .سهماً] ٦١٦٠=١٥٤٠×٤[

من اجلامعة اخلامسة ألف وثالمثائة وعـشرون       حممد  والبنها  
ينـتج  ] ٤[سهماً نضرا يف جزء السهم أربعـة        ] ١٣٢٠[

 مخسة آالف ومائتـان ومثـانون      سهامه من اجلامعة السادسة   
 . سهماً] ٥٢٨٠=١٣٢٠×٤[

] ٦٦٠[من اجلامعة اخلامسة ستمائة وسـتون       آمنة  والبنتها  
سـهامها مـن    ينتج  ] ٤[سهماً نضرا يف جزء السهم أربعة       
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] ٢٦٤٠=٦٦٠×٤[ألفان وستمائة وأربعون     اجلامعة السادسة 
 . سهماً
زوج امليتة الثالثة من اجلامعة اخلامسة ألف ومائـة         يحىي  ول

سهماً نضرا يف جزء السهم أربعة      ] ١١٤٥[ومخسة وأربعون   
أربعة آالف ومخسمائة    سهامه من اجلامعة السادسة   ينتج  ] ٤[

 .سهماً] ٤٥٨٠=١١٤٥×٤[ومثانون 
من اجلامعة اخلامسة ثالثة آالف وأربعمائـة        عبده   والبنها

سهماً نضرا يف جزء السهم أربعة      ] ٣٤٣٥[ومخسة وثالثون   
ثالثـة عـشر ألفـاً       ادسةسهامها من اجلامعة الس   ينتج  ] ٤[

 .سهماً] ١٣٧٤٠= ٣٤٣٥×٤[وسبعمائة وأربعون 
زوج امليتة الرابعة من اجلامعة اخلامسة ألف ومائة        لفرساين  ول

سهماً نضرا يف جزء السهم أربعة      ] ١١٤٥[ومخسة وأربعون   
أربعة آالف ومخسمائة    سهامه من اجلامعة السادسة   ينتج  ] ٤[

 .سهماً] ٤٥٨٠=١١٤٥×٤[ومثانون 
من اجلامعة اخلامسة ألـف     جربيل وخالد   لكلٍ من ابنيها    و

سهماً نضرا يف جـزء     ] ١٣٧٤[وثالمثائة وأربعة وسبعون      
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 سهام كلٍ منهما من اجلامعة السادسة     ينتج  ] ٤[السهم أربعة   
] ٥٤٩٦= ١٣٧٤×٤[مخسة آالف وأربعمائة وستة وتسعون      

 .سهماً
 ومثـانون   من اجلامعة اخلامسة ستمائة وسبعة    صاحلة  ولبنتها  

سهامها ينتج  ] ٤[سهماً نضرا يف جزء السهم أربعة       ] ٦٨٧[
ألفـان وسـبعمائة ومثانيـة وأربعـون         من اجلامعة السادسة  

 .سهماً] ٢٧٤٨=٦٨٧×٤[
زوجة امليت اخلامس من اجلامعة اخلامسة تسعمائة       شوعية  ول

ينتج ] ٤[سهماً نضرا يف جزء السهم أربعة       ] ٩٨٠[ومثانون  
ثالثة آالف وتسعمائة وعشرون     عة السادسة سهامها من اجلام  

 .سهماً] ٣٩٢٠=٩٨٠×٤[
من اجلامعة اخلامسة ثالثة آالف وتـسعمائة       عائشة  ولبنته  

] ٤[سهماً نضرا يف جزء السهم أربعة       ] ٣٩٢٠[وعشرون  
مخسة عشر ألفاً وسـتمائة      سهامها من اجلامعة السادسة   ينتج  

 .سهماً] ١٥٦٨٠=٣٩٢٠×٤[ومثانون 
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 امليت السادس من اجلامعة اخلامـسة ألـف         زوجةميلة  وجل
سهماً نضرا يف جزء السهم ] ١١٤٥[ومائة ومخسة وأربعون    

أربعـة آالف    سهامها من اجلامعة الـسادسة    ينتج  ] ٤[أربعة  
 .سهماً] ٤٥٨٠=١١٤٥×٤[ومخسمائة ومثانون 
من اجلامعة اخلامـسة ثالثـة      حممد وحمسن   ولكلٍ من ابنيه    

سهماً نضرا يف جزء السهم     ] ٣٢٠٦[آالف ومائتان وستة    
اثنـا   سهام كلٍ منهما من اجلامعة الـسادسة      ينتج  ] ٤[أربعة  

 .سهماً] ١٢٨٢٤=٣٢٠٦×٤[عشر ألفاً 
من اجلامعة اخلامسة ألف وسـتمائة وثالثـة        فاطمة  ولبنته  

ينـتج  ] ٤[سهماً نضرا يف جزء السهم أربعـة        ] ١٦٠٣[
واثنا عشر  ستة آالف وأربعمائة     سهامها من اجلامعة السادسة   

 .سهماً] ٦٤١٢=١٦٠٣×٤[
أسـهم  ] ٤[زوجة امليت السابع من مسألته أربعـة        رمي  ومل

 ] ١١٢٧[نضرا يف وفق سهامه ألف ومائة وسبعة وعشرين         
أربعـة آالف ومخـسمائة      سهامها من اجلامعة السادسة   ينتج  

 .أسهم] ٤٥٠٨ =١١٢٧×٤[ومثانية 
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ا يف وفق   سهماً نضر ] ١٤[أربعة عشر سهماً    حممد  والبنه  
سهامه من  ينتج   ] ١١٢٧[سهامه ألف ومائة وسبعة وعشرين      

مخسة عشر ألفاً وسبعمائة ومثانية وسـبعون        اجلامعة السادسة 
 .سهماً] ١٥٧٧٨=١١٢٧×١٤[

أسهم نضرا يف وفق ] ٧[سبعة عقيلة ومرمي ه ين بنت م ولكلٍ
سهام كلٍ  ينتج   ] ١١٢٧[سهامه ألف ومائة وسبعة وعشرين      

سـبعة آالف ومثامنائـة وتـسعة        امعة السادسة منهما من اجل  
 .سهماً] ٧٨٨٩=١١٢٧×٧[ومثانون 

] ٤[من أربعـة    أصلها   ف :نة شقراء  الثام ةوأما مسألة امليت  
ا حيىي ألوالده] ٣[والباقي ثالثة ] ١[ الربع واحد ها حيىيلزوج

 للذكر مثل حظ األنثيني وهـي       وخرية وفاطم وصاحلة ومرمي   
بالثلث فنثبـت   ] ٦[سهم ستة   منكسرة عليهم وموافقة لرؤو   

هي جزء السهم نـضرا يف أصـل        ] ٢[وفق الرؤوس اثنني    
ومنها يـصح هـذا     ] ٨=٤×٢[ينتج مثانية   ] ٤[املسألة أربعة   

 .االنكسار
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ولكل بنت  ، ] ٢=٢×١[ لكلٍ من الزوج واالبن سهمان      
 ]١[سهم واحد 

 مثانية عشر ألفاً واثـنني وثالثـني        شقراءوبالنظر بني سهام    
 مثانيـة   امن اجلامعة السادسة وبني مصح مسألته     ] ١٨٠٣٢[
فنثبت وفـق   جندها منقسمة أو باألحرى متوافقة بالثمن       ] ٨[

 .كلٍ منهما
] ٢٢٥٤[فأما وفق السهام فألفان ومائتان وأربعة ومخسون        

 .  نضرب فيها سهام كل وارث منهااوهي جزء السهم ملسألته
هم وهو جـزء الـس    ] ١[وأما وفق مصح مسألتها فواحد      

مائة وسـبعة   الستخراج اجلامعة فنضربه يف اجلامعة السادسة       
اجلامعـة  ينـتج   ] ١٩٧١٢٠[وتسعني ألفاً ومائة وعـشرين      

مائـة وسـبعة وتـسعني ألفـاً ومائـة وعـشرين         السابعة  
]١٩٧١٢٠=١٩٧١٢٠×١[. 

 سهامهم من اجلامعة  من اجلامعة السابعة متام   للورثة السابقني   
 .السادسة



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٥٧٨

] ٢[سهمان  حيىي  وابنها  حممد  ؛  لثامنة  ولكل من زوج امليتة ا    
 ألفني ومـائتني وأربعـة ومخـسني        هاا يف وفق سهام   رنض

أربعـة   سهام كلٍ منهما من اجلامعة السادسة     ينتج  ] ٢٢٥٤[
 .أسهم] ٤٥٠٨=٢٢٥٤×٢[آالف ومخسمائة ومثانية 

خرية وفاطم وصاحلة ومـرمي     ولكل واحدة من بناا األربع      
ومائتـان وأربعـة ومخـسون      ألفـان   من اجلامعة السادسة    

 . سهماً] ٢٢٥٤=٢٢٥٤×١[
 فقد هلكت عن أبيها وعن أخيها       : مرمي وأما امليتة التاسعة  

وأخواا األشقاء ومعلوم أن اإلخوة واألخـوات حمجوبـون         
 تدفع ألبيها من أمها   اليت ورثتها   باألب إمجاعاً فجميع سهامها     

ـ      ، حممد   سألة وهنا قد خيطئ البعض فيسقط هذه البنت من امل
        ا ماتت صغريه وأرثها ال يتعدى   السابقة ؛ مسألة أمها حبجة أ

الورثة وهنا وجه اخلطأ حيث أن مرياثها يرجع ألبيها فقـط           
فأصل مسألتها مـن    ، دون شقيقها وشقيقاا فليتنبه ملثيالا      

لألب ويسقط األخ واألخوات وتصح من اجلامعة       ] ١[واحد  
ومائـة وعـشرين   بعة مائـة وسـبعة وتـسعني ألفـاً        السا
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وللورثة الـسابقني   ، وتعد هذه اجلامعة الثامنة     ، ]١٩٧١٢٠[
 .كامل سهامهم من اجلامعة السادسة

أربعـة آالف   بالزوجيـة   من اجلامعة السابعة    حممد  ألب  ول
 .أسهم] ٤٥٠٨[ومخسمائة ومثانية 

كامل سهام مورثته ألفـان ومائتـان وأربعـة         باألبوة  وله  
 .سهماً] ٢٢٥٤[ومخسان 

ستة آالف وسـبعمائة    من اجلامعة السابعة    سهامه  جمموع  
 .سهماً] ٦٧٦٢=٢٢٥٤+٤٥٠٨[واثنان وستون 

 فمن عدد رؤوس ورثتها    :ة عائشة    العاشر ةوأما مسألة امليت  
 ] ١[ولكل بنت سهم واحد ] ٢[لكل ابن سهمان ] ٦[ستة 

 مثانية عشر ألفاً واثنني وثالثـني       عائشةوبالنظر بني سهام    
جندها ] ٦[ الثامنة وبني مسألتها ستة      من اجلامعة ] ١٨٠٣٢[

 .فنثبت وفق كلٍ منهمامتوافقة بالنصف 
وهي ] ٩٠١٦[فأما وفق السهام فتسعة آالف وستة عشر        

 . جزء السهم ملسألتها نضرب فيها سهام كل وارث منها
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وهي جزء السهم الستخراج    ] ٣[وأما وفق مسألتها فثالثة     
ة وسبعة وتـسعني ألفـاً      مائاجلامعة فنضربه يف اجلامعة الثامنة      

اجلامعة التاسعة واألخـرية    ينتج  ] ١٩٧١٢٠[ومائة وعشرين   
مخسمائة وواحد وتسعون ألفاً وثالمثائة وسـتون        هلذه املسألة 

]٥٩١٣٦٠=١٩٧١٢٠×٣[. 
فمن له سهام من اجلامعة الثامنة أخذه مـضروباً يف جـزء            

 ].٣ [سهمها ثالثة

باً يف جـزء     أخذه مضرو  العاشرةومن له سهام من املسألة      
 .]٩٠١٦[تسعة آالف وستة عشر سهمها 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .التاسعةضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة 

لجميلة بنت امليت األول من اجلامعة الثامنة مثانية عشر ألفاً          ف
ثالثة سهماً نضرا يف جزء السهم      ] ١٨٠٣٢[واثنان وثالثون   

أربعة ومخـسون ألفـاً   سهامها من اجلامعة األخرية   ينتج  ] ٣[
 .سهماً] ٥٤٠٩٦=١٨٠٣٢×٣[وستة وتسعون  
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زوج امليتة الثانية من اجلامعة الثامنة ستة آالف ومائة         علي  ول
] ٣[سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثـة        ] ٦١٦٠[وستون  

مائـة  مثانية عشر ألفـاً وأربع    سهامه من اجلامعة األخرية     ينتج  
 .سهماً]١٨٤٨٠=٦١٦٠×٣[ومثانون 

من اجلامعة الثامنـة مخـسة آالف ومائتـان         حممد  والبنها  
] ٣[سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثـة        ] ٥٢٨٠[ومثانون  

مخسة عشر ألفـاً ومثامنائـة      سهامه من اجلامعة األخرية     ينتج  
 . سهماً]١٥٨٤٠=٥٣٨٠×٣[وأربعون 

ان وستمائة وأربعـون    من اجلامعة الثامنة ألف   آمنة  والبنتها  
ينـتج  ] ٣[سهماً نضرا يف جزء الـسهم ثالثـة       ] ٢٦٤٠[

سبعة آالف وتسعمائة وعشرون    سهامها من اجلامعة األخرية     
 .. سهماً]٧٩٢٠=٢٦٤٠×٣[

زوج امليتة الثالثة من اجلامعة الثامنة  أربعـة آالف          يحىي  ول
سهماً نضرا يف جزء الـسهم      ] ٤٥٨٠[ومخسمائة ومثانون   

ثالثة عـشر ألفـاً   سهامه من اجلامعة األخرية   ينتج  ] ٣[ثالثة  
 ].١٣٧٤٠=٤٥٨٠×٣[وسبعمائة وأربعون 
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من اجلامعة الثامنة ثالثة عشر ألفاً وسـبعمائة        عبده  والبنها  
] ٣[سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثة       ] ١٣٧٤٠[وأربعون  

واحد وأربعون ألفاً ومائتـان     سهامه من اجلامعة األخرية     ينتج  
 .سهماً] ٤١٢٢٠=١٣٧٤٠×٣[وعشرون 

زوج امليتة الرابعة من اجلامعة الثامنة أربعة آالف        لفرساين  ول
سهماً نضرا يف جزء الـسهم      ] ٤٥٨٠[ومخسمائة ومثانون   

ثالثة عـشر ألفـاً   سهامه من اجلامعة األخرية   ينتج  ] ٣[ثالثة  
 .سهماً] ١٣٧٤٠=[٤٥٨٠×٣وسبعمائة وأربعون  

 اجلامعة الثامنـة مخـسة      منجربيل وخالد   ولكلٍ من ابنيها    
سهماً نـضرا يف    ] ٥٤٩٦[آالف وأربعمائة وستة وتسعون     

سهام كلٍ منهما مـن اجلامعـة       ينتج  ] ٣[جزء السهم ثالثة    
سـتة عـشر ألفـاً وأربعمائـة ومثانيـة ومثـانون            األخرية  

 .سهماً] ١٦٤٣٨=٥٤٩٦×٣[
من اجلامعة الثامنة ألفان وسبعمائة ومثانيـة       صاحلة  ولبنتها  

] ٣[سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثـة        ] ٢٧٤٨ [وأربعون
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مثانية آالف ومائتان وأربعة    سهامها من اجلامعة األخرية     ينتج  
 .سهماً] ٨٢٤٤=٢٧٤٨×٣[وأربعون 

زوجة امليت اخلامس من اجلامعة الثامنـة ثالثـة         شوعية  ول
سهماً نضرا يف جـزء     ] ٣٩٢٠[آالف وتسعمائة وعشرون    

أحد عشر  ا من اجلامعة األخرية     سهامهينتج  ] ٣[السهم ثالثة   
 .سهماً] ١١٧٦٠=٣٩٢٠×٣[ألفاً وسبعمائة وستون 

من اجلامعة الثامنة مخسة عشر ألفاً وسـتمائة        عائشة  ولبنته  
] ٣[سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثـة        ] ١٥٦٨٠[ومثانون  

سبعة وأربعون ألفاً وأربعون    سهامها من اجلامعة األخرية     ينتج  
 .اًسهم] ٤٧٠٤٠=١٥٦٨٠×٣[

زوجة امليت السادس من اجلامعة الثامنة أربعة آالف   ميلة  وجل
سهماً نضرا يف جزء الـسهم      ] ٤٥٨٠[ومخسمائة ومثانون   

ثالثة عشر ألفات   سهامها من اجلامعة األخرية     ينتج  ] ٣[ثالثة  
 .سهماً] ١٣٧٤٠=٤٥٨٠×٣[وسبعمائة وأربعون 
عـشر  من اجلامعة الثامنة اثنا     حممد وحسن   ولكلٍ من ابنيه    

ينتج ] ٣[سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثة       ] ١٢٨٢٤[ألفاً  
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مثانيـة وثالثـون ألفـاً      سهام كلٍ منهما من اجلامعة األخرية       
 .سهماً] ٣٨٤٧٢=١٢٨٢٤×٣[وأربعمائة واثنان وسبعون 

من اجلامعة الثامنة ستة آالف وأربعمائة واثنـا    فاطمة  ولبنته  
ينتج ] ٣[الثة  سهماً نضرا يف جزء السهم ث     ] ٦٤١٢[عشر  

تسعة عشر ألفاً ومائتـان وسـتة   سهامها من اجلامعة األخرية    
 .سهماً] ١٩٢٣٦=٦٤١٢×٣[وثالثون 

زوجة امليت السابع من اجلامعة الثامنة أربعـة آالف         رمي  ومل
أسهم نضرا يف جزء السهم ثالثة ] ٤٥٠٨[ومخسمائة ومثانية   

ـ     سهامها من اجلامعة األخرية     ينتج  ] ٣[ اً ثالثـة عـشر ألف
 .سهماً] ١٣٥٢٤=٤٥٠٨×٣[ومخسمائة وأربعة وعشرون 

من اجلامعة الثامنة مخسة عشر ألفاً وسـبعمائة        حممد  والبنه  
سهماً نضرا يف جـزء الـسهم       ] ١٥٧٧٨[ومثانية وسبعون   

سبعة وأربعـون   سهامها من اجلامعة األخرية     ينتج  ] ٣[ثالثة  
] ٤٧٣٣٤=١٥٧٧٨×٣[ألفاً وثالمثائة وأربعـة وثالثـون       

 .اًسهم
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من اجلامعة الثامنة سبعة آالف     عقيلة ومرمي   ولكلٍ من بنتيه    
سهماً نـضرا يف جـزء      ] ٧٨٨٩[ومثامنائة وتسعة ومثانون    

سهام كلٍ منهما من اجلامعة األخـرية       ينتج  ] ٣[السهم ثالثة   
ــتون   ــبعة وس ــتمائة وس ــاً وس ــشرون ألف ــة وع ثالث

 .سهماً] ٢٣٦٦٨=٧٨٨٩×٣[
اجلامعة الثامنـة سـتة آالف      زوج امليتة الثامنة من     مد  وحمل

سهماً نـضرا يف جـزء      ] ٦٧٦٢[وسبعمائة واثنان وستون    
عشرون ألفاً  سهامه من اجلامعة األخرية     ينتج  ] ٣[السهم ثالثة   

 .سهماً] ٢٠٢٨٦=٦٧٦٢×٣[ومائتان وستة ومثانون 
من اجلامعة الثامنة أربعـة آالف ومخـسمائة        حيىي   بنهاوال

ينتج ] ٣[ جزء السهم ثالثة     أسهم نضرا يف  ] ٤٥٠٨[ومثانية  
ثالثة عشر ألفاً ومخسمائة وأربعـة     سهامه من اجلامعة األخرية     

 .سهماً] ١٣٥٢٤=٤٥٠٨×٣[وعشرون 
 مـن اجلامعـة     خرية وفاطم صاحلة  ولكل واحدة من بناا     

سهماً نضرا  ] ٢٢٥٤[الثامنة ألفان ومائتان وأربعة ومخسون      
هن من اجلامعـة    سهام كلٍ من  ينتج  ] ٣[يف جزء السهم ثالثة     
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 ٢٢٥٤×٣[ستة آالف وسبعمائة واثنـان وسـتون        األخرية  
 .سهماً] ٦٧٦٢=

ها  امليتة العاشرة مـن مـسألت      ابين من موسى وحيىي     لكلٍو
 تسعة آالف وستة عشر     اهنضرا يف وفق سهام   ] ٢[سهمان  

مثانيـة  سهام كلٍ منهما من اجلامعة األخـرية       ينتج  ] ٩٠١٦[
 .سهماً] ١٨٠٣٢=٩٠١٦×٢[عشر ألفاً واثنان وثالثون 

] ١[من مسألتها سهم واحد     ابنتيها مرمي وشرف     من   ولكلٍ
 .سهماً ]٩٠١٦=٩٠١٦×١[فلها تسعة آالف وستة عشر 

وملعرفة نصيب كل وارث من التركة مائة وسـبعني ألـف      
رياالً نقسم التركة على اجلامعة األخرية والناتج       ] ١٧٠٠٠٠[

 .تركةنضربه يف سهام الوارث ينتج نصيبه من ال
× ٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠= [علي فقيهـي    فنصيب مجيلة   

أي مخـسة عـشر ألفـاً       ، رياالً  ] ١٥٥٥١,١٤=٥٤٠٩٦
] ٢[رياالً وقرشـان    ] ١٥٥٥١[ومخسمائة وواحد ومخسون    

 هلالت تقريبا] ٤[وأربع 
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ــي مــصعود  × ٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠= [ونــصيب عل
أي مخسة آالف وثالمثائـة     ، رياالً  ] ٥٣١٢,٥٠=١٨٤٨٠

 رياالً ونصف الريال] ٥٣١٢[واثنا عشر 
× ٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠= [نصيب حممد علي مـصعود    

أي أربعة آالف ومخـسمائة     ، رياالً  ] ٤٥٥٣,٥٧=١٥٨٤٠
قرشـاً  ] ١١[رياالً وأحد عـشر   ] ٤٥٥٣[وثالثة ومخسون   

 ]٢[وهللتان
× ٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠[نصيب آمنة حممد علي مصعود      

أي ألفـان ومائتـان وسـتة       ، رياالً  ] ٢٢٧٦,٧٩=٧٩٢٠
] ٤[قرشاً وأربع ] ١٥[رياالً ومخسة عشر  ] ٢٢٧٦[وسبعون  

 .هلالت
= ١٣٧٤٠×٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠=[ عــواجيولــيحىي
أي ثالثـة آالف وتـسعمائة وتـسعة        ، رياالً  ] ٣٩٤٩,٨٧

قرشاً وثـالث   ] ١٧[رياالً وسبعة عشر    ] ٣٩٤٩[وأربعون  
 .هلالت]٣[
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 ٤١٢٢٠×٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠[ عـواجي    ولعبده حيىي 
حد عشر ألفاً ومثامنائة وتـسعة      أي أ ، رياالً  ] ١١٨٤٩,٦٣=

قرشاً وثـالث   ] ١٢[واثنا عشر   .رياالً] ١١٨٤٩[وأربعون  
 .هلالت] ٣[

= ١٣٧٤٠×٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠=[وحملمــد فرســاين 
أي ثالثـة آالف وتـسعمائة وتـسعة        ، رياالً  ] ٣٩٤٩,٨٨

قرشاً وثـالث   ] ١٧[رياالً وسبعة عشر    ] ٣٩٤٩[وأربعون  
 .هلالت]٣[

=  فرساين وخالد حممد فرساينونصيب كلٍ من جربيل حممد 
أي ، رياالً  ] ٤٧٣٩,٨٥=١٦٤٣٨×٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠[

رياالً وسبعة  ] ٤٧٣٩[أربعة آالف وسبعمائة وتسعة وثالثون      
 .قرشاً] ١٧[عشر 

× ٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠= [ونصيب صاحلة حممد فرساين   
أي ألفان وثالمثائـة وتـسعة      ، رياالً  ] ٢٣٦٩,٩٣=٨٢٤٤

] ٣[قرشاً وثالث   ] ١٨[عشر  رياالً ومثانية   ] ٢٣٦٩[وستون  
  هلالت
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× ٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠=[ونصيب شوعية أبو طالـب      
أي ثالثـة آالف وثالمثائـة      ، رياالً  ] ٣٣٨٠,٦٨=١١٧٦٠
] ٣[قرشاً وثالث   ] ١٣[رياالً وثالثة عشر    ] ٣٣٨٠[ومثانون  
 .هلالت

ــي ــشة عياش ــصيب عائ × ٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠=[ون
 أي ثالثـة عـشر ألفـاً      ، رياالً  ] ١٣٥٢٢,٧٣=٤٧٠٤٠

رياالً وأربعة عـشر    ] ١٣٥٢٢[ومخسمائة واثنان وعشرون    
 .هلالت] ٣[قرشاً وثالث ] ١٤[

÷ ١٧٠٠٠٠= [ونصيب مجيلة أبو طالب مـن التركـة         
أي ثالثة آالف   ، رياالً  ] ٣٩٤٩,٨٨= ١٣٧٤٠×٥٩١٣٦٠

] ١٧[رياالً وسبعة عشر    ] ٣٩٤٩[وتسعمائة وتسعة وأربعون    
 .هلالت] ٣[قرشاً وثالث 

= مـد جـربان وحـسني جـربان       ونصيب كلٍ مـن حم    
ــاالً ] ١١٠٥٩,٦٦= ٣٨٤٧٢×٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠[ ري

، ريـاالً   ] ١١٠٥٩[أي أحد عشر ألفاً وتسعة ومخـسون        
 ].١[وهللة واحدة ، قرشاً ] ١٣[وثالثة عشر 
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÷ ١٧٠٠٠٠= [ونصيب فاطمة جـربان مـن التركـة         
أي مخسة آالف ، رياالً ] ٥٥٢٩,٨٣= ١٩٢٣٦×٥٩١٣٦٠

وسـنة عـشر   ، رياالً  ] ٥٥٢٩[ومخسمائة وتسعة وعشرون    
 .هلالت] ٣[وثالث ، قرشاً ] ١٦[

÷ ١٧٠٠٠٠= [ونــصيب مــرمي حممــد مــن التركــة 
أي ثالثة آالف ، رياالً ] ٣٨٨٧,٧٨= ١٣٥٢٤× ٥٩١٣٦٠

] ١٥[ومخسة عشر   ، رياالً  ] ٣٨٨٧[ومثامنائة ومثانية وسبعون    
 .هلالت] ٣[وثالث ، قرشاً 

÷ ١٧٠٠٠٠= [ونــصيب حممــد علــي مــن التركــة 
أي ثالثة عشر   ، رياالً  ] ١٣٦٠٧,٢٤=٤٧٣٣٤×٥٩١٣٦٠

، قروش  ] ٤[وأربعة  ، رياالً  ] ١٣٦٠٧[ألفاً وستمائة وسبعة    
 .هلالت] ٤[وأربع 

ونصيب كلٍ من عقيلة علي ومـرمي علـي مـن التركـة            
، رياالً  ] ٦٨٠٣,٦٢= ٢٣٦٦٨×٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠=[

واثنا عشر  ، رياالت  ] ٦٨٠٣[أي ستة آالف ومثامنائة وثالثة      
 ].٢[وهللتان ، قرشاً ] ١٢[
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÷ ١٧٠٠٠٠= [ونصيب حممـد جـابر مـن التركـة          
أي مخسة آالف ، رياالً ] ٥٨٣١,٦٨= ٢٠٢٨٦×٥٩١٣٦٠

] ١٣[وثالثة عشر   ، رياالً  ] ٥٨٣١[ومثامنائة وواحد وثالثون    
 .هلالت] ٣[وثالث ، قرشاً 

÷ ١٧٠٠٠٠= [ حممد جابر مـن التركـة        ونصيب حيىي 
أي ثالثة آالف   ، االً  ري] ٣٨٨٧,٧٨= ١٣٥٢٤×٥٩١٣٦٠

] ١٥[ومخسة عشر   ، رياالً  ] ٣٨٨٧[ومثامنائة وسبعة ومثانون    
 .هلالت] ٣[وثالث ، قرشاً 

ونصيب كلٍ من خرية وفاطم وصاحلة بنات حممد جابر من          
] ١٩٤٣,٨٩= ٦٧٦٢×٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠= [التركــة 

، رياالً  ] ١٩٤٣[أي ألف وتسعمائة وثالثة وأربعون      ، رياالً  
 .هلالت] ٤[وأربع ، قرشاً ] ١٧[وسبعة عشر 

ونصيب كلٍ من موسى وحيي ابين عبد اهللا قحطـاين مـن            
] ٥١٨٣,٧١=١٨٠٣٢×٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠= [التركة  

رياالً ] ٥١٨٣[أي مخسة آالف ومائة وثالثة ومثانون       ، رياالً  
  ].١[وهللة واحدة ، قرشاً ] ١٤[وأربعة عشر ، 
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طاين مـن   ونصيب كلٍ من مرمي وشرف ابنيت عبد اهللا قح        
ــة  ] ٢٥٩١,٨٦=٩٠١٦×٥٩١٣٦٠÷١٧٠٠٠٠= [الترك

رياالً ] ٢٥٩١[أي ألفان ومخسمائة وواحد وتسعون      ، رياالً  
 .]١[وهللة واحدة ، قرشاً ] ١٧[وسبعة عشر ، 

 :وهذه صورا، واهللا تعاىل أعلم وأحكم 
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٥٢-ارية املسألة الصب 
 صـبار   أمحد أحد ورثتها املدعو     املسألة الصبارية نسبة إىل   

 :ا على ما يأيتهوملخصرمحه اهللا تعاىل 
 شراحيلي عن أوالده املتوفيه     تويف املدعو حممد بن حيىي    _ ١

 .ىدلباح وقسيس وسعدوعلي م هه ولأمهم قب
 .هاديمنها وابنه فاطم  مث تويف دلباح عن زوجته -٢
 .عن ابنها منه هاديفاطم  مث توفيت زوجة دلباح -٣
 .بنه منها علياجته حكمية و زو مث تويف قسيس عن-٤
 .تها غاصبةبنها سليمان وابن مث توفيت سعدى عن -٥
 مث تويف علي صبار عن أوالده وهم حـسن وأمحـد            -٦

 .وعسران وجرادة
األشقاء وهم   وإخوا   عيشة مث توفيت جرادة عن بنتها       -٧

 .أمحد وعسران وأخيها من أبيها حسن
  وأختـه  هيخوأمث تويف علي بن قسيس عن أمه حكمية          -٨

 .حسن وأمحد وعسران عمه ءوأبناد غربية ومحومها من أمه 
 .علي عن ابنه عليبن  مث تويف حسن -٩
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 وعميه أمحد   مجعةعن  علي  بن  حسن  بن  علي   مث تويف    -١٠
 .ه من أمهيخوصبار وعسران وأ

 . مث توفيت حكمية عن ولديها محد وغربية-١١
ـ منـها    أوالده عسران عن زوجته و    تويف مث   -١٢ سى عي

 .وصاحلة
 مث توفيت زوجة عسران عـن ابنـها وبنتـها منـه      -١٣

 .املذكورين
سـتة  وهم   منها    سليمان عن زوجته وأوالده    تويف مث   -١٤

 .أبناء وبنت
 دلباح عن زوجتـه وأوالده منـها    بن   مث تويف هادي     -١٥
 .مروعي وحيي وست بناتوهم 

األربعة كروان وحيـي     مث توفيت غاصبة عن أبنائها       -١٦
  . ومهديواليص 

مث تويف مروعي بن هادي دلباح عن زوجته وأوالده          -١٧
 . مثانية أبناء وسبع بناتمنها
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زوجته عائشة وأوالده منـها      مث تويف أمحد صبار عن       -١٨
وهم حممد وجابر وحمسن ومفرح وعبـد الغـين وإمساعيـل           
والبشري ورفاعي وجرادة وسرحة وروعة ومرمي وعن ابنـه         

 .   األوىل املتوفاة قبلهناصر وبنته فضة من زوجته
مـن عـدد رؤوس      ف :حممدامليت األول    مسألةأصل  أما  ف

 ابن من أبنائـه   للذكر مثل حظ األنثيني لكل      ] ٧[ورثته سبعة   
 ].١[واحد بنته سعدى ول] ٢[اثنان علي ودلباح وقسيس 

 هبما أن ف  : امليتة الثالثة زوجته فاطم    دلباحامليت الثاين   أما  و
،  مل تكـن     فنعترب كأن فاطم  هادي   هما ابن غريا  مال وارث هل  

بالتايل أصل مـسألته     فقط و   هذا االبن  عن دلباحوكأمنا مات   
وذلك ملا أوجبه أهل الصناعة يف هذا       ، دي  هلا ]١[من واحد   

العلْم من املسري إىل االختصار ما أمكن حىت عدوا تاركه خمطئاً         
 .وإن كان جوابه صحيحاً

من مثانيـة   ف :الرابعامليت  وهو   قسيسمسألة  أصل  أما  و
] ٧[الباقي سـبعة    و] ١[ الثمن واحد    ته حكمية للزوج] ٨[

 .تعصيباًعلي  البنه
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عدد رؤوس  من  ف : سعدى ة اخلامس ةمسألة امليت أصل  وأما  
اثنان  سليمان   اللذكر مثل حظ األنثيني البنه    ] ٣[ثالثة   اورثته

 .]١[واحد غاصبة  اولبنته] ٢[
من عـدد   ف :صبار علي   ادسسمسألة امليت ال  أصل  وأما  

من ابن  كل  للذكر مثل حظ األنثيني ل    ] ٧[ة  سبعرؤوس ورثته   
ـ لو] ٢[اثنان  حسن وأمحد وعسران    وهم  أبنائه   جـرادة   هبنت
 ].١[واحد 

جندها من احلالة الثانية من     اخلمس  وبالنظر بني هذه املسائل     
كما تعاملنـا   ها  لذا سنتعامل مع   ، سةيالرئحاالت املناسخات   

طلبـاً  املناسخات جبامعـة واحـدة       باب   يفاحلالة  تلك  مع  
 املـسري   علْم أوجب أهل الصناعة يف هذا ال      حيث، لالختصار  

إىل االختصار ما أمكن حىت عدوا تاركه خمطئـاً وإن كـان            
 . صحيحاًجوابه

ظر أوالً بني سهام كل ميت من املسألة األوىل ومـسألته           نفن
ـ      ف على حدة    كل واحد  نني نجد انقسام سهام امليت الثاين اث

 ].١[على مسألته واحد  ]٢[
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ملسألته مثانية  ] ٢[اثنني  كما جند موافقة سهام امليت الثالث       
 ].٤[بالنصف فنثبت وفق مسألته أربعة 

اخلامس ملسألته  وامليت الرابع   كلٍ من   كما جند مباينة سهام     
 .تهمسألمنهما و  سهام كلٍفنثبت كامل

] ٣[ثـة   وثال] ٤[أربعـة   وهي  املثبتات  هذه  وبالنظر بني   
متباينة فنـضرا يف    مجيعاً  جندها  بالنسب األربع    ]٧[وسبعة  

ل بعــضها ينــتج جــزء الــسهم أربعــة ومثــانون مــكا
]٨٤=٧×٤×٣[. 

 الـيت مل    -يف املـسألة األوىل     هذا  نضرب جزء السهم    مث  
مخـسمائة ومثانيـة    ينتج  ] ٧[سبعة   -تدخل معنا يف النظر     

 ، الستائل  وهي اجلامعة هلذه املس   ] ٥٨٨=٨٤×٧[ومثانون  
 .اجلامعة األوىل يف هذه املسألةهذه وتعد 
نضرب سهام كل وارث من املـسألة األوىل يف جـزء           مث  

 ذلك الوارث من    والناتج هو سهام  ] ٨٤[السهم أربعة ومثانني    
وإن كان ميتاً قسمناه على مسألته      ، اجلامعة إن كان حياً     هذه  



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٥٩٩

كـل  اص ا نضرب فيه سهام      اخلسهم  الوما نتج فهو جزء     
 .وارث منها ينتج نصيبه من اجلامعة

نضرا يف جزء السهم أربعـة ومثـانني        ] ٢[اثنان  لدلباح  ف
ولكونه ميتاً  ] ١٦٨=٨٤×٢[مائة ومثانية وستون    ينتج  ] ٨٤[

 مـن اجلامعـة   فهي نصيبه   هادي  ابنه  نعطيها لوارثه الوحيد    
 .األوىل

نضرا يف جزء السهم أربعة ومثـانني       ] ٢[اثنان   ولقسيس
ولكونه ميتاً  ] ١٦٨=٨٤×٢[ينتج مائة ومثانية وستون      ]٨٤[

 واحـد وعـشرون   ينـتج ] ٨[نقسمها على مسألته مثانيـة     
نضرب فيها  اخلاص مبسألته   هي جزء السهم    ] ٢١=٨÷١٦٨[

 .همن ورثتسهام كل وارث 
واحـد وعـشرون    من اجلامعـة األوىل     فلزوجته حكمية   

 .سهماً]٢١=٢١×١[
جـزء الـسهم واحـد      نضرا يف   ] ٧[سبعة  بنه علي   وال

مائة وسـبعة   ينتج سهامه من اجلامعة األوىل      ] ٢١[وعشرين  
 .سهماً] ١٤٧=٢١×٧[وأربعون 
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نقـسمها  ، سهماً  ] ٨٤=٨٤×١[ولسعدى أربعة ومثانون    
] ٢٨=٣÷٨٤[مثانية وعشرون   ينتج  ] ٣[على مسألتها ثالثة    

 سهماً
نضرا يف جزء الـسهم مثانيـة       ] ٢[اثنان  البنها سليمان   ف

ستة ومخسون  ينتج سهامه من اجلامعة األوىل      ] ٢٨[وعشرين  
 .سهماً ] ٥٦=٢٨×٢[

مثانية وعشرون سـهماً    من اجلامعة األوىل    غاصبة   ولبنتها  
 .سهماً] ٢٨=٢٨×١[

نضرا يف جزء السهم أربعة ومثانني      ] ٢[اثنان  صبار  ولعلي  
سـهماً  ] ١٦٨=٨٤×٢[ينتج مائة ومثانية وسـتون      ] ٨٤[

 أربعـة ينـتج   ] ٧[ة  سـبع  مسألته   ولكونه ميتاً نقسمها على   
ـ اخلاص  سهم  الهي جزء    ] ٢٤=٧÷١٦٨[وعشرون   سألته مب

 .هانضرب فيها سهام كل وارث من
] ٢[حسن وأمحد وعسران اثنان     وهم  فلكل ابن من أبنائه     

ينتج سهامه من   ] ٢٤[نضرا يف جزء السهم أربعة وعشرين       
 .سهماً ]٤٨=٢٤×٢[ون مثانية وأربعاجلامعة األوىل 
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 عـة وعـشرون   أربمـن اجلامعـة األوىل      جـرادة   ه  تولبن
 .سهماً] ٢٤=٢٤×١[

اثـنني  من  ف :ةبع السا ةمسألة جرادة وهي امليت   أصل  أما  و
] ١[والبـاقي واحـد     ] ١[ النصف واحد    ةها عيش للبنت] ٢[

دون األخ ألب   ، وأمحد وعسران تعـصيباً     ألخويها الشقيقني   
] ٢[ اثـنني  عليهما ومباين لرأسيهما     رمنكسوالواحد  حسن  

] ٤=٢×٢[ينـتج أربعـة     ] ٢[اثنني  فنضرا يف أصل املسألة     
لكـل  و] ٢ [سهمانعيشة   بنتللومنها يصح هذا االنكسار     

 ].١[واحد أمحد وعسران سهم ني الشقيقني خوياأل منواحد 
من اجلامعة  ] ٢٤[وبالنظر بني سهام جرادة أربعة وعشرين       

دس أي  وافقـة بالـس   تمجندها  ] ٦[مسألتها ستة   بني  واألوىل  
منقسمة على ورثتها فتصح من اجلامعة األوىل مخسمائة ومثانية         

 . وهي اجلامعة الثانية يف هذه املسألة]٥٨٨[ومثانني 
 وحـسن لكلٍ من هادي وحكمية وعلي وسليمان وغاصبة        

 . اجلامعة األوىليفكما سبق  علي بن 
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ولكل من أمحد وعسران من اجلامعة األوىل مثانية وأربعون         
 .سهماً ]٤٨=٤٨×١[

سـهامه   عمجموف، ] ٦=٦×١[ة  ستوله من سهام جرادة     
 .سهماً] ٥٤=٤٨+٦[ ومخسون أربعةمن اجلامعة الثانية 

 .سهماً] ١٢=٦×٢[اثنا عشر عيشة ولبنتها 
ألمـه  ] ٦[من ستة   ف :علي مناثالمسألة امليت   أصل  ما  أو

الثلث محد وغربية   وألخويه ألمه   ] ١[حكمية السدس واحد    
 ].١[احد منهما واحد لكل و] ٢[اثنان 

وهم حسن وأمحـد    تعصيباً   ألبناء عمه    ]٣ [ والباقي ثالثة 
 ].١[واحد سهم لكل واحد منهم وعسران 

] ١٤٧[ مائة وسبعة وأربعني     مناثوبالنظر بني سهام امليت ال    
 . فنثبت وفقهماجندها متوافقة بالثلث] ٦[وبني مسألته ستة 

هـي  و ]٤٩=٣÷١٤٧[فأما وفق سهامه فتسعة وأربعون      
سألته نضرب فيها سـهام كـل وارث        اخلاص مب سهم  الجزء  
 .منها
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نـضرا يف اجلامعـة     ف] ٢=٣÷٦[وأما وفق مسألته فاثنان     
يف نتج اجلامعة الثالثة    ي] ٥٨٨[مخسمائة ومثانية ومثانني    الثانية  

 ].١١٧٦=٥٨٨×٢[ألف ومائة وستة وسبعون هذه املسألة 
ـ       ضروباً يف جـزء  فمن له سهام من اجلامعة الثانية  أخذه م

 ].٢[سهمها اثنني 

 أخذه مـضروباً يف جـزء       الثامنةومن له سهام من املسألة      
 ].٤٩ [تسعة وأربعنيسهمها 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .الثالثةضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة 

] ١٦٨[من اجلامعة الثانية مائة ومثانيـة وسـتون         لهادي  ف
ينتج سـهامه مـن     ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني      سهماً  

] ٣٣٦=١٦٨×٢[ثالمثائة وسـتة وثالثـون      اجلامعة الثالثة   
 .سهماً

من اجلامعة  سهماً  ] ٢١[بالزوجية واحد وعشرون    وحلكمية  
ينتج اثان وأربعـون    ] ٢[الثانية نضرا يف جزء السهم اثنني       

 .سهماً ]٤٢=٢١×٢[
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نـضربه يف   ] ١[واحد  سهم  باألمومة  وهلا من مسألة ابنها     
 ة وأربعـون  ينـتج  تـسع    ] ٤٩[وفق سهامه تسعة وأربعني     

 .سهماً ]٤٩×١[
 فمجموع سهامها من اجلامعة الثالثـة واحـد وتـسعون          

 .سهماً] ٩١= ٤٢+٤٩[
سـهماً  ] ٢٨[من اجلامعة الثانية مثانية وعشرون      ولغاصبة   

جلامعـة  ينتج سهامها من ا   ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني      
 .سهماً] ٥٦=٢×٢٨[ستة ومخسون الثالثة 

سـهماً  ] ٥٦[من اجلامعة الثانية ستة ومخسون      ولسليمان   
ينتج سهامه مـن اجلامعـة      ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني      

 .سهماً] ١١٢=٥٦×٢[مائة واثنا عشر الثالثة 
من اجلامعة الثانية أربعـة  أمحد وعسران ولكل من ابين العم    

ينتج ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني      ماً  سه] ٥٤[ومخسون  
 .سهماً] ١٠٨=٥٤×٢[مائة ومثانية 
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نضربه يف  ] ١[واحد  احلالية سهم    من املسألة كلٍ منهما   ول
ينتج تسعة وأربعون   ] ٤٩[تسعة وأربعني   مورثهم  وفق سهام   

 .  سهماً] ٤٩=٤٩×١[
 سـبعة مائة و فمجموع سهام كلٍ منهما من اجلامعة الثالثة        

 .سهماً] ١٥٧=١٠٨+٤٩[ومخسون 
] ٤٨[من اجلامعة الثانية مثانية وأربعـون       والبن العم حسن    

ينتج ستة وتـسعون    ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني      سهماً  
نـضربه يف   ] ١[احلالية سهم    وله من املسألة  ] ٩٦=٤٨×٢[

ينـتج تـسعة وأربعـون      ] ٤٩[وفق السهام تسعة وأربعني     
  .سهماً] ٤٩=٤٩×١[

امعة الثالثة مائة ومخسة وأربعـون      فمجموع سهامه من اجل   
 .سهماً] ١٤٥=٩٦+٤٩[

نضرا يف  سهماً  ] ١٢[الثانية اثنا عشر    ولعيشة من اجلامعة    
أربعـة  سهامها من اجلامعة الثالثة     ينتج  ] ٢[جزء السهم اثنني    

 سهماً]٢٤=١٢×٢[وعشرون 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٦٠٦

تسعة من اجلامعة الثالثة    غربية  محد و ولكل من األخوين ألم     
 .سهماً] ٤٩=٤٩×١[وأربعون 

البنه  فمن واحد  :حسن سع  اتامليت ال   مسألةأما أصل   و
واجلامعة وسهام الورثـة علـى      ، ؛ لكونه وارثه الوحيد     علي  

وأربعـون   ةبق ولعلي كامل سهام أبيه مائة ومخس      احاهلا الس 
 . وتعد هذه اجلامعة الرابعة سهماً] ١٤٥=١٤٥×١[

ـ  ]٦[من ستة  ف :علي شراعمسألة امليت ال  أما أصل   و  هألم
لكل واحد  ] ٢[والبنيها الثلث اثنان    ] ١[السدس واحد    مجعة

أمحد وعـسران   للعمني  ] ٣[والباقي ثالثة   ] ١[منهما واحد   
فنضرا يف  ] ٢[منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنني       هيو

ومنـها  ] ١٢=٦×٢[ينتج اثنا عـشر     ] ٦[أصل املسألة ستة    
 .يصح هذا االنكسار

ولكـلٍ مـن    ، ]٢=٢×١ [سهمان كلٍ من األم وابنيها   ل 
 .أسهم] ٣[ثالثة أمحد وعسران العمني 

ـ    مائة   علي بن حسن  وبالنظر بني سهام      نيومخـسة وأربع
 .تنيتباينما جندمه] ١٢[وبني مصح مسألته اثين عشر ] ١٤٥[
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هي جزء  ف ]١٤٥[وأربعون   ةومخسمائة   السهام   كاملفأما   
 .نهاسألته نضرب فيها سهام كل وارث ماخلاص مبسهم ال

فهـي جـزء الـسهم      ] ١٢[نا عشر   ثا كامل مسألته وأما  
ألف ومائة وستة    الرابعةنضربه يف اجلامعة    الستخراج اجلامعة ف  

أربعة عشر ألفاً ومائة     اخلامسةتنتج اجلامعة   ] ١١٧٦[وسبعني  
  ].١٤١١٢=١١٧٦×١٢ [واتنا عشر

فمن له سهام من اجلامعة الرابعة  أخذه مضروباً يف جـزء            
 ].١٢[عشر سهمها اثين 

ومن له سهام من املسألة العاشرة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ].١٤٥[سهمها مائة ومخسة وأربعني 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة اخلامسة

 ]٣٣٦[لهادي من اجلامعة الرابعة ثالمثائة وستة وثالثـون         ف
شر اثين عـشر    انضرا يف كامل مصح مسألة امليت الع       سهماً

أربعة آالف واثنـان    سهامه من اجلامعة اخلامسة     ينتج  ] ١٢[
 .سهماً] ٤٠٣٢=٣٣٦×١٢[وثالثون 
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سـهماً  ] ٩١[واحد وتسعون   من اجلامعة الرابعة    وحلكمية  
] ١٢[شر اثين عـشر     انضرا يف كامل مصح مسألة امليت الع      

نـان وتـسعون    ثألـف وا  امسة   من اجلامعة اخل   اسهامهينتج  
 . سهماً]١٠٩٢=٩١×١٢[

سـهماً  ] ٥٦[ستة ومخـسون    من اجلامعة الرابعة    ولغاصبة  
] ١٢[نضرا يف كامل مصح مسألة امليت العاشر اثين عـشر           

ستمائة واثنـان وسـبعون     سهامها من اجلامعة اخلامسة     ينتج  
 .سهماً] ٦٧٢=٥٦×١٢[

سهماً ] ١١٢[شر  مائة واثنا ع  من اجلامعة الرابعة    ولسليمان  
] ١٢[نضرا يف كامل مصح مسألة امليت العاشر اثين عـشر           

ألف وثالمثائة وأربعة وأربعون سهامه من اجلامعة اخلامسة ينتج 
 .سهماً] ١٣٤٤=١١٢×١٢[

مائـة  من اجلامعة الرابعة    ولكل من ابين العم أمحد وعسران       
 اثـين   جزء السهم نضرا يف    سهماً] ١٥٧ [وسبعة ومخسون 

ــتج  ]١٢[عــشر  ــفين ــانونأل ــة ومث ــة وأربع   ومثامنائ
  .سهماً] ١٨٨٤=١٥٧×١٢[
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نضرا يف  أسهم  ] ٣[ منهما من املسألة احلالية ثالثة       ولكلٍ
ينـتج  ] ١٤٥[مائة ومخسة وأربعـني     سهام مورثهم   كامل  

 . سهماً]٤٣٥=١٤٥×٣ [أربعمائة ومخسة وثالثون
ائة ألفان وثالمث جمموع سهام كلٍ منهما من اجلامعة اخلامسة        

 .سهماً] ٢٣١٩=٤٣٥+١٨٨٤[وتسعة عشر 
سـهماً  ] ٢٤[ من اجلامعة الرابعة أربعة وعشرون       لعيشةو

] ١٢[نضرا يف كامل مصح مسألة امليت العاشر اثين عـشر           
مائتـان ومثانيـة    سـهامها مـن اجلامعـة اخلامـسة         ينتج  

  . سهماً]٢٨٨=٢٤×١٢[ومثانون
 يف كامل   نضرا] ٢[ان  سهماألخوين ألم   األم و  من   ولكلٍ

سهامه مـن  ينتج ] ١٤٥[سهام مورثهم مائة ومخسة وأربعني      
 .سهماً] ٢٩٠=١٤٥×٢[ماتان وتسعون اجلامعة اخلامسة 

 س فمن عدد رؤو   :وأما مسألة امليتة احلادية عشرة حكمية     
للذكر مثل حظ األنثيني ألمحد     ] ٣[ محد وغربية ثالثة     ولديها

 ].١[ولغربية سهم واحد ] ٢[سهمان 
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 ]١٠٩٢[ني سهام حكمية ألف واثنني وتـسعني        وبالنظر ب 
وبني أصل مسألتها ثالثة جندها منقـسمة     اخلامسة  من اجلامعة   

  عـشر  فتصح من اجلامعة اخلامسة أربعة عشر ألفاً ومائة واثين        
وسهام كل وارث من اجلامعـة      ، ] ١٤١١٢=١٤١١٢×١[

 . اخلامسةهي سهامه من اجلامةالسادسة 
 ٣÷١٠٩٢[ربعة وسـتون    ووفق سهام حكمية ثالمثائة وأ    

هي جزء السهم اخلاص مبسألتها نضرب فيه سـهام         ] ٣٦٤=
مث نضيفها على سهامهما من اجلامعـة اخلامـسة    منها  ورثتها  

 .ينتج سهامهما من اجلامعة السادسة
نضرا يف وفق   ] ٢[من مسألة أمه حكمية سهمان      فألمحد  

يـة  ينتج سبعمائة ومثان  ] ٣٦٤[ني  سهامها ثالمثائة وأربعة وست   
 ]. ٧٢٨=٣٦٤×٢ [وعشرون

] ٥٨٨[ اخلامس مخسمائة ومثانية ومثـانون       من اجلامعة وله  
 .سهماً

جمموع سهامه من اجلامعة السادسة ألف وثالمثائة وسـتة         
 .سهماً] ١٣١٦=٧٢٨+٥٨٨[عشر 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٦١١

نضربه يف  ] ١[ولغربية من مسألة أمها حكمية سهم واحد        
مثائـة  ينـتج ثال  ] ٣٦٤[وفق سهامها ثالمثائة وأربعة وستني      

 . سهماً] ٣٦٤=٣٦٤×١[وأربعة وستون 
] ٥٨٨[وهلا من اجلامعة اخلامس مخسمائة ومثانية ومثـانون         

 .سهماً
جمموع سهامها من اجلامعة السادسة ألف وثالمثائة وسـتة         

 .سهماً] ٩٥٢=٣٦٤+٥٨٨[عشر 
فطلبـاً لالختـصار     :عسران  عشر الثاينمسألة امليت   أما  

علْم املسري إليه ما أمكـن      الذي أوجب أهل الصناعة يف هذا ال      
فنعترب أن  ؛  حىت عدوا تاركه خمطئاً وإن كان جوابه صحيحاً         

 مل تكن ألن مرياثهـا      ا كأ  عشر الثالثوهي امليت   الزوجة  
إذاً أصل   وال وارث هلا غريهم   عائد على ورثت عسران أبيهم      

للذكر مثـل حـظ     ] ٣[املسألة من عدد رؤوس الورثة ثالثة       
 ].١ [سهم واحدوللبنت ] ٢ [مانسهلالبن األنثيني 

ألفني وثالمثائة وتـسعة عـشر       عسرانوبالنظر بني سهام    
وبالتايل ة منقسمجندها  ] ٣ [ثالثةمسألته  أصل  وبني  ] ٢٣١٩[



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٦١٢

 أربعة عشر ألفاً ومائة واثين عـشر        السادسةتصح من اجلامعة    
 . يف هذه املسألةالسابعة اجلامعة ذهوتعد ه، ] ١٤١١٢[

ـ وثالثة   ةمائسبع وفق السهام ف   وأما  ٣÷٢٣١٩[ون  بعوس
سألته نضرب فيها سهام    اخلاص مب سهم  الهي جزء   و] ٧٧٣=

 .كل وارث منها
 كما هلم من اجلامعـة      السابعةفللورثة السابقني من اجلامعة     

 .السادسة
نضرا يف وفق الـسهام سـبعمائة       ] ٢[ولعيسى سهمان   

 ة ألف بعسهامه من اجلامعة السا   ينتج  ] ٧٧٣[وثالثة وسبعني   
 .سهماً] ١٥٤٦=٧٧٣×٢ [ومخسمائة وستة وأربعون

 مائة وثالثـة وسـبون    سـبع  السابعةمن اجلامعة   خته  وأل
 .سهماً] ٧٧٣=٧٧٣×١[

من مثانيـة   ف :سليمان عشر   الرابعمسألة امليت   أما أصل   و
بـني أوالده  ] ٧[والباقي سبعة ] ١[للزوجة الثمن واحد  ] ٨[

اينـة  للذكر مثل حظ األنثيني وهي منكـسرة علـيهم ومب         
مثانيـة   يف أصل املـسألة  اضرنف] ١٣[لرؤوسهم ثالثة عشر   
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 ومنها يـصح هـذا      ]١٠٤=١٣×٨[ينتج مائة وأربعة    ] ٨[
 .االنكسار

 .سهماً]١٣=١٣×١[للزوجة ثالثة عشر 
] ٧[وللبنت سـبعة    ، سهماً  ] ١٤[ولكل ابن أربعة عشر     

 .أسهم
وبني ] ١٠٤[مائة وأربعة   سليمان  مسألة  وبالنظر بني مصح    

من اجلامعـة   ] ١٣٤٤ [ألف وثالمثائة وأربعة وأربعني    همسها
 . فنثبت وفق كلٍ منهماجندها متوافقة بالثمن السابعة

وهي جـزء   ] ١٦٨ [ونمائة ومثانية وست  فأما وفق السهام ف   
سألة سليمان نضرب فيها سهام كـل وارث        اخلاص مب السهم  

 .منها
هي جزء السهم   ] ١٣ [ةوأما وفق مصح مسألته فثالثة عشر     

أربعة عشر ألفاً    السابعةيف اجلامعة   ضربه  نستخراج اجلامعة ف  ال
مائة وثالثة   الثامنةنتج اجلامعة   ي] ١٤١١٢[ومائة واثين عشر    

 ١٤١١٢×١٣[ ومثانون ألفاً وأربعمائـة وسـتة ومخـسون       
=١٨٣٤٥٦[. 
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فمن له سهام من اجلامعة السابعة  أخذه مضروباً يف جـزء            
 ].١٣[سهمها ثالثة عشر 

 من مسألة امليت الرابع عشر أخذه مضروباً يف         ومن له سهام  
 ].١٦٨[جزء سهمها مائة ومثانية وستني 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثامنة

ف واثنان وثالثـون    الآأربعة   السابعةلهادي من اجلامعة    ف
ينتج ] ١٣[ثالثة عشر  جزء السهم نضرا يفسهماً ] ٤٠٣٢[

 اثنان ومخسون ألفاً وأربعمائة وستة      الثامنةسهامه من اجلامعة    
 . سهماً]٥٢٤١٦=٤٠٣٢×١٣[ عشر

 سـتمائة واثنـان وسـبعون      السابعةولغاصبة من اجلامعة    
ينتج ] ١٣ [ثالثة عشر  نضرا يف جزء السهم       سهماً ]٦٧٢[

سـبعمائة وسـتة    مثانيـة آالف و    الثامنةسهامها من اجلامعة    
  .سهماً] ٨٧٣٦=٦٧٢×١٣[وثالثون 

نضرا سهماً  ] ٢٣١٩[ السابعةوألمحد صبار من اجلامعة     
سهامه مـن اجلامعـة     ينتج  ] ١٣ [ثالثة عشر يف جزء السهم    
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 ٢٣١٩×١٣[ثالثون ألفاً ومائـة وسـبعة وأربعـون       الثامنة
 .سهماًً] ٣٠١٤٧=

ومثـانون  مائتان ومثانيـة     السابعة من اجلامعة    عيشةوللبنت  
ينتج ] ١٣ [ثالثة عشر نضرا يف جزء السهم     سهماً  ] ٢٨٨[

ثة آالف وسـبعمائة وأربعـة      ثال الثامنة من اجلامعة    اسهامه
 .سهماً] ٣٧٤٤=٢٨٨×١٣[وأربعون 

 ألف وثالمثائة وسـتة عـشر      السابعةمحد من اجلامعة    وأل
ينتج ] ١٣ [ثالثة عشرنضرا يف جزء السهم سهماً ] ١٣١٦[

 ومائـة ومثانيـة   ف و عـشرأل سبعة   الثامنةامعة  من اجل  هسهام
 .سهماً] ١٧١٠٨=١٣١٦×١٣[

سـهماً  ] ٩٥٢[وألخته غربية تسعمائة واثنان ومخـسون       
ينتج سهامها مـن    ] ١٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة عشر       

اجلامعة الثامنة اثنا عشر ألفـاً وثالمثائـة وسـتة وسـبعون            
 .سهماً] ١٢٣٧٦=٩٥٢×١٣[

وأخويه من أمـه مـن      بن حسن   أم علي    مجعةولكلٍ من   
نضرا يف جزء   سهماً  ] ٢٩٠[مائتان وتسعون    السابعةاجلامعة  
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سهام كلٍ منهم من اجلامعـة      ينتج  ] ١٣ [ثالثة عشر السهم  
] ٣٧٧٠=٢٩٠×١٣[ثالثة آالف وسبعمائة وسبعون      الثامنة
 .سهماً

ألـف ومخـسمائة    السابعةولعيسى بن عسران من اجلامعة     
نضرا يف جزء السهم ثالثة     هماً  س] ١٥٤٦[وستة وأربعون   

عشرون ألـف    الثامنة ؛ سهامه من اجلامعة    ينتج  ] ١٣[عشر  
 .سهماً] ٢٠٠٩٨=١٥٤٦×١٣[ومثانية وتسعون 

 سـبعمائة وثالثـة وسـبعون       السابعةمن اجلامعة   ته  خوأل
 اسهامهينتج ] ١٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة عشر ] ٧٧٣[

 ٧٧٣×١٣[ة وأربعون عشرة آالف وتسع؛  الثامنةمن اجلامعة 
 .سهماً] ١٠٠٤٩=

نضرا سهماً  ] ١٣[عشر  ثالثة  من مسألته    سليمانولزوجة  
سهامها مـن   ينتج  ] ١٦٨[مائة ومثانية وستني     هيف وفق سهام  

 ١٦٨×١٣[ ألفان ومائـة وأربعـة ومثـانون         الثامنةاجلامعة  
 . سهماً]٢١٨٤=
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 مائة ومثانيـة  سهامه  نضرا يف وفق    أسهم  ] ٧[ولبنته سبعة   
 ألف ومائـة    الثامنةينتج سهامها من اجلامعة     ] ١٦٨[وستني  

 .اًسهم] ١١٧٦=١٦٨×٧[وستة وسبعون 
يف وفق نضرا سهماً ] ١٤[أربعة عشر  من أبنائة   ابن  كل  ول

ينتج سهامه من اجلامعـة     ] ١٦٨[مائة ومثانية وستني    سهامه  
] ٢٣٥٢=١٦٨×١٤[ ألفان وثالمثائة واثنان ومخسون      الثامنة
 .سهماً

من مثانيـة   ف :هادي  عشر اخلامسمسألة امليت    أصل   وأما
بني األوالد  ] ٧[والباقي سبعة   ] ١[للزوجة الثمن واحد    ] ٨[

للذكر مثل حظ األنثيني وهي منكـسرة علـيهم ومباينـة           
] ٨[فنضرا يف أصل املسألة مثانيـة       ] ١٠[لرؤوسهم عشرة   

 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٨٠=١٠×٨[ن ومثانينتج 
ولكلٍ من ابنية أربعة عشر     ] ١٠=١٠×١[ة   لزوجته عشر 

]١٤ [سبعة من بناته  ولكل بنت]٧.[ 
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اثـنني    هوبني سهام ] ٨٠[ مثانني   تهوبالنظر بني مصح مسأل   
جندها متوافقة  ] ٥٢٤١٦ [ ألفاً وأربعمائة وستة عشر    نيومخس

 .بنصف الثمن فنثبت وفق كلٍ منهما
 نفثالثة آالف ومائتان وسـتة وسـبعو      فأما وفق السهام    

اخلاص مبـسألته   وهي جزء السهم    ] ٣٢٧٦=١٦÷٥٢٤١٦[
 .نضرب فيها سهام كل وارث منها

وهي جـزء الـسهم     ] ٥[ة  خمسوأما وفق مصح مسألته ف    
مائـة وثالثـة     الثامنةضربه يف اجلامعة    نالستخراج اجلامعة ف  

 التاسـعة ومثانني ألفاً وأربعمائة وستة ومخسني يتنتج اجلامعة        
 ١٨٣٤٥٦×٥[ومائتان ومثـانون    تسعمائة وسبعة عشر ألفاً     

=٩١٧٢٨٠.[ 
فمن له سهام من اجلامعة التاسعة أخذه مضروباً يف جـزء           

 ].٥[سهمها مخسة 

ومن له سهام من مسألة امليت اخلامس عشر أخذه مضروباً          
 .]٣٢٧٦[ ني وستة وسبعنيثالثة آالف ومائتيف جزء سهمها 
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  ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد           
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة العاشرة

 مثانية آالف وسـبعمائة وسـتة       الثامنةلغاصبة من اجلامعة    ف
] ٥ [مخـسة سهماً نضرا يف جزء السهم      ] ٨٧٣٦[وثالثون  

 ثالثة وأربعون ألفاً وستمائة     التاسعةسهامها من اجلامعة    ينتج  
  .سهماً] ٤٣٦٨٠=٨٧٣٦×٥[ومثانون 

ثالثون ألفاً ومائة وسـبعة      الثامنةر من اجلامعة    وألمحد صبا 
ينتج ] ٥ [مخسةنضرا يف جزء السهم     ] ٣٠١٤٧[وأربعون  

مائة ومخـسون ألفـاً وسـبعمائة      التاسعةسهامه من اجلامعة    
 .سهماً] ١٥٠٧٣٥=٣٠١٤٧×٥[ومخسة وثالثون 

ثالثـة آالف وسـبعمائة      الثامنة من اجلامعة    عيشةوللبنت  
 مخسةسهماً نضرا يف جزء السهم      ] ٣٧٤٤[وأربعة وأربعون   

] ١٨٧٢٠=٣٧٤٤×٥[ التاسعةسهامها من اجلامعة  ينتج  ] ٥[
 .سهماً

وألمحد من اجلامعة الثامنة سبعة عشرألف وومائة ومثانيـة         
ينـتج  ] ٥[سهماً نضرا يف جزء السهم مخسة       ] ١٧١٠٨[
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سهامه من اجلامعة التاسعة مخسة ومثانون ألفـاً ومخـسمائة          
 سهماً]٨٥٥٤٠=١٧١٠٨×٥[وأربعون 

وألخته غربية من اجلامعة الثامنة اثنا عشر ألفـاً وثالمثائـة           
سهماً نضرا يف جـزء الـسهم       ] ١٢٣٧٦[وستة وسبعون   

ينتج سهامه من اجلامعة التاسعة واحد وستون ألفاً        ] ٥[مخسة  
 .سهماً] ٦١٨٨٠=١٢٣٧٦×٥[ومثامنائة ومثانون سهماً 

أخويه من أمه مـن     و، حسن علي   علي   أم   مجعةولكلٍ من   
 سهماً] ٣٧٧٠[ثالثة آالف وسبعمائة وسبعون      الثامنةاجلامعة  

سهام كلٍ منهم مـن     ينتج  ] ٥ [مخسةنضرا يف جزء السهم     
 مثانيـة عـشر ألفـاً ومثامنائـة ومخـسون           التاسعةاجلامعة  

 .سهماً] ١٨٨٥٠=٣٧٧٠×٥[
 عشرون ألف ومثانية وتـسعون      الثامنولعيسى من اجلامعة    

ينـتج  ] ٥[اً نضرا يف جزء السهم مخسة       سهم] ٢٠٠٩٨[
 مائة ألف وأربعمائـة وتـسعون       التاسعةسهامه من اجلامعة    

 .سهماً] ١٠٠٤٩٠=٢٠٠٩٨×٥[
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عشرة آالف وتسعة وأربعـون      الثامنةمن اجلامعة   ته  خوال
ينـتج  ] ٥ [مخسةنضرا يف جزء السهم     سهماً  ] ١٠٠٤٩[

ومخـسة  سون ألفاً ومائتـان      مخ التاسعةسهامها من اجلامعة    
 .سهماً] ٥٠٢٤٥=١٠٠٤٩×٥[ وأربعون

ألفان ومائـة وأربعـة      الثامنةمن اجلامعة   ولزوجة سليمان   
] ٥[نضرا يف جزء السهم مخـسة        سهماً] ٢١٨٤[ومثانون  

 عـشرة آالف وتـسعمائة      التاسعةسهامها من اجلامعة    ينتج  
 .سهماً] ١٠٩٢٠=٢١٨٤×٥[ وعشرون
ـ     الثامنةمن اجلامعة   ولبنته   تة وسـبعون   ألف ومائـة وس

ينـتج   ]٥[يف جزء السهم مخـسة      نضرا   سهماً] ١١٧٦[
  مخسة آالف ومثامنائـة ومثـانون      التاسعةسهامها من اجلامعة    

 .سهماً] ٥٨٨٠=١١٧٦×٥[
ألفان وثالمثائة واثنان    الثامنةمن اجلامعة   ولكل ابن من أبنائة     

] ٥[جزء السهم مخسة     نضرا يف    سهماً] ٢٣٥٢[ومخسون  
أحد عشر ألفـاً وسـبعمائة       التاسعةاجلامعة  سهامه من   ينتج  

 .سهماً] ١١٧٦٠=٢٣٥٢×٥[وستون 
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نـضرا يف   أسهم  ] ١٠ [ةعشرمن مسألته   ولزوجة هادي   
ثالثة آالف ومـائتني وسـتة وسـبعني        وفق سهام زوجها    

 اثنان وثالثون ألفاً    التاسعةسهامها من اجلامعة    ينتج  ] ٣٢٧٦[
  .سهماً] ٣٢٧٦٠=٣٢٧٦×١٠[ وسبعمائة وستون

 أسهم نضرا يف وفق سهام      ]٧[ سبعة    من بناته  بنتكل  ول
ينـتج  ] ٣٢٧٦[مورثها ثالثة آالف ومائتني وستة وسـبعني        

 اثنان وعشرون ألفـاً وتـسعمائة       التاسعةسهامها من اجلامعة    
 .سهماً] ٢٢٩٣٢=٣٢٧٦×٧[واثنان وثالثون 

نـضرا يف وفـق   سهماً ] ١٤[ أربعة عشر   يهبنمن ا ولكل  
] ٣٢٧٦[ثة آالف ومائتني وستة وسـبعني        ثال اسهام مورثه 

ومثامنائـة   مخسة وأربعون ألفاً     التاسعةينتج سهامه من اجلامعة     
 .سهماً] ٤٥٨٦٤=٣٢٧٦×١٤[وأربعة وستون 

من عـدد   ف  عشر السادسة ةبة وهي امليت  مسألة غاص أما  و
كرون وحيـىي     أبنائها  من ابنلكل  ] ٤[رؤوس ورثتها أربعة    

 ].١[واحد واليص ومهدي 
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ثالثة وأربعني ألفاً وسـتمائة ومثـانني       لنظر بني سهامها    وبا
 وبني مسألتها أربعـة     التاسعة من اجلامعة سهماً  ] ٤٣٦٨٠[
عشرة آالف وتـسعمائة     ووفق سهامها جندها منقسمة   ] ٤[

اخلـاص مبـسألتها    هي جزء السهم    و] ١٠٩٢٠ [وعشرون
 .تهامنضرب فيه سهام كل وارث من 

تـسعمائة   التاسعةاجلامعة  ي نفس   ه ف العاشرةوأما اجلامعة   
 ٩١٧٢٨٠×١[وســبعة عــشر ألفــاً ومائتــان ومثــانون 

 .رثة فيها على حاهلاوسهام الو  ،]٩١٧٢٨٠=
مـن اجلامعـة    ورثة غاصبة فلكل واحد منهم      سهام  أما  و 

ــشر ــعة عـ ــشرون التاسـ ــسعمائة وعـ ة آالف وتـ
 .سهماً ]١٠٩٢٠=١٠٩٢٠×١[

  عـشر  السابعمسألة مروعي بن هادي وهو امليت        أماو
] ٣[للزوجة الثمن ثالثـة     ] ٢٤[من أربعة وعشرين    فأصلها  

 لألوالده  ]١٧[والباقي سبعة عشر    ] ٤[ولألم السدس أربعة    
منكـسرة علـيهم ومباينـة      وهي  للذكر مثل حظ األنثيني     
أربعة  فنضرا يف أصل املسألة      ]٢٣[لرؤوسهم ثالثة وعشرين    
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ــشرين  ــسون  ي] ٢٤[وع ــان ومخ ــسمائة واثن ــتج مخ ن
 . ومنها يصح هذا االنكسار]٥٥٢=٢٤×٢٣[

ولألم اثنـان   ، سهماً  ] ٦٩=٢٣×٣[تسعة وستون   للزوجة  
سهماً ولكل ذكر من أبنائة أربعـة       ] ٩٢=٢٣×٤[وتسعون  
] ١٧[سهماً ولكل بنت من بناته سبعة عشر        ] ٣٤[وثالثون  

 .سهماً
 ألفـاً ومثامنائـة     نيمخسة وأربع وبالنظر بني سهام مروعي     

وبـني   العاشرةاً من اجلامعة    سهم] ٤٥٨٦٤[  نيوأربعة وست 
وافقة تمجندها   ]٥٥٢[مصح مسألته مخسمائة واثنني ومخسني      

 . فنثبت وفق كلٍ منهمابثلث الثمن
] ١٩١١ [فألف وتسعمائة وأحد عـشر    فأما وفق سهامه    

وارث هي جزء السهم اخلاص مبسألته نضرب فيه سهام كل          و
 .منها

جـزء  هي  و] ٢٣[ وعشرون   ةوأما وفق مصح مسألته فثالث    
 العاشـرة اجلامعة  فنضربه يف كامل    السهم الستخراج اجلامعة    

ينتج  ]٩١٧٢٨٠[ تسعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائتني ومثانني     
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 واحد وعشرون مليوناً وسبعة وتسعون      احلادية عشرة اجلامعة  
 .]٢١٠٩٧٤٤٠=٩١٧٢٨٠×٢٣[ألفاً وأربعمائة وأربعون 

يف جـزء   فمن له سهام من اجلامعة العاشرة أخذه مضروباً         
 ].٢٣[سهمها ثالثة وعشرين 

ومن له سهام من مسألة امليت السابع عشر أخذه مـضروباً   
 .]١٩١١[ألف وتسعمائة وأحد عشر يف جزء سهمها 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعـة احلاديـة           

 .عشرة
مائـة ومخـسون ألفـاً       التاسعة ألمحد صبار من اجلامعة   ف

 نـضرا يف    سـهماً ] ١٥٠٧٣٥ [وسبعمائة ومخسة وثالثون  
سهامه مـن اجلامعـة   ينتج ] ٢٣[جزء السهم ثالثة وعشرين  

 ثالثة مليني وأربعمائة وسـتة وسـتون ألفـاً          احلادية عشرة 
 .سهماً] ٣٤٦٦٩٠٥=١٥٠٧٣٥×٢٣ [وتسعمائة ومخسة 

ة عشر ألفاً وسبعمائة    مثاني العاشرة من اجلامعة    عيشةوللبنت  
 نضرا يف جزء الـسهم ثالثـة        سهماً] ١٨٧٢٠[وعشرون  
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 احلاديـة عـشرة   سهامها من اجلامعـة     ينتج  ] ٢٣[وعشرين  
 ١٨٧٢٠×٢٣ [أربعمائة وثالثون ألفاً ومخـسمائة وسـتون      

 .سهماً ]٤٣٠٥٦٠=
وألمحد من اجلامعة العاشرة مخسة ومثانون ألفاً ومخـسمائة         

نضرا يف جزء الـسهم ثالثـة       سهماً   ]٨٥٥٤٠[وأربعون  
مليون ينتج سهامه من اجلامعة احلادية عشرة       ] ٢٣[وعشرين  

ـ وتسعمائة   ـ  بعوس ون عـشر مائـة و  أربعألفـاً و  تون  ة وس
 . سهماً]١٩٦٧٤٢٠ =٨٥٥٤٠×٢٣[

وألخته غربية من اجلامعة العاشرة واحد وستون ألفاً ومثامنائة        
ثالثة  سهماً نضرا يف جزء السهم    ] ٦١٨٨٠[ومثانون سهماً   

مليون ينتج سهامها من اجلامعة احلادية عشرة       ] ٢٣[وعشرين  
 وأربعـون   تـان ألفـاً ومائ  ثالثـة وعـشرون     مائة و وأربع

 .سهماً] ١٤٢٣٢٤٠=٦١٨٨٠×٢٣[
حسن وأخويه من أمه مـن اجلامعـة   بن ولكلٍ من أم علي  

 سـهماً ] ١٨٨٥٠ [مثانية عشر ألفاً ومثامنائة ومخسون     العاشرة
سهام كـلٍ  ينتج ] ٢٣[ ثالثة وعشرين    نضرا يف جزء السهم   
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 ألفـاً   ثالثونوثالثة  أربعمائة و  احلادية عشرة منهم من اجلامعة    
 .سهماً]٤٣٣٥٥٠=١٨٨٥٠×٢٣[ومخسمائة ومخسون 

 مائة ألف وأربعمائة وتـسعون      العاشرةولعيسى من اجلامعة    
سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثة وعـشرين        ] ١٠٠٤٩٠[
مليونان وثالمثائة   احلادية عشرة عة  ينتج سهامه من اجلام   ] ٢٣[

 ١٠٠٤٩٠×٢٣[وأحد عـشر ألفـاً ومائتـان وسـبعون          
 .سهماً] ٢٣١١٢٧٠=

مخسون ألفاً ومائتان ومخـسة      العاشرة من اجلامعة    ختهوأل
 نضرا يف جزء الـسهم ثالثـة        سهماً] ٥٠٢٤٥[وأربعون  
مليون عشرة  ة  دياسهامها من اجلامعة احل   ينتج  ] ٢٣[وعشرين  

ة ومخسون ألفاً وسـتمائة ومخـسة وثالثـون         ومائة ومخس 
 .سهماًً] ١١٥٥٦٣٥=٥٠٢٤٥×٢٣[

عشرة آالف وتسعمائة    العاشرةولزوجة سليمان من اجلامعة     
 نضرا يف جزء الـسهم ثالثـة        سهماً] ١٠٩٢٠[وعشرون  
 مائتان  احلادية عشرة سهامها من اجلامعة    ينتج  ] ٢٣[وعشرين  
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 ١٠٩٢٠×٢٣[وواحد ومخـسون ألفـاً ومائـة وسـتون          
 .سهماً] ٢٥١١٦٠=

مخسة آالف ومثامنائـة ومثـانون       العاشرةولبنته من اجلامعة    
] ٢٣[ نضرا يف جزء السهم ثالثة وعشرين        سهماً] ٥٨٨٠[

 مائة ومخسة وثالثـون     احلادية عشرة سهامها من اجلامعة    ينتج  
 .سهماً]١٣٥٢٤٠=٥٨٨٠×٢٣ [ألفاًومائتان وأربعون

ة أحد عـشر ألفـاً      شراعالولكل ابن من أبنائة من اجلامعة       
 نضرا يف جزء الـسهم      سهماً] ١١٧٦٠[وسبعمائة وستون   

ة مائتـان   دياسهامه من اجلامعة احل   ينتج  ] ٢٣[ثالثة وعشرين   
] ٢٧٠٤٨٠=١١٧٦٠×٢٣[وسبعون ألفاً وأربعمائة ومثانون     

 .سهماً
اثنان وثالثـة    ةبالزوجي ةشراعالمن اجلامعة   ولزوجة هادي   

 نـضرا يف جـزء      سهماً] ٣٢٧٦٠[ألفاً وسبعمائة وستون    
سبعمائة وثالثة ومخـسون    ينتج  ] ٢٣[السهم ثالثة وعشرين    

 .سهماً] ٧٥٣٤٨٠=٣٢٧٦٠×٢٣ [وأربعمائة ومثانونألفاً 
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سـهماً  ] ٩٢[اثنان وتسعون   باألمومة  وهلا من مسألة ابنها     
] ١٩١١[ألف وتسعمائة وأحد عشر      هنضرا يف وفق سهام   

 ومثامنائـة واثنـا عـشر     مائة ومخسة وسـبعون ألفـاً       ينتج  
 . سهماً]١٧٥٨١٢=١٩١١×٩٢[

تسعمائة وتسعة   ادية عشرة احلجمموع سهامها من اجلامعة     و
وعــشرون ألفــاً ومائتــان واثنــان وتــسعون     

  .سهماً ]٢٩٢٩٢=١٧٥٨١٢+٧٥٣٤٨٠[
 سـهماً ] ٤٥٨٦٤ [العاشرةمن اجلامعة    يحىي بن هادي  ول

من ه  سهامينتج  ] ٢٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة وعشرين       
مليون وأربعة ومخسون ألفـاً ومثامنائـة        احلادية عشرة اجلامعة  

  .سهماً] ١٠٥٤٨٧٢=٤٥٨٦٤×٢٣[واثنان وسبعون 
اثنـان   العاشـرة من اجلامعة    ولكل بنت من بنات هادي    

 سـهماً ] ٢٢٩٣٢[وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنان وثالثون      
سهامها من  ينتج  ] ٢٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة وعشرين       

مخسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة  احلادية عشرةامعة  اجل
 . سهماً]٥٢٧٤٣٦=٢٢٩٣٢×٢٣[وستة وثالثون 
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مـن اجلامعـة     كروان وحيىي واليص ومهـدي        من لكلٍو
 سهماً] ١٠٩٢٠[عشرة آالف وتسعمائة وعشرون      ؛العاشرة  

ينتج سهام كـلٍ  ] ٢٣[جزء السهم ثالثة وعشرين     نضرا يف   
وواحد ومخسون ألفـاً     مائتاناحلادية عشرة   من اجلامعة   منهم  

 سهماً ] ٢٥١١٦٠=١٠٩٢٠×٢٣[ ومائة وستون
سـهماً  ] ٦٩[مروعي من مسألته تسعة وسـتون        ولزوجة

] ١٩١١[سهامه ألف وتسعمائة وأحد عشر      وفق  يف  نضرا  
مائة وواحد وثالثـون     احلادية عشرة سهامها من اجلامعة    ينتج  

] ١٣١٨٥٩=١٩١١×٦٩[ألفاً ومثامنائة وتسعة ومخـسون       
 .سهماً

يف سهماً نضرا   ] ٣٤[ولكل ابن من أبنائه أربعة وثالثون       
  ينـتج ] ١٩١١[سهامه ألف وتسعمائة وأحـد عـشر        وفق  

أربعة وستون ألفاً وتسعمائة     احلادية عشرة سهامه من اجلامعة    
   .سهماً] ٦٤٩٧٤=١٩١١×٣٤[وأربعة وسبعون 

ـ  ] ١٧[ولكل بنت من بناته سبعة عشر        ضرا يف  سهماً ن
ينـتج   ] ١٩١١[سهامه ألف وتسعمائة وأحـد عـشر        وفق  
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اثنان وثالثون ألفاً وأربعمائة     احلادية عشرة سهامها من اجلامعة    
 .سهماً] ٣٢٤٨٧=١٩١١×١٧[وسبعة ومثانون 

فأصـلها   : عشر الثامنوأما مسألة أمحد صبار وهو امليت       
ني ب] ٧ [عةوالباقي سب ] ١[للزوجة الثمن واحد    ] ٨[من مثانية   

األوالد للذكر مثل حظ األنثيني وهي منكسرة عليهم ومباينة         
فهي جزء السهم نضرا يف     ] ٢٣[للرؤوسهم ثالثة وعشرين    

ينـتج مائـة وأربعـة ومثـانون        ] ٨[أصل املسألة مثانيـة     
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ١٨٤=٢٣×٨[

ولكل ابن  ، سهماً  ] ٢٣=٢٣×١[للزوجة ثالثة وعشرون    
 .أسهم] ٧[ولكل بنت سبعة ، ماً سه] ١٤[أربعة عشر 

وبني ] ١٨٤[وبالنظر بني مصح مسألته مائة وأربعة ومثانني        
 ثالثة ماليني وأربعمائة وستة وستني ألفاً وتـسعمائة         سهامه

 جندها  احلادية عشرة أسهم من اجلامعة    ] ٣٤٦٦٩٠٥[ومخسة  
 ] .٢٣[متوافقة جبزء ثالثة وعشرين 
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 وسـبعمائة ومخـسة     فمائة ومخسون ألفاً   هفأما وفق سهام  
وهي جزء السهم اخلـاص مبـسألته       ] ١٥٠٧٣٥[وثالثون  

 .هانضرب فيه سهام كل وارث
هي جـزء الـسهم     و] ٨[مصح مسألته فثمانية      وفق اوأم

 واحـد   احلادية عشرة فنضربه يف اجلامعة    الستخراج اجلامعة   
وعشرين مليوناً وسبعة وتسعني ألفـاً وأربعمائـة وأربعـني          

 يف هذه املـسألة      عشرة الثانيةامعة  ينتج اجل ] ٢١٠٩٧٤٤٠[
مائة ومثانية وستون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسـبعون ألفـاً          

 .]١٦٨٧٧٩٥٢٠=٢١٠٩٧٤٤٠×٨[ومخسمائة وعشرون 
فمن له سهام من اجلامعة احلادية عشرة أخذه مـضروباً يف           

 ].٨[جزء سهمها مثانية 

ومن له سهام من مسألة امليت الثامن عشر أخذه مضروباً يف     
ـ      نيمائة ومخس جزء سهمها     ني ألفاً وسبعمائة ومخـسة وثالث

]١٥٠٧٣٥[. 
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 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعـة الثانيـة           

 .عشرة
 
 أربعمائة وثالثـون ألفـاً      احلادية عشرة من اجلامعة   لعيشة  ف

را يف جزء السهم    سهماً نض ] ٤٣٠٥٦٠[ومخسمائة وستون   
 ثالثة ماليني    عشرة الثانيةينتج سهامها من اجلامعة     ] ٨[مثانية  

وأبعمائــة وأربعــة وأربعــون ألفــاً وأربعمائــة ومثــانون 
 .سهماً] ٣٤٤٤٤٨٠=٤٣٠٥٦٠×٨[

 مليون وتسعمائة وسـبعة     احلادية عشرة وألمحد من اجلامعة    
 نضرا  سهماً]١٩٦٧٤٢٠[وستون ألفاً وأربعمائة وعشرون     

ينتج سهامه من اجلامعة الثانية عشرة      ] ٨[ جزء السهم مثانية     يف
مخسة عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة وثالثون ألفـاً وثالمثائـة     

 .سهماً] ١٥٧٣٩٣٦٠=١٩٦٧٤٢٠×٨[وستون 
مليون وأربعمائـة    احلادية عشرة وألخته غربية من اجلامعة     

سهماً ] ١٤٢٣٢٤٠[وثالثة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعون      
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ينتج سهامها من اجلامعـة     ] ٨[ا يف جزء السهم مثانية      نضر
أحد عشر مليوناً وثالمثائة ومخسة ومثانون ألفـاً        الثانية عشرة   

ــشرون  ــسعمائة وع ] ١١٣٨٥٩٢٠=١٤٢٣٢٤٠×٨[وت
 .سهماً

ولكلٍ من أم علي بن حسن وأخويه من أمه مـن اجلامعـة    
 أربعمائة وثالثة وثالثـون ألفـاً ومخـسمائة         احلادية عشرة 

] ٨[سهماً نضرا يف جزء السهم مثانية     ]٤٣٣٥٥٠[سون  ومخ
ة عشرة ثالثة ماليـني     ثانيينتج سهام كلٍ منهم من اجلامعة ال      

 ٤٣٣٥٥٠×٨[وأربع مائة ومثانية وستون ألفـاً وأربعمائـة         
 . سهماً] ٣٤٦٨٤٠٠=

 مليونان وثالمثائة وأحـد      عشرة ةاديولعيسى من اجلامعة احل   
نـضرا يف   سهماً  ] ٢٣١١٢٧٠[عشر ألفاً ومائتان وسبعون     

 عـشرة   الثانيةينتج سهامه من اجلامعة     ] ٨[جزء السهم مثانية    
مثانية عشر مليوناً وأربعمائة وتسعون ألفـاً ومائـة وسـتون           

 .سهماً]١٨٤٩٠١٦٠=٢٣١١٢٧٠×٨[
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مليون ومائـة ومخـسة     عشرة   ةديااحلمن اجلامعة   خته  وأل
 هماًس] ١١٥٥٦٣٥[ومخسون ألفاً وستمائة ومخسة وثالثون      

ينتج سهامها من اجلامعـة     ] ٨ [مثانيةنضرا يف جزء السهم     
ية عشرة تسعة ماليني ومائتان ومخـسة وأربعـون ألفـاً           ناثال

 .سهماً] ٩٢٤٥٠٨٠=١١٥٥٦٣٥×٨[ومثانون 
مائتان وواحـد     عشرة ةيااحلولزوجة سليمان من اجلامعة     

نـضرا يف   سهماً  ] ٢٥١١٦٠[ومخسون ألفاً ومائة وستون     
 عشرةية  ناثينتج سهامها من اجلامعة ال    ] ٨ [مثانية جزء السهم 

 ٢٥١١٦٠×٨[مليونان وتـسعة آالف ومائتـان ومثـانون         
 .سهماً]٢٠٠٩٢٨٠=

مائة ومخسة وثالثون ألفاًومائتـان     احلاديةولبنته من اجلامعة    
 مثانيـة نضرا يف جزء السهم     سهماً  ] ١٣٥٢٤٠[وأربعون  

 مليـون وواحـد     ية عشرة ناالثينتج سهامها من اجلامعة     ] ٨[
ــشرون   ــسعمائة وع ــاً وت ــانون ألف  ١٣٥٢٤٠×٨[ومث

 .سهماً]١٠٨١٩٢٠=
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ـ ااحلولكل ابن من أبنائة من اجلامعة        مائتـان    عـشرة  ةدي
نـضرا  سهماً  ] ٢٧٠٤٨٠[وسبعون ألفاً وأربعمائة ومثانون     

 عشرةية  ناثينتج سهامه من اجلامعة ال    ] ٨ [مثانيةيف جزء السهم    
ن ألفـاً ومثامنائـة وأربعـون    مليونان ومائة وثالثـة وسـتو     

 .سهماً] ٢١٦٣٨٤٠ =٢٧٠٤٨٠×٨[
تسعمائة وتـسعة     عشرة ةديااحلولزوجة هادي من اجلامعة     

سـهماً  ] ٩٢٩٢٩٢[وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وتسعون      
ينتج سهامها من اجلامعـة     ] ٨[ة  نضرا يف جزء السهم مثاني    

 ألفـاً    سبعة ماليني وأربعمائة وأربعة وثالثـون      ية عشرة ناالث
] ٧٤٣٤٣٣٦=٩٢٩٢٩٢×٨[وثالمثائة وسـتة وثالثـون      

 .سهماً
مليون وأربعـة     عشرة ةديااحلوليحىي بن هادي من اجلامعة      

سهماً ] ١٠٥٤٨٧٢[ومخسون ألفاً ومثامنائة واثنان وسبعون       
ينتج سهامه مـن اجلامعـة      ] ٨ [مثانيةنضرا يف جزء السهم     

ية وثالثون وتسعمائة   مثانية ماليني وأربعمائة ومثان   عشرة  ية  ناثال
 . سهماً]٨٤٣٨٩٧٦=١٠٥٤٨٧٢×٨[وستة وسبعون 
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عـشرة   ديـة ااحلولكل بنت من بنات هادي من اجلامعة        
مخسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسـتة وثالثـون         

ينـتج  ] ٨ [مثانيةنضرا يف جزء السهم     سهماً  ] ٥٢٧٤٣٦[
ن وتسعة   أربعة ماليني ومائتا   عشرةية  ناثاجلامعة ال سهامها من   

 ٥٢٧٤٣٦×٨[عمائـة ومثانيـة ومثـانون       عشر ألفـاً وأرب   
 .سهماً ]٤٢١٩٤٨٨=

 ةديااحلولكلٍ من كروان وحيىي واليص ومهدي من اجلامعة         
مائتان وواحـد ومخـسون ألفـاً ومائـة وسـتون            عشرة

ينـتج  ] ٨ [مثانيةنضرا يف جزء السهم     سهماً  ] ٢٥١١٦٠[
تسعة آالف ومائتان   ية عشرة مليونان و   ناثسهامه من اجلامعة ال   

 . سهماً] ٢٠٠٩٢٨٠[ومثانون 
 مائـة وواحـد      عشرة ةدياولزوجة مروعي من اجلامعة احل    

سـهماً  ] ١٣١٨٥٩[وثالثون ألفاً ومثامنائة وتسعة ومخسون      
ينتج سهامها من اجلامعـة     ] ٨[ة  نضرا يف جزء السهم مثاني    

ية عشرة مليون وأربعة ومخسون ألفاً ومثامنائـة واثنـان          ناالث
 .سهماً]١٠٥٤٨٧٢=١٣١٨٥٩×٨[بعون وس
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 أربعة وستون    عشرة ةدياولكل ابن من أبنائه من اجلامعة احل      
 نـضرا يف    سهماً] ٦٤٩٧٤[ألفاً وتسعمائة وأربعة وسبعون     

ية عـشرة   ناثينتج سهامه من اجلامعة ال    ] ٨[جزء السهم مثانية    
مخسمائة وتسعة عشر ألفـاً وسـبعمائة واثنـان وتـسعون           

 .  سهماً]٥١٩٧٩٢=٦٤٩٧٤×٨[
 اثنان وثالثون  عشرةةدياامعة احل ولكل بنت من بناته من اجل     

 نـضرا يف    سهماً] ٣٢٤٨٧[ألفاً وأربعمائة وسبعة ومثانون     
ية عشرة  ناثينتج سهامها من اجلامعة ال    ] ٨[جزء السهم مثانية    

مائتان وتسعة ومخسون ألفـاً ومثامنائـة وسـتة وتـسعون           
 .سهماًً]٢٥٩٨٩٦=٣٢٤٨٧×٨[

 زوجة أمحد صبار من مسألته ثالثـة وعـشرون          ولعائشة
نضرا وفق سهامه مائة ومخسني ألفاً وسبعمائة ومخسة        ] ٢٣[

ية عـشرة   ناثينتج سهامها من اجلامعة ال    ] ١٥٠٧٣٥[وثالثني  
ثالثة ماليني وأربعمائة وستة وستون ألفاً وتسعمائة ومخـسة         

 .أسهم] ٣٤٦٦٩٠٥=١٥٠٧٣٥×٢٣[
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نـضرا  ] ١٤[ أربعة عشر    ولكل ابن من أبنائة من مسألته     
وفق سهامه مائة ومخسني ألفاً وسبعمائة ومخـسة وثالثـني          

ية عشرة مليونـان    ناينتج سهامه من اجلامعة الث    ] ١٥٠٧٣٥[
 ١٥٠٧٣٥×١٤[ومائة وعشرة آالف ومائتـان وتـسعون        

 .سهماً] ٢١١٠٢٩٠=
نضرا وفـق   ] ٧[ ولكل بنت من بناته من مسألته سبعة        

ـ     اً وسـبعمائة ومخـسة وثالثـني       سهامه مائة ومخسني ألف
ية عشرة مليـون    ناثينتج سهامها من اجلامعة ال    ] ١٥٠٧٣٥[

 ١٥٠٧٣٥×٧[ومخسة ومخسون ألفاً ومائة ومخسة وأربعون       
 .سهماً] ١٠٥٥١٤٥=

  .واهللا تعاىل أعلم وأحكم ، وهذه صورا
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  املسألة احلسانية الصماءـ٥٣
     ا املستفيت أسعد بن حـسن      املسألة احلسانية الصماء تقدم

حساين وكان يف مسعه تقل فعندما أريد اإلستيضاح منـه يف           
وأصـل   أمور الورثة البد من اإلقتراب منه ورفع الـصوت        

السؤال هل ألسعد وحممد تعصيب على بنات عمهم إبراهيم         
وقد تبني من حل املسألة أن هلما ما تبقى من مرياث           ، أم ال؟   

 ما تبقى من مـرياث ابنـة        اما هلم ك، عمهم إبراهيم تعصيباً    
 دباية فليس هلما فيـه      اا مرياث ابنة عمهم   أم،  سعيدة   اعمهم

 علـى   املسألةوملخص  نصيب لسقوطهما بأختيها الشقيقنت     
 :مايأيت
أوالده   هلك امليت حممد خريطي عن زوجته سعيدة و         -١
 .فاطمو حسن وإبراهيم منها
زوجها علـي   عن  بنت حممد    هلكت امليتة الثانية فاطم      -٢

سـعيدة  صمعاء وسعيدة وعمن يف املسألة أمهـا        منه  وابنتيها  
 .وأخويها الشقيقني حسن وإبراهيم
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صـمعاء  هلك امليت الثالث علي عن ابنتيه السابقتني         -٣
مـن  طفساء ودمهـاء    وعن ابنه حممد وثالث بنات      وسعيدة  

 .زوجة أخرى
 حسن عن زوجته عائشة وأوالده الرابعهلك امليت  -٤

 .محد وأسعد وحممد وفاطمأمنها 
 أمحد حسن عـن أمـه عائـشة         اخلامس هلك امليت    -٥

 .وزوجته فاطم بنت مهدي وابنه أمحد
 فاطم بنت مهدي عن ابنها أمحد       السادسهلكت امليتة    -٦

 .بن أمحد
 عن أمه سـعيدة     حممد هلك امليت السابع إبراهيم بن       -٧

يدة  عوف وبناته منها دباية وفاطم وزهراء وسع       ةوزوجته آمن 
 .وابين أخيه الشقيق أسعد وحممد

سعيدة عن أمها آمنـة وأخواـا       امليتة الثامنة    هلكت   -٨
الشقيقات دباية وفاطم وزهراء وابين عمها الـشقيق أسـعد          

 .وحممد
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سعيدة زوجة امليت األول عـن      امليتة التاسعة    هلكت   -٩
 .ابنها حسني

  هلكت امليتة العاشرة دباية عن أمها آمنة وشـقيقتيها         -١٠
 .فاطم وزهراء وعن زوجها علي وبنتها مضيعة

 هلك امليت احلادي عشر حسني بن هادي عن زوجته   -١١
 .آمن عوف وأبنائه منها حيىي وعلي وحممد

 هلكت امليتة الثانية عشرة فاطم بنت أمحد حسن عن          -١٢
 . أمحد وحيىيهزوجها صديق وابنيها من

مثانيـة    فأصلها من  :فأما مسألة امليت األول حممد خريطي     
بني ] ٧[والباقي سبعة   ] ١[لزوجته سعيدة الثمن واحد     ] ٨[

أوالده حسن وإبراهيم وفاطم للذكر مثـل حـظ األنثـيني           
فهـي  ] ٥[والسبعة منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم مخسة       

ينتج أربعـون   ] ٨[جزء السهم نضرا يف أصل املسألة مثانية        
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٤٠=٨×٥[

ولكـلٍ مـن حـسن      ، أسهم  ] ٥=٥×١[ة  لسعيدة مخس 
 .أسهم] ٧[ولفاطم سبعة ، سهماً] ١٤[وإبراهيم أربعة عشر 
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] ١٢[ فأصلها من اثين عشر :وأما مسألة امليتة الثانية فاطم
] ٢[ألمها سعيدة السدس اثنان ] ١٣[وتعول إىل ثالثة عشر 

لكل ] ٨[والبنتيها الثلثان مثانية ] ٣[ولزوجها علي الربع ثالثة 
 ].٤[دة أربعة واح

وبني عول مسألتها ] ٧[وبالنظر بني سهام فاطم سبعة 
 .جندها متباينة فنثبتهما] ١٣[ثالثة عشر 

فهي جزء السهم ملسألتها نضرب فيه      ] ٧[فأما السهام سبعة    
 .سهام كل وارث منها

فهـي جـزء الـسهم      ] ١٣[وأما عول املسألة ثالثة عشر      
مصح املسألة األوىل   الستخراج اجلامعة للمسألتني فنضربه يف      

ينتج اجلامعة األوىل يف هذه املسألة مخـسمائة        ] ٤٠[أربعني  
 ].٥٢٠=٤٠×١٣[وعشرون 

فمن له سهام من املسألة األوىل أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].١٣[سهما ثالثةعشر 

ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٧[سهمها سبعة 
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املسألة جمع له سـهامه بعـد        ومن له سهام من اجلامعة و     
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل

أسـهم  ] ٥[لسعيدة من املسألة األوىل بالزوجية مخـسة        ف
ينتج مخسة وسـتون    ] ١٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة عشر       

 .سهماً] ٦٥= ١٣×٥[
نضرا يف جـزء    ] ٢[وهلا من مسألة ابنتها فاطم سهمان       

 .سهماً] ١٤=٧×٢[ينتج أربعة عشر ] ٧[السهم سبعة 
جمموع سهام سعيدة من اجلامعة األوىل تـسعة وسـبعون          

 .سهماً] ٧٩=٦٥+١٤[
ولكلٍ من حسن وإبراهيم من املسألة األوىل أربعـة عـشر           

ينـتج  ] ١٣[سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثة عشر        ] ١٤[
سهام كلٍ منهما من اجلامعة األوىل مائـة واثنـان ومثـانون            

 .سهماً]١٨٢=١٤×١٣[
أسهم نضرا يف جزء السهم سـبعة  ] ٣[ثالثة ولعلي زوج   

ينتج سهامه مـن اجلامعـة األوىل واحـد وعـشرون           ] ٧[
 .سهماً] ٢١=٧×٣[
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أسهم نضرا يف   ] ٤[ولكلٍ من بنتيه صمعاء وسعيدة أربعة       
ينتج سهام كلٍ منهما مـن اجلامعـة        ] ٧[جزء السهم سبعة    

 سهماً  ] ٢٨=٧×٤[األوىل مثانية وعشرون 
فمن عدد رؤوس ورثتـة     : وأما مسألت امليت الثالث علي    

ولكل بنت من البنـات     ] ٢[لالبن حممد سهمان    ] ٧[سبعة  
 ].١[اخلمس سهم واحد 

من اجلامعـة   ] ٢١[وبالنظر بني سهام علي واحد وعشرين       
جندها منقسمة فتصح من    ] ٧[األوىل وبني أصل مسألته سبعة      

 ].٥٢٠ [عشريناجلامعة األوىل مخسمائة و
 .للورثة من اجلامعة الثانية متام سهامهم من اجلامعة األوىل

أسهم نـضرب فيهـا     ] ٣=٧÷٢١[أما وفق سهامه فثالثة     
 .سهام ورثته

لكلٍ من بنتيه صمعاء وسعيدة من اجلامعـة األوىل مثانيـة           
 .سهماً] ٢٨[وعشرون 

نـضربه يف   ] ١[ولكلٍ منهما من مسألة أبيهم سهم واحد        
 .أسهم] ٣=٣×١[ينتج ثالثة ] ٣[ ثالثة جزء السهم
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جمموع سهام كلٍ منهما من اجلامعة الثانية واحد وثالثـون          
 .سهماً] ٣١=٢٨×٣[

نـضرا يف   ] ٢[والبنه حممد من مسألة أبيه علي سهمان        
ينتج سهامه من اجلامعة الثانيـة سـتة        ] ٣[جزء السهم ثالثة    

 .أسهم] ٦=٣×٢[
 مسألة أبيهن سهم واحد     مناُألخر  ولكلٍ من بناته الثالث     

ينتج سهام كلٍ منهن مـن      ] ٣[نضربه يف جزء السهم ثالثة      
 .أسهم] ٣=٣×١[اجلامعة الثانية ثالثة 

ن ي فأصلها من أربعة وعشر    :وأما مسألة امليت الرابع حسن    
 ].٣[وللزوجة الثمن ثالثة ] ٤[لألم السدس أربعة ] ٢٤[

حـظ  بني األوالد للذكر مثـل      ] ١٧[والباقي سبعة عشر    
] ٧[ لرؤوسـهم سـبعة   ةاألنثيني وهي منكسرة عليهم ومباين    

ينـتج مائـة    ] ٢٤[فنضرا يف أصل املسألة أربعة وعشرين       
 . ومنها يصح هذا االنكسار] ١٦٨=٢٤×٧[ومثانية وستون 

 .سهماً ] ٢٨=٧×٤[ ألمه سعيدة مثانية وعشرون 
 . سهماً ] ٢١=٧×٣[ ولزوجته عائشة واحد وعشرون 
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] ٣٤[ئة أمحد وأسعد وحممد أربعة وثالثـون        ولكلٍ من أبنا  
 .سهماً] ١٧[وللبنته فاطمة سبعة عشر ، سهماً 

من اجلامعة  ] ١٨٢[مائة واثنني ومثانني    وبالنظر بني سهامه    
جنـدها  ] ١٦٨[الثانية وبني مصح مسألته مائة ومثانية وستني        

 .متوافقة بالنصف فنثبت وفقهما
هـي  ] ٩١=٢÷١٨٢[فأما وافق السهام فواحد وتسعون      

 .جزء السهم اخلاص مبسألته نضرب فيه سهام كل وارث منها
] ٨٤=٢÷١٦٨[وأما وفق مصح مسألته فأربعة ومثـانون        

هي جزء السهم الستخراج اجلامعة نضربه يف اجلامعة الثانيـة          
 ينتج اجلامعة الثالثة يف هذه املسألة       ]٥٢٠ [نيمخسامائة وعشر 

 ٥٢٠×٨٤[ثالثــة وأربعــون ألــف وســتمائة ومثــانون 
=٤٣٦٨٠.[ 

 أخذه مـضروباً يف جـزء       الثانيةفمن له سهام من اجلامعة      
 ].٢٤[سهمها أربعة ومثانني 

 أخذه مـضروباً يف جـزء       الرابعومن له سهام من املسألة      
 ].٩١ [واحد وتسعنيسهمها 
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 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سهامه بعـد           
 .الثالثةمعة ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلا

سـهماً  ] ٧٩[لسعيدة من اجلامعة الثانية تسعة وسـبعون        ف
ينتج سـتة آالف    ] ٨٤[  نضرا يف جزء السهم أربعة ومثانني     

 .سهماً]٦٦٣٦=٨٤×٧٩[وستمائة وستة وثالثون 
سـهماً  ] ٢٨[وهلا من مسألة ابنها حسن مثانية وعشرون        

ينـتج ألفـان   ] ٩١[نضرا يف جزء السهم واحد وتـسعني   
 .سهماً] ٢٥٤٨=٩١×٢٨[سمائة ومثانية وأربعون ومخ

جمموع سهامها من اجلامعة الثالثة تسعة آالف ومائة وأربعة         
 .سهماً]٩١٨٤=٦٦٣٦+٢٥٤٨[ومثانون 

] ١٨٢[من اجلامعة الثانية مائة واثنان ومثـانون        وإلبراهيم  
ينتج سهامه مـن    ] ٨٤[  نضرا يف جزء السهم أربعة ومثانني     

 عشر ألفاً ومائتـان ومثانيـة ومثـانون         اجلامعة الثالثة مخسة  
 .سهماً] ١٥٢٨٨=١٨٢×٨٤[

ة واحد وثالثون   نيولكل من صمعاء وسعيدة من اجلامعة الثا      
ينتج ] ٨٤[  نيسهماً نضرا يف جزء السهم أربعة ومثان      ] ٣١[
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سهام كلٍ منهما من اجلامعة الثالثة ألفان وسـتمائة وأربعـة           
 .أسهم] ٢٦٠٤=٨٤×٣١[

ة ثالثـة   نير من اجلامعة الثا   خعلي األُ ولكل بنت من بنات     
ينـتج  ] ٨٤[  نيأسهم نضرا يف جزء السهم أربعة ومثان      ] ٣[

سهام كلٍ منهن من اجلامعة الثالثة مائتان واثنـان ومخـسون           
 .سهماً] ٢٥٢= ٨٤×٣[

أسهم نضرا يف جـزء     ] ٦[ة ستة   ني من اجلامعة الثا   دوحملم
جلامعـة الثالثـة    ينتج سهامه من ا   ] ٨٤[  نيالسهم أربعة ومثان  
 .أسهم]٥٠٤=٨٤×٦[مخسمائة وأربعة 

سـهماً  ] ٢١[واحد وعشرون   زوجها   من مسألة ولعائشة  
ينتج سهامها من   ] ٩١[  نينضرا يف جزء السهم واحد وتسع     

 ٩١×٢١[اجلامعة الثالثة ألـف وتـسعمائة وأحـد عـشر           
 .سهماً]١٩١١=

أربعـة   من مـسألة أبـيهم    أمحد وأسعد وحممد    من  ولكل  
نضرا يف جزء السهم واحد وتـسعني       سهماً  ] ٣٤[ن  ووثالث
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  ثالثـة آالف   ينتج سهام كلٍ منهم من اجلامعة الثالثة      ] ٩١[
 .سهماً] ٣٠٩٤=٩١×٣٤[وأربعة وتسعون 

سهماً نـضرا يف    ] ١٧[ سبعة عشر    مسألة أبيها فاطم من   ل
ينتج سهامها من اجلامعـة     ] ٩١[جزء السهم واحد وتسعني     

 ]١٥٤٧=٩١×١٧[عة وأربعـون    الثالثة ألف ومخسمائة وسب   
 .سهماً

فأصلها من أربعة وعشرين    : وأما مسألة امليت اخلامس أمحد    
 . ةداجلوا سقطت ] ٤[ألمه عائشة السدس أربعة ، ] ٢٤[

] ١٧[والباقي سبعة عشرة    ] ٣[ولزوجته فاطم الثمن ثالثة     
 . البنه أمحد وبه سقط اإلخوة األشقاء 

ف وأربعـة وتـسعني     وبالنظر بني سهام أمحد ثالثـة آال      
 وبني مسألته أربعـة وعـشرين       من اجلامعة الثالثة  ] ٣٠٩٤[
 .جندها متوافقة بالنصف فنثبت وفق كلٍ منهما ] ٢٤[

ـ      ألف ومخـسمائة وسـبعة وأربعـون      فأما وفق السهام ف
ـ   وهي جزء السهم    ] ١٥٤٧=٢÷٣٠٩٤[ سألته اخلـاص مب

 .نضرب فيه سهام كل وارث منها
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وهـي جـزء    ] ١٢=٢÷٢٤[وأما وفق مسألته فاثنا عشر      
 الستخراج اجلامعة نضربه يف اجلامعـة الثالثـة ينـتج         السهم

مخسمائة وأربعة وعشرون ألفاً    اجلامعة الرابعة يف هذه املسألة      
  ].٥٢٤١٦٠=٤٣٦٨٠×١٢[ومائة وستون 

فمن له سهام من اجلامعة الثالثة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].١٢[سهمها اثين عشر 

اخلامسة أخذه مضروباً يف جـزء      ومن له سهام من املسألة      
 .]١٥٤٧[ نيألف ومخسمائة وسبعة وأربعسهمها 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سهامه بعـد           
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الرابعة

لسعيدة من اجلامعة الثالثة تـسعة آالف ومائـة وأربعـة           ف
 السهم اثـين عـشر      سهماً نضرا يف جزء    ]٩١٨٤[ومثانون  

ينتج سهامها من اجلامعة الرابعة مائة وعـشرة آالف         ] ١٢[
 ].١١٠٢٠٨=١٢×٩١٨٤[ومائتان وومثانية 

وإلبراهيم من اجلامعة الثالثة مخسة عشر ألفاً ومائتان ومثانية         
 نضرا يف جزء السهم اثين عـشر        سهماً] ١٥٢٨٨[ومثانون  
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الثة ومثانون ألفاً   ينتج سهامه من اجلامعة الرابعة مائة وث      ] ١٢[
 سهماً  ]١٨٣٤٥٦=١٥٢٨٨×١٢[وأربعمائة وستة ومخسون 

ولكل من صمعاء وسعيدة من اجلامعة الثالثة ألفان وستمائة         
 نضرا يف جزء السهم اثـين عـشر         أسهم] ٢٦٠٤[وأربعة  

ينتج سهام كلٍ منهما من اجلامعة الرابعة واحد وثالثون        ] ١٢[
 .سهماً ]٣١٢٤٨=٢٦٠٤×١٢[ألفاً ومائتان ومثانية وأربعون 

ر من اجلامعة الثالثة مائتان واثنان      خ من بنات علي األُ    ولكلٍ
 نضرا يف جزء السهم اثـين عـشر         سهماً] ٢٥٢[ومخسون  

ينتج سهام كلٍ منهن من اجلامعة الرابعة ثالثـة آالف          ] ١٢[
 .سهماً ] ٣٠٢٤=١٢×٢٥٢[وأربعة وعشرون سهماً

 أسـهم  ]٥٠٤[ة وأربعة    من اجلامعة الثالثة مخسمائ    دوحملم
ينتج سـهامه مـن     ] ١٢[نضرا يف جزء السهم اثين عشر       

 ٥٠٤×١٢[ وأربعـون    ائـة اجلامعة الرابعة ستة آالف ومثامن    
 .سهماً  ]٦٨٤٠=

ألف وتسعمائة وأحـد    بالزوجية  ولعائشة من اجلامعة الثالثة     
] ١٢[ نضرا يف جزء السهم اثين عشر        سهماً ]١٩١١[عشر  
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 ألفـاً وتـسعمائة واثنـان وثالثـون         ينتج اثنان وعشرون  
 .سهماً] ٢٢٩٣٢=١٩١١×١٢[

أسهم نـضرا يف    ] ٤[وهلا باألمومة من مسألة أمحد أربعة       
ينـتج  ] ١٥٤٧[وفق سهامه ألف مخسمائة وسبعة وأربعـني   

] ٦١٨٨=١٥٤٧×٤[ستة آالف ومائـة ومثانيـة ومثـانون         
 . سهماً

 جمموع سهامها من اجلامعة الرابعة تسعة وعـشرون ألفـاً         
 .سهماً] ٢٩١٢٠=٦١٨٨+١٥٤٧[ومائة وعشرون 

ثالثـة آالف   ولكلٍ من أسعد وحممد من اجلامعة الثالثـة         
سهماً نضرا يف جزء السهم اثين      ] ٣٠٩٤[وأربعة وتسعون   

ينتج سهام كلٍ منهما من اجلامعة الرابعة سـبعة         ] ١٢[عشر  
] ٣٧١٢٨=٣٠٩٤×١٢[وثالثون ألفاً ومائة ومثانية وعشرون      

 .سهماً
اطم من اجلامعة الثالثة ألف ومخسمائة وسبعة وأربعون        ولف

ينتج ] ١٢[سهماً نضرا يف جزء السهم اثين عشر         ]١٥٤٧[
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 ومخسمائة وأربعـة    اجلامعة الرابعة مثانية عشر ألفاً    سهامها من   
 .سهماًً]١٨٥٦٤=١٥٤٧×١٢[وستون 

أسهم نضرا يف   ] ٣[ولفاطم زوجة أمحد من مسألته ثالثة       
ينـتج  ] ١٥٤٧[مخسمائة وسبعة وأربعـني  وفق سهامه ألف  

سهامها من اجلامعة الرابعة أربعة آالف وسـتمائة وواحـد          
 .سهماً]٤٦٤١=١٥٤٧×٣[وأربعون 

سهماً نضرا يف   ] ١٧[والبنه أمحد من مسألته سبعة عشر       
 ينـتج ] ١٥٤٧[وفق سهامه ألف مخسمائة وسبعة وأربعـني   

مائتان وتـسعة   سهامه من اجلامعة الرابعة ستة وعشرون ألفاً و       
 .سهماً] ٢٦٢٩٩=١٥٤٧×١٧[وتسعون 

 فمن واحد البنها أمحـد      :وأما مسألة امليتة السادسة فاطم    
وتصح من اجلامعة الرابعة مخسمائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائة     

وتعد هذه اجلامعة اخلامـسة يف هـذه        ] ٥٢٤١٦٠[وستون  
 .املسألة

 مـن   من اجلامعة اخلامسة متام سـهامهم     للورثة السابقني   
 .اجلامعة الرابعة 
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وألمحد من اجلامعة الرابعة  ستة وعشرون ألفـاً ومائتـان           
 .سهماً] ٢٦٢٩٩[وتسعة وتسعون 

 وله أيضاً كامل سهام أمه من اجلامعة الرابعة أربعـة آالف           
 .سهماً ]٤٦٤١[وستمائة وواحد وأربعون 

جمموع سهامه من اجلامعة اخلامسة ثالثون ألفاً وتـسعمائة         
 . سهماً]٣٠٩٤٠=٤٦٤١+٢٦٢٩٩[وأربعون 

مخسمائة وأربعة وعشرين ألف    وبالنظر بني اجلامعة اخلامسة     
وبني سهام الورثة منـها جنـدها       ] ٥٢٤١٦٠[ومائة وستني   

 .متوافق بالربع فنرجع كالً منها إىل وفقة
فأما وفق اجلامعة فمائة وواحد وثالثـون ألفـاً وأربعـون     

]١٣١٠٤٠=٤÷٥٢٤١٦٠.[ 
 فسبعة وعشرون ألفـاً ومخـسمائة       وأما وفق سهام سعيدة   

 .سهماً] ٢٧٥٥٢=٤÷١١٠٢٠٨[واثنان ومخسون 
وأما وفق سهام إبراهيم فخمسة وأربعون ألفـاً ومثامنائـة          

 .سهماً] ٤٥٨٦٤=٤÷١٨٣٤٥٦[وأربعة وستون 
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فـسبعة آالف   وأما وفق سهام كلٍ من صمعاء وسـعيدة         
 . سهماً]٧٨١٢=٤÷٣١٢٤٨[ومثامنائة واثنا عشر 
 فسبعمائة  كلٍ من بنان علي الثالث اُألخر        وأما وفق سهام  

 . سهماً] ٧٥٦=٤÷٣٠٢٤[وستة ومخسون 
ـ وأما وفق سهام حممد      ألف ومخـسمائة واثنـا عـش       ف

 .سهماً] ١٥١٢= ٤÷٦٠٤٨[
ـ وأما وفق سهام عائشة      سبعة آالف ومائتـان ومثـانون      ف

 .سهماً] ٧٢٨٠=٤÷٢٩١٢٠[
ان تسعة آالف ومائت  فوأما وفق سهام كلٍ من أسعد وحممد        

 .سهماً] ٩٢٨٢=٤÷٣٧١٢٨[واثنان ومثانون 
أربعـة آالف وسـتمائة وواحـد       فوأما وفق سهام فاطم     

 .سهماً]٤٦٤١=٤÷١٨٥٦٤[وأربعون 
ـ  وأما وفق سهام     سبعة آالف وسـبعمائة ومخـسة      أمحد ف

 . سهماً ]٧٧٣٥=٤÷٣٠٩٤٠[وثالثون 
 فأصـلها مـن أربعـة      :وأما مسألة امليت السابع إبراهيم    

ولزوجتـه  ، أسهم  ] ٤[السدس أربعة   ألمه  ] ٢٤ [وعشرين
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ولبناته دباية وفـاطم وزهـراء      ، أسهم  ] ٣[آمنة الثمن ثالثة    
] ٤[سهماً لكل واحدة أربعة     ] ١٦[وسعيدة الثلثان ستة عشر     

 .أسهم
منكسر ابين األخ الشقيق    سعد وحممد   أل] ١[والباقي واحد   

فهي جزء السهم نـضرا     ] ٢[عليهما ومباين لرأسيهما اثنني     
ينتج مثانيـة وأربعـون     ] ٢٤[صل املسألة أربعة وعشرين     يف أ 

 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٤٨=٢٤×٢[
] ٦=٣×٢[وللزوجة سـتة    ، أسهم  ] ٨=٤×٢[لألم مثانية   

 ].١[ولكل من أسعد وحممد سهم واحد ، أسهم 
 .أسهم] ٨[ولكلٍ من دباية وفاطم وزهراء وسعيدة مثانية 

ائـة  ومثامن ألـف و   نيمخسة وأربع وبالنظر بن سهام إبراهيم     
 وبني مـصح    من اجلامعة اخلامسة  ] ٤٥٨٦٤[وأربعة وستني   

جندها متوافقة بثلث الثمن فنثبت     ] ٤٨[مسألته مثانية وأربعني    
 .وفقهما
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فأما وفق السهام فهو ألـف وتـسعمائة وأحـد عـشر            
وهي جزء السهم اخلاص مبـسألته      ] ١٩١١=٢٤÷٤٥٨٦٤[

 .نضرب فيه سهام كل وارث منها
وهي جـزء   ] ٢=٢٤÷٤٨[مصح املسألة فاثنان    وأما وفق   

السهم الستخراج اجلامعة نضربه يف اجلامعة اخلامـسة ينـتج          
اجلامعة السادس يف هذه املسألة مائتان واثنان وسـتون ألفـاً           

 ].٢٦٢٠٨٠=١٣١٠٤٠×٢[ومثانون 
فمن له سهام من اجلامعة اخلامسة أخذه مضروباً يف جـزء           

 ].٢[سهمها اثنني 

املسألة السابعة أخذه مضروباً يف جـزء       ومن له سهام من     
 .]١٩١١[حد عشر مائة وأعستألف وسهمها 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سهامه بعـد           
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة السادسة

سبعة وعشرون ألفاً ومخسمائة    لسعيدة من اجلامعة اخلامسة     ف
 نضرا يف جزء الـسهم      سهماً ]٢٧٥٥٢ [واثنان ومخسون 
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 مخـسة ومخـسون ألـف ومائـة وأربعـة         ينتج  ] ٢ [اثنني
  . سهماً]٥٥١٠٤=٢×٢٧٥٥٢[

نـضرا يف جـزء     ] ٨[وهلا من مسألة ابنها إبراهيم مثانية       
أسهم ينتج مخسة عشر ألفاً ومائتان ومثانيـة     ] ١٩١١[السهم  

 . سهماً]١٥٢٨٨=١٩١١×٨[ومثانون 
ة سبعون ألفاً وثالمثائـة     جمموع سهامها من اجلامعة السادس    

 .سهماً]٧٠٣٩٢=١٥٢٨٨+٥٥١٠٤[واثنان وتسعون 
 سبعة آالف  اخلامسةولكل من صمعاء وسعيدة من اجلامعة       

أسهم نضرا يف جزء الـسهم      ] ٧٨١٢ [اثنا عشر ائة و مثامنو
السادسة مخـسة   ينتج سهام كلٍ منهما من اجلامعة       ] ٢ [اثنني

 ٧٨١٢×٢[عــشر ألفــاً وســتمائة وأربعــة وعــشرون 
  .سهماً]١٥٦٢٤=

ة امـس ر مـن اجلامعـة اخل  خولكل بنت من بنات علي األُ  
سهماً نضرا يف جزء    ] ٧٥٦[سبعمائة وستة ومخسون سهماً     

 الـسادسة ينتج سهام كلٍ منهن من اجلامعة       ] ٢ [السهم اثنني 
 .سهماً ] ١٥١٢=٧٥٦×٢[ألف ومخسمائة واثنا عشر 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٦٦١

 واثنـا عـشر   ألف ومخسمائة    اخلامسةوحملمد من اجلامعة    
ينتج سهامه  ] ٢ [ نضرا يف جزء السهم اثنني     سهماً] ١٥١٢[

 ثالثـة آالف وأربعـة وعـشرون      الـسادسة   من اجلامعـة    
 .سهماً ]٣٠٢٤=١٥١٢×٢[

سبعة آالف ومائتان ومثـانون      اخلامسةولعائشة من اجلامعة    
 من اجلامعـة    اينتج سهامه ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني      

 ٧٢٨٠×٢[اً ومخـسمائة وسـتون      السادسة أربعة عشر ألف   
 . سهماً]١٤٥٦٠=

تـسعة آالف    اخلامسة  ولكلٍ من أسعد وحممد من اجلامعة       
سهماً نضرا يف جزء السهم ] ٩٢٨٢ [ومائتان واثنان ومثانون 

مثانية عشر ألفاً ومخسمائة وأربعـة وسـتون        ينتج  ] ٢ [اثنني
سهماً ولكلٍ منهما من سهام أبراهيم      ] ١٨٥٦٤=٩٢٨٢×٢[

 سهماً ]١٩١١=١٩١١×١[سعمائة وأحد عشر ألف وت
عشرون ألفاً   السادسةسهام كلٍ منهما من اجلامعة      جمموع  

 ]٢٠٤٧٥=١٩١١+١٨٥٦٤[وأربعمائة ومخسة وسـبعون     
 .سهماً



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٦٦٢

مائة ت وس أربعة آالف  مسةمن اجلامعة اخل  بنت علي   ولفاطم  
 سهماً نضرا يف جزء السهم اثنني      ]٤٦٤١[ وأربعون   واحدو
تسعة آالف ومائتـان     السادسا من اجلامعة    ينتج سهامه ] ٢[

 .سهماًً]٩٢٨٢=٤٦٤١×٢[واثنان ومثانون 
 سهماً نـضرا يف     ]٧٧٣٥[من اجلامعة اخلامسة    وألمحد  

ينتج سهامه من اجلامعة السادسة مخسة      ] ٢[جزء السهم اثنني    
 .سهماً] ١٥٤٧٠=٧٧٣٥×٢ [عشر ألفاً وأربعمائة وسبعني

أسهم نضرا يف وفـق     ] ٦[وآلمنة من مسألة إبراهيم ستة      
ينتج سهامها من   ] ١٩١١[سهامه ألف وتسعمائة وأحد عشر      

اجلامعة السادسة أحد عشر ألفاً وأربعمائة وسـتة وسـتون          
 .سهماً]١١٤٦٦=١٩١١×٦[

] ٨[ من بناته دباية وفاطم وزهراء وسـعيدة مثانيـة           ولكلٍ
أسهم نضرا يف وفق سهامه ألف وتسعمائة وأحـد عـشر           

هام كلٍ منهن من اجلامعة السادسة مخـسة        ينتج س ] ١٩١١[
] ١٥٢٨٨=١٩١١×٨[عشر ألفاً ومائتان ومثانيـة ومثـانون    

 .سهماً
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ألمهـا  ] ٦[ فمن سـتة     :وأما مسألة امليتة الثامنة سعيدة    
] ٤[وألخواا الشقيقات الثللثان أربعـة      ] ١[السدس واحد   

والباقي واحـد   ] ٣[منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن ثالثة      
ين العم الشقيق كذلك منكـسر عليهمـا ومبـاين          الب] ١[

 .]٢[لرأسيهما اثنني 
جنـدها  ] ٢[واالثنني  ] ٣[وبالنظر بني احملفوظات الثالثة      

] ٦[متباينة فنضرما يف بعضهما ينتج جزء الـسهم سـتة           
نضرا يف أصل املسألة ستة ينتج مـصحها سـتة وثالثـون            

 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٣٦=٦×٦[
] ٦=٦×١[ولألم ستة  ، أسهم  ] ٣[ العم ثالثة    لكل من ابين  

 . أسهم] ٨[ولكل من الشقيقات مثانية ، أسهم 
وبالنظر بني سهام سعيدة مخسة عشر ألفاً ومائتان ومثانيـة           

من اجلامعة السادسة وبني مصح مسألتها      ] ١٥٢٨٨[ومثانني  
 .جندها متوافقة بنصف السدس] ٣٦[ستة وثالثني 
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مائتـان وأربعـة وسـبعون      فأما وفق الـسهام فـألف و      
هي جزء السهم اخلاص مبـسألتها      ] ١٢٧٤=١٢÷١٥٢٨٨[

 .نضرب فيه سهام كل وارث منها
هي جـزء   ] ٣=١٢÷٣٦[وأما وفق مصح مسألتها فثالثة      

السهم الستخراج اجلامعة نضربه يف اجلامعة السادسة مـائتني         
ينتج اجلامعة السابعة   ] ٢٦٢٠٨٠[واثنني وستني ألفاً ومثانني     

سبعمائة وستة ومثانون ألفاً ومائتان وأربعـون        املسألة   يف هذه 
]٧٨٦٢٤٠=٢٦٢٠٨٠×٣.[ 

فمن له سهام من اجلامعة السادسة أخذه مضروباً يف جزء          
 ].٣[سهمها ثالثة 

ومن له سهام من املسألة الثامنة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ]١٢٧٤[ ني وأربعة وسبعنيألف ومائتسهمها 

سألة جمع له سهامه بعـد       ومن له سهام من اجلامعة وامل     
 .السابعةضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة 
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لسعيدة من اجلامعة السادسة سبعون ألفاً وثالمثائة واثنـان         ف
] ٣[ نضرا يف جزء السهم ثالثة       سهماً ]٧٠٣٩٢[وتسعون  

ينتج سهامها من اجلامعة السابعة مائتان وأحد عشر ألفاً ومائة          
 .] ٢١١١٧٦[وستة وسبعون 

 من صمعاء وسعيدة من اجلامعة السادسة مخسة عشر         ولكلٍ
 نـضرا يف    سهماً ]١٥٦٢٤[ألفاً وستمائة وأربعة وعشرون     

ينتج سهام كلٍ منهما مـن اجلامعـة        ] ٣[جزء السهم ثالثة    
ستة وأربعـون ألفـاً ومثامنائـة واثنـان وسـبعون           السابعة  

 . سهماً] ٤٦٨٧٢=١٥٦٢٤×٣[
ُألخر من اجلامعة الـسادسة ألـف        من بنات علي ا    ولكلٍ

نضرا يف جزء السهم    سهماً  ] ١٥١٢[ومخسمائة واثنا عشر    
ينتج سهام كلٍ منهن من اجلامعة الـسابعة أربعـة          ] ٣[ثالثة  

 .سهماً] ٤٥٣٦=١٥١٢×٣[آالف ومخسمائة وستة وثالثون 
وحملمد من اجلامعة السادسة ثالثة آالف وأربعة وعـشرون         

ينتج سهامه  ] ٣[ جزء السهم ثالثة     نضرا يف سهماً  ]٣٠٢٤[
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تــسعة آالف واثنــان وســبعون مــن اجلامعــة الــسابعة 
 .سهماً] ٩٠٧٢=٣٠٢٤×٣[

ولعائشة من اجلامعة السادسة أربعة عشر ألفاً ومخـسمائة         
] ٣[ نضرا يف جزء السهم ثالثـة        سهماً] ١٤٥٦٠[وستون  

] ٤٣٦٨٠=١٤٥٦٠×٣[ينتج سهامها من اجلامعة الـسابعة       
 .سهماً

 من أسعد وحممد من اجلامعة السادسة عشرون ألفـاً          ولكلٍ
 نضرا يف جزء    سهماً ]٢٠٤٧٥[وأربعمائة ومخسة وسبعون      

ينتج واحد وستون ألفاً وأربعمائة ومخـسة       ] ٣[السهم ثالثة   
 . سهماً]٦١٤٢٥=٢٠٤٧٥×٣[وعشرون 

نضرا يف  ] ٣[ منهما من مسألة سعيدة ثالثة أسهم        ولكلٍ
ينـتج  ] ١٢٧٤[ وأربعة وسـبعني     ألف ومائتني  اوفق سهامه 

] ٣٨٢٢=١٢٧٤×٣[واثنان وعـشرون    ثالثة آالف ومثامنائة    
 .سهماً
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مخسة وستون  جمموع سهام كلٍ منهما من اجلامعة السابعة        
] ٦٥٢٤٧ =٣٨٢٢+٦١٤٢٥ [ألفاً ومائتان وسبعة وأربعون   

 . سهماً
ولفاطم من اجلامعة السادس تسعة آالف ومائتان واثنـان         

] ٣[ نضرا يف جزء السهم ثالثـة        سهماًً ]٩٢٨٢[ومثانون  
ينتج سهامها من اجلامعة السابعة سبعة وعشرون ألفاً ومثامنائة         

 .سهماً] ٢٧٨٤٦=٩٢٨٢×٣[وستة وأربعون 
وألمحد من اجلامعة السادسة مخسة عشر ألفـاً وأربعمائـة          

] ٣[ نضرا يف جزء السهم ثالثة       سهماً] ١٥٤٧٠[وسبعني  
لسابعة ستة وأربعون ألفاً وأربعمائـة      ينتج سهامه من اجلامعة ا    

 .أسهم] ٤٦٤١٠=١٥٤٧٠×٣[وعشرة 
من اجلامعة السادسة أحـد عـشر ألفـاً         بالزوجية  وآلمنة  

 نضرا يف جـزء     سهماً ]١١٤٦٦[وأربعمائة وستة وستون    
ينتج أربعة وثالثون ألفاً وثالمثائـة ومثانيـة        ] ٣[السهم ثالثة   

 .سهماً] ٣٤٣٩٨=١١٤٦٦×٣[وتسعون 
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أسهم نـضرا يف    ] ٦[ن مسألة سعيدة باألمومة ستة      وهلا م 
ينـتج  ] ١٢٧٤[وفق سهامها ألف ومائتني وأربعة وسـبعني        

] ٧٦٤٤=١٢٧٤×٦[سبعة آالف وستمائة وأربعة وأربعون      
 .سهماً

جمموع سهامها من اجلامعة السابعة اثنان وأربعون ألفاًواثنان        
 .سهماً] ٤٢٠٤٢=٧٦٤٤+٣٤٣٩٨[وأربعون 
بالبنوة فاطم وزهراء من اجلامعة السادسة       دباية و  منولكل  

 سـهماً ] ١٥٢٨٨[مخسة عشر ألفاً ومائتان ومثانية ومثانون       
ينتج مخسة وأربعون ألفـاً     ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      

 .سـهماً ] ٤٥٨٦٤=١٥٢٨٨×٣[ومثامنائة وأربعة وسـتون     
أسـهم  ] ٨[ منهن من مسألة سعيدة باألخوة مثانيـة         ولكلٍ

ألـف ومـائتني وأربعـة وسـبعني        سهامها  نضرا يف وفق    
ينتج عـشرة آالف ومائـة واثنـان وتـسعون          ] ١٢٧٤[
 .سهماً] ١٠١٩٢=١٢٧٤×٨[

جمموع سهام كلٍ منهن ستة ومخسون ألفاً وستة ومخسون         
 .سهماً] ٥٦٠٥٦=١٠١٩٢+٤٥٨٦٤[
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  فأصـلها مـن    : إبراهيم وأما مسألة امليتة التاسعة سعيدة     
سبعمائة  امعة السابعة البنها حسني وتصح من اجل    ] ١[واحد  

وتعد هـي   ] ٧٨٦٢٤٠[وستة ومثانني ألفاً ومائتني وأربعني      
وله مجيع سهام أمه سعيدة مائتان وأحد عـشر         اجلامعة الثامنة   

 .سهماً] ٢١١١٧٦[ألفاً ومائة وستة وسبعون 
وللورثة السابقني من اجلامعة الثامنة متام سهامهم من اجلامعة    

 .السابعة
اثـين عـشر     فأصلها من:شرة دبايةا الع وأما مسألة امليتة   

] ٣[ولزوجها علي الربع ثالثة     ] ٢[ألمها السدس اثنان    ] ١٢[
ألختيهـا  ] ١[والباقي واحد   ] ٦[ولبنتها مضيعة النصف ستة     

 منكـسر   والواحـد فاطم وزهراء عصبة مع الغري      الشقيقتني  
فهي جزء الـسهم نـضرا يف       ] ٢[يهما ومباين لرأسيهما    لع

 ١٢×٢[ينتج أربعة وعـشرون     ] ١٢[اثين عشر   أصل املسألة   
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٢٤=

] ٦=٣×٢[وللزوج سـتة    ، أسهم  ] ٤=٢×٢[لألم أربعة   
 .سهماً] ١٢=٦×٢[وللبنت اثنا عشر ، أسهم 
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 ].١[ولكلٍ من األختني الشقيقتني سهم واحد 
ستة ومخسني ألفاً وستة ومخـسني      وبالنظر بني سهام دباية     

اجلامعة الثامنة وبني مـصح مـسألتها       من   سهماً] ٥٦٠٥٦[
 . فنثبت وفقهمامنجندها متوافقة بالث] ٢٤[أربعة وعشرين 

 ٨÷٥٦٠٥٦[ فـسبعة آالف وسـبعة       فأما وفق الـسهام   
هي جزء السهم نضرب فيه سهام كـل وارث         و] ٧٠٠٧=

 .منها
هي جزء السهم ] ٣=٨÷٢٤[وأما وفق مصح املسألة فثالثة     

يف اجلامعة الثامنة سبعمائة وسـتة      الستخراج اجلامعة نضرا    
ينـتج اجلامعـة    ] ٧٨٦٢٤٠[ومثانني ألفاً ومائتني وأربعـني      

التاسعة مليونان وثالمثائة ومثانية ومخسون ألفـاً وسـبعمائة         
 ].٢٣٥٨٧٢٠=٧٨٦٢٤٠×٣[وعشرون 

فمن له سهام من اجلامعة الثامنة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ].٣[سهمها ثالثة 

ة العاشرة أخذه مضروباً يف جـزء       ومن له سهام من املسأل    
 .]٧٠٠٧[سبعة آالف وسبعة سهمها 
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 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سهامه بعـد           
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة التاسعة

ستة وأربعون   الثامنةلكل من صمعاء وسعيدة من اجلامعة       ف
نضرا يف جزء اً سهم] ٤٦٨٧٢[ألفاً ومثامنائة واثنان وسبعون     

 التاسـعة ينتج سهام كلٍ منهما من اجلامعة       ] ٣[السهم ثالثة   
 ٤٦٨٧٢×٣ [مائة وأربعون ألفاً وسـتمائة وسـتة عـشر        

 . سهماً] ١٤٠٦١٦=
الثامنة أربعة آالف    من بنات علي اُألخر من اجلامعة        ولكلٍ

نضرا يف جـزء    سهماً  ] ٤٥٣٦[ومخسمائة وستة وثالثون    
التاسـعة  نتج سهام كلٍ منهن من اجلامعة       ي] ٣[السهم ثالثة   

] ١٣٦٠٨=٤٥٣٦×٣[ثالثة عشر ألفاً وسـتمائة ومثانيـة        
  .سهمأ

تسعة آالف واثنـان وسـبعون       الثامنةوحملمد من اجلامعة    
ينتج سهامه  ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      سهماً  ] ٩٠٧٢[

التاسـعة سـبعة وعـشرونألفاً مائتـان وسـتة          من اجلامعة   
 .سهماً] ٢٧٢١٦=٩٠٧٢×٣[عشر
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ثالثة وأربعون ألفـاً وسـتمائة       الثامنةولعائشة من اجلامعة    
] ٣[سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثـة        ] ٤٣٦٨٠[ومثانون  

مائة وواحد وثالثون ألفـاً      التاسعةينتج سهامها من اجلامعة     
 .سهماً] ١٣١٠٤٠=٤٣٦٨٠×٣[وأربعون 

 مخسة وسـتون   الثامنةولكلٍ من أسعد وحممد من اجلامعة       
 نـضرا يف    سهماً] ٦٥٢٤٧[ألفاً ومائتان وسبعة وأربعون     

ينتج سهام كلٍ منهما مـن اجلامعـة        ] ٣[جزء السهم ثالثة    
ون أربع و واحد و ةمائسبعون ألفاً و  تسعسة و مخمائة و التاسعة  

 . سهماً] ١٩٥٧٤١=٦٥٢٤٧×٣[
 سبعة وعشرون ألفـاً ومثامنائـة       الثامنة من اجلامعة    ولفاطم

 نضرا يف جزء السهم ثالثة      سهماً] ٢٧٨٤٦[وستة وأربعون   
ثالثة ومثـانون ألفـاً      ينتج سهامها من اجلامعة التاسعة    ] ٣[

 .سهماً]٨٣٥٣٨=٢٧٨٤٦×٣[ومخسمائة ومثانية وثالثون 
 ستة وأربعون ألفـاً وأربعمائـة       الثامنةوألمحد من اجلامعة    

] ٣[ نضرا يف جزء السهم ثالثـة        أسهم] ٤٦٤١٠[وعشرة  
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امعة التاسعة ينتج مائة وتسعة وثالثون ألفاً       ينتج سهامه من اجل   
 .سهماً] ١٣٩٢٣٠=٤٦٤٠×٣[ومائتان وثالثون 

ة اثنان وأربعون ألفاًواثنان وأربعون     ثامنوآلمنة من اجلامعة ال   
ينـتج  ] ٣[ نضرا يف جزء السهم ثالثـة        سهماً] ٤٢٠٤٢[

سهامها من اجلامعة التاسعة مائة وستة وعشرون ألفاً ومائـة          
 .سهماً] ١٢٦١٢٦=٤٢٠٤٢×٣[ون وستة وعشر

نـضرا يف وفـق     ] ٤[وهلا من مسألة دباية أربعة أسهم       
ينتج مثانية وعـشرون    ] ٧٠٠٧[سهامها سبعة آالف وسبعة     

 .سهماً] ٢٨٠٢٨=٧٠٠٧×٤[ألفاً ومثانية وعشرون 
جمموع سهامها من اجلامعة التاسعة مائة وأربعة ومخـسون         

ــسون  ــة ومخ ــة وأربع ــاً ومائ  ٢٨٠٢٨+١٢٦١٢٦[ألف
 .سهماً] ١٥٤١٥٤=

ستة ومخـسون    الثامنةولكل من فاطم وزهراء من اجلامعة       
نضرا يف جزء السهم    سهماً  ] ٥٦٠٥٦[ألفاً وستة ومخسون    

 مائة ومثانية وستون ألفا ومائة ومثانية وسـتون      ينتج  ] ٣[ثالثة  
 . سهماً] ١٦٨١٦٨=٥٦٠٥٦×٣[
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] ١ [سـهم واحـد    باألخوة   دباية من مسألة    ماولكل منه 
ينـتج  ] ٧٠٠٧[سبعة آالف وسبعة    ه يف وفق سهامها     نضرب

 .سهماً] ٧٠٠٧[سبعة آالف وسبعة 
من اجلامعة التاسعة مائة ومخـسة      ما  جمموع سهام كلٍ منه   

 ١٦٨١٦٨+٧٠٠٧[وسبعون ألفاً ومائة ومخسة وسـبعون       
 .سهماً] ١٧٥١٧٥=

وحلسني من اجلامعة الثامنة مائتان وأحد عشر ألفاً ومائـة          
ينتج سهامه  ] ٣[ا يف جزء السهم ثالثة      نضروستة وسبعون   

ستمائة وثالثة وثالثون ألفـاً ومخـسمائة       من اجلامعة الثامنة    
 .سهماً] ٦٣٣٥٢٨=٢١١١٧٦×٣[ومثانية وعشرون 

سبعة  أسهم نضرا يف وفق سهامها    ] ٦[ولزوج دباية ستة    
ينتج سهامه من اجلامعة التاسعة اثنان      ] ٧٠٠٧[آالف وسبعة   

 .سهماً ]٤٢٠٤٢=٧٠٠٧×٦[ان وأربعون وأربعون ألفاً واثن
سهماً نضرا يف وفق سهامها سبعة      ] ١٢[لبنتها اثنا عشر    

ينتج سهامها من اجلامعة التاسعة أربعة ] ٧٠٠٧[آالف وسبعة   
 .سهماً] ٨٤٠٨٤=٧٠٠٧×٦[ومثانونوأربعة ومثانون 
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مثانيـة    فأصلها من:وأما مسألة امليت احلادي عشر حسني    
ألبنائة ] ٧[والباقي سبعة   ] ١[ن واحد    لزوجته آمنة الثم   ]٨[

منكسرة عليهم ومباينة   ] ٧[الثالثة حيىي وعلي وحممد والسبعة      
فهي جزء السهم نضرا يف أصل املسألة       ] ٣[لرؤوسهم ثالثة   

ومنها يـصح هـذا     ] ٢٤=٨×٣[مثانية ينتج أربعة وعشرون     
 . االنكسار

] ٧[ولكل ابن سـبعة     ، أسهم  ] ٣=٣×١[للزوجة ثالثة   
 .أسهم

ستمائة وثالثة  من اجلامعة الثامنة    وبالنظر بني سهام حسني     
وبـني  ] ٦٣٣٥٢٨[وثالثون ألفاً ومخسمائة ومثانية وعشرون      

جندها منقسة فتصح مـن     ] ٢٤[مصح مسألته أربعة وعشرين     
اجلامعة التاسعة مليونني وثالمثائـة ومثانيـة ومخـسني ألفـاً           

 هذهوتعد  ] ٢٣٥٨٧٢٠=٧٨٦٢٤٠×٣[وسبعمائة وعشرين   
وللورثة منها كامل سهامهم    ، اجلامعة العاشرة يف هذه املسألة      

 .من اجلامعة التاسعة
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ألفاً وثالمثائة وسبعة   ن  وستة وعشر حسني ف  وق سهام وأما ف 
 نضرب فيها سـهام     ]٢٦٣٩٧ =٢٤÷٦٣٣٥٢٨[ن  ووتسع

 .ة ينتج سهامهم من اجلامعة العاشرةتورث
مخسون ألفاً  آمنه من اجلامعة التاسعة مائة وأربعة و      فلزوجته  

 سهماً ] ١٥٤١٥٤[ومائة وأربعة ومخسون 
نضرا يف وفـق سـهامه      ] ٣[وهلا من مسألته ثالثة أسهم      

ينـتج  ] ٢٦٣٩٧[ستة وعشرين ألفاً وثالمثائة وسبعة وتسعني       
 ٢٦٣٩٧×٣[تسعة وسبعون ألفاً ومائة وواحـد وتـسعون         

 .سهماً ]٧٩١٩١=
 وثالثـون   مائتان وثالثة  العاشرةةجمموع سهامها من اجلامع   

 ٧٩١٩١+٥٤١٥٤[ألفــاً وثالمثائــة ومخــسة وأربعــون 
  .سهماً] ٢٣٣٣٤٥=

أسهم نضرا  ] ٧[ من أبنائه حيىي وعلي وحممد سبعة        ولكل
يف وفق سهامه ستة وعشرين ألفاً وثالمثائة وسبعة وتـسعني          

ينتج سهام كلٍ منهم من اجلامعة العاشرة مائـة         ] ٢٦٣٩٧[
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ــاً وســبعمائة و ــانون ألف ــة ومث ــبعون وأربع ــسعة وس ت
 .سهماً] ١٨٤٧٧٩=٢٦٣٩٧×٧[

أربعـة    فأصلها من  :وأما مسألة امليتة الثانية عشرة فاطم     
لزوجها صديق الربع واحد والباقي ثالثة ألبنيها منـه حممـد           

فهي ] ٢[وحيىي وهي منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنني        
ينـتج مثانيـة    ] ٤[جزء السهم نضرا يف أصل املسألة أربعة        

 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٨=٤×٢[
 .أسهم] ٣[ولكل ابن ثالثة ] ٢=٢×١[ للزوج سهمان 

ثالثة ومثانون  وبالنظر بني سهام فاطمة من اجلامعة العاشرة        
سهماً وبني مصح   ] ٨٣٥٣٨[ألفاً ومخسمائة ومثانية وثالثون     

 .جندها متوافقة بالنصف فنثبت وفقهما] ٨[مسألتها مثانية 
 فواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وتـسعة       فأما وفق سهامها  

هي جزء السهم ملـسألتها     ] ٤١٧٦٩=٢÷٨٣٥٣٨[وستون  
 .نضرب فيها سهام كل وارث منها
هي جزء السهم ] ٤=٢÷٨[وأما وفق مصح مسألتها فأربعة 

مليونني وثالمثائة  الستخراج اجلامعة نضرا يف اجلامعة العاشرة       
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ينتج ] ٢٣٥٨٧٢٠[ومثانية ومخسني ألفاً وسبعمائة وعشرين      
تسعة ماليـني   اجلامعة احلادية عشرة واألخرية يف هذه املسألة        

وثالثــون ألفــاً ومثامنائــة ومثــانون  وأربعمائــة وأربعــة
]٩٤٣٤٨٨٠=٢٣٥٨٧٢٠×٤.[ 

فمن له سهام من اجلامعة العاشرة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ].٤[سهمها أربعة 

اً يف  ومن له سهام من املسألة الثانية عشرة أخذه مـضروب         
 ني ألفاً وسبعمائة وتـسعة وسـت      نيواحد وأربع جزء سهمها   

]٤١٧٦٩[. 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سهامه بعـد           
ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعـة احلاديـة     

 .عشرة
لكل من صمعاء وسعيدة من اجلامعة العاشرة مائة وأربعون         ف

سهماً نضرا يف جزء    ] ١٤٠٦١٦[ألفاً وستمائة وستة عشر     
ينتج سهام كلٍ منهما من اجلامعة احلاديـة        ]٤[السهم أربعة   
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عشرة واألخرية مخسمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة        
 . سهماً] ٥٦٢٤٦٤=١٤٠٦١٦×٤[وستون 

] ١٣٦٠٨[ولكلٍ من بنات علي اُألخر من اجلامعة العاشرة         
تج سهام كلٍ منهن    ين ]٤[أسهم نضرا يف جزء السهم أربعة       
أربعـة ومخـسون ألفـاً      من اجلامعة احلادية عشرة واألخرية      

 . سهماً]٥٤٤٣٢=١٣٦٠٨×٤[وأربعمائة واثنان وثالثون 
ألفاً مائتان وستة     سبعة وعشرون  العاشرةوحملمد من اجلامعة    

ينتج ] ٤[ نضرا يف جزء السهم أربعة       سهماً] ٢٧٢١٦[عشر
األخرية مائة ومثانيـة آالف  سهامه من اجلامعة احلادية عشرة و   

 .سهماً] ١٠٨٨٦٤ =٢٧٢١٦×٤[ومثامنائة وأربعة وستون 
مائة وواحد وثالثـون ألفـاً      العاشرة  ولعائشة من اجلامعة    

 نضرا يف جزء السهم أربعـة       سهماً] ١٣١٠٤٠[وأربعون  
ينتج سهامها من اجلامعة احلاديـة عـشرة واألخـرية          ] ٤[

ــ  ــاً ومائ ــشرون ألف ــة وع ــسمائة وأربع ــتون مخ ة وس
 . سهماً]٥٢٤١٦٠=١٣١٠٤٠×٤[
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مائة ومخـسة    العاشرةولكلٍ من أسعد وحممد من اجلامعة       
 سهماً] ١٩٥٧٤١[وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وأربعون      

ينتج سهام كلٍ منهما مـن      ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      
اجلامعة احلادية عشرة سبعمائة واثنان ومثانون ألفاً وتـسعمائة         

 . سهماً] ٧٨٢٩٦٤=١٩٥٧٤١×٤[ون وأربعة وست
 مائة وتـسعة وثالثـون ألفـاً        العاشرةوألمحد من اجلامعة    

 نضرا يف جزء الـسهم  سهماً] ١٣٩٢٣٠[ومائتان وثالثون   
مخـسمائة  ينتج سهامه من اجلامعة احلادية عشرة       ] ٤[أربعة  

 ١٣٩٢٣٠×٤[ وتـسعمائة وعـشرون      وستة ومخسون ألفاً  
 . سهماً]٥٥٦٩٢٠=

امعةالعاشرة مائتان وثالثـة وثالثـون ألفـاً        من اجل وآلمنة  
سهماً نضرا يف جزء    ] ٢٣٣٣٤٥[وثالمثائة ومخسة وأربعون    

ينتج سهامها من اجلامعة احلاديـة عـشرة        ] ٤[السهم أربعة   
 ٢٣٣٣٤٥×٤[تسعمائة وثالثة وثالثون ألفاً وثالمثائة ومثانون       

 . سهماً] ٩٣٣٣٨٠=
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رة مائة ومخـسة    ولكل من فاطم وزهراء من اجلامعة العاش      
سـهماً  ] ١٧٥١٧٥[وسبعون ألفاً ومائة ومخسة وسـبعون       

ينتج سهام كلٍ منهما مـن      ] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      
ــبعمائة  ــف وس ــبعمائة أل ــشرة س ــة ع ــة احلادي اجلامع

 .سهماً] ٧٠٠٧٠٠=١٧٥١٧٥×٤[
ولعلي من اجلامعة العاشرة اثنان وأربعـون ألفـاً واثنـان           

] ٤[نضرا يف جزء السهم أربعة      سهماً  ] ٤٢٠٤٢[وأربعون  
ينتج سهامه من اجلامعة احلادية عشرة مائة ومثانية وستون ألفاً          

 .سهماً] ١٦٨١٦٨=٤٢٠٤٢×٤[ومائة ومثانية وستون 
وأربعـة   ألفـاً    ملضيعة من اجلامعة العاشرة أربعة ومثـانون      

] ٤[ نضرا يف جزء السهم أربعة       سهماً] ٨٤٠٨٤[ومثانون  
امعة احلادية عشرة ثالمثائة وستة وثالثون      ينتج سهامها من اجل   

ــة وســتة وثالثــون ســهماً   ٨٤٠٨٤×٤[ألفــاً وثالمثائ
 .سهماً] ٣٣٦٣٣٦=

ولكلٍ من حيىي وعلي وحممد من اجلامعة العاشـرة مائـة           
] ١٨٤٧٧٩[وأربعة ومثانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسـبعون        
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 ينتج سهام كلٍ منهم   ] ٤[ نضرا يف جزء السهم أربعة       سهماً
من اجلامعة احلادية عشرة سبعمائة وتسعة وثالثون ألفاً ومائة         

 .سهماً] ٧٣٩١١٦=١٨٤٧٧٩×٤[وستة عشر 
نضرا يف وفـق    ] ٢[ولصديق من مسألة زوجته سهمان      

سهامها واحد وأربعني ألفـاً وسـبعمائة وتـسعة وسـتني           
ينتج سهامه من اجلامعة احلادية عـشرة ثالثـة         ] ٤١٧٦٩[

 ٤١٧٦٩×٢[ة ومثانيـة وثالثـون      ومثانون ألفاً ومخـسمائ   
 .سهماً] ٨٣٥٣٨=

أسهم نضرا يف وفق  ] ٣[ولكلٍ من ابنيها أمحد وحيىي ثالثة       
سهامها واحد وأربعني ألفـاً وسـبعمائة وتـسعة وسـتني           

ينتج سهام كلٍ منهما من اجلامعة احلادية عـشرة         ] ٤١٧٦٩[
ــبعة    ــة وس ــاً وثالمثائ ــشرون ألف ــسة وع ــة ومخ مائ

 .همأس] ١٢٥٣٠٧=٤١٧٦٩×٣[
 .أعلم وأحكمتعاىل واهللا ، وهذه صورا 
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 املسألة الدبشية-٥٥
دبش ..... علي  أما املسألة الدبشية فقد تقدم ا السائالن        

وكان أساس السؤال يـدور حـول       ، خرباين...... حممد  و
... استحقاق جربان من التعصيب من تركت أخيـه أمحـد         

 : على ما يأيتملسألةا وملخصمفرح 
عن زوجته غلة وابنه حيـىي      مفرح  .. ..تويف أمحد    -١

 .حسنوبنته فاطم وعن أخيه الشقيق جربان وعن أخيه ألبيه 
 .املذكورينمن تويف حيىي عمن بقي  -٢

م وال يعرف هلا عاصـب      توفيت غلة عن ابنتها فاط     -٣
 .يف الوقت احلاضر

زوجته معيضة وأوالده منها جربان     ن  تويف جربان ع   -٤
 .وحممد وشقراء

ين وعن زوجته عائشة وابنيه     تويف حممد عن املذكور    -٥
 .جربان وحيىيمنها 

 .توفيت معيضة عن ابنها جربان وبنتها شقراء -٦

 .توفيت شقراء عن أخيها الشقيق جربان وبنتها غنية -٧
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 .توفيت غنية عن عمها الشقيق عبده -٨

تويف جربان جربان عن زوجته صفية وابنتيه منـها          -٩
 .أخيه الشقيق جربان وحيىيفاطم وشريفة وعن أبين 

تركة أرض زراعية   مفرح  ..... د ترك امليت األول أمحد      وق
ذرعة ، باعاً  ] ٢٨[ومثانية وعشرون   حبال  ] ٩[قدرها تسعة   

 .باعاً] ٣٢[احلبل اثنان وثالثون 
] ٨[ فأصلها مـن مثانيـة       :أما مسألة امليت األول أمحد    ف

لـيحىي وفـاطم   ] ٧[والباقي سبعة ] ١[للزوجة الثمن واحد   
منكسرة عليهما ومباينة   ] ٧[ والسبعة   للذكر مثل حظ األنثيني   

فهي جزء السهم نضربه يف أصل املسألة       ] ٣[لرؤوسهما ثالثة   
 ].٢٤=٨×٣[ينتج أربعة وعشرون ] ٨[مثانية 

] ١٤[وليحىي أربعة عـشر     ، أسهم  ] ٣=٣×١[لغلة ثالثة   
 .أسهم] ٧[سهماً ولفاطم سبعة 

ـ ألمه  ] ٦[ فمن ستة    :وأما مسألة امليت الثاين حيىي     ث الثل
لعمه ] ١[والباقي واحد   ] ٣[وألخته النصف ثالثة    ] ٢[اثنان  

 .الشقيق جربان
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من املسألة األوىل   ] ١٤[بني سهام حيىي أربعة عشر      وبالنظر  
 .جندها متوافقة بالنصف فنثبت وفقها] ٦[وبني مسألته ستة 

هي جـزء الـسهم     ] ٧=٢÷١٤[فأما وفق السهام فسبعة     
 .ارث منهااخلاص مبسألته نضرب فيه سهام كل و

هي جزء الـسهم    ] ٣=٢÷٦[وأما فق أصل مسألته فثالثة      
الستخراج اجلامعة األوىل نضربه يف مصح املسألة األوىل أربعة         

ينتج اجلامعة األىل يف هـذه املـسألة اثنـان          ] ٢٤[وعشرين  
 ].٧٢=٢٤×٣[وسبعون 

فمن له سهام من املسألة األوىل أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٣[سهما ثالثة 

ه سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء           ومن ل 
 ].٧[سهمها سبعة 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل
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نـضرا  أسهم  ] ٣[لغلة من املسألة األوىل بالزوجية ثالثة       ف
 . أسهم]٩=٣×٣[يف جزء السهم ثالثة ينتج تسعة 
نضرا يف جزء الـسهم     ] ٢[وهلا من مسألة حيىي سهمان      

 .سهماُ] ١٤=٧×٢ [أربعة عشرينتج ] ٧[سبعة 
مخـسة وعـشرون    جمموع سهامها من اجلامعـة األوىل       

 .سهماً] ٢٥=١٤+٩[
أسهم نضرا يف جزء    ] ٧[ولفاطم من املسألة األوىل سبعة      
 .سهماً] ٢١=٧×٣[السهم ثالثة ينتج واحد وعشرون 

أسهم نضرا يف جزء السهم     ] ٣[ا من مسألة حيىي ثالثة      وهل
 .سهماُ] ٢١=٧×٣[ينتج كذلك واحد وعشرون ] ٧[سبعة 

جمموع سهامها مـن اجلامعـة األوىل اثنـان وأربعـون            
 .سهماً] ٤٢=٢١+٢١[

نضربه يف جـزء    ] ١[وجلربان من مسألة حيي سهم واحد       
عة ينتج سهامه مـن اجلامعـة األوىل سـب        ] ٧[السهم سبعة   

 .أسهم] ٧=٧×١[



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٦٨٨

لبنتها النصف  ] ٢[اثنني   فمن   :غلة لثة الثا ةوأما مسألة امليت  
للعاصب يبحث عنه إن وجد     ] ١[والباقي واحد   ] ١[واحد  

 .وإال يرد على ابنتها فاطم
من اجلامعـة   ] ٢٣[ غلة ثالثة وعشرين     وبالنظر بني سهام  

 .اجندها متباينة فنثبتهم] ٢[األوىل وبني أصل مسألتها اثنني 
فهي جزء السهم اخلاص     ]٢٣[فأما السهام ثالثة وعشرون     

 .مبسألتها نضرب فيه سهام كل وارث منها
فهي جزء السهم الستخراج    ] ٢[وأما أصل مسألتها اثنان     

ينـتج  ] ٧٢[اجلامعة نضربه يف اجلامعة األوىل اثنني وسبعني        
ينتج اجلامعة الثانية يف هذه املسألة مائـة وأربعـة وأربعـون            

]١٤٤=٧٢×٢.[ 
فمن له سهام من اجلامعة األوىل أخذه مـضروباً يف جـزء            

 ].٢[سهما اثنني 

ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٢٣[سهمها ثالثة وعشرين
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 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثانية

سـهماً  ] ٤٢[م من اجلامعة األوىل اثنان وأربعـون        لفاطف
ينـتج أربعـة ومثـانون      ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثـنني       

 .سهماً] ٨٤=٤٢×٢[
نضربه يف جـزء    ] ١[وهلا من من مسألة أمها سهم واحد        

ينـتج ثالثـة وعـشرون      ] ٢٣[السهم ثالثـة وعـشرين      
 .سهماً] ٢٣=٢٣×١[

وسـبعة  جمموع سهامها مـن اجلامهعـة الثانيـة مائـة           
 .أسهم] ١٠٧=٢٣+٨٤[

أسهم نضرا  ] ٧[وجلربان من اجلامعة األوىل سبعة أسهم       
ينتج سهامه من اجلامعة الثانية أربعة      ] ٢[يف جزء السهم اثنني     

 .سهماً] ١٤=٧×٢[عشر 
نضربه يف جـزء   ] ١[وللعاصب من مسألة غلة سهم واحد       

ينـتج ثالثـة وعـشرون      ] ٢٣[السهم ثالثـة وعـشرين      
 .ماًسه] ٢٣=٢٣×١[
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] ٨[ فأصلها من مثانيـة      :وأما مسألة امليت الرابع جربان    
ألوالده ] ٧[والباقي سـبعة    ] ١[لزوجته معيضة الثمن واحد     

] ٧[والـسبعة  جربان وحممد وشقراء للذكر مثل حظ األنثيني    
فهي جزء السهم   ] ٥[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم مخسة      

 ]٤٠=٨×٥[عون  ينتج أرب ] ٨[نضرا يف أصل املسألة مثانية      
 .ومنها يصح هذا االنكسار

ولكل من جربان وحممد    ، أسهم  ] ٥=٥×١[ مخسة   للزوجة
 .أسهم] ٧[ولشقراء سبعة ، سهماً ] ١٤[أربعة عشر 

من اجلامعـة   ] ١٤[وبالنظر بني سهام جربان أربعة عشر       
جنـدها متوافقـة    ] ٤٠[الثانية وبني مصح مسألته أربعـني       

 .بالنصف فنثبت وفقهما
هي جـزء الـسهم     ] ٧=٢÷١٤[فق السهام فسبعة    فأما و 

 .اخلاص مبسألته نضرب فيه سهام كل وارث منها
هي جزء السهم   ] ٢٠=٢÷٤٠[وأما وفق مسألته فعشرون     

الستخراج اجلامعة نضربه يف اجلامعة الثانيـة مائـة وأربعـة           
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ينتج اجلامعة الثالثة يف هذه املـسألة ألفـان         ] ١٤٤[وأربعون  
 ].٢٨٨٠=١٤٤×٢٠[ومثامنائة ومثانون 

 أخذه مـضروباً يف جـزء       الثانيةفمن له سهام من اجلامعة      
 ].٢٠[ا عشرين هسهم

 أخذه مـضروباً يف جـزء       الرابعةومن له سهام من املسألة      
 ].٧[سهمها سبعة 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثالثة

نـضرا يف   ] ١٠٧[طم من اجلامعة الثانية مائة وسبعة       لفاف
سهامها من اجلامعة الثالثـة     ينتج  ] ٢٠[جزء السهم عشرين    
 .سهماً] ٢١٤٠=١٠٧×٢٠[ألفان ومائة وأربعون 

سـهماً  ] ٢٣[وللعاصب من اجلامعة الثانية ثالثة وعشرون       
ينتج سهامه من اجلامعة    ] ٢٠[نضرا يف جزء السهم عشرين      

 .سهماً] ٤٦٠=٢٣×٢٠[بعمائة وستون الثالثة أر
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نضرا يف جزء أسهم ] ٥[وملعيضة من مسألة زوجها مخسة    
ينتج سهامها من اجلامعـة الثالثـة مخـسة    ] ٧[السهم سبعة   

 .سهماً] ٣٥=٧×٥[وثالثون 
سهماً نضرا يف جـزء     ] ١٤[ولكلٍ من ابنيه أربعة عشر      

انية وتسعون  مث ينتج سهامه من اجلامعة الثالثة    ] ٧[السهم سبعة   
 .سهماً] ٩٨=١٤×٧[

أسهم نضرا يف جزء الـسهم      ] ٧[البنته من مسألته سبعة     
ينتج سهامها من اجلامعة الثالثة تـسعة وأربعـون         ] ٧[سبعة  

 .سهماً] ٤٩=٧×٧[
 فأصلها من أربعة    :وأما مسألة امليت اخلامس حممد جربان     

ولزوجتـه عائـشة    ] ٤[ألمه السدس أربعة    ] ٢٤[وعشرين  
البنية جربان وحيىي   ] ١٧[والباقي سبعة عشر    ] ٣[ثة  الثمن ثال 

فهي جزء السهم   ] ٢[منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنني      
ينـتج مثانيـة    ] ٢٤[نضرا يف أصل املسألة أربعة وعشرين       

 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٤٨=٢٤×٢[وأربعون 
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] ٦=٣×٢[وللزوجة سـتة    ، أسهم  ] ٨=٤×٢[لألم مثانية   
 .سهماً] ١٧[ل من االبنني سبعة عشر ولك، أسهم 

مـن  ] ٩٨[وبالنظر بني سهام حممد جربان مثانية وتسعني        
جندها ] ٤٨[وبني مصح مسألته مثانية وأربعني       اجلامعة الثالثة 

 .متوافقة بالنصف فنثبت وفقهما
هي جزء  ] ٤٩=٢÷٩٨[فأما وفق السهام فتسعة وأربعون      

 .وارث منهاالسهم اخلاص مبسألته نضرب فيها سهام كل 
] ٢٤=٢÷٤٨[وأما وفق مصح مسألته فأربعة وعـشرون        

هي جزء السهم الستخراج اجلامعة نضربه يف اجلامعة الثالثـة          
ينتج اجلامعة الرابعة يف هـذه       ]٢٨٨٠[ألفني ومثامنائة ومثانني    

 ٢٨٨٠×٤٩[تسعة وستون ألفاً ومائـة وعـشرون        املسألة  
=٦٩١٢٠[. 

 أخذه مـضروباً يف جـزء      الثالثةفمن له سهام من اجلامعة       
 ].٢٤ [أربعة وعشرينا هسهم

 أخذه مضروباً يف جـزء      اخلامسةومن له سهام من املسألة      
 ].٤٩ [تسعة وأربعنيسهمها 
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 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .الرابعةضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة 

] ٢١٤٠[ ومائة وأربعـون     لفاطم من اجلامعة الثالثة ألفان    ف
ينتج سهامها من   ] ٢٤[نضرا يف جزء السهم أربعة وعشرين       

 واحد ومخـسون ألفـاً وثالمثائـة وسـتون        اجلامعة الرابعة   
 .سهماً] ٥١٣٦٠=٢١٤٠×٢٤[

سهماً  ]٤٦٠[وللعاصب من اجلامعة الثالثة أربعمائة وستون 
ينتج سهامه من   ] ٢٤[نضرا يف جزء السهم أربعة وعشرين       

 ٤٦٠×٢٤[امعة الرابعة أحـد عـشر ألـف وأربعـون           اجل
 .سهماً] ١١٠٤٠=

] ٣٥[وملعيضة من اجلامعة الثالثة بازوجية مخسة وثالثـون         
ينـتج مثامنائـة    ] ٢٤[نضرا يف جزء السهم أربعة وعشرين       

 .سهماً] ٨٤٠=٣٥×٢٤[وأربعون 
أسهم نضرا  ] ٨[وهلا من مسألة ابنها حممد باألمومة مثانية        

ينتج ثالمثائـة واثنـان     ] ٤٩[مه تسعة وأربعني    يف وفق سها  
 .سهماً] ٣٩٢=٤٩×٨[وتسعون 
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جمموع سهامها من اجلامعة الرابعة ألف ومائتـان واثنـان          
 .سهماً] ١٢٣٢=١٢٣٢+٨٤٠[وثالثون 

سـهماً  ] ٩٨[وجلربان من اجلامعة الثالثة مثانية وتـسعون        
ينتج سهامه من   ] ٢٤[نضرا يف جزء السهم أربعة وعشرين       

ــسون اجل ــان ومخ ــة واثن ــان وثالمثائ ــة ألف ــة الرابع امع
 .سهماً] ٢٣٥٢=٩٨×٢٤[

نضرا يف  ] ٤٩[ولشقراء من اجلامعة الثالثة تسعة وأربعون       
ينتج سهامها من اجلامعـة     ] ٢٤[جزء السهم أربعة وعشرين     

] ١١٧٦ =٤٩×٢٤[الرابعة ألف ومائة وسـتة وسـبعون         
 .سهماً

نـضرا  ] ٦[ة  ولعائشة زوجة حممد جربان من مسألته ست      
ينتج سهامها من اجلامعة    ] ٤٩[يف وفق سهامه تسعة وأربعني      
 .سهماً] ٢٩٤=٤٩×٦[الرابعة مائتان وأربعة وتسعون 

] ١٧[ولكل من ابنيه جربان وحيىي من مسألته سبعة عـشر        
ينتج سهام  ] ٤٩[نضرا يف وفق سهامه تسعة وأربعني       سهماً  
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 وثالثـة وثالثـون     كلٍ منهما من اجلامعة الرابعـة مثامنائـة       
 .سهماً] ٨٣٣=٤٩×١٧[

 فأصلها من عدد رؤوس     :وأما مسألة امليتة السادسة معيضة    
ولبنتها سهم واحد   ، ] ٢[البنها سهمان   ، ] ٣[ورثتها ثالثة   

]١[. 
النظر بني سهام معيضة من اجلامعة الرابعة ألف ومائتـان          وب

جندها ] ٣[وبني أصل مسألتها ثالثة    ] ١٢٣٢[واثنان وثالثون   
 .متباينة فنثبتهما

فأما سهامها فهي جزء السهم ملسألتها نضرب فيه سـهام          
 .كل وارث منها

وأما أصل مسألتها فهو جزء السهم السـتخراج اجلامعـة          
نضربه يف اجلامعة الرابعة تسعة وستني ألفاً ومائـة وعـشرين           

مائتان وسبعة ينتج اجلامعة اخلامسة يف هذه املسألة      ]٦٩١٢٠[
 ]٢٠٧٣٦٠=٦٩١٢٠×٣[وستون آالف وثالمثائة 

فمن له سهام من اجلامعة الثالثة أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٢٤[سهمها أربعة وعشرين 
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ومن له سهام من املسألة اخلامسة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ].٤٩[سهمها تسعة وأربعني 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ه من اجلامعة الرابعةضرا يف جزئي السهم وأعطي سهام

لفاطم من اجلامعة الرابعة واحد ومخسون ألفـاً وثالمثائـة          ف
] ٣[سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثـة        ] ٥١٣٦٠[وستون  

ينتج سهامها من اجلامعة اخلامسة مائة وأربعة ومخسون ألفـاً          
 .سهماً] ١٥٤٠٨٠=٥١٣٦٠×٣[ومثانون 

بعـون  وللعاصب من اجلامعة الرابعة أحد عشر ألـف وأر        
ينـتج  ] ٣[سهماً نضرا يف جزء السهم ثالثـة        ] ١١٠٤٠[

سهامه من اجلامعة اخلامسة ثالثة وثالثون ألفاً ومائة وعشرون         
 .سهماً] ٣٣١٢٠=١١٠٤٠×٣[

وجلربان من اجلامعة الرابعة ألفان وثالمثائة واثنان ومخسون        
ينتج سبعة  ] ٣[ نضرا يف جزء السهم ثالثة       سهماً] ٢٣٥٢[

 .سهماً] ٧٠٥٦=٢٣٥٢×٣[مخسون آالف وستة و



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٦٩٨

نضرا يف سهام أمه ألـف      ] ٢[وله من مسألة أمه سهمان      
ينتج ألفان وأربعمائة وأربعة    ] ١٢٣٢[ومائتني واثنني وثالثني    

 .سهماً] ٢٤٦٤=١٢٣٢×٢[وستون 
جمموع سامه من اجلامعة اخلامسة تسعة آالف ومخـسمائة         

 .سهماً] ٩٥٢٠=٢٤٦٤+٧٠٥٦[وعشرون 
امعة الرابعة ألف ومائة وسـتة وسـبعون        ولشقراء من اجل  

ينتج ثالثة  ] ٣[ نضرا يف جزء السهم ثالثة       سهماً] ١١٧٦[
] ٣٥٢٨ =٣×١١٧٦[آالف ومخسمائة ومثانية وعـشرون      

 .سهماً
نضربه يف سهام أمها    ] ١[وهلا من مسألة أمها سهم  واحد        

ينتج ألفـان ومائتـان     ] ١٢٣٢[ألف ومائتني واثنني وثالثني     
 .سهماً] ١٢٣٢=١٢٣٢×١[ثون واثنان وثال

جمموع سهامها من اجلامعة اخلامسة أربعة آالف وسبعمائة        
 .سهماً] ٤٧٦٠=١٢٣٢+٣٥٢٨[وستون 

] ٢٩٤[ولعائشة من اجلامعة الرابعة مائتان وأربعة وتسعون        
ينتج سـهامه مـن     ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة       سهماً
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] ٨٨٢=٣×٢٩٤[اجلامعة اخلامسة مثامنائة واثنـان ومثـانون        
سهما. 

ولكل من جربان وحيىي من اجلامعة الرابعة مثامنائة وثالثـة          
ينتج ] ٣[ نضرا يف جزء السهم ثالثة       سهماً] ٨٣٣[وثالثون  

سهام كلٍ منهما من اجلامعة اخلامسة ألفان وأربعمائة وتسعة         
 .سهماً] ٢٤٩٩=٣×٨٣٣[وتسعون 

] ٢[ فأصلها من اثـنني      :وأما مسألة امليتة السابعة شقراء    
ألخيهـا  ] ١[والباقي واحـد    ] ١[لبنتها غنية النصف واحد     

 .الشقيق جربان
أربعـة آالف   وبالنظر بني سهام شقراء من اجلامعة اخلامسة        

] ٢[وبني أصل مـسألتها اثـنني    ] ٤٧٦٠[وسبعمائة وستني   
 وسبعة آالف   نيجندها منقسمة فتصح من اجلامعة اخلامسة مائت      

ثة منها متام سهامهم من      وللور ]٢٠٧٣٦٠[  نيوثالمثائة وست 
 .اجلامعة السادسة

أما وفـق سـهام شـقراء فألفـان وثالمثائـة ومثـانون             
 .نضرب فيه سهام ورثتها ]٢٣٨٠=٢÷٤٧٦٠[
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من اجلامعة اخلامـسة تـسعة آالف ومخـسمائة         وجلربان  
وله من مسألة شقراء سهم واحد      ، سهماً  ] ٩٥٢٠[وعشرون  

] ٢٣٨٠[ ومثانني   فألفني وثالمثائة  نضربه يف وفق سهامها   ] ١[
 .سهماً] ٢٣٨٠= ٢٣٨٠×١[ينتج ألفان وثالمثائة ومثانون 

جمموع سهامه اجلامعة السادسة أحد عشر ألفاً وتـسعمائة         
 .سهماً] ١١٩٠٠=٢٣٨٠+٩٥٢٠[

نـضربه يف   ] ١[ولغنية من مسألة أمها شقراء سهم واحد        
 سـهامها   ينتج] ٢٣٨٠[فألفني وثالمثائة ومثانني     وفق سهامها 

= ٢٣٨٠×١[ ألفان وثالمثائة ومثـانون      ة السادسة من اجلامع 
 .سهماً] ٢٣٨٠

لعمها ] ١[ فأصلها من واحد :ة غنيةوأما مسألة امليتة الثامن  
وتصح من اجلامعة السادسة مـائتني وسـبعة        ، الشقيق عبده   

وللورثـة منـها متـام      ] ٢٠٧٣٦٠[آالف وثالمثائة وستني    
 .سهامهم من اجلامعة السابعة

ألفان وثالمثائة غنية من اجلامعة السادسة  ولعبده كامل سهام    
 .سهماً] ٢٣٨٠=٢٣٨٠×١[ومثانون 
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أربعـة  فأصـلها مـن     : وأما مسألة امليت التاسع جربان    
ولبنتيه منـها   ] ٣[لزوجته صفية الثمن ثالثة     ] ٢٤[وعشرين  

] ٨[لكل واحدة مثانية    ] ١٦[فاطم وشريفة الثلثان ستة عشر      
الشقيق جـربان وحيـىي     البين أخيه   ] ٥[أسهم والباقي مخسة    

فهي جزء السهم   ] ٢[منكسرة عيهما ومباينة لرأسيهما اثنني      
ينـتج مثانيـة    ] ٢٤[نضربه يف أصل املسألة أربعة وعشرين       

 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٤٨=٢٤×٢[وأربعون 
ولكل من البنـتني سـتة      ، أسهم  ] ٦=٣×٢[ ستة   للزوجة

] ٥[ولكل من ابين العم مخـسة       ، سهماً  ] ١٦=٨×٢[عشر  
 .أسهم

وبالنظر بني سهام جربان أحد عـشر ألـف وتـسعمائة           
وبني مصح مـسألته جنـدها      من اجلامعة السابعة    ] ١١٩٠٠[

 .متوافقة بالربع فنثبت وفق كلٍ منهما
م فألفان وتـسعمائة ومخـسة وسـبعون        فأما وفق السها  

 هي جزء السهم اخلـاص مبـسألته        ]٢٩٧٥=٤÷١١٩٠٠[
 .نضرب فيه سهام كل وارث منها
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هي جزء   ]١٢=٤÷٤٨[ما وفق مصح مسألته فاثنا عشر       وأ
السهم الستخراج اجلامعة نضربه يف اجلامعة السابعة مـائتني         

ينتج اجلامعة الثامنـة مليونـان        نيوسبعة آالف وثالمثائة وست   
وأربعمائة ومثانيـة ومثـانون ألفـاً وثالمثائـة وعـشرون           

]٢٤٨٨٣٢٠= ٢٠٧٣٦٠×١٢.[ 
 أخذه مضروباً يف جـزء      ةالسابعفمن له سهام من اجلامعة      

 ].١٢[اثين عشر سهمها 

 أخذه مضروباً يف جـزء      التاسعةومن له سهام من املسألة      
 ].٢٩٧٥ [ألفني وتسعمائة ومخسة وسبعنيسهمها 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .الثامنةضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة 

ة مائة وأربعة ومخـسون ألفـاً       ابع الس لفاطم من اجلامعة  ف
] ١٢[ نضرا يف جزء السهم اثين عـشر         سهماً] ١٥٤٠٨٠[

ينتج سهامها من اجلامعة الثامنة  مليـون ومثامنائـة ومثانيـة            
ــتون   ــسعمائة وس ــاً وت ــون ألف  ١٥٤٠٨٠×١٢[وأربع

 .سهماً] ١٨٤٨٩٦٠=
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 ثالثة وثالثون ألفـاً ومائـة       السابعةوللعاصب من اجلامعة    
 نضرا يف جزء السهم اثين عشر       سهماً] ٣٣١٢٠[وعشرون  

ينتج سهامه من اجلامعة الثامنة  ثالمثائة وسبعة وتسعون         ] ١٢[
 .سهماً] ٣٩٧٤٤٠= ٣٣١٢٠×١٢[ألفاً وأربعمائة وأربعون 

] ٨٨٢[واثنان ومثانون   ولعائشة من اجلامعة اخلامسة مثامنائة      
مها ينتج سـها  ] ١٢[سهماً نضرا يف جزء السهم اثين عشر        

من اجلامعة الثامنة  عشرة آالفومخسمائة وأربعـة ومثـانون           
 .سهماً] ١٠٥٨٤=٨٨٢×١٢[

 ألفان وأربعمائة   السابعة من جربان وحيىي من اجلامعة       ولكلٍ
 نضرا يف جزء السهم اثين      سهماً] ٢٤٩٩[وتسعة وتسعون   

ينتج تسعة وعشرون ألفـاً وتـسعمائة ومثانيـة         ] ١٢[عشر  
 .سهماً]٢٩٩٨٨=٢٤٩٩×١٢ [ومثانون

نضرا يف  ] ٥[ولكلٍ منهما من مسألة جربان مخسة أسهم        
ينتج ] ٢٩٧٥[جزء السهم فألفني وتسعمائة ومخسة وسبعني       

ــبعون     ــسة وس ــة ومخ ــاً ومثامنائ ــشر ألف ــة ع أربع
 .سهماً] ١٤٨٧٥=٢٩٧٥×٥[
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 مـن اجلامعـة الثامنـة     جمموع سـهام كـلٍ منـهما          
 .سهماً] ٤٤٨٦٣=١٤٨٧٥+٢٩٩٨٨[

أسهم نضرا يف وفـق  ] ٦[ زوجها ستة  من مسألة ولصفية
ينـتج  ] ٢٩٧٥[سهامه ألفني وتسعمائة ومخـسة وسـبعني        

سهامها من اجلامعة الثامنة سبعة عشر ألفاً وسبعمائة ومخسون         
 .سهماً] ١٧٨٥٠=٢٩٧٥×٦[

ولكلٍ من فاطم وشريفة ابنيت امليت التاسع من مسألته ستة          
ه ألفـني   سهماً من مسألته نضرا يف وفق سهام      ] ١٦[عشر  

ينتج سهام كلٍ منـهما     ] ٢٩٧٥[وتسعمائة ومخسة وسبعني    
من اجلامعـة الثامنـة سـبعة وأربعـون ألفـاً وسـتمائة             

 . سهماً]٤٧٦٠٠=٢٩٧٥×١٦[
أما قسمة التركة على الورثة فنقسمها على اجلامعة األخرية         
والناتج نضرب فيه سهام كل وارث منهم ينتج نـصيبه مـن           

 .التركة
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] ٧[ركة املذكور ذه العملية سـبعة         فلفاطم أمحد من الت   
أصـابع   سبعوأذرع  ] ٣ [ثالثةأبواع و ] ١٠ [عشرةحبال و 

 ].٧,٣٣[ بعوثالثة وثالثون يف املائة من األصا
ة مثانيو] ١[وللعاصب إن وجد بالعملية السابقة حبل واحد        

ون إصبعاً  عشرواحد و و] ١ [وذراع واحد ، باعاً  ] ١٨[عشر  
وإذا مل  ،  ]٢١,٣٣ [ة مـن األصـابع    وثالثة وثالثون يف املائ   

غلة فريد نصيب العاصب على ابنتـها       لمرأة  يوجد عاصب ل  
 تـسعة و، حبال  ] ٨[مثانية  فيصبح نصيبها من التركة     ، فاطم  

وثالث أصـابع   ،  ]١[ذراع واحد   و، باعاً  ] ٢٩[وعشرون  
 .]٣,٦٦[ وستة وستون يف املائة من األصبع

]. ١[وذراع واحد   ] ١[باع واحد   ولعائشة بنفس العملية    
 ].٩,٠٣[يف املائة من اإلصبع وثالثة  أصابع تسعو

، أبـواع ] ٥[ولكلٍ من جربان وحيىي بنفس العملية مخسة        
وأربعة وتسعون يف املائـة      ومثانية عشر إصبعاً   ،] ٢[وذراعان  

 ].١٨,٩٤ [من األصبع
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، ] ٢[وذراعان  ، أبواع  ] ٣[ولعبده بالعملية السابقة ثالثة     
 ].١٢,١٩[ يف املائة من اإلصبع وتسعة عشر اًبعأصاثنا عشر و

إصبع ] ١[ذراع واحد   و] ٢[ولصفية بنفس العملية باعان     
 .]١,٦٢ [ يف املائة من اإلصبعاثنان وستونوواحدة 

ـ        أبـواع  ] ٦[ة  تولكلٍ من فاطم وشريفة بنفس العملية س
 .]٤٠٣١ [ يف املائة من اإلصبعواحد وثالثونبع واصأ أربعو

 .اهللا تعاىل أعلم وأحكموهذه صورا و
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 الضامريةاملسألة  -٤٥
ضـامري  ....... املسألة الضامرية تقدم ا الشيخ موسى       

ـ على فضيلة شيخنا العالمة الشيخ أمحد بن حيىي النجمـي   
ونظـراً لـضيق   ـ أمد اهللا يف عمره يف طاعة اهللا ونفع بعلمه  

 لكثرة الدروس والفتـاوى واحملاضـرات       ناالوقت لدى شيخ  
من الرعاف آن ذاك    الندوات والدورات عالوة على مايعانية      و

وما يعاين وإىل اللحظة من الكسور يف أضالعه وبعض أطراف          
وتـاريخ  .... فأحاله علي فقمت بتتبع حصر الورثة رقـم         

هـ فوجدت به بعض األخطاء الغري متعمـدة        ١٢/٧/١٤١٥
 :اآليت ومنها
حممـد   عزالدين بني ورثـة أخيهـا     عدم ذكر ليلى     -١

 فـاطم   وبني ورثت أختـها الـشقيقة     ها  ذكررغم  عزالدين  
 .عزالدين

بني ورثتها أو بـني     بنت أمحد   مل يذكر زوج ليلى      -٢
 . خرباينسعدىلالثاين زوج الوكذلك  ، املتوفَني
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مل يذكر أخ وأخت حممد من أبيه ضـمن ورثتـه            -٣
فقـط   أمه وأخيه الشقيق     بذكر اكتفىحلجبهم بالشقيق وإمنا    

 اإلخـوة وإن كـانوا   كـر  الثلث بينما ذ  وهذا يوهم أن لألم   
 .إىل السدسمن الثلث جب األم الزم حلحمجوبني 

، ضامري  .... مشول صك حصر الورثة لورثة حممد        -٤
 . وهي أجنبية عن مريات حممدضامري...... ولورثة ليلى 

 :وملخص مسألة ليلى على ما يأيت
ضامري .... توفيت امليتة األوىل ليلى زوةجة أمحد        -١

 .ها ويف أالدها منه صاحلة وعلي وقمامة وليلىعن زوج
 .توفيت امليتة الثانية قمامة عمن بقي -٢

توفيت امليتة الثالثة صاحلة عمن بقي وعن زوجهـا          -٣
 .حممد 

ضامري عمن بقـي    ...... تويف امليت الرابع أمحد      -٤
خرباين وعن ولديه منـها     ...... وعن زوجته الثانية سعدى     

 .حيىي وحممد

 . حممد عمن بقيتويف امليت اخلامس -٥
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خـرباين عـن    ...... توفيت امليتة السادسة سعدى      -٦
ولديها املذكورين وعن بنتها سعيدة من زوج آخر ومل يذكر          

 .عنه حياة أو موت يف صك احلصر

تويف امليت السابع علي عن زوجته فاطم مهـدي            -٧
 .وأوالده منها عواجي وناصر

ها تويف امليت الثامن حيىي عن زوجته مرمي وأوالده من         -٨
 .علي وشوعية وضعايف وفاطمة

 .تويف امليت التاسع علي بن حيىي عمن ذُكر -٩

عمن ذُكر وعن ولدي عمه     تويف امليت العاشرضايف     -١٠
 .بق ذكرمها ومها عواجي وناصراالس

توفيت امليتة احلادية عشرة فاطم بنت حيىي عمن ذُكر          -١١
 .وعن زوجها عواجي

عمن  توفيت امليتة الثانية عشرة مرمي بنت حممد أمحد        -١٢
 .ذُكر وعن أختيها صاحلة ونبية

 عن ابنـها    توفيت امليتة الثالثة عشرة ليلى بنت أمحد       -١٣
 .حيىي
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 :دين فعلى ما يأيتالأما ملخص مسألة حممد عز
فاطم ونبية  ابنتيه  دين عن   التويف امليت األول حممد عز     -١

وليلى الـيت     فاطم تنيه الشقيق يوعن أخيه الشقيق أمحد وأخت    
 .سقطت من صك حصر الورثة

عمن ذكر وعـن    دين  التوفيت امليتة الثانية فاطم عز     -٢
 .علي وحيىي ابين أخيها الشقيق أمحد

 .عن ابنها علي توفيت امليتة الثالثة ليلى عزالدين -٣

للزوج ] ٤[ فأصلها من أربعة     :فأما مسألة امليتة األوىل ليلى    
والباقي ثالثة بني األوالد للذكر مثل حظ       ، ] ١[الربع واحد   
منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم مخسة     ] ٣[الثة  األنثيني والث 

ينتج ] ٤[فهي جزء السهم نضرايف أصل املسألة أربعة        ] ٥[
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٢٠=٥×٤[عشرون 

علي سـتة   بنها  وال، أسهم  ] ٥=٥×١[مخسة  أمحد  للزوج  
] ٣[ولكل من البنات صاحلة وقمامة وليلى ثالثة   ، أسهم  ] ٦[

 .أسهم
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وبه  ، ألبيها] ١[ فمن واحد    قمامةمليتة الثانية   وأما مسألة ا  
 .يسقط أخوها وأختاها

من مصح املسألة األوىل    ] ٣[وبالنظر بني سهام صاحلة ثالثة      
إذاً اجلامعـة   ، جندها منقسمة   ] ١[وبني أصل مسألتها واحد     

وللورثة ، ] ٢٠[األوىل عشرون   املسألة  مصح  هي  لمسألتني  ل
ولألب بالزوجيـة مـن     ،   أنصبتهم من مصح املسألة األوىل    

وله من الثانية مجيع سهام مورثتـه       ] ٥[ مخسة   املسألة األوىل 
 ].٣[ثالثة 

 .أسهم] ٨=٥+٣[ألوىل مثانية اجمموع سهامه من اجلامعة 
] ٢[فأصلها من اثـنني       : صاحلة وأما مسألة امليتة الثالثة   

، ألبيها  ] ١[والباقي  واحد    ] ١[لزوجها حممد النصف واحد     
 .األخ واألخت الشقيقانوبه سقط 

من اجلامعة األوىل وبني    ] ٣[ر بني سهام صاحلة ثالثة      وبالنظ
 .جندها متباينة فنثبتهما مجيعاً] ٢[أصل مسألتها اثنني 

 تها فهي جزء السهم اخلاص مبـسأل     ] ٣[فأما السهام ثالثة    
 .نضرب فيها سهام كل وارث منها
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تخراج السفهي جزء السهم    ] ٢[وأما أصل مسألتها اثنان     
ينتج اجلامعة  ] ٢٠[اجلماعة نضربه يف اجلامعة األوىل عشرين       

 ].٤٠=٢٠×٢[الثانية أربعون 
فمن له سهام من اجلامعة األوىل أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].٢ [نيبه وهوجزء السهم اثن
ومن له سهام من املسألة الثالثة أخذه مـضروباً يف جـزء            

 ]٣[السهم ثالثة 
ـ  جمع له    األوىلعة  من اجلام سهام   ومن له     بعـد   امههس

 . وأعطي من اجلامعة الثانيةضرما يف جزئي السهم
نضرا يف جزء الـسهم  ] ٨[لألب من اجلامعة األوىل مثانية  

 .سهماً] ١٦=٨×٢[ينتج ستة عشر ] ٢[اثنني 
نضربه يف جـزء الـسهم   ] ١[وله من مسألة صاحلة واحد      

 .أسهم] ٣=٣×١[ينتج ثالثة ] ٣[ثالثة 
] ١٩=٣+١٦[سهامه من اجلامعة الثانية تسعة عشر       جمموع  

 . سهماً
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نضرا يف جزء الـسهم      ]٦[ولعلي من اجلامعة األوىل ستة      
ينتج سهامه مـن اجلامعـة الثانيـة اثنـا عـشر            ] ٢[اثنني  

 .سهماً ]١٢=٦×٢[
نضرا يف جزء السهم    ] ٣[ولليلى من اجلامعة األوىل ثالثة      

] ٦=٣×٢[ الثاتنية سـتة     ينتج سهامها من اجلامعة   ] ٢[اثنني  
 .أسهم

 .أسهم] ٣=٣×١[وحملمد من اجلامعة الثانية ثالثة 
] ٨[ فأصلها مـن مثانيـة       :أمحدامليت الرابع   وأما مسألة   

والباقي سبعة ألوالده للذكر    ] ١[لزوجته سعدى الثمن واحد     
] ٢[ من علي وحيىي وحممد سهمان       فلكلٍ، مثل حظ األنثيني    

 ].١[واحد  من ليلى وسعدى سهم ولكلٍ
من اجلامعة الثانية   ] ١٩[ تسعة عشر    وبالنظر بني سهام أمحد   

 .جندها متباينة فنثبتها] ٣[وبني أصل مسألته ثالثة 
فهي جزء السهم نضرب فيه     ] ١٩[فأما سهامه تسعة عشر     

 .سهام كل وارث منها
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فهي جزء السهم السـتخراج     ] ٨[وأما أصل مسألته مثانية     
ينتج اجلامعـة   ] ٤٠[ الثانية أربعني    اجلامعة فنضربه يف اجلامعة   

 .]٣٢٠=٤٠×٨[الثالثة ثالمثائة وعشرون 
فمن له سهام من اجلامعة الثانية أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].٨[به وهوجزء السهم مثانية 
 أخذه مـضروباً يف جـزء       الرابعةومن له سهام من املسألة      

 ]١٩ [تسعة عشرالسهم 
 بعـد   سـهامه جمع له   من اجلامعة واملسألة    سهام   ومن له   

 . وأعطي من اجلامعة الثالثةضرما يف جزئي السهم
نـضرا يف جـزء     ] ١٢[لعلي من اجلامعة الثانية اثنا عشر       

 .سهماً] ٣٦=١٢×٣[ينتج ستة وثالثون ] ٣[السهم ثالثة 
نضرا يف جـزء الـسهم      ] ٢[وله من مسألة أبيه سهمان      

 .سهماً] ٣٨=١٩×٢[ينتج مثانية وثالثون ] ١٩[تسعة عشر 
جمموع سهامه مـن اجلامعـة الثالثـة أربعـة وسـبعون            

 .سهماً]٧٤=٣٨+٣٦[
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أسهم نضرا يف جـزء     ] ٦[ولليلى من اجلامعة الثانية ستة      
 .سهماً] ١٨=٦×٣[ينتج مثانية عشر ] ٣[السهم ثالثة 

نضربه يف وفق سهامه    ] ١[وهلا من مسألة أبيها سهم واحد       
 .سهماً] ١٩=١٩×١[ينتج تسعة عشر ] ١٩[تسعة عشر 

جمموع سهامها من اجلامعـة الثالثـة سـبعة وثالثـون           
 .سهماً] ٣٧=١٩+١٨[

نضرا ] ٢[ولكلٍ من حيىي وحممد من مسألة أبيهم سهمان         
ينتج سهام كلٍ منهما مـن      ] ١٩[يف جزء السهم تسعة عشر      

 .سهماً] ٣٨=١٩×٢[اجلامعة الثالثة مثانية وثالثون 
فقد ذُكر يف صك حصر     : وأما مسألة امليت اخلامس حممد    

وهذا يـوهم أن    ، شقيق  أخيه ال أمه و يف  ه  احنصر إرث  هالورثة أن 
ولعدم ، لعدم الفرع الوارث    ؛  فرض األم يف هذه احلالة الثلث       

 حملمد أخ وأخت من أبيه فيلزم       يوجداجلمع من اإلخوة بينما     
ذكرهم هنا حلجب األم م من الثلث إىل السدس وإن كانـا            

] ٦[شقيق ؛ لذا فأصل مسألة حممد من ستة         حمجوبني باألخ ال  



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧١٧

لألخ الشقيق حيىي   ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[ألمه السدس واحد    
 .ت ألبخ وبه يسقط األخ واألتعصيباً

من اجلامعـة   ] ٣٨[وبالنظر بني سهام حممد مثانية وثالثني       
جندها متوافقة بالنـصف    ] ٦[وبني أصل مسألته ستة     ، الثالثة  

 .فنثبت وفقهما
هي جـزء   و] ١٩=٢÷٣٨[فتسعة عشر    سهامه   فأما وفق 

 .السهم اخلاص مبسألته نضرب فيها سهام كل وارث منها
هي جزء السهم   ] ٣=٢÷٦[وأما وفق أصل مسألته فثالثة      

الستخراج اجلامعة فنضربه يف اجلامعة الثالثة ثالمثائة وعشرين        
ينتج اجلامعة الرابعة يف هـذه املـسألة تـسعمائة وسـتون            

]٩٦٠=٣٢٠×٢.[ 
ن له سهام من اجلامعة الثالثة أخذه مضروباً فيما ضربت          فم

 ].٣[به وهوجزء السهم ثالثة 
 أخذه مضروباً يف جـزء      اخلامسةومن له سهام من املسألة      

 ]١٩[تسعة عشر السهم 
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 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 . وأعطي من اجلامعة الرابعةضرما يف جزئي السهم

سهماً ] ١٣٤[اجلامعة الثالثة مائة وأربعة وثالثون      لعلي من   
ينتج سهامه مـن اجلامعـة      ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      

 .سهماً] ٤٠٢=٣×١٣٤[الرابعة أربعمائة واثنان 
سهماً نضرا  ] ٦٧[ولليلى من اجلامعة الثالثة سبعة وستون       

ينتج سهامها من اجلامعـة الرابـع       ] ٣[يف جزء السهم ثالثة     
 .سهماً] ٢٠١=٦٧×٣[ن وواحد مائتا

] ١٩[ولسعدى من اجلامعة الثالثة باألمومة تـسعة عـشر          
ينـتج سـبعة ومخـسون      ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      

 . سهماً]٥٧=١٩×٣[
واحد نضربه يف وفق سهامه     ] ١[مسألة حممد سهم    وهلا من   

 .سهماً] ١٩=١٩×١[ينتج تسعة عشر ] ١٩[تسعة عشر 
عـة الرابعـة سـتة وسـبعون      جمموع سهامها مـن اجلام    

 .سهماً] ٧٦=٥٧×١٩[
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] ٣٨[وليحىي من اجلامعة الثالثة بالبنوة مثانيـة وثالثـون          
ينتج مائة وأربعـة عـشر      ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      

]١١٤=٣٨×٣.[ 
أسهم نـضرا يف جـزء      ] ٥[وله من مسألة حممد مخسة      

ينتج مخسة وتـسعون    ] ١٩[تسعة عشر   وفق سهامه   السهم  
 .سهماً] ٩٥=١٩×٥[

جمموع سهامه مـن اجلامعـة الرابعـة مائتـان وتـسعة            
 .أسهم] ٢٠٩=٩٥+١١٤[

ذكر عن   فلم ي  : خرباين ى سعد ةوأما مسألة امليتة السادس   
إذاً أصـل   ، يف صك احلـصر     زوجها الثاين حياة وال موت      

للذكر مثل حـظ    ] ٣[مسألتها من عدد رؤوس ورثتها ثالثة       
بنتها سعيدة سهم واحـد     وال، ] ٢[األنثيني فليحىي سهمان    

]١ .[ 
من اجلامعـة   ] ٧٦[ستة وسبعني   وبالنظر بني سهام سعدى     

ا ممتباينة فنثبـه  جندها  ] ٣[ وبني أصل مسألتها ثالثة      الرابعة
 .مجيعاً
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فهي جزء السهم اخلـاص     ] ٧٦[فأما السهام ستة وسبعون     
 .مبسألتها نضرب فيها سهام كل وارث منها

ي جزء السهم الستخراج    فه] ٣[وأما أصل مسألتها ثالثة     
] ٩٦٠[اجلامعة فنضربه يف اجلامعة الرابعة تسعمائة وسـتني         

ــانون   ــة ومث ــان ومثامنائ ــسة ألف ــة اخلام ــتج اجلامع ين
]٢٨٨٠=٩٦٠×٣.[ 

فمن له سهام من اجلامعة الرابعة أخذه مضروباً فيما ضربت          
 ].٣[به وهوجزء السهم ثالثة 

اً يف جـزء    ومن له سهام من املسألة السادسة أخذه مضروب       
 ]٧٦[ ستة وسبعني هاسهم

 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 . وأعطي من اجلامعة اخلامسةضرما يف جزئي السهم

سهماً ] ٤٢٠[لعلي من اجلامعة الرابعة أربعمائة وعشرون       
ينتج سهامه مـن اجلامعـة      ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      

 .أسهم] ١٢٠٦=٤٠٢×٣[تة اخلامسة ألف ومائتان وس
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سـهماً   ]٢٠١[ماتان وواحـد    ولليلى من اجلامعة الرابعة     
ينتج سهامها من اجلامعـة     ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      

 .أسهم] ٦٠٣=٢٠١×٣[ستمائة وثالثة  اخلامسة
سـهماً  ] ٧٢[وحملمد من اجلامعة الرابعة اثنان وسـبعون        

مـن اجلامعـة    ينتج سهامه   ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      
 .سهماً] ٢١٦=٧٢×٣[اخلامسة مائتان وستة عشر 

أسـهم  ] ٢٠٩[وليحىي من اجلامعة الرابعة مائتان وتـسعة    
سـتمائة وسـبعة    ينـتج   ] ٣[نضرا يف جزء السهم ثالثة      

 .اًسهم] ٦٢٧=٢٠٩+٣[وعشرون 
نضرا يف كامل سـهامها     ] ٢[وله من مسألة أمه سهمان      

ــتج ] ٧٦[ســتة وســبعني  ــين ــة واثن ان ومخــسون مائ
 . سهماً]١٥٢=٧٦×٢[

  سبعمائة وتسعة وسبعون   من اجلامعة اخلامسة  جمموع سهامه   
 .سهماً] ٧٧٩=١٥٢+٦٢٧[
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جـزء  نضربه يف   ] ١[ولسعيدة من مسألة أمها سهم واحد       
سهامها من اجلامعة اخلامسة     ينتج] ٧٦[ ستة وسبعني    السهم

 .سهماً] ٧٦=٧٦×١[ستة وسبعون 
] ٨[مـن مثانيـة      فأصلها   :يوأما مسألة امليت السابع عل    

البنيـه  ] ٧[والباقي سبعة   ، ] ١[لزوجته فاطم الثمن واحد     
وهي منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثـنني       عواجي وناصر   

ينتج ] ٨[فهي جزء السهم نضرا يف أصل املسألة مثانية         ] ٢[
 .]١٦=٨×٢[ستة عشر 
 ]٧[ولكل ابـن سـبعة       ، ]٢=٢×١[ان  سهمانللزوجة  

 .أسهم
أسهم ] ١٢٠٦[ وستة   نيلنظر بني سهام علي ألف ومائت     وبا

] ١٦[وبني مصح مسألته سـتة عـشر         من اجلامعة اخلامسة  
 .جندها متوافقة بالنصف فنثبت وفق كلٍ منهما

وهي ] ٦٠٣=٢÷١٢٠٣[فأما وفق السهام فستمائة وثالثة      
 .جزء السهم اخلاص مبسألته نضرب فيه سهام كل وارث منها
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وهي جزء الـسهم    ] ٨=٢÷١٦[انية  وأما وفق مسألته فثم   
الستخراج اجلامعة فنضربه يف اجلامعة اخلامسة ألفني ومثامنائـة         

ينتج اجلامعة السادسة يف هذه املسألة ثالثة       ] ٢٨٨٠[ومثانني  
 ].٢٣٠٤٠ =٢٨٨٠×٨[وعشرون ألفاً وأربعون 

سهام من اجلامعة اخلامسة أخذه مـضروباً فيمـا         فمن له   
 ].٨[ية ضربت به وهوجزء السهم مثان

ومن له سهام من املسألة السابعة أخذه مضروباً يف جـزء           
 ]٦٠٣[السهم وهو وفق سهام امليت السابع ستمائة وثالثة 

 بعـد   سـهامه من اجلامعة واملسألة جمع له      سهام   ومن له   
 . وأعطي من اجلامعة السادسةضرما يف جزئي السهم

سـهم  أ] ٦٠٣[فلليلى من اجلامعة اخلامسة ستمائة وثالثة       
ينتج سهامها من اجلامعـة     ] ٨[نضرا يف جزء السهم مثانية      

ــشرون   ــة وع ــة وأربع ــة آالف ومثامنائ ــسادسة أربع ال
 .سهماً] ٤٨٢٤=٦٠٣×٨[

] ٢١٦[وحملمد من اجلامعة السادسة مائتان وسـتة عـشر          
ينتج سـهامه مـن     ] ٨[سهماً نضرا يف جزء السهم مثانية       
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 وعـشرون   اجلامعة الـسادسة ألـف وسـبعمائة ومثانيـة        
 .سهماً] ١٧٢٨=٢١٦×٨[

وليحىي من اجلامعة السادسة سبعمائة وتـسعة وسـبعون         
ينتج سهامه  ] ٨[نضرا يف جزء السهم مثانية       سهماً] ٧٧٩[

ستة آالف ومائتان واثنـان وثالثثـون        من اجلامعة السادسة  
 .سهماً] ٦٢٣٢=٧٧٩×٨[

سـهماً  ] ٧٦[ولسعيدة من اجلامعة اخلامسة ستة وتسعون       
ينتج سهامها من اجلامعـة     ] ٨[ يف جزء السهم مثانية      نضرا

 .أسهم] ٦٠٨=٧٦×٨[السادسة ستمائة ومثانية 
نضرا يف جزء   ] ٢[ولفاطم زوجة علي من مسألته سهمان       

ينتج سـهامها مـن اجلامعـة       ] ٦٠٣[السهم ستمائة وثالثة    
 .أسهم] ١٢٠٦=٦٠٣×٢[السادسة ألف ومائتان وستة 

أسهم ] ٧[سألة أبيهم سبعة    ولكلٍ من عواجي وناصر من م     
ينتج سهام كلٍ   ] ٦٠٣[نضرا يف جزء السهم ستمائة وثالثة       

منهما من اجلامعة السادسة أربعة آالف ومائتـان وواحـد           
 . سهماً]٤٢٢١=٦٠٣×٧[وعشرون 
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] ٨[ فأصلها مـن مثانيـة       :وأما مسألة امليت الثامن حيىي    
 أوالده  بني] ٧[والباقي سبعة   ، ] ١[لزوجته مرمي الثمن واحد     

علي وضعايف وشوعية وفاطم للذكر مثل حظ األنثيني والسبعة         
فهي جـزء   ] ٦[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ستة      ] ٧[

ينتج مثانية وأربعون   ] ٨[السهم نضرا يف أصل املسألة مثانية       
]٤٨=٨×٦.[ 

وبالنظر بني سهام حيىي ستة آالف ومائتني واثنني وثالثـني          
دسة وبني مصح مـسألته مثانيـة       من اجلامعة السا  ] ٦٢٣٢[

 .جندها متوافقة بالثمن فنثبت وفقهما] ٤٨[وأربعني 
ــبعون   ــسعة وس ــسبعمائة وت ــسهام ف ــق ال ــا وف فأم

 اخلاص مبسألته نضرب    موهي جزء السه  ] ٧٧٩=٨÷٦٢٣٢[
 .فيه سهام كل وارث منها

وهـي جـزء    ] ٦=٨÷٤٨[وأما وفق مصح مسألته فستة      
 اجلامعة السادسة ثالثـة     فنضربه يف السهم الستخراج اجلامعة    

ينتج اجلامعة السابعة مائـة     ] ٢٣٠٤٠[وعشرين ألفاً وأربعني    
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 ٢٣٠٤٠×٦[ومثانية وثالثـون ألفـاً ومائتـان وأربعـون          
=١٣٨٢٤٠.[ 

 أخذه مـضروباً فيمـا      السادسةفمن له سهام من اجلامعة      
 ].٦ [ستةضربت به وهوجزء السهم 

 يف جـزء     أخذه مـضروباً   الثامنةومن له سهام من املسألة      
 ]٧٧٩ [نيتسعة وسبعمائة وسبع هاسهم

 بعد  سهامه جمع له    معاًمن اجلامعة واملسألة    سهام   ومن له   
 . وأعطي من اجلامعة السابعةضرما يف جزئي السهم

من اجلامعة السادسة أربعة آالف ومثامنائـة وأربعـة         فلليلى  
] ٦ [سـتة  نضرا يف جزء السهم      سهماً] ٤٨٢٤[وعشرون  
من اجلامعة الـسابعة مثانيـة وعـشرون ألفـاً          ها  ينتج سهام 

 .سهماً] ٢٨٩٤٤=٤٨٢٤×٦[وتسعمائة وأربعة وأربعون 
وحملمد من اجلامعة السادسة ألف وسبعمائة ومثانية وعشرون        

ينتج سهامه  ] ٦[سهماً نضرا يف جزء السهم ستة       ] ١٧٢٨[
من اجلامعة السابعة عشرة آالف وثالمثائة ومثانيـة وسـتون          

 سهماً ] ١٠٣٦٨=١٧٢٨×٦[
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أسهم ] ٦٠٨[من اجلامعة السادسة ستمائة ومثانية      ولسعيدة  
 مـن اجلامعـة     ينتج سهامها ] ٦[ة  ستنضرا يف جزء السهم     

ــون    ــة وأربع ــتمائة ومثاني ــة آالف وس ــسابعة ثالث ال
 .سهماً] ٣٦٤٨=٦٠٨×٦[

] ١٢٠٦[ولفاطم من اجلامعة السادسة ألف ومائتان وستة        
ينتج سـهامها مـن     ] ٦[تة   نضرا يف جزء السهم س     أسهم

اجلامعة السابعة سـبعة آالف ومائتـان وسـتة وثالثـون           
 .سهماً] ٧٢٣٦=١٢٠٦×٦[

ولكلٍ من عواجي وناصر من اجلامعة السادسة أربعة آالف         
 نضرا يف جـزء     سهماً] ٤٢٢١[ومائتان وواحد وعشرون    

ينتج سهام كلٍ منهما من اجلامعة الـسابعة        ] ٦[السهم ستة   
ــشرون أل ــسة وع ــشرون مخ ــتة وع ــة وس ــاً وثالمثائ ف

 .سهماً] ٢٥٣٢٦=٤٢٢١×٦[
أسهم نضرا يف وفق ] ٦[وملرمي زوجة حيىي من مسألته ستة   

ينتج سهامها  سهماً  ] ٧٧٩[  نيسهامه تسعمائة وتسعة وسبع   
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من اجلامعة السابعة أربعة آالف وستمائة وأربعـة وسـبعون          
 .سهماً] ٤٦٧٤=٧٧٩×٦[

] ١٤[يهم أربعة عشر    ولكلٍ من علي وضعايف من مسألة أب      
] ٧٧٩[ نضرا يف وفق سهامه تسعمائة وتسعة وسبعني         سهماً

عـشرة آالف   ؛  ينتج سهام كلٍ منهما من اجلامعة الـسابعة         
 .أسهم] ١٠٩٠٦=٧٧٩×١٤[وتسعمائة وستة 

أسهم ] ٧[ولكلٍ من شوعية وفاطم من مسألة أبيهم سبعة         
نتج ي] ٧٧٩[نضرا يف وفق سهامه تسعمائة وتسعة وسبعني        

مخسة آالف وأربعمائة   ؛  سهام كلٍ منهما من اجلامعة السابعة       
 .سهماً] ٥٤٥٣=٧٧٩×٧[وثالثة ومخسون 

ألمه ] ٦[ فأصلها من ستة     :وأما مسألة امليت التاسع علي    
ألخيه وأختيـه األشـقاء     ] ٥[قي مخسة   االسدس واحد والب  

فهي جزء السهم   ] ٤[منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم أربعة      
ينـتج أربعـة وعـشررون      ] ٦[ أصل املسألة ستة     نضرا يف 

 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٢٤=٤×٦[
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] ١٠[ولألخ الشقيق عشرة    ، أسهم  ] ٤=٤×١[لألم أربعة   
 .أسهم] ٥[ولكل من األختني الشقيقتني مخسة ، أسهم 

وبالنظر بني سهام علي من اجلامعة السابعة عـشرة آالف          
ته أربعـة   وبني مـصح مـسأل    ] ١٠٩٠٦[وتسعمائة وستة   

 .جندها متوافقة بالنصف فنثبت وفقهما] ٢٤[وعشرين 
خمسة آالف وأربعمائة وثالثة ومخسون     ففأما وفق السهام    

هي جزء السهم اخلـاص مبـسألته       و] ٥٤٥٣=٢÷١٠٩٠٦[
 .نضرب فيها سهام كل وارث منها

هـي  و] ١٢=٢÷٢٤[اثنا عـشر    فة  سألاملوأما وفق مصح    
 ؛ه يف اجلامعة الـسابعة     الستخراج اجلامعة فنضرب   جزء السهم 

ينـتج  ] ١٣٨٢٤٠[مائة ومثانية وثالثني ألفاً ومائتني وأربعني       
اجلامعة الثامنة ـ يف هذه املسألة ـ مليون وستمائة ومثانيـة    

ــانون    ــة ومث ــاً ومثامنائ ــسون ألف  ١٣٨٢٤×١٢[ومخ
=١٦٥٨٨٨٠[. 

جـزء    أخذه مضروباً يف   السابعةفمن له سهام من اجلامعة      
 ].١٢ [ عشراثين هاسهم
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 أخذه مضروباً يف جـزء      التاسعةومن له سهام من املسألة      
  .]٥٤٥٣ [مخسة آالف وأربعمائة وثالثة ومخسني هاسهم

 بعد  سهامهمن اجلامعة واملسألة معاً جمع له       سهام   ومن له   
 .الثامنةضرما يف جزئي السهم وأعطي من اجلامعة 

ن فلليلى مثانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعـة وأربعـو        
ينتج ] ١٢[اثين عشر  نضرا يف جزء السهم      سهماً] ٢٨٩٤٤[

 ثالمثائةوسبعة وأربعون ألفاً ثالمثائة     سهامها من اجلامعة السابعة   
 . سهماً]٣٤٧٣٢٨ =٢٨٩٤٤×١٢[ومثانية وعشرون 

عشرة آالف وثالمثائة ومثانيـة     ؛  اجلامعة السابعة   وحملمد من   
 ين عـشر  اثسهماً نضرا يف جزء السهم      ] ١٠٣٦٨[وستون  

 مائة وأربعة وعـشرون      من اجلامعة الثامنة   ينتج سهامه ] ١٢[
 ]١٢٤٤١٦=١٠٣٦٨×١٢[ألفاً وأربعمائة وسـتة عـشر       

  .سهماً
ثالثة آالف وستمائة ومثانية    ؛  من اجلامعة السابعة    ولسعيدة  

 نضرا يف جزء السهم اثين عـشر        سهماً] ٣٦٤٨[وأربعون  
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ثة وأربعـون ألفـاً      ثال ينتج سهامها من اجلامعة الثامنة    ] ١٢[
 .سهماً] ٤٣٧٧٦=٣٦٤٨×١٢[وسبعمائة وستة وسبعون 

سبعة آالف ومائتان وسـتة     ؛  من اجلامعة السابعة    ولفاطم  
 اثين عـشر  نضرا يف جزء السهم     سهماً  ] ٧٢٣٦[وثالثون  

ستة ومثـانون  ـ  من اجلامعة الثامنةـ ينتج سهامها  ] ١٢[
 .سهماً] ٨٦٨٣٢=٧٢٣٦×١٢[ألفاً ومثامنائة واثنان وثالثون 

مخـسة  ؛  ولكلٍ من عواجي وناصر من اجلامعة الـسابعة         
وعــشرون ألفــاً وثالمثائــة وســتة وعــشرون     

 نضرا يف جزء السهم اثـين       سهماً] ٢٥٣٢٦=٤٢٢١×٦[
ثالمثائة ينتج سهام كلٍ منهما من اجلامعة الثامنة        ] ١٢[عشر  

ــة آالف  ــشر وثالث ــا ع ــسعمائة واثن  ٢٥٣٢٦×١٢[وت
 .سهماً] ٣٠٣٩١٢=

أربعـة آالف   ؛  من اجلامعـة الـسابعة      ملرمي زوجة حيىي    و
جـزء  نضرا يف   سهماً  ] ٤٦٧٤[وستمائة وأربعة وسبعون    

 ستة ومخسون ألفـاً ومثانيـة       ينتج  ] ١٢ [السهم اثين عشر    
 . سهماً]٥٦٠٨٨=٤٦٧٤×١٢ [ومثانون
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أسهم نضرا يف وفـق  ] ٤[ أربعة عليوهلا من مسألة ابنها    
واحـد  ئة وثالثة ومخسني ينـتج      سهامه مخسة آالف وأربعما   

 ]٢١٨١٢=٥٤٥٣×٤[وعشرون ألفاً ومثامنائة واثنا عـشر       
 .سهماً

سبعة وسـبعون ألفـاً      من اجلامعة الثامنة  سهامها  جمموع  
 . سهماً]٧٧٩٠٠=٢١٨١٢+٥٦٠٨٨[وتسعمائة 

ضعايف من اجلامعة السابعة عشرة آالف وتسعمائة وستة        ول
هم اثـين    نضرا يف جزء الس    أسهم] ١٠٩٠٦=٧٧٩×١٤[

مائة وثالثون ألفاً ومثامنائة واثنان وسـبعون   ينتج  ] ١٢[عشر    
 .سهماً] ١٣٠٨٧٢=١٠٩٠٦×١٢[

نـضرا  سهماً  ] ١٤[وله من مسألة أخيه علي أربعة عشر        
يف وفق سهامه مخسة آالف وأربعمائة وثالثة ومخسني ينـتج          

ـ ون ألفـاً و   أربعة ومخـس   ـ ائة و سمخ  ٥٤٥٣×١٠[ون  ثالث
 .سهماً] ٥٤٥٣٠=

مائة ومخسة ومثانون ألفـاً  ع سهامه من اجلامعة الثامنة      جممو
 . سهماً]١٨٥٤٠٢=٥٤٥٣٠+١٣٠٨٧٢[وأربعمائة واثنان 
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من اجلامعة السابعة مخـسة آالف      ولكلٍ من شوعية وفاطم     
سهماً نضرا يف جـزء     ] ٥٤٥٣[وأربعمائة وثالثة ومخسون    

ون ألفاً وأربعمائـة    ينتج مخسة وست  ] ١٢[السهم اثين عشر      
 .سهماً] ٦٥٤٣٦=٥٤٥٣×١٢ [ وثالثونوستة

أسـهم  ] ٥ [مخـسة علي   اأخيهممن مسألة   ولكلٍ منهما   
مخسة آالف وأربعمائة وثالثة ومخسني     نضرا يف وفق سهامه     

 سبعة وعشرون ألفاً ومائتان ومخسة وسـتون      ينتج  ] ٥٤٥٣[
 .  سهماً]٢٧٢٦٥=٥٤٥٣×٥[

جممــوع ســهام كــلٍ منــهما مــن اجلامعــة الثامنــة 
 .سهم ]٩٢٧٠١=٦٥٤٣٦+٢٧٢٦٥[

] ٦[فأصلها من سـتة      :وأما مسألة امليت العاشر ضعايف    
] ٤[وألختيه الشقيقتني الثلثان أربعة     ] ١[ألمه السدس واحد    

البين عمه منكسر ] ١[والباقي واحد ، ] ٢[لكل واحدة اثنان 
فهي جزء السهم نـضرا     ] ٢[عليهما ومباين لرأسيهما اثنني     

ومنها ] ١٢=٦×٢[اثنا عشر   ينتج  ] ٦[ستة  يف أصل املسألة    
 .يصح هذا االنكسار
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ولكل مـن األخـتني أربعـة        ، ]٢=٢×١[لألم سهمان   
 ].١[ولكلٍ من أبين العم سهم واحد ، أسهم ] ٤=٢×٢[

ـ  من اجلامعة الثامنة    وبالنظر بني سهام ضعايف       نيمائة وثالث
مسألته وبني مصح   ] ١٣٠٨٧٢[  ني وسبع نيألفاً ومثامنائة واثن  

 . جندها متوافقة بالنصف فنثبت وفقهما]١٢[اثين عشر 
فاثنان وتسعون ألفاً وسـبعمائة وواحـد       فأما وفق السهام    

سهم هي جزء السهم ملـسألته      ] ٩٢٧٠١=٢÷١٨٥٤٠٢[
 .نضرب فيه سهام كل وارث منها
هـي جـزء    و ]٦=٢÷١٢[وأما وفق مصح مسألته فستة      

مليـون  ة نضربه يف اجلامعة الثامنـة       عالسهم الستخراج اجلام  
] ١٦٥٨٨٨٠[مائة ومثانية ومخسني ألفاً ومثامنائة ومثانني       وست

 يف هذه املسألة تسعة مليون وتـسعمائة        ينتج اجلامعة التاسعة  
 ١٦٥٨٨٨٠×٦[وثالثة ومخسون ألفـاً ومائتـان ومثـانون        

=٩٩٥٣٣١٢٠.[ 
فمن له سهام من اجلامعة الثامنة أخذه مضروباً فيما ضربت          

 ].٦ [ةبه وهوجزء السهم ست
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هام من املسألة العاشرة أخذه مضروباً يف جـزء         ومن له س  
 ]. ٩٢٧٠١[اثنني وتسعني ألفاً وسبعمائة وواحد ها سهم

 بعد  سهامهمن اجلامعة واملسألة معاً جمع له       سهام   ومن له   
 .ضرما يف جزئي السهم وأعطي من اجلامعة التاسعة

وسـبعة وأربعـون ألفـاً      ثالمثائةالثامنةفلليلى من اجلامعة    
سهماً نضرا يف جزء    ] ٣٤٧٣٢٨[ائة ومثانية وعشرون    ثالمث

 من اجلامعة التاسـعة مليونـان       ينتج سهامها ] ٦[ستة  السهم  
ــتون   ــة وس ــسعمائة ومثاني ــاً وت ــانون ألف ــة ومث وثالث

 .سهماً] ٢٠٨٣٩٨٦=٣٤٧٣٢٨×٦[
من اجلامعة الثامنة مائة وأربعـة وعـشرون ألفـاً          وحملمد  

نضرا يف جـزء    سهماً  ] ١٢٤٤١٦[وأربعمائة وستة عشر    
 من اجلامعة التاسـعة سـبعمائة       ينتج سهامه ] ٦ [ستةالسهم  

ــسعون   ــتة وت ــة وس ــاً وأربعمائ ــون ألف ــتة وأربع وس
 . سهماً] ٧٤٦٤٩٦=١٢٤٤١٦×٦[

من اجلامعة الثامنة ثالثة وأربعون ألفاً وسـبعمائة        ولسعيدة  
 ستةنضرا يف جزء السهم     سهماً  ] ٤٣٧٧٦[وستة وسبعون   
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مائتان واثنان وسـتون    ن اجلامعة التاسعة     م ينتج سهامها ] ٦[
] ٢٦٢٦٥٦ =٤٣٧٧٦×٦[ألفاً وستمائة وسـتة مخـسون       

 .سهماً
من اجلامعة الثامنة ستة ومثانون ألفاً ومثامنائة واثنان        ولفاطم  

ينـتج  ] ٦[ستة  نضرا يف جزء السهم     ] ٨٦٨٣٢[وثالثون  
من اجلامعة التاسعة مخسمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة       سهامها  

 .سهماً] ٥٢٠٩٩٢=٨٦٨٣٢×٦[ثنان وتسعون وا
من اجلامعة الثامنة ثالمثائة وثالثة     ولكلٍ من عواجي وناصر     
نـضرا يف   سهماً  ] ٣٠٣٩١٢[آالف وتسعمائة واثنا عشر     

مليون ومثامنائة وثالثة وعـشرون     ينتج  ] ٦ [ستةجزء السهم   
ــبعون    ــان وس ــة واثن ــاً وأربعمائ  ٣٠٣٩١٢×٦[ألف

 .سهماً] ١٨٢٣٤٧٢=
نضربه يف  ] ١[سهم واحد    منهما من مسألة ضعايف      ولكلٍ

] ٩٢٧٠١[وفق سهامه اثنني وتسعني ألفاً وسبعمائة وواحد        
-٩٢٧×١[ينتج اثنان وتسعون ألفـاً وسـبعمائة وواحـد          

 .سهماً] ٩٢٧٠١=١
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 من اجلامعـة التاسـعة مليـون        سهام كلٍ منهما  جمموع  
وتسعمائة وستة عـشر ألفـاً ومائـة وثالثـة وسـبعون             

]١٩١٦١٧٣=٩٢٧٠١×١٨٢٣٤٧٢[  
من اجلامعة الثامنة سبعة وسبعون ألفـاً         وملرمي زوجة حيىي  

 ]٦ [ستةنضرا يف جزء السهم     سهماً  ] ٧٧٩٠٠[وتسعمائة  
 ٧٧٩٠٠×٦ [أربعمائة وسبعة وستون ألف وأربعمائـة     ينتج  

 . سهماً] ٤٦٧٤٠٠=
وفق سهامه  نضرا  ] ٢ [سهمان ضعايفوهلا من مسألة ابنها     

ينتج مائـة   ] ٩٢٧٠١[لفاً وسبعمائة وواحد    اثنني وتسعني أ  
 ٩٢٨٠١×٢[ومخسة ومثـانون ألفـاً وأربعمائـة واثنـان          

 .سهماً] ١٨٥٤٠٢=
ستمائة واثنان ومخسون   التاسعة  جمموع سهامها من اجلامعة     

] ٦٥٢٨٠٢=١٨٥٤٠٢+٤٦٧٤٠٠[ألفاً ومثامنائة واثنـان     
 .سهماً

تسعون اثان و  الثامنة من اجلامعة    أختيه الشقيقتني ولكلٍ من   
السهم سهم نضرا يف جزء ] ٩٢٧٠١[ألفاً وسبعمائة وواحد 
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ينتج مخسمائة وستة ومخسون ألفاً ومائتان وسـتة        ] ٦[ستة  
 .أسهم] ٥٥٦٢٠٦=٩٢٧٠١×٦[

أسهم نضرا يف   ] ٤ [أربعةولكلٍ منهما من مسألة أخيهما      
  ]٩٢٧٠١[اثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد      وفق سهامه   

ــة وســ  ــتج ثالمثائ ــة  ين ــة وأربع ــاً ومثامنائ بعون ألف
  .أسهم ]٣٧٠٨٠٤=٩٢٧٠١×٤[

 من اجلامعة التاسعة تسعمائة وسبعة      جمموع سهام كلٍ منهما   
 ٣٧٠٨٠٤+٥٥٦٢٠٦[وعــشرة  ألفــاً وعــشرون 

 .أسهم] ٩٢٧٠١٠=
 فأصلها من سـتة     :وأما مسألة امليتة احلادية عشرة فاطم     

قيقة لكلٍ من زوجها وأختها الـش     ] ٨[وتعول إىل مثانية    ] ٦[
 ].٢[وألمها الثلث اثنان ] ٣[النصف ثالثة 

ن ألفـاً   ي وبالنظر بني سهام فاطم تسعمائة وسبعة وعـشر       
وبـني  من اجلامعة احلادية عشرة     أسهم  ] ٩٢٧٠١٠[وعشرة  

جندها متوافقة بالنصف فنثبت وفـق      ] ٨[عول مسألتها مثانية    
 .كلٍ منهما



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٣٩

ـ فأما وفق السهام فأربعمائة وثالثة وستون ألفاً         سمائة ومخ
سهماً وهي جزء السهم     ]٤٦٣٥٠٥=٤÷٩٢٧٠١٠[ومخسة  

 .اخلاص مبسألتها نضرب فيها سهام كل وارث منها
هي جزء السهم   ] ٤=٢÷٨[وأما وفق عول مسألتها فأربعة      

الستخراج اجلامعة نضربه يف اجلامعة التاسعة تـسعة ماليـني          
] ٩٩٦٣٢٨٠[وتسعمائة وثالثة ومخسني ألفاً ومائتني ومثانني       

ج اجلامعة العاشرة يف هذه املسألة تسعة وثالثـون مليونـاً           ينت
 ٩٩٦٣٢٨٠×٤[ومثامنائة وثالثة عشر ألفاً ومائة وعـشرون        

=٣٩٨١٣١٢٠[. 
فمن له سهام من اجلامعة التاسعة أخـذه مـضروباً فيمـا            

 ].٤[ضربت به وهوجزء السهم أربعة 
ومن له سهام من املسألة احلادية عشرة أخذه مـضروباً يف           

 أربعمائة وثالثة وستني ألفاً ومخسمائة ومخـسة        هامجزء سه 
 .سهمأ]٤٦٣٥٠٥[

 بعد  سهامهمن اجلامعة واملسألة معاً جمع له       سهام   ومن له   
 .ضرما يف جزئي السهم وأعطي من اجلامعة العاشرة
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فلليلى من اجلامعة التاسعة مليونان وثالثة ومثـانون ألفـاً          
 نـضرا يف    سهماً] ٢٠٨٣٩٨٦[وتسعمائة ومثانية وستون    

ينتج سهامها من اجلامعة العاشرة مثانية      ] ٤[جزء السهم أربعة    
ماليني وثالمثائة ومخسة وثالثون ألفاًومثامنائة واثنان وسـبعون        

 .سهماً] ٨٣٣٥٨٧٢=٢٠٦٣٩٨٦×٤[
سبعمائة وستة وأربعـون ألفـاً       التاسعةوحملمد من اجلامعة    

 جزء  نضرا يف سهماً  ] ٧٤٦٤٩٦[وأربعمائة وستة وتسعون    
العاشرة مليونـان   ينتج سهامه من اجلامعة     ] ٤ [أربعةالسهم  

وتسعمائة ومخسة ومثانون ألفاً وتسعمائة وأربعـة ومثـانون         
 . سهماً] ٢٩٨٥٩٨٤=٧٤٦٤٩٦×٤[

مائتان واثنان وسـتون ألفـاً       التاسعةولسعيدة من اجلامعة    
نضرا يف جـزء    سهماً  ] ٢٦٢٦٥٦[وستمائة وستة مخسون    

 مليـون   ةاشـر ينتج سهامها من اجلامعة الع    ] ٤ [أربعةالسهم  
= ٢٦٢٦٥٦×٤[ومخسون ألفاً وستمائة وأربعة وعـشرون       

 .سهماً] ١٠٥٠٦٢٤
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مخسمائة وعشرون   التاسعةمن اجلامعة   زوجة علي   ولفاطم  
] ٥٢٠٩٩٢=٨٦٨٣٢×٦[ألفاً وتسعمائة واثنان وتـسعون      

ينتج سـهامها مـن     ] ٤ [أربعةنضرا يف جزء السهم     سهماً  
مليونان وثالثة ومثانون ألفاًوتسعمائة ومثانيـة      عاشرة  الاجلامعة  
 .سهماً] ٢٠٨٣٩٦٨=٥٢٠٩٩٢×٤[وستون 

مليـون   التاسـعة ولكلٍ من عواجي وناصر من اجلامعـة        
وتسعمائة وستة عـشر ألفـاً ومائـة وثالثـة وسـبعون             

لكـلٍ  ينتج  ] ٤ [أربعةنضرا يف جزء السهم     ] ١٩١٦١٧٣[
وستون ألفـاً وسـتمائة     منهما سبعة ماليني وستمائة وأربعة      

 .سهماً ]٧٦٦٤٦٩٢=١٩١٦١٧٣×٤[واثنان وتسعون 
أسهم ] ٣[ولعواجي أيضاً بالزوجية من مسألة فاطم ثالثة        

نضرا يف وفق سهامها أربعمائة وثالثة وستني ألفاً ومخسمائة         
 مليون وثالمثائة وتـسعون ألفـاً       ينتج] ٤٦٣٥٠٥[ومخسة  

] ١٣٩٠٥١٥ =٤٦٣٥٠٥×٣[ومخسمائة ومخـسة عـشر      
 .سهماً
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تسعة ماليني ومخـسة    جمموع سهامه من اجلامعة العاشرة      
 ١٣٩٠٥١٥+٧٦٦٤٦٩٢[ومخسون ألفاً ومائتان وسـبعة      

 . أسهم]٩٠٥٥٢٠٧=
التاسعة ستمائة واثنان ومخـسون ألفـاً       وملرمي من اجلامعة    

نضرا يف جزء الـسهم     سهماً  ] ٦٥٢٨٠٢[ومثامنائة واثنان   
تـان   ألفـاً ومائ   أحد عشر مائة و ست و ان مليون ينتج] ٤ [أربعة

 . سهماً ]٢٦١١٢٠٨=٦٥٢٨٠٢×٤  [ومثانية
 انضرا وفق سهامه  ] ٢[ سهمان   فاطمها  توهلا من مسألة بن   

ــسة  ــسمائة ومخ ــاً ومخ ــتني ألف ــة وس ــة وثالث أربعمائ
تسعمائة وسـبعة وعـشرون ألفـاً       ينتج  سهماً  ]٤٦٣٥٠٥[

 .سهماً] ٩٢٧٠١٠=٤٦٣٥٠٥×٢[وعشرة 
مائة  ومخـس  مليونـان  لعاشرةاجمموع سهامها من اجلامعة     

ــون   ــة وثالث ــاً ومائومثاني ــانألف ــ وت ــشرةمثاني   ع
 .سهماً] ٣٥٣٨٢١٨=٩٢٧٠١٠+٢٦١١٢٠٨[

ألفاً ولشوعية من اجلامعة التاسعة تسعمائة وسبعة وعشرون        
 نضرا يف جزء السهم أربعـة       أسهم] ٩٢٧٠١٠[وعشرة    
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ينتج ثالثة ماليني وسبعمائة ومثانيـة آالف وأربعـون         ] ٤[
 .سهماً] ٣٧٠٨٠٤٠=٩٢٧٠١٠×٤[

أسهم نضرا وفـق    ] ٣[وهلا من مسألة أختها فاطم ثالثة       
سهامها أربعمائة وثالثة وستني ألفـاً ومخـسمائة ومخـسة          

سهماً ينتج مليون وثالمثائـة وتـسعون ألفـاً         ]٤٦٣٥٠٥[
] ١٣٩٠٥١٥=٤٦٣٥٠٥×٣[ومخسمائة ومخـسة عـشر      

  .سهماً
يني ومثانيـة   جمموع سهامها من اجلامعة العاشرة مخسة مال      

ــسون     ــسة ومخ ــسمائة ومخ ــاً ومخ ــسعون ألف وت
 .سهماً] ٥٠٩٨٥٥٥=١٣٩٠٥١٥×٣٧٠٨٠٤٠[

 فأصلها مـن اثـنني    :وأما مسألة امليتة الثانية عشرة مرمي      
والباقي ألختيها صاحلة ونبية عصبة مع      ] ١[لبنتها واحد   ] ٢[

منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثـنني      ] ٢[واالثنان  ، الغري  
ينتج ] ٢[جزء السهم نضرا يف أصل املسألة اثنني        فهي  ] ٢[

 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٤=٢×٢[أربعة 
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ولكلٍ من األختني سهم واحد     ، ] ٢=٢×١[للبنت سهمان   
]١.[ 

وبالنظر بني سهام مرمي مليونني ومخسمائة ومثانية وثالثـني         
 من اجلامعـة    سهماً] ٣٥٣٨٢١٨[ألفاً ومائتني ومثانية عشر     

 .العاشرة
جندها متوافقة بالنصف فنبت    ] ٤[بني مصح مسألتها أربعة   و

 .وفقهما
فأما وفق السهام فمليون وسبعمائة وتسعة وسـتون ألفـاً          

 سهماً هـي    ]١٧٦٩١٠٩=٢÷٣٥٣٨٢١٨[ومائة وتسعة   
 مبسألة مرمي نضرب فيه سهام كل وارث        صجزء السهم اخلا  

 .منها
هي جزء السهم   ] ٢=٢÷٤[وأما وفق مصح مسألتها فاثنان      

ستخراج اجلامعة نضربه يف اجلامعة العاشرة تسعة وثالثـني         ال
مليوناً ومثامنائـة وثالثـة عـشر ألفـاً ومائـة وعـشرين             

ينتج اجلامعة احلادية عشرة تسعة وسـبعون       ] ٣٩٨١٣١٢٠[
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مليوناً وستمائة وستة وعشرون ألفـاً ومائتـان وأربعـون          
]٧٩٦٢٦٢٤٠=٣٩٨١٣١٢٠×٢.[ 

جـزء   خذه مضروباً يف   أ العاشرةفمن له سهام من اجلامعة      
 ].٢ [نياثن هاسهم

 عشرة أخـذه مـضروباً يف   الثانيةومن له سهام من املسألة     
مليون وسبعمائة وتسعة وستني ألفاً ومائة وتسعة        هاجزء سهم 

 .سهماً] ١٧٦٩١٠٩[
 بعد  سهامهمن اجلامعة واملسألة معاً جمع له       سهام  ومن له    

 .ادية عشرةاحلضرما يف جزئي السهم وأعطي من اجلامعة 
فلليلى من اجلامعة العاشرة مثانية ماليني وثالمثائة ومخـسة         

 سـهماً ] ٨٣٣٥٨٧٢[ومثامنائة واثنان وسبعون     وثالثون ألفاً 
ينتج سهامها من اجلامعـة     ] ٢[نضرا يف جزء السهم اثنني      

 ستة عشر مليوناً وستمائة وواحد وسبعون ألفاً        عشرةاحلادية  
ــون   ــة وأربعـ ــبعمائة وأربعـ  ٨٣٣٥٨٧٢×٢[وسـ

 . سهماً]١٦٦٧١٧٤٤=
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مليونان وتـسعمائة ومخـسة       العاشرةوحملمد من اجلامعة    
سـهماً  ] ٢٩٨٥٩٨٤[ومثانون ألفاً وتسعمائة وأربعة ومثانون   

ينتج سهامه مـن اجلامعـة      ] ٢ [اثننينضرا يف جزء السهم     
 مخسة ماليني وتسعمائة وواحـد وسـبعون ألفـاً          العاشرة

] ٥٩٧١٩٦٨ =٢٩٨٥٩٨٤×٢[وتسعمائة ومثانية وسـتون     
 . سهماً

مليون ومخسون ألفاً وستمائة     العاشرةولسعيدة من اجلامعة    
نضرا يف جزء السهم    سهماً  ] ١٠٥٠٦٢٤[وأربعة وعشرون   

احلادية عشرة  مليونـان     ينتج سهامها من اجلامعة     ] ٢ [اثنني
ــون    ــة وأربع ــان ومثاني ــف ومائت ــد أل ــة وواح ومائ

  .سهماً] ٢١٠١٢٤٨=١٠٥٠٦٢٤×٢[
مليونـان وثالثـة     العاشرةلفاطم زوجة علي من اجلامعة      و

سـهماً  ] ٢٠٨٣٩٦٨[ومثانون ألفاًوتسعمائة ومثانية وستون     
ينتج سهامها من اجلامعـة     ] ٢ [اثننينضرا يف جزء السهم     

احلادية عشرة أربعة ماليني ومائة وسبعة وستون ألفاً وتسعمائة     
 .سهماً] ٤١٦٧٩٣٦=٢٠٨٣٩٦٨×٢[وستة وثالثة 
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سبعة ماليني وستمائة وأربعـة      العاشرةصر من اجلامعة    نالو
سـهماً  ] ٧٦٦٤٦٩٢[وستون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون      

 سهامه مـن اجلامعـة      ينتج] ٢ [اثننينضرا يف جزء السهم     
احلادية عشرة مخسة عشر مليوناً وثالمثائة وتسعة وعـشرون         

ــانون    ــة ومث ــاءة وأربع ــاً وثالمث  ٧٦٦٤٦٩٢×٢[ألف
 . سهماً]١٥٣٢٩٣٨٤=

تسعة ماليني ومخسة ومخسون     اجلامعة العاشرة ولعواجي من   
جـزء  نـضرا يف    أسهم  ] ٩٠٥٥٢٠٧[ألفاً ومائتان وسبعة    

 سهامه من اجلامعة احلادية عشرة مثانية       ينتج] ٢[السهم اثنني   
عشر مليوناً ومائة وعشرة آالف وأربعمائة وأربعة عشر سهماً         

 .سهماً] ١٨١١٠٤١٤=٩٠٥٥٢٠٧×٢[
مخسة ماليني ومثانية وتسعون     العاشرةية من اجلامعة    ولشوع

نضرا سهماً  ] ٥٠٩٨٥٥٥[ألفاً ومخسمائة ومخسة ومخسون     
ينتج عشرة ماليني ومائـة وسـبعة      ] ٢ [اثننييف جزء السهم    

] ١٠١٩٧١١٠=٥٠٩٨٥٥٥×٢[وتسعني ألفاً ومائة وعشرة     
 .أسهم
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نضرا يف وفق سهامها    ] ٢[وهلا من مسألت أمها سهمان      
يون وسبعمائة وتـسعة وسـتني ألفـاً ومائـة وتـسعة            مل
ثالثة ماليني ومخـسمائة ومثانيـة     سهماً ينتج   ] ١٧٦٩١٠٩[

 ١٧٦٩١٠٩×٢ [وثالثون ألفـاً ومائتـان ومثانيـة عـشر       
 سهماً ] ٣٥٣٨٢١٨=

ثالثة عشر مليوناً    احلادية عشرة سهامها من اجلامعة    جمموع  
يـة وعـشرون    وسبعمائة ومخسة وثالثون ألفاً وثالمثائة ومثان     

 . سهماً]١٣٧٣٥٣٢٨=٣٥٣٨٢١٨+١٠١٩٧١١٠[
] ١[ا سـهم    مهخت من مسألت أ   كلٍ من صاحلة ونبية   ول  

واحد نضربه يف وفق سهامها مليون وسبعمائة وتسعة وستني         
سهام كلٍ منهما   سهم ينتج   أ] ١٧٦٩١٠٩[ألفاً ومائة وتسعة    

مليون وسبعمائة وتسعة وستون ألفاً     من اجلامعة احلادية عشرة     
  .سهمأ] ١٧٦٩١٠٩= ١٧٦٩١٠٩×١[ائة وتسعة وم

] ١[ فأصلها من واحد     :وأما مسألة امليتة الثالثة عشر ليلى     
 نياجلامعة احلادية عشرة تسعة وسـبع     البنها حيىي وتصح من     
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ـ  نين ألفـاً ومـائت    يمليوناً وستمائة وستة وعـشر      ني وأربع
]٧٩٦٢٦٢٤٠.[ 

 .رةللورثة السابقني نفس سهامهم من اجلامعة احلادية عـش        
 ستة عشر مليوناً وستمائة وواحد      وليحىي مجيع سهام أمه ليلى    

] ١٦٦٧١٧٤٤ألفاً وسبعمائة وأربعـة وأربعـون       وسبعون  
 .سهماً

 :وهذه صورا، واهللا تعاىل أعلم وأحكم 
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 المسألة المجمميةـ ٥٥

/ ومما ورد علي من أسئلة املناسخات سؤال تقدم به الشيخ           
 : جمممي طالباً فيه الفتيا قائالً بعد السالم  ......عبدهللا 

مات جدي أمحد حسني عن زوجته صـاحلة وأوالده          -١
، منها وهم حممد ومنصور وعبد اهللا وعلي وعائشة وأمسـاء           

 ذرعـة احليـل     ت حبال يف الّخب   ]٣[وعن تركة قدرها ثالثة     
 باعاً يف الوادي ذرعـة   ]٤٥[ومخسة وأربعون   ، مخسون باعاً   
 . باعاًاحلبل أربعون

 مث مات حممد عن أمه وإخوانه وزوجتـه صـاحلة            -٢
 . أبواع يف الوادي]٥[خلوفة وله من التركة اخلاصة به مخسة 

وعن تركة ،  مث ماتت األم صاحلة عن أوالدها الباقني     -٣
 أبواع يف الوادي  ومخـسون       ]١٠[خاصة ا قدرها عشرة     

 .تب باعاً يف اخلّ]٥٠[
ة خلوفة ـ والـيت    مث مات منصور عن زوجته صاحل  -٤

ـ تزوج ا بعد موت أخيه حممد ـ وعن إخو  ه وأخواتـه  ان
 حبال وواحـد    ]٥[وله من التركة اخلاصة به مخسة       ، الباقني  
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ولـه يف الـوادي واحـد     ، بتخ باعاً يف الّ   ]٢١[وعشرون  
 . باعاً]٧١[وسبعون 

مث ماتت عائشة عن ابنها مهدي وابنتها أمساء وقـد            -٥
 .مات زوجها قبلها

 .ت علي عن زوجته ليلى وابنه عبداهللامث ما -٦
آمل تكرمك بتقسيم هذه التركة ومعرفة نصيب كـل وارث          

 .منفرداً واهللا حيفظكم وجيزل لكم األجر
 السائل عبداهللا بن علي جمممي

 قرية جحا ، هـ٩/٦/١٤٢٦
 التوقيــــــــع

من املسائل امللقبة   ض ))اممية((ملسألة  ذه  سبب إيرادي هل  و
 :ألمرين ومها يف هذا الباب

 ملا سلمين السائل هذه املسألة قلت له تأيت هلا          :األمر األول 
شاء اهللا من باب املداعبة له ملعرفيت القدميـة بـه            بعد سنة إن  

 بالندم على هذه الكلمـة وددت لـو أين مل           أحسستولكن  
 سنة كاملة كُلَّما أردت أن أحـل هـذه          تأقلها ولذلك لبث  
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مل أمتكن من حلها إال بعد سنة       صرفين عنها صارف و   ياملسألة  
 هـ٩/٦/١٤٢٧ إىل هـ٩/٦/١٤٢٦من حتديداً  كاملة

 تشعب تركتها واختالفها باختالف مواضعها :األمر الثاين
 :شاء اهللا تعاىل إناآليت وذرعتها وقلتها كما ستراها يف احلل 

] ٨[مـن مثانيـة     أصلها  ف :أمحدفأما مسألة امليت األول     
ألوالده للـذكر   ] ٧[الباقي سبعة   و] ١[للزوجة الثمن واحد    

مثل حظ األنثيني وهي منكسرة عليهم ومباينـة لرؤوسـهم          
فهي جزء السهم نضرا يف أصل املسألة مثانيـة         ] ١٠[عشرة  

 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٨٠=١٠×٨[ينتج مثانون ] ٨[
ولكل مـن   ، أسهم  ] ١٠=١٠×١[للزوجة صاحلة عشرة    

] ١٤[؛ أربعـة عـشر      لي  حممد ومنصور وعبد اهللا وع    أبنائه  
 .أسهم] ٧[ ؛ سبعة عائشة وأمساءولكل من بنتيه ، سهماً

] ١٢[من اثين عشر    أصلها   ف :وأما مسألة امليت الثاين حممد    
] ٧[وللزوجة الربع ثالثة والباقي سبعة     ] ٢[لألم السدس اثنان    

بني إخوته وأخواته للذكر مثل حظ األنثيني وهي منكـسرة          
فهي جزء السهم نـضرا     ] ٨[مثانية  عليهم ومباينة لرؤوسهم    
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ينـتج سـتة وتـسعون      ] ١٢[يف أصل املسألة اثين عـشر       
 .ومنها يصح هذا االنكسار] ٩٦=١٢×٨[

] ٨[نضرا يف جزء السهم مثانيـة       ] ٢[ألمه صاحلة اثنان    
 من أخوانـه    ولكل أخٍ ، سهماً ]١٦=٨×٢[ينتج ستة عشر    

ولكل من  ، سهماً  ] ١٤[أربعة عشر   ومنصور وعبد اهللا وعلي     
 .أسهم] ٧[ سبعة عائشة وأمساءأختيه 

 . سهماً]٢٤=٨×٣[ولزوجته صاحلة أربعة وعشرون 
من مصح املسألة   ] ١٤[وبالنظر بني سهام حممد أربعة عشر       

جندها متوافقة  ] ٩٦[األوىل وبني مصح مسألته ستة وتسعني       
 .فنثبت وفق كلٍ منهمابالنصف 

 الـسهم   وهي جزء ] ٧=٢÷١٤[فأما وفق السهام فسبعة     
 . سألته نضرب فيها سهام كل وارث منهااخلاص مب

] ٤٨=٢÷٩٦[وأما وفق مصح مسألته فثمانية وأربعـون        
وهي جزء السهم الستخراج اجلامعة األوىل فنضربه يف مصح         

ينتج اجلامعة األوىل يف هذه املسألة      ] ٨٠[املسألة األوىل مثانني    
 ].٣٨٤٠=٨٠×٤٨[ثالثة آالف ومثامنائة وأربعون 
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ن له سهام من املسألة األوىل أخذه مـضروباً يف جـزء            فم
 ].٤٨[سهما مثانية وأربعني 

ومن له سهام من املسألة الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء            
 ].٧[سهمها سبعة 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة األوىل

أسهم ] ١٠[الزوجية من املسألة األوىل عشرة      لألم صاحلة ب  ف
ينـتج أربعمائـة    ] ٤٨[نضرا يف جزء السهم مثانية وأربعني       

 .سهماً] ٤٨٠=٤٨×١٠[ومثانون 
سـهماً  ] ١٦[ وهلا من املسألة الثانية باألمومة ستة عـشر         

ينتج مائـة واثنـا عـشر       ] ٧[نضرا يف جزء السهم سبعة      
 .سهماً] ١١٢=١٦×٧[

ن املسألتني مخسمائة واثنـان وتـسعون       جمموع سهامها م  
 . سهماً ] ٥٩٢=١١٢+٤٨٠[

من املسألة األوىل بالبنوة     منصور وعبد اهللا وعلي      منولكل  
سهماً نضرا يف جزء السهم مثانية وأربعني       ] ١٤[أربعة عشر   
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] ٦٧٢= ٤٨×١٤[ ينتج ستمائة واثنـان وسـبعون       ] ٤٨[
 . سهماً

] ١٤[وة أربعة عـشر     ولكلٍ منهم من املسألة الثانية باألخ     
ينتج مثانية وتـسعون     ] ٧[سهماً نضرا يف جزء السهم سبعة       

 .سهماً] ٩٨=٧×١٤[
جمموع سهام كلٍ منهم من اجلامعة األوىل سبعمائة وسبعون         

 . سهماً ] ٧٧٠=٩٨+٦٧٢[
 من املسألة األوىل بـالبنوة      عائشة وأمساء ولكلٍ من األختني    

] ٤٨[انية وأربعني   نضرا يف جزء السهم مث    ] ٧[سبعة أسهم   
 .سهماً] ٣٣٦=٤٨×٧[ينتج ثالمثائة وستة وثالثون 

أسـهم  ] ٧[ ولكلٍ منهما من املسألة الثانية باألخوة سبعة        
] ٤٩=٧×٧[نضرا يف جزء السهم سبعة ينتج تسعة وأربعون   

 .سهماً
جمموع سهام كلٍ منهما من اجلامعة األوىل ثالمثائة ومخسة         

 .سهماً] ٣٨٥=٤٩+٣٣٦[ومثانون 
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ولصاحلة بنت خلوفة زوجة حممد أربعة وعشرون سـهماً         
ينتج سـهامها مـن     ] ٧[نضرا يف جزء السهم سبة      ] ٢٧[

 .سهماً]١٦٨=٢٤×٧[اجلامعة األوىل مائة ومثانية وستون 
  فأصلها من عـدد رؤوس       :وأما مسألة امليتة الثالثة صاحلة    

ـ   للذكر مثل حظ األنثيني لكلٍ    ] ٨[ورثتها مثانية    ا  من أبنائه
عائـشة  ولكلٍ من بنتيهـا     ] ٢[اثنان  منصور وعبد اهللا وعلي     

 ].١[ سهم واحد وأمساء
] ٥٩٢[وبالنظر بني سهام صاحلة مخسمائة واثنني وتسعني        

جنـدها  ] ٨[من اجلامعة األوىل وبني أصل مـسألتها مثانيـة          
 ثالثة آالف ومثامنائة وأربعني     األوىلفتصح من اجلامعة     منقسمة

 يف هـذه    الثانيـة  هذه اجلامعة    وتعد ]٣٨٤٠=٣٨٤٠×١[
 .املسألة

 للورثة يف اجلامعة األوىل متام سهامهم من اجلامعة الثانية
وهي جزء  ] ٧٤=٨÷٥٩٢[ أربعة وسبعون    هاوفق سهام و

 . السهم ملسألتها نضرب فيه سهام كل وارث منها
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مـن اجلامعـة األوىل     منصور وعبد اهللا وعلـي      لكلٍ من   ف
 .سهماً]٧٧٠=٧٧٠×١[باألخوة سبعمائة وسبعون 

نضرا يف جـزء    ] ٢[ ولكلٍ منهم من املسألة الثالثة اثنان       
ينتج مائـة ومثانيـة وأربعـون       ] ٧٤[السهم أربعة وسبعني    

 .سهماً] ١٤٨=٧٤×٢[
جمموع سهام كلٍ منهم من اجلامعة الثانية تسعمائة ومثانيـة          

 .سهماً] ٩١٨=١٤٨+٧٧٠[عشر 
ة األوىل باألخوة    من اجلامع  عائشة وأمساء ولكلٍ من البنتني    

 .سهماً ]٣٨٥=٣٨٥×١[ثالمثائة ومخسة ومثانون 
نضربه يف  ] ١[ ولكلٍ منهما من املسألة الثانية سهم واحد        

ينـتج أربعـة وسـبعون      ] ٧٤[جزء السهم أربعة وسبعني     
 .سهماً]٧٤=٧٤×١[

جمموع سهام كلٍ منهما من اجلامعة الثانية أربعمائة وتسعة         
 .سهماً]٤٥٩=٧٤+٣٨٥[ومخسون 

أما صاحلة خلوفة فسهامها كما هي مائة ومثانية وسـتون          
 .سهماً] ١٦٨=١٦٨×١[
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] ٤[ فأصلها من أربعـة      :وأما مسألة امليت الرابع منصور    
والباقي ثالثـة   ] ١[للزوجته صاحلة بنت خلوفة الربع واحد       

للـذكر  عائشة وأمساء   وأختيه  عبد اهللا وعلي    بني أخويه   ] ٣[
يهم وموافقـة لرؤوسـهم     مثل حظ األنثيني وهي منكسرة عل     

مث نضرا يف   ] ٢[بالثلث فنثبت وفق الرؤوس اثنني      ] ٦[ستة  
ومنها يـصح   ] ٨=٤×٢[ينتج مثانية   ] ٤[أصل املسألة أربعة    

 ].٨=٤×٢[هذا االنكسار 
ولكلٍ من األختني   ] ٢[لكلٍ من الزوجة واألخوين سهمان      

 ].١[سهم 
من ] ٩١٨[وبالنظر بني سهام منصور تسعمائة ومثانية عشر        

جندها متوافقـة   ] ٨[اجلامعة الثانية وبني مصح مسألته مثانية       
 .فنثبت وفق كلٍ منهمابالنصف 

ــة وتــسعة ومخــسون  فأمــا وفــق الــسهام فأربعمائ
سألته نـضرب   اخلاص مب وهي جزء السهم    ] ٤٥٩=٢÷٩١٨[

 . فيه سهام كل وارث منها



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٦٠

وهـي جـزء    ] ٤=٢÷٨[وأما وفق مصح مسألته فأربعة      
اجلامعة فنضربه يف اجلامعة الثانيـة ثالثـة        السهم الستخراج   

ينتج اجلامعة الثالثة مخـسة     ] ٣٨٤٠[آالف ومثامنائة وأربعني    
 ].١٥٣٦٠=٣٨٤٠×٤[عشر ألفاً وثالمثائة وستون 

فمن له سهام من اجلامعة  الثانية أخذه مـضروباً يف جـزء        
 ].٤[سهمها أربعة 

ء ومن له سهام من املسألة الرابعة أخذه مـضروباً يف جـز           
 .]٤٥٩[ نيأربعمائة وتسعة ومخسسهمها 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .ضرا يف جزئي السهم وأعطي سهامه من اجلامعة الثالثة

لصاحلة خلوفة من اجلامعة الثانية بالزوجية مائـة ومثانيـة          
ينتج ] ٤[سهماً نضرا يف جزء السهم أربعة       ] ١٦٨[وستون  

 .سهماً]٦٧٢=١٦٨×٤[ثنان وسبعون ستمائة وا
نضرا ] ٢[ وهلا من مسألة منصور أيضاً بالزوجية سهمان        

ينـتج  ] ٤٥٩[يف جزء السهم أربعمائة وتـسعة ومخـسني         
 .سهماً] ٩١٨=٤٥٩×٢[تسعمائة ومثانية عشر 
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جمموع سهامها من اجلامعة الثالثة ألف ومخسمائة وتسعون        
 .سهماً] ١٥٩٠=٩١٨+٦٧٢[

من اجلامعة الثانية بالبنوة    عبد اهللا وعلي    ين  ولكلٍ من األخو  
سهماً نضرا يف جزء الـسهم      ] ٩١٨[تسعمائة ومثانية عشر    

ينتج ثالثـة آالف وسـتمائة واثنـان وسـبعون         ] ٤[أربعة  
 .سهماً] ٣٦٧٢=٩١٨×٤[

] ٢[ ولكلٍ منهما من املسألة الرابعة بـاألخوة سـهمان          
 ينـتج   نضرا يف جزء السهم أربعمائة وتـسعة ومخـسني          

 .سهماً] ٩١٨=٤٥٩×٢[تسعمائة ومثانية عشر 
جمموع سهام كلٍ منهما من اجلامعة الثالثـة أربعـة آالف           

 .سهماً] ٤٥٩٠=٩١٨+٣٦٧٢[ومخسمائة وتسعون 
من اجلامعة الثانيـة بـالبنوة      عائشة وأمساء   ولكلٍ من أختيه    

سهماً نـضرا يف جـزء      ] ٤٥٩[أربعمائة وتسعة ومخسون    
تج ألـف ومثامنائـة وسـتة وثالثـون         ين] ٤[السهم أربعة   

 .سهماً] ١٨٣٦=٤٥٩×٤[
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نضربه يف جـزء  ] ١[ وهلا من املسألة الرابعة باألخوة سهم    
ينتج أربعمائة وتسعة   ] ٤٥٩[السهم أربعمائة وتسعة ومخسني     

 .سهماً] ٤٥٩=٤٥٩×١[ومخسون 
جمموع سهام كلٍ منهما من اجلامعة الثالثة ألفان ومائتـان          

 .سهماً] ٢٢٩٥=٤٥٩+١٨٣٦[ومخسة وتسعون 
مخسة عشر ألفاً وثالمثائة وستني     وبالنظر بني اجلامعة الثالثة     

 وبني سهام مجيع الورثة جندها متوافقـة بثلـث          ]١٥٣٦٠[
 .اخلمس فنرجع كالً من اجلامعة والسهام إىل وفقه

ــة   ــق اجلامع ــا وف ــشرون  فأم ــة وع ــألف وأربع ف
]١٠٢٤=١٥÷١٥٣٦٠.[ 

فثالمثائـة  د اهللا وعلي    عبوأما وفق سهام كلٍ من األخوين       
 .أسهم] ٣٠٦=١٥÷٤٥٩٠[وستة 

 فمائة وثالثة   عائشة وأمساء وأما وفق سهام كلٍ من األختني       
 .سهماً] ١٥٣=١٥÷٢٢٩٥[ومخسون 

وأما وفق سهام صـاحلة بنـت خلوفـة فمائـة وسـتة             
 .أسهم] ١٠٦=١٥÷١٥٩٠[
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 فمن عدد رؤوس    :وأما أصل مسألة امليتة اخلامسة عائشة     
للذكر مثل حظ األنثيني البنها مهدي اثنان       ] ٣[ورثتها ثالثة   

 ].١[ولبنتها أمساء واحد ] ٢[
من ] ١٥٣[وبالنظر بني سهام عائشة مائة وثالثة ومخسني        

] ٣[اجلامعة الثالثة بعد االختصار وبني أصل مسألتها ثالثـة          
 ألف وأربعة وعشرين   ةالثالثاجلامعة  فتصح من    جندها منقسمة 

 اجلامعة الرابعة يف هـذه       وتعد هذه  ،] ١٠٢٤=١٠٢٤×١[
 .املسألة

وهي جزء السهم   ] ٥١[فأما وفق السهام فواحد ومخسون      
 . ملسألتها نضرب فيها سهام كل وارث منها

للورثة السابقني من اجلامعة الرابعة كامل سـهامهم مـن          
ثالمثائـة وسـتة    عبد اهللا وعلـي     اجلامعة الثالثة ؛ فلكلٍ من      

 .أسهم] ٣٠٦=٣٠٦×١[
 .سهماً] ١٥٣=١٥٣×١[وثالثة ومخسون مائة مساء وأل

 .أسهم] ١٠٦=١٠٦×١[ولصاحل بنت خلوفة مائة وستة 
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نضرا يف جزء السهم واحد ومخسني      ] ٢[وملهدي سهمان   
ينتج سهامه مـن اجلامعـة الرابعـة مائـة واثنـان            ] ٥١[
 .أسهم] ١٠٢=٥١×٢[

وألمساء بنت امليتة اخلامسة من اجلامعـة الرابعـة واحـد           
 .سهماً] ٥١=٥١×١[ومخسون 

] ٨[ فأصلها من مثانيـة      :وأما مسألة امليت السادس علي    
البنه عبداهللا  ] ٧[والباقي سبعة   ] ١[لزوجته ليلى الثمن واحد     

 .تعصيباً
أسهم مـن   ] ٣٠٦[وبالنظر بني سهام علي ثالمثائة وستة       

جنـدها متوافقـة    ] ٨[وبني مسألته مثانيـة     ، اجلامعة الرابعة   
 .افنثبت وفق كلٍ منهمبالنصف 

] ١٥٣=٢÷٣٠٦[فأما وفق السهام فمائة وثالثة ومخسون       
 . وهي جزء السهم ملسألته نضرب فيها سهام كل وارث منها

وهـي جـزء    ] ٤=٢÷٨[وأما وفق مصح مسألته فأربعة      
السهم الستخراج اجلامعة فنضربه يف اجلامعة الرابعـة ألـف          
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ينتج اجلامعة اخلامـسة يف هـذه       ] ١٠٢٤[وأربعة وعشرين   
 ].٤٠٩٦=١٠٢٤×٤[أربعة آالف وستة وتسعون املسألة 

فمن له سهام من اجلامعة  الرابعة أخذه مضروباً يف جـزء            
 ].٤[سهمها أربعة 

ومن له سهام من املسألة السادسة أخذه مضروباً يف جـزء           
 .]١٥٣[ نيمائة وثالثة ومخسسهمها 

 ومن له سهام من اجلامعة واملسألة جمع له سـهامه بعـد            
 .لسهم وأعطي سهامه من اجلامعة اخلامسةضرا يف جزئي ا

] ٣٠٤[لعبداهللا بن أمحد من اجلامعة الرابعة ثالمثائة وستة         ف
ينتج سـهامه مـن     ] ٤[أسهم نضرا يف جزء السهم أربعة       

اجلامعــة اخلامــسة ألــف ومائتــان وأربعــة وعــشرون 
 .سهماً] ١٢٢٤=٣٠٦×٤[

ون وألمساء بنت أمحد من اجلامعة الرابعة مائة ثالثة ومخـس         
ينتج سهامها  ] ٤[سهماً نضرا يف جزء السهم أربعة       ] ١٥٣[

] ٦١٢=١٥٣×٤[من اجلامعة اخلامسة ستمائة واثنا عـشر          
 .  سهماً
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] ١٠٦[ولصاحلة بنت خلوفة من اجلامعة الرابعة مائة وستة         
ينتج سـهامها مـن     ] ٤[أسهم نضرا يف جزء السهم أربعة       

] ٤٢٤=١٠٦×٤ [اجلامعة اخلامسة أربعمائة وأربعة وعشرون    
 .سهماً

نـضرا يف   ] ١٠٢[وملهدي من اجلامعة الرابعة مائة واثنان       
ينتج سهامه من اجلامعـة اخلامـسة       ] ٤[جزء السهم أربعة    

 .أسهم] ٤٠٨=١٠٢×٤[أربعمائة ومثانية 
وألمساء بنت امليتة اخلامسة من اجلامعـة الرابعـة واحـد           

ينتج ] ٤[سهماً نضرا يف جزء السهم أربعة       ] ٥١[ومخسون  
] ٢٠٤=٥١×٤[سهامها من اجلامعة اخلامسة مائتان وأربعـة        

 .أسهم
] ١[ولزوجة امليت السادس ليلى من مسألته سهم واحـد          

نضربه يف وفق سهامه مائة وثالثة ومخسني ينتج سهامها مـن           
ــسون  ــة ومخ ــة وثالث ــسة مائ ــة اخلام  ١٥٣×١[اجلامع

 .سهماً]١٥٣=
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م نضرا يف وفـق     أسه] ٧[والبنه عبداهللا من مسألته سبعة      
ينتج سهامه من اجلامعة    ] ١٥٣[سهامه مائة وثالثة ومخسني     

 .سهماً]١٠٧١=١٥٣×٧[اخلامسة ألف وواحد وسبعون 
أما تقسيم التركة على الورثة فنقسم التركة على اجلامعـة          

 والناتج نـضربه  ]٤٠٩٦[أربعة آالف وستة وتسعني     األخرية  
       ذه العملية يكـون    يف سهام الوارث ينتج نصيبه من التركة و

 :على ما يأيتورثة الأنصبة 
] ١٣[نصيب عبداهللا بن أمحد من تركة الوادي ثالثة عشر          

ومثانية عـشر إصـبعاً وأربعـة       ، ] ١[وذراع واحد   ، باعاً  
 ].١٨,٩٤[وتسعون يف املائة من اإلصبع 

وثالثـة  ، باعاً  ] ٤٤[وله من تركت اخلبت أربعة وأربعون       
ثالثة عشرة يف املائة من اإلصـبع       وسبع أصابع و  ، أذرع  ] ٣[
]٧,١٣.[ 

أبواع ] ٦[ونصيب أمساء بنت أمحد من تركة الوادي ستة         
واحد وعشرون إصبعاً وسبعة وأربعـون يف       ، ] ٢[وذراعان  

 ].٢١,٤٧[املائة من اإلصبع 
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وذراع ، باعـاً   ] ٢٢[وهلا من تركة اخلبت اثنان وعشرون       
ـ   ] ١٥[ومخسة عشر   ، ] ١[واحد   سون يف  إصبعاً وستة ومخ

 ].١٥,٥٦[املائة من اإلصبع 
أبـواع  ] ٤[ولصاحلة بن خلوفة من تركة الوادي أربعـة         

ومخسة عشر إصبعاً وتسعة عشر يف املائة من        ، ] ٢[وذراعان  
 ].١٥,١٩[اإلصبع 

وذراعـان  ، باعاً  ] ١٥[وهلا من تركت اخلبت مخسة عشر       
 ].٢,٦٣[وإصبعان وثالثة وستون يف املائة من اإلصبع ، ] ٢[

وليلى زوجة علي من    ، وبنته أمساء   ، ولكل واحد من أمحد     
وسـبعة  ، ] ٢[وذراعـان   ، ] ١[باع واحد   : تركت الوادي 

 ].١٧,٣٧[عشر إصبعاً وسبعة وثالثون يف املائة من اإلصبع 
وذراعان ، أبواع  ] ٥[ولكلٍ منهم من تركت اخلبت مخسة       

وتسع أصابع وتسعة ومثانون يف املائة مـن اإلصـبع          ، ] ٢[
]٩,٨٩.[ 
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، أبـواع   ] ٣[وملهدي بن أمحد من تركة الوادي ثالثـة         
وعشر أصابع وثالثة وسبعون يف املائة من     ، ] ١[وذراع واحد   

 ].١٠,٧٣[اإلصبع 
] ١١[ونصيب عبداهللا بن علي من تركة الوادي أحد عشر          

وإصبع وسـبعة ومخـسون مـن       ، أذرع  ] ٣[وثالثة  ، باعاً  
 ].١,٥٧[اإلصبع 

وواحد ، باعاً  ] ٣٩[تسعة وثالثون   وله من تركت اخلبت     
 ]      ٢١,٢٣[وعشرون إصبعاً وثالثة وعشرون من اإلصبع 

 .أعلم وأحكمتعاىل وهذه صورا واهللا 
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 باب متشابه النسب
 : سأل سائل اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل فقال -١

        يل عمة وأنـــا عمها  
 ي خالة وأنـا خاهلا                                   ولــ

        فأما اليت أنا عــم هلا   
           فـإن أيب أمـه أمهــــا 

        أبوها أخي وأخوها أيب   
           ولـــي خالة وكذا حكمها 

        فأين الفقيه الــذي عنده   
            فنون الفرائض مع علمها

          يبني هلا نسبا صـــاحلا  
          ويكشف للنفس مـــن غمها   

 : بقولهفأجاب الشافعي رمحه اهللا تعاىل 
        أيا سائلي عن عمة هو عمها  

  خباهلـا       وعن خالة يدعـي شفاهاً
    حمققاً       أال فاستمع منــي جواباً



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٧٢

               واصغ إىل ما قلت يف شرح حاهلـا 
 د            أخ لك مــن أم وأم لـوال

     تزوجها من قومها ورجاهلــا
        فجاءت ببنت وهي عــمتـك  

  ا       اليت تناديك عمي فـي صحيح مقاهل
        ووالد أم ثــــم أخت لوالد  
 جلمـالــهـا                   تزوجها مستحسناً
        فجاءت ببنت وهي خالتك اليت   

 ا    تناديك خالــي يف فصيح مقاهل
        فهذا هو اإلفصاح عما سألته  

        وكشف لفتيا أشكلت فـي سؤاهلا           
فقوله يل عمة وأنا عمها فإن أخاه من أمه تزوج أم أبيه 
فأولدها بنتا فهذه البنت هي أخت أبيه فهي عمته وهي بنت 

 . أخيه فهو عمها 
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 من أبيه   وأما قوله يل خالة وأنا خاهلا فإن أبا أمه تزوج أخته          
فأولدها بنتا فهذه البنت هي أخت أمه فهي خالته وهي بنت           

  .)١(أخته فهو خاهلا 
 أبو الفتح املوصلي يف كتابه املثل الـسائر بقولـه           اوأورده

ومن األلغاز ما يرد على حكم املسائل الفقهية كالذي أورده          (
 :ة منه وهيلت عن مسألئاحلريري يف مقاماته وكنت س

 ويل عمة وأنا عمها   هلاويل خالة وأنا خا
 فإن أيب أمه أمهـا   فأما اليت أنا عم هلا

 أبوها أخي وأخوها أيب       ويل خالة هكذا حكمها
 فأين الفقيه الذي عنده         فنون الدراية أو علمها

   ويكشف للنفس ما مهها  يبني لنا نسباً خالصاً 
 اشريعة أمحــد نأمتهفلسنا جموساً وال مشركني     

هذه املسألة كتبت إيل فتأملتها تأمل غري ملجلج يف الفكر          و
للغز وهو أن اخلالة اليت     اكشف يل ما حتتها من      نومل ألبث أن أ   
 تزوج  رجالًتصور على هذه الصورة وذلك أن       ؛  الرجل خاهلا   

                                                 
  بتصرف٢٨٥ / ٢ العذب الفائض ج  (١)
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فأولـد   اسم إحدامها عائشة واسم األخرى فاطمـة         امرأتني
 بنته مـن أيب امرأتـه       مث زوج ، عائشة بنتاً وأولد فاطمة ابناً      

هي خالة ابنه وهو خاهلـا      ؛  ببنت فتلك البنت    فجات  فاطمة  
 .ألنه أخو أمها

          وا أن رجالً له ولد ولده لَ وأما العمة اليت هو عمها فصور
ه أم أبيه فجاء بنت فتلك البنت       أخ من أمه فزوج أخاه من أم      

 .هي عمته ألا أخت أبيه وهو عمها ألنه أخو أبيها
فهو أن تكون أمهـا     ) ويل خالة هكذا حكمها   (له  وأما قو 

وصورا ) ها أخي وأخوها أيب   وأب(أخته وأختها أمه كما قال      
    وده أخت من أمه فزوجها من أيب أمـه         لَأن رجالً له ولد ول

   )١(.أختها أمه وأمها أختهففجاءت ببنت 
 .  رجالن كل واحد منهما ابن عمة اآلخر وابن خاله -٢

 رجالن كل واحد منهما أخت اآلخـر        صورا أن يتزوج  
 .فيولد هلا ابنان 

                                                 
ح ضياء الدين تصر اهللا بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي             املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر أليب الفت         )١(

 ٢١٧ـ٢١٦ ص ٢م حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد جزء ١٩٩٥املوصلي املكتبة العصرية بريوت 
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يف شـرح إبـراز لطـائف       : قال البلبيسي رمحه اهللا تعاىل      
 .الغوامض فكل منهما ابن خال اآلخر وابن عمته 

 : وكتب ا ابن العالف إىل العروضي رمحهما اهللا فقال 
 إذا زوجت بعض الناس أخيت        

 مه           وزوج أخته منـي حبر
      وصــار ابنان يل وله وكل 

       )٢(                            لصاحبه ابن خاله وابن عمه
وعن حرملـة أن    : وقال النووي رمحه اهللا تعاىل يف الروضة        

 : رجال دفع رقعة إىل الشافعي رمحه اهللا تعاىل فيها
 ابن عم ابن أخي عم أبيه       رجل مات وخلى رجال  

 : عي رمحه اهللا تعاىل يف أسفلها فكتب الشاف
 باتفاق القول ال مرية فيه             صار مال املتويف كمال  

 ابن عم ابن أخي عم أبيه     للذي خربت عـنه أنه     
وذلك ألن ابن عم أخي عم األب هو األب فابن عمه هو            

 . ابن عم األب 

                                                 
 ٧٤ / ١٣ والذخرية ج ١٠٢/ ٢ وفتح القريب ايب جزء ٣٩٢/ ١ كتاب التلخيص يف الفرائض ج )٢(



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٧٦

ويقرب من هذا قول القائل ورث من امليت خال ابن عمته           
دون أخيه من األبوين ألن خال ابن العمة هو األب واألعمام           

  . )١(واملراد هنا األب 
وأورده الكلوذاين رمحه اهللا تعاىل يف التهذيب بأسلوب آخر         

 : فقال 
           معشر الفراض قولوا يف امرئ    

      تاه يف قصته كـل فقيه 
           رجل مات وخلف رجالً ابن عم 

  أخي عم أبـيــه       ابن
           أله الثلث أم النصف له خربونا   

       بيان القــــول فيه
 :اجلواب 

          صار مال املتوىف كله باجتماع      
       القول مـن كل فقيه 

          للذي مسيت منه رجالً ابن عم  

                                                 
  ٩٦ / ٦ روضة الطالبني وعمدة املفتني ج )١(



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٧٧

           ابـن أخي عم أبيه
 لمه            ذا ابن عم األب فاعلم ع

 )١(          وله املال ال مرية فيه 
  أعجوبة قد أتتك منـــي -٣    

             أراك خايل وخال ابين 
 : اجلواب 

هذا رجل تزوج ببنت رجل وتزوج اآلخر جبدتـه أم أمـه            
فولد لكل واحد منهما ابن فابن اجلدة هو خال زوج البنـت            

 .ته ألبيها ألنه أخو أمه ألمها وخال ابنه ألنه أخو زوج
    أغربت يا قوم يف سؤايل -٤

 ابين بال شك خال خايل                                
 : اجلواب 

هو أن يتزوج الرجل بأم أم خاله أخي أمه من أبيها فتلد له             
 .ابنا فهو ابنه وخال خاله 

  عمي يا قوم ابن خايل     طريفة أودعت مقايل -٥     

                                                 
 ٤٢١ التهذيب يف علم الفرائض والوصايا  ص (١)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٧٨

 : اجلواب 
ج خاله بأم أبيه فولدت لـه ابناً فهو عم هذا رجل تزو

 . الرجل أخو أبيه ألمه وأبوه خاله 
    ويل نسيب فاضل وعامل باألدب -٦

 أصبحت عماً البنه وهو خال أليب     
 : اجلواب 

مها رجالن تزوج أبو أحدمها بأم أيب أيب اآلخـر وتـزوج            
 . اآلخر بأم أم أبيه فولد لكل واحد منهما ابن 

 .  عم أيب الثاين ألنه أخو اجلد ألمه فابن األول
  . )١(والثاين خال أيب األول ألنه أخو جدته أم أبيه ألمها 

 :  قال ابن العالف رمحه اهللا تعاىل -٧
          أال قل البن أم محاة أمــي   

       أنـا ابـن أخيك حقا غري ومهي 
          فلو زوجت أختك من أخ يل   

                                                 
 ٤٢٩ - ٤٢٦ املصدر السابق ص  (١)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٧٩

 ما صار عـــمي       فأولدها غال
          وصار أخي لذاك العم عــما    

      وصار العم خال دمي وحلمي
          فمن أنا منك أم من أنت مين  

        أبن إن كنت ذا علم وفهمي
 : اجلواب 

هذا رجل خياطب خال أبيه تزوج أخاه من أمه جد تـه أم             
رجل أخ أبيه فهي أخت املخاطب فولدت له ولداً فهو عمه وال        

 ألم آخر فهو عم هذا العم 
وتزوج هذا الرجل بأخت أخيه من أمه ألبيه فولد له ولـداً          

: فأخوه من أمه الذي هو عم عمه هو خال ولده فلذلك قال             
 )١(. خال دمي وحلمي 

مـا  : أوص فقـال  :  رجل دخل على مريض فقال له        -٨
 . أوصي إمنا ترثين زوجتاك وجدتاك وعمتاك وخالتاك وأختاك 

 : اجلواب 

                                                 
  ٣٩٤/ ١  كتاب التلخيص يف علم الفرائض ج  )١(



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٨٠

فإن املريض تزوج جبديت الصحيح مها أم أمه وأم أبيه فأولد           
كل واحدة بنتني فهما خالتاه أي اللتان من أم أم الـصحيح            

 . وعمتاه ومها اللتان من أم أيب الصحيح 
وتزوج الصحيح جبديت املريض وتـزوج أبـو املـريض أم           
الصحيح فأولدها بنتني فهما أختا املريض من أبيـه وأختـا           

 . لصحيح من أمه ا
فإذا مات بعد أبيه فقد خلف زوجتني ومها جدتا الصحيح          
وأربع بنات ومها عمتاه وخالتاه وجدتني مها زوجتاه وأختني         

  . )٢(ألب مها أختاه ألمه 
 : وفيها قيل شعرا 

           أتيت الوليد لــه عائداً 
 وقد أورث القلب عنه سقامـا  

  ركـ          فقلت له أوص فيما ت
 ـت فقال أال قد كفيت الكالما  

         ففي خالتيك وفـي عمتيك 

                                                 
  ٤٢٤–٤٢١/ وانظر التهذيب يف الفرائض والوصايا ٣٩٧-٣٩٦/  املصدر السابق  )٢(



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٨١

 ويف جدتيك تركت الســواما   
         وأختاك حقهما ثـابــت 

 وامرأتاك سواء تـمـــاما   
         فقل للوليد أبـــي خالد

 )٢(سعت بعشر حوينا السهاما    
 :  رجل هو عم خاله -٩

 : اجلواب 
خوه ألبيه جبدته أم أمه فأولدها ابناً فهـذا         هو رجل تزوج أ   

املولود هو خال الرجل ألنه أخو أمه ألمها والرجل هو عـم            
  . )١(املولود ألنه أخو أبيه ألبيه 

 شخص قال لشخص يا عمي يا خايل فهذا شـخص           -١٠
 . عم شخص وخاله 

 
 
 

                                                 
  ٧١ / ١٣  الذخرية ج  )٢(
  ٤٢٨ا ص   التهذيب يف الفرائض والوصاي )١(



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٨٢

 : اجلواب 
إن أخا زيد من أمه تزوج بأخت زيد من أبيه فأولدها ولداً            

وخاله أخو أمـه مـن      ، يد عم هذا الولد أخو أبيه من أمه         فز
 .أبيها

 أو بالعكس بأن تزوج أخو زيد من أبيه بأخته مـن أمـه             
، فأولدها ولداً فزيد عمه أي عم هذا الولد أخو أبيه من أبيه             

 .وخاله أخو أمه من أمها 
 : وقيل فيها نظماً 

    يا من بسؤاله يعـمي       قل خايل كيف صار عمي
 : وقيل فيها أيضاً 

 وجارية عمــها خاهلا     
          إذا ما شئت بذلك خل خاهلا 

      أبـينوا لنا أيها الفارضو 
 ن عن هذه اخلودة ما حاهلا  

 : وهلا صورة أخرى وهي 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٨٣

أن يتزوج أبو أبيه بأم أمه أو أبو أمه بأم أبيه فتلد ابناً فهـذا      
 أخو أبيه ألبيه وأخو أمه      الولد عم الرجل وخاله ألنه يف األوىل      

 . ألمها 
 . ويف الثانية أخو أمه ألبيها وأخو أبيه ألمه 

 : وأنشد يف ذلك أبو بكر العالف رمحه اهللا تعاىل 
         يـا من له فطنة وفهم 

 ضما إىل حكمة وعلــم   
         أممكن أن تـرى نسيباً 

 صنو أب وهـو صنو أم   
  س  إذا تلقاك فــي أنا       

 كل يكنيه أو يـسمي 
         قلت لـه مرحباً وأهالً

 فأنت خايل وأنت عمي   
 : اجلواب 

          يا سائلي قد وجدت مين 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٨٤

 غــري عين وغري فدم   
          وكــم ترى سائالً لغريي 

 كأنـه واقف بـرسم   
          عندي جواب فخذ مــين 

 أحسن من لؤلؤ بنظـم   
  ذا كان يـــا خليلي         هذا إ

 أبو أيب زوج أم أمـي   
          وأنتجت جديت لـــجدي 

 ابناً فاضحى دمي وحلمي   
          فهــو ألمي أخ فخايل 

 )١(وهو أخو والدي فعمي   
 : إذا قال رجالن كل واحد منهما خال اآلخر -١١

 :اجلواب 
هو أن يتزوج  رجالن كل واحد منهما بنت اآلخر ويولد           

  .)٢(هلما ابنان  فكل واحد منهما خال اآلخر 
                                                 

 ٩٩-٩٨ ص ٢ فتح القريب ايب شرح كتاب الترتيب ج  (١)
  ٣٩١ ص ١ التلخيص يف علم الفرائض ج  (٢)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٨٥

هذا غيض من فيض مما أورده الفرضيون يف هذا الباب ومل           
 .أورده للحصر وإمنا تأسيا بالعظماء من علماء الفرائض



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٨٦

 باب عويص املسائل واأللغاز 
 رجل له خال وعم ورثه اخلال دون العم وقيل فيهـا            -١

 : شعرا 
 عفواً         فما خال حوى املرياث 

 )١(           وعم امليت مل يأخذ فتيال 
 : اجلواب 

هذا رجل تزوج أخوه ألبيه جدته أم أمه فجاءت بابن فهو           
 . خال الرجل وهو ابن أخيه ألبيه فمرياثه له دون عمه 

وقال البلبيسي رمحه اهللا وأنشد يف هذه املسألة أبو بكر 
 :العالف رمحه اهللا فقال 

 ارضون ممن نسميه             أيها الف
 ملسترشد ومن مل نسمـه  

         هـل مسعتم مبيت أو علمتم 
 وجواب امرئ على قدر علمه 

            مات عـن مسلمني عم وخال 

                                                 
 ٧٢ ص ١٣ الذخرية ج  (١)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٨٧

 فحوى املال خاله دون عمـه  
         قد سألتكم فهل من جميب 

 مستحق  حلمده  دون  ذمه  
     ال يعمي اجلواب حني يؤديـ 

  السؤال إذا مل  نعمهـه إىل ذي 
    وإذا أفهم ايب جــواباً 

 دل إفهامه على حسن  فهمه 
    وشفاه من العمى بـجواب 

 كان  أشفى  من  الدواء  لسقمه 
    فاكشفوا ذا السؤال عنكم بشـرح 

 واعلموا أن مهه كشف مهــه 
 :وأجاب نفسه بنفسه 

   قل ملن جرد السؤال ومن أحـ 
           ـسن يف وصفه وتفصيل نظمه                 

   قــد رددنا اجلواب فليتدبر 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٨٨

               حكيم بعقله وبـــعلمـه    
   وحكمنا فــيــه حبكم عزيـز    

            ليس من شأننا جتاوز حكمه
   إن من خاله أحق مــن الـــ    

                              عم مبرياثه وأولـى بسهمـه
   رجل مات خلف ابـن أخيه   

 بأبيه وكان مـن أم أمــه              
   فهو خال له وخلف عــمـاً    

             فمنعناه إرثه ال لظلمــه 
   وحكمنا خلاله وتــــركـنا   

 عمه خالياً فباء ـمـه              
   وإذا كان خاله ابن أخــيـه   

          ألبيه ورثته دون عمـه                           
   وإذا مات ميت مثـل هــذا   

                      فاستقيموا على الصواب ورمسه 
   فادفعوا ماله إىل ابن أخيه  



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٨٩

     )١(      واتركوا عمه ميوت بغمـه 
 : رجل وأمه اقتسما مال ميت قسمني بالنسب -٢

 :اجلواب 
ولدها ابناً مث مات ابن األخ هذا رجل زوج بنته بابن أخيه فأ   

مث مات العم بعد ذلك فلبنته النصف وما بقي البن ابن أخيـه       
 :وهو ابن بنته أيضا وفيها يقول الشاعر 

 سألت الفارضني بكل أرض      
       مبا يفتون يف ذكر وأمـه 

 قد اقتسما مجيعاً مال ميت   
               على نصفني وانتفعا بقسمه 

  األم نصف له نصف وحق
                        فتأخذ أمه سهماً كسهمــــه 

                       :اجلواب 
   سألت فخذ جوابك إن هـــذا  

                                                 
  والعذب الفائض ١٠٣– ١٠٢ / ٢ وفتح القريب ايب ج ١/٣٩٣ كتاب التلخيص يف الفرائض ج (١)

 ٢٨٨-٢٨٧ ص ٢ج 
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٧٩٠

                              هديت فىت تزوج بنت عمه 
    فمات الزوج مث أتته بابــن  

                 ومات العم وهو رضيع أمه
 حترز عنه نصفا      فبنت العم 

                وحيوي الطفل فاضله بقسمه 
    وبالتعصيب يأخذ ال بفرض

  )١(                 كفرض األم فاستمعوا  لعلمه 
 قالت حبلى لقوم يقتسمون تركة ال تعجلوا فإين حبلى          -٣

إن ولدت ذكرا ورث وإن ولدت أنثى مل ترث وإن ولـدت            
 . نثى ذكرا وأنثى ورث الذكر دون األ

 هذه زوجة كل عصبة سوى األب واالبن   
إن ولدت ذكرا أو ذكرا وأنثـى ورثـا وإن          : ولو قالت   

 . ولدت أنثى مل ترث 
فهي زوجة األب ويف الورثة أختان ألبوين أو زوجة االبن          

 . ويف الورثة بنتا صلب 

                                                 
 ٤١٨ التهذيب يف علم الفرائض ص (١)



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٩١

إن ولدت ذكرا مل يرث وإن ولـدت أنثـى           : ولو قالت   
 .ورثت 

زوج أبوان وبنت أو    : لورثة الظاهرون   فهي زوجة االبن وا   
 . زوج  وأم أختان ألم : زوجة األب والورثة الظاهرون 

إن ولدت ذكرا أو أنثى مل يرث وإن ولـدما          : ولو قالت   
 .ورثا 

: فهي زوجة األب وقد مات األب قبله والورثة الظـاهرون         
 . أم وجد وأخت ألبوين 

وإن إن ولدت ذكرا ورث وورثـت       : قالت  : نوع آخر   
 . ولدت أنثى مل ترث وال أرث 

فهي بنت ابن امليت وزوجة ابن ابن لـه آخر وهناك بنتـا            
 . صلب 

إن ولدت ذكرا مل يرث ومل أرث وإن ولدت         : وإن قالت   
 .أنثى  ورثنا 

 فهي بنت وابن ابن امليت وامليتة زوجة ابـن ابـن آخـر             
 .والورثة الظاهرون زوج وأبوان وبنت وابن 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٧٩٢

 فلي الثمن وله الباقي أو أنثـى        لدت ذكراً إن و : ولو قالت   
 . فاملال بيين وبينها سواء وإن أسقطته ميتا فاملال كله يل 

 . )١(فهي امرأة أعتقت عبدا مث تزوجته فمات وهي حبلى منه
 : يف آخره : وقال أبو عبداهللا الوين رمحه اهللا تعاىل 

 . فإن ولدت ابنا كان هلا الثمن والباقي له وهذا بني 
ن ولدت بنتا كان املال بينهما نصفني ألن للزوجة الثمن           وإ

وللبنت النصف والباقي للزوجة ألا موالته فيصري املال بينهما         
 . نصفني 

وإن ولدت ميتا فاملال كله هلا ربـع بالنكـاح والبـاقي            
 .بالتعصيب ألا موالة نعمة 

 : وقال فيها الشاعر 
       أيها العاملون مـــاذا تقولو   

     ن أجيبوا وأحسنوا اإلفهامـا  
       ما جواب السؤال يف امرأة قا    

                                                 
  ٩٣– ٩٢ / ٦ روضة الطالبني ج  (١)
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٧٩٣

     لت قضى زوجها  وذاق احلماما
       أنا حبلى وقد قضيت من  الــ 

      ــعدة من بعد موته أيامـا 
       فـــلي النصف إن أتيت ببنت     

    ويل الثمن إن ولدت غالمـا
  بنــــ        وإذا مل ألد غالما وال

        ـتا حويت اجلميع كال متاما
 :اجلواب 

            أيها السائل استمع ودع اجلهـ   
            ـل وإن كنت جاهال فسالما 

            هذه حرة أملت بسوق الــرق     
 ال غالمـا ـــ          مث اشترت مب

            أعتقته وزوجته نفسها مـــن   
 ه ومنها على النكاح أقامـا   ـ           

            فتوىل من مل يدع من ذوي التعـ 
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٧٩٤

           ــصيب من كان يعرف اإلسالما
            فبوضع الغالم نستوجب الثمـــ   

          ــن من املال والغالم التمامـا
            ومع البنت خترج البنت بالنصــ  

 كون قيامــا         ــف بإرث هلا ي
            وهلا النصف بالنكاح وبالعتـــ  

 ما اهللا أنزل األحكاما ـ          ــق ك
            وإذا مل يكن هلا منه حـمــل  

           فحوت املال كله واستقامـــا 
            فبحق النكاح والعتق حتويـــ      

         ـه مجيعا وال تنقص سهامـا 
    فتذكر جوابنا فلقد جـــــا           

 )١(ـا       ءك أى من كل عقد نظام
وقد مضى يف العصبة السببية من باب التعصيب مثل          : قلت
 .ذلك 

                                                 
 ١٠٣/ ٢  فتح القريب ايب جزء (١)
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  أيها العاملون يف األرض كونوا      -٤
        للذي جاء مستغيثا غياثــا

       ما تقولون فـي أب وابنتيه   
  أثالثـــا          ورثو ا املال بينهم

 : اجلواب 
       إن هذا تزوج ابنة عـــم   

             ما رأت منه يف الصالة التياثـا
       فأتت بابنتني منه ومـاتــت

               فاحتوى وابنتاه عنها التراثـا
 لـثاه سهمان بـيـن ابنتيه    ث      

 ه الثلث فاستوى أثالثـا ـ           ول
 لربع والبقية بالتعصيب         حقه ا

  )١(             حيويه كله مرياثــــا

                                                 
)١(

 ٤٢٦ -٤٢٥ التهذيب يف الفرائض والوصايا ص  
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للبنتني الثلثـان   ] ١٢[أصل مسألتهم من اثين عشر       : قلت
] ٣[وللزوج الربع ثالثـة     ] ٤[لكل واحدة أربعة    ] ٨[مثانية  

 . بالزوجية والباقي نصف السدس له 
 ٣ ١٢ 

 ١ ٤ بنت

 ١ ٤ بنت

املسألة تعصيباً بصفته ابن عم وتعود      
] ٣[ ثالثة   باالختصار إىل بعد ذلك   

وهـذا هـو    ] ١[لكل منهم واحد    
ا املعن١  ٤ زوج هو ابن عم :ي باللغز وهذه صور 

 امرأة تزوجت ثالثة أزواج فورثت من كل واحد ربع          -٥
 . ماله فصار هلا نصف أمواهلم 

 : اجلواب 
هؤالء أخوة ثالثة اثنان أشقاء واآلخر ألب وكـان مـال           

ل أربع دنانري ومال الثاين دينار وكذلك الثالـث الـذي           األو
 . لألب دينار واحد 

 . وهي نصف مال اجلميع ] ٣[ فيحصل هلا ثالثة 
] ٣[إذا مات األول فلها ربع ماله ويبقى من مالـه ثالثـة             

 ] . ٤[ألخيه الشقيق فيصبح ماله أربعة 
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دينارا هو ربع ماله ويبقى     ] ١[فلما مات ورثت منه واحد      
فلما مـات   ] ٤[ألخيه ألبيه أصبح ما لديه أربعة       ] ٣[ثة  ثال

] ٣[ورثت منه دينارا هو ربع ماله فأصبح ما لديها أربعـة                
 . دنانري] ٦[دنانري من جمموع ما لديهم ستة 

 . فإن قيل تزوجت أربعة فورثت نصف أمواهلم 
 : وقد نضمها بعضهم بقوله 

      لقد جئت من أرض احلجاز مبادراً 
   ملرياث قوم كان فيهم تفكـر      

      لوارثة بعال وبعلني بعـــده  
             وبعال أخوهم ذو اجلناحني جعفر 

       فكان هلا من مجلة املال نصفه  
   )١(ر      بذالك يقضي العامل املـتدب      

 :اجلواب 

                                                 
 ٧٣ /١٣ الذخرية ج  (١)
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دينـاراً  ] ١٨[هؤالء أربعة إخوة ألب كان هلم مثانية عشر         
وللثالث ثالثة  دنانري  ] ٦[وللثاين ستة    دنانري] ٨[ية  لألول مثان 

 ]. ١[واحد دينار وللرابع دنانري ] ٣[
فلما مات األول أصاا منه ديناران مها ربع ماله وكل أخ           

] ٥[وللثالـث مخـسة     دنانري  ] ٨[ديناران فصار للثاين مثانية     
 . دنانري] ٣[وللرابع ثالثة دنانري 

اله ديناران مها الرابع فصار هلـا       مث مات الثاين فأصاا من م     
دنانري والباقي ألخويه فصار مال     ] ٤[من األول والثاين أربعة     

 . دنانري] ٦[وللرابع ستة دنانري ] ٨[الثالث مثانية 
دنانري فأصاا ديناران مهـا     ] ٨[مث مات الثالث عن مثانية      

دنانري والباقي ألخيه فصار له اثنا      ] ٦[ربع ماله فصار هلا ستة      
 . ديناراً ] ١٢[شر ع

دنانري هي ربع مالـه     ] ٣[فلما مات عنها أصاا منه ثالثة       
 . دنانري وهي نصف املال ] ٩[فصار هلا تسعة 

وقد لقبت هذه بالدفانية ألن املرأة دفنت مجيع أزواجها وقد          
 . سبق إيرادها يف باب املسائل امللقبة 
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 فإن قال قائل امرأة تزوجت مخسة فورثت نصف ماهلم 
 :وقد أوردها بعضهم شعراً فقال 

 ب والكرب ــ امرأة تزوجت بعد املشي
        مخسة أزواج مست م مجاالً وخطر            

   ماتوا وعاشت بعدهم كل شيء بقدر    
     وكلهم ورثها ربع الذي كان ادخر 

   فأحرزت بإرثها شطر الذي حاز النفر 
  البشر      فأشر لنا ما حلها يا واحداً بني

 : اجلواب 
هؤالء اخلمسة إخوة ومعهم مـن املـال سـتة وثالثـون                 

 ]٥[ ديناراً وللثاين مخسة  ] ١٦[ديناراً لألول ستة عشر     ] ٣٦[
دنانري ] ٨[دنانري وللرابع مثانية    ] ٣[ دنانري وللثالث ثالثة     دنانري

 . دنانري ] ٤[وللخامس أربعة 
 هي الربع من ماله انريدن] ٤[ فلما مات األول أصاا أربعة     

دنـانري فـصار   ] ٣[خوته األربعة لكل واحد ثالثة    والباقي إل 
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دنانري وللرابع أحـد  ] ٦[دنانري وللثالث ستة    ] ٨[للثاين مثانية   
 .دنانري ] ٧[ديناراً وللخامس سبعة ] ١١[عشر 

 فلما مات الثاين أصاا ديناران كذلك مها ربع ماله والباقي 
]  ٢[ه الثالثة لكل واحد دينـاران       تخوإدنانري بني   ] ٦[ستة  

] ١٣[دنانري وللرابع ثالثة عـشر              ] ٨[فصار للثالث مثانية    
 . ديناراً ] ٩[ديناراً وللخامس تسعة 

] ٦[فلما مات الثالث أصاا ديناران مها الربع والباقي ستة          
دنانري فصار مال الرابع    ] ٣[دنانري بني أخويه لكلٍ منهما ثالثة       

 .  ديناراً ]١٦[ستة عشر 
دنانري هي الربع والباقي    ] ٤[فلما مات الرابع أصاا أربعة      

ديناراً لألخ اخلامس فأصـبح مالـه أربعـة         ] ١٢[اثنا عشر   
 ديناراً ] ٢٤[وعشرون 

دنانري هي الربع فصار    ] ٦[ستة  من تركته   فلما مات أصاا    
دينـاراً هـي    ] ١٨=٦+٤+٢+٢+٤[مجيع ماهلا مثانية عشر     

  . )١(ديناراً ] ٣٦[م الستة والثالثني نصف مجيع ماهل
                                                 

 وفتح القريب ايب شرح كتاب الترتيـب جـزء   ٤٠١ – ٤٠٠ / ١ التلخيص يف علم الفرائض ج  (١)
  ٣٧ ص١٣لذخرية ج وا٤٢٠ بزيادة وتصرف وانظر التهذيب ص١/١٠٤
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 .  زوجة وأخوها ورثا مال الزوج بينهما بالسوية -٦
 :اجلواب 

هذه امرأة أعتقت هي وأخوها عبداً هلا ثلثه ولـه ثلثـاه مث             
تزوجته فمات فلها الربع بالزوجية والربع بالوالء وفيها قـال          

 :الشاعر 
          أال أيها القاضي املصيب قضاؤه   

      أعندك من علمٍ فتخربنا وصفاً 
          بوارثة من زوجها نصف ماله به 

  )١(جرت األقالم ما ظلمت حرفا          
 أفتنا أيها الفقيه فـــإنـــا   -٧

         قد سألنا الفقيه عن أخوين
           ورث الثلث واحداً عن فقيـد

           واحتوى آخر على الثلثني 
   :اجلواب

 .ذه امرأة ماتت وخلفت ابين عم أحدمها زوجها ه

                                                 
  ١٣/٧٠ والذخرية ج ٤٢٥-٤٢٤ التهذيب يف علم الفرائض والوصايا ص  (١)
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 .واآلخر أخوها ألمها 
 فلزوجها ثلثا املال نصف بالفرض وسدس بالتعصيب

 وألخيها من أمها ثلثه سدس بالفرض والباقي بالتعـصيب         
  . )١(وهو سدس آخر

 :  قال احلريري رمحه اهللا تعاىل -٨
                 أيها العامل الفقيه الذي فـا         

 ق ذكاء تعاىل اهللا عن الشبيه     
           أفتنا يف قضية حاد عنهـا    

            كل قاض وحار فيها كل فقيه
           رجل مات عن أخ مسلم حـر   

 ـن أمـه وأبيهـــ            تقي م
           وله زوجة لـها أيها احلبـر       

         أخ خـاص بــال متويه
          فحوت فرضها وحاز أخوها     

                                                 
)١(

 ٤١٩-٤١٨ املصدر السابق ص  



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٨٠٣

             ما تبقى باإلرث دون أخيه 
           فاشفنا باجلواب عما سألنا   

               فهو نص ال خلف يوجد فيه
  : اجلواب

 :وأجاب مبا نصه ما  يلي 
            قل ملن يلغز املسائل إنـي 

 كاشف سرها الذي ختفيه 
 امليت الذي قدم الشر           إن ذا 

 ع أخا عرسه على ابن أبيه  
           رجل زوج ابنه عن رضاه

 ماة له وال غرو فيهاـحب  
            مث مات ابنه وقد علقت منـ 

 ـه فجاءت بابن يسر ذويه 
 ـراء ـــ          فهو ابن ابنه بغري م

 وأخــو عرسه بال متويه   
 دىن إلـ           وابن االبن الصريح أ
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 ـى اجلد وأوىل بإرثه من أخيه  
           فلذا حني مات أوجـــب للزو 

 ـة مثن التراث تستوفيه ــج  
           وحوى ابن ابنه الذي هـو يف 

 األصـل أخوها من أمها باقية   
           وختلى األخ الشقيق من اإلر 

               ث وقلنا يكفيك أن تبكيـه 
 ـوة ألب وأمـثالثة إخ       -٩

 ري ـــ                   وكـل إىل خري فق
           فحاز األكربان هناك ثـلثا     

               وباقي املال أحرز الصغري 
 : اجلواب

 :أجاب بعضهم عن هذا اللغز بقوله 
           ثالثة إخوة ألب وأم      

                      تزوج بنت عمهم الصغري
    له من إرثها نصف بفرض 
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   وسدس بالعصوبة يا خبري          
           ولألخوين بالتعصيب ثلث   

  )١(                لكل منهما سدس يصري
 : ومن هذا الفصل 

      ووارثة بعالً فكان نصيبها -١٠
 من املال دينار عتيق ودرهم      

            وكان مجيع املال عشرين درمها
 وعشرين دينارا كذلك يقسم 
 :وقال القرايف رمحه اهللا تعاىل 

 :وفيه يقول الشاعر 
           سألقي على الفراض مين فريضة   

 تومهتها باللب مين تومها    
            فما ترك إذ مات عشرين درمهــا

         وعشرين ديناراً عتيقاً متما 
 ات حقها             فأُعطيت امرأةُ الذي مـــ

                                                 
 ٣٧٠-٣٦٩ ص ٧ األسئلة واألجوبة الفقهية ج (١)
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 هناك ديناراً سواًء ودرهـما     
 وكان مجيع املال عشرين درمها       

 )١(      وعشرين دينارا على ذاك فاقسما
 :اجلواب 

هن أربع نسوة وأختان الْم وأختان ألب أصلها من اثـين           
ولألختني ألم الثلـث    ] ٣[للزوجات الربع ثالثة    ] ١٢[عشر  
لكل واحدة أربعة   ] ٨[ مثانية   ولألختني ألب الثلثان  ] ٤[أربعة  

 ] .١٥[وتعول إىل مخسة عشر ] ٤[
إىل عول املسألة مخسة    ] ٣[ ربع الزوجات ثالثة     نانسبفإذا  
 مخس فلهن من التركة مخسها وهي أربعـة         ينتج] ١٥[عشر  

  .)٢(دراهم لكل واحدة دينار ودرهم] ٤[دنانري وأربعة ] ٤[
 .  رجل ورثه ابن بنته دون عمه -١١

                                                 
)١(

  ٧٣/ ١٣ الذخرية ج  
)٢(

  ببعض تصرف٤٢١-٤٢٠ التهذيب يف الفرائض والوصايا ص  
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  :اجلواب
هو رجل زوج بنته بابن أخيه فولدت له ابنا فهذا املولود هو 

  . )١(ابن بنته وابن ابن أخيه وهو أوىل من عمه باإلرث 
فيكون هلك عن ابن ابن أخ وعم فاملال البـن ابـن األخ             

 . لقوته وقربه كما هو معلوم من باب التعصيب 
 امرأة قالت لقوم ال تقتسموا املال فإين حامل فـإن           -١٢

 .لدت بنتا فلها ثلث مجيع املال وإن ولدت ابناً فال شيء له و
 :اجلواب 

هذه مسألة امرأة ماتت وخلفت زوجاً وأماً وأخـوين ألم          
 ابناً مل يرث ألن     توامرأة ألب حامال وهي املتكلمة فمىت ولد      

ومىت ولدت بنتاً أخذت النـصف      ، الفروض استغرقت املال    
 ثلث  يهلا ثلثه منها وه   فيكون  ] ٩[وعالت املسألة إىل تسعة     

 .  كما هو معلوم مما تقدم من األبواب )٢(مجيع املال 
 : يف الذخرية رمحه اهللا تعاىل  قال القرايف -١١

                                                 
 ٤٢٨ض والوصايا ص  انظر التهذيب يف الفرائ )١(
 ٤٢٣ انظر املصدر السابق  ص  )٢(
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مرت امرأة بقوم يقتسمون مرياثاً فقالـت ال تتعجلـوا إين           
 ٠…حامل إن وضعت ذكراً مل يرث أو أنثى ورثت الثلث 

 :اجلواب 
خوا ألمها فأصل مـسألتهم     ورثة املتوفاة زوجها وأمها وإ    

وألمها السدس واحد   ] ٣[لزوجها النصف ثالثة    ] ٦[من ستة   
 ] . ٢[وإلخوا ألمها الثلث اثنان ] ١[

ـ          مالً إن  اواحلامل هي زوجة أيب اهلالك توىف وتركهـا ح
ولدت غالماً كان أخاً ألب ال يرث ألنه عـصبة ومل تبـق             

 . الفروض شيئاً للعصبة 
وتعول املسألة  ] ٣[ها النصف ثالثة    أو أنثى فأخت ألب فل    

ينـتج  ] ٩[تـسعة  الإىل ] ٣[فإذا نسبنا الثالثة ] ٩[إىل تسعة  
 :ثلث وبالتايل صار نصفها ثلثاً وفيها قال الشاعر 

 ما أهل بيت ثوى باألمس ميتهم     
                            فأصبحوا يقسمون املال واحللال 

   فقالت امرأة من غري هم هلم    
 ثـال          إين سأمسـعكم أعجوبة م                  
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     يف البطن مين جنني دام رشدكم   
 فأخروا املال حىت تعلموا احلمال                           

     فإن ألد ذكراً مل يعط خردلة    
 د غريه أنثى فقـد فصالــوإن أل                      

 ناً ليس ينكره    يقياً    بالثلث حق
 )٢(من كان يعرف فرض اهللا إذ نزال                       

 شـكل معايـاة يف املـسألة        ى هذا عل  اوقد مر معن  : قلت
 . املشركة يف باب املسائل امللقبة 

 أخوان ورثا ماالً فأصاب أحدمها ربعـه وسدسـه          -١٢
 . واآلخر الباقي 

 :اجلواب 
 . مها أبنا عم أحدمها أخ ألم 

لألخ ألم السدس واحد    ] ٦[أصل مسألتهم من ستة      : قلت
بينه وبني أخيـه  مناصـفة وهـي         ] ٥[والباقي مخسة   ] ١[

فنضرا يف أصل   ] ٢[منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنني      

                                                 
  واملصدر السابق ١٣/٧٢ الذخرية ج  (٢)
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هذه ومنها تصح   ] ١٢=٦×٢[ ينتج اثنا عشر  ] ٦[ستة  املسألة  
 ]٥[ونصف الباقي مخسة    ] ٢[لألخ ألم السدس اثنان     املسألة  

وهي سدس  ] ٥[والبن العم مخسة    ] ٧= ٥×٢[اموع سبعة   
 االثين عشر وربعها وهذا هو املقصود باللغز ــ  واهللا 

 ١٢ ٦ 
 ٧ = ٥+٢ ونصف٢+١ أخ ألم هو ابن عم

ــم ــاىل أعل  تع
  وأحكم 

 ٥ ونصف ٢ ابن عم :وهذه صورا 

 ثالثة أخوة ورث أحدهم سـبعة أتـساع املـال           -١٣ 
 . واآلخرين تسعني 

 :اجلواب 
  . )١(هؤالء ثالثة إخوة ألم أحدهم ابن عم

] ١[هلم الثلث واحد    ] ٣[أصل مسألتهم من ثالثة     :  قلت
 .للذي هو ابن عم] ٢[والباقي اثنان 
] ٣[منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم ثالثة      ] ١[ والواحد  

 ] ٩ =٣×٣[ينتج تـسعة    ] ٣[ثالثة  فنضرا يف أصل املسألة     

                                                 
 بتصرف وزيادة  ٢/٣٧٦ التلخيص يف الفرائض والوصايا ج  (١)
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للذي هو ابـن    ] ٦[والباقي ستة   ] ١[لكل واحد منهم واحد     
 فيصري ما لديه سبعة، عم 

 ٩ ٣ 

 ١ أخ ألم 

 ١ أخ ألم

ــسبتها إىل ] ٧ [ وبن
] ٩[مصح املسألة تسعة    

تصري سـبعة أتـساع     
 أخ ألم هو ابن عم : وهذه صورا 

١ 

٧=٦+١ 

 ةـاخلامت
ولعلي أختم هذا الباب بكالم املاوردي رمحـه اهللا تعـاىل           

يف كتابه أدب الدنيا والدين ذاماً فيـه اللغـز يف           الذي أورده   
 :الكالم حيث قال رمحه اهللا تعاىل 

حتدي أهل الفراغ وشـغل ذوي البطالـة        : أما اللغز فهو    
ليتنافسوا يف تباين قرائحهم ويتفاخروا يف سرعة خـواطرهم         
فيستكدوا خواطر قد منِحوه صحتها يف ما ال جيدي نفعا وال           

الصراع الذين قد صرفوا ما منحوا من       يفيد علما فهو كأهل     
صحة أجسامهم إىل صراع كدود يـصرع عقـوهلم ويهـد           
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انظر إىل  ، م محداً وال جيدي عليهم نفعاً       أجسامهم وال يكسبه  
 :قول الشاعر 

         ابن أم ابن أيب أخت أبيهرجل مات وخلف رجالً
 وأبا أخت بين عم أخيه            معه أم بين أوالده     

ين عن هذين البيتني وقد روعك صعوبة ما تضمناه من          أخرب
 استكدك الفكر يف استخراجه فعلمت أنه أراد ميتا         االسؤال إذ 
ونفى عنك  ،  ما الذي أفادك من العلم        وعماً  وزوجةً خلف أباً 

 . من اجلهل ؟ ألست بعد علمه جتهل ما كنت جاهال من قبله 
قدم مـا   و، ولو أن السائل قلب لك السؤال فأخر ما قدم          

 لكنت يف اجلهل به قبل استخراجه كما كنت يف اجلهـل     رأخ
األول وقد كددت نفسك وأتعبت خاطرك مث ال تعدم أن يرد           

 .)١( جتهله فتكون فيه كما كنت قبله اعليك مثل هذا مم
وال أدعي فيما ألفته من ذلك (، يسر اهللا يل تدوينه هذا ما 

فإن الفاضل من فضيلة اإلحسان وال السالمة من سلق اللسان 

                                                 
 هـ١٤٠٨ ١ دار إحياء العلوم ط ٩٤ – ٩٣ أدب الدين والدنيا ص  (١)
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ما فخذ من هذا الكتاب ...سقطاته وحتصى غلطاته تعد 
  ٢)أعطاك واستنبط بإدمانك ما أخطأك

وصلى وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن          
 .  اهتدى دية واسنت بسنته واقتفى أثره إىل يوم الدين

  احللوي الشراحيليعلي بن ناشب بن حيىي/ الشارح 
ة مثاني من شهر ربيع األول لعام ونالعشرث والثالاليوم 

.هـ٢٣/٣/١٤٢٨ن وأربعمائة وألف من اهلجرة ووعشر

                                                 
 الدين نصر اهللا بن حممد بن حممد عبد الكـرمي           املثل السائر يف فن أدب الكاتب والشاعر أليب الفتح ضياء          ٢

  بتصرف ٢٦ ـ ٢٥ ص ١م حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ج١٩٩٥املكتبة العصرية بريوت ، املوصلي 
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 جريدة املراجع
 القرآن العظيم .١

تفسري القرآن العظيم لإلمام أيب الفداء احلافظ إمساعيـل          .٢
بن اخلطيب بن كثري دار الكتب العلمية كتب هوامشه وضبطه          

/  هـ   ١٤٠٦ـــ  حسني بن إبراهيم زهران الطبعة األوىل       
 . م ١٩٨٦

تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كـثري حملمـد           .٣
 . هـ  ١٤١٠نسيب الرفاعي مكتبة املعارف 

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  لعبد الرمحن           .٤
السعدي  الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتـاء         

 . هـ ١٤١٠والدعوة واإلرشاد 
 اجلامع بني فين الرواية والدراية مـن علـم   فتح  القدير  .٥

التفسري حملمد بن علي الشوكاين شركة دار األرقـم بـن أيب            
 . األرقم 
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اجلامع ألحكام القرآن أليب عبداهللا حممد بـن أمحـد           .٦
األنصاري القرطيب دار الكتب العلمية شركة دار األرقم بـن          

 .أيب األرقم للطباعة والنشر توزيع دار القلم
 يف علم التفسري  أليب الفرج مجال الدين عبد          زاد املسري  .٧

 ١٤١٤الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي دار الكتب العلمية          
 .هـ 
 القرآن بالقرآن  حملمد األمني بن       حأضواء البيان يف إيضا    .٨

حممد املختار الشنقيطي وتتمتة لتلميذه عطية حممد سـامل دار          
 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧إحياء التراث العريب  الطبعة األوىل ـ

جامع البيان يف تفسري القرآن للشيخ السيد معني الدين          .٩
حممد بن عبد الرمحن احلسين احلسيين االجيي الشافعي علـق          
عليه حممد بن عبد اهللا الغزنوي وحققه وصححه منري أمحـد           

باكستان الطبعـة   / دار نشر الكتب اإلسالمية  كوجرانواله       
 . م ١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧الثانية ــ
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 تأويل القرآن أليب جعفر حممد بن       جامع البيان يف   .١٠
جرير الطربي دار الكتب العلمية بريوت لبنان الطبعـة األوىل          

 م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢
الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز ومـا فيـه مـن            .١١

الفرائض والسنن تأليف ايب عبيد القاسم بن سـالم اهلـروي           
دراسة وحتقيق حممد بن صاحل املديف مكتبة الرشد الريـاض          

 .هـ ١٤١١بعة األوىل ـ الط
منت صحيح البخاري املكتبة العصرية الطبعة الرابعـة          .١٢

 . م ١٩٩٨ هـ  ـ١٤١٩
فتح الباري شرح صحيح البخـاري البـن حجـر           .١٣

العسقالين منشورات حممد علي بيضون دار الكتب العلميـة         
 . م ١٩٩٧ هـ ١٤١٨الطبعة الثانية ــ 

شرح صحيح البخاري البن بطال مكتبـة الرشـد          .١٤
 . م ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢٠عة األوىل ــ الطب
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري لإلمام العالمة        .١٥
بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد العـيين شـركة مكتبـة          

 .  م ١٩٧٢/  هـ ١٣٩٢مصطفى البايب 
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لأللبـاين          .١٦

  .م١٩٨٥هـ  ١٤٠٥املكتب اإلسالمي الطبعة الثانية ـ 
شروق أنوار املنن الكربى اإلهلية بكـشف أسـرار          .١٧

السنن الصغرى النسائية للشيخ حممد املختـار بـن حممـد            
 .م ١٩٨٩-هـ ١٤١٠/الشنقيطي الطبعة األوىل 

صحيح مسلم بشرح النووي دار القلم الطبعة األوىل         .١٨
 .مجلة من العلماء 

خمتصر صحيح مسلم حتقيق حممد ناصر الدين الأللباين   .١٩
 ١٤٠٧ تعاىل املكتب اإلسالمي الطبعة السادسة ـ  رمحه اهللا

 . م ١٩٨٧/ هـ 
سنن الترمذي بتحفة األحوذي حملمد املبـاركفوري        .٢٠

 .م١٩٩٠/ه ١٤١٠دار الكتب العلمية الطبعة األوىل ـ
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سنن أيب داوود بشرح عون املعبود مع شرح  احلافظ           .٢١
ابن قيم اجلوزية حملمد مشس احلق العظيم آبادي حتقيق عبـد           

 ١٩٧٩ هـ ١٣٩٩ن عثمان دارالفكر الطبعة الثالثة ـ  الرمح
 . م ضبط وحتقيق عبد الرمحن عثمان 

موطأ اإلمام مالك تعليق حممد فـؤاد عبـد البـاقي             .٢٢
 . هـ املكتبة الثقافية ١٤٠٨/ط

مسند اإلمام أمحد الطبعة الرابعة شرح وفهرسة أمحد         .٢٣
 .شاكر 

بل املوسوعة احلديثية مسند اإلمام أمحد واحملقق من ق        .٢٤
ثلة من العلماء حتت إشـراف الـشيخ شـعيب األرنـؤوط         

عبد اهللا بن عبد احملسن التركي طبع ووزع        / واملشرف العام د  
على نفقة خادم احلرمني الشريفني رمحه اهللا تعـاىل مؤسـسة           

 ص ٤٥م ج ٢٠٠١هــ ـ   ١٤٢١الرسالة الطبعـة األوىل  
 ٢٥٩ ـ ٢٥٧
مصنف عبد الرزاق  حتقيـق األعظمـي املكتـب           .٢٥
 . هـ ١٤٠٣مي الطبعة الثانية ـ اإلسال
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كرت العمال للعالمة عالء الدين بن حـسام الـدين           .٢٦
 ١٤٠٥اهلندي الربهان فوري مؤسسة الرسالة الطبعة اخلامسة   

  م ١٩٨٥هـ 
فتح العزيز شرح الوجيز لإلمام أيب القاسم عبد الكرمي      .٢٧

بن حممد الرافعي املطبوع مع امـوع شـرح املهـذب دار     
 .الفكر
ملا فات خترجيه من إرواء الغليل للشيخ صاحل        التكميل   .٢٨

آل الشيخ  وزير الشؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة           
 .   م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧واإلرشاد  دار العاصمة األوىل 

ترتيه الشريعة عن إباحة األغاين اخلليعة لفضيلة شيخنا         .٢٩
 .أمحد النجمي الثانية 

ـ           .٣٠  اء العدة شرح العمدة يف فقه إمام السنة تـأليف
 . الدين عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسي 

السمط احلاوي  ألسلوب الداعية الـشيخ عبـد اهللا           .٣١
القرعاوي يف نشر التعليم جبنوب اململكة لعلي بن قاسم الفيفي          

 .هـ ١٤١١ -الطبعة األوىل 
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املورد العذب الزالل فيما انتقد على املذاهب الدعوية         .٣٢
د بن حيي النجمـي     من العقائد واألعمال لفضيلة شيخنا أمح     

حممد بن هادي املدخلي    / تعليق تلميذه شيخنا البار الشيخ د       
 .     هـ ١٤٢١مكتبة الفرقان الطبعة األوىل ــ 

صفوة الفتوى واملفيت واملستفيت تأليف اإلمام أمحد بن         .٣٣
محدان احلراين احلنبلي خرج أحاديثه وعلق عليه  الشيخ حممد          

 هــ املكتـب     ١٣٩٧الثـة   ناصر الدين الأللباين الطبعة الث    
 .اإلسالمي 

الفوائد الشنشورية يف شرح املنظومة الرحبية لعبد اهللا         .٣٤
 .الشنشوري هامشاً للتحفة  اخلريية 

التحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية إلبراهيم بـن         .٣٥
 .حممد الباجوري طبعة البايب 

الشيخ حافظ  ترمجة شيخنا الفاضل الشيخ زيد بـن           .٣٦
 دار العلم للطباعة والنشر الطبعـة األوىل       حممد املدخلي مطابع  

 . م ١٩٩٢/  هـ ١٤١٣ـ 
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طريق الوصول إىل إيضاح الثالثة األصول لألسـتاذ         .٣٧
 .فواز املدخلي مطابع هجر   الطبعة األوىل 

أحكام الوصايا يف الفقه اإلسالمي دراسـة مقارنـة          .٣٨
تأليف الدكتور علي بن عبد الرمحن بن علي الربيعة دار اللواء           

 .    م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨عة األوىل  ـ الطب/ 
كتاب الفرائض شرح مفتاح الفائض تأليف حممد بن         .٣٩

 . أمحد الناظري  
أصول علم املواريث قسمة التركة بالطريقة احلسابية         .٤٠

وبالقرياط ألمحد عبد اجلواد دار الكتب العلمية تصحيح حممد         
 .   هـ١٤٠٦احلنبلي الطبعة الثانيةـ

لعبد اهللا  / كتاب الترتيب     فتح القريب ايب شرح      .٤١
 .الشنشوري مكتبة جدة 

املرياث العادل يف اإلسالم بـني املواريـث القدميـة           .٤٢
واحلديثة ومقارنتها مع الشرائع األخرى للشيخ أمحـد حمـي          

/ هـ ١٤٠٦الدين العجوز مؤسسة املعارف الطبعة األوىل ـ  
 .   م١٩٨٦
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د ياسني أمح / املرياث يف الشريعة اإلسالمية لصاحبه د      .٤٣
 . م ١٩٨٠/  هـ ١٤٠٠إبراهيم درادكة  الطبعة األوىل ـ

الروض األنيق يف أحوال الورثة على التحقيق لصاحبه         .٤٤
 .    عبد الرمحن اجلهين 

تسهيل الفرائض للشيخ العالمة حممد صاحل العثيمني        .٤٥
 . هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية دار طيبة 

الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية للشيخ  العالمـة          .٤٦
د العزيز بن باز نشر وتوزيـع الرئاسـة العامـة إلدارات            عب

 .البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد  
أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية لنبيل طاحون        .٤٧

 .مكتبة اخلدمات احلديثة
اية اهلداية إىل حترير الكفاية يف علم الفرائض حتقيق          .٤٨

 . هـ ١٤٢٠وىل ـ عبد الرزاق دارا بن خزمية الطبعة األ/ د
شرح املقربة نظم قـسمة القـرياط والكـسور يف           .٤٩

 . التركات وعمل املناسخات
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جمموعة الرسائل الكمالية يف املواريث واملناسـخات        .٥٠
 :جمموعة تشتمل أربعة كتب هي 

شرح خالصة الفرائض نظم منت السراجية لعبد امللك         .٥١
 بن عبد الوهاب املكي البتين 

اط والكـسور يف    وشرح املقربة نظم قـسمة القـري       .٥٢
 .التركات وعمل املناسخات للمذكر أيضاً 

 وكتاب تدريب املبتدي وتذكرة املنتهي لعليش  .٥٣
والسبيكة الذهبية على املنظوم الرحبية مجع الـشيخ         .٥٤

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك الناش مكتبة املعارف الطائف          
 . هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية ـــ 

المية على املذاهب   أحكام املواريث يف الشريعة اإلس     .٥٥
األربعة حملمد حمـي الـدين الطبعـة األوىل  دار الكتـاب             

 .هـ ١٤٠٤العريب
تسهيل املواريث والوصايا لعبد الكرمي نصر مكتبـة         .٥٦

 .احلرمني 
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الكنوز امللية يف الفرائض اجللية عبد العزيز الـسلمان          .٥٧
 .  هـ ١٤١٨الطبعة الثالثة ـ 

طـاب  التهذيب يف علم الفرائض والوصـايا أيب اخل        .٥٨
 ١٤١٦الكلوذاين حتقيق اخلويل مكتبة العبيكان الطبعة األوىل        

 .هـ 
كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلي حتقيق           .٥٩

 .  هـ ١٤٠٥البنا الفيصلية الطبعة الثانية ــ/ د
الفصول يف الفرائض أو الفصول املهمـة يف علـم           .٦٠

بعـة  عبد احملسن املنيف الط   /مواريث األمة البن اهلائم حتقيق د     
 . هـ ١٤١٤األوىل ـ 

التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضـية  الـشيخ          .٦١
 ١٤٠٧العالمة صاحل الفوزان مكتبة املعارف الطبعة الثالثـة         

 .     هـ
تكملة زبدة احلديث يف فقه املواريث الشيخ حممـد          .٦٢

  هـ ١٤٠٩الترميي دار القبلة للثقافة اإلسالمية الطبعة األوىل 
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لفرائض الشيخ سعيد احلضرمي    دليل اخلائض يف علم ا     .٦٣
 . طبعة مصطفى البايب 

بغية الباحث يف املواريث األرجوزة الشهرية بالرحبية        .٦٤
 . هـ ١٤٠٨دار الفكر الطبعة الثانية  

كتاب شرح الرحبية لرضي الدين أيب بكـر أمحـد           .٦٥
السبييت امش فتح القريب ايب شرح كتـاب الترتيـب          

 .مكتبة جدة 
 الثوري ختريج أليب عبـد اهللا       الفرائض أليب عبد اهللا    .٦٦

 . هـ ١٤١٠اهلليل دار العاصمة الطبعة األوىل ــ
حاشية الرحبية يف علم الفرائض لعبد الرمحن بن حممد          .٦٧

 .  م ١٩٨٩ هـ١٤١٠قاسم الطبعة اخلامسة ــ 
النور الفائض من مشس الوحي يف علـم الفـرائض           .٦٨

 ١٣٧٣للشيخ العالمة حافظ احلكمي مطابع البالد السعودية        
 . هـ 

كتاب الفرائض لعبد الصمد الكاتب الطبعـة األوىل         .٦٩
 .  هـ ١٤٠٨
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علم الفرائض واملواريث مدخل حتليلي رفيق املصري        .٧٠
 . هـ ١٤١٥دار القلم الطبعة األوىل 

كتاب التلخيص يف علم الفرائض أليب حكيم اخلربي         .٧١
ناصر الفريدي مكتبة العلوم واحلكم الطبعـة األوىل        / حتقيق د 
 . هـ ١٤١٦
عبـد الكـرمي   /  املواريث دراسة مقارنة للدكتور   فقه .٧٢

الالحم املكتب التعاوين للدعوة واإلرشـاد   الطبعـة األوىل           
 .هـ ١٤١٣
العذب الفائض شرح عمدة كل فارض لشيخ إبراهيم         .٧٣

 .م ١٩٥٣هـ١٣٧٢الفرضي دار الفكر الطبعة األوىل ــ
وسيلة الراغبني وبغية املستفيدين يف علـم الفـرائض     .٧٤

السلوم مكتبة الرشد الريـاض الطبعـة األوىل        حممد بن علي    
 .  م ١٩٩٨ هـ  ١٤١٩
عبد الكرمي الالحـم مكتبـة املعـارف      / الفرائض د  .٧٥

 م ١٩٨٦/  هـ ١٤٠٦الرياض الطبعة األوىل  ـ 



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٨٢٧

الآللئ الفضية على منت الرحبية يف علم املواريث مجع          .٧٦
وترتيب علي عبـده الـشرف مكتبـة اإلرشـاد صـنعاء             

 . م ١٩٩٠ /  هـ١٤١٠الطبعةاألوىل 
شرح الرحبية لسبط املارديين مع الدرة البهية بتحقيق         .٧٧

الرحبية تأليف حممد حمي الدين عبد احلميد مكتبة حممد صبيح          
 .مصر 
سؤال وجواب يف األحوال األربعينية يف علم الفرائض         .٧٨

 م ١٩٨٤ هـ ١٤٠٤عبد الفتاح راوه املكي   الطبعة األوىل  
 . مكتبة عامل الفكر مصر 

 يف أنصبة املواريث والنسب األربـع مجـع         اجلدول .٧٩
 .وتنسيق أمين القرناوي إصدار دار اتمع 

النونية املتحفة يف علم املواريـث تـأليف صـادق           .٨٠
 هـ  ١٤١٨البيضاين دار احلديث بدماج صعدة الطبعة األوىل        

 . م ١٩٩٧
خالصة الفرائض لعبد امللك الفتين املطبوع مع شرح         .٨١

لسيد اجلرجاين حتقيق وتعليق حممد     السراجية يف علم املواريث ل    
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/  هـ ١٤١٠عدنان درويش مكتبة دار البريويت الطبعة األوىل 
 . م ١٩٩٠
السراجية يف الفرائض واملواريث لسراج املال حممد بن         .٨٢

حممد السجاوندي تأليف السيد الشريف علـي بـن حممـد           
اجلرجاين احلنفي إعداد وحتقيق مركز الدراسات والبحـوث        

 ١٩٩٦/  هـ   ١٤١٧صطفى الباز الطبعة األوىل     مبكتبة نزار م  
 .م 

شرح السراجية يف علم املواريـث تـأليف الـسيد           .٨٣
الشريف علي بن حممد اجلرجاين حققه وعلق عليـه حممـد           
ــة دار   ــة األوىل مكتبـ ــش الطبعـ ــدنان درويـ عـ

 م١٩٩٠هـ١٤١٠البريويت
لباب الفرائض حملمد الصادق الـشطي دار الغـرب          .٨٤

 . م ١٩٨٨ ـــ  هـ١٤٠٨ ــ ٣/ اإلسالمي ط 
إ رشاد الفارض إىل كشف الغوامض لسبط املارديين         .٨٥

حتقيق جمدي باسلوم املكي مكتبة دار االستقامة الطبعة األوىل         
 .م ٢٠٠٠ هـ  ــ ١٤٢١ـــ
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الفوائد الشنشورية لعبد اهللا الشنشوري حتقيق حممـد         .٨٦
بن سليمان آل بسام دار عامل الفوائد مكة املكرمـة الطبعـة            

 .هـ١٤٢٢األوىل ـ
أحكام التركات واملواريث حملمد أيب زهرة دار الفكر         .٨٧
 . العريب 
مـصطفى مـسلم دار     / مباحث يف علوم املواريث د     .٨٨

 . هـ ١٤١٢املنارة الطبعة الثانية 
محدي عبد املنعم الـشليب     / الرائد يف علم الفرائض د     .٨٩

 .مكتبة الساعي 
رفيق يونس  / علم الفرائض واملواريث مدخل حتليلي د      .٩٠

 . م ١٩٩٤هـ ١٤١٥القلم الطبعة األوىل املصري دار 
حتذير أهل اإلميان عن احلكم بغري ما أنزل الرمحـان            .٩١

الشيخ أيب هبة اهللا إمساعيل بن إبراهيم اخلطيب حتقيـق أبـو            
أسامة سليم بن عيد اهلاليل  مكتبة الـصحابة الطبعـة األوىل              

 . م ١٩٩٣/  هـ ١٤١٣
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ذ حممـد   أحكام املواريث بني الفقه والقانون لألستا      .٩٢
 .مصطفى شليب دار النهضة العربية 

املواريث يف الشريعة اإلسالمية يف ضـوء الكتـاب          .٩٣
/  هــ  ١٤١٧والسنة للشيخ حممد الصابوين الطبعة الثانيـة      

 .  م ١٩٩٦
تكملة زبدة احلديث يف فقه املواريث حممد بن سامل          .٩٤

م جدة  ١٩٨٨ هـ   ١٤٠٩حفيظ الترميي الطبعة األوىل ــ        
 .افة اإلسالمية وبريوت مؤسسة علوم القرآن دار القبلة للثق

خمتار الصحاح حملمد الرازي املركز العـريب للثقافـة          .٩٥
 .والعلوم ضبط وتصحيح مسرية املوايل 

لسان العرب البن منظور طبعة مصورة عـن طبعـة           .٩٦
 .بوالق الدار املصرية للتأليف والترمجة 

املعجم الوسيط املكتبة اإلسالمية قام بإخراجه جمموعة        .٩٧
 .لماء ع

 .اموع شرح املهذب للنووي مع التكلة دار الفكر .٩٨
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الذخرية  لشهاب الدين بن أمحد بن إدريس القـرايف           .٩٩
حتقيق الدكتور حممد حجي  دار الغرب  اإلسالمي الطبعـة           

 . م ١٩٩٤األوىل 
حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنـوير          .١٠٠

 .األبصار الطبعة الثانية البايب 
ول  بقلم حممـود اإلسـتانبويل       نساء حول الرس   .١٠١

ومــصطفى الــشليب مكتبــة الــسوادي الطبعــة الرابعــة 
 . م ١٩٩٢هـ ١٤١٣ــ

طبقات الشافعية جلمال الدين عبد الرحيم األسنوي          .١٠٢
حتقيق عبد اهللا اجلبوري املطبوع بدار العلوم للطباعة والنـشر          

 . هـ ١٤٠٠
 .املبسوط للسرخسي دار املعرفة الطبعة الثانية  .١٠٣
فقه سفيان الثوري حملمد قلعـة جـي دار         موسوعة   .١٠٤

 . هـ ١٤١٠التنافس الطبعة األوىل ـ 
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب         .١٠٥

اإلمام املبجل أمحد بن حنبل الطبعة األوىل حتقيق حممد حامد          
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 ١٣٧٦الفقي مطبعة السنة احملمدية دار إحياء التراث العـريب          
 .  م ١٩٥٧هـ 

يف اإلمام أيب عبد اهللا املروزي      اختالف العلماء تأل   .١٠٦
حتقيق وتعليق السيد صبحي السامرائي عامل الكتـب الطبعـة     

 .  م ١٩٨٦/  هـ ١٤٠٦الثانية 
األسئلة واألجوبة الفقهية املقرونة باألدلة الـشرعية        .١٠٧

 . للشيخ عبد العزيز السلمان الطبعة الثلثة عشرة 
منح الشفا الشافيات يف شرح املفـردات ملنـصور          .١٠٨
 مراجعة وتصحيح عبد الـرمحن حـسن املؤسـسة          البهويت

 . السعيدية بالرياض 
اإلفصاح عن معاين الصحاح للوزير ابـن هـبرية          .١٠٩

 . مؤسسة السعيد الرياض 
املذهب األمحد يف مذهب اإلمام أمحد البن اجلوزي         .١١٠

 . منشورات املؤسسة السعيدية بالرياض الطبعة الثانية 
ن حممد بـن    احلاوي الكبري لألمام أيب احلسن علي ب       .١١١

حبيب املاوردي حققه وخرج أحادثه وعلق عليـه الـدكتور          
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حممود مطرجي وساهم معه بالتحقيق مجلة دكـاترة ومنـهم          
الدكتور أمحد حاج حممد شيخ مـاحي بكتـاب الفـرائض           

 .  م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤والوصايا دار الفكر 
بداية اتهد واية املقتصد للقاضي أيب الوليد حممد         .١١٢

د القرطيب االندلسي الشهري بابن رشد احلفيد       بن أمحد بن رش   
 هـ دار الكتب    ٥٩٥املتوىف سنة مخسمائة ومخسة وتسعون      

 . العلمية 
بداية اتهد واية املقتصد للقاضي أيب الوليد حممد         .١١٣

بن أمحد بن رشد القرطيب االندلسي الشهري بابن رشد احلفيد          
وتعليق  هـ حتقيق ٥٩٥املتوىف سنة مخسمائة ومخسة وتسعون     

ودراسة الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبـد          
هــ ـ   ١٤١٦املوجود دار الكتب العلمية الطبعـة األوىل  

 م ١٩٩٦
األفنان الندية شرح منظومة السبل الـسوية لفقـه          .١١٤

السنن املروية لفضيلة شيخنا حفظه اهللا زيد املدخلي الطبعـة          
 .  م ١٩٨٩/  هـ ١٤٠٩األوىل ـ 
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ي خري العباد البن قيم اجلوزية حقق زاد املعاد يف هد   .١١٥
نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب األرنؤوط وعبـد         
القادر األرنؤوط مؤسسة الرسالة توزيع دار الريـان الطبعـة          

 .  م ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧اخلامسة عشرة  
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لإلمام عالء الدين         .١١٦

قب مبلك العلماء دار    أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي املل      
 .هـ ١٤٠٢الكتاب العريب الطبعة الثانية ــ

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة واإلفتـاء         .١١٧
الطبعة األوىل الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتـاء         

 هـ مجع وترتيب الـشيخ أمحـد        ١٤١١والدعوة واإلرشاد   
 . الدويش 
مة مشس الدين   إعالم املوقعني عن رب العاملني للعال      .١١٨

أوي بكر بن قيم اجلوزية حتقيق الشيخ عبد الرمحن الوكيـل           
 . حتقيق الشيخ عبد الرمحن الوكيل مكتبة ابن تيمية 
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املغين على خمتصر اخلرقي لعبد اهللا بن أمحد بن قدامة           .١١٩
 هـ  ١٤٠٤املقدسي املطبوع مع الشرح الكبري الطبعة األوىل        

 . دار الفكر 
ملقفع املطبوع مع املغين لعبد  الشرح الكبري على منت ا     .١٢٠

 .  هـ ١٤٠٤الرمحن بن أيب عمر املقدسي الطبعة األوىل  
املعتمد يف فقه اإلمام أمحد أعده وعلق عليه علـي           .١٢١

عبد احلميد بلطة جي وحممد وهيب سليمان املكتبة التجاريـة          
 . م ١٩٩١/  هـ ١٤١٢الطبعة األوىل ـ 

يخ تيسري الفقه اجلامع لالختيـارات الفقهيـة لـش         .١٢٢
أمحد موايف دار ابن اجلـوزي الطبعـة        / اإلسالم  ابن تيمية د    

 .  م ١٩٩٥ هـ ــ ١٤١٦الثانية 
االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيميـة للبعلـي          .١٢٣

 . الطبعة األوىل دار الكتب العلمية 
نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد         .١٢٤

 . األخيار حملمد بن علي الشوكاين دار الفكر 
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وضة الطالبني وعمدة املفتيني للنـووي املكتـب        ر .١٢٥
ـ         ١٤١٢اإلسالمي إشراف زهري الشاويش الطبعة الثالثة ــ

 . هـ 
الطفل يف الشريعة اإلسالمية  تأليف الدكتور حممد         .١٢٦

 . هـ١٤٠٣ ـ٢/بن أمحد الصاحل مطابع الفرزدق التجارية ط
وهبة الزحيلي دار الفكر بدمشق     / الفقه اإلسالمي د   .١٢٧

 . م ١٩٨٩ هـ ــ ١٤٠٩  ــ  ٣/ط
الكايف يف فقه اإلمام أمحد لرفيق الدين عبد اهللا بـن            .١٢٨

قدامة املقدسي حتقيق حممد فارس ومسعد السعدين دار الكتب         
 .  م ١٩٩٤ هـ  ــ ١٤١٤ ١/العلمية ط

االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية البن قـيم          .١٢٩
 هـ توزيع   ١٤٠٤ ٢/ اجلوزية مطابع دار اهلالل لألوفست ط     

 . اسة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة اإلرشاد رئ
البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمـصار دار         .١٣٠

 .  القاهرة ١/الكتاب اإلسالمي ط
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تصحيح الفروع للمرداوي املطبوع مـع الفـروع           .١٣١
 .  هـ ١٤٠٤ ـ ٤/عامل الكتب ط

الفروع البن مفلح وتصحيحها للمرداوي  عـامل         .١٣٢
 .  هـ ١٤٠٤ ـ ٤/الكتب ط

الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي البن عبد الرب دار           .١٣٣
 .  م ١٩٩٢ هـ  ـ١٤١٣ ـ  ٢/الكتب العلمية ط

الفقه على املذاهب األربعة لعبد الرمحن اجلزيري دار         .١٣٤
 . الكتب العلمية 

سبل السالم حملمد إمساعيل الصنعاين حتقيق حممـد         .١٣٥
  .١/درويش ط

علي بـن   الواضح يف أصول الفقه تأليف أيب الوفاء         .١٣٦
عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي احلنبلي حتقيق الدكتور عبد          

 م  ١٩٩٩/ هــ     ١٤٢٠/ ١اهللا بن عبد احملسن التركي  ط      
 . مؤسسة الرسالة 
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جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية مجـع           .١٣٧
وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم وابنه حممد دار عـامل            

  . ١٩٩١/  هـ ١٤١٢الكتب الرياض 
هــ دار   ١/١٤١٠لطبقات الكربى البن سعد ط    ا .١٣٨

 . الكتب العلمية 
-١/تقريب التهذيب البن حجر مؤسسة الرسالة ط       .١٣٩

 . هـ ١٤١٦ــ
 .أسد الغابة لعز الدين بن األثري دار الفكر  .١٤٠
طبقات احلنابلة للقاضي أيب احلسني حممد بـن أيب          .١٤١

 . يعلى دار املعرفة 
ذيل  بن عبد اهلادي على طبقـات ابـن رجـب             .١٤٢

ف بن حسن بن عبد اهلادي مراجعة أيب عبد اهللا حممود           ليوس
بن حممد احلـداد دار العاصـمة الريـاض النـشرة األوىل            

 . هـ ١٤٠٨
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شذرات الذهب يف أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه         .١٤٣
األديب أيب الفالح عبد احلي  بن العماد احلنبلـي املكتـب            

 . التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان 
حلفاظ لألمام أيب عبد اهللا الذهيب دار التراث        تذكرة ا  .١٤٤
 .العريب 

هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني إمساعيل        .١٤٥
 .  م ١٩٥١باشا البغدادي مكتبة املثىن بغداد 

إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون عـن          .١٤٦
أسامي الكتب والفنون إلمساعيل باشا عين بتصحيحه وطبعـه         

 . ليس منشورات مكتبة املثىن بغداد املعلم رفعت الك
شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات أليب بكـر         .١٤٧

حممد بن القاسم األنباري حتقيق وتعليق عبد الـسالم حممـد           
  .٣/هارون دار املعارف مبصر ط

ــريب    .١٤٨ ــاب الع ــة دار الكت ــوان أيب العتاهي دي
 . هـ ١٤١٥ـ١/ط
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 العواصم من القواصم تأليف القاضي أيب بكر العريب        .١٤٩
حتقيق حمب الدين اخلطيـب طبـع ونـشر وزارة الـشؤون            

 . م١٩٨٩/ـه١٤١٩اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الـشيخان وضـعه          .١٥٠

ـ ١حممد فؤاد عبد الباقي دار الريان للتراث ط -هـ ١٤٠٧ 
 .م ١٩٨٧
كتاب املعمرين من العرب لإلمام أيب حامت سهل بن          .١٥١

ن السجستاين البصري حتقيق وتعليق حممد إبراهيم       حممد عثما 
 . سليم دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصوير 

 تأليف الدكتور   �موسوعة فقه عمر بن اخلطاب       .١٥٢
 هــ  ١٤٠١ ـ  ١/حممد رواس قلعة جي مكتبة الفالح ط

 . م ١٩٨١/
كتاب اإلمجاع أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر          .١٥٣

ر أبو محاد صغري أمحد بـن حممـد         النيسابوري حتقيق الدكتو  
 . م مكتبة الفرقان١٩٩٩/هـ١٤٢٠-٢/حنيف ط
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املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي وضعه حممـد         .١٥٤
 .  م ١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨ دار احلديث ٢/فؤاد عبد الباقي ط

منت الرحبية يف علم الفرائض على املذاهب األربعة         .١٥٥
 . كتبة القاهرة ملوفق الدين أيب عبد اهللا حممد بن علي الرحيب م

النهضة اإلصالحية يف جنـوب اململكـة العربيـة          .١٥٦
السعودية لفضيلة الشيخ عبد اهللا  احملمد القرعاوي بقلم تلميذه          

 . عمر بن أمحد جردي املدخلي 
مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا بن           .١٥٧

أمحد حتقيق زهري الشاويش املكتب اإلسالمي توزيع رئاسـة         
 ١/حوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد ط       إدارات الب 

 .  م ١٩٨١/  هـ ١٤٠١
جوهرة الفرائض الكاشف ملعاين مفتـاح الفـائض         .١٥٨

 .تأليف حممد بن أمحد الناظري 
طبقات الشافعية البن قاضي شهبة   حتقيق عبد اهللا           .١٥٩

 . هـ ١٤٠٠اجلبوري املطبوع بدار العلوم للطباعة والنشر 
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بشرح سـبط املـارديين     الرحبية يف علم الفرائض        .١٦٠
 ـ  ٤/وحشية البقري وتعليق الدكتور البغـا دار القلـم ط  

 . هـ ١٤٠٨
الرحبية يف علم الفرائض  بشرح سـبط املـارديين           .١٦١

ــم  ــدكتور البغــا دار القل ــق ال وحــشية البقــري وتعلي
 . م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ــ٩/ط

اهلدية يف شرح الرحبية تصنيف القاضي رشيد بـن          .١٦٢
اية سعد بن عبد اهللا بـن سـعد         حممد بن سليمان القيسي عن    

ـ ١/السعدان دار العاصمة للنشر والتوزيع ط /  هـ ١٤١٧ 
 .  م ١٩٩٦
أسباب الرتول لإلمام الشيخ أيب احلسن علـي بـن        .١٦٣

أمحد الواحدي النيسابوري دراسة وحتقيق الـدكتور الـسيد         
 .  م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ – ١اجلميلي  دار الكتاب العريب ط

ري حتقيق حممد عبد القـادر      البداية والنهاية البن كث    .١٦٤
 .  م ١٩٩٧/  هـ ١٤١٧ / ١عطا دار الفكر ط
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األدلة الرضية ملنت الدرر البهية يف املسائل الفقهيـة          .١٦٥
 هــ  ١٤١٣ ـ  ١/حملمد بن علي الشوكاين دار النـدى ط 

 .  م ١٩٩٣
 تـأليف   �جامع األصول يف أحاديث الرسـول        .١٦٦

زري حقق  اإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجل        
 ١٤٠٣ ـ  ٢/نصوصه وخرج أحاديثه األرنؤوط دار الفكر ط

 .  م ١٩٨٣/ هـ 
جامع املسانيد والسنن اهلادي ألقوم السنن لإلمـام         .١٦٧

إمساعيـل  : احلفظ احملدث املؤرخ الثقة عماد الدين أيب الفداء         
بن عمر ابن كثري القرشي الدمشقي الشافعي املتـوىف سـتة           

 .هـ ]٧٧ــ٧٠٠[سبعمائة وأربعة وسبعني 
األعالم يف موسوعة تراجم ألشهر الرجال والنساء        .١٦٨

من العرب واملستعربني واملستشرقني تـأليف خـري الـدين          
 .  م ١٩٩٢ ـ ١٠/ الزركلي دار العلم للماليني ط

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  لإلمـام           .١٦٩
احلافظ أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبـد الـرب              
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ي األندلسي حققه وعلق على حواشيه وصححه األستاذ        النمر
مصطفى بن أمحد العلـوي واألسـتاذ الكـبري البكـري           / 
 .م ١٩٦٧هـ ١٣٨٧/ط

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلمـاء        .١٧٠
األقطار فيما يضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثـار وشـرح        

يب عمر  ذلك كله باإلجياز واالختصار تصنيف اإلمام احلافظ أ       
يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري األندلـسي            
وثق أصوله وخرج نصوصه ورقمها وقنن مـسائله وصـنع          

عبد املعطي أمني قلعجي دار قتيبة للطباعة       / فهارسه الدكتور   
 .  م ١٩٩٤/  هـ ١٤١٤ـ ١/والنشر ودار الوعي ط

البحر الزخار املعروف مبسند البزار تأليف احلـافظ         .١٧١
ام أيب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق العكي البـزار            اإلم

حتقيق الدكتور حمفوظ الرمحن زين اهللا   مكتبة العلوم واحلكم           
 .  م ١٩٨٨/  هـ ١٤٠٩/ ط

السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة تأليف حممد بن         .١٧٢
عبد اهللا بن محيد النجدي املكي حققه وقدم له وعلق عليـة            
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و زيد وعبد الرمحن بـن سـليمان        الشيخ بكر بن عبد اهللا أب     
 .  م ١٩٩٦ هـ ١٤١٦ ـ ١/العثيمني  ط

الروض املربع بشرح زاد املستقنع للعالمة الـشيخ         .١٧٣
 م عـامل    ١٩٨٥/  هـ   ١٤٠٥/ منصور بن يونس البهويت ط    

 . الكتب 
كتاب املوطأ إلمام األئمة وعلم املدينة مالك بـن          .١٧٤

 أنس صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه حممد فـؤاد         
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨/عبد الباقي املكتبة الثقافية ط

الفقه اإلسالمي وأدلته تأليف الدكتور وهبة الزحيلي        .١٧٥
 .  م ١٩٨٩/  هـ ١٤٠٩ ـ ٣/دار الفكر ط

واإلقناع لشرف الدين موسى بن أمحد بن موسـى          .١٧٦
ـ ٢/بن سامل أبو النجا احلجاوي املقدسي حتقيق التركي ط   

 .  هـ ١٤١٩
د الوهاب تأليف حـسني     حياة الشيخ حممد بن عب     .١٧٧

 .خلف الشيخ خزعل توزيع دار املنار للنشر والتوزيع
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الشيخ  حافظ بن أمحد احلكمي حياته ومنهجـه يف     .١٧٨
أمحد بن علـي    / تقرير العقيدة ونشرها يف منطقة اجلنوب د        

/  هــ  ١٤١٦ ـ  ٢/ط / علوش مكتبة الرشد الريـاض  
 .  م ١٩٩٥
ي بـن  طبقات الشافعية الكربى لعبد الوهاب بن عل       .١٧٩

عبد الكايف السبكي حتقيق حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح         
 ١٣٨٣ مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه       ١/حممد احللو ط  

 .  م ١٩٦٤/ هـ 
 ١٤٠٧كتاب اإلمجاع البن املنذر مطابع دار القلم         .١٨٠

 .  م ١٩٨٧/ هـ 
 -١صحيح مسلم بشرح النووي مكتبة نزار الباز ط        .١٨١
 .هـ ١٤١٧
وفضله ابن عبـد الـرب دار ابـن         جامع بيان العلم     .١٨٢

 .هـ حتقيق أبو األشبال ١٤١٤ -١اجلوزي ط
أدب الدنيا والدين للماوردي دار إحيـاء العلـوم          .١٨٣
 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
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يف املواريـث   ) ١٣(جمموعة الرسائل الكمالية رقم      .١٨٤
واملناسخات جمموعة تشمل أربعة كتب األول شرح خالصة        

بن عبد الوهاب املكي    الفرائض نظم منت السراجية لعبد امللك       
 . البتين 

عبد اهللا اجلبـوري    / فقه اإلمام األوزاعي تدوين د     .١٨٥
فقه اإلمام سـعيد بـن      م  ١٩٧٧ هـ   ١٣٩٧ مطبعة اإلرشاد 

 مطبعـة اإلرشـاد     ١/املسيب إعداد هاشم مجيل عبد اهللا  ط       
 .  م ١٩٧٤/  هـ ١٣٩٤بغداد 

 هـ ١٤١١نزهة الفضالء حممد حسن ـ ط ا ـ    .١٨٦
 . دار األندلس 

عبد العزيز الزيد   / نهج احلديث يف علم املواريث د     امل .١٨٧
 . هـ ١٤١٨
 ٢١املنجد يف اللغة واألعالم دار املشرق بريوت ط          .١٨٨

 . م ١٩٧٣ـ 
جمموعة فتاوى ابن تيمية مكتبة الريـاض احلديثـة            .١٨٩
 .  م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣
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سبل السالم حملمد إمساعيل الـصنعاين دار الفكـر            .١٩٠
 .  م ١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨
 ١٤٠٧ البن املنذر مطابع دار القلم       كتاب اإلمجاع  .١٩١

 .  م ١٩٨٧/ هـ 
حممد حممد  / اإلمجاع عند أئمة أهل السنة األربعة د       .١٩٢

هــ  ١٤٢٣شتا أبو سعد مكتبة العبيكـان الطبعـة األوىل          
 م٢٠٠٣
سبل السالم حملمد إمساعيل الـصنعاين دار الفكـر           .١٩٣
  م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨
ذهب اية احملتاج إىل شرح املنهاج يف الفقه على م         .١٩٤

اإلمام الشافعي تأليف مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحـد           
بن محزة بن شهاب الدين الرملي الشهري بالشافعي الصغري  مع           
حاشية أيب الضياء وحاشية املغريب الرشيدي مطبعـة البـايب          

 .  م ١٩٦٧ هـ ١٣٨٦وأوالده الطبعة األخرية 
لى حاشية رد احملتار حملمد أمني الشهري بان عابدين ع         .١٩٥

الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه مـذهب اإلمـام أيب            
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/ حنيفة النعمان ويليه تكملة ابن عابدين لنجـل املؤلـف ط            
 .  م مطبعة البايب وأوالده ١٩٦٦ ـ هـ  ١٣٨٦
عدة الباحث يف أحكام التوارث تأليف العالمة عبد         .١٩٦

 .العزيز بن ناصر الرشيد 
 أليب الفـتح    املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر      .١٩٧

ضياء الدين نصر اهللا بن حممد نن حممد بن عبد الكرمي املوصلي 
م حتقيق حممد حمي الدين عبـد       ١٩٩٥املكتبة العصرية بريوت    

 . احلميد

 . ذيل التقييد يف رواة السنن  واملسانيد  .١٩٨
 . نصب الراية للزيلعي  .١٩٩
 . املستدرك حباشية أمحد شاكر   .٢٠٠
 .القاموس احمليط للفريوز أبادي    .٢٠١
 .الشريعة لآلجري  .٢٠٢

 . األحكام الفقهية  .٢٠٣
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 الفهارس العامة
 فهرس اآليات يف الد الرابع

 � الرجالُ قَوامونَ علَى   النساء �
�يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلرلو  � 
� هأُمفَل اهوأَب رِثَهوو لَدو لَه كُني الثُّلُثفَإِنْ لَم  � 
  � فَإِنْ كَانوا أَكْثَر من ذَلك فَهم شركَاُء في الثُّلُث �
� تأُخ أَو أَخ لَهأَةٌ ورثُ كَاللَةً أَوِ امورلٌ يجإِنْ كَانَ رو 

سدا السمهنم داحكُلِّ وفَل �.  
اللَة إِن امرؤ هلَك لَيس  يستفْتونك قُلِ اللَّه يفْتيكُم في الْكَ�

 كُني ا إِنْ لَمرِثُهي وهو كرا تم فا نِصفَلَه تأُخ لَهو لَدو لَه
 لَدا ولَه�.  

 وإِنْ كَانوا إِخوةً رِجاالً ونِساًء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ � 
أَنْ ت لَكُم اللَّه نيبييملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهلُّوا وض� 
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 فهرس األحاديث واآلثار 
لو أمرت أحداً بالسجود ألحد ألمرت املـرأة أن تـسجد           

 لبعلها
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 فهرس الشعر 
 قل ملن أتقن الفرائض فهما   

       أميا امـرأة هلا الربع فرضا 
 ال بعول وال برد وليسـت   

       زوجة امليت هل بذلك تقضوا 
  قل يل ربعان يف أي إرث  مث

 ض         ليس فيه عند األئمة نق
 تلك أم مع زوجه وأبيـه       

 لث باقٍ هلا والربع فـرضث                                
 بعد ربع الزوجة  فبذي الغر 

                              امجع الربعني ال غري أمضوا
 وإن جتد زوجاً وأماً وعدد  
     من ولد أم وشقـيقاً احتد                             

 فامنع شقيقاً ومىت وجدتا    
                              يف موضع الشقيق معهم أختا 

 من غري أم ورثنها عائال    
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                                فإن جتد معصباً كن حاضال
 وإن جتد زوجاً وأمـا ورثـا    

                               وأخوة لألم حازوا الثلثا     
 وأخـوة أيـضــاً ألم وأب    

                              واستغرقوا املال بفرض النصب 
 فاجعلهم كلهــــم ألم  

                              واجعل أباهم حـجراً يف اليم 
 واقسم على اإلخوة ثلث التركة 

                         فهذه املسألة املشـــتركة       
 وإن جيتمع مع الشقيق أوالد األم    

  جدة أو أم          اً مث        والزوج أيض
 ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم  

        فأصبحوا يقسمون املال واحلُلـال           
 و إرث ذي  عصوبة من النسب 

 بة السبب                           مقـدم على عصو
 ا   إذا ما اشترت بنت و ابن أبامه
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         وصار له بعــد العتاق مـوايل              
 لالبن مجيع املال إذ هو عاصب  

 ليس لفرض البنت إرث موايل                   و  
 إذا ما اشترت بنت أباها فعتقه   

             بنفس الشرا شرعاً عليها تأصال   
 واألخت ال فرض مع اجلد هلـا        

       فيما عدا مسـألة كمــلها           
 ويفرض لألخت مع اجلد يف اليت   

          إىل كدر تعزى ويف غريها فال        
 وفرضوا أي األئمة الثــالث         

        لألخت نصفاً عائال من التراث            
 ق بينهم   ما فرض أربعة تفر

                 مــرياث ميتهم بفرض واقع                
 ما ذا تقولون يف مرياث أربعة

                أصاب أكربهم جزءاً من املال             
 ما فرض أربعة تفرق بينـهم 
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                 مـرياث ميتهم حبكم واقع                   
    وسم باخلرقاء جداً يصحب

                 أماً وأختاً ال ألم تنسب                       
 وانسب لزيد الرضي خمتصرة    

            باجلد مع شقيقة مصورة                    
 هماذا تقول وأنت املرء نعرف

             مقدم من ذوي األفهام إن ذكـروا         
 هذا امرأ مات عن أمٍ وعرس أبٍ  

       حبلى وجد ضعيف مسه الكرب         
 أيا معشر الفراض إين سائـل  

       عن امرأة جاءت لقوم جتــادل             
 ألت سؤاال ال يكاد حيــله   س

        ويفهمه إال الفحول األفاضــل               
 لقد مات من أشراف عجالن سيد  

                       وخلف ورثاً من الناس أحراراً 
 سألت سؤاالً يف الفرائض فاستمع  
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       هديت جواباً موفقاً يكشف العارا             
 هلم ثالثينية مصــورة      

 ان من أم وأم ومرة               ــــ      أخت
 وخصصوا باالمتحان مسألة       

         ليست بصعبة على احملصلة                  
 لتسعة  قــد لقبه   وعائل 

 ربـه               ق                قوم بغراء وفـيه م
  وهذه تعزى إلـى مـروان    

         وانسب له أخرى على إيقـان               
 ووارثة بعال فكان نصيــبها   

        من املال دينار عتيق ودرهم                
  والربع مع ثلث من اثين عشـرا

   أو مع سدس التفاق ظهـرا                
 قل ملن يقسم الفرائض واســأل 

       إن سألت الشيوخ واألحداثا                  
 قد فهمن السؤال فهماً صحيحاً  
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              وعـرفـنا املـوروث والوراثا              
 أمل تسمع وأنت بأرض مصر  

 املسلمني                                بذكر فريضة يف 
 نسبـة لـما شريح حكما  ب

           فيها ألخت ميت ما ظلما          
 أب و أم و ابنتان و مـــرة  

              هذي مبنربية مشتـهرة                
 و عوهلا بالثمن جاء علـــي     

 لي            ـج           يف منربية لقوله ال
 تت عن أم كرميـة  ولزوجة ما

      وعن ولدي أم وزوج تبتال            
 ووارثة بعالً وبعلني بعــده   

         وبعالً أبوهم ذو اجلناحني جعفر           
 رأيت سعاداً أخت بكر تزوجت  

            بأربعة كانوا هلـا خري أزواج            
 ومالك لو صحب اجلــد لـهم       



 �� ��ح ا���ر ا����                                                                                             ��ق ا�	�رض ا����  
٨٥٨

  حاز الذي حتوزه أوالد األم                           
 ن الزم ذا اإلقــرار كفإن ي

      دخول وارث يكون طاري           
 فإن بثالث معـاً أقــرا         

         وأنكر الثالث ثانياً طـرا                     
 وإن خيلف هالك أبـاً وأم   

                     مع ابـنتني مث ماتت عنهم  
 كميت عن أبوين و ابنتيـن     

        مث متوت بعد إحدى البنتني                    
 يل عمة وأنــــا عمها        

              ولـي خالة وأنـا خاله                       
 أيا سائلي عن عمة هو عمها     

            وعن خالة يدعـي شفاها خباهلـا         
 إذا زوجت بعض الناس أخيت 

             وزوج أخته منـي حبرمه               
 رجل مات وخلى رجال     
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                 ابن عمه ابن أخي عم أبيه                     
 مال   ـــصار مال املتويف ك

                   باتفاق القول ال مرية فيه                      
 الفراض قولوا يف أمرئ     معشر 

        تاه يف قصته كل فقيه                    
 صار مال املتويف كله باجتماع     

        القول مـن كل فقيه                        
 أغربت يا قوم يف سؤايل     

                ابين بال شك خال خايل                       
 يل           طريفة أودعت مقا

               عمي يا قوم ابن خايل                         
  ويل نسيب فاضل وعامل باألدب  

    أصبحت عماً البنه وهو خال أليب        
 أال قل البن أم محاة أمـــي   

                أنـا ابـن أخيك حقا غري ومهي              
  أتيت الوليد لـــه عائداً 
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             وقد أورث القلب عنه سقامـا                
 يامن بسؤله يعــمي      

      قلي خايل كيف صار عمي                
 وجارية عمها خاهلا إذا      

      ما شئت بذلك خل خاله                                
  يــا من له فطنة وفهم 

                        ضما إلـى حكم وعلم    
  يا سائلي قد وجدت مين 

      غــري عين وغري فدم                         
 فما خال حوى املرياث عفواً   

                 وعم امليت مل يأخذ فتيال                  
  أيها الفارضون مـمن نسميه 

       ملسترشد ومن مل نسمـه             
  السؤال ومن أحـ    قال ملن جرد

              ـسن يف وصفه تفصيل نظمه         
 سألت الفارضني يف كل أرض  
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                مبا يفتون يف ذكر وأمـــه                 
 سألت فخذ جوابك إن هذا      

                هديت فتا تزوج بنت عمه                 
   أيها العاملون مـاذا تقولو 

                 ن أجيبوا وأحسنوا اإلفهامـا        
 أيها السائل استمع ودع اجلهـ     

                ـل وإن كنت جاهال فسالما         
 أيها العاملون يف األرض كونوا     

             للذي جاء مستغيثا غياثا            
 إن هذا تزوج ابنة عـم    

  ما رأت منه يف الصالة التياثا                       
 لقد جئت من أرض احلجاز مبادراً   

           ملرياث قوم كان فيهم تفكر          
 امرأة تزوجت بعد املشيب والكرب   

   مخسة أزواج مست م مجاالً وخطر       
 أال أيها القاضي املصيب قضائه    
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                  أعندك من علمٍ فتخربنا وصفاً 
 أيها العامل الفقيه الذي فـا  

                   ق ذكاء تعاىل اهللا عن الشبيه             
  قل ملن يلغز املسائل إلـي 

       لكاشف سرها الذي ختفيه             
 ثالثة إخوة ألب وأم    

                            تزوج بنت عمهم الصغري                
 ولألخوين بالتعصيب ثلث    

                     لكل منهما سدس يصري                  
 ووارثة بعالً فكان نصيبها 

             من املال دينارا وعتيق ودرهم            
     سألقي على الفراض مين فريضة 

          تومهتها باللب مين تومهـا          
 مس ميتهم    ما أهل بيت ثوى باأل

              فأصبحوا يقسمون املال واحللال        
   ابن أم ابن أيب أخت أبـيه   رجل مات وخلف رجالَ   
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 فهرس األعالم 
 ٢٤..... .......... حممد بن يونس األربيلي املوصلي -١
 ٣٣....... ............. عبيد اهللا بن احلسن العنربي -٢
 ٥٥.. ...........بن مروان األموي  اخلليفة عبد امللك -٣
 ٥٥.... ................... األكدر بن محام اللخمي -٤
 ٥٨.... ............ اخلليفة مروان بن احلكم األموي -٥
 األستاذ أبو منصور البغدادي عبد القاهر بـن طـاهر           -٦

  ٩٥....... ......................................التميمي 
 ١٥٦................حممد بن مكي القمويل  أمحد بن -٧
 ١٨٩............. ....... عمرو بن عبد اهللا السبيعي -٨
 ٢٠٥.............. عبد اهللا املأمون بن هارون الرشيد -٩

 ٢٠٥............................... حيىي بن أكثم -١٠
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 الكتابات تويحمفهرس 
 ٥..............   ...........................النصيفتان
 ١٠........................    وسبب تسميتها العمريتان

 ١٠.............................. اخلالف يف العمريتني 
   ١١.......... ....... وأدلة املذهب األول األولاملذ هب 

 ١٦..........................  .....أدلة املذهب الثاين و
 ١٦.......................  من السنة  أدلة املذهب الثاين

 ١٩..............................   وأدلة لثاملذهب الثا
 ٢٠.........  ...........................مسألة أصولية 

  ٢١........  ..................................الترجيح
 ٢٢............مسألة لو كان بدل األب جد يف العمريتني

 ٢٤...................... ..............سألة املشركة امل
 ٢٧....................   .................زمن حدوثها

 ٢٨.........................................   أركاا 
 ٢٨.........   ................................شروطها

 ٢٩.......   .............................اخلالف فيها 
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 ٣٠.....................    مذهب عدم التشريك وأدلته
 ٣٥.......................    .........مذهب التشريك 

 ٣٦.....................  .........أدلة مذهب التشريك
 ٤٣....................    ....................الترجيح 

 ٤٩...............    ....................مسألة القضاة 
 ٥٤...........    .....................املسألة األكدرية 

 ٥٧......................     بن حجر يف تسميتهااوهم 
  ٥٨........................................      أركاا

 ٥٩......................................       حمترزاا
 ٦٠.....................      مة األكدريةاخلالف يف قس

 ٦١...................     ..يف األكدرية األول املذهب 
 ٦١...................     ..يف األكدرية الثاين  املذهب 
 ٦٢...................     ..يف األكدرية الثالث املذهب 
 ٦٣   ........  ..............يف األكدرية الرابع املذهب 
 ٦٣..................     ..يف األكدرية اخلامس املذهب 

 ٦٦....................     بعض ماجاء فيها من األلغاز 
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 ٧٨.................................     املسألة اخلرقاء
 ٨٢..................................      قسمة اخلرقاء
 ٨٢................     ..................املذاهب فيها 

  ٨٨.............................  مسألة مربعة اجلماعة 
 ٩٠.......................................... العشرية 

 ٩٣........ .................................العشرينية 
 ٩٧............ ...........................خمتصرة زيد 
 ١١٣.......... ...........................تسعينية زيد 

 ١١٩...  ...املسألة األوىل والثانية من مربعات ابن مسعود
 ١٢٢..........................................   تنبيه 

 ١٢٣...  ........... من مربعات ابن مسعودالثالثةاملسألة 
 ١٢٤............ املسألة الرابعة من مربعات ابن مسعود 

 ١٢٧........... املسألة اخلامسة من مربعات ابن مسعود 
 ١٣٠................................  املسألة الثالثينية 
 ١٣٩................................  املسألة احلمزية 
 ١٤٤   ................................املسألة الصماء 
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 ١٤٩............   .......................املسألة الغراء
 ١٥٣........................   املسألة املروانية األخرى 

 ١٥٦...............................   مسألة أم الفروخ
 ١٦٢...............................   مسألة أم األرامل

 ١٦٧......................... املسألة الدينارية الصغرى 
 ١٦٨......................... لكربى املسألة الدينارية ا

 ١٧٣..................................  املسألة املنربية 
 ١٧٥..................................  مسألة املباهلة 

 ١٧٨................................   املسألة الناقضة 
 ١٨٣..............................    مسألة أم البنات 

 ١٨٧.................................  املسألة الدفانية 
 ١٨٩.................................... مسألة العالية 

 ١٩٢.................................. املسألة املالكية 
 ١٩٧............................... مسألة شبه املالكية

 ٢٠٠.........   ..............مسألة عقرب حتت طوبة 
 ٢٠٣.......     مسألة أدخلين أخرجك واغرسين أقلعك 
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 ٢٠٥................................   املسألة املأمونية 
 ٢٠٩....  ..........................املذاهب يف قسمها 

 ٢٢٦.....  ......كالم نفيس للخربي على املسائل امللقبة 
 ٢٢٦. ... املسائل امللقبة كالم إبراهيم الفرضي على حصر

 ٢٢٨...  .................املسألة الطوهرية األوىل وسببها
 ٢٤٦........................................  صورا 

  ٢٤٧................ .....الثانية وسببهااملسألة الطوهرية 
 ٢٩١........................................  صورا 
 ٢٩٢....  .....فرجية األوىل ووهم القاضيني فيهااملسألة ال

يف املـسألة   األخطاء  بعض  رسالة موجهة إىل القاضي بتبيني      
 ٢٩٣ ............................................الفرجية

 ٣٢٠........................................  صورا 
 ٣٢١  خنا املسألة الفرجية الثانية واحملالة علي من فضيلة شي

 ٣٣٩.......................................   صورا 
 ٣٤٠.......   .........................املسألة القوفشية 

 ٣٧٥........................................  صورا 
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  ٣٧٦....  ............................املسألة العسيسية 
 ٤٠٢...................  .....................صورا 

 ٤٠٣...  ..املسألة اجلحافية واحملالة علي من فضيلة شيخنا 
 ٤١٤........................................  صورا 

 ٤١٥...........  ......................املسألة احلسانية 
 ٤٣٠........................................  صورا 

 ٤٣١.....................  ...........حية املسألة الراج
 ٤٤٨........................................  صورا 

 ٤٤٩................   .................املسألة العقيلية 
 ٤٨٣........................................  صورا 

 ٤٨٤  ..................................املسألة احملزرية 
 ٤٩٨........................................  صورا 

 ٤٩٩.....  املسألة اخلربانية ومادار بيين وبني القاضي فيها 
 ٥٠٠...................  ...............املسألة السلعية 

 ٥٣٨........................................  صورا 
 ٥٣٩ ..................................املسألة الشهابية 
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 ٥٤٨........................................  صورا 
 ٥٤٩.................................. املسألة الفقيهية 

 ٥٩٣........................................  صورا 
 ٥٩٤ .................................  الصباريةاملسألة 

 ٦٤٠..................................   .....صورا 
 ٦٤١ ..........................  احلسانية الصماءاملسألة 

 ٦٨٣........................................  صورا 
 ٦٨٤.................................   املسألة الدبشية 

 ٧٠٧........................................  صورا 
 ٧٠٨.................................  الضامريةاملسألة 

 ٧٥٠........................................  صورا 
 ٧٥١.................................  املسألة اممية 

 ٧٧٠........................................  صورا 
 ٧٧١ ...............................باب متشابه النسب

 ٧٨٦ ......................باب عويص املسائل واأللغاز
 ٨١١  ..........................................خلامتة
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 ٨١٤ ...................................جريدة املراجع
 ٨٥٠ ..................................الفهارس العامة
   ٨٥٠................... ................فهرس اآليات 

 ٨٥١  .........................راثاآلحاديث واألفهرس 
 ٨٥٢   ..................................الشعر فهرس 
 ٨٦٣  .................................عالم األفهرس 

 ٨٦٤...................  ..............اتيوتفهرس حم


